เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
และเทคโนโลยี สาหรับคาของบประมาณปี 2557
กระทรวงวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ค่านิยม วิสัยทัศน์

แผนภาพ ๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาหรับคาของบประมาณปี 2557
เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
Merit & Modernization
1. การส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนากาลังคนด้าน
วทน. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายที่ 1
กาลังคน
ทางด้าน
วทน. ที่ได้รับ
การ
เสริมสร้าง
ขีด
ความสามาร
ถโดย
การศึกษา
สามารถนา
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้
ในการวิจัย
พัฒนา และ
นวัตกรรม
หรือ การ
ปฏิบัติงาน
ด้าน วทน.
ได้

1. จานวน
กาลังคน วทน.
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมให้ทา
วิจัยและ
พัฒนา (คน)

1.1 ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
การผลิตและ
สร้างเส้นทาง
อาชีพ
บุคลากร วทน.

2.การสร้างองค์ความรู้
ความตระหนัก หลักสูตร
การเรียนการสอน และการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการทางด้าน
ว. และ ท. เพื่อให้เป็นสังคม
ฐานความรู้ด้าน ว. และ ท.

เป้าหมายที่ 2
ภาคการผลิตและบริการมี
บุคลากรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีทม
ี่ ีศักยภาพ
รองรับการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพิ่มขึน
้ อย่างเพียงพอ
ก่อให้เกิดขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึน
้ และมี
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการบ่ม
เพาะและพัฒนากาลังคนทั้ง
วัยก่อนทางานและวัยทางาน

2. จานวนกิจกรรม/หลักสูตรการ
บ่มเพาะ และ/หรือ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ด้าน ว. และ ท.
เพื่อตอบสนองภาคการผลิตและ
บริการ (กิจกรรม/หลักสูตร)
3. จานวนกาลังคนด้าน ว. และ ท.
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้าน วทน. (คน)
4. จานวนกลไก/เครือข่ายความ
ร่วมมือ/กฎระเบียบ/มาตรการที่
สนับสนุนให้มก
ี ารใช้ประโยชน์
กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาขีด
ความสามารถภาคการผลิตและ
บริการ (กลไก/เครือข่าย/ฉบับ/
มาตรการ)
5. จานวนกาลังคนด้าน ว. และ ท.
ที่ได้รับการสนับสนุนให้ไปช่วย
พัฒนาขีดความสามารถในภาค
การผลิตและบริการ (คน)

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้าง
กลไกให้เกิดการหมุนเวียน
แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีศักยภาพ
จากต่างประเทศ และหน่วยงาน
วิจัย/เทคโนโลยี/สถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐไปปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
2.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่ม
เพาะและพัฒนาเยาวชน นักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรวัยทางานด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพตรงความต้องการของภาค
การผลิตและบริการทั้งรัฐและ
เอกชน

Outcome-Oriented

3. การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา
และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และ
สร้างฐาน ความรู้ในภาค อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และบริการ

เป้าหมายที่ 3 ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็ก
เยาวชน ผู้ปฏิบต
ั ิการทางด้าน
ว. และ ท. มีความรู้ ความ
เข้าใจ และ ทัศนคติทด
ี่ ีต่อ
วทน. และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและ
การปฏิบัติงานได้

6. จานวนผลงานที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เยาวชน (ผลงาน)
7. จานวนผู้ใช้บริการ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
(คน)
8. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน วทน.
(คน)
9.จานวนผู้ได้รับรางวัลเชิด
ชูเกียรติผลงานดีเด่นด้าน
วทน. (คน)
10. จานวนหลักสูตรเพื่อการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้จริง (หลักสูตร)

3.1 สร้างการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ของ
เยาวชน และเผยแพร่ความรู้
ด้าน วทน. สู่ประชาชน
รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3.2 เชิดชูเกียรติ
นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์
ปราชญ์ชาวบ้าน
3.3 เสริมความรู้และทักษะ
ให้แก่ผู้ทางานทางด้าน วทน.
ในภาคส่วนต่างๆ

