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ก 

บทคัดย่อ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

เกิดจำกกำรควบรวมระหว่ำงส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  (สป.วท.) กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จึงได้มีกำรจัดโครงสร้ำงใหม่ให้สำมำรถรองรับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับตำมกฎหมำย และรองรับบทบำทใหม่ที่ส ำคัญในกำรรว่มขับเคลื่อนกำรปฏิรูป กำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) ในด้ำนต่ำงๆอย่ำงมี ประสิทธิภำพ ก ำหนด
โครงสร้ำงอย่ำงชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน โดยกองกำรต่ำงประเทศ 
เป็นกลุ่มภำรกิจยุทธศำสตร์และสนับสนุน อววน. ที่ต้องด ำเนินกำรต่ำงประเทศเชิงรุกและเชิง
ยุทธศำสตร์ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นไปตำมพันธกิจ และตอบสนองนโยบำยของรัฐบำล 

กำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรเรื่องแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ได้

วิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ ทั้งสภำพแวดล้อมภำยใน ( Internal Environment 

Analysis)  โดยใช้ Mckinsey 7- S Framwork และสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร (External 

Environment Analysis)โดยใช้ C-PEST Analysis ประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ และน ำมำ

ประมวลควำมสอดคล้อง TOWS Analysis ท ำให้ได้ประเด็นส ำหรับก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์เชิง

ป้องกัน (ST Strategic) โดยใช้จุดแข็งไปลดอุปสรรค หรือรับมือกับปัญหำโดยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น

โอกำส เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิในกำร

ด ำเนินกำร โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรต่ำงประเทศเชิงรุกและยุทธศำสตร์

เพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ให้ทันและเทียบเคียง

กับพัฒนำกำรของวิทยำกำรของโลก” ประกอบด้วย 2 ยุทธศำสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำร

พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำพลเมืองโลก และยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

และขยำยควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ 

  แผนปฏิบัติรำชกำรที่ก ำหนดไว้ฉบับนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้น หำกจะต้อง
อำศัยกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำร มีนโยบำย
สนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ ควำมมุ่งมั่นของบุคลำกรที่รับผิดชอบ และกำรรวมพลังของทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรลงไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์
ที่ก ำหนด อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศต่อไป 
  



ข 

ค าน า 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีกำร 
ด ำเนินภำรกิจควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ในกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในภำพรวมกับหน่วยงำน
กลุ่มควำมร่วมมือ องค์กำรระหว่ำงประเทศ และประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ในกำรสนับสนุน
เป้ำหมำยเชิงนโยบำยของประเทศที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของโลก โดยสนับสนุนให้สำมำรถ
ใช้/เลือกใช้ประโยชน์ทรัพยำกรทำงวิชำกำรจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ สร้ำงสรรค์งำนวิจัย และนวัตกรรมของไทยให้ทันและเทียบเคียงกับ
พัฒนำกำรของวิทยำกำรในโลกและสำมำรถรับมือกับควำมท้ำทำยทุกรูปแบบ 

ในกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำรเรือ่งแผนปฏิบัตริำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566-2570 เป็นส่วน
หนึ่งในกำรศึกษำหลักสูตรนักยุทธศำสตร์ รุ่นที่ 15 ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์  สถำบันวิชำกำรป้องกัน
ประเทศ โดยได้รับค ำแนะน ำและข้อเสนอแนะจำกคณำจำรย์และอำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำหลักสูตร 
กรุณำตรวจสอบให้มีควำมสมบูรณ์และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

ผู้ศึกษำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนปฎิบัติรำชกำรฉบับนี้จะเป็นแนวทำงในกำรน ำไปสู่

กำรปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศใน

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ  
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงใหม่ล่ำสุด ที่ได้ 
จัดต้ังเมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม  2562 โดยกำรควบรวมหน่วยงำนด้ำนกำรอุดมศึกษำ และ ด้ำนวิจัยและ
พัฒนำ ประกอบด้วย กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย โดยรัฐบำลเล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนำ
ก ำลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ รวมถึงกำรก ำกับดูแลกำรและกำรพัฒนำ
นวัตกรรมด้วย ดังนั้นกำรจัดตั้งกระทรวงอว. ไม่ใช่เป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำหรือตอบโจทย์ใน
ปัจจุบัน แต่มีบทบำทหลักในกำรวำงรำกฐำนของประเทศสู่อนำคต โดยเช่ือว่ำ นโยบำยและทิศทำงใน
กำรพัฒนำประชำชนให้มีควำมพร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเปิดโอกำสที่เท่ำเทียมในกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ ลดช่องว่ำงทำงสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต และสร้ำง
ควำมสุขของคนไทยทุกคน เป็นภำรกิจส ำคัญและท้ำทำยที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในกำรพัฒนำประเทศ 
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้ำวไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประเทศ เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก สู่ควำมเป็น Thailand 4.
0  สร้ำงควำมเช่ือมั่นและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว 

ในขณะที่อีกโจทย์ท้ำทำยหนึ่ง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญ
กับ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย เพื่อเร่งสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคนของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งจะต้องสอดประสำนกำรท ำงำน
ร่วมกับสถำบันวิจัยและพัฒนำ เพื่อเป็น future changer คือกำรเป็นตัวหลักในกำรเตรียมพร้อมคน
ไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรปฏิรูปโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่ำและเป็นเฟือง
ส ำคัญในกำรปรับเปลี่ยนสู่ประเทศฐำนนวัตกรรม ดังนั้น จึงจ ำเป็นที่จะต้องปรับเปลีย่นบทบำทภำรกจิ 
ไปพร้อม ๆ  กับกำรเติมเต็มศักยภำพ ทั้งของสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัยและพัฒนำต่ำง ๆ  ใน
กำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง ที่สำมำรถตอบโจทย์ประเทศและประชำชนได้ โดยกรอบโยบำยที่วำงไว้
เป็น 4 มิติ คือ 
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มิติที่ 1 สร้ำงและพฒันำคนไทยในศตวรรษที่ 21  
มิติที่ 2 สร้ำงและพฒันำองค์ควำมรู้  
มิติที่ 3 สร้ำงและพฒันำนวัตกรรม  
มิติที่ 4 ปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ 
 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะเป็นกระทรวงที่เปี่ยมล้นด้วย

กำรสร้ำงโอกำส ด้วยปัญญำ และวำงรำกฐำนอนำคต สำมำรถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่
ควำมมั่งค่ัง มั่นคง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติ และประชำชนคนไทย ด้วยควำมยั่งยืน ด้วย
เหตุนี้ ทุกภำคส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่ง
โอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต  
(เข้ำถึงจำก https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/history.html เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 
2565) 

นอกจำกนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องและสนับสนุนนโยบำยหลักของรัฐบำล ในข้อที่ 
4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำในกำรพัฒนำและสร้ำงควำม
ร่วมมือของประเทศต่ำงๆ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่วำงเป้ำหมำยจะด ำเนินกำร ดังนี้ สร้ำง
บทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทยในภูมิภำคและเวทีโลก เสริมสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่นของอำเซียน ส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง และ
ขับเคลื่อนงำนกำรทูตเชิงรุกเพื่อประชำชน ภำรกิจกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยเฉพำะด้ำนกำรต่ำงประเทศจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรผลักดันให้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำมำรถขับเคลื่อนแผนงำนไปตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำย
ของรัฐบำลอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยกำรใช้ Soft Power ด้ำนกำรศึกษำเป็นธงน ำในกำรพัฒนำ และกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่เป้ำหมำยกำร
เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญำและนวัตกรรม จึงควรมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 เพื่อมุ่งไปสู่เป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด คือ “ เป็น
องค์กรน ำเพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มำตรฐำนในระดับ
สำกลและเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน ภำยในปี พ.ศ. 2580” 
 

https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/history.html%20เมื่อวันที่%207%20มีนาคม%202565
https://www.mhesi.go.th/index.php/aboutus/history.html%20เมื่อวันที่%207%20มีนาคม%202565
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษำสภำวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรจัดท ำแผนด้ำนต่ำงประเทศของ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
1.2.2 เพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566-2570 
1.2.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

ด้ำนต่ำงประเทศของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนควำมรว่มมือด้ำนต่ำงประเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ฉบับนี้ จัดท ำ
ภำยใต้ขอบเขต ดังนี้ 
 1.3.1 ขอบเขตของเนื้อหำ 

    ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วย เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals–SDGs) ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ ประเด็นกำรศึกษำ  แผนกำรปฏิรูปประเทศ  ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 13 และแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ที่มีผลกระทบต่อกำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ 
ของกระทรวง สป.อว. 

1.3.2 ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ำง 
    กลุ่มตัวอย่ำงที่ศึกษำ จ ำนวน 15 คน เป็นข้ำรำชกำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ระดับช ำนำญกำร
ข้ึนไป และตรวจสอบข้อมูลหรือสัมภำษณ์เชิงลึกกับข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ที่เกี่ยวข้องระดับหัวหน้ำงำน
หรือช ำนำญกำรพิเศษข้ึนไป 3 คน 

1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลำ 

      ระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำน้ี ด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึงเดือนพฤษภำคม 2565  
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
    1.4.1 การรวบรวมข้อมูล 

    1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแผนงำน นโยบำย แผน
ยุทธศำสตร์ แผนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เอกสำรและข้อมูลสถิติต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องจำกเว็บไซต์และ
แหล่งข้อมูลต่ำงๆรวมทั้งประสำนขอข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศจำกหน่วยงำนระดับกลุ่มและหน่วยงำนระดับกองในสังกัดสป.อว. ที่เกี่ยวข้อง 
 
        2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยรวบรวมข้อมูลจำกกำรสมัภำษณ์และ แบบสอบถำม
จำกผู้ให้ข้อมูลตำมที่ระบุในขอบเขตด้ำนประชำกร 
 

1.4.2  การวิเคราะห์ข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล 
    เมื่อรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิตำมข้ำงต้นแล้วหลงัจำกนั้นจะน ำข้อมูล         

มำจัดระเบียบและตรวจสอบสอบควำมถกูต้อง เพื่อเตรียมข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ในข้ันตอนต่อไป 
ได้ดังนี ้
        1) กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อม(Environment Scanning) กำรวิเครำะห์ สภำวะ
แวดล้อมในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของสป.อว. โดยใช้เครื่องมือกำรประเมินทำง
ยุทธศำสตร์เทคนิคกำรวิเครำะห์ปจัจยัภำยในและปัจจัยภำยนอกคือ “SWOT Analysis” เพื่อให้ทรำบ
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค(Threats) โดยใช้
เทคนิคC-PEST Analysis เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์
คุณลักษณะขององค์กร 7 ประกำร ของ Mckinncy (Mckinsey 7-s Framework) เป็นกรอบกำร
วิเครำะห์ปัจจัยภำยในและให้กลุ่มตัวอย่ำงจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

    2) ก ำหนดเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์(Ends) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ 
(Mission) ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) และเป้ำประสงค์ (Goals) โดยใช้เทคนิคกำร
จับคู่SWOT (matching หรือTOWS Matrix) น ำมำจัดกลุ่มกลยุทธ์ 

    3) ก ำหนดกลยุทธ์/แนวทำงในกำรด ำเนินกำร (Ways) ในภำพรวมของแผนระยะสั้น (5 ป)ี
และแปลงกลยุทธ์ไปสู่มำตรกำร/แผนงำน/โครงกำร/กจิกรรมเพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัต ิ

1.4.3  การน าเสนอข้อมูล 
     น ำเสนอข้อมลูโดยจัดท ำเป็นเอกสำรวิชำกำรเพือ่น ำเสนอแผนรวมทัง้ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำยในกำรขับเคลื่อนและกำรน ำแผนฯ ต่อผู้ไปใช้บรหิำรสป.อว. และเผยแพร่แกผู่้ทีส่นใจ 
 

1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
ขอบเขตของระยะเวลำที่จ ำกัด โดยระยะเวลำที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ประมำณ 2 เดือน 

(มีนำคม ถึงพฤษภำคม 2565) ท ำให้กำรเก็บข้อมูลอำจจะไม่ครอบคลุม ครบถ้วน 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ได้ทรำบสภำวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรจดัท ำแผนด้ำนต่ำงประเทศของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
1.6.2 ได้แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566-2570 
1.6.3 ได้ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำน

ต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ป ี
พ.ศ. 2566-2570 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 
2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ป ีพ.ศ. 2561-2580 อันเป็นยุทธศำสตร์ชำติระยะยำวฉบบั 
แรกของประเทศไทย ท ำหน้ำที่เป็นกรอบช้ีน ำทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติตลอดระยะเวลำ 20 
ปี ข้ำงหน้ำ ซึ่งก ำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำโดยยึดคติพจน์ของประเทศ  “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน” กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว ต้องครอบคลุมทิศทำงกำรเติบโตของ
สภำพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แก้ไขปัญหำและเสริมจุดอ่อนอันเป็นปัจจัยฉุดรั้งกำรพัฒนำ 
ดังนั้น เพื่อให้ทิศทำงของประเทศมีแนวทำงตอบโจทย์เป้ำหมำยอย่ำงชัดเจนในทุกมิติ  ยุทธศำสตร์
ส ำหรับขับเคลื่อนจึงประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง (1) ประชำชนอยู่ดี กินด ีมีควำมสุข (2) บ้ำนเมือง 
มีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (3) กองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง ภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน มีควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง  (4) ประเทศไทยมีบทบำท
ด้ำนควำมมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับกำรยอมรับโดยประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (5) กำรบริหำร
จัดกำรควำมมั่งคงมีผลส ำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (1) ประเทศไทยเป็น 
ประเทศที่พัฒนำแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน และ (2) ประเทศไทยมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงข้ึน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (1) คน 
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มี คุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21 และ (2) สังคมไทยมี
สภำพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อกำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) สร้ำง 
ควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ (2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและ
สังคม เพิ่มโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ และ (3) เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถ่ินในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพื่อสร้ำงสังคม
คุณภำพ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม  (1) อนุรักษ์และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้
ใช้อย่ำงยั่งยืนมีสมดุล (2) ฟื้นฟูและสร้ำงใหม่ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อลด
ผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำสงัคม เศรษฐกิจของประเทศ (3) ใช้ประโยชน์และสร้ำงกำรเติบโตบน
ฐำนทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภำยในขีดควำมสำมำรถของระบบนิเวศ  และ (4) 
ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
บนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ  
(1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง (3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (4) กระบวนกำร
ยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 
2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

“แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ” จัดท ำข้ึนเพื่อก ำหนดทิศทำง เป้ำหมำย และ 
ตัวช้ีวัดของกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติให้ชัดเจนข้ึน โดยแบ่งช่วงระยะเวลำของกำร
พัฒนำออกเป็น 4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี อันจะท ำให้ทิศทำงกำรพัฒนำมีควำมยืดหยุ่น พร้อมทั้ง สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลำ และสำมำรถปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งได้จ ำแนกตำมประเด็นกำรพัฒนำออกเป็น 23 
ประเด็น ในส่วนของกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทผ่ำนภำรกิจด้ำนกำรอุดมศึกษำได้ค ำนึงถึงบทบำทในเชิง
นโยบำยและพันธกิจของสถำบันอุดมศึกษำเป็นหลัก ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องจำกแผน
แม่บทจ ำนวน 17 ฉบับ ดังนี้ ประเด็นควำมมั่นคง ประเด็นกำรต่ำงประเทศ ประเด็นกำรเกษตร 
ประเด็นอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต ประเด็นกำรท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบกำรและ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่  ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นกำรปรับเปลี่ยน
ค่ำนิยมและวัฒนธรรม ประเด็นศักยภำพคนตลอด 
ช่วงชีวิต ประเด็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ประเด็นศักยภำพกำรกีฬำ ประเด็นพลังทำงสังคม ประเด็น
เศรษฐกิจฐำนรำก ประเด็นกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และประเด็นกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม  

จำกสำระส ำคัญในแผนแม่บททั้ง 17 ฉบับข้ำงต้น สำมำรถสังเครำะห์เป็นบทบำท 
ของกำรอุดมศึกษำต่อกำรขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทได้ ดังนี ้
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การสร้างคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  
โดยมีกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพที่ดี โดยเพิ่มประสิทธิภำพกลไก 
แนวทำงและระบบกำรเรียนกำรสอนในระดับอุดมศึกษำให้เอื้อต่อกำรปรับตัวของสถำบันอุดมศึกษำที่
รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงในหลำยปัจจัย เช่น กำรลดลงของจ ำนวนประชำกร แนวโน้มกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล ควำมคำดหวังต่อ
คุณภำพของบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร  และโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ เป็นต้น หำกอุดม ศึกษำบรรลุเป้ำหมำยหลักในกำรสร้ำงและพัฒนำคนไทยให้มี
คุณภำพแล้วจะสำมำรถตอบโจทย์ประเด็น 
พัฒนำภำยใต้แผนแม่บทในหลำยฉบับ อันเนื่องจำกคนคือปัจจัยหลักของกำรพัฒนำประเทศ 

การจัดระบบรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมำยรวมถึงกำรพัฒนำ 
สภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  จัดท ำ Credit 
Bank เพื่อเปิดกว้ำงให้รูปแบบกำรศึกษำสัมพันธ์กับกระบวนกำรใช้ชีวิตของคนในศตวรรษที่  21 
ก ำหนดทิศทำงรองรับกำรพัฒนำทักษะก ำลังแรงงำนและทักษะส ำหรับผู้สูงอำยุ 

การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อก้ำวข้ำมกับดักรำยได้ปำนกลำง จ ำเป็นต้องใช้วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ำผลักดันขีดควำมสำมำรถในทุกมิติของประเทศ ดังนั้น หลำยภำคส่วนจึงคำดหวังต่อ
บทบำทของกำรอุดมศึกษำซึ่งเป็นแหล่งวิทยำกำรและบุคลำกรผู้เช่ียวชำญช่วยยกระดับคุณภำพและ
แก้ไขปัญหำ อำทิ กำรส่งเสริมวิจัย พัฒนำ และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภำคกำรเกษตรเป้ำหมำยของ
ประเทศเพื่อสร้ำงมูลค่ำสินค้ำเกษตร ต่อยอดโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เป็นแหล่งสนับสนุนกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรน ำทรัพย์สินทำงปัญญำไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริม
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ที่ทันสมัยมีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น 

การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลกผ่านการ 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจำกประเทศที่มี
ศักยภำพในสำขำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศไทย กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในด้ำนกำร
ยกระดับกำรศึกษำ กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และแรงงำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของคนไทยและ
ดึงดูดคนไทยที่มีควำม สำมำรถในต่ำงประเทศ โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และควำมยั่งยืน 

สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลไกส าคัญขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทผ่านพันธกิจการ 
ให้บริการวิชาการ โดยน ำองค์ควำมรู้ถ่ำยทอดสู่ภำคชุมชน ภำคบริกำร และภำคอุตสำหกรรม อำทิ 
ร่วมพัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง
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กำรเกษตรร่วมพัฒนำทักษะอุตสำหกรรมใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  
เสริมสร้ำงศักยภำพในธุรกิจกำรท่องเที่ยว รวมทั้งให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรพัฒนำ 
 

2.1.3 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด – 
19 พ.ศ. 2564-2565 
 แผนแม่บทเฉพำะกิจฉบับนี้เกิดข้ึนจำกกำรทบทวนแผนแม่บทให้มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน โดยยังคงเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ และจะด ำเนินกำร
ควบคู่ไปกับแผนแม่บททั้ง 23 ฉบับ ในระยะเวลำ 2 ปี (พ.ศ. 2564–2565) กำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำท่ำมกลำงภำวะวิกฤต และควำมไม่แน่นอน ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพของ
ประเทศให้สำมำรถล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ด้วยการพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด 
Resilience มีมิติท่ีต้องให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาประเทศในการพร้อมรับ ปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Cope, Adapt and Transform: CAT) ดังนี้ พร้อมรับ : 
กำรลดควำมเปรำะบำง โดยกำรขจัดจุดอ่อนและข้อจ ำกัดเดิมที่มี และพร้อมบริหำรจัดกำรในทุก
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงเต็มที่ภำยใต้ทรัพยำกรที่มีกำรปรับตัว : กำรปรับรูปแบบ และแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงและควำมไม่แน่นอน  กำรกระจำยควำมเสี่ยง 
รวมถึงกำรปรับตัว เพื่อสร้ำงโอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลง  และเปลี่ยนแปลงพร้อมเติบโต : กำร
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงและปัจจัยพื้นฐำน เช่น ระเบียบ กฎหมำย นโยบำย และสถำบัน เพื่อพลิก
วิกฤตให้เป็นโอกำส และมุ่งสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพทั่วถึง และยั่งยืน บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลัก 3 ขั้นของการพัฒนา คือ Survive, Sufficient and Sustain 
 

2.1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

   เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูป
ประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบแผนกำรปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง ) แล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2563 วันที่ 9 
พฤศจิกำยน 2563 และวันที่ 8 ธันวำคม 2563 ตำมล ำดับ ซึ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เป็นแผนที่ต้องส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ซึ่งทุกหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรตำมกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) น ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
(Causal Relationship: XYZ) เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติของแต่ละ
ช่วงเวลำ 5 ป ีโดยแผนกำรปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรงุจะด ำเนินกำรคู่ขนำนไปกับเล่มแผนกำรปฏิรปู
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ประเทศฉบับเดิมที่ประกำศใช้เมื่อเดือนเมษำยน 2561 ที่เป็นกิจกรรมในลักษณะภำรกิจปกติของ
หน่วยงำน โดยแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้ำนมีควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี ้(1) แผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง (2) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (3) แผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย (4) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (5) แผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ (6) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (7) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุข (8) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (9) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม (10) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน (11) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้ำประสงค์เพื่อยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำมุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และ
ปรับปรุงระบบกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรรองรับควำม
หลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเสริมธรรมภิบำล  ซึ่งกำรศึกษำที่จะได้รับกำรปฏิรูปจะ
ครอบคลุมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตมิได้จ ำกัดเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิตำมระดับเท่ำนั้น โดย
ก ำหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
จ ำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 2) กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะ เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยน 
แปลงในศตวรรษที่ 21 3) กำรสร้ำงระบบกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ  4) กำรจัดอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและระบบอื่น  ๆ  ที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติอย่ำงเต็มรูปแบบ
น ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและกำรสร้ำงงำน และ 5) กำรปฏิรูปบทบำทกำรวิจัยและระบบธรรมำภิบำลของ
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยออกจำกกับดักรำยได้ปำนกลำงอย่ำงยั่งยืน  
ทั้งนี ้ในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะส่งผลให้ประชำชน/ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยจะได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำรและท ำงำน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผล มีวินัยมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบ และมีจิตสำธำรณะ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศให้
บรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติต่อไป และ (13) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม กีฬำแรงงำน 
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์
 

2.1.5 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้น้อมน ำ
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลักน ำทำงในกำรขับเคลื่อนและวำงแผนกำรพัฒนำประเทศไปสู่
กำรบรรลุเป้ำหมำยในมิติต่ำง ๆ ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังเป็นกลไกในกำร
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ช้ีประเด็นที่มีล ำดับควำมส ำคัญสูงต่อกำรพัฒนำประเทศในระยะ  5 ปีและเพื่อผลักดันให้ประเทศ
สำมำรถก้ำวข้ำมควำมท้ำทำยต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ควำมเจริญเติบโตที่ทุกภำคส่วนได้รับประโยชน์
อย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ในกำรเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่น
ต่อไป  และเพื่ อพลิกโฉมประเทศไทย  หรือ เปลี่ ยนแปลงประเทศขนำนใหญ่  (Thailand’s 
Transformation) ภำยใต้แนวคิด “Resilience” ในกำรลดควำมเปรำะบำงสร้ำงควำมพร้อมในกำร
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภำวะวิกฤติ โดยสร้ำงภูมิคุ้มกันทั้งในระยะ
สั้นและระยะยำว เพื่อให้ประเทศสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน กำรก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำยหลัก เพื่อ
พลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้ำงคุณค่ำ สังคมเดินหน้ำอย่ำงยั่งยืน หรือ Hi – Value and 
Sustainable Thailand” จึงได้ก ำหนดหมุดหมำยกำรพัฒนำจำกกำรประเมินโอกำสและควำมเสี่ยง
ของไทยในกำรพัฒนำประเทศภำยใต้กรอบของยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำถึงแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงระดับโลก สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 โดยหมุดหมำยทั้ง 13ประกำร 
แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ 
 
 2.1.6 นโยบายรัฐบาลด้านการต่างประเทศ 

วิสัยทัศน์ของรัฐบำลปัจจุบันคือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วใน 
ศตวรรษที่ 21” โดยก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบายหลัก 12 ด้าน ซึ่งจะเป็นทิศ
ทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำลในช่วง 4 ปีข้ำงหน้ำ  ประกอบด้วย 1) กำรปกป้องและเชิด
ชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 2) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุข
ของประเทศ 3) กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 4) กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก 5) 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 6) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำร
กระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 7) กำรพัฒนำสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกฐำนรำก 8) กำรปฏิรูปกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกัน
ทำงสังคม 10) กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
11) กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ และ 12) กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติ
มิชอบ และกระบวนกำรยุติธรรม 

ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอดคล้องและสนับสนุนนโยบำยหลักของรัฐบำล ในข้อที่  
4 กำรสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำในกำรพัฒนำและสร้ำงควำม
ร่วมมือของประเทศต่ำงๆ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่วำงเป้ำหมำยจะด ำเนินกำร ดังนี้ 
  (4.1) สร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก  ด ำเนิน
ควำมสัมพันธ์ทำง กำรทูตกับประเทศในภูมิภำคต่ำงๆ และในเวทีโลกอย่ำงสมดุลและมีเสถียรภำพบน
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พื้นฐำนของหลักกำรกำรไว้เนื้อเช่ือใจกัน กำรเคำรพซึ่งกันและกัน และกำรสร้ำงผลประโยชน์ร่วมกัน 
เน้นย้ ำควำม ส ำคัญของกำรเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของ
ไทยในประชำคมโลก รวมทั้งมีบทบำทในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำยใต้เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ในกรอบสหประชำชำติ 
  (4.2) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพำะภำยใต้กำรเป็นประธำนอำเซียนของไทย ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมอืที่
เป็นรูปธรรมระหว่ำงสมำชิกอำเซียน ระหว่ำงอำเซียนกับประเทศคู่เจรจำ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ตำมแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้ำวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลำงของอำเซียนในกำรสนับสนุน
ให้เกิดสันติสุขและควำมเจริญก้ำวหน้ำที่ยั่งยืนในภูมิภำค 
  (4.3) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภำยใต้กรอบควำม
ร่วมมือต่ำงๆ เพื่อน ำไปสู่กำรแสวงหำโอกำสทำงกำรค้ำ กำรลงทุน องค์ควำมรู้ และนวัตกรรมกับ
ประเทศที่มีศักยภำพในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก อำทิ ยุโรป ตะวันออกกลำง เอเชียใต้ และสนับสนุนกำร
ขยำยธุรกิจในสำขำที่ผู้ประกอบกำรไทยมีศักยภำพ ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงวัฒนธรรมของไทยด้วย
กำรส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
  (4.4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัย
ควำมมั่นคงในรูปแบบใหม่ อำทิ ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมสนุษย์ อำชญำกรรมข้ำมชำติ ควำม
มั่นคงปลอดภัยทำงทะเล กำรโยกย้ำยถ่ินฐำนแบบไม่ปกติ และปัญหำข้ำมชำติที่ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของคนไทยและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

(4.5) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคน 
ไทย แรงงำนไทย และภำคเอกชนไทยในต่ำงประเทศ 
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2.1.7 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(Strategy) 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 

 
ท่ีมา: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2564)  

แผนภาพท่ี 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 
 

นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2563 – 2570 เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำระบบอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่
สอดคล้องกับทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท และนโยบำยของรัฐบำล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ 
“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนำเศรษฐกิจที่กระจำยโอกำสอย่ำงทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงนวัตกรรมระดับแนวหน้ำในสำกล น ำพำประเทศไปสู่
ประเทศที่พัฒนำแล้ว” หน่วยงำนทุกภำคส่วนและทุกระดับในระบบอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ ำเป็นต้องมีบทบำทร่วมกันต่อกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่ำว
ให้บรรลุผลในปี พ.ศ. 2570 โดยใช้กลไกด้ำนกำรพัฒนำคนควบคู่กับกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ควำมร่วมมือ ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม 16 
โปรแกรม พร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยและผลสมัฤทธ์ิที่ส ำคัญ (Objectives and Key Results : OKRs) 
เพื่อแปลงลงสู่แนวทำงระดับต่ำงๆ ให้เกิดผลอย่ำงเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ดังแผนภำพ  
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แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570  
แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 

จัดท ำข้ึน เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำในส่วนของกำรผลิตและพัฒนำ
ก ำลังคนให้มีทั้งปริมำณและพัฒนำคุณภำพที่เพียงพอ ทั้งในมิติของสมรรถนะอันเกิดจำกควำมรู้ควำม
เช่ียวชำญในศำสตร์แขนงต่ำงๆ และขับเคลื่อนพันธกิจตำมนโยบำยของรัฐบำลและแผนยุทธศำสตร์ใน
ทุกระดับได้ให้ควำมส ำคัญและก ำหนดให้จ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำ เพื่อเป็นรำกฐำนในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศ มุ่งผลสัมฤทธ์ิที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำตร์ชำติฯ 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรอุดมศึกษำและกำรท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
รวมถึงกำรยกระดับกลไกกำรขับเคลื่อนและกำรปฏิรูป เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “อุดมศึกษำสร้ำงคน 
สร้ำงปัญญำ เพื่อพัฒนำสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน” โดยแผนฉบับดังกล่ำวได้วำงยุทธศำสตร์หลัก 3 
ประกำร ประกอบด้วย (1) กำรพัฒนำศักยภำพคน (Capacity Building)  (2) กำรส่งเสริมระบบนิเวศ
วิจัยอุดมศึกษำ (Research Ecosystem Building) และ (3) กำรจัดระบบอุดมศึกษำใหม่ (Higher 
Education Transformation) ให้สำมำรถสร้ำงผลผลิตของอุดมศึกษำที่เกิดข้ึนในแต่ละกลยุทธ์และ
ช่วงเวลำของกำรขับเคลื่อนแผน ทั้งกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
งำนวิจัยที่สำมำรถน ำไปสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จนเกิดกำรบูรณำกำร
น ำไปสู่กำรสร้ำงผลลัพธ์ส ำคัญให้กับประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในกำรสร้ำงผลกระทบในทำงบวก
ต่อกำรพัฒนำประเทศ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรอุดมศึกษำอย่ำงเสมอ
ภำคเท่ำเทียมกัน และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศ
เป็นไปอย่ำงสมดุลทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ ด้ำน อววน. คือ ยุทธศำสตร์ที่ 3  
จัดระบบอุดมศึกษำใหม่ (Higher Education Transformation) ซึ่งมีเป้ำหมำยหลักคือ ก ำลังคนมี
คุณภำพและปริมำณรองรับกำรพัฒนำประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลก และเป้ำหมำย
ย่อย ได้แก่ (1) ระบบบริหำรจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำที่ประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  (2) 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีผลสัมฤทธ์ิและคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(Performance -based) (3) กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำแบ่งกลุ่มตำมผลลัพธ์ (Outcome -based) 
สอดคล้องตำมอัตลักษณ์และควำมต้องกำรของชุมชน/พื้นที่ (4) สถำบันอุดมศึกษำพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถสู่สถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำ ( Global University Ranking) (5) โครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัล
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำและวิจัยที่ไม่ใช่ประโยชน์ทำงกำรค้ำ (Non-Commercial) 
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ท่ีมา: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2564) 

แผนภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา 

 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นกระทรวงใหม่
ที่เป็นกำรควบรวมหน่วยงำนด้ำนกำรอุดมศึกษำและด้ำนวิจัยและพัฒนำ โดยกำรควบรวมกระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย ด้วยรัฐบำลเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม
และก ำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องกำรพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ
สอดคล้องกับกำรพัฒนำของประเทศ รวมถึงกำรก ำกับดูแลกำรพัฒนำนวัตกรรม 
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ท่ีมา: แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (2564)  

แผนภาพท่ี 3 โครงสร้าง อว. ภายใต้กฎกระทรวงใหม่ 

 
 อว. จัดต้ังข้ึน มีบทบำทหลักในกำรวำงรำกฐำนของประเทศสู่อนำคต โดยเช่ือว่ำ 
นโยบำยและทิศทำงในกำรพัฒนำประชำชนให้มีควำมพร้อมรับมือกับโลกในศตวรรษที่ 21 เปิดโอกำส
ที่เท่ำเทียมในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ ลดช่องว่ำงทำงสังคม ยกระดับคุณภำพชีวิต 
และสร้ำงควำมสุขของคนไทยทุกคน เป็นภำรกิจส ำคัญและท้ำทำยที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนในกำร
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พัฒนำประเทศ ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อก้ำวไปสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประเทศ เกิดกำรกระตุ้นเศรษฐกิจฐำนรำก สู่ควำมเป็น Thailand ๔.๐  
สร้ำงควำมเช่ือมั่นและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในเวทีโลก ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยำว และได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ให้ อว. “เป็นองค์กรน าเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพ่ิมอันดับความสามารถการ
แข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายใน ปี พ.ศ. 2580”  

 
  2.2.1 โครงสร้าง หน้าท่ีและอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 
๑.  

