
  

 

 
รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
 

เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์)  

 
 
 
 
 

โดย 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์) 
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภานโยบายเพื่อกำหนดทิศทาง
พัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ 
โดยเช ื ่อมโยงการอ ุดมศ ึกษา ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรมกับ
ผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ ในการขับเคลื ่อนประเทศ พัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั ้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมที ่สำเร็จแล้วไปสู ่การผลิตที ่ได้มาตรฐาน ใช้ประโยชน์ในภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ สามารถพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

งบประมาณ  281.6761 ล้านบาท 
(เงินอุดหนุนและงบประมาณแผ่นดิน) 

รายได้1*  51.7119 ล้านบาท 
เงินทุนสะสม2  81.0771 ล้านบาท 
อัตรากำลัง (กรอบ/บรรจุจริง)  160/114 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร3  105.7686 ล้านบาท 
งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงนิ4 613.1210 ล้านบาท 

(ประกอบด้วย เงินอุดหนุน + เงินทุนสะสม + รายได้)  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร   ร้อยละ 15.90 

(ตามมติคณะรัฐมนตร ี 28 พฤษภาคม 2561)  
 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

หมายเหตุ  
1รายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสารงบประมาณประจำปี โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น 
และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ  โดยไม่รวมถึง "เงินรายได้" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
2เงินทุนสะสม หมายถึง เงินอุดหนุนที่เหลือจ่ายนับต้ังแต่จัดต้ัง + เงินรายได้ + ดอกเบี้ย และไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพัน 
3ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ ค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการ 
4งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 2 กันยายน 2563 

คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. 

 วันที่ได้รับแต่งตัง้ วันที่หมดวาระ 
ประธานกรรมการ 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 19 สิงหาคม 2562 18 สิงหาคม 2566 
กรรมการโดยตำแหน่ง 2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 2 พฤษภาคม 2562 - 

3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
 นวัตกรรม 

2 พฤษภาคม 2562 - 

4. ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2 พฤษภาคม 2562 - 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ 

6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์  อุรพีพัฒนพงศ์ 
7. รองศาสตราจารย์มรกต  ไมยเออร์ 
8. รองศาสตราจารย์วิษณุ  อรรถวานิช 
9. รองศาสตราจารย์พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ 

27 พฤศจิกายน 2562 26 พฤศจิกายน 2566 

กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อำนวยการ) 

10. ผู้อำนวยการ สอวช. 
 (นายกิติพงค์  พร้อมวงค์) 

31 พฤษภาคม 2563 30 พฤษภาคม 2567 

 
วิสัยทัศน์ 

ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างสมดุล พร้อมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ด้วยนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 

 

* หมายเหตุ : โปรดจำแนกที่มาของรายได้ 

โปรดแนบข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนขององค์การมหาชน และรายละเอียด 
ข้อทักท้วงจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือหน่วยงานที่ สตง. ให้การรับรอง ตามเอกสารแนบท้าย     
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    ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 
 

ตัวชี้วัด monitor 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน อววน. ของประเทศ และขับเคลื่อนการแปลง
นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ไปสู่แผนปฏิบัติการหรือนำไปใช้ประโยชน์ 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 2 เรื่อง 

2. ดำเนินการวิจัยนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 
และจัดทำ Policy White Papers รายสาขา 

2 เรื่อง 2 เรื่อง 3 เรื่อง 

3. เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน. สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการพัฒนา อววน. 

3 เรื่อง 3 เรื่อง 3 เรื่อง 

ผลการดำเนินงาน  
 
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน อววน. ของประเทศ และขับเคลื่อนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ไปสู่แผนปฏิบัติการหรือนำไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จ 4 เร่ือง 
1) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2566-2570 
2) (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 
3) ข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุนการยกระดับและการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง ในสาขาวิทยาศาสตร์ เ ทคโนโลยีและวิศวกรรม 

(Thailand Plus Package) 
4) ข้อเสนอมาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากรผ่านกลไก Reskill/Upskill/New Skill (RUN Framework) 

 
2. ดำเนินการวิจัยนโยบายด้านการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และจัดทำ Policy White Papers รายสาขา 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จ 2 เร่ือง 
1) สมุดปกขาวกรอบนโยบายเศรษฐกิจหมนุเวียน BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน  
2) สมุดปกขาวการส่งเสริมจริยธรรมด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
3. เกิดการขบัเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน. สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ือต่อการพัฒนา อววน. 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จ 6 เร่ือง ใน 3 ระบบ 
โครงสร้างระบบ อววน. 

