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          แบบกระทรวง 

 

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

 
๑. พระราชบัญญัต ิระเบ ียบข้าราชการพลเร ือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘  (๗) บ ัญญัต ิว่า  

ก.พ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรม เพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอำนาจเรียกเอกสารและหลักฐาน

จากส่วนราชการ หรือให้ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริง และให้มีอำนาจ 

ออกระเบียบให้กระทรวงและกรมรายงานเกี ่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน  

ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ไปยัง ก.พ.  

๒. ก.พ. จึงได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพื่อให้ส่วนราชการ

จ ัดทำรายงานเกี ่ยวกับการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเร ือน ในป ีงบประมาณที ่ผ ่านมา  

ส่งให้สำนักงาน ก.พ. เป็นประจำทุกปี 

๓. วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

๓.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัด 

๓.๒ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายในกระทรวง 

๔. การรายงานประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ สรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการในสังกัด ตามกรอบ

มาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 

ส่วนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในรอบปีงบประมาณของ 

ส่วนราชการในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ด้านประสิทธิผล  

๒) ด้านประสิทธิภาพ 

 ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก ประกอบด้วยแผนภาพข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ  

การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการในสังกัด ซึ่งได้จากข้อมูลในส่วนที่ ๒ 

๕. ให้กระทรวงจัดทำรายงานประจำปีตามแบบที ่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (แบบกระทรวง)  

ส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในเดือนพฤศจิกายน 
  



          แบบกระทรวง 

 

สารบัญ 
  หน้า 

 

รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์       ๑ 

วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ส่วนที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จ        ๒ 

    ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)        

      มิติที ่1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์           ๒ 

    มิติที่ ๒  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล        ๓ 

     มิติที่ ๓  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล                 ๔ 

    มิติที่ ๔  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                 ๕ 

      มิติที่ ๕  คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน      ๕ 

ส่วนที่ ๒   การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงการอุดมศึกษา       ๖ 
             วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

  2.1  ด้านประสิทธิผล             ๖ 
  2.2  ด้านประสิทธิภาพ            ๑4 

         2.3  สรุปปัญหาหรือประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม     ๑8 
                ของกระทรวงและ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะ ๑-๓ ปีข้างหน้า 

ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก              21 
    ๓.๑  แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวง        22 
    ๓.๒  แผนภาพแสดงการบริหารกำลังคนของส่วนราชการในสังกัด        23 
    ๓.๓  แผนภาพพีรามิดข้าราชการจำแนกตามช่วงอายุของส่วนราชการในสังกัด      ๒7 
    ๓.๔  แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัด        ๒8 
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รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการอดุมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

ตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้
คะแนน 

ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ 
ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลรวม 
คะแนนเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก 

มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  ๒๐.๐๐ 
       

๑๖.75 

๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ๕.๐๐ 
๐   ๕ ๕.00 ๕.00 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากำลัง    
       

 

  
๑) แผนอัตรากำลงัของส่วนราชการ ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๒.๒0 ๒.75 

  
๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๒.๒0 ๒.75 

  
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อ
เตรียมและพัฒนาอย่างเปน็ระบบ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๒.60 3.25 

  
๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุกระดับ เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ 

๓.๗๕ ๑ ๒ ๓ ๒.40 3.00 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ๒๐.๐๐       
 

๑9.11 

  
๕) สัดส่วนค่าใช้จา่ยดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคคล  

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ ๒.60 5.78 

  
๖) ฐานข้อมูลดา้นการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง 
พร้อมที่จะนำไปใชป้ระโยชน์อยู่เสมอ 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ ๓.00 ๖.๖๗ 

  
๗) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวน การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖.๖๗ ๑ ๒ ๓ 3.00 ๖.67 

มิติที่ ๓ ประสิทธผิลของการบริหารทรพัยากรบุคคล  ๒๐.๐๐       
 

๑๗.33 

  
๘) ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๓.00 ๑๐.00 

  
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
บุคลากรของส่วนราชการ 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๒.๒0 ๗.33 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคล ๒๐.๐๐       
 