เป้าหมายที่ 4 การวิจัย
พัฒนา และนวัตกรรม
สามารถนาไปเผยแพร่
และประยุกต์ใช้ได้ใน
ภาคการผลิต เกษตร
บริการ และภาค
สังคม/ชุมชน

11. จานวนบทความที่ตพ
ี ิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติต่อบุคลากร
วิจัย (บทความ/คน)
12. จานวนผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถ นาไปยืน
่ ขอจด
สิทธิบัตรต่อบุคลากรวิจัย
(เรื่อง/คน)
13. จานวนผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรมที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในภาคการผลิต เกษตร
บริการและ ภาคสังคม/
ชุมชน (เรื่อง)

4.1 ผลักดันการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์
ความรู้และนาไปใช้
ประโยชน์ในภาคการผลิต
เกษตร และบริการ
4.2 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
4.3 ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนและท้องถิ่น

Social Accountability

Transparency & Teamwork

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
และระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
นโยบาย การบริหารจัดการด้าน วทน. เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้า
และรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายที่ 5
ผู้ประกอบการและ
ชุมชนได้นา
เทคโนโลยี
ผลงานวิจัยไปเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต
และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

14. จานวน
สถาน
ประกอบการ/
ชุมชนทีน
่ า
ผลงานวิจัย
และพัฒนาไป
ใช้ประโยชน์
(ราย)

5.1 ผลักดันการ
นาเทคโนโลยี
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถ
ของภาคการผลิต
เกษตร และ
บริการ
5.2 ส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีเพื่อ
สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน
ทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อม
5.3ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่
สังคม ชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 6 ภาคการผลิตและบริการ
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน
้ ฐานในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ
บริการให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการพัฒนา
นโยบาย โครงสร้างพืน
้ ฐาน ระบบ
สนับสนุนและการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพให้เพียงพอ และมีธรรมาภิบาล

5. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและ
การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ

เป้าหมายที่ 7
ภาคการผลิตและการบริการ ใช้
ประโยชน์จากอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการ
ยกระดับความสามารถทาง
เทคโนโลยีและวิจัย เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ได้
มาตรฐานและมีศก
ั ยภาพในการ
แข่งขัน

15. จานวนโครงการความร่วมมือด้าน วทน.ระหว่าง
ประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
แผนปฏิบัติการรองรับและมีการติดตามประเมินผล
(โครงการ)
16. ร้อยละของความสาเร็จของการตรวจสอบสถาน
ประกอบการตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กาหนด
(ร้อยละ)
17.จานวนการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และ
บริการข้อมูลทาง ว. และ ท. (รายการ)
18. จานวนรายการวัดของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล
(รายการ)
19. จานวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผน และแนวทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการระดับชาติ หรือคณะรัฐมนตรี
หรือได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบต
ั ิ (เรื่อง)
20. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมให้มีความโปร่งใส
ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสริม คุ้มครองจริยธรรม
(ร้อยละ)

6.1 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์คุณภาพ
และรับรองมาตรฐานให้ทันสมัย
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์
6.3 เร่งพัฒนาศูนย์ ว. และ ท. เฉพาะทาง เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ
6.4 พัฒนาการบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี
ประสิทธิภาพ
6.5 สร้างความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย/แผน/
แนวทาง วทน. ของประเทศ และสร้างความร่วมมือด้าน
วทน. ระหว่างประเทศ
6.6 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้ดาเนินการตาม
แนวทางธรรมาภิบาล

หมายเหตุ :

6.การพัฒนา
ความร่วมมือ
กับประเทศใน
ประชาคม
อาเซียนด้าน
วทน.

เป้าหมายที่ 8 ภาค
การผลิต บริการ
และชุมชนได้นา
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ
บริหารจัดการภัย
ธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิผล

22. จานวน
เรื่องที่นา
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิ
สารสนเทศ
ไปใช้
ประโยชน์
(เรื่อง)
21. จานวนผู้ประกอบการที่
ใช้บริการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
สามารถยกระดับทาง
เทคโนโลยีและนา
ผลงานวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการ (ราย)

7.1 เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการดาเนิน
กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
มีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง ตลอดจนจัดให้
มีสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจ
ให้กับผู้ประกอบการ

8.1 พัฒนา
งานวิจัย
และ
คุณภาพ
การ
ให้บริการ
ทางด้าน
เทคโนโลยี
อวกาศและ
ภูมิ
สารสนเทศ
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ

เป้าหมายที่
9 ภาค
เศรษฐกิจ
และสังคม
ใช้
ประโยชน์
จาก วทน.
เพื่อรองรับ
การเข้าร่วม
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

23.
จานวน
ข้อเสนอแ
นะ
นโยบาย/
แผนงาน
ความ
ร่วมมือ
ด้าน
วทน.
ของไทย
กับ
ประเทศ
อาเซียน
และภาคี
(เรื่อง)

9.1 สร้าง
และ
ผลักดัน
ความ
ร่วมมือ
ด้าน
วทน.กับ
ประเทศ
ใน
ภูมิภาค
อาเซียน
และ
ประเทศ
ภาคี

คือ ตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่ สป.วท. ร่วมรับผิดชอบ

ที่มา : สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ

ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินการและงาน/โครงการที่นาส่งตัวชี้วัด (พ.ศ. ๒๕๕๗) ของ สป.วท.

แผนภาพ ๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดาเนินการและงาน/โครงการที่นาส่งตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สป.วท.
วิสัยทัศน์: “เป็นองค์กรนาในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
พันธกิจ ๑) เสนอแนะนโยบำย ประสำนและจัดทำยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง
๒) ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันกำรพัฒนำกำลังคน กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๓) กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดของกระทรวง รวมทั้งสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
๔) บริหำรทรัพยำกรของกระทรวงให้เกิดควำมประหยัด คุ้มค่ำ รวมทั้งพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
๕) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้ในกำรบริหำร กำรบริกำร และกำรเชื่อมโยงข้อมูลวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๖) กำหนดทิศทำง ส่งเสริม และผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกรอบภำรกิจของกระทรวง

ค่านิยม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี”
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้ทันสมัยและมีธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์ที่ ๑ : หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนมีกลไกกำรประสำนงำน
และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มี
เอกภำพและมีธรรมำภิบำล
KPI ๑.๑ ร้อยละของนโยบาย/แผน/มาตรการ/กฎหมาย/
ระเบียบ/ข้อบังคับนาไปใช้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริง
(ร้อยละ ๘๐)
๑.) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ วท./สน.
๒.) คำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
วท./สน
๓.) แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ วท./สน.
๔.) อนุบัญญัติภำยใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิชำชีพ ว. และ ท.
พ.ศ. ๒๕๕๑/สน.
๕.) ประมวลโครงกำร - กิจกรรม/งบประมำณด้ำนกำรพัฒนำกำลังคน
ด้ำน ว. และ ท./สน.
๖.) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ วท. ตำมนโยบำยรัฐบำล
ประจำปี ๒๕๕๖/สน.
๗.) รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๕๖/สน.
๘.) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตัวชี้วัดตำมเอกสำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ วท./สน.
๙.) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกำรนำเสนอเรื่องของ วท. เข้ำสู่
กำรพิจำรณำของ ครม.ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖/สปคร.
๑๐.) แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำน วทน. ของ วท.
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗/สม.
๑๑.) รำยงำนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ วท./กพ.
๑๒.) รำยงำนกำรตรวจรำชกำรของ วท. ประจำปี ๒๕๕๖/ตร.
๑๓.) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๖ ของ คตป.
ประจำกระทรวง/นก.
๑๔.) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงปี ๒๕๕๗ ของ คตป.
ประจำกระทรวง/นก.
๑๕.) แผนปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ วท.
ประจำปี ๒๕๕๗/ศท.
๑๖.) รำยงำนผลกำรประเมินมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส่วนรำชกำร
ประจำปี ๒๕๕๗/สห.
๑๗.) รำยงำนกำรประเมินผลตำมแบบสำรวจควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐประจำปี ๒๕๕๖/สห.
KPI ๑.๒ ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ปราบปรามทุจริต (ร้อยละ ๘๐)
- กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำร
ทุจริต/สบ.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : กำรพัฒนำกำลังคน
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองกำรสร้ำงศักยภำพกำลังคนของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : กำรส่งเสริม
ให้เกิดควำมตระหนักและสนับสนุนกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ ๒ : กำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์

เป้าประสงค์ที่ ๓ : กลุ่มเป้ำหมำยมีทัศนคติที่
ดีต่อวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับกำรส่งเสริม
ควำมสำมำรถในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำร
ของประเทศ
KPI ๒.๑ ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาและทางานตรงตาม
สาขาวิชา (ร้อยละ ๘๕)
๑.) โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำล
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ ๓/สน.
๒.) โครงกำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำล
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ระยะที่ ๓+/สน.
KPI ๒.๒ ร้อยละของนักเรียนในโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย
เข้าศึกษาต่อในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ ๘๕)
๑.) โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับ
ดูแลของมหำวิทยำลัย/สน.
๒.) โครงกำรสนับสนุนกำรจัดตั้งห้องเรียน
วิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรกำกับ
ดูแลของมหำวิทยำลัย/สน.

KPI ๓.๑ จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(๑,๐๙๑,๒๐๐ คน)
๑.) กำรดำเนินงำนของสภำสมำคม/
สมำคมวิชำกำร/วิชำชีพด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(๖๐๐ คน)/สส.
๒.) กำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ (๑,๐๒๕,๐๐๐)/สส.
๓.) กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบิดำฯ
และงำนวันเทคโนโลยีของไทย
(รวมประดิษฐกรรม) (๑๒,๐๐๐ คน)/
สส.
๔.) กำรส่งเสริมและถ่ำยทอดแนวคิด
วิทยำศำสตร์สู่ประชำชนเพื่อสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ( ๑๐๐ คน)/สส.
๕.) สร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(๓๓,๐๐๐ คน)/สบ.
๖.) กำรพัฒนำศูนย์ควำมรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STKC)
(๒๐,๕๐๐ คน)/ศท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : กำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
เป้าประสงค์ที่ ๔ : ผู้ประกอบกำรและ
ชุมชนได้นำเทคโนโลยีไปใช้เพิ่มมูลค่ำ
ลดรำยจ่ำย เพิ่มรำยได้และพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
KPI ๔ จานวนสถานประกอบการ/
ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนา
(๖๓ ราย)
๑.) กำรดำเนินกำรส่งเสริมกำรนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภำพ
กำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
(๕๐ รำย)/สส.
๒.) กำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถของภำคกำร
ผลิตและบริกำร (๑๓ รำย)/สส.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : กำรส่งเสริม
กำรใช้ประโยชน์อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภูมิภำค เพื่อสนับสนุนให้ภำคเอกชน
ทำวิจัย และพัฒนำในกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ ๕ : ภำคเอกชนใช้ประโยชน์
จำกอุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำคในกำร
ยกระดับควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีและ
กำรทำวิจัย เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำร
บริกำรให้ได้มำตรฐำนและมีศักยภำพในกำร
แข่งขัน
KPI ๕ จานวนผู้ประกอบการทีม
่ ีขีด
สามารถทางเทคโนโลยีและการทาวิจัย
เพิ่มขึ้น (๓๕ ราย)
- โครงกำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำน
วิทยำศำสตร์ (นิคมธุรกิจ
วิทยำศำสตร์ภูมิภำค)/สอว.

KPI ๓.๒ จานวนผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม (๗ คน)
- กำรส่งเสริมผลงำนสิ่งประดิษฐ์ เครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์สู่เชิงพำณิชย์ ภำยใต้
กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กำรสร้ำงเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร/
สส.

หมายเหตุ :

คือ ตัวชี้วัดกระทรวง ที่ สป.วท. ร่วมรับผิดชอบ

ที่มา : สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

