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1

ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปรับ ๙ มี.ค. ๖๓

เป็นองค์กรน ำเพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกลและเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. ๒๕๘๐วิสัยทัศน์

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำให้ทันสมยั มีคุณภำพ 
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3. กำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต 

และเศรษฐกิจฐำนรำก
ด้วย อววน.

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

2. กำรวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ 
และสร้ำงระบบนิเวศกำรวิจัย

1. กำรผลิตก ำลังคนด้ำน 
ววน. ทีม่ีคุณภำพสูงเพ่ือ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

เป้ำหมำย
อว.

3.1 กำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์

และนวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และ

คุณภำพชีวิต

2.1 กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยและ
งบประมำณวิจัยและ

นวัตกรรม

2.2 กำรพัฒนำ
งำนวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ

2.3 กำรขับเคลื่อน
โครงสร้ำงพื้นฐำน

ขนำดใหญ่
ด้ำนวิทยำศำสตร์

เทคโนโลยี และพัฒนำ
พื้นที่เพื่อนวัตกรรม

4.1 กำรผลิตและ
พัฒนำสมรรถนะ

ก ำลังคนให้เป็น high-
skilled workforce
ตำมควำมต้องกำร

ของประเทศ

4.2 กำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำและ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

4.3 กำรสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำบันอุดมศึกษำ

๑.๑ กำรพัฒนำก ำลังคน
ด้ำน ววน. และสร้ำงควำม

ตระหนักด้ำน วทน. 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ

ของประเทศ

ตัวชี้วัด
ส าคัญ

KPI. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

KPI. จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพัฒนา

KPI. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

…

KPI. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน 
Scientific Infrastructure ของประเทศ ตามการ
จัดอันดับของ IMD

KPI. มีระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศทีเ่ชือ่มโยงระดับชาติและนานาชาติ

…

KPI. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า
ผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์

KPI. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อม
ใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลคา่ เชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลติและบริการ 
และภาคธุรกิจ

KPI.   ความสามารถใหม่ในการด าเนินการวิจัย
ข้ันแนวหน้า  (Frontier Research) 

…

KPI. ความส าเร็จในการผลกัดันโครงการขนาดใหญ่ 
(โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐ ลบ. ขึ้นไป)

KPI.   มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

…

KPI. จ านวนหลักสูตร/รายวิชาที่มีการ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
บัณฑิตด้าน Soft Skills และ 
Critical Thinking  (21st Century)

…

KPI. จ านวนประชาชนที่เข้าถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่
จัดการศึกษาในรูปแบบ 
Lifelong Learning

…

KPI. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์
ต่อสายอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

…

KPI. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
แบบท างานเต็มเวลา (FTE) ต่อประชากร 
๑๐,๐๐๐ คน-ปี

KPI. จ านวนบุคลากรที่ท างานด้าน ว. และ ท.
KPI. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

…

นโยบาย
รมว.อว.

2. การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ โดยเน้นงานวิจัยที่ตอบโจทย์
เศรษฐกิจฐานรากเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และประเด็นท้าทาย

3. การสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์สังคม ชุมชน 
ภาคเศรษฐกิจ

4. การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent)
1. การสร้างและ
การพัฒนาคน

ทุกช่วงวัย
และตลอดช่วงชีวิต
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ตัว
ชี้ว

ัด

ตัวชี้วัด
หลัก

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศกึษำให้ทนัสมัย มีคุณภำพ 
และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 

3. กำรยกระดบัคณุภำพชีวติ 
และเศรษฐกจิฐำนรำก

ด้วย อววน.
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. กำรวิจัยและนวตักรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้ำงระบบนเิวศกำรวิจัย

1. กำรผลิตก ำลังคนด้ำน ววน.
ที่มีคุณภำพสูงเพื่อยกระดับ

ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ

34. จ ำนวนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ และยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์

35. จ ำนวนผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสที่น ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

36. จ ำนวนระบบสนับสนนุกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัด
รอง

6. จ ำนวนนักวิจัยที่มีกำรแลกเปลี่ยนกับต่ำงประเทศ 
7. จ ำนวนบุคลำกรวิจัยและพัฒนำของ อว.

ได้รับรำงวัลที่มีชื่อเสียงในระดับชำติ/นำนำชำติ
8. จ ำนวนหลักสูตรด้ำน ววน. ที่ อว. ร่วม

พัฒนำและสำมำรถมอบปริญญำบัตร 

27. จ ำนวนรำยกำรวัดของห้องปฏิบัติกำรที่ได้รับกำร
พัฒนำและรับรองระบบงำนตำมมำตรฐำนสำกล

28. จ ำนวนผลงำนด้ำนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขต
นวัตกรรม

29. จ ำนวนเขตพื้นที่นวัตกรรมที่เกิดใหม่

N/A N/A N/A N/A N/A

2.1.1 บริหำรจัดกำรงบประมำณกำรวิจัยและนวัตกรรมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยและ 
นวัตกรรมของประเทศ 

2.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำนโยบำย/แผน/ มำตรกำรและ
ควำมร่วมมือด้ำน ววน. ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
พร้อมทั้งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน ววน. ให้มีประสิทธิภำพ

2.1.3 ผลักดันกำรวิจัย พัฒนำและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์

2.3.1 พัฒนำระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเครำะห์
คุณภำพและรับรองมำตรฐำนให้ทันสมัย

2.3.2 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ววน. ให้มี
ศักยภำพเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ประเทศ

2.3.3 พัฒนำพื้นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับกำร
พัฒนำของประเทศ

3.1.1 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ผู้ประกอบกำร เกษตรกร สังคม เพื่อพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งและย่ังยืนให้เศรษฐกิจ
ภำยในประเทศ

3.1.2 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรใช้ประโยชน์
จำกเทคโนโลยีเพื่อสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำน
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม

3.1.3 พัฒนำระบบควำมม่ันคงปลอดภัยทำงนิวเคลียร์
และรังสี 

กลยุทธ์

2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนำ อววน. เพื่อรองรับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ

1.1.1 สร้ำงบุคลำกรในระดับอุดมศึกษำและสร้ำง
เส้นทำงอำชีพด้ำน ววน.

1.1.2 เร่งสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ด้วยกลไกด้ำน ววน. 
1.1.3 ปลูกฝังกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ

เยำวชน และเผยแพร่ควำมรู้ ด้ำน วทน. 
สู่ประชำชน

4.1.1 สนับสนุนและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ก ำลังคนอุดมศึกษำให้มีสมรรถนะสูง
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประเทศ เพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ

4.2.1 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของผู้ด้อยโอกำส

4.2.2 ส่งเสริมกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำใน
รูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
ประชำชนอย่ำงทั่วถึง

4.3.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับอุดมศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน

4.3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ตลำดแรงงำน

หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง

สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. 
สทน. สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช.

สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. 
สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.

สอวช. สป. วศ. ปส. พว. มว. วว. 
อพ. สทน. สนช. สทอภ. สซ. สดร. 

สป. วศ. ปส. พว. วว. สทน.
สนช. สทอภ. สสน. ศลช. สป. สป. สป.สอวช. สป. วศ. ปส. วช. พว. มว. วว. อพ. สทน. 

สนช. สทอภ. สสน. สซ. สดร. ศลช. สกสว.

เป้ำหมำย
กำรให้บริกำร

3.1 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรมเพือ่เศรษฐกจิ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต

2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
งำนวิจัยและงบประมำณวิจัยและนวัตกรรม

2.2 กำรพัฒนำงำนวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์

กำรพัฒนำประเทศ

2.3 กำรขับเคลื่อนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ขนำดใหญ่ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 

และพัฒนำพืน้ที่เพื่อนวัตกรรม

4.1 กำรผลิตและพัฒนำสมรรถนะ
ก ำลังคนให้เป็น high-skilled 
workforce ตำมควำมต้องกำร

ของประเทศ

4.2 กำรสร้ำงโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศกึษำระดับอดุมศกึษำ

และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.3 กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับอดุมศกึษำเพือ่พัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำบันอุดมศึกษำ

๑.๑ กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน ววน. 
และสร้ำงควำมตระหนักดำ้น วทน.

เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ของประเทศ

เป็นองค์กรน ำเพื่อขบัเคลื่อนกำรอดุมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มำตรฐำนในระดบัสำกลและเพิ่มอันดบัควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดบันำนำชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยในป ีพ.ศ. ๒๕๘๐วิสัยทัศน์

1. จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพฒันำ
แบบท ำงำนเตม็เวลำ (FTE) 
ต่อประชำกร 10,000 คน-ปี 

2. จ ำนวนบุคลำกรที่ท ำงำน
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

3. จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่และ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมที่ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

4. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้และเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

5. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนนิกำร
สร้ำงควำมตระหนักดำ้น วทน. ของ
ประเทศ

23. ร้อยละของกำรให้บริกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

24. ควำมส ำเร็จในกำรผลักดันโครงกำร
ขนำดใหญ่ (โครงกำรที่มีงบประมำณ  
ตั้งแต่ 500 ล้ำนบำทขึ้นไป)
24.1 โครงกำร THEOS-2
24.2 โครงกำร Futurium
24.๓ โครงกำรจัดตั้งศนูย์ไซโคลตรอน

เพื่อพัฒนำศกัยภำพกำรผลิต
เภสัชรังสีทำงกำรแพทย์และ
กำรฉำยรังสีในอุตสำหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์

24.๔ โครงกำรพัฒนำมำตรฐำน
กำรวัดเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
ระบบรำง

25. จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่มำใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม

26. มูลค่ำกำรลงทุนวิจัยของบริษัทที่มำใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

30. มูลค่ำผลกระทบทำงเศรษฐกิจ สังคม   
และสิ่งแวดล้อม

31. จ ำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้ำไป
ช่วยพัฒนำ

32. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับภัยคุกคำมทำงนิวเคลียร์
และรังสี

33.จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที่เผยแพร่
ภูมิปัญญำท้องถ่ินและของชำต ิหรือ
ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ศำสนำ หรือให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำ
ชุมชนและสังคม

37. จ ำนวนหลักสูตร/รำยวิชำที่มี
กำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ
ของบัณฑิตดำ้น Soft Skills และ 
Critical Thinking  (21st

Century)
38. จ ำนวนผู้เรียนสำขำวิชำที่เป็น

ควำมต้องกำรของประเทศ

39. จ ำนวนผู้เรียนที่เปน็ผูพ้กิำร
ผู้ด้อยโอกำสไดร้ับโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำเเละกำร
พัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำร
ทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำม
ควำมต้องกำรจ ำเปน็

40. จ ำนวนประชำชนที่เข้ำถึง
หลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบ
Lifelong Learning

41. สัดส่วนกำรผลิตบณัฑิต
สำยวิทย์ต่อสำยอื่น
ในสถำบันอุดมศกึษำ

42. ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ
ระดับอุดมศกึษำไดง้ำนท ำ หรือ
ประกอบอำชีพอสิระภำยใน 1 ปี

9. อันดับรวมของควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำน 
Scientific Infrastructure ของประเทศ
ตำมกำรจัดอันดับของ IMD

10. ร้อยละกำรน ำแผน/ นโยบำย/มำตรกำร 
ไปใช้ประโยชน์ในกำรก ำกับแก้ไขปัญหำ
ของประเทศ

11. ผลคะแนนเฉล่ียระดับคณุธรรมและควำมโปร่งใส 
(ITA) ในกำรด ำเนินงำนของ อว.

12. จ ำนวนเร่ืองที่เกิดจำกกำรสร้ำงควำมร่วมมอื
ด้ำน ววน. ระหว่ำงประเทศ

13. มีระบบสำรสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ที่เช่ือมโยงระดับชำติและนำนำชำติ

14.จ ำนวนหน่วยงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนนุให้น ำ
มำตรฐำนและจริยธรรมกำรวิจัยไปใช้ในกำรผลิต
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม

15.ร้อยละของกำรจัดสรรงบประมำณในระบบ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นไปตำมแผน
และยุทธศำสตร์วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

16.ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

17.จ ำนวนแผนงำนวิจัยที่ได้รับกำรจัดสรร

18. มูลค่ำผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ สังคม 
และคุณภำพชีวิตที่เกดิจำกกำรน ำ
ผลงำนวิจัย และพัฒนำไปใช้ประโยชน์

19. จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ 
ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำตแิละ 
นำนำชำติ    

20. ร้อยละผลงำนวิจัยและเทคโนโลยี
พร้อมใช้ที่ถูกน ำไปใช้ในกำรสร้ำงมูลค่ำ
เชิงพำณชิย์ให้กับภำคกำรผลิตและ
บริกำร และภำคธุรกจิ

21.จ ำนวนผลงำนวิจัย พัฒนำ  และ
นวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปยื่นขอจด
ทรัพย์สินทำงปัญญำ/บญัชีนวัตกรรม 
ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบตัผิลงำนนวัตกรรมที่ขอขึ้น
ทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทยอนมัุติ และ
จัดส่งข้อมูลให้ส ำนกังบประมำณแล้ว

22.ควำมสำมำรถใหม่ในกำรด ำเนินกำรวิจัย
ขั้นแนวหน้ำ (Frontier Research)

ผลสัมฤทธิ์
๑. ประชำชนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และได้รับกำรพัฒนำเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
๒. ก ำลังคนระดับอุดมศึกษำมีทักษะและสมรรถนะพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๓. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนด้วยวิทยำศำสตร์ และนวัตกรรม โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคอุตสำหกรรมบริกำรและเศรษฐกิจภำยในประเทศ พร้อมกับพัฒนำศักยภำพด้ำน วทน. ก่อให้เกิดมูลค่ำผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภำพชีวิตเพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (IMD) ของประเทศ

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับ ๙ มี.ค. ๖๓