๒๐.00 

  
๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการมี
ธรรมาภิบาล 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๓.00 ๑๐.00 

  
๑๑) บทบาทของผู้นำองค์กรต่อการตัดสินใจดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

๑๐.๐๐ ๑ ๒ ๓ ๓.00 ๑๐.00 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการทำงาน  ๒๐.๐๐       
 

19.00 

  ๑๒) สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
๑๕.๐๐ ๑ ๒ ๓ 2.80 ๑4.00 

  
๑๓) ระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชน์รว่มกันระหวา่งปัจเจกบุคคลกบัองค์กร ๕.๐๐ ๐   ๕ ๕.00 ๕.00 

น้ำหนักรวม ๑๐๐.๐๐ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ๙2.19 
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ส่วนที่ ๑ สรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการในสังกัด  
 ตามกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) 
มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
๑.๑ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (โปรดใส่เครื ่องหมาย  ลงในช่องของส่วนราชการระดับกรมที่มีแผนกลยุทธ์ด้าน HR ที่สอดรับกับ      
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวง 

ส่วนราชการระดับกรม 
ที่มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวง 
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือ

สันติ 

สำนักงาน
การวิจัย
แห่งชาติ 

ประเด็นที่ ๑ 
บ่มเพาะนวัตกรรมเพ่ืออนาคตและพัฒนากำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

√ √ √ √ √ 

ประเด็นที่ ๒ 
บริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใน
สาขาเป้าหมาย 

√ √ √ √ √ 

ประเด็นที่ ๓ 
ขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขนาดใหญ่และโครงการพ้ืนฐาน 

√ √ √ √ √ 

ประเด็นที่ ๔ 
พัฒนาพื้นที่เพ่ือนวัตกรรม 

√ √ √ √ √ 

ประเด็นที่ ๕ 
ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

√ √ √ √ √ 

 

 

 

 

 

 

 



          แบบกระทรวง 

Page | ๓  

 

 

๑.๒ การบริหารจัดการอัตรากำลัง  

รายการ 

คะแนนประเมินตนเอง 
ของส่วนราชการระดับกรม ผลรวม

คะแนน
เฉลี่ย 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาต ิ

๑) แผนอัตรากำลังของส่วนราชการ 2 2 2 3 2 2.20 
๒) แผนสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 2 2 2 3 2 2.20 
๓) แผนบริหารจัดการกลุ่มบุคลากรที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียม
และพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

3 3 2 3 2 2.60 

๔) แผนการสร้างและพฒันาผูบ้ริหารทุก
ระดับเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการ 

3 2 1 3 3 2.40 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก 17.50 16.25 13.75 20.00 16.25 16.75 

มิติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายการ 

คะแนนประเมินตนเอง 
ของส่วนราชการระดับกรม ผลรวม

คะแนน
เฉลี่ย 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาต ิ

๕ )  สัดส่วนคา่ใช้จา่ยด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีความเหมาะสม และ
สะท้อนผลิตภาพของบุคลากร 
(Productivity) 

3 2 3 2 3 2.60 

๖ )  ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ 
ประโยชน์อยู่เสมอ 

3 3 3 3 3 3.00 

  ๗)  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุกระบวนการบริหารทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

3 3 3 3 3 3.00 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก 20.00 17.78 20.00 17.78 20.00 19.11 
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มิติที่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายการ 

คะแนนประเมินตนเอง 
ของส่วนราชการระดับกรม ผลรวม

คะแนน
เฉลี่ย 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาต ิ

๘) ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 3 3 3 3 3 3.00 
๙) สนับสนนุให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของส่วนราชการ 

3 3 3 3 3 3.00 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 
 

โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องของส่วนราชการระดับกรมที่นำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้
ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ  

รายการ 

คะแนนประเมินตนเอง 
ของส่วนราชการระดับกรม 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

สำนักงาน
การวิจยั
แห่งชาติ 

ระบบการบริหารผลการปฏบิัติงานถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
ดังนี ้

     

❑ เพื่อการเลื่อนเงินเดือน √ √  √ √ 
❑ เพื่อการพัฒนาบุคลากร √ √ √ √ √ 
❑ เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลกลุ่มที่มี

ทักษะ หรือสมรรถนะสูง เพื่อพัฒนาทางก้าวหน้าใน
อาชีพ 

 √  √ √ 

❑ เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขในการปรับเลื่อนตำแหน่งที่
สูงขึ้น 

 √   √ 

❑ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของ
ข้าราชการ/สำนัก กอง/องค์กร 

√ √ √ √ √ 

❑ อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........      
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มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รายการ 

คะแนนประเมินตนเอง 
ของส่วนราชการระดับกรม 

ผลรวม
คะแนน
เฉลี่ย 

สำนกังาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ

สันต ิ

สำนักงาน
การวิจยั
แห่งชาติ 

 

๑๐) การส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการมีธรรมาภิบาล 

3 3 3 3 3 3.00 
 

๑๑) บทบาทของผู้นำองค์กรต่อการ
ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 
และความรับผิดชอบต่อตัดสินใจด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือการ
กำกับดูแลองค์กรที่ดี 

3 3 3 3 3    3.00 
 
 
 
 
 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก 20.00    20.00    20.00    20.00 20.00 20.00 

 

มิติที่ ๕   คุณภาพชีวิตการทำงานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน  

รายการ 

คะแนนประเมินตนเอง 
ของส่วนราชการระดับกรม ผลรวม

คะแนน
เฉลี่ย 

สำนกังาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงาน
ปรมาณู
เพื่อสันต ิ

สำนักงานการ
วิจัยแห่งชาต ิ

๑๒) สภาพแวดล้อมในการทำงาน  3 3 3 2 3   2.80 
๑๓) ระบบการทำงานที่เอ้ือประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัองค์กร 
5 5 5 5 5   5.00 

ผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนัก   20.00   20.00   20.00  15.00   20.00 19.00 
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ส่วนที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงการอุดมการณ์ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๒.๑ ด้านประสิทธิผล 

 ผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวง โปรดระบุรายละเอียดตัวชี้วัดร่วมที่สำคัญในรอบปีงบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง (ประมวลผลข้อมูลจากส่วนราชการในสังกัด) 

       ๒.๑.๑  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน 
ผลลัพธ์ ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
(+/-) 

๑. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific 
Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดบัของ IMD 
(ภาพรวม) 

อันดับ 36 3๙ -7.69 
 

๒. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 
    ๒.๑ อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education 

ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม) 
อันดับ ๕๕  

 
55 0.00  

 
     ๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา อันดับ ๔๐  

 
48 
 

-16.67 
 

     ๒.๓ ดัชนีวัดคุณภาพการ ศึกษาของมหาวิทยาลัย อันดับ ๔๙  
 

49 0.00  
 

๓. ความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายลำดบัรองและการจัดโครงสร้าง และอัตรากำลังของ สป.อว. 
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

(+/-) 
    ๓.๑ ความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้ง อว. ที่อยู่ในหน้าที่และ
อำนาจของ สป.อว. 

อันดับ กฎหมาย 
ลำดับรอง  

จำนวน ๑๐ ฉบับ 

จัดทำกฎหมายลำดับรองฯ  
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ได้จำนวน ๓ ฉบับ 

-70.00 
 

    ๓.๒ ความสำเร็จของการจัดโครงสร้างและอัตรากำลงัของ 
สป.อว. 

ระดับ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งมีคำสั่ง
บรรจุและแต่งตั้ง
ข้าราชการ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างตาม
กฎกระทรวงฯใหม่ 

ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตัง้ยงัไม่สามารถมีคำสัง่บรรจุและ
แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างตามกฎกระทรวงฯ
ใหม่ได้ เนื่องจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... ยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได ้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อยู่ระหว่างการนำเสนอ ครม.) 