 
ท่ีมา: ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (2564)  

แผนภาพท่ี 4  โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการของ สป.อว. 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้ำที่
และอ ำนำจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งร่วมสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส่วนรำชกำรในกระทรวงให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติแผนแม่บท แผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ แผนด้ำน
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วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอื่น ส่งเสริมกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จัดท ำ
ข้อเสนอนโยบำยและแผน ด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนของประเทศ จัดกำรศึกษำตลอด
ชีวิต จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จัดท ำฐำนข้อมูลกำร
อุดมศึกษำ รวมทั้งวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำว เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำร
พัฒนำกำรอุดมศึกษำ  สนับสนุนกำรก ำกับ ตรวจสอบติดตำมและประเมินผลตำมมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำ และท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ  ตลอดจนรับผิดชอบรำชกำรที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ
ส่วนรำชกำรใดส่วนรำชกำรหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บั งคับบัญชำ
ข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย  แนวทำง และ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงที่ทันสมัย ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และ
แปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนกำรปฏิบัติรำชกำร บริหำรจัดกำรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำร
ประจำทั่วไปของกระทรวงอย่ำงมีประสิทธิภำพและบูรณำกำร เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงบรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธ์ิตำมภำรกิจของกระทรวง โดยให้มี
หน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงและส ำนักงำนปลัดกระทรวง จัดท า
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวง รวมท้ังการถ่ายทอดและแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(2) บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของกระทรวงให้มีกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 

(3) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร รับเรื่องรำวร้องทุกข์ รวมทั้งก ำกับ เร่งรัด 
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 

(4) พัฒนำและปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในควำมรับผิดชอบของกระทรวง 
(5) จัดท ำ พัฒนำ และเช่ือมโยงฐำนข้อมูลกำรอุดมศึกษำและมำตรฐำนกำร

อุดมศึกษำของประเทศ และฐำนข้อมูลของกระทรวง รวมทั้งพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง 
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(6) จัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำ 
เพื่อผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ และแผนกำรผลิต พัฒนำ และ
ส่งเสริมกำรผลิตก ำลังคนคุณภำพที่มีศักยภำพสูง กำรจัดสรรและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในกำร
จัดกำรอุดมศึกษำให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและกำรศึกษำตลอดชีวิต 

(7) จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของประเทศ 

(8) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำน และบริหำรจัดกำรกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์
งำนวิจัยและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมบนฐำนนวัตกรรมทั้งในระดับ
ชุมชน จังหวัด และประเทศ รวมทั้งกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ งำนวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบกำร 
ชุมชน ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 

(9) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน กฎหมำยว่ำด้วย
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรส่วนงำนภำยในของ
สถำบันอุดมศึกษำและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(10) สนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

(11) รับผิดชอบรำชกำรที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใด
ส่วนรำชกำรหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพำะ รวมทั้งปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็น
หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือตำมที่รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
มอบหมำย 
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  2.2.2 โครงสร้าง หน้าท่ี และอ านาจของกองการต่างประเทศ (กกต.)  
 

 
แผนภาพท่ี 5 โครงสร้างของกองการต่างประเทศ สป.อว. 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ 2 มีนำคม พ.ศ. 

2564 ได้ก ำหนดให้กองกำรต่ำงประเทศ (กกต.) มีหน้ำที่และอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท ำยุทธศำสตร์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  มำตรกำร กรอบหรือแนว

ทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำน อววน. แบบบูรณำกำรกับหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ 

ในเชิงรุกให้เช่ือมโยง สอดคล้อง และเท่ำทันกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และควำมร่วมมือในระดับ

ภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ 

(2) ผลักดัน ขับเคลื่อน ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ และกำรใช้ประโยชน์จำกควำมร่วมมือด้ำน อววน. รวมทั้ง 

กำรด ำเนินกำรตำมกรอบควำมร่วมมือและข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและขององค์กำรระหว่ำง

ประเทศ 

(3) เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือกับประเทศหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์และ

องค์กำรระหว่ำงประเทศ  เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรพัฒนำนโยบำย กำรวิจัยและพัฒนำ กำรถ่ำยทอด

เทคโนโลย ีองค์ควำมรู้  แนวปฏิบัติ หรือกำรแลกเปลี่ยนบุคลำกร 
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(4) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ปลัดกระทรวงมอบหมำย 

โดยแบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 5 กลุ่มงำน และ ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ประกอบด้วย 
 1. กลุ่มยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศเชิงรุก 

1.1 จัดท ำและขับเคลื่อน (deploy)  ยุทธศำสตร์และแผนต่ำงประเทศด้ำน   
อววน. รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ และผลกำรด ำเนินงำน  
ตำมพันธกิจที่ประเทศไทยมีตำมข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 

1.2 บริหำรจัดกำรระบบนิเวศควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่จะส่งผล 
กระทบต่อ อววน. ของไทยโดยใช้มุมมองเชิงอนำคต (foresight)  

1.3 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ ทำงเลือก และควำมสอดคล้องเชิงลึกของ
มำตรกำรนโยบำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในภำพรวม กำรพัฒนำควำมเป็นสำกลของ อววน. และให้ควำมควำมเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยหรือแผนงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำน     
อววน. 

1.4 ท ำหน้ำที่เป็น Think Tank และ Focal point ด้ำน อววน. ของไทย 
ในกำรประชุมเจรจำ และในกรอบควำมร่วมมือระดับนโยบำย (policy dialogue) รวมทั้งมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดบรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของโลก  

1.5 พัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์โลกที่อำจ
เกิดข้ึนในอนำคต เพื่อประโยชน์ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และกำรก ำหนดนโยบำยของกระทรวงที่
ตอบสนองต่อนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 

1.6 สร้ำง Agile Team ที่เป็นกำรรวมตัวของบุคลำกรจำกแต่ละกลุ่มเพื่อ
ขับเคลื่อนงำน/โครงกำรในเรื่องที่เป็นประเด็นเรง่ด่วนหรอืประเด็นคำบเกี่ยวต่ำงๆ (cross-cutting issues)  

1.7 สนับสนุนและประสำนกับส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีในต่ำงประเทศเพื่อเช่ือมโยงทิศทำงกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวง 

 2. กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นำนำชำติ 
2.1 จัดท ำและขับเคลื่อน (deploy) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสรมิควำมเป็นสำกล 

ของกำรอุดมศึกษำ รวมทั้งติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
2.2 ส่งเสริมบทบำท อววน. ไทยในเวทีกำรประชุมระดับภูมิภำค/นำนำชำติ 
2.3 แสวงหำและใช้ประโยชน์จำกทุนกำรศึกษำ/ฝึกอบรมของรัฐบำล 

หน่วยงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และหน่วยงำนต่ำงประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยผ่ำน
โครงกำรแลกเปลี่ยนระยะสั้น และกำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำและบุคลำกรข้ำมพรมแดน 
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2.4 สร้ำง/พัฒนำ platform เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีควำมสำมำรถ
สูงของไทยไปศึกษำ วิจัยหรือปฏิบัติงำนในหน่วยงำนที่มีศักยภำพสูงในต่ำงประเทศ และเอื้อให้
หน่วยงำนด้ำน อววน. ของไทย รับผู้มีควำมสำมำรถสูงจำกต่ำงประเทศมำศึกษำ วิจัย หรือปฏิบัติงำน
ในประเทศไทย 

2.5 แสวงหำ ใช้ และเลือกใช้ประโยชน์ทรัพยำกร อววน. จำกควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนกำรพัฒนำสมรรถนะของก ำลังคน และกำรรับรองมำตรฐำนใน
ระดับนำนำชำติ 

2.6 ประสำนเครือข่ำยระดับนโยบำย นักวิชำกำรและนักวิจัย เพื่อเป็น 
platform ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ และ
กำรสร้ำงควำมกลมกลืน (harmonization) ของระบบ อววน. ไทยกับต่ำงประเทศ  

2.7 ท ำหน้ำที่เป็นหน่วย Think Tank และ Focal point ในกำรประชุม
เจรจำและในเครือข่ำยคลังสมองนำนำชำติ รวมทั้งด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศด้ำนกำรอุดมศึกษำ กำรวิจัยและกำรพัฒนำทุนมนุษย์ 
 

 3. กลุ่มขับเคลื่อน อววน. ระหว่ำงประเทศ 
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล และเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 

ในกำรรับและถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศ เพื่อกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม 
3.2 พัฒนำกลไกเชิงระบบเพื่อสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้  

เทคโนโลยี แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของหน่วยงำนด้ำน อววน. ของไทย 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนด้ำน อววน. ของไทยพัฒนำขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันผ่ำนกำรด ำเนินควำมร่วมมือ กับต่ำงประเทศเพื่อเตรียมควำมพร้อมและใช้
ประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีกำรค้ำบริกำร 

3.4 เช่ือมโยงและบูรณำกำรควำมร่วมมือกับพันธมิตรเชิงยุทธศำสตร์เพื่อ
พัฒนำศักยภำพด้ำน อววน. ของไทยให้มีคุณภำพและมำตรฐำนทัดเทียมกับนำนำอำรยประเทศอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนด้ำน อววน. ต่ำงประเทศ ที่มี
ศักยภำพสูงมำลงทุนหรือร่วมลงทุนในประเทศไทย เพื่อพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ข้ันสูง 

3.6 ขับเคลื่อนกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในระดับนโยบำยด้ำน
กำรใช้ประโยชน์จำก อววน. มำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในลกัษณะบูรณำกำรร่วมกับภำคีกำรพัฒนำ
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เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและประเด็นท้ำทำยรวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ  

3.7 ริเริ่ม น ำเสนอ สนับสนุน และผลักดันกิจกรรมและโครงกำรควำม
ร่วมมือด้ำน อววน. ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไทยกับต่ำงประเทศเพื่อตอบสนองและขับเคลือ่น
นโยบำยเชิงรุกของกระทรวง และนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล ตลอดจนเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
อุตสำหกรรมและสังคมไทยที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศและโลก 

3.8 ท ำหน้ำที่เป็นหน่วย Think Tank และ Focal point ในกำรเจรจำเปิด
เสรีกำรค้ำบริกำร กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี องค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์
และนวัตกรรม ตลอดจนกำรเผยแพร่ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ อววน. รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ของไทยต่อนำนำชำติ 

 4. กลุ่มส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 1 
4.1 ศึกษำและวิเครำะห์ทิศทำง เป้ำหมำย ควำมต้องกำร และปัจจัย

ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินควำมร่วมมือและกำรพัฒนำด้ำน อววน. ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์ในภูมิภำคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 

4.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ข้อคิดเห็น และบริหำรจัดกำรกรอบควำมร่วมมือ
ควำมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ กับต่ำงประเทศ และพันธกรณีกับองค์กรระหว่ำงประเทศในภูมิภำค
เอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 

4.3 ริเริ่ม ขยำย และเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจำในภูมิภำค
เอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 

4.4 ขับเคลื่อนโครงกำรควำมร่วมมือตำมพันธกรณีที่ประเทศไทยมีกับ
ประเทศคู่ควำมร่วมมือในภูมิภำคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 

4.5 ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนและ
บุคลำกรด้ำน อววน. ของไทยให้มีบทบำทน ำ ทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติร่วมกับประเทศใน
ภูมิภำคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 

4.6 ด ำเนินกำรด้ำนสำรัตถะ พิธีกำรทูต และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับ
กำรเจรจำและหำรือของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงกับผู้บริหำรระดับสูงของต่ำงประเทศ และ
องค์กรระหว่ำงประเทศในภูมิภำคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 

4.7 ท ำหน้ำที่เป็นหน่วย Think Tank และ Focal point ในกำรจัดท ำและ
ขับเคลื่อนนโยบำยควำมร่วมมือด้ำน อววน. ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือควำมเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์กับประเทศในภูมิภำคเอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกำ 
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5. กลุ่มส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 2 

5.1 ศึกษำและวิเครำะห์ทิศทำง เป้ำหมำย ควำมต้องกำร และปัจจัย
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินควำมร่วมมือ และกำรพัฒนำด้ำน อววน. ร่วมกับประเทศหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์ในภูมิภำคยุโรปและอเมริกำ 

5.2 ศึกษำ วิเครำะห์ ให้ข้อคิดเห็น และบริหำรจัดกำรกรอบควำมร่วมมือ
ควำมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์กับต่ำงประเทศ และพันธกรณีกับองค์กรระหว่ำงประเทศในภูมิภำค
ยุโรปและอเมริกำ 

5.3 ริเริ่ม ขยำย และเช่ือมโยงควำมสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจำในภูมิภำค
ยุโรปและอเมริกำ 

5.4 ขับเคลื่อนโครงกำรควำมร่วมมือตำมพันธกรณีที่ประเทศไทยมีกับ
ประเทศคู่ควำมร่วมมือในภูมิภำคยุโรปและอเมริกำ 

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนและ
บุคลำกรด้ำน อววน. ของไทยให้มีบทบำทน ำทั้งในระดับนโยบำยและระดับปฏิบัติร่วมกับประเทศใน
ภูมิภำคยุโรปและอเมริกำ 

5.6 ด ำเนินกำรด้ำนสำรัตถะ พิธีกำรทูต และอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับ
กำรเจรจำและหำรือของผู้บริหำรระดับสูงของกระทรวงกับผู้บริหำรระดับสูงจำกต่ำงประเทศ และ
องค์กรระหว่ำงประเทศในภูมิภำคยุโรปและอเมริกำ 

5.7 ท ำหน้ำที่เป็นหน่วย Think Tank และ Focal point ในกำรจัดท ำและ
ขับเคลื่อนนโยบำยควำมร่วมมือด้ำน อววน. ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือควำมเป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์กับประเทศในภูมิภำคยุโรปและอเมริกำ 

 

2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
กำรวิเครำะห์และประเมินปัจจัยสภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ทั้งภำยในและภำยนอก 