1) ข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. ....  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562)  

2) ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง พ.ศ. 2563  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563) 

ระบบงบประมาณ อววน. 
1) กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ 

แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
 (สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563) 

แบบประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏบิัตงิาน ส่วนที่ 2 ตัวชี้วดัประกอบการประเมิน 

สรุปผลการประเมินระดบัองค์กร* คะแนนรวมถ่วงน้ำหนัก ITA** 

ระดับ ด ี 94 คะแนน 81.06 คะแนน 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล  
1.1 ข ้อเสนอนโยบาย ย ุทธศาสตร ์  แผน 
มาตรการ กลไก กฎระเบียบ การประเมินผล
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) ได ้ร ับความเห็นชอบ
คณะกรรมการระดับชาติ และได้รับขับเคลื่อน
สู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานหลักในระบบ อววน. 

30 4 
ข้อเสนอ 

5 
ข้อเสนอ 

6 
ข้อเสนอ 

จัดทำข้อเสนอฯ จำนวน 7 ข้อเสนอ 
ดังน้ี 
1.1.1 การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ
และเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม โดย
กลไก Holding Company 
ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ว ิจ ัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คร ั ้ง ท่ี 
2/2563 เม ื ่ อ ว ั นท ี ่  17  ก ั นยายน  
พ.ศ. 2563  
1.1.2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ
ตามกฏหมายการจัดต้ังกระทรวง อว.  

• ระ เบ ี ยบสภาน โยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื ่อง 
พ.ศ. 2563  
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 
8 มกราคม พ.ศ. 2563 

• ระ เบ ี ยบสภาน โยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
การบร ิหารกองท ุนส ่ งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562  

• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน 
และการเก็บร ักษาเง ินกองทุน 
พ.ศ. 2562 

 สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันท่ี 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

• ระ เบ ี ยบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
ห ล ั ก เ ก ณ ฑ ์ แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร
ส น ั บ ส น ุ น ท ุ น ว ิ จ ั ย แ ล ะ
นวัตกรรม แก่ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคมเพื ่อให ้นำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ พ.ศ. 2563  
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี  
17 กันยายน พ.ศ. 2563 

• ร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อการวิจัย
และพัฒนา และเพื่อการ
ให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา  
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 
17 กันยายน พ.ศ.2563 และ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ น ำ เ ส น อ
คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื ้อจัดจ้างและการบร ิหาร
พัสดุภาครัฐต่อไป 

1.1.3 ข้อเสนอแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินการด้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ได้ร ับความ
เห็นชอบให้แต่งตั ้งประธานกรรมการ 
และกรรมการผ ู ้ทรงค ุณว ุฒิ ในการ
ประช ุมสภานโยบายการอุดมศึกษา 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม
แห่งชาติ ครั้งที ่ 3/2562 เมื ่อวันที่ 27 
พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  พ . ศ .  2562 แ ล ะ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ
นวัตกรรมเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 
1/2563 เ ม ื ่ อ ว ั น ท ี ่  24 ม ก ร า ค ม  
พ.ศ. 2563 