-20.00 
 

๔. ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูล
มาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ 

ระดับ สป.อว. มีการ
เชื่อมโยงหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการ
อุดมศึกษา กับ 
ฐานข้อมูลด้าน 
ววน. 

- สป.อว. ได้จัดทำมาตรฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การอุดมศึกษา พร้อมทั้งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลด้าน 
ววน. เรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่รายงานที่ได้จากการเชื่อมโยง
ข้อมูลทางหน้าเวบ็ไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation 
Information System) 
http://nriis.nrct.go.th/BiReportAll.aspx 

- สป.อว. ได้จัดทำแผนการดำเนนิการจัดทำฐานขอ้มูลการ
อุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565) และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี
แล้ว 

20.00  
 
 
 
 

http://nriis.nrct.go.th/BiReportAll.aspx
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ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง 

(+/-) 
๕. ความสำเร็จของการพลิกโฉมสถาบนัอุดมศึกษา ระดับ - มีเครื่องมือเพื่อ

ประเมิน
ศักยภาพและ
ความสามารถ
ของสถาบัน 
อุดมศึกษาตาม
กลุ่มยุทธศาสตร์  

- มีการคัดเลือก
สถาบนัอุดม 
ศึกษานำร่อง
ตามกลุ่ม
ยุทธศาสตร์  

- สป.อว. ได้จัดทำคู่มือการประเมินกำหนดกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินศักยภาพและความสามารถของสถาบันอุดมศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว 

- คณะอนุกรรมการด้านการพลกิโฉมมหาวิทยาลยั ได้พิจารณา
คัดเลือกสถาบัน อุดมศึกษานำรอ่งตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 
จำนวน ๑๓ แห่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที่ยื่นข้อเสนอ
โครงการจำนวน ๖๔ แห่ง เพื่อนำร่องโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุม่สถาบนัอุดมศึกษาและการ
กำหนดมาตรการส่งเสริม สนบัสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับ
ดูแล และการจัดสรรงบประมาณ แก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา            
พ.ศ. ….  ตามที่ อว. เสนอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา  
(คณะพิเศษ) 

0.00 
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              ๒.๑.๒  สำนักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอดุมศึกษา) 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลการประเมิน 
1. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย ตามการจัด

อันดับของ IMD (ภาพรวม) 
 - เป้าหมายขั้นต้น ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้น 

 
2. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD 

1) อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Education ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ 
IMD (ภาพรวม) 

 - เป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายมาตรฐาน 
 

2) ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา  - เป้าหมายขั้นต้น ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้น 
 

3) ดัชนีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  - เป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายมาตรฐาน 
 

3. ความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายลำดับรองและการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของ สป.อว. 
1) ความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง อว. 

 - เป้าหมายขั้นต้น ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้น 
 

2) ความสำเร็จของการจัดโครงสร้างและอัตรากำลังของ สป.อว.  - เป้าหมายขั้นต้น ต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต้น 
 

4. ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 - เป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายขั้นสูง 

5. ความสำเร็จของการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา  - เป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายมาตรฐาน 
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    ๒.๑.๓  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

รายการ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

๑.อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันดา้น 
Scientific Infrastructure 
ของประเทศไทยตามการ
จัดอันดับของ IMD 

ประเมินในภาพรวมทั้งกระทรวง 

๒. ความสำเร็จในการจัดตั้ง
สถาบนัวิทยาศาสตรบ์ริการ 
(องค์การมหาชน) 

ส่งคำขอและรายละเอียด
ประกอบคำชี้แจง พร้อม 
ร่าง พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบนั
วิทยาศาสตร์บริการ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 
.... มายังสำนักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อเสนอ กพม. 

ส่ง ร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้ง
สถาบนัวิทยาศาสตรบ์ริการ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... 
พร้อมแผนบริหารจัดการ
บุคลากรของกรม
วิทยาศาสตร์บริการ ไปยัง
สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ 
ครม. 

ร่าง พ.ร.ฎ.จัดตั้ง
สถาบนัวิทยาศาสตร์
บริการ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. .... 
เสนอไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

วศ. ได้จัดส่งข้อมูลและรายละเอียดคำชี้แจงประกอบการขอจัดตัง้ สถาบนั
วิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน)  พร้อม ร่าง พรฎ. การจดัตั้งสถาบัน 
ให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสรา้งระบบราชการของ กระทรวง อว. ตาม 
บันทึกข้อความ ที่ อว.๐๓๐๙/๑๒๑๑๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง 
ขอส่งเอกสารการขอจัดตั้งสถาบนัวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) 
ต่อมา สป.อว.ให้ วศ. ดำเนินการจัดทำรายละเอียดประกอบการขอจัดตั้ง
สถาบนัวิทยาศาสตรบ์ริการ (องค์การมหาชน)  โดยจัดทำรายละเอียดข้อมูล
เพิ่มเติม ตามความเห็นของ สำนักงาน ก.พ.ร. และมีการรายงานความ
คืบหน้าในเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป อว. ก่อน
นำเสนอ คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ กระทรวง อว. 
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รายการ 
ค่าเป้าหมาย 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง 

ตามบนัทึกข้อความที่ อว ๐๒๐๗/๑๐๒๓๐  ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เร่ือง การขอจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์บริการ (องค์การมหาชน) 

๓. ความสำเร็จของการ
จัดทำร่างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระดับชาติ (มอก.) 

๗ 

รายการ 

๙ 

รายการ 

๑๓ 

รายการ 

๗ 

รายการ 

๔. จำนวนรายการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
สนับสนนุการป้องกันเชื้อ 
Covid – ๑๙ 

๕๐๐ 

รายการ 

๗๕๐ 

รายการ 

๑,๐๐๐ 

รายการ 

๑,๓๕๗ 

รายการ 
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๒.๑.๔  สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ

  

 

รายการ 

 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
(+/-) 

1. จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ระดับ 

(ค่าเป้าหมายเป็นคะแนน) 

5 

 

15 

 

 - 

2. จำนวนรายงานการเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม จำนวน - - - 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์
และรังสี 

ร้อยละ 100 100 ๐ 

4. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแล
ความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

ร้อยละ 80 90.9 - 
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           ๒.๑.๕  สำนักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

 

รายการ 

 

หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
(+/-) 

1. อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทย 
ตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม) 

อันดับ ๓๖ ๓๙ -๕ 

2. ความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ 

ระดับความสำเร็จ 
 

เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง  -๓๓.๓๓ 

3. ร้อยละของจำนวนเงินทุนที่ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยฯ เทียบกับจำนวนเงินทุนที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ร้อยละ ๘๕ ๘๕.๒๘  ๑๖ 

4. ความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ระดับความสำเร็จ เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นต้น - 

5. ความสำเร็จของการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ระดับความสำเร็จ 
 

   เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นต้น    - 

6. ความสำเร็จของการจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ระดับความสำเร็จ เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นต้น   + 

7. ความสำเร็จของการแก้ไขหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) 

ระดับความสำเร็จ 
 

เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง   + 

8. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๙๖ ๙๙.๑๗  
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2.2 ด้านประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๑ การบริหารกำลังคน 
  ๑) ข้อมูลข้าราชการของส่วนราชการในสังกัด 

รายการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ด้าน ววน.) 

สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (ด้านการ
อุดมศึกษา) 

สำนักงานรัฐมนตรี 

กรอบที่
มี 

จำนวน 
(คน) อัตราว่าง  

กรอบที่
มี 

จำนวน 
(คน) อัตราว่าง  

กรอบที่มี 
 

จำนวน 
(คน) 

อัตราว่าง 
 

บริหาร 6 6 0.00 5 2 60.00 0 0 0.00 

อำนวยการ 6 6 0.00 7 6 14.29 1 1 0.00 

วิชาการ 192 160 16.67 278 251 9.71 13 10 23.08 

ทั่วไป 16 15 6.25 52 44 15.38 1 1 0.00 

รวม 220 187 15.00 342 303 11.40 15 12 20.00 

 

รายการ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

กรอบที่
มี 

จำนวน 
(คน) 

อัตราว่าง 
 

กรอบที่
มี 

จำนวน 
(คน) อัตราว่าง กรอบที่มี 

จำนวน 
(คน) อัตราว่าง 

บริหาร 3 3 0.00 3 3 0.00 3 3 0.00 

อำนวยการ 5 5 0.00 5 4 20.00 8 4 50.00 

วิชาการ 307 235 23.45 184 162 11.96 153 124 18.95 

ทั่วไป 56 37 33.93 56 49 12.50 64 38 40.63 

รวม 371 280 24.53 248 218 12.10 228 169 25.88 
 

 

   

 
รายการ 

ผลรวม 

กรอบที่มี จำนวน (คน) อัตราว่าง 

บริหาร 17 13 23.53 

อำนวยการ 31 24 22.58 

วิชาการ 1,114 943 15.35 

ทั่วไป 244 183 25.00 

รวม 1,406 1,163 17.28 
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   ๒) ข้อมูลโครงสร้างอายขุ้าราชการของส่วนราชการในสังกัด 

 
 

ช่วงอายุ (ปี) 

จำนวนข้าราชการ (คน) 
สำนักงาน

ปลัดกระทรวง           
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง           

(ด้านการอุดมศึกษา) 

สำนักงานรัฐมนตร ี กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

สำนักงานปรมาณูเพื่อ
สันต ิ

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาต ิ

ผลรวม  
(คน) 

ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 
 

ผู้หญิง 
 

ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ชาย 

<= ๒๔ 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 
๒๕-๒๙ 10 4 8 3 6 2 11 13 4 2 39 24 10 4 
๓๐-๓๔ 26 4 35 14 22 8 14 5 10 5 107 36 26 4 
๓๕-๓๙ 35 15 47 15 39 14 23 16 22 8 166 68 35 15 
๔๐-๔๔ 18 13 43 12 23 25 22 24 20 6 126 80 18 13 
๔๕-๔๙ 15 8 37 15 38 20 21 18 16 5 127 66 15 8 
๕๐-๕๔ 19 3 25 7 18 14 14 11 25 3 101 38 19 3 
>=๕๕ 21 5 34 6 32 19 12 14 32 10 131 54 21 5 
รวม 144 52 231 72 178 102 117 101 130 39 800 366 144 52 
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 ๒.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ 

รายการ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(การอุดมศึกษา) 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

สำนักงาน 
ปรมาณูเพื่อสันต ิ

 

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาต ิ

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 
๑) งบประมาณตาม 

พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 
(ล้านบาท) 

          

งบประมาณรวม
ของส่วนราชการ  

3,158.65 100.00 4,856.
36 

100  100.0
0 

322,545,5
00.00 

100.00 1,777,518,20
0.00 

100 

ง บ ป ร ะ ม า ณ
รายจ่ายประเภท
งบบุคลากร  

116.93 3.70 136.
61 

2.81   114,199,3
57.00 

35.41 118,88
3,700.0

0 

6.69 

๒)  ข ้อม ูลรายงาน
ต ้ น ท ุ น ร ว ม 
(เบิกจ่ายจริง) 

          

ค่าใช้จ่ายบุคลากร   369.05 4.55   116,478,0
71.06 

42.13 159,599,33
3.38 

10.26 

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม 

  32.13 0.4
0 

 #
D
! 

4,220,319
.37 

1.53 27,764,139
.96 

1.79 

ค่าใช้จ่ายเดินทาง   33.98 0.42   1,869,046
.56 

0.68 13,005,4
50.24 

0.84 

ค่าตอบแทนใช้
สอยวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 

  1,509.22 18.60  #
D
0
! 

40,318,23
8.85 

14.58 147,938,05
1.45 

9.51 

ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำหน่าย 

  515.81 6.36  #
0
! 

63,414,08
5.19 

22.94 11,627,614.11 0.75 

ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย เ งิ น
อุดหนุน 

  4,755.61 58.61   50,156,93
2.51 

18.14 1,194,925,6
35.12 

76.85 

ต้นทุนในการผลิต
อ่ืน 

  898.50 11.07  0
! 
0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมต้นทุนผลผลิต 0.00 0 8,114.30 100.00 0.00  276,456,6
93.54 

100.00 1,554,860,2
24.26 

100.00 
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รายการ 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 
(ด้าน ววน.) 

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง 

(ด้านการ
อุดมศึกษา) 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

สำนักงานปรมาณู
เพื่อสันต ิ

สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

๓)  ข้อมูลรายงานต้นทุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
บุคลากร 

          

ต้นทุนรวมด้านบริหารบุคลากร (บาท)   4,000,000.00   140,076.50 2,715,558.71 
จำนวนบุคลากรที่ใช้คำนวณ (คน)   303.00   326.00 429.00 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านบริหารบุคลากร  13,201.32  429.68 6,329.97 
ต้นทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   13,201.32   2,945,513.67 4,231,117.42 
จำนวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม   12.00   3,428.00 50,915.00 
ต้นทุนต่อหน่วยด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 1,100.11  859.25 83.10 
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๒.๓ สรุปปัญหาหรือประเด็นท้าทายของการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของกระทรวงและ 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะ ๑-๓ ปีข้างหน้า 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้าน ววน.) 
        1)  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  อยู่ระหว่างการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงฯ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๖๒  โดยมีการ
ควบรวมสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                
เป็นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม ส่งผลให้การบริหารงาน                      
ด้านทรัพยากรบุคคลมีความหลากหลาย และมีภารกิจที่รับผิดชอบมากขึ้น รวมถึงยังมีความแตกต่างในเรื่องของ
หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที ่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องหาหลักเกณฑ์กลางที่สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในบางภารกิจอาจยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เช่น หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การจัดทำแผนอัตรากำลัง เป็นต้น  
 2)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้การดำเนินโครงการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงส่งผลให้                
การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดด้วย ดังนั้น ส่วนบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการต่าง ๆ 
เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  และจะเร่งรัดดำเนินการกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป 
 
 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านการอุดมศึกษา) 
        สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๓๕ ได้บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ
ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและอัตรากำลังของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปเป็นของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เป็นต้นไป จึงส่งผลให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลต้องชะลอการดำเนินการหลายเรื่อง เช่น การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการ  การดำเนินการคัดเลือกเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งบุคคลเข้าร ับราชการ และการประเมินผลงาน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นทุกระดับ ฯลฯ เป็นต้น จากการชะลอการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว
ข้างต้นทำให้บุคลากรในสังกัดเสียสิทธิผลประโยชน์ ความก้าวหน้าในสายงาน อันเป็นเหตุให้ข้าราชการในสังกัด 
มีการลาออกจาราชการและโอนไปยังหน่วยงานอื่นเป็นจำนวนมาก  
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 นอกจากนี้ยังมีข้าราชการโอนย้ายกลับภูมิลำเนา โดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการพัสดุ ดังนั้นการปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงขาดความต่อเนื่อง 
ประกอบกับอัตราการสูญเสียบุคลากรกรณีเกษียณอายุราชการแต่ละปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก ล้วนแต่เป็นผู้มี
ประสบการณ์และมีความรู ้ความสามารถ ไม่อาจถ่ายทอดความรู ้ความสามารถให้กับบุคลากรรุ ่นใหม่ที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องและจากที่สำนักงาน ก.พ. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันและการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  ทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีอัตรา
ตำแหน่งที่ว่างเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถดำเนินการบรรจุและคัดเลือกเพ่ือมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้  
จึงส่งผลให้สำนักและหน่วยงานในสังกัดขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน 
 นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลทำให้การดำเนินการพัฒนาบุคลากรล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก 
บางโครงการและบางกิจกรรมต้องชะลอออกไปอย่างไม่กำหนด และบางโครงการและบางกิจกรรมต้องยุติ 
การดำเนินการ รวมทั้ง การส่งบุคลากรไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานอื่นก็ชะลอเช่นกัน   
 

 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
๑) ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของการสืบทอดตำแหน่งเนื่องจาก 

- อำนาจการตัดสินใจในการสรรหาและคัดเลือก รวมทั้งในการแต่งตั้งในระดับอำนวยการและบริหาร
อยู่ในระดับที่สูงกว่ากรม 

- ตำแหน่งหัวหน้างานลงมายังเตรียมให้มีประสบการณ์ทำงานหลากหลายได้ค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก
เป็นเรื่องวิชาการเฉพาะด้านที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถรวมทั้งงานที่มีความลึกซึ้งในเนื้อหาสาระของงาน 
        ๒)  เนื่องจากยังไม่มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลรายบุคคล  รวมทั้งยังไม่มีรูปแบบและทิศทางการพัฒนา
เส้นทางอาชีพในแต่ละสายงานเป็นภาพรวมของกรมภายใต้บริบทของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
       ๓)  ปัจจุบันข้าราชการมีการลาออก โอน เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์บริการอยู ่ระหว่างการเตรียม
ปรับเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการไปเป็นองค์การมหาชน  จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการบุคคลภายในองค์กร
เพื่อให้บุคลากรที่พร้อมปรับเปลี่ยนสถานะ  โดยเฉพาะข้าราชการเป็นพยักงานขององค์การมหาชนให้มากที่สุด  
และให้มีข้าราชการที่ไม่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนสถานภาพน้อยที่สุด  เพื่อให้การบริการจัดการทรัพยากรบุคคล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 
 

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
       ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการลาออกและโอนไปยังส่วนราชการอื่น ด้วยเหตุ

สอบบรรจุที่ใหม่ได้หรือกลับภูมิลำเนา ซึ่งทำให้กลุ่มงานขาดกำลังในการปฏิบัติงาน และกลุ่มการเจ้าหน้าที่ต้อง
เร่งรัดการดำเนินการสรรหาบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินการที่มีกำหนดระยะเวลาพอสมควร 
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สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

  องค์กรมีการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ส่งผลให้มี
การปรับโครงสร้างขององค์กร และจัดอัตรากำลัง เพ่ือรองรับภารกิจใหม่ 
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ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก 

๓.๑  แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวง (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 

๓.๒ แผนภาพแสดงการบริหารกำลังคนของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๑ ขอ้ ๑) 

๓.๓ แผนภาพพีรามิดข้าราชการจำแนกตามช่วงอายุของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๑ ข้อ ๓) 

๓.๔ แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๒) 
• ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่  
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แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตวัชีว้ดัที่ 1 ตวัชีว้ดัที่ 2 ตวัชีว้ดัที่ 3 ตวัชีว้ดัที่ 4 ตวัชีว้ดัที่ 5 ตวัชีว้ดัที่ 6 ตวัชีว้ดัที่ 7 ตวัชีว้ดัที่ 8

๓.๑  แผนภาพแสดงผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกระทรวง (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๑) 
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๓.๒  แผนภาพแสดงการบริหารกำลังคนของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๑ ข้อ ๑) 
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๓.๓  แผนภาพพีรามิดข้าราชการจำแนกตามช่วงอายุของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๑ ข้อ ๓) 
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     ๓.๔  แผนภาพแสดงการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสังกัด (ข้อมูลจากหัวข้อ ๒.๒.๒) 
       • ต้นทุนกิจกรรมของหน่วยการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  อยู่ระหว่างการดำเนินการ
รวบรวมข้อมูล  เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง 