(Internal and External Factors) ของกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศด้ำน อววน. ของสป.อว. กระทรวง 
อว. ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐำนในกำรตรวจสอบ
สภำวะแวดล้อมขององค์กำร สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 
2.3.1 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
กรอบกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในของกำรด ำเนินกำรส่งเสริมกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรของกอง

กำรต่ำงประเทศ สป.อว. ใช้กำรวิเครำะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประกำร ของ McKinsey 
(McKinsey 7-S Framework) โดย McKinsey 7s model เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้พิจำรณำและ
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วำงแผนเพื่อกำรก ำหนดกลยุทธ์ในองค์กรซึ่งมองว่ำ ประสิทธิภำพขององค์กรหรือองค์กรที่ ดีเกิดจำก
ควำมสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประกำร ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ (Strategy) 2) โครงสร้ำง (Structure) 
3) ระบบกำรปฏิบัติงำน (Systems) 4) รูปแบบกำรบริหำรและกำรท ำงำน (Style) 5) บุคลำกร (Staff) 
6) ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Skill) 7) ค่ำนิยมร่วม (Shared Values)  
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการด าเนินงานต่างประเทศ ด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ด้วย McKinsey 7’S Framework  

เกณฑ์การ
วิเคราะห์ 

7’S 

การด าเนินงานต่างประเทศ อววน. 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness) 

1. กลยุทธ์ของ
องค์กร 
(Strategy) 
 

S1: ยุทธศำสตร์และแผนของหน่วย  
งำนถ่ำยทอดมำจำกยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนแม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปประเทศ  
และแผนพฒันำกำรเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชำติ  
S2: มีกำรด ำเนินกิจกรรมได้บรรล ุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ 
โครงกำร 
 

W1: ยุทธศำสตร์และแผนของหน่วยงำน  
ขำดควำมชัดเจนของยุทธศำสตร์และ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
ไว้โดยเฉพำะ 
W2: กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรยงัมีค่อนข้ำงน้อย 
W3: ค่ำเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดไม่สำมำรถ 
สะทอ้นควำมส ำเรจ็ได้อย่ำงเป็นรปูธรรม 

2. โครงสร้ำง
องค์กร 
(Structure) 
 

S3: มีขอบเขตกำรท ำงำนและ 
ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
ล ำดับสำยกำรบังคับบัญชำ  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบไว้ 
อย่ำงชัดเจน 
S4: มีกำรประสำนงำนร่วมกบัทุก 
หน่วยในองค์กร ตำมภำรกิจที่แต่ 
ละหน่วยต้องรบัผิดชอบ เพื่อให ้
กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
มีกำรแบง่แยกงำนชัดเจน และถือ 
หลักควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน 

W4: โครงสร้ำงองค์กรเป็นกำร 
บังคับบัญชำ แบ่งสำยงำนแบบ 
ระบบรำชกำร ต้องรอกำรสั่งกำร 
หรือกำรตัดสินใจจำกผูบ้รหิำรหรอื 
ผู้บังคับบญัชำระดับสูง 
W5: โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนแบบ 
รำชกำร ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร 
บำงอย่ำงมีควำมซ้ ำซ้อน และไม่มีกำร 
บูรณำกำรร่วมกัน 
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เกณฑ์การ
วิเคราะห์ 

7’S 

การด าเนินงานต่างประเทศ อววน. 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness) 

3. ระบบกำร
ปฏิบัติงำน 
(System) 
 

S5: มีกำรติดต่อและประสำน 
ควำมร่วมมือกบัสถำบันอุดมศึกษำ  
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
สังกัดอว. ทีเ่กี่ยวข้องอย่ำง 
ใกล้ชิดและสม่ ำเสมอ 
S6: มีโครงกำรและกจิกรรมที ่
หลำกหลำยและครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 
S7: มีกำรจัดท ำฐำนข้อมลูที ่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกำร 
ด ำเนินงำน 
S8: สำมำรถบรหิำรจัดกำร 
งบประมำณได้อย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบ 
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรร 

W6: ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเพื่อ 
น ำมำใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำรติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
W7: กำรด ำเนินงำนยังไม่ตอบสนองควำม 
ต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้มสี่วนได้ 
ส่วนเสียอย่ำงครบถ้วน 
W8: ระบบกำรจัดเกบ็ฐำนข้อมูลยงัไม่ม ี
กำรพฒันำใหเ้ช่ือมโยงกนัในภำพรวม  
และไม่มกีำรกระจำยข้อมลูกำร 
ด ำเนินงำน/ข้อมูลข่ำวสำรที่สำมำรถใช้ 
ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
W.9 ระบบกำรปฏิบัติงำนยงัเน้นกำรใช้ 
เอกสำรเสนอตำมล ำดบัข้ันตอน และ 
ได้รับงบประมำณจ ำกัดเมือ่เทียบกับ 
ภำรกิจหน้ำทีท่ี่ได้รับ 

4. รูปแบบกำร
บรหิำรและกำร
ท ำงำน (Style) 

S9: มีกระบวนกำร ข้ันตอนกำร 
ท ำงำนที่ชัดเจน และบริหำร 
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
S10: ผู้บริหำรรบัฟังข้อเสนอแนะ 
ของผู้ใต้บงัคับบญัชำ และค ำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของผูร้ับบรกิำร และ 
ผู้ที่มสี่วนได้เสีย 

W10: ขำดระบบกำรติดตำมและประเมินผล  
กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำนมำปรับ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับบุคคลและ 
หน่วยงำน 
W11: เน้นกำรท ำงำนเชิงรับตำมนโยบำยของ 
รัฐบำล และผู้บรหิำรระดับสูงมำกกว่ำกำร 
ริเริ่มด ำเนินงำนเชิงรุก 
W12: หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรปฏิบัติไม่ค่อย 
มีควำมยืดหยุ่น บริหำรงำนในรูปแบบ 
โครงกำรมำกกว่ำมองแบบองค์รวมที่เป็น 
ระบบต่อเนื่องและยั่งยืน ท ำให้วัด 
ควำมส ำเร็จในภำพรวมได้ยำก 
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เกณฑ์การ
วิเคราะห์ 

7’S 

การด าเนินงานต่างประเทศ อววน. 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness) 

5. บุคลำกร 
(Staff) 

S11: บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
มีศักยภำพในกำรท ำงำนสูง  
S12: บุคลำกรมีวิธีกำรในกำร 
ท ำงำนเป็นทีม มสีมรรถนะในกำร 
ปรับตัวสูง 
S13: ผู้บริหำรเปิดโอกำสใหบุ้คลำกร
เข้ำร่วมกำรฝึกอบรมเพื่อพฒันำ
ควำมรู้และศักยภำพทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อกำรท ำงำน 

W13: มีบุคลำกรจ ำนวนไม่เพียงพอ 
เมื่อเทียบกับภำระงำนทีเ่พิ่มข้ึน ใน
หลำยมิต ิ
W14: มีกำรหลอมรวมหน่วยงำน 
และบุคลำกรภำยใต้โครงสร้ำงใหม่  
ท ำให้ต้องมีกำรปรบัตัว และเรียนรู ้
กำรท ำงำนในภำรกิจใหม่ควบคู่กัน 
W15: บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรพฒันำตนเอง 

6. ทักษะ 
ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ 
(Skill) 

S14: บุคลำกรมีควำมเข้ำใจใน 
บทบำทหน้ำที่ มปีระสบกำรณ์และ 
ควำมเช่ียวชำญในภำรกิจด้ำนกำร 
ต่ำงประเทศ และมีทักษะควำม 
สำมำรถด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 
เป็นอย่ำงด ี
S15: บุคลำกรโดยส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ
และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำน
ต่ำงประเทศสูง ส่วนใหญ่ส ำเรจ็
กำรศึกษำระดบัปริญญำโท บำงส่วน
ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ  
ด ำรงต ำแหนง่ประเภทวิชำกำรระดับ
ช ำนำญกำรข้ึนไป  

W16: ขำดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
กำรก ำหนดเส้นทำงอำชีพอย่ำงเป็น 
ระบบ  

7. ค่ำนิยม 
(Shared 
Value) 

S16: บุคลำกรมีควำมรบัผิดชอบสงู  
มีควำมเสียสละและอทุิศตนเพื่อให ้
งำนส ำเร็จ 
 

W17: ขำดกำรปลูกฝังค่ำนิยมร่วม 
ในกำรปฏิบัตงิำนให้แกบุ่คลำกรอย่ำง
จริงจัง 
W18: มุ่งมั่นท ำงำนเชิงปจัเจกบุคคล
มำกกว่ำงำนส่วนรวม 
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2.3.2 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมภำยนอกของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยใช้กรอบแนวคิด C-PEST 
Analysis ซึ่งเป็นกรอบที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้ำนบวกและ
ด้ำนลบ ในกำรน ำปัจจัย 5 ด้ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำนให้ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดมำวิเครำะห์ และให้ควำมส ำ คัญกับผู้รับบริกำรหรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Customer: C 
/Stakeholders) เพื่อช่วยให้สำมำรถเข้ำใจถึงภำพรวมของสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและ
อนำคตของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ ของกระทรวง อว. ซึ่งประกอบด้วย  1.ปัจจัยด้ำน
ผู้รับบริกำร/ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Customer factor: C/ Stakeholders factor) 2.ปัจจัยด้ำนกำรเมือง
และกฎหมำย (Political and legal factor: P) 3.ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic factor: E) 4.
ปัจจัยด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factor: S) และ 5.ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี  
(Technological factor: T) 
 

 ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ 

ของกระทรวง อว. โดย C-PEST Analysis 

เกณฑ์การ
วิเคราะห์ 
C-PEST 

การด าเนินงานต่างประเทศ อววน. 

โอกาส (Opportunities : O) 
ภัยคุกคามและความท้าทาย 

(Threats: T) 
1. ผู้รับบรกิำร
หรือผู้ทีม่ีส่วนได้
เสีย  
(Customer 
factor: C) 
 

O1: มีกำรติดต่อประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกับ 
สถำบันอุดมศึกษำ และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องด้ำน 
ต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด และเป็นระบบ 
O2: มีกรอบควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ 
ที่กว้ำงขึ้นทั้ง อววน. 
O3: นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย สำมำรถเข้ำถึง 
ข่ำวสำรเก่ียวกับแหล่งทุนกำรศึกษำและกำรวิจัยใน 
ต่ำงประเทศ อันจะส่งผลต่อกำรพัฒนำทุนมนุษย์ 
ของประเทศ 
O4: มีส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำสถำน 
เอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 แห่ง  
(วอชิงตัน บรัสเซลส์ และปักก่ิง) ที่เป็นตัวแทนของ  
อว. ในต่ำงประเทศในกำรติดต่อ ประสำน 

T1: กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
ของกระทรวงใหม่ ต้องติดต่อ 
ประสำนงำนตำมนโยบำย/พันธกจิ 
กับผูร้ับบรกิำรหรือผู้ทีม่ีส่วนได้เสีย 
ที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
T2: ผู้รับบริกำรหรือหน่วยงำนที ่
เกี่ยวข้องมีควำมคำดหวังต่อกำร 
ปฏิบัติงำนสูง 
T3: เจ้ำหน้ำที่ยงัขำดควำมรู้ควำม  
สำมำรถในงำนใหม่ที่ยงัไม่คุ้นเคย  
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเฉพำะ 
ทำง  
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และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
เกณฑ์การ
วิเคราะห์ 
C-PEST 

การด าเนินงานต่างประเทศ อววน. 

โอกาส (Opportunities : O) 
ภัยคุกคามและความท้าทาย 

(Threats: T) 
2. ด้ำนกำรเมือง
และกฎหมำย 
(Political and 
legal factor: P) 

O5: มีกำรขับเคลื่อนกจิกรรมตำม 
นโยบำยทีส่ ำคัญของกระทรวง โดยใช้ 
กลไกควำมตกลงร่วมกันกับหน่วยงำน 
ต่ำงประเทศทีเ่กี่ยวข้อง 
O6: หน่วยงำนต่ำงประเทศให้ควำม  
ส ำคัญด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
และวิจัย เป็นเครื่องมือในกำรเจรจำ  
แสวงหำควำมร่วมมือระหว่ำงกัน 
O7: ผู้บริหำรมีนโยบำยในกำรสนบัสนุน 
และผลักดันกำรด ำเนินควำมร่วมมือกบั 
ประเทศทีเ่ป็นหุ้นส่วนเชิงยทุธศำสตร ์
 
 
 
 

T4: กำรจัดท ำควำมตกลงระหว่ำง 
ประเทศต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ 
กับหลำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ 
ไม่ให้เสียผลประโยชน์ของประเทศ 
T5: มีกฏหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้องบำงเรื่อง ไม่เอื้อต่อกำร
เคลื่อนย้ำย/ดึงดูดผู้เรียน นักวิจัย 
ต่ำงชำติเข้ำมำเรียนหรือท ำงำนใน
ประเทศไทย 
T6: ขำดแนวทำงและทิศทำงในกำร
ด ำเนินควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่
ชัดเจน ส่งผลให้ไม่สำมำรถ deliver 
ผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อภำรกิจ/
เป้ำประสงค์ของกระทรวงและ
นโยบำยของรัฐบำล (เช่น เรื่อง BCG) 
 

3. ปัจจัยด้ำน
เศรษฐกจิ 
(Economic 
factor: E) 
 

O8: ได้รับสนับสนุนงบประมำณ 
จำกภำครัฐในกำรด ำเนินงำน 
O9: หน่วยงำนต่ำงประเทศใหก้ำร 
สนับสนุนงบประมำณเพื่อพัฒนำ 
บุคลำกรและสถำบันอุดมศึกษำ 
ไทยอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กรอบ 
ควำมร่วมมือทีม่ีอยู ่
 
 
 
 

T7: สภำวะเศรษฐกิจถดถอย ท ำให้ 
ได้รับงบประมำณสนับสนุนลด 
น้อยลง  
T8: ไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
งบประมำณในกำรเดินทำงไป 
รำชกำรต่ำงประเทศ และงบประมำณ 
ในกำรด ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือ 
กับต่ำงประเทศในลักษณะ cost  
sharing ส่งผลให้กำรสร้ำงและขยำย 
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนใน 
ต่ำงประเทศเกิดควำมชะงัก/ล่ำช้ำ  
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เกณฑ์การ
วิเคราะห์ 
C-PEST 

การด าเนินงานต่างประเทศ อววน. 

โอกาส (Opportunities : O) 
ภัยคุกคามและความท้าทาย 

(Threats: T) 
4. ปัจจัยด้ำน
สังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social-
cultural 
factor: S) 

O10: มีหน่วยงำนภำยนอกทัง้ 
ภำครัฐและชุมชนเป็นส่วนหนึง่ใน 
กำรผลักดันและใหก้ำรสนับสนุน 
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
O11: นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย 
และสถำบนัอุดมศึกษำมีกำร 
เปิดรบัองค์ควำมรู้และเทคโนโลย ี
จำกต่ำงประเทศ พร้อมทีจ่ะเป็น 
ส่วนหนึ่งในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
หรือโครงกำรในต่ำงประเทศ  

T9: ขำดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 
ร่วมกับหน่วยงำนทัง้ภำยในและ 
ภำยนอกหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 
T10: ขำดกำรวำงแผนงำนระยะ 
ยำวและกำรสร้ำงคุณค่ำที่เป็น 
รูปธรรม 

5. ปัจจัยด้ำน
เทคโนโลยี 
(Technological 
factor: T) 

O12: มีระบบเครือข่ำยสนับสนุน 
ต่อกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำร 
O13: มีช่องทำงในกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนต่ำงประเทศทีห่ลำกหลำยและ 
ยืดหยุ่นมำกขึ้น เช่น กำรประชุม 
ออนไลน์ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ทกุที ่
และทุกเวลำ 
 
 

T11: บุคลำกรส่วนใหญ่ยังไมม่ ี
ควำมรู้ในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ   
มำประยกุต์ใช้ในกำรปรับปรงุ 
คุณภำพกำรท ำงำนใหม้ ี
ประสิทธิภำพข้ึน 
T12: ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(MIS) เพื่อกำรจัดกำรยงัไม่ม ี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร รวมถึง 
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ยังไม่เพียงพอ 
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2.3.3 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์การด าเนินงานต่างประเทศ ด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ของกระทรวง อว. (SWOT Analysis) 

(1)  กำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักคะแนนกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
 ผู้ศึกษำได้ส่งแบบวิเครำะห์กำรถ่วงน้ ำหนักภำยในและภำยนอกให้แก่กลุ่มตัวอย่ำง

ระดับผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนของ สป.อว. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีควำมเข้ำใจงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
จ ำนวน 5 คนเพื่อพิจำรณำตำมหลักกำรและควำมส ำคัญว่ำปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหำต่อกำร
ด ำเนินงำน โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเท่ำกับ 1 ในส่วนน้ ำหนักแต่ละด้ำนอำจเท่ำหรือไม่
เท่ำกันก็ได้ข้ึนอยู่กับควำมส ำคัญ สรุปผลได้ตำมตำรำง ดังนี้  

 
ตารางท่ี 3 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

คนที่ 
รายการปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายใน 

1 2 3 4 5 X̅ 

S1 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 
S2 โครงสร้ำงองค์กร (Structure)  0.15 0.15 0.10 0.10 0.15 0.13 
S3 ระบบกำรปฏิบัติงำน (Systems)  0.15 0.15 0.15 0.10 0.15 0.14 
S4 รูปแบบกำรบริหำรและกำรท ำงำน (Style)  0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 
S5 บุคลำกร (Staff)  0.20 0.15 0.20 0.20 0.15 0.18 
S6 ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Skills)  0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.18 
S7 ค่ำนิยมร่วม (Shared Values) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

ตารางท่ี 4 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

คนที่ 
รายการปัจจัยสิ่งแวดลอ้มภายนอก 

1 2 3 4 5 X̅ 

ผู้รบับริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Customer: C)  0.20 0.20 0.25 0.25 0.20 0.22 
กำรเมืองและกฎหมำย (Political and legal factors: P) 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.18 
เศรษฐกจิ (Economic factors: E) 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.18 
สังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors: S) 0.20 0.20 0.25 0.25 0.20 0.22 
เทคโนโลยี (Technological factors: T) 0.25 0.25 0.10 0.20 0.20 0.20 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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(2) กำรวิเครำะห์องค์กรโดยกำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
กำรจัดท ำแบบประเมินเพื่อวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมให้กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่  

ข้ำรำชกำรที่ปฎิบัติงำนในสป.อว. ทั้งระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน ที่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน
ด้ำนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และด้ำนกำรต่ำงประเทศมำกกว่ำ 5 ปี ข้ึนไป จ ำนวน 15 คน พิจำรณำ
ประเด็นและควำมส ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ อววน. มำกน้อยเพียงใด โดย
ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

4 คะแนนหมำยถึง ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน มำกที่สุด 
3 คะแนนหมำยถึง ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน มำก 
2 คะแนนหมำยถึง ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน น้อย 
1 คะแนนหมำยถึง ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน น้อยที่สุด 

โดยน ำผลคะแนนของทุกคนมำหำค่ำเฉลี่ย สรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 

ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

S1 
กลยุทธ์ 

(Strategy) 

4.00 S1: ยุทธศำสตร์และแผนของ 
หน่วยงำนถ่ำยทอดมำจำก
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  
S2: มีกำรด ำเนินกิจกรรมได้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้ำหมำยของโครงกำร 

3.84 W1: ยุทธศำสตร์และแผนของ 
หน่วยงำน ขำดควำมชัดเจนของ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศไว้ 
โดยเฉพำะ 
W2: กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรยังมีค่อนข้ำงน้อย 
W3: ค่ำเป้ำหมำยและตัวช้ีวัดไม่ 
สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จได้ 
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 
 
 

S2 
โครงสร้าง 

(Structure) 

4.17 S3: มีขอบเขตกำรท ำงำนและ 
ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำร  
งำน ล ำดับสำยกำรบังคับบัญชำ  

4.17 W4: โครงสร้ำงองค์กรเป็นกำร 
บังคับบัญชำ แบ่งสำยงำนแบบ 
ระบบรำชกำร ต้องรอกำรสั่งกำร 



33 

ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ไว้อย่ำงชัดเจน 
S4: มีกำรประสำนงำนร่วมกับ 
ทุกหน่วยในองค์กร ตำมภำรกิจ 
ที่แต่ละหน่วยต้องรับผิดชอบ 
เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ 
วัตถุประสงค์มีกำรแบ่งแยกงำน 
ชัดเจน และถือหลักควำม 
ช ำนำญเฉพำะด้ำน 

หรือกำรตัดสินใจจำกผูบ้รหิำรหรอื 
ผู้บังคับบญัชำระดับสูง 
W5: โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนแบบ 
รำชกำร ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร 
บำงอย่ำงมีควำมซ้ ำซ้อน และไม่มี
กำรบรูณำกำรร่วมกัน 
 

S3 
ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(Systems) 

 

3.78 S5: มีกำรติดต่อและประสำน 
ควำมร่วมมือกบัสถำบัน  
อุดมศึกษำ หน่วยงำนทั้ง 
ภำยในและภำยนอกสังกัดอว.  
เกี่ยวข้อง อย่ำงใกล้ชิดและ 
สม่ ำเสมอ 
S6: มีโครงกำรและกจิกรรมที ่
หลำกหลำยและครอบคลุม
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 
S7: มีกำรจัดท ำฐำนข้อมลูที ่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกำร 
ด ำเนินงำน 
S8: สำมำรถบรหิำรจัดกำร 
งบประมำณได้อย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบ 
งบประมำณที่ได้รับกำจัดสรร 

4.02 W6: ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมลู 
พื้นฐำนเพื่อน ำมำใช้ประโยชน์  
รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลกำร 
ด ำเนินงำนในภำพรวม 
W7: กำรด ำเนินงำนยังไม ่
ตอบสนองควำมต้องกำร/ควำม 
คำดหวังของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่ำงครบถ้วน 
W8: ระบบกำรจัดเกบ็ฐำนข้อมลูยัง 
ไม่มีกำรพฒันำใหเ้ช่ือมโยงกันใน 
ภำพรวม และไม่มีกำรกระจำย 
ข้อมูลกำรด ำเนินงำน/ข้อมูล 
ข่ำวสำรที่สำมำรถใช้ประโยชน ์
ร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
W.9 ระบบกำรปฏิบัตงิำนยังเน้น 
กำรใช้เอกสำรเสนอตำมล ำดับข้ันตอน  
และได้รบังบประมำณจ ำกัดเมือ่เทียบ 
กับภำรกจิหน้ำที่ได้รบั 
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ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

S4 
รูปแบบการ

บริหารและการ
ท างาน (Style) 

3.97 S9: มีกระบวนกำร ข้ันตอน 
กำรท ำงำนที่ชัดเจน และ 
บรหิำรจัดกำรตำมหลักธรร 
มำภิบำล 
S10: ผู้บริหำรรบัฟัง 
ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ และค ำนึงถึง 
ผลประโยชน์ของผูร้ับบรกิำร  
และผูท้ี่มสี่วนได้เสีย 

3.96 W10: ขำดระบบกำรติดตำมและ    
ประเมินผล กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำก 
กำรด ำเนินงำนมำปรับใช้ใหเ้กิด 
ประโยชน์ทัง้ในระดบับุคคลและ 
หน่วยงำน 
W11: เน้นกำรท ำงำนเชิงรบัตำม 
นโยบำยของรัฐบำล และผู้บริหำร 
ระดับสูงมำกกว่ำกำรริเริ่ม 
ด ำเนินงำนเชิงรุก 
W12: หลักเกณฑ์หรือวิธีกำรปฏิบัติ 
ไม่ค่อยมีควำมยืดหยุ่น บรหิำรงำนใน 
รูปแบบโครงกำรมำกกว่ำมองแบบ 
องค์รวมทีเ่ป็นระบบต่อเนื่องและ 
ยั่งยืน ท ำให้วัดควำมส ำเร็จใน 
ภำพรวมได้ยำก 

S5 
บุคลากร 
(Staff) 

4.51 S11: บุคลำกรมีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ มีศักยภำพใน 
กำรท ำงำนสูง  
S12: บุคลำกรมีวิธีกำรในกำร 
ท ำงำนเป็นทีม มสีมรรถนะใน 
กำรปรับตัวสงู 
S13: ผู้บริหำรเปิดโอกำสให ้
บุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม 
เพื่อพฒันำควำมรู้และ 
ศักยภำพที่เป็นประโยชน์ต่อ 
กำรท ำงำน 

3.80 W13: มีบุคลำกรจ ำนวนไม่เพียงพอ 
เมื่อเทียบกับภำระงำนทีเ่พิ่มข้ึน ใน
หลำยมิต ิ
W14: มีกำรหลอมรวมหน่วยงำน 
และบุคลำกรภำยใต้โครงสร้ำงใหม่  
ท ำให้ต้องมีกำรปรบัตัว และเรียนรู ้
กำรท ำงำนในภำรกิจใหม่ควบคู่กัน 
W15: บุคลำกรขำดแรงจูงใจในกำร 
ปฏิบัติงำน และกำรพฒันำตนเอง 
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ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

S6 
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ 

(Skill) 

4.33 S14: บุคลำกรมีควำมเข้ำใจ 
ในบทบำทหน้ำที่ ม ี
ประสบกำรณ์และควำม 
เช่ียวชำญในภำรกิจด้ำนกำร 
ต่ำงประเทศ และมีทักษะ 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  
ต่ำงประเทศเป็นอย่ำงด ี
S15: บุคลำกรโดยส่วนใหญ่มี
คุณวุฒิและประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนด้ำนต่ำงประเทศ
สูง ส่วนใหญ่ส ำเรจ็กำรศึกษำ
ระดับปรญิญำโท บำงส่วน
ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศ ด ำรงต ำแหน่ง
ประเภทวิชำกำรระดบั
ช ำนำญกำรข้ึนไป 

4.33 W16: ขำดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
กำรก ำหนดเส้นทำงอำชีพอย่ำงเป็น 
ระบบ 

S7 
ค่านิยม 

(Shared 
Value) 

4.20 S16: บุคลำกรมีควำม 
รับผิดชอบสูง มีควำมเสียสละ 
และอุทิศตนเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ 
 

3.67 W17: ขำดกำรปลูกฝังค่ำนิยมร่วม 
ในกำรปฏิบัตงิำนให้แกบุ่คลำกร
อย่ำงจริงจัง 
W18: มุ่งมั่นท ำงำนเชิงปจัเจกบุคคล 
มำกกว่ำงำนส่วนรวม 
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ตารางท่ี 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก 

ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภัยคุกคาม ความท้าทาย 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

(Customer 
factor: C) 

4.02 O1: มีกำรติดต่อประสำน 
กำรด ำเนินงำนร่วมกับ 
สถำบันอุดม ศึกษำ และ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด้ำน 
ต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด 
และเป็นระบบ 
O2: มีกรอบควำมร่วมมือ 
ด้ำนต่ำงประเทศที่กว้ำงขึ้น 
ทั้ง อววน. 
O3: นักศึกษำ อำจำรย์  
นักวิจัย สำมำรถเข้ำถึง 
ข่ำวสำรเกี่ยวกับแหล่งทุน 
กำรศึกษำและกำรวิจัยใน 
ต่ำงประเทศ  
O4: มีส ำนักงำนที่ปรึกษำ 
ด้ำนกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม ประจ ำสถำน  
เอกอัครรำชทูตไทยใน 
ต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 แห่ง  
(วอชิงตัน บรัสเซลส์ และ 
ปักกิ่ง) ที่เป็นตัวแทนของ  
อว. ในต่ำงประเทศในกำร 
ติดต่อ ประสำนและสร้ำง 
เครือข่ำยควำมร่วมมือ  

3.96 T1: กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
ของกระทรวงใหม่ ต้องติดต่อ 
ประสำนงำนตำมนโยบำย/พันธ 
กิจกับผู้รับบริกำรหรือผู้ที่มีส่วนได้ 
เสียที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
T2: ผู้รับบริกำรหรือหน่วยงำนที่ 
เกี่ยวข้องมีควำมคำดหวังต่อกำร 
ปฏิบัติงำนสูง 
T3: เจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมรู้ควำม  
สำมำรถในงำนใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย  
มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนเฉพำะ 
ทำง 
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ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภัยคุกคาม ความท้าทาย 

การเมืองและ
กฎหมาย (Political 
and legal factor: 

P) 

4.02 O5: มีกำรขับเคลื่อน 
กิจกรรมตำมนโยบำยที่ 
ส ำคัญของกระทรวง โดยใช้
กลไกควำมตกลงร่วมกันกับ
ห น่วย ง ำนต่ ำ งประ เทศที่
เก่ียวข้อง 
O6: หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ให้วำมส ำคัญด้ำนกำร 
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
และวิจัย เป็นเคร่ืองมือใน 
กำรเจรจำ แสวงหำควำม 
ร่วมมือระหว่ำงกัน 
O7: ผู้บริหำรมีนโยบำยใน 
กำรสนับสนุน และผลักดัน 
กำรด ำเนินควำมร่วมมือกับ 
ประเทศที่เป็นหุ้นส่วนเชิง 
ยุทธศำสตร์ 

4.24 T4: กำรจัดท ำควำมตกลงระหว่ำง 
ประเทศต้องพิจำรณำอย่ำง 
รอบคอบกับหลำยหน่วยงำนที่ 
เก่ียวข้องเพื่อไม่ให้เสีย 
ผลประโยชน์ของประเทศ 
T5: มีกฏหมำยและระเบยีบที่
เก่ียวข้องบำงเร่ือง ไม่เอ้ือต่อกำร
เคลื่อนย้ำย/ดึงดูดผู้เรียน นักวิจัย 
ต่ำงชำติเข้ำมำเรียนหรือท ำงำนใน
ประเทศไทย 
T6: ขำดแนวทำงและทิศทำงใน 
กำรด ำเนินควำมร่วมมือกับ 
ต่ำงประเทศที่ชัดเจน ส่งผลให้ไม่ 
สำมำรถ deliver ผลลัพธ์ที ่
ตอบสนองต่อภำรกิจ/เป้ำประสงค์ 
ของกระทรวง และนโยบำยของ 
รัฐบำล (เช่น เร่ือง BCG) 

เศรษฐกิจ 
(Economic 
factor: E) 

3.83 O8: ได้รับสนับสนุน 
งบประมำณจำกภำครัฐใน 
กำรด ำเนินงำน 
O9: หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ให้กำรสนับสนุนงบประมำณ  
เพื่อพัฒนำบุคลำกรและ 
สถำบันอุดมศึกษำไทยอย่ำง 
ต่อเน่ืองภำยใต้กรอบควำม 
ร่วมมือที่มีอยู่ 

4.30 T7: สภำวะเศรษฐกิจถดถอย ท ำให้ 
ได้รับงบประมำณสนับสนุนลด 
น้อยลง  
T8: ไม่ได้รับกำรสนับสนุน 
งบประมำณในกำรเดินทำงไป 
รำชกำรต่ำงประเทศและ 
งบประมำณในกำรด ำเนิน 
โครงกำรควำมร่วมมือกับ 
ต่ำงประเทศในลักษณะ cost  
sharing ส่งผลให้กำรสร้ำงและ 
ขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน 
ในต่ำงประเทศเกิดควำมชะงัก/ 
ล่ำช้ำ 
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ประเด็น 
ส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
คะแนน
เฉลี่ย 

โอกาส 
คะแนน
เฉลี่ย 

ภัยคุกคาม ความท้าทาย 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social-
cultural 
factor: S) 

3.90 O10: มีหน่วยงำนภำยนอก 
ทั้งภำครัฐและชุมชนเป็น 
ส่วนหนึ่งในกำรผลักดันและ 
ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำน 
ศิลปวัฒนธรรม 
O11: นักศึกษำ อำจำรย์  
นักวิจัย และสถำบันอุดม  
ศึกษำมีกำรเปิดรับองค์ 
ควำมรู้และเทคโนโลยี 
จำกต่ำงประเทศ พร้อมที่จะ 
เป็นส่วนหนึ่งในกำรเข้ำร่วม 
กิจกรรม หรือโครงกำรใน 
ต่ำงประเทศ  

4.13 T9: ขำดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 
ร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและ 
ภำยนอกหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน 
T10: ขำดกำรวำงแผนงำนระยะ 
ยำวและกำรสร้ำงคุณค่ำที่เป็น 
รูปธรรม 

เทคโนโลยี 
(Technological 

factor: T) 

4.13 O12: มีระบบเครือข่ำย 
สนับสนุนต่อกำรพัฒนำ 
ระบบสำรสนเทศ 
เพื่อกำรบริหำร 
O13: มีช่องทำงในกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศ 
ที่หลำกหลำยและยืดหยุ่น 
มำกขึ้น เช่น กำรประชุม 
ออนไลน์ ที่สำมำรถเข้ำถึง 
ได้ทุกที่และทุกเวลำ 
 

3.73 T11: บุคลำกรส่วนใหญ่ยังไม่มี 
ควำมรู้ในกำรน ำเทคโนโลยีใหม่ๆ  
มำประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุง 
คุณภำพกำรท ำงำนให้มี 
ประสิทธิภำพข้ึน 
T12: ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(MIS) เพื่อกำรจัดกำรยังไม่มี 
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร รวมถึง 
เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ยังไม่เพียงพอ 
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(3) ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอกและภายใน 
ผู้ ศึกษำได้น ำผลกำรก ำหนดค่ำน้ ำหนักคะแนนของปัจจัยแต่ละด้ำนตำมกรอบ 

กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยใน ( C-PEST Analysis และ McKinsey 7-S 
Framework)  ตำมระดับควำมส ำคัญ ซึ่งจะมีค่ำคะแนน (รวม= 1) คูณกับคะแนนเฉลี่ยโดยภำพรวม 
(5 คะแนน) ซึ่งจะได้เป็นค่ำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (weighted score) เป็นกำรใช้ข้อมูลเฉลี่ยจำกแบบ
ประเมิน เพื่อใช้ประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ขององค์กร สรุปผลได้ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 7 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ าหนกั 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉล่ีย X 

น้ าหนัก สรุปผล  
(จุดแข็ง–จุดอ่อน) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1 กลยุทธ์ (Strategy)  0.13 4.0 3.84 0.52 0.5 0.02 
S2 โครงสร้ำง (Structure)  0.13 4.17 4.17 0.54 0.54 0.00 
S3 ระบบ (Systems)  0.14 3.78 4.02 0.53 0.56 -0.013 
S4 รูปแบบกำรท ำงำน (Style)  0.14 3.97 3.96 0.56 0.55 0.01 
S5 บุคลำกร (Staff)  0.18 4.51 3.80 0.81 0.68 0.13 
S6 ทักษะ (Skills)  0.18 4.33 4.33 0.78 0.78 0.00 
S7 ค่ำนิยมร่วม (Shared Values) 0.10 4.20 3.67 0.42 0.37 0.05 

สรุปปัจจัยภายใน 4.16 3.98 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.18 

 
ตารางท่ี 8 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก น้ าหนกั 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย X 
น้ าหนกั 

สรุปผล  
(โอกำส–ภัย

คุกคำม) โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 
ผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer: C)  0.22 4.02 3.96 0.88 0.87 0.01 

กำรเมืองและกฎหมำย (Political and legal 
factors: P) 

0.18 4.02 4.24 0.72 0.76 -0.04 

เศรษฐกิจ (Economic factors: E) 0.18 3.83 4.30 0.69 0.77 -0.08 
สังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors: S) 0.22 3.90 4.13 0.86 0.91 -0.05 

เทคโนโลยี (Technological factors: T) 0.20 4.13 3.73 0.83 0.75 0.08 
สรุปปัจจัยภายนอก 3.98 4.07 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -0.09 
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2.3.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ผลจำกกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT Analysis) จะน ำไปสู่
กำรประเมินว่ำสถำนภำพขององค์กรเป็นลักษณะใด โดยมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 

1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต ำแหน่งที่บ่งบอกว่ำองค์กรโดยภำพรวมส่วนใหญ่มี
ปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำสและมีปัจจัยภำยในที่แข็ง เป็นหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมสูง เมื่อองค์กรมี
สถำนภำพเป็น Stars ให้ก ำหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษำควำมเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไป
และพัฒนำต่อยอดงำน 

2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต ำแหน่งที่บ่งบอกว่ำองค์กรโดยภำพรวม
ส่วนใหญ่มีปัจจัยภำยนอกเอื้อ มีควำมพร้อมสูงในกำรสนับสนุน แต่ปัจจัยภำยในองค์กรอ่อน หำก
แก้ปัญหำจุดอ่อนขององค์กรได้ จะน ำไปสู่สภำพ Stars ที่เอื้อและแข็งได้ ให้ก ำหนดกลยุทธ์พัฒนำ
องค์กร (Turnaround) 

3. Cash cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต ำแหน่งที่บ่งบอกว่ำองค์กรโดยภำพรวมส่วน
ใหญ่ ภำยนอกองค์กรมีอุปสรรคปัญหำ แต่ภำยในองค์กรแข็ง มีควำมพร้อม มีควำมเข้มแข็ง หำกรอให้
ปัจจัยภำยนอกเป็นโอกำสเอื้อต่อกำรพัฒนำองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกำส ก็จะสำมำรถพัฒนำ
อง ค์กร  จะน ำ ไปสู่ สภำพ Stars ที่ เ อื้ อและแ ข็ง ได้  ให้ ก ำหนดกลยุท ธ์ป้ อ งกั น /แตกตั ว 
(Defend/Diversity) 

4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต ำแหน่งที่บ่งบอกว่ำองค์กรโดยภำพรวมส่วนใหญ่อยู่
ในสภำพแวดล้อมที่ภำยนอกไม่เอื้อ ภำยในอ่อน มีปัญหำล่อแหลมต่อกำรประสบควำมล้มเหลว
ค่อนข้ำงสูงจึงเป็นไปได้ว่ำต้องปรับปรุงอย่ำงเร่งด่วน เพรำะหำกด ำเนินกำรต่อไป จะเกิดปัญหำสะสม
จนอำจแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก ำหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment)  

จำกผลกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT Analysis) ท ำให้ทรำบ
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และภัยคุกคำม ควำมท้ำทำย 
(Threats) และกำรวิเครำะห์ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก เพื่อใช้ประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 
(Strategics Positioning) ของกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศด้ำน อววน. พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นจุด
แข็ง (S) เท่ำกับ 4.16 ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน (W) เท่ำกับ 3.98 ค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นโอกำส (O) 
เท่ำกับ 3.98 และค่ำเฉลี่ยปัจจัยที่เป็นภัยคุกคำม ควำมท้ำทำย (T) เท่ำกับ 4.07 ซึ่งสำมำรถน ำมำ
จัดท ำเป็นกรำฟเพื่อพิจำรณำต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ได้ดังนี้ 
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Startegic Positioning 
 

 
 
 แผนภาพท่ี 6 กราฟวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของการด าเนินงานต่างประเทศ 
ด้าน อววน. ของกระทรวง อว. 
 
  จำกภำพพบว่ำ อง ค์กรอยู่ ในต ำแหน่ง  Cash Cow (ST) แสดงให้ เห็น ว่ ำมี
สภำพแวดล้อมไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรด ำเนินงำน ต้องเผชิญกับปัญหำอุปสรรค ภัยคุกคำม แต่มีข้อ
ได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยด้ำน หำกรอให้ปัจจัยภำยนอกเป็นโอกำสเอื้อต่อกำรพัฒนำหน่วยงำน 
หรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส จะสำมำรถพัฒนำหน่วยงำนให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นจึงควรก ำหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน กำรแตกตัว หรือขยำยขอบข่ำยกิจกำร 
(Diversification) เพื่อใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งไปลดอุปสรรคและสร้ำงโอกำส 
 
 เมื่อพิจำรณำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT 
Analysis)  โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญของจุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  โอกำส 
(Opportunity) และภัยคุกคำม ควำมท้ำทำย (Threat) 5 อันดับแรก แล้วน ำ TOWS Matrix มำใช้
เพื่อวิเครำะห์ทำงเลือกกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่ำง ๆ ดังแสดงตำม
ตำรำงดังนี้ 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์แนวทางยุทธศาสตร์ด้วย TOWS Matrix 
 จุดแข็ง (Strengths) 

S14: บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในบทบำท 
หน้ำที่มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ 
ในภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ และมี 
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  
ต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี 
S5: มีกำรติดต่อและประสำนควำม 
ร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำน 
ทั้งภำยในและภำยนอกสังกัดอว. ที่ 
เก่ียวข้องอย่ำงใกล้ชิด และสม่ ำเสมอ 
S7: มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
S1: ยุทธศำสตร์และแผนของหน่วยงำน 
ถ่ำยทอดมำจำกยุทธศำสตร์ชำติ แผน 
แม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ 
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ 
S6: มีโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำย 
และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 

จุดอ่อน (Weakness) 
W14: มีกำรหลอมรวมหน่วยงำนและ 
บุคลำกรภำยใต้โครงสร้ำงใหม่ ท ำให้ต้อง 
มีกำรปรับตัว และเรียนรู้กำรท ำงำนใน 
ภำรกิจใหม่ควบคู่กัน 
W11: เน้นกำรท ำงำนเชิงรับตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล และผู้บริหำรระดับสูง 
มำกกว่ำกำรริเริ่มด ำเนินงำนเชิงรุก 
W1: ยุทธศำสตร์และแผนของหน่วยงำน ขำด 
ควำมชัดเจนของยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศไว้โดยเฉพำะ 
W8: ระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลยังไม่มีกำร 
พัฒนำให้เชื่อมโยงกันในภำพรวม และไม่มี 
กำรกระจำยข้อมูลกำรด ำเนินงำน/ข้อมูล 
ข่ำวสำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
หน่วยงำนอ่ืน 
W6: ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือ 
น ำมำใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำรติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

โอกาส (Opportunities) 
O2: มีกรอบควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศที่ 
กว้ำงข้ึนทั้ง อววน. 
O6: หน่วยงำนต่ำงประเทศให้ควำมส ำคัญ 
ด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวิจัย  
เป็นเครื่องมือในกำรเจรจำ แสวงหำควำม 
ร่วมมือระหว่ำงกัน 
O11: นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัยและสถำบัน  
อุดมศึกษำมีกำรเปิดรับองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
จำกต่ำงประเทศ พร้อมที่จะเป็นส่วนหน่ึงในกำรเข้ำ 
ร่วมกิจกรรมหรือโครงกำรในต่ำงประเทศ 
O4: มีส ำนักงำนที่ปรึกษำด้ำนกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปว.) ประจ ำ 
สถำนเอกอัครรำชทูตไทยในต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 
แห่ง (วอชิงตัน บรัสเซลส์ และปักกิ่ง) ที่เป็นตัวแทน
ของ อว. ในต่ำงประเทศในกำรติดต่อประสำนและ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
O9: หน่วยงำนต่ำงประเทศให้กำรสนับสนุน  
งบประมำณเพื่อพัฒนำบุคลำกรและสถำบัน  
อุดมศึกษำไทยอย่ำงต่อเน่ืองภำยใต้กรอบ 
ควำมร่วมมือที่มีอยู่ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. สร้ำงและขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ด้ำนต่ำงประเทศให้ครอบคลุมภำรกิจ อว
วน. (S14O4O6) 
2. กำรด ำเนินงำนเชิงรุกโดยกำรบูรณำ
กำรทุกภำคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง  มำร่ วม
ขับเคลื่อนโครงกำร/แผนงำน (S5O2) 
3. พัฒนำระบบส่งเสริมและสนับสนุนที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์จำก
ต่ำงประเทศที่มีคุณภำพและสอดคล้อง
กับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (S1O6) 
4. พัฒนำระบบที่สนับสนุนกำรสร้ำ ง
เครือข่ำยและพันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ที่
เหมำะสม (S1S6O4O6) 
5 .  ส ร้ ำ ง เ ค รื อ ข่ ำ ย พั น ธ มิ ต ร ท ำ ง
ยุทธศำสตร์ เ พ่ือสรรหำแหล่งทุนและ
แหล่งเรียนรู้ (S5O6O9) 
6. สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำและบุคลำกร
ตระหนักถึ งควำมเ ป็นพล เมื อ ง โ ลก 
(S6O11) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1. ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน 
ร่วมกันกับหน่วยงำนในสังกัด อว. เพ่ือให้
มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้งำนไปพร้อมกัน 
(O2W14) 
2. วำงแผนและจัดล ำดับควำมส ำคัญใน
กำรปฏิบัติงำนเชิงรุกกับหน่วยงำน/องคก์ร
ที่เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์ (O6W11) 
3. จัดท ำแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ด้ำนต่ำงประเทศให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยรัฐบำล
(O9O11W1) 
4. ส่งเสริมให้ ปว. มีบทบำทส ำคัญในกำร 
วิเครำะห์เชิงลึกและจัดท ำเสนอแนะเชิง 
นโยบำย เพ่ือเป็นด่ำนหน้ำในกำรแสวงหำ 
ควำมร่วมมือด้ำนอววน. กับหน่วยงำน 
ต่ำงประเทศ (O4O9W6) 
5. ออกแบบและพัฒนำระบบเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ ระบบฐำนข้อมูลและระบบ 
ติดตำมประเมินผลงำนด้ำนต่ำงประเทศ  
ที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย(O2W8) 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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 จุดแข็ง (Strengths) 
S14: บุคลำกรมีควำมเข้ำใจในบทบำท 
หน้ำที่มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ 
ในภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ และมี 
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  
ต่ำงประเทศเป็นอย่ำงดี 
S5: มีกำรติดต่อและประสำนควำม 
ร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำน 
ทั้งภำยในและภำยนอกสังกัดอว. ที่ 
เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด และสม่ ำเสมอ 
S7: มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
S1: ยุทธศำสตร์และแผนของหน่วยงำน 
ถ่ำยทอดมำจำกยุทธศำสตร์ชำติ แผน 
แม่บทฯ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และ 
แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำติ 
S6: มีโครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำย 
และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 

จุดอ่อน (Weakness) 
W14: มีกำรหลอมรวมหน่วยงำนและ 
บุคลำกรภำยใต้โครงสร้ำงใหม่ ท ำให้ต้อง 
มีกำรปรับตัว และเรียนรู้กำรท ำงำนใน 
ภำรกิจใหม่ควบคู่กัน 
W11: เน้นกำรท ำงำนเชิงรับตำมนโยบำย 
ของรัฐบำล และผู้บริหำรระดับสูง 
มำกกว่ำกำรริเริ่มด ำเนินงำนเชิงรุก 
W1: ยุทธศำสตร์และแผนของหน่วยงำน ขำด 
ควำมชัดเจนของยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร 
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงประเทศไว้โดยเฉพำะ 
W8: ระบบกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลยังไม่มีกำร 
พัฒนำให้เช่ือมโยงกันในภำพรวม และไม่มี 
กำรกระจำยข้อมูลกำรด ำเนินงำน/ข้อมูล 
ข่ำวสำรที่สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกับ 
หน่วยงำนอื่น 
W6: ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนเพื่อ 
น ำมำใช้ประโยชน์ รวมทั้งกำรติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

ภัยคุกคาม (Threats) 
T6: ขำดแนวทำงและทิศทำงในกำรด ำเนิน 
ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศที่ชัดเจน ส่งผล 
ให้ไม่สำมำรถ deliver ผลลัพธ์ที่ตอบสนอง 
ต่อภำรกิจ/เป้ำประสงค์ของกระทรวง 
และนโยบำยของรัฐบำล (เช่น เรื่อง BCG) 
T1: กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของ 
กระทรวงใหม่ ต้องติดต่อประสำนงำน 
ตำมนโยบำย/พันธกิจกับผู้รับบริกำรหรือ 
ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่แตกต่ำงไปจำกเดิม 
T3: เจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ในงำนใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคย มีประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำนเฉพำะทำง 
T4: กำรจัดท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 
ต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ กับหลำย 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เสีย 
ผลประโยชน์ของประเทศ 
T5: มีกฏหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องบำงเรื่อง 
ไม่เอื้อต่อกำรเคลื่อนย้ำย/ดึงดูดผู้เรียน นักวิจัย 
ต่ำงชำติเข้ำมำเรียนหรือท ำงำนในประเทศไทย 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Big Data) ที่มี
ประสิทธิภำพ ทันสมัย เพื่อใช้งำนร่วมกันใน
กำรบริหำรจัดกำร และติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินทั้งในระดับโครงกำรและระดับ
นโยบำย (S7T6) 
2. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะ 
ควำมรู้ทำงวิชำกำรให้ครอบคลุมภำรกิจ อว
วน. (S14T1T3) 
3. จัดกำรประชุม Retreat ระหว่ำงบุคลำกร
ภำยใต้ ก ระทรวงอว .ที่ ปฏิบั ติ ง ำนด้ ำน
ต่ำงประเทศ เพื่อท ำควำมรู้จักคุ้นเคยระหว่ำง
กัน (S5T1T4) 
4. เสนอให้มีมำตรกำรในกำรออกวีซ่ำส ำหรับ
นักศึกษำ อำจำรย์ และนักวิจัยชำวต่ำงชำติที่
เหมำะสมกับระยะเวลำที่เดินทำงเข้ำมำใน
ประเทศไทย (S5T5) 
5. สร้ำงค่ำนิยมในกำรท ำงำนที่มุ่งผล สัมฤทธ์ิ 
เพื่อตอบสนองต่อสภำวะแวดล้อม/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และตระหนักถึง
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั้งภำยในและ
ภำยนอก  (S1T3) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
1. ส่ง เสริมรูปแบบกำรท ำงำนที่ เ น้นกำร
จั ดกำร เ ชิงกล ยุท ธ์และบริห ำรแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ (T1T6W1) 
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตำม
ศักยภำพและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำน 
(T3W14) 
3. จัดตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนและติดตำม
นโยบำยด้ำน อววน. เพื่อร่วมกันจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและกลั่นกรองงำน
ในภำพใหญ่ (T4W11) 
4. สร้ำง เครือข่ำยกำรประสำนงำนหรือ
ทีมงำนประสำนข้อมูลควำมร่วมมือด้ำนอว
วน.ระห ว่ำ งผู้ บ ริ ห ำ รและ เจ้ ำห น้ ำ ที่ ที่
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ (T1W14) 
5. จั ดท ำ แนวปฏิบั ติที่ เ อื้อต่อกำรดึงดูด
บุคลำกรต่ำงชำติที่มีศักยภำพสูง เพื่อเข้ำมำ
ท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศ ตำมนโยบำย 
Talent Mobility /Brain Power ของรัฐบำล 
(T5W11) 

 

 

 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 



 

บทที่ 3 

แผนขององค์กร 
 
3.1 แผนปฎิบัติราชการด้านต่างประเทศ ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
 แผนปฎิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566-2570 จะเป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนภำรกิจด้ำนกำรต่ำงประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม โดยอยู่ในควำมรับผิดชอบของกองกำรต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงำนเกิดจำกกำร
หลอมรวมระหว่ำงส ำนักยุทธศำสตร์อุดมศึกษำต่ำงประเทศภำยใต้สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ และส ำนักควำมร่วมมือต่ำงประเทศ ภำยใต้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี มำปฏิบัติงำนร่วมกันภำยใต้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ (End) กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร (Ways) และ
มำตรกำร/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Means)  

 
3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์/พันธกจิ/ประเดน็ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์) 
 วิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : 
 “เป็นองค์กรน ำเพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำไทย วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ไปสู่มำตรฐำนในระดับสำกล และเพิ่มอันดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับนำนำชำติอย่ำงยั่งยืน 
ภำยใน ปี พ.ศ. 2580” 

หน้าท่ีและอ านาจของกระทรวง อว. : 
1. ส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแลกำรอุดมศึกษำให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของ

โลก โดยมีควำมเป็นอิสระทำงวิชำกำรและกำรบริหำรจัดกำรให้มีกำรพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของประเทศและให้ด ำเนินกำรวิจัยและสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนำชุมชน สังคม 
และประเทศ ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สังคม มนุษยศำสตร์ และสหวิทยำกำร 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และก ำกับดูแลกำรวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมของ
สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่ในสงักัดกระทรวงหรอืก ำกับดูแลของ
รัฐมนตรี รวมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำนในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอกกระทรวงเพื่อให้เกิด
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ควำมร่วมมือ และด ำเนินกำรไปในทิศทำงที่มีควำมเช่ือมโยงและสอดคล้องกบันโยบำยยุทธศำสตรแ์ละ
แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
 3. จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ส ำคัญเพื่อพัฒนำกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 
และความร่วมมือในด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์หลัก 
 อว. เป็นศูนย์กลำงในกำรสร้ำงโอกำสและกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิต สร้ำงกลไก เพื่อน ำระบบกำรบริหำรควำมรู้ ทรัพยำกรมนุษย์ บูรณำกำรศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม สู่กำรพัฒนำประเทศเพื่อประชำชนอย่ำงยั่งยืน 
 1. เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงและสร้ำงนโยบำย โดยเอำประชำชนและผลสัมฤทธ์ิที่
ต้องกำรเป็นที่ตั้ง 
 2. เป็นมันสมองของชำติในกำรประเมินควำมต้องกำรในอนำคตด้ำนทรัพยำกรบคุคล
ของไทย โดยอำศัยควำมรู้และข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีหน้ำที่พัฒนำประชำชนและสังคม 
 3. สร้ำงพันธมิตรควำมร่วมมือ (Collaborative Partners) โดยท ำหน้ำที่วิทยำกร
กระบวนกำร (Facillitator) ให้เกิดตัวเร่งของกำรเปลี่ยนแปลง “Catalyst for Change” ในหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง 
 4. เป็นประตูเช่ือมไทยและสำกล เพื่อให้เกิดกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ ทรัพยำกรบุคคล 
และตลำดในระดับสำกล (Co-Create and Borderless Mindset)  
 5. เปิดให้ประชำชนเข้ำถึงองค์ควำมรู้ เพื่อสร้ำงโอกำส กละกำรเปลี่ยนแปลงระดับ
ฐำนรำก 
 6. เข้ำร่วมรับผิดชอบกำรสร้ำงและพัฒนำชุมชนโดยใช้ฐำน ววน. ที่ อว.สร้ำงและ
พัฒนำไว้ 

ภารกิจของ สป.อว. :  
 มีหน้ำที่และอ ำนำจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งร่วมสนับสนุน

กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ก ำกับและ

เร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติแผนแม่บท แผน

ด้ำนกำรอุดมศึกษำ แผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนอื่น ส่งเสริม

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จัดท ำข้อเสนอนโยบำยและแผนด้ำนกำรอุดมศึกษำเพื่อผลิตและพัฒนำ

ก ำลังคนของประเทศ จัดกำรศึกษำตลอดชีวิต จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ กำรประกันคุณภำพ
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กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ จัดท ำฐำนข้อมูลกำรอุดมศึกษำ รวมทั้งวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล

ดังกล่ำว เพื่อให้สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ สนับสนุนกำรก ำกับ  

ตรวจสอบติดตำมและประเมินผลตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ และท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรของ

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตลอดจนรับผิดชอบรำชกำร

ที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรใดส่วนรำชกำรหนึ่งในสังกัดกระทรวง

โดยเฉพำะ  
   

  

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์   

 

  

 

เป้าประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรต่ำงประเทศเชิงรุกและยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ให้ทันและเทียบเคียงกบัพัฒนำกำรของ

วิทยำกำรของโลก” 

1. กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

   เพื่อกำรพัฒนำพลเมืองโลก 

2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและขยำยควำม

ร่วมมือกบัหุ้นส่วนเชิงยทุธศำสตร์ 

1.1 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนระดับ
นำนำชำติผ่ำนเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกัน  
1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับต่ำงประเทศกับสถำบนัอุดมศึกษำ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
1.3 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นกัศึกษำ 
อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรสู่เวทสีำกล 

2.1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและขยำย
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศระดับ 
ทวิภำคีกับกลุ่มประเทศหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์  
2.2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและต่อยอด
ควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศระดับพหุ
ภำคีกับกลุ่มองค์กรระหว่ำงประเทศ/
กรอบควำมร่วมมือระดับภูมิภำค และ
ระดับโลก 
 

พันธกิจ (Mission) : ขับเคลื่อนภำรกิจ อววน. ด้ำนต่ำงประเทศ เพื่อกำรพฒันำสู่ควำมเป็นสำกล 
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3.3 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS)  
 เมื่อพิจำรณำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT 
Analysis) โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกำส (Opportunity) 
และภัยคุกคำม ควำมท้ำทำย (Threat) 5 อันดับแรก แล้วน ำ TOWS Matrix มำใช้เพื่อวิเครำะห์ทำงเลือก
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ พบว่ำมีต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนกำร
ต่ำงประเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ที่มีข้อได้เปรียบขององค์กรที่มีจุดแข็ง
หลำยด้ำนที่สำมำรถพัฒนำหรือยกระดับกำรปฏิบัติงำนในกำรพลกิวิกฤตให้เป็นโอกำส โดยก ำหนดกลยุทธ์
ในกำรด ำเนินงำน ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงป้องกัน ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่ำง ๆ ดังแสดงตำมตำรำง 10 ดังนี ้

ตารางท่ี 10 ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและภัยคุกคาม/ความท้าทาย และการก าหนดกลยุทธ์ 

เชิงป้องกัน 

ความสัมพันธ์ของจุด
แข็งและภัยคุกคาม/

ความท้าทาย 

 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

S7T6 พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Big Data) ทีม่ีประสทิธิภำพ ทันสมยั เพื่อใช้ 
งำนร่วมกันในกำรบริหำรจัดกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินทั้ง 
ในระดับโครงกำรและระดบันโยบำย 

S14T1T3 ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรใหม้ีทักษะ ควำมรูท้ำงวิชำกำร 
ให้ครอบคลุมภำรกิจ อววน. 

S5T1T4 จัดกำรประชุม Retreat ระหว่ำงบุคลำกรภำยใต้กระทรวงอว. 
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ เพือ่ท ำควำมรูจ้ักคุ้นเคยระหว่ำงกัน 

S1T3 สร้ำงค่ำนิยมในกำรท ำงำนที่มุ่งผล สัมฤทธ์ิ เพื่อตอบสนองต่อสภำวะ 
แวดล้อม/บริบททีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ และตระหนักถึง 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั้งภำยในและภำยนอก 

S5T5 เสนอให้มีมำตรกำรในกำรออกวีซ่ำส ำหรบันักศึกษำ อำจำรย ์และ 
นักวิจัยชำวต่ำงชำติที่เหมำะสมกับระยะเวลำทีเ่ดินทำงเข้ำมำใน 
ประเทศไทย 
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ส ำหรับกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ ที่วิเครำะห์ได้ด้วย TOWS 

Matrix นั้น กองกำรต่ำงประเทศ สป.อว. สำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำหรือขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้

บรรลุเป้ำประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพได้ 

สรุปประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ ได้ดังตำรำงที่ 11-12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำพลเมืองโลก ประกอบด้วย  

3 เป้ำประสงค์ 7 ตัวช้ีวัด และ 7 กลยุทธ์ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 11 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1.เกิดควำมร่วมมอืกับหุ้นส่วน
ระดับนำนำชำติผ่ำนเครือข่ำย
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและยึด
ผลประโยชน์ร่วมกัน 

1.1 ระบบส่งเสริม สนบัสนุน
และเอือ้ต่อกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ทัง้ใน 
และต่ำงประเทศ ที่มีคุณภำพ 
และสอดคล้องกับกำรพฒันำ
ประเทศ 

1.สร้ำงแพลต์ฟอร์มเพื่อใช้ใน
กำรสง่เสรมิควำมเป็นสำกล
ของหน่วยงำน 

1.2 ประเทศไทยเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

2. จัดให้มีหน่วยด ำเนินกำร
หลัก (Service Delivery 
Unit: SDU) เพื่อท ำหน้ำที่
ประสำนและส่งเสริมกำร
ด ำเนินควำมร่วมมือในเวที
ระดับโลก 

1.3 สร้ำงโอกำสให้นักศึกษำ 
อำจำรย์ และบุคลำกรในสังกัด 
อว. ตระหนักถึงควำมเป็น
พลเมืองโลก 

1.3 สนับสนุนให้เกิดระบบ 
ที่เอื้อต่อกำรขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำควำมเป็นสำกล 
ในองค์กร 

2. ส่งเสรมิกำรพัฒนำเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ
กับสถำบันอุดมศึกษำ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

2.1 กำรก ำหนดจุดแข็ง 
ของสถำบันอุดมศึกษำ 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใหเ้ป็นที่รูจ้ักในเวทสีำกล 

2.1 ก ำหนดให้กำรส่งเสริม
ควำมเป็นสำกลอยู่ในวิสัยทัศน์
และพันธกิจของหน่วยงำน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
2.2 กิจกรรมกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมอืกับ
ต่ำงประเทศ 

2.2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกบั
ต่ำงประเทศ 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนให้
นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย 
และบุคลำกรสู่เวทสีำกล 

3.1 จ ำนวนนักศึกษำ อำจำรย์ 
นักวิจัย และบุคลำกรทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรวิชำกำรกบัต่ำงประเทศ 

3.1 จัด/สร้ำงโอกำส 
กำรมสี่วนร่วมของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ให้มีมุมมองที่เป็นสำกล 

3.2 จ ำนวนกิจกรรมเสริมสร้ำง
ควำมเป็นนำนำชำติ  

3.2 จัดให้มกีระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้แบบเก็บเกี่ยว
ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู ้

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและขยำยควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนเชิงยุทธศำสตร์

ประกอบด้วย 2 เป้ำประสงค์ 6 ตัวช้ีวัด และ 7 กลยุทธ์ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 12 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ขยำยควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศระดับทวิภำคีกับ
กลุ่มประเทศหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร ์

1.1 เกิดโครงกำรควำมร่วมมือ
ระดับทวิภำคีอย่ำงมบีูรณำกำร
ด้ำน อววน. กับพันธมิตรทั้งใน
และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร 
ในสำขำเป้ำหมำยตำม
นโยบำยรัฐบำลและสำขำที่มี
ควำมเข้มแข็งร่วมกัน 
ทั้งสองฝ่ำย 

1.2 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ที่มีบรูณำกำรระดับทวิภำคี
ระหว่ำงอววน. กับภำคธุรกจิ 
อุตสำหกรรมและชุมชน 

สร้ำง/เสริม/ปรบัระบบกลไก
เพื่อรองรับกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้อย่ำงมีบรูณำกำร
ระหว่ำงภำคธุรกจิ 
อุตสำหกรรมและชุมชน 

1.3 จ ำนวนข้อตกลงและโครงกำร
ควำมร่วมมือทีเ่ป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์ระดับทวิภำคี 
 
 

ระดมควำมร่วมมือ 
จำกประเทศหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์ เพื่อพัฒนำ 
และต่อยอดควำมร่วมมือ
อย่ำงยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
2. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ต่อยอดควำมร่วมมือด้ำน
ต่ำงประเทศระดับพหุภำคีกับ
กลุ่มองค์กรระหว่ำงประเทศ/
กรอบควำมร่วมมือระดับ
ภูมิภำคและระดับโลก 