100 30 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

1.1.4 ข้อเสนอมาตรการและกลไก
สนับสนุนการยกระดับทักษะและการ
จ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง 
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม (Thailand Plus Package) 
สอวช. ดำเนินการส่งมอบข้อมูล (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการข้ึน
ทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและรับรองการ
จ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ว ิศวกรรม)  เพ ื ่ อรองร ับมาตรการ 
Thailand Plus Package ไปยัง สป.อว. 
เพ ื ่ อดำ เน ิ น การข ั บคล ื ่ อน ต ่ อ ไป  
โดย(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาผ่านความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันท่ี  
28 เมษายน พ.ศ. 2563 
1.1.5 (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษา
เพ ื ่อผล ิตและพ ัฒนากำล ังคนของ
ประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ได้รับความ
เ ห ็ น ช อ บ จ า ก  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ทรงคุณวุฒิที ่ปรึกษาการจัดทำกรอบ
นโยบายและย ุทธศาสตร ์ด ้านการ
อุดมศึกษาและพัฒนากำล ังคนของ
ประเทศ เมื่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แ ล ะ ได ้ เ ส น อแน ะ ต ่ อ ส ำ น ั ก ง า น
ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร อ ุ ด ม ศ ึ ก ษ า 
ว ิทยาศาสตร ์  ว ิจ ัยและนว ัตกรรม 
(สป.อว.) วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ในนามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
ซึ ่ง สป.อว. เสนอ (ร่าง) แผนด้านการ
อุดมศึกษาฯ พ.ศ.2564-2570 และได้รับ
ความเห็นชอบจาก กกอ. (23 ธ.ค.62), 
สภานโยบายฯ (8 ม.ค.63), ครม (14 
ม.ค.63), และสภาพัฒน์ (4 มิ.ย. 63) 
1.1.6 ข ้อ เสนอการจ ัด ต้ั งกองทุน
พัฒนาระบบการอ ุดมศึกษา  ได ้รับ
ความเห็นชอบในที่ประชุม กกอ. ครั้งท่ี 
7/2563 (9 กรกฎาคม พ.ศ.2563) ใน
หล ักการจ ัดต ั ้ งกองท ุนพ ัฒนาการ
อุดมศึกษา และให้คณะอนุกรรมการ
ด้านนโยบายและแผนนำข้อเสนอจากที่
ป ร ะ ช ุ ม ไ ป ป ร ะ ก อ บ ก า ร ศ ึ ก ษ า
รายละเอ ียดท ี ่ครอบคล ุมเร ื ่องการ
บร ิ ห า รกอ ง ทุ น ฯ  เพ ื ่ อ พ ิ จ า รณา
ดำเนินการต่อไป 
1.1.7 โครงสร้างหน่วยงานบริหาร
และจัดการทุนในระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนว ัตกรรม  
สภานโยบายเห็นชอบในหลักการการ
จัดต้ังหน่วยบริหารและจัดการทุนในการ
ประชุมครั ้งที ่ 1/2562 เมื ่อวันที ่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2562 
สภานโยบายเห็นชอบข้อบังคับหน่วย
บร ิหารและจ ัดการท ุน และแต ่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและ
จัดการทุน 3 แห่ง ในการประชุมครั้งท่ี 
2/2562 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 

2.1 BCG in Action 20 - - 1 
ข้อเสนอ 

ข ้อเสนอ BCG in Action : The New 
Sustainable Growth Engine โม เดล
เศรษฐกิจสู ่การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน และ
แผนปฏ ิบ ัต ิการรายสาขา  8 สาขา 
(เกษตร อาหาร ยาและวัคซีน เครื่องมือ
แพทย ์  พล ังงาน ว ัสด ุช ีวภาพ การ
ท่องเที ่ยว และแผนที่นำทางการวิจัย
และนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Research and Innovation  
Roadmap for Circular Economy)  
เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 8 
มิถุนายน 2563   ซึ่งจะเป็นข้อมูลส่งต่อ
ให้ก ับ สวทช. ในการหารือร ่วมกับ
ภาคเอกชนหรือพัฒนาคลัสเตอร์ต่อไป 

100 20 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธภิาพ 
3.1 ร ้อยละค ่าใช ้จ ่ ายด ้านบ ุคลากรของ
องค์การมหาชน 
(บังคับ) 

5 - ร้อยละค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร 

ไม่เกิน 
กรอบวงเงินรวมฯ 
ที่คณะรัฐมนตรี

กำหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่
เกินกรอบวงเงิน

รวมฯ ที่
คณะรัฐมนตรี
กำหนด และ
ค่าใช้จ่ายด้าน

บุคลากรจริงไม่สูง
กว่างบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร

สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
คิดเป็นร้อยละ 15.90  
เป็นไปตามเป้าหมาย
มาตรฐาน 

75 3.75 
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ตัวชี้วดั น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

เป้าหมาย
ขั้นต่ำ 
(50) 

เป้าหมาย
มาตรฐาน 

(75)  

เป้าหมาย 
ขั้นสูง 
(100) 

ผลการดำเนินงาน 
คะแนนที่ได้ 
(เทียบจาก 

ค่าเป้าหมาย) 

คะแนน 
ถ่วงน้ำหนัก 

จากสำนัก
งบประมาณ 

   3.2 ประสิทธิภาพในการบรหิารงานหรือการให้บริการขององค์การมหาชน 
3.2.1 Shared Services & Space : การ
สนับสนุนการดำเนินงานของ PMU โดย
แพลตฟอร์มขององค์กร 

10 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 

ร้อยละ 70 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 

ร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 

ร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้
ร้อยละ 100 

100 10 

3.2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและ
นวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน 
Smart Office 

10 เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 

ร้อยละ 70 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 

ร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่วางไว้ 

ร้อยละ 100 

เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้
ร้อยละ 100 

100 10 

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน 
4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การมหาชน : ประเมินการตอบสนองความ
คาดหวังและความต้องการของหน่วยบริหาร
จัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
(บังคับ) 

10 ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ 50 - 74.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ร้อยละ 75 - 89.99 

ร้อยละ 80 
และผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ  
ต้ังแต่ 

ร้อยละ 90 
ข้ึนไป 

การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายมาตรฐาน 

75 7.50 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้าน
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน    
(บังคับ) 

15 ร้อยละ 100 เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้
ร้อยละ 85 

ผ่าน 12.75 

คะแนนรวม 94 

 สรุปผลการประเมินระดับองค์กร ดี 

หมายเหตุ : 
* สรุปผลการประเมินระดับองค์กร 

ระดับดีมาก          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 85 คะแนนขึ้นไป 
ระดับดี        หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 70.00 – 84.99 คะแนน 
ระดับพอใช้          หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต้ังแต่ 60.00 – 69.99 คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง  หมายถึง องค์การมหาชนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ต่ำกว่า 60 คะแนน 

** ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สำนักงาน ป.ป.ช. 
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วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค์
ที่สอดคล้องกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ  ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด  

(ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
2563 2564 2565 

2, 4, 6, 7, 9 1. จ ัดทำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน อววน. 
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ
ข ับ เคล ื ่ อนการแปลง
นโยบายและยุทธศาสตร์ 
อววน. ไปสู ่แผนปฏิบัติ
ก า ร ห ร ื อ น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จ 
4 เรื่อง 

1. นโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 
2566-2570 

2. (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 

3. ข้อเสนอมาตรการและกลไก
สนับสนุนการยกระดับและ
การจ้างงานบุคลากรตำแหน่ง
ง า น ท ั ก ษ ะ ส ู ง  ใ น ส า ข า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ว ิศวกรรม (Thailand Plus 
Package) 

4. ข้อเสนอมาตรการสนับสนุน
การยกระดับทักษะบุคลากร
ผ่านกลไก 
Reskill/Upskill/New Skill 
(RUN Framework) 

2, 4, 6, 7, 9 2. ด ำ เ น ิ น ก า ร ว ิ จั ย
น โ ย บ า ย ด ้ า น ก า ร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
ว ิ จ ั ย แ ล ะ น ว ั ต ก ร รม  
( อ ว วน . )  แ ล ะจ ั ดทำ 
Policy White Papers 
รายสาขา 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเรจ็ 
2 เรื่อง  

1. สมุดปกขาวกรอบนโยบาย
เศรษฐกิจหมุนเวียน BCG in 
Action : The New 
Sustainable Growth 
Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

2. สม ุ ดปกขาวการส ่ ง เ ส ริ ม
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1, 3, 4, 5 3. เกิดการขับเคลื่อนการ
ป ฏ ิ ร ู ป ร ะบบ  อววน . 
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ส ร ้ า ง
สภาพแวดล้อมและปัจจยั
สนับสนุนที ่ เอ ื ้อต่อการ
พัฒนา อววน. 

3 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

3 
เรื่อง 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จ 
6 เรื่อง ใน 3 ระบบ 

โครงสร้างระบบ อววน. 
1. ข ้ อบ ั งค ั บคณะกรรมการ

อำนวยการสำน ั กงานสภา
น โยบายกา รอ ุ ดมศ ึ กษา 
ว ิ ทยาศาสตร ์  ว ิ จ ั ยและ
นว ัตกรรมแห ่งชาต ิ  ว ่าด ้วย
หน่วยบริหารและจัดการทุน 
พ.ศ. ....  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม พ.ศ. 2562)  

2. ระเบ ี ยบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

 
ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 
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วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค์
ที่สอดคล้องกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ  ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด  

(ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
2563 2564 2565 

และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 
พ.ศ. 2563  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2563) 

ระบบงบประมาณ อววน. 
1. กรอบวงเงินงบประมาณด้าน

ว ิ ทยาศาสตร ์  ว ิ จ ั ยและ
น ว ั ต ก ร รม ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และ 
ครม. เห ็ นชอบเม ื ่ อว ั นที่   
14 มกราคม พ.ศ. 2563) 

2. กรอบวงเ ง ิ น งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านการ
อ ุดมศ ึกษา และระบบการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณ
แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 
8 มกราคม พ.ศ. 2563 และ 
ครม. เห ็ นชอบเม ื ่ อว ั นที่   
14 มกราคม พ.ศ. 2563) 

3. ระเบ ี ยบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
การบร ิหารกองท ุนส ่งเสริม
ว ิ ทยาศาสตร ์  ว ิ จ ั ยและ
นว ัตกรรม พ.ศ. 2562 และ 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
ว ิ ทยาศาสตร ์  ว ิ จ ั ยและ
นวัตกรรม ว่าด้วยการรับเงิน 
การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุน พ.ศ. 2562  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)  

ร ะ บ บ ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 
1. การจัดตั้งกลไกการติดตามและ

ประเม ิ นผลการสน ั บสนุ น



 
 

10 
 

วัตถุประสงค์ 
การจัดต้ัง  

(ระบุเฉพาะวตัถุประสงค์
ที่สอดคล้องกับตัวชีว้ัด) 

ตัวชี้วัดผลกระทบฯ  ค่าเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายงานผลการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด  

(ผลลัพธ์/ผลกระทบ) 
2563 2564 2565 

ว ิทยาศาสตร ์  การว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (แต่งต ั ้งประธาน
ก ร ร ม ก า ร  ก ร ร ม ก า ร
ผ ู ้ ท รงค ุ ณว ุ ฒ ิ  และฝ ่ าย
เลขานุการฯ ในคณะกรรมการ
ต ิดตามและประเม ินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม)  
(สภานโยบายฯ เห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่  
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
และคณะกรรมการติดตามและ
ประเม ิ นผลการสน ั บสนุ น
ว ิทยาศาสตร ์  การว ิจ ัยและ
นว ัตกรรมเห ็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
24 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ “สอวช.” ทำหน้าที่
รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด และ 
มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตและ
พัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  
โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
ที่สำเร็จแล้วไปสู่การผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ 

สอวช. ได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (กอวช.) ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 โดยมีคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ เป็นผู้กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงาน เป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงาน
ของ สอวช. ทั้งในมิติของ กอวช. และมิติของ ก.พ.ร. และได้รับความเห็นชอบจากที ่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จมากกว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานสำคัญใน  
3 ส่วน 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 
1.1 ข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ การประเมินผลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อววน.) ได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการระดับชาติ และได้รับขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานหลักในระบบ อววน. 
ดำเนินงานได้สูงกว่าแผนที่วางไว้ ดังนี้ 1) การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไก Holding Company 
เพื่อการผลักดันผลงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างประสบผลสำเร็จ    2) ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับตามกฏหมายการ
จัดตั้งกระทรวง อว. ได้รับการปรับปรุงจำนวน 5 เรื่อง  3) ข้อเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อตรวจสอบกลไก ขั้นตอน และกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และด้านการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ววน.   4) ข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุน
การยกระดับทักษะและการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Thailand Plus 
Package) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ    5) (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 เพื่อปรับแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ   6) ข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภารกิจเฉพาะด้านในการพัฒนาความเป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   7) โครงสร้างหน่วยงานบริหารและ
จัดการทุนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลักดันให้
เกิดนวัตกรรมในระดับชุมชน สังคม สามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละพื้นที่ได้ 
 

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 
2.1 BCG in Action สอวช. ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง อว. และ สวทช. จัดทำแผนที่นำทางการ

วิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Research and Innovation Roadmap for Circular Economy) ร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร เชื ่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ สนับสนุนและกำกับดูแลในเรื่องที่เกี ่ยวกับ BCG ให้มีเป้าหมายร่วมเชิงนโยบาย  
เพื่อปลดล็อคกฎและระเบียบ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป้าหมาย ผลักดันการจัดทำกรอบงบประมาณบูรณาการสำหรับ
แผนงาน BCG in Action และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน BCG เพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ สวทช. ในการหารือ
ร่วมกับภาคเอกชนหรือพัฒนาคลัสเตอร์ โดยข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อน 8 สาขา ได้เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ 
3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมาตรฐาน โดย สำนักงานได้รับการจัดสรร

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 281.6761 ล้านบาท มีงบประมาณค่าใช้จ่ายตาม
แผนการใช้จ่ายเงินจำนวน 603.6405 ล้านบาท โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 17.52 
 

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน 
3.2.1 Shared Services & Space : การสนับสนุนการดำเนินงานของ PMU โดยแพลตฟอร์มขององค์กร โดยได้ 

ออกแบบและพัฒนาระบบ และการให้คำปรึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้รองรับการจัดทำงบการเงินของหน่วยบริหารและ
จัดการทุน (PMU ABC) การจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวนต้นทุน เพื่อคิดค่าใช้จ่ายของ Shared Service กับหน่วยบริหารและจัดการทุน 
(PMU ABC) วิเคราะห์ SLA ของการจ่ายเงิน จัดทำแบบมาตรฐานสัญญาให้ทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบ 
NRIIS  รวมไปถึง  สนับสนุนการดำเนินงานของ PMU-A (บพท.) ในส่วน Back Office จัดทำเว็บไซต์ บพท. บพข. บพค. ปรับปรุงพัฒนา
พื้นที่ในการทำงาน และการสรรหาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้าน  

3.2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน Smart Office พัฒนาระบบ
ในด้านต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่องค์การดิจิทัล โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปรับปรุงระบบ
การจัดทำข้อเสนอโครงการฯ พัฒนาระบบ ERP เพื่อรองรับการรายงานค่าใช้จ่ายของสำนักงาน พัฒนาการเชื่อมต่อระบบ NRIIS  
ของ PMU กับ ระบบ ERP  การจัดหาระบบเพื่อรองรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
ของสำนักงานเพื่อรองรับสถาการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อสามารถบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 
 

องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองประชาชน 
4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน : ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ

ของหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (PMU) ในการใช้บริการร่วม 
(Shared Service) ของสำนักงาน โดยทำการสำรวจใน 4 หัวข้อการประเมิน ได้แก่ ขั ้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู ้ให้บริการ  
สิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ โดยจำนวนผู้ใช้บริการที่พึงพอใจเป็นร้อยละ 91.93 
 

องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผล

การดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแลการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง โดยมีความสำเร็จในการดำเนินงาน 7 ประเด็น จากทั้งหมด 8 ประเด็นการประเมิน 
 

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอวช.  

มีผลประเมินเป็น 81.06 คะแนน 
 

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor 
ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลสำเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI) 
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน อววน. ของประเทศ และขับเคลื่อนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ไปสู่

แผนปฏิบัติการหรือนำไปใช้ประโยชน์ มีผลสำเร็จในการดำเนินงานจำนวน 4 เรื่อง สูงเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
2. ดำเนินการวิจัยนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และจัดทำ Policy White Papers 

รายสาขา มีผลสำเร็จในการดำเนินงานจำนวน 2 เร่ือง เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
3. เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน. สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการพัฒนา อววน. 

มีผลสำเร็จในการดำเนินงานจำนวน 6 เรื่อง ใน 3 ระบบ สูงเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ โครงสร้างระบบ อววน. ระบบงบประมาณ อววน. 
และระบบการติดตามและประเมินผล  
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สรุปผลงานสำคัญขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอวช. ยังมุ่งเน้นการวิจัยเชิงระบบเป็นแนวทางการวิเคราะห์การพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบ อววน. เพื่อเห็นภาพ 

องค์รวม (Holistic View) โดยพิจารณาบริบทของโลกที่ส่งผลกระทบเชิงระบบต่อประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และเสนอแนะ
แนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) เพื่อรองรับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงออกแบบการปรับ
ระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์ช่องว่างที่มีอยู่ นำไปสู่การกำหนดนโยบาย อววน. ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการใน 5 เรื่อง ได้แก ่

• กรอบแนวคิดนโยบาย อววน. การขจัดความยากจนอย่างตรงจุดสู่การสร้างโอกาสเพื่อความกินดีอยู่ดี (Targeted Poverty 
Eradication) มีเป้าหมายเพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนวิธีแก้ไขปัญหาความยากจนจากการอุดหนุนทรัพยากรไปสู่การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ
นวัตกรรมของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มฐานราก 

• กรอบนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทางการขับเคลื่อน มีเป้าหมายเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของไทย และออกแบบระบบการขับเคลื่อน 

• การจัดทำรายละเอียดทักษะเพื่ออนาคต หรือ Future Skills Set มีเป้าหมายเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต พัฒนาและผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของประเทศ 

• มาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) มาใช้แก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 และ 
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศรองรับวิกฤตการณ์ในอนาคต 

• ภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤต COVID-19 มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพึ่งพาตนเองมากขึ้น และรัฐบาลผลักดันโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
ที่ยั่งยืน (BCG) อย่างจริงจัง  
 

นอกจากนี้ สอวช. ได้ผลักดันการจัดทำระบบข้อมูล อววน. ขนาดใหญ่ของประเทศที่เป็นเอกภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ได้มีการดำเนินการดังนี้ 1) รายงานผลสำรวจข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา ในภาคเอกชนประจำปี 2562 ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
ของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทมากขึ้น  2) STIP Compass Thailand Overview เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลในระบบ 
STIP COMPASS International Database on STI Policies ของ OECD ที ่ เหมาะสมต่อการเผยแพร่  และจัดทำบทวิเคราะห์ 7 สาขา 
Governance, Public research system, Innovation in firms and innovative entrepreneurship, Science-industry knowledge 
transfer and sharing, Human resources for research and innovation, Research and innovation for society และ Emerging trends 
in STI policy สำหรับนำเข้าระบบ STIP COMPASS International Database on STI Policies  3) รายงานการวิเคราะห์อ ันด ับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของไทย ด้าน อววน. ประจำปี 2562 และ 2563 (IMD, WEF,WIPO) เพื่อวัดความสามารถในแต่ละปีตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเผยแพร่ทางเวบไซต์ http://stiic.sti.or.th/work/imd2020wef2019/  และ  http://stiic.sti.or.th/work/gii2020/   
4) รายงานการชี้วัดขีดความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยที่สำคัญในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยวิจัยได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อให้สถาบันมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาตามวิธีการสากล โดยเผยแพร่
ทางเวบไซต์ http://stiic.sti.or.th/work/sir 
 

 

สรุปประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินงานขององค์การมหาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอใน  
https://www.youtube.com/watch?v=3CSnZkm9J5E 
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 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล 
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ข ้อเสนอนโยบาย ย ุทธศาสตร ์  แผน มาตรการ กลไก กฎระเบ ียบ  
การประเมินผลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ได้รับ 
ความเห็นชอบคณะกรรมการระดับชาติ และได้รับขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงาน
หลักในระบบ อววน.  

น้ำหนัก ร้อยละ 25 

คำอธิบาย : 
ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและ  
แผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชน 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

4 ข้อเสนอ 5 ข้อเสนอ 6 ข้อเสนอ 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขั้นสูง โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 
 

1.1.1 การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไก Holding Company 
เพื ่อแก้ป ัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบที ่ เป ็นอ ุปสรรค  และจัดทำมาตรการส ่งเสร ิมกลไก  

Holding Company ในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
1.1.2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับตามกฏหมายการจัดตั้งกระทรวง อว.  

• ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการพิเศษ
เฉพาะเรื่อง พ.ศ. 2563  
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

• ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562  
• ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการ

เก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2562 
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

• ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้นำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563  
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 
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• ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั ้งที ่ 2/2563 เมื ่อวันที ่ 17 กันยายน  พ.ศ. 2563 และ
มอบหมายให้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อไป 

 
1.1.3 ข้อเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 

เพื่อตรวจสอบกลไก ขั้นตอน และกระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และด้านการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ววน. ตามกฎหมายการจัดตั้งกระทรวง 
อว. ทั้งการติดตามและประเมินผลในวงรอบการดำเนินการปกติและในสภาวะวิกฤต/สถานการณ์ฉุกเฉิน   
และประเมินความเสี่ยงจากกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน จากกระบวนการติดตามและประเมินผล 

ได้รับความเห็นชอบให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
1.1.4 ข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุนการยกระดับทักษะและการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง 
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Thailand Plus Package)  

ที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2562 มอบหมายให้ อว. กำหนดหลักสูตรและสาขาการศึกษาเป้าหมาย 
รวมถึงจัดทำกลไกการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงร่วมกับภาคเอกชน และดำเนินการพิจารณารับรอง ประกาศหลักสูตร 
และสาขาการศึกษาเป้าหมายร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  
โดย สอวช. จัดทำข้อเสนอกลไกสนับสนุนการยกระดับและการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูง ในสาขา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม (Thailand Plus Package) รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและรับรองการจ้างงานบุคลากรตำแหน่งงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม ได้รับการประกาศใช้ร่วมกับ พรฏ. (มาตรการภาษีเพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนแห่งชาติ 
(Thailand Plus Package)) และแพลตฟอร์มระบบลงทะเบียนหน่วยฝึกอบรมรับรองการจ้างงานบุคลากรตำแหน่ง
ทักษะสูงในสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม โดยรว่มกับ กรมสรรพากร สวทช. สป.อว. และ สศช. 

โดย (ร่าง) หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการแพลตฟอร์มการยกระดับทักษะบุคลากร เพื่อนำไปใช้
ประกอบการจัดทำ (ร่าง) พรฏ. (มาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนแห่งชาติ (Thailand 
Plus Package) ร่วมกับกรมสรรพากร ต่อที่ประชุม กอวช. ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563  และ  
(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการ 
ส่งมอบข้อมูล (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมและรับรองการจ้างงานบุคลากร
ตำแหน่งงานทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพ่ือรองรับมาตรการ Thailand Plus Package 
ไปยัง สป.อว. เพ่ือขับเคลื่อนต่อไป 
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1.1.5 (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570  
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์

ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ เมื ่อ พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และได้เสนอแนะต่อ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ในนามของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ซึ่ง สป.อว. เสนอ (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2564 -
2570 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เมื่อ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562,  
สภานโยบายฯ เมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2563, คณะรัฐมนตรี เมื่อ 14 มกราคม พ.ศ. 2563, และสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

 
 
1.1.6 ข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา 

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาภารกิจเฉพาะด้าน
ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ
ของประเทศโดย 

• สอวช. ร่วมกับ สป.อว. เพื่อนำเสนอหลักการจัดตั้งกองทุนฯ เข้าพิจารณาในคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 และร่วมกันศึกษา
แนวทางการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา โดยวิเคราะห์แนวทางจากพระราชบัญญัติที ่เกี ่ยวข้อง  
เพ่ือผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุน 

• จัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา และนำเสนอหลักการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ระบบการอุดมศึกษา เพื ่อพิจารณาในคณะกรรมการการขับเคล ื ่อนการปฏิร ูป อววน. คร ั ้งท ี ่  6/2563  
วันที่ 8 มิถุนายน 2563  
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• นำส่งเข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนฯ ที่ สอวช. ได้ริเริ่ม ให้ทาง สป.อว. นำเสนอ กกอ. เพ่ือพิจารณาดำเนินการ 
เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน 2563 

• ที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ 7/2563 (9 กรกฎาคม 2563) มีมติเห็นด้วยในหลักการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ
อุดมศึกษา และให้คณะอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนนำข้อเสนอจากที ่ประชุมไปประกอบการศึกษา
รายละเอียดที่ครอบคลุมเรื่องการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
1.1.7 โครงสร้างหน่วยงานบริหารและจัดการทุนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สภานโยบายเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

สภานโยบายเห็นชอบข้อบังคับหน่วยบริหารและจัดการทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วย
บริหารและจัดการทุน 3 แห่ง ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมือ่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

รมว.อว. ประธาน กอวช. มีคำสั่งที่ 1/2562 2/2562 และ 3/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แต่งตั้งผู้รักษาการหน่วยบริหารและจัดการทุนทั้ง 3 หน่วย 
 
 

 
 
  



 
 

19 
 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 
ตัวช้ีวัด 2.1 BCG in Action น้ำหนัก ร้อยละ 20 
คำอธิบาย : 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายสำคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- - 1 ข้อเสนอ 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขั้นสูง โดยมีการดำเนินงