
ยินดีต้อนรับ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



หัวข้อน ำเสนอ

2

คณะผู้บริหาร อว.

โครงสร้าง อว.

โครงสร้างระบบการอุดมศึกษาฯ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ อว.

ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564 จ านวนบุคลากรใน อว.

ตราสัญลักษณ์ อว.

โครงสร้างของ สป.อว. 

ภารกิจเร่งด่วนในความเห็นของ ปอว.



คณะผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3



ส่วนราชการ

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวง

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล
รองปลัดกระทรวง

ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
รองปลัดกระทรวง

นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ดร. อรสา ภาววิมล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ศ.ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวนุชนภา ร่ืนอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน

การศึกษา 

คณะผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล 
รักษาการแทน ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
เลขาธิการส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์
ผู้อ านวยการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

นางอัจฉรา เจริญสุข
ผู้อ านวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 
ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

คณะผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนราชการ หน่วยงานในก ากับ

รัฐวิสาหกิจ
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คณะผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
องค์การมหาชน

ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

รศ.ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์
ผู้อ านวยการสถาบัน

เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

แสงซินโครตรอน

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ดร. นเรศ ด ารงชัย
ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

ดร. สุทัศน์ วีสกุล
ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า
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ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติ



คณะผู้บริหาร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษา

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
35 แห่ง

ผศ. จรูญ ถาวรจักร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
38 แห่ง

ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9 แห่ง

นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์
ผู้อ านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

20 แห่ง

ดร. พรชัย มงคลวนิช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม

นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
72 แห่ง 7



สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ส่วนราชการ)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ(สดร.)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.)

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

สถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียร์แห่งชาติ (สทน.)

ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

ส านักงานรัฐมนตรี (สร.)

ส านักงานปลัดกระทรวง (สป.)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า (สสน.)

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สนช.)

• มหาวิทยาลัยรัฐ 9   แห่ง
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38   แห่ง
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9   แห่ง
• สถาบันวิทยาลัยชมุชน 1   แห่ง

: ส่วนราชการ : หน่วยงานในก ากับ

: องค์การมหาชน : รัฐวิสาหกิจ

โครงสร้าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม
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สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

• มหาวิทยาลัยในก ากับ 26 แห่ง

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิ(มว.)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (วว.)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)



โครงสร้าง ระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชุมสภานโยบาย 3 ครั ง 
(19 ส.ค.62, 28 ต.ค.62

และ 28 พ.ย. 62)

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 
พ.ศ.2563-2570
4 Platform 16 Program

กรอบงบ ววน. ปี 2563 ; 37,000 ลบ.
ได้รับจาก สงป. 24,945 ลบ

จัดตั งกองทุนฯ

จัดตั ง PMU

312

4

5

กรอบงบ ววน. ปี 2564
47,192 ลบ.

6

* A : Area Base
B : Brain Power
C : Competitiveness

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม
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นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570

P.1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลงัคนให้มีคุณภาพ
P.2 การพัฒนาก าลังคนระดบัสงูรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ

สังคมของประเทศ
P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต
P.4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
P.5 ส่งเสริมการวิจัยขั นแนวหน้า และการวิจัยพื นฐานที่ประเทศ

ไทยมีศักยภาพ
P.6 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ

P.7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร 
P.8 สังคมสูงวัย 
P.9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง

P.10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทาง
เศรษฐกิจ 

P11 สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกจิเร่ิมต้น (Startup) 
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพื นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

P.12 โครงสร้างพื นฐานทางคุณภาพและบริการ

P.13 นวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม 
P.14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า
P.15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื นที่และลดความเหลื่อมล  า4

การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 1

แพลตฟอร์ม
การด าเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์

1

3
4

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม 2

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขัน 3

2

10



(ร่าง) กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แพลตฟอร์ม
ยุทธศาสตร์ อววน.

1. การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ 2. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพื นที่และลดความเหลื่อมล  า

3. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และเศรษฐกิจฐานรากด้วย 

อววน.
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย1. การผลิตก าลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา

เป้าหมาย
การให้บริการ

3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ

คุณภาพชีวิต

4.1 อว. มีระบบจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และคุ้มค่าต่อการลงทุน
ในการจัดการศึกษา และการวิจัย เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

1.1 ก าลังคนมีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.1 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย 
และการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพฒันาประเทศ

2.2 การขับเคลื่อนโครงสร้างพื นฐาน
ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และพัฒนาพื นที่เพื่อนวัตกรรม

3. จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

4. จ านวนบุคลากรวิจัยและพฒันาของ อว. 
ได้รับรางวัลที่มีชื่อเสียงในระดบัชาติ/
นานาชาติ

6. สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา
7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสร้างความตระหนัก 

ด้าน วทน. ของประเทศ
8. จ านวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ

บัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical Thinking  (21st

Century) 
9. จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
10. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการ

เข้าถึงบริการการศึกษาเเละการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเปน็

11. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ   
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

28. จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา
29. จ านวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับ

ผู้สูงอายุและผู้พิการท่ีผลิตได้เองภายในประเทศ
30. ร้อยละความส าเร็จในการเตรียมความพร้อม

รับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี
31.จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และของชาติ หรือส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

32. จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสท่ีน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

33. จ านวนระบบสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ

35. ร้อยละการน าแผน/ นโยบาย/มาตรการไปใช้ประโยชน์ในการ
ก ากับแกไ้ขปญัหาของประเทศ

36. ผลคะแนนเฉลี่ยระดบัคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการ
ด าเนินงานของ อว.

23. ร้อยละของการให้บริการโครงสร้าง
พื นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ น

24. ความส าเร็จในการผลักดนัโครงการ
ขนาดใหญ่ (โครงการที่มีงบประมาณ  
ตั งแต่ 500 ล้านบาทขึ นไป)

25. จ านวนผู้ประกอบการที่มาใช้ประโยชน์
ในเขตนวัตกรรม

26. จ านวนรายการวัดของห้องปฏิบัตกิารที่
ได้รับการพัฒนาและรับรองระบบงานตาม
มาตรฐานสากล

12. อันดับรวมของความสามารถการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD

13. สัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ

14. มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจากการน า  
ผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ตัว
ชี วั

ดห
ลัก

นโยบาย รมว.อว. 1. สร้างคน 2. สร้างองค์ความรู้ 4. ยกเคร่ืองมหาวิทยาลัย3. สร้างนวัตกรรม

1.2 การจัดการศึกษามีคณุภาพ มาตรฐาน 
เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย 

วิสัยทัศน์ อว. เป็นองค์กรน าเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580

ผลสัมฤทธิ์
1. ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเปน็ฐานในการเจริญเตบิโต และพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน (ตัวชี วัดที่ 1, 2 และ 3) 4. มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพิม่ขึ น (ตัวชี วัดที่ 13, 14 และ 22)
2. ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเพือ่การท างานและการใช้ชีวิตในสังคม (ตัวชี วัดที่ 5) 5. เศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม (ตัวชี วัดที่ 27)
3. ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศตามการจัดอนัดับของ IMD เพิ่มขึ น (ตัวชี วัดที่ 12) 6. ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณดา้น ววน. แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล (ตัวชี วัดที่ 34)

กลยุทธ์

1.1.1 สร้างบุคลากรในระดับอุดมศึกษาและสร้าง
เส้นทางอาชีพ

1.1.2 เร่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลไกด้าน ววน. 

3.1.1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน
เกษตรกร เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้
เศรษฐกิจภายในประเทศ

3.1.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุและผู้พิการ

3.1.3 พัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี

2.2.1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน ววน. ให้มีศักยภาพ
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

2.2.2 พัฒนาพื นที่เพื่อนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนา
ของประเทศ

2.2.3 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์คุณภาพ
และรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย

1.2.1  สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนอุดมศกึษาให้มีสมรรถนะสูง
สอดคล้องกับความตอ้งการของประเทศ 

1.2.2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
1.2.3 ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวติให้แก่ประชาชน

อย่างทั่วถึง
1.2.4 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับอดุมศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน
1.2.5 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกบั

ตลาดแรงงาน

2.1.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และ
ส่งเสริมความร่วมมือด้าน ววน. ทั งในประเทศและต่างประเทศ

2.1.2 ส่งเสริมและพัฒนา อววน. เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

4.1.1 บริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4.1.2 ส่งเสริมการพัฒนานโยบาย/แผน/ มาตรการ พร้อมทั งพัฒนาการบริหารจัดการ
อววน. ให้มีประสิทธิภาพ

1. จ านวนบุคลากรดา้นการวิจัย
และพัฒนาแบบท างานเต็มเวลา
(FTE) ต่อประชากร 10,000 คน-ปี 

2. จ านวนบุคลากรที่ท างาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจน
การเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning

15. จ านวนเรื่องที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือด้าน ววน. ระหว่างประเทศ
16. ระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เชื่อมโยงระดบัชาตแิละ

นานาชาติ
17.จ านวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนนุให้น ามาตรฐานและจริยธรรม

การวิจัยไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม
18. จ านวนบทความที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดบัชาตแิละ

นานาชาติ    
19. ร้อยละผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่า

เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจ
20.จ านวนผลงานวิจัย พัฒนา  และนวัตกรรมที่สามารถน าไปยื่นขอจดทรัพย์สิน

ทางปัญญา/บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตผิลงาน
นวัตกรรมที่ขอขึ นทะเบียนบญัชีนวัตกรรมไทยอนมัุติ และจัดส่งข้อมูลให้
ส านักงบประมาณแล้ว

21.ความสามารถใหม่ในการด าเนินการวิจัยขั นแนวหนา้ (Frontier Research)

22. มูลค่าการลงทุนวิจัยของบริษัทที่มาใช้
ประโยชน์ในเขตนวัตกรรม

27. มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต

34. การจัดสรรงบประมาณให้หนว่ยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตัว
ชี วั

ดร
อง

v. 8 เม.ย. 63
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นโยบายและจุดเน้นการขับเคล่ือน อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สร้างบัณฑิตควบคู่
กับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(Knowledge, Skills, Mindset)

1. การสร้างและพฒันาคน

- BCG Economy
- Research for Innovation
- Research for the Future

2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

- SMEs Transformation
3. การสร้างและพฒันานวัตกรรม
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สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั น สงป. พิจารณา รอบ 2)

แผนงานพื นฐาน
25,582 ลบ.

ร้อยละ 18.15

แผนงานยุทธศาสตร์
36,184 ลบ.

ร้อยละ 25.68

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
74,338 ลบ.

ร้อยละ 52.75

แผนงานบูรณาการ
4,808.13 ลบ.
ร้อยละ 3.41

จ าแนกตาม แผนงาน

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของ อว.
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย 2563
140,913.52 ลบ.

งบประมาณรายจ่าย 2564
(ขั้น สงป. พิจารณา รอบ 2)

151,035.63 ลบ.

แผนงานบูรณาการ
5,810 ลบ.

ร้อยละ 3.85

แผนงานพื นฐาน
27,968 ลบ.

ร้อยละ 18.51

แผนงานยุทธศาสตร์
41,322 ลบ.

ร้อยละ 27.36

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
75,935 ลบ.

ร้อยละ 50.28
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งบประมาณรายจ่าย 2563
140,913.52 ลบ.

จ าแนกตาม โครงสร้างหน่วยงาน

ส่วนราชการ
10,591 ลบ.
ร้อยละ 7.52

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
37,732 ลบ.
ร้อยละ 26.78

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
67,867 ลบ.

ร้อยละ 48.16

กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน

12,554 ลบ.
ร้อยละ 8.91

รัฐวิสาหกิจ
1,966 ลบ.

ร้อยละ 1.40

องค์การมหาชน
4,420 ลบ.
ร้อยละ 3.14

หน่วยงานในก ากับ
5,780.00 ลบ.
ร้อยละ 4.10

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั น สงป. พิจารณา รอบ 2)

ส่วนราชการ
10,220 ลบ.
ร้อยละ 6.77

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
36,134 ลบ.

ร้อยละ 23.92

สถาบันอุดมศึกษาในก ากับ
72,428 ลบ.

ร้อยละ 47.95

กองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียน

19,917 ลบ.
ร้อยละ 13.19

รัฐวิสาหกิจ
1,704 ลบ.

ร้อยละ 1.13

องค์การมหาชน
4,469 ลบ.

ร้อยละ 2.96

หน่วยงานในก ากับ
6,165 ลบ.

ร้อยละ 4.08

งบประมาณรายจ่าย 2564
(ขั้น สงป. พิจารณา รอบ 2)

151,035.63 ลบ.

พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ของ อว.
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
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▪ แผนงานพื นฐาน 27,967.92 ล้านบาท
▪ แผนงานยุทธศาสตร์ 41,322.21 ล้านบาท
▪ แผนงานบูรณาการ 5,810.14 ล้านบาท
▪ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 75,935.36 ล้านบาท

รวมงบประมาณรายจ่าย 2564  151,035.63 ล้านบาท
(ขั น สงป. พิจารณา รอบ 2)

(จ าแนกตามแผนบูรณาการ จ านวน 13 แผนบูรณาการ)
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขั น สงป. พิจารณา รอบ 2)
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M i n i s t r y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  R e s e a r c h  a n d  I n n o v a t i o n

ววน. รวม 8,017 คน

(ข้อมูล: พฤษภาคม 2563)

รวมทั งหมด
202,759 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย
128,205 คน 

66%

ลูกจ้างประจ า
12,865 คน 

6%

พนักงานราชการ
3,829 คน 2%

ลูกจ้างชั่วคราว
34,985 คน 

18%

ข้าราชการ 
14,858 คน 8%

อุดมศึกษา รวม 194,742 คน

ลูกจ้างชั่วคราว
623 คน 8 %

ลูกจ้างประจ า 
3,295 คน  41%

ข้าราชการ/พนักงาน/
เจ้าหน้าที่

3,733 คน   46%

(ข้อมูล: ปีการศึกษา 2562)
พนักงานราชการ 

366 คน  5%

จ านวนบุคลากร ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จ าแนกตามระดับการศึกษา
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M i n i s t r y  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e ,  R e s e a r c h  a n d  I n n o v a t i o n

จ านวนบุคลากร ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
จ าแนกตามระดับการศึกษา

ววน. รวม 8,017 คน อุดมศึกษา รวม 194,742 คน

(ข้อมูล: ปีการศึกษา 2562)

ปริญญาตรี  
3,156 คน 39%

ปริญญาโท   
3,076 คน 38%

ปริญญาเอก
1,175 คน 15%

ต่ ากว่าปริญญาตรี
610 คน  8%

(ข้อมูล: พฤษภาคม 2563)

ปริญญาตรี
71,788 คน 37%

ปริญญาโท
48,631 คน 25%

ปริญญาเอก
33,475 คน 17%

ประกาศนียบัตร
40,848 คน 21%

รวมทั งหมด
202,759 คน
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ตราสัญลักษณก์ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- อยู่ในขั นตอนของ กรมศิลปากร และราชบัณฑิตยสภา
18



Unofficial Logo
ที่ใช้ปัจจุบัน

ตราสัญลักษณก์ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- ผลงานการประกวดตราสัญลักษณ์ อว. ได้แก่
(Unofficial Logo รอ ท่าน รมว.อว. พิจารณาเลือกภาพชนะเลิศ)

19



20

โครงสร้างของ สป.อว. (ตามมติ ก.พ.ร. 13 พฤษภาคม 2563)

A B C D

มีการด าเนินงานในรูปแบบ Agile Team



ภารกิจเร่งด่วนในความเห็นของปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

1 การชี แจงงบประมาณ อว.ปี 2564 
(โดยเฉพาะเรื่องกองทุน ววน.)

3 โครงสร้าง สป.อว.
(อยู่ระหว่างการพิจารณากฎกระทรวง 
ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

5 พ.ร.บ.เงินกู้ 
ที่ อว. ได้เสนอขอ

7 การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย

2 การตั ง ปอว. คนใหม่

4 การบริหารงานของ อว. 
เพื่อรับสถานการณ์ COVID-19

6 การเยี่ยมมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานในสังกัด อว.

8 การวางยุทธศาสตร์ อว. 
โดยขอนโยบายจากท่านรมว.อว.

21





ขอบคุณ
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