
New ecosystem for university : 
การปรับโครงสรางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต

กรรม และยุทธศาสตรชาติ
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ดร สีลาภรณ บัวสาย
กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม



การจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดาน อววน.
สอวช. จัด
ทํานโยบาย 
ยุทธศาสตร 
และแผน
ดาน อววน. 
ของ
ประเทศสกสว. จัด
ทําแผน
ดาน ววน. 
ของ
ประเทศ 
และแผน ว
วน. ดาน
ตางๆ

หนวยงาน
วิจัยจัดทํา
แผน
ปฏิบัติการ
ของหนวย
งาน

นโยบายและยุทธศาสตรดานการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและน

วัตกรรม
(นโยบายและยุทธศาสตร อววน.) 

แผนดาน
วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ 

แผนดานการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนา
กําลังคนของประเทศ

แผนปฏิบัติการ
การอุดมศึกษา

แผนปฏิบัติการการ
พัฒนากําลังคนของ
ประเทศและการ
จัดการศึกษาตลอด

ชีวิต

แผน ววน.ดาน
ตาง ๆ

แผนปฏิบัติการแตละมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการ
หนวยงานวิจัย
แตละหนวยงาน

แผนดาน อววน. 
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สป.อว. จัดทํา
แผนดานการ
อุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนากําลัง
คนของ
ประเทศ & 
แผน
ปฏิบัติการ
สถาบันการ
ศึกษาจัดทํา
แผน
ปฏิบัติการ
ของตน

Top-do
wn
Bottom
-up

สอวช. 
บูรณาการป
ระเด็นจาก 
Top-down 
และ 
Bottom-up



ระบบบริหารงาน งบประมาณและนโยบายภาครัฐใหมีเอกภาพ 
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

คณะรัฐมนตรี

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต
กรรมแหงชาติ

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ (สอวช.)

คณะกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(กสว.)

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.)

ม. ที่เปนสวน
ราชการ

ม. ในกํากับ
หนวยงาน
ดําเนินการหนวยงาน

ใน
กระทรวง

อื่น

สํานักงานสงเสริมวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ)สํานักงานปลัดกระทรวง (กอง
เลขานุการ)

กองทุน
สงเสริม

วิทยาศาสต
ร วิจัยและน
วัตกรรม

ภาคเอกชน/
ชุมชน

หนวยงาน
ใหทุน

ม. เอกชน

สภา ม. แตละ
แหง
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สภาพัฒฯ

สศช.

หนวยงานนโยบายชาติ
ดานการศึกษา และดาน

อื่น ๆ
xxxxx

นโยบ
ายงบประม
าณ

Flexible Process,
Good Governance,

Culture of Trust

งบพัฒนาความ
เปนเลิศ (งบ
ลงทุนพิเศษ)



ประเภทและเสนทางงบประมาณตาม
กฎหมายใหม 

(การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต
กรรม)สํานัก

งบประมาณ
กองทุน
สงเสริม ว

วน.

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
และงบภารกิจ

พื้นฐาน
ตามกฎหมาย

งบพัฒนาความเปน
เลิศและการผลิต
กําลังคนระดับสูง

เฉพาะทาง

งบพัฒนาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมตาม

ยุทธศาสตร 
(Agenda-Based)

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย/เทคโนโลยี

Block 
Grant

Block Grant/
Multi-year

หนวยงานให
ทุน
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เอกสารใชในการนําเสนอตอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ

วช
สวร
สสวก
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แนวทางกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรสําหรับการจัด
ทําแผนดาน อววน.