2.1 เกิดโครงกำรควำมร่วมมือ
ระดับพหุภำคีอย่ำงมบีูรณำกำร
ด้ำน อววน. กับพันธมิตรทั้งใน
และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 

สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร 
ในสำขำเป้ำหมำยตำม
นโยบำยรัฐบำลและสำขำ 
ที่มีควำมเข้มแข็งร่วมกัน 
ในกรอบควำมร่วมมือระดับ
ภูมิภำคและระดับโลก 

 2.2 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือทีม่ี
บูรณำกำรระดบัพหุภำคีระหว่ำง
อววน. กับภำคธุรกิจ 
อุตสำหกรรมและชุมชน 

สร้ำง/เสริม/ปรบัระบบกลไก
เพื่อรองรับกำรแลกเปลี่ยน
องค์ควำมรู้อย่ำงมีบรูณำกำร
ระหว่ำงภำคธุรกจิ 
อุตสำหกรรมและชุมชน 

 2.3 จ ำนวนข้อตกลงและโครงกำร
ควำมร่วมมือทีเ่ป็นหุ้นส่วนเชิง
ยุทธศำสตร์ระดับพหุภำคี 

ระดมควำมร่วมมือจำกกรอบ
ควำมร่วมมือระดับภูมิภำค
และระดบัโลก เพื่อพัฒนำ
และต่อยอดควำมร่วมมือ
อย่ำงยั่งยืน 

 

3.4 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
จำกกำรวิเครำะห์ข้อ 3.2 – 3.3 นั้น สำมำรถก ำหนดแผนงำนและโครงกำรให้บรรลุประเด็น

ยุทธศำสตร์ทั้ง 2 ข้อ เพื่อจัดท ำแผนปฎิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ดังนี ้

นโยบายหลัก :  เป็นหน่วยงำนที่มีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์หลัก :  กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระดับโลกในกำรผลักดันและส่งเสริมควำม

เป็นสำกลให้แก่ทรัพยำกรมนุษย์ สถำบันอุดมศึกษำ สถำบันวิจัย ภำยใต้กระทรวงอว. เพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

เป้าหมาย :  เกิดควำมร่วมมือแบบหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกัน 

เพื่อพัฒนำ ศักยภำพ ควำมสำมำรถทุนมนุษย์รอบด้ำน สู่กำรพัฒนำและกำรเจริญเติบโตอย่ำง 

มีคุณภำพและเกิดประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 13 ตัวอย่ำงแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้ำหมำยในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำพลเมืองโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 1 เกิดควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนระดับนำนำชำติผ่ำนเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกัน 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 สร้ำงแพลต์ฟอร์มเพื่อใช้ในกำรส่งเสริมควำมเป็นสำกลของหน่วยงำน 
แผนงานท่ี 1.1.1 สร้ำงแพลตฟอร์ม capstone project ในรูปแบบ physical หรือ 

virtual ทีส่่งเสริมกำรเคลื่อนย้ำยและบรูณำกำรควำมรูสู้่กำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. โครงกำรแลกเปลี่ยน 
นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย 
และบุคลำกร ในสังกัด 

1.เพื่อให้ 
นักศึกษำ  
อำจำรย์  
นักวิจัย 
และบุคลำกรใน
สังกัด มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
พหุวัฒนธรรม 
และเกิดกำร
แลก เปลี่ยน
องค์ควำมรู้ทำง
วิชำกำร 

จ ำนวน
โครงกำร
แลกเปลี่ยน 

10 15 20 25 30 กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 

2. โครงกำรวิจัยร่วม 

 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 จัดให้มีหน่วยด ำเนินกำรหลัก (Service Delivery Unit: SDU) เพื่อท ำหน้ำที่
ประสำนและส่งเสริมกำรด ำเนินควำมร่วมมือในเวทีระดับโลก 

แผนงานท่ี 1.2.1 จัดท ำเว็บไวต์หรือเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเป็น
ช่องทำงประชำสมัพันธ์ กำรประสำนงำน แลกเปลี่ยนข้อมลูข่ำวสำรเกี่ยวกบั
กำรด ำเนินกจิกรรมด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. จัดท ำเว็บไวต์หรือ 
เครือข่ำยสังคมออนไลน์  
(Social Network) เพื่อ 
เป็นช่องทำงกำร 
ประชำสัมพันธ์ 
 

เพื่อเป็นช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ กำร
ประสำนงำน และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรกำร
ด ำเนินงำน 

จ ำนวนช่อง
ทำงกำร
ประชำ 
สัมพันธ์และ
สื่อสำร
โครงกำร 

ไม่น้อย
กว่ำ 1 
ช่องทำง 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
1 

ช่องทำง 

ไม่น้อย
กว่ำ 2 
ช่องทำง 

ไม่น้อย
กว่ำ 2 
ช่องทำง 

ไม่
น้อย
กว่ำ 
ช่องทำง 

กองกำร
ต่ำง 

ประเทศ 



 

กลยุทธ์ท่ี 1.3 สนับสนุนให้เกิดระบบที่เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำควำมเป็นสำกลใน
องค์กร 

แผนงานท่ี 1.3.1 พัฒนำระบบที่สนับสนุนกำรเรียนรู้บริบทสำกลที่เน้นกำรปฏิบัติ และมีควำม
ยืดหยุ่นที่เข้ำกับบริบทชุมชนและนำนำชำติ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อเตรียม
ควำมรู้ด้ำนกำร
ต่ำงประเทศ 

เพื่อเป็นช่องทำงกำร
เรียนรู้ และปรับ 
mind set กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
บุคลำกรท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร 

คนละ
ไม่น้อย
กว่ำ  
1 ครั้ง  

คนละ
ไม่น้อย
กว่ำ 

2 ครั้ง  

คนละ
ไม่น้อย
กว่ำ  

2 ครั้ง  

คนละ
ไม่น้อย
กว่ำ 

 3 ครั้ง  

คนละ
ไม่น้อย
กว่ำ  
3 ครัง้  

กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำพลเมืองโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 2 ส่ ง เสริมกำรพัฒนำเครือ ข่ำยควำมร่วมมือกับต่ ำงประเทศกับ

สถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์ท่ี 2.1 ก ำหนดให้กำรส่งเสริมควำมเป็นสำกลอยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของ

หน่วยงำน 
แผนงานท่ี 2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงกำรยอมรับหน่วยงำนไทยในระดับ

นำนำชำติ (International Accreditation) 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ

ระบบตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรศึกษำแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร 
(Outcome-based 
education) 

1.เพื่อให้สถำบัน  
อุดมศึกษำไทย 
ได้รับกำร 
ยอมรับว่ำมี 
มำตรฐำนสำกล 

จ ำนวน
หลักสูตรท่ี
ได้รับกำร
รับรองจำก
องค์กร
ต่ำงประเทศ 

5 10 15 20 25 กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 2.2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ 
แผนงานท่ี 2.2.1 กำรสร้ำงเครือข่ำยประสำนงำนหรือทีมงำนประสำนข้อมูลควำมร่วมมือ

ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ อววน. 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ 
ระบบตรวจสอบและ 
ประเมินผลกำรศึกษำแบบมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ในทุกหลักสูตร  
(Outcome-based  
education) 

เพื่อให้สถำบัน  
อุดมศึกษำไทย 
ได้รับกำร 
ยอมรับว่ำมี 
มำตรฐำนสำกล 

จ ำนวน
หลักสูตรท่ี
ได้รับกำร
รับรองจำก
องค์กร
ต่ำงประเทศ 

5 10 15 20 25 กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร/ 
ประชุมสัมมนำเครือข่ำย 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงประเทศ 

เพ่ือเป็นเวที 
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู ้
ประสบกำรณ์  
ปัญหำ อุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ 
ในกำรด ำเนินงำน 

       

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำพลเมืองโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษำ อำจำรย์ นักวิจัย และบุคลำกรสู่เวที

สำกล 
กลยุทธ์ท่ี 3.1 จัด/สร้ำงโอกำสกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีมุมมองที่เป็นสำกล 
แผนงานท่ี 3.1.1 ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนกำรเคลื่อนย้ำยข้ำมพรมแดน 

ควำมร่วมมือทำงกำรวิจัย เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำชีพ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด

ชอบ 66 67 68 69 70 
1. โครงกำรส่งเสริมให้

นักศึกษำไปแข่งขันประกวด
กิจกรรมในเวทีนำนำชำติ 

เพ่ือให้นักศึกษำ 
ได้มี 
ประสบกำรณ์ 
ด้ำนต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
นักศึกษำท่ี
เข้ำร่วม
โครงกำร 

20 25 30 35 40 กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 

2. โครงกำรส่งเสริมกำรท ำ
วิจัยร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

เพ่ือให้เกิดกำร 
แลกเปลี่ยนและ 
สร้ำงงำนวิจัย 
ร่วมกับต่ำงชำต ิ

จ ำนวน
โครงกำรวิจัย
ท่ีได้รับทุน
วิจัยร่วม 

5 8 11 14 17 กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 
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กลยุทธ์ท่ี 3.2 จัดให้มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรูแ้บบเก็บเกี่ยว ประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้
ด้ำนงำนต่ำงประเทศ 

แผนงานท่ี 3.2.1 สร้ำงแพลตฟอร์มกำรเชิญศำสตรำจำรย์ที่มีช่ือเสียงจำกต่ำงประเทศมำ
ท ำงำนร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำนในสังกัด เพื่อมำช่วยเพิ่ม
จ ำนวนอ้ำงอิงผลงำนวิชำกำร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้ รับผิด
ชอบ 66 67 68 69 70 

1. โครงกำรสนับสนุนให้ผูม้ี
ควำมสำมำรถ (Talent) มำ
ปฏิบัติงำนในประเทศไทย 

เพื่อให้สถำบัน  
อุดมศึกษำไทย 
ได้รับกำร 
ยอมรับว่ำมี 
มำตรฐำนสำกล 

จ ำนวน
นักวิชำกำร
ต่ำงประเทศ
มำปฏิบัติงำน
ในหน่วยงำน
ท่ีเข้ำร่วม
โครงกำร 

1 1 2 2 3 กองกำร
ต่ำง 
ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 1. กำรพฒันำเครือขำ่ยควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำพลเมืองโลก 

 

2. กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็และขยำยควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนเชงิยุทธศำสตร์ 

 

R.1 เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรต่ำงประเทศที่มีกำร 

บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันกับทุกภำคส่วน 

มิติที่ 4 
พัฒนาองค์กร 

R.2 กำรปฏิบัตงิำนพันธกิจ อววน.ดำ้นกำรต่ำงประเทศ ได้
ตำมนโยบำย อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

มิติที่ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

M.1 หน่วยงำนได้รับกำรยอมรับว่ำมศีักยภำพด้ำนกำร
ต่ำงประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในทุกมิตขิอง อววน. 

S.1  มีแพลต์ฟอร์มเพื่อให้บริกำรในกำร
ส่งเสริมควำมเป็นสำกลของหน่วยงำน 

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรตำ่งประเทศเชิงรุกและยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ให้ทัน

และเทียบเคยีงกับพัฒนำกำรของวทิยำกำรของโลก” 

มิติที่ 3 
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติ

ราชการ 

M.2 กำรพัฒนำระบบที่สนับสนุนกำรสร้ำงเครือขำ่ยและ

พันธมิตรทำงยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงประเทศทีเ่หมำะสม 

C.1 บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำ เข้ำใจพหุวฒันธรรม ควำมสำมำรถทำงวชิำกำร และทักษะด้ำนดิจิทัล ทีด่ ำเนินงำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

มิติที่ 1 
ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ 

 

แผนภาพท่ี 7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategic Map) กองกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

S.2  มีเว็บไซต์หรือเครือข่ำยสงัคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อเป็นช่องทำง

ติดต่อ ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรได้รวดเร็ว 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

4.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2566-2570 มุ่งเน้นกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรต่ำงประเทศ เพื่อให้เป็นเครื่องมือหรอืกลไกในกำรด ำเนินกำรภำรกิจยุทธศำสตร์และสนับสนุนกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยมีข้อเสนอแนะ
และแนวทำงในกำรขับเคลื่อนและกำรน ำยุทธศำสตร์ไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้   
 

1. กำรสร้ำงและส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแผนปฏิบัติรำชกำร  
   ปัจจัยส ำคัญอันดับแรกในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์ให้ประสบควำมส ำเร็จ คือ 

เปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพื่อก ำหนด/ปรับปรุงแผนหรือ
แนวทำงในกำรขับเคลื่อนงำน จัดกลไกในกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจกับทุกภำคส่วน รวมทั้งประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกรรับทรำบ ตระหนักถึงบทบำทที่มีควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วม และสนับสนุนกำรด ำเนินกำร
ตำมแผน โดยที่ผู้บริหำรในทุกระดับต้องเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบำย 
เพื่อให้เกิดเอกภำพในกำรขับเคลื่อนเชิงนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ท ำให้เกิดพลัง (Synergy) ในกำรขับเคลื่อน
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง อว. 
อันจะช่วยให้เกิดควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยรัฐบำล 
 
  2. กำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงกับแผนอื่นๆ ในกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร 

    แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดท ำในระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 จึงจ ำเป็นต้องบูรณำกำรกับ
แผนงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภำยใต้ประเด็นที่มีควำมเช่ือมโยงกัน เพื่อปรับปรุงให้มีสอดรับกับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสำม แผนกำร
พัฒนำกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งกำรบูรณำกำรแผนงบประมำณของ 
สป.อว.เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนั้นต้อง
พิจำรณำกำรแปลงเป้ำประสงค์และตัวช้ีวัดจำกระดับองค์กรลงไปสู่ระดับหน่วยงำนย่อยต่ำง  ๆ  
กำรทบทวนและปรับปรุงแผนตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
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เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรด ำเนินงำน ควบคุมก ำกับดูแล และติดตำมประเมินผล ในกำรก ำหนดนโย
บำบและแผนกำรด ำเนินงำนจะต้องค ำนึงถึงหลักกำรส ำคัญ 3 ประกำรคือ เป็นแผนงำนที่มุ่งสร้ำงสรรค์
เชิงนวัตกรรม (Innovative) น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลง (Change Transformation) และเน้นกำรท
พงำนร่วมกัน (Collaborative) 
 
  3. กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

   กำรก ำหนดให้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ในลักษณะแผนระยะ 5 ปี ใช้เป็น

เครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรบูรณำกำรกำรท ำงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร/

งบประมำณ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกอง/กลุ่มที่ เหมำะสม กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ควรมีกำรก ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำร โดยมีผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงำน

อย่ำงชัดเจนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ผลักดันกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์  มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนผลผู้บริหำรทรำบทุกไตรมำส 

รวบรวมปัญหำอุปสรรค ข้อขัดข้องเพื่อน ำมำปรับปรุงแผนกำรปฏิบัติรำชกำร ให้สอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเป็นข้อมูลในกำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรในระยะต่อไป  

 

4. กำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
   จัดให้มีกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนต่ำงประเทศ ของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประจ ำทุกปี เพื่อให้ตอบสนองต่อ
นโยบำย ยุทธศำสตร์ในระดับต่ำงๆ ที่มีกำรปรับเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยในและ
ภำยนอกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตำมบริบทสังคม โดยกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว ไปปฏิบัติควร
ก ำหนดแนวทำงในกำรแปลงแผนปฏิบัติกำรฯ ให้เป็นแผนงำนและโครงกำร ถ่ำยทอดลงมำสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ ต้องพิจำรณำรำยละเอียดโดยเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แผนปฏิบัติกำรฯ ได้รับกำรยอมรับและได้รับกำรสนับสนุนจำกทุกฝ่ำย มีกำรช้ีแจงข้อประโยชน์
และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง มีกำรวำงระบบที่จะวัดควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำประสงค์ในระดับต่ำงๆ 
เพื่อใช้ในกำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งสรปุ
บทเรียนและข้อเสนอแนะส ำหรับน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผนเชิงยุทธศำสตร์ระดับ
องค์กรและระดับหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
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