พัฒนาการ
อุดมศึกษา

พัฒนาความ
เขมแข็งสถาบัน
อุดมศึกษา

นวัตกรรมการ
เรียนรูและการ

ศึกษา

Basic 
Research 

and 
Frontier

วิจัยเพื่อ
องคความรู

วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจ

เกษตร/
อาหาร

Industry 
4.0

SME based 
Tech

สุขภาพ การ
แพทย

พลังงาน
และ

สิ่งแวดลอม
Startup 

and 
Entrepren

eurs

• ตอบโจทย Demand-driven
• สรางความเขมแข็งโดย

กลไกการแขงขัน/คัดสรร
อยางมีหลักเกณฑ

พัฒนาฐาน
ทางดาน S&T

Science 
popularity 
and public 
awareness

พัฒนาคนและ
ทุนการศึกษา

พัฒนาความ
เขมแข็งของ
สถาบัน ววน. 
และ โครงสราง

พื้นฐาน

วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อสังคมศาสตร/
มนุษยศาสตร 

ศิลปะ
สรางสรรค
และการออก

แบบ
สังคมศาสตร
มนุษยศาสตร

ระบบ
สวัสดิการ

R&I
 Area-based

การกระจาย
ศูนยกลาง
ความเจริญ

เปาหมาย: สรางคนและ
สถาบันความรู

เปาหมาย: สรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน

เปาหมาย: ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

บริการ
มูลคาเพิ่มสูง

กําลังคน
สมรรถนะสูง

การจัดการ
ทรัพยากรธรร

มชาติ

การพัฒนาเมือง 
เขตพิเศษ และ
ความรวมมือใน

ภูมิภาค

Grand 
Challenges

พัฒนาความ
เขมแข็งของระบบ 

ววน.
เศรษฐกิจ
ฐานราก

Comumity 
based 

research

ระบบ
สุขภาพ



ก.อววน.
กระทรวง....
กระทรวง....
กระทรวง....
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สวก.
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or มหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัย

นโยบาย ยุทธศาสตร อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

สรางคนและสถาบันความรู สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน ยกระดับคุณภาพชีวิต
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area-based*
สรางความ

สามารถในการ
แขงขัน

สนช.
ศลช.

*โดยการ adopt ระบบ funding ของ สกว./สว
ทช.

เอกสารใชในการนําเสนอตอคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ

ภาคเอกชน
หนวยงานวิจัย

เอกชน
SMEs, Startup, 
ชุมชน วิสาหกิจ

ชุมชน
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พัฒนาความ
เขมแข็ง
สถาบัน
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อุตสาหกรร

ม :
ยานยนต/ชีว
ภาพ ...

Basic and 
Frontier 
Research

 เกษตร : 
เมล็ดพันธุ /
ปศุสัตว /
ประมง ...

 
สังคม 
มนุษย: 
สุขภาพ 

สิ่งแวดลอม 
.... 

Area-base
d

 
...

….….

สรางคนและ
สถาบัน

Sectoral Platform Mgt.
• ประธาน
• ผูทรงคุณวุฒิ
• Stakeholders

• รวมกําหนด
ทิศทาง แนวทาง

• รวมขับเคลื่อน
• Feedback loop



Conclusion : The Way Forward
Transformation ระยะยาว:

1. การทํางานของหนวยงาน: สรางกลไกที่ทําใหเกิด Autonomy with Accountability โดยการสรางระบบติดตาม
และประเมินผลที่สามารถ     สราง Trust ได

2. การเปลี่ยนผานไปสูระบบบริหารจัดการนโยบายและการจัดสรรงบประมาณสมบูรณ (ในทํานอง
เดียวกับบางประเทศ เชน UKRI สหราชอาณาจักร) 

3. แผนการจัดทําระบบขอมูล: 
• รวมกําหนดขอมูลที่จําเปนตอการใชงานในกลไก Performance-based, Result-based และ Evidence-based รวม
ถึงกําหนดแนวทางการจัดทํา/การไดมาซึ่งขอมูล/การเชื่อมโยงขอมูล โดยใหหนวยงานที่จําเปนตองใชขอมูล
สามารถเขาถึงขอมูลไดแบบ Real time

• ทําความเขาใจรวมกันถึงบทบาทการทํางาน เชน กําหนดหนวยงานที่มีหนาที่นําขอมูลเขาระบบ (Single Entry 
Data) 

• กําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลในแตละระดับ (นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ หนวยใหทุน และหนวยปฏิบัติ) 

แผนการจัดสรรและบริหารงบประมาณ:
• ปงบประมาณ 62: ใหหนวยงานดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
• ปงบประมาณ 63: ใหจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรการวิจัยและนวัตกรรม 20 ป พรอมทั้งใหหนวยงาน
พิจารณาทบทวน                  ปรับคําของบประมาณใหม และใหเสนอของบประมาณในนามของ
กระทรวงใหม

• ปงบประมาณ 64: ใหจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร อววน. และเริ่มใชระบบงบประมาณใหม 
(กองทุน)

      ตามที่ระบุในกฎหมาย 

กลไกปฏิรูปตอเนื่อง: สรางกลไกที่ทําใหเกิด Double-loop Learning เพื่อใหแนใจวา ใหระบบงานมีคุณภาพทุก
ระดับ
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ยุทธศาสตรชาติ
ทิศทางการวิจัยใหสอดคลองกับเปาหมาย ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป “..ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน..”

ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถ

ในการแขงขัน

ดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ดานการสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

ดานการสรางการเติบโต    

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร  

ตอสิ่งแวดลอม

ดานการปรับสมดุล     

และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ



เปาหมายตัวชี้วัดสําคัญของยุทธศาสตรชาติที่ 1 ดานความมั่นคง
เปาหมาย ตัวชี้วัด

∙ ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข
∙ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและ
ทุกระดับ

∙ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความ พรอมในการ
ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง

∙ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคง
เปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดย
ประชาคม ระหวางประเทศ

∙ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผล
สําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภ
าพ

∙ ความสุขของประชากรไทย
∙ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
∙ ความพรอมของกองทัพ หนวยงาน
ดานความมั่นคง และการมีสวนรวม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคง

∙ บทบาทและการยอมรับในดาน
ความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหวางประเทศ

∙ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองครวม
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เปาหมายตัวชี้วัดสําคัญของยุทธศาสตรชาติที่ การสรางความสามารถใน
การแขงขัน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
∙ ประเทศไทยเปนประเทศที่
พัฒนาแลว เศรษฐกิจ
เติบโตอยางมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน

∙ ประเทศไทยมีขีดความ
สามารถในการแขงขันสูง
ขึ้น

∙ รายไดประชาชาติ การขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ และการกระจายรายได

∙ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ
ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน

∙ การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา

∙ ความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
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เปาหมายตัวชี้วัดสําคัญของยุทธศาสตรชาติที่ 3 
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เปาหมาย ตัวชี้วัด
∙ คนไทยเปนคนดี คนเกง มี
คุณภาพ พรอมสําหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑

∙ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่
เอื้อและสนับสนุนตอการ
พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

∙ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุข
ภาวะ และความเปนอยูที่ดีของ
คนไทย

∙ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

∙ การพัฒนาสังคมและครอบครัว
ไทย
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เปาหมาย ตัวชี้วัด
∙ สรางความเปนธรรม และลดความ
เหลื่อมลํ้าในทุกมิติ

∙ กระจายศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุก
ภาคสวนเขามาเปนกําลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ

∙ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคม
คุณภาพ

 

∙ ความแตกตางของรายไดและการ
เขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุม
ประชากร

∙ ความกาวหนาของการพัฒนาคน
∙ ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัด
ในการเปนศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

∙ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

13

เปาหมายตัวชี้วัดสําคัญของ
ยุทธศาสตรชาติที่
ดานการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม



เปาหมายตัวชี้วัดสําคัญของยุทธศาสตรชาติที่ 5 
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด
∙ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุนตอไป
ไดใช อยางยั่งยืน มีสมดุล

∙ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ

∙ ใชประโยชนและสรางการเติบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบ
นิเวศ

∙ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อ
กําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีสวนรวม และธรรมาภิบาล

∙ พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

∙ สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู

∙ การเติบโตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

∙ ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคา
เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

14



เปาหมายตัวชี้วัดสําคัญของยุทธศาสตรชาติที่ 6 
ดานการปรับสมดลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เปาหมาย ตัวชี้วัด
∙ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยช
นสวนรวม ตอบสนอง ความตองการ
ของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โปรงใส

∙ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัว
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

∙ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

∙ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวมของประเทศ

∙ ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ
สาธารณะของภาครัฐ

∙ ประสิทธิภาพของการบริการภาค
รัฐ

∙ ระดับความโปรงใส การทุจริต
ประพฤติมิชอบ

∙ ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม 15



เปาหมาย-ตัวชี้วัด-คาเปาหมาย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดาน 2 
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

การเกษตร ผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศใน
สาขาเกษตรเพิ่ม
ขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของ ผลิตภัณฑ
มวลรวม ใน
ประเทศสาขา
เกษตร

ขยายตัว รอยละ

ผลิตภาพการผลิต
ของภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น

อัตราผลิตภาพการ
ผลิต ของภาค
เกษตร

เพิ่มขึ้น รอยละ
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

อุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคต

การขยายตัวของ
ผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และ
บริการ

อัตราการขยายตัว
ของ ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ ใน
สาขาอุตสาหกรรม

ขยายตัว รอยละ

อัตราการขยายตัว
ของ ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ ใน
สาขาบริการ

ขยายตัว รอยละ

ผลิตภาพการผลิต
ของภาค
อุตสาหกรรมและภาค
บริการเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพ การ
ผลิตของภาค
อุตสาหกรรม

ขยายตัว รอยละ

อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพ การ
ผลิตของภาคบริการ

ขยายตัว รอยละ

ดาน
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

การทองเที่ยว ผลิตภัณฑมวลรวม
ใน ประเทศดาน
การทองเที่ยว ตอ
ผลิตภัณฑมวลรวม
ใน ประเทศเพิ่มขึ้น

สัดสวนผลิตภัณฑมวล
รวมใน ประเทศดานการ
ทองเที่ยวตอ ผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ

เพิ่มขึ้นรอยละ

รายไดจากการ
ทองเที่ยว ของเมือง
รองเพิ่มขึ้น

อัตราสวนรายไดจาก
การ ทองเที่ยวของเมือง
หลักและ เมืองรอง

ความสามารถ
ทางการแขงขัน
ดานการทองเที่ยว
ของ ประเทศไทยดี
ขึ้น

อันดับความสามารถทาง
การแขงขันดานการ
ทองเที่ยว ของประเทศ
ไทย โดย Travel & Tourism 

Competitiveness Index (TTCI)

ใน

ดาน
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

พื้นที่และเมือง
นาอยูอัจฉริยะ

ประเทศไทยมีขีด ความสามารถ
ในการแขงขันสูงขึ้น เกิดศูนย
กลางความ เจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ เพื่อกระจายความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม

มูลคาการลงทุนใน
เมือง เปาหมาย

เพิ่มขึ้น
รอยละ

ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผัง ภูมิ
นิเวศเพื่อเปนกรอบในการ
พัฒนาเมืองนาอยู ชนบทมั่นคง
เกษตรยั่งยืน และ อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติ แหลง
โบราณคดี

แผนผังภูมินิเวศระดับ
ภาค

มีแผนผัง
ภูมินิเวศ ภาค

ชองวางความเหลื่อมลํ้าระหวาง
พื้นที่ลดลง

สัดสวน GPP per capita 

ของจังหวัดรอยละ 20 สุดทายที่

รวยที่สุด ตอ GPP per capita 

ของจังหวัดรอยละ 20 แรกที่จน

ที่สุด

อยูระหวางการ
ตรวจสอบ จัดทําคา

เปาหมาย

ดาน



20

ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

โครงสรางพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส
และดิจิทัล

ความสามารถใน
การแขงขันดาน
โครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศดีขึ้น

อันดับความ
สามารถ ในการ
แขงขันดาน
โครงสรางพื้นฐาน

อันดับที่

ผูประกอบการและ
วิสาหกิจ ขนาด
กลางและขนาด
ยอมยุคใหม

ผูประกอบการใน
ทุกระดับเปน ผู
ประกอบการยุค
ใหมที่มี บทบาทตอ
ระบบเศรษฐกิจ
เพิ่ม มากขึ้น

สัดสวนผลิตภัณฑ
มวลรวมของ
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ยอมตอผลิตภัณฑ
มวลรวมใน
ประเทศ

รอยละ

ดาน
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

การเจริญเติบโต
ของ ผลิตภัณฑมวล
รวมของพื้นที่ เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด เพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัว
ของ ผลิตภัณฑ
มวลรวมของพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด

ขยายตัวอยางนอย
รอยละ

การลงทุนในพื้นที่
เขต เศรษฐกิจพิเศษ
ทั้งหมด ไดรับการ
ยกระดับ

มูลคาการสงเสริม
การลงทุนใน พื้นที่
เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด ใน
ชวง ปแรก ลาน
บาท

,000 ลานบาท

ดาน



เปาหมาย-ตัวชี้วัด-คาเปาหมาย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดาน 3 
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ปแรก

การปรับเปลี่ยน
คานิยมและ
วัฒนธรรม

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก
และภูมิใจ ในความเปนไทย
มากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดํารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเปนที่ยอมรับ ของ
นานาประเทศมากขึ้น

ดัชนีคุณธรรม
ประการ ประกอบดวย
ความซื่อสัตยสุจริตการ
มีจิตสาธารณะ การเปน
อยูอยางพอเพียง การก
ระทําอยางรับผิดชอบ
ความ เปนธรรมทาง
สังคม

เพิ่มขึ้น
รอยละ จากป

ฐาน

การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต

คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนา อยาง
สมดุล ทั้งดานรางกาย
สติปญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เปนผูที่มีความรู และ
ทักษะในศตวรรษที่ รักการ
เรียนรูอยาง ตอเนื่องตลอด
ชีวิต

ดัชนีการพัฒนามนุษย
คา คะแนน

คาคะแนน



23

ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ปแรก

การพัฒนา
การเรียนรู

คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่
จําเปน ของโลก
ศตวรรษที่ สามารถ
ในการแกปญหา ปรับ
ตัว สื่อสาร และทํางาน
รวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มี
นิสัยใฝ เรียนรูอยางตอ
เนื่องตลอดชีวิต

คะแนน PISA ดานการอาน 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

(คะแนนเฉลี่ย)

เฉลี่ย
คะแนน

อันดับขีดความ
สามารถในการ
แขงขันของประเทศ
ดาน การศึกษา

อันดับที่

คนไทยไดรับการ
พัฒนาเต็ม ตาม
ศักยภาพตามความ
ถนัด และความสามารถ
ของ พหุปญญาดีขึ้น

ความสามารถใน
การแขงขัน ของ
ประเทศไทยใน
ระดับสากล ดีขึ้น
GTCI) (คะแนน)

ไมนอยกวา
คะแนน

ดาน
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

การเสริมสรางให
คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดี

คนไทยมีสุขภาวะ
ที่ดีขึ้นและมีความ
เปนอยูดีเพิ่มขึ้น

อายุคาดเฉลี่ยของ
การมี สุขภาพดี 
(อายุเฉลี่ย)

ไมนอยกวา ป

ศักยภาพ
การกีฬา

คนไทยมีสุขภาพดี
ขึ้น มีนํ้าใจ
นักกีฬา และมีวินัย
เคารพกฎ กติกา
มากขึ้น ดวยกีฬา

อายุคาดเฉลี่ยของ
การมีสุขภาพดี
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง
อายุเฉลี่ย

ไมนอยกวา ป

ดาน



เปาหมาย-ตัวชี้วัด-คาเปาหมาย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดาน 4 
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ป
แรก

พลังทางสังคม ทุกภาคสวนมีสวน
รวมใน การพัฒนา
สังคมเพิ่มขึ้น

มิติดานโอกาสของ
ดัชนีชี้วัด ความ
กาวหนาทางสังคม 

(เฉลี่ยรอยละ)

เพิ่มขึ้น รอยละ

เศรษฐกิจ
ฐานราก

รายไดของ
ประชากร กลุมราย
ไดนอยเพิ่มขึ้น
อยางกระจายและ
อยางตอเนื่อง

ดัชนีการพัฒนา
อยางทั่วถึง (คะแนน)

คะแนน
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ประเด็น เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ปแรก

ความเสมอภาค
และหลัก
ประกันทางสังคม

คนไทยทุกคน
ไดรับการ
คุมครองและมี
หลักประกันทาง
สังคมเพิ่มขึ้น

สัดสวนประชากรไทย
ทั้งหมด
ที่ไดรับความคุมครองตาม
มาตรการคุมครองทาง
สังคม อยางนอย กรณี
ไดแก (1) เจ็บปวย (2) คลอดบุตร 

(3) ตาย (4)ทุพพลภาพ/ พิการ (5) เงิน

ชวยเหลือ ครอบครัวหรือบุตร (6) ชรา 

ภาพ (7) วางงาน (8) ผูอยูใน อุปการะ 

และ (9) การ บาดเจ็บจากการท างาน

รอยละ

ดาน



ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม



ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร

1.  ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐ ระหวางกลุมประชากร

2.  ความกาวหนาของการพัฒนาคน

3.  ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลาง ความเจริญทาง  

    เศรษฐกิจ  สังคม และเทคโนโลยี 

4  คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

1. สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติ 

2. กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามาเปนกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท 

3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคมคุณภาพ

ตัวชี้วัดเปาหมาย 20 ป

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูประบบภาษี
และกระจายการถือครองที่ดิน 

สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุก

กลุม

เสริมสรางพลังทางสังคม
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

กระจายศูนยกลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี



การถายทอดประเด็นยุทธศาสตร สูแผนแมบท

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

ฐานราก ปฏิรูประบบภาษี และ

การกระจายการถือครองที่ดิน

สรางหลักประกัน

ทางสังคม

การกระจายศูนยกลาง 

ความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคมและเทคโนโลยี

การเสริมสรางพลัง

ทางสังคม

การเพิ่มขีดความ     

สามารถของชุมชนทองถิ่น

ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง

และการจัดการตนเอง

ประเด็นยุทธศาสตร (ราง) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรฯ 5 แผน

การลดความเหลื่อมลํ้า                             
สรางความเปนธรรมในทุกมิติ

การกระจายศูนยกลาง     

ความเจริญทางเศรษฐกิจ   

สังคม และเทคโนโลยี

การเสริมสรางพลัง
ทางสังคม

การเพิ่มขีดความสามารถ

ของชุมชนทองถิ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง



การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจฐานราก ปฏิรูป

ระบบภาษี และการกระจาย
การถือครองที่ดิน

สรางหลักประกัน
ทางสังคม

การกระจายศูนยกลาง 
ความเจริญ

การเสริมสราง
พลังทางสังคม

การเพิ่มขีดความ
สามารถของ
ชุมชนทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร 5 ดาน  (ราง) แผนแมบทฯ 3 แผน

การพัฒนาความเสมอภาคและ
สงเสริม เศรษฐกิจฐานราก

สรางหลักประกัน
ทางสังคม

การเสริมสรางพลัง
ทางสังคม

การถายทอดประเด็นยุทธศาสตร สูแผนแมบท

การพัฒนาพื้นที่ 
เมืองนาอยู เมือง

อัจฉริยะ



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ฉบับ

1. (ราง) แผนแมบท ความมั่นคง
2. (ราง) แผนแมบท การตางประเทศ
3. (ราง) แผนแมบท การพัฒนาการเกษตร
4. (ราง) แผนแมบท อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
5. (ราง) แผนแมบท การทองเที่ยว 
6. (ราง) แผนแมบท การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ 
7. (ราง) แผนแมบท การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบ 

โลจิสติกส และดิจิทัล 
8. (ราง) แผนแมบท การการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู

ประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
9. (ราง) แผนแมบท เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

10. (ราง) แผนแมบท การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
11. (ราง) แผนแมบท การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
12. (ราง) แผนแมบท การพัฒนาการเรียนรู
13. (ราง) แผนแมบท การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14. (ราง) แผนแมบท ศักยภาพกีฬา
15. (ราง) แผนแมบท การเสริมสรางพลังทางสังคม

16. (ราง) แผนแมบท การพัฒนาความเสมอภาคและสงเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

17. (ราง) แผนแมบท การสรางหลักประกันทางสังคม
18. (ราง) แผนแมบท การสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
19. (ราง) แผนแมบท การบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ
20.  (ราง) แผนแมบท การพัฒนาบริการประชาชน และการ

พัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
21. (ราง) แผนแมบท การตอตานการทุจริตและประพฤติมชอบ
22. (ราง) แผนแมบท การพัฒนากฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม
23. (ราง) แผนแมบท การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม



1. ลดชองวางของรายไดระหวางประชากรรอยละ 10 ที่รวยที่สุดตอประชากรรอยละ 10 ที่จนที่สุด ไมเกิน 15 
เทา ภายในป 2580 

เปาหมาย

2. เพิ่มรายไดของครัวเรือนในภาคเกษตร

แผนแมบทฯ เศรษฐกิจฐานรากตัวอยาง แผนแมบทฯ ภายใตยุทธศาสตรชาติ (ตอ)
  

1. การเพิ่มขีดความสามารถการผลิต และการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม  

ดวยความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม (การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ใหเปนผู

ประกอบการ และการรวมกลุมในรูปแบบที่มีโครงสรางกระจายรายได)

2. ชองทางการตลาด เครือขาย และกติกาที่ลดความเสียเปรียบ (พัฒนาชองทางการตลาดและเครือขาย 

เพื่อใหเกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการคาที่เปนธรรม)

3. การเขาถึงทุน (การเขาถึงแหลงทุนเพื่อใหเกษตรกรรายยอยมีทุนในการพัฒนาการเกษตรและยกระดับเปน

ผูประกอบการการเกษตร)

4. การเขาถึงทรัพยากรที่ดินและแหลงนํ้า (การพัฒนาโครงสรางการทางการเกษตรพื้นฐานไดแก ที่ดินและ

แหลงนํ้า รวมถึงการสรางโอกาสการเขาถึงที่ดินของเกษตรกรรายยอยที่ดอยโอกาส)

5. กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ (การพัฒนาและสรางกลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให

เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม)

6. เกษตรบนฐานชีวภาพ (สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรเพื่อนาไปสูการผลิตและ

ขยายผลเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการ SME สงเสริมการปลูกไมยืนตน

และไมเศรษฐกิจเปนทุนระยะยาว)



1. การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ 

 (มุงเนนการพัฒนาศูนยกลางความเจริญใหกระจายตัวอยูในภูมิภาคตางๆ เพื่อลดชองวาง

ความแตกตางทางเศรษฐกิจ ลดการเคลื่อนยายแรงงาน และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรที่อาศัยในเมือง ใหความสําคัญกับการจัดทาผังภูมินิเวศเพื่อการจัดการพื้นที่

และพัฒนาเมืองใหเปนเมืองที่มีความนาอยู อัจฉริยะ โดยแบงเมือง 3 รูปแบบ ไดแก 

เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ เมืองขนาดกลาง และ เมืองในพื้นที่พิเศษ)

2. การพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

  (สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่พิเศษตามศักยภาพโดยพัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากร

และกิจกรรม ทางเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่)

แผนแมบทฯ ภายใตยุทธศาสตรชาติ (ตอ)
  

แผนยอย ประกอบดวย 2 แผนยอย

เปาหมายและตัวชี้วัด

• มูลคาการลงทุนในเมืองอัจฉริยะและ
พื้นที่พิเศษที่เพิ่มขึ้น

แผนแมบท การพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ

พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีในภูมิภาค
กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุม
จังหวัดในมิติตาง ๆ
จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่มี
คุณภาพและปลอดภัยใหสามารถตอบสนองตอสังคม
สูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหาร
งานในระดับภาค กลุมจังหวัด
พัฒนาโครงสรางการผลิตกําลังคนและความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่

• ลดชองวางความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นที่

• การเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่เปาหมายการกระจายความเจริญ

• การมีงานทําและลดการอพยพแรงงานไปไกลถิ่นกําเนิด



แผนแมบทฯ การสรางหลักประกันทางสังคม แผนแมบทฯ ภายใตยุทธศาสตรชาติ (ตอ)
  

เปาหมายและตัวชี้วัด

1. เพิ่มหลักประกันทางสังคมและ
สวัสดิการสังคม ใหมีความ
เหมาะสมและครอบคลุม

2. ลดความเหลื่อมลํ้าใน
การเขาถึงบริการการศึกษา

ที่มีคุณภาพ 

แผนยอย ประกอบดวย 5 แผนยอย

1.  นโยบายและกลไกคุมครองแรงงาน (พัฒนากลไกพิทักษและคุมครองแรงงาน คุมครองและสงเสริมสุขภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน)

2.  ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (สรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงาน พัฒนา

ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการ พัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพ)

3.   กลไกเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษาและความรวมมือเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (เพิ่ม

โอกาสของเด็กดอยโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาระบบการพัฒนา

และกระจายครูที่มีคุณภาพไปในพื้นที่ขาดแคลน )

4.  มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพื่อแกปญหาเฉพาะกลุม(พัฒนาระบบและกลไกในการใหความชวยเหลือกลุม

เปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ)

5.  ระบบและกลไกการคุมครองผูบริโภค (การเพิ่มบทบาท อปท. ในการคุมครองผูบริโภค ปรับปรุงกฎหมายคุมครองผูบริโภค

เปนไปตามมาตรฐานสิทธิผูบริโภคระดับสากล)

3.. ผูบริโภคไดรับการ
คุมครองอยางเปนธรรม

และมีประสิทธิภาพ



เปาหมายและตัวชี้วัด

1. เพิ่มการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในการชวยเหลือสังคม 

เปาหมาย 2. เพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ

ทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

แผนแมบทฯ ภายใตยุทธศาสตรชาติ (ตอ)
  

แผนยอย ประกอบดวย 4 แผนยอย

1. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

2. การเตรียมสังคมไทยใหพรอมที่จะรองรับสังคมสูงวัย

3. การเสริมสรางทุนทางสังคม

4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ

การจัดการตนเอง

แผนแมบทฯ ประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม



WHERE TO GO 
WHAT TO DO
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การวิจัยของมหาวิทยาลัยควรไปทางไหน

•ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ มิฉะนั้นจะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
❑ Agenda-Based

❑ Area-Based

•ตอบโจทยจังหวัด เพื่อมีโอกาสไดรับงบสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบในพื้นที่
❑ Area-Based
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การบริหารจัดการควรเปนอยางไร

•ใหความสําคัญกับ management unit เพื่อ
o เปนหนวยจัดการพัฒนาโจทยวิจัยใหตรงตามยุทธศาสตรและความตองการของ users
o เปนหนวยบริหารความสัมพันธและสรางเครือขายกับภาคีในพื้นที่/users
o เปนหนวยจัดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
o เปนหนวยวางยุทธศาสตรการเชื่อมโยงงานวิจัยกับพันธกิจอื่นของมหาวิทยาลัย
o เปนหนวยหาเงินเขามหาวิทยาลัย ทดแทนรายไดจากคาธรรมเนียมนักศึกษา

• สราง Research/knowledge/learning platform เพื่อเปนเครื่องมือจัดการการ
เรียนรูและจัดการความสัมพันธรวมกับภาคี/users
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ในจังหวะของการเปลี่ยนแปลง เสถียรภาพเดิมถูกสั่นคลอน
นั่นคือ โอกาสใหมของคนที่กลากาวไปขางหนา 
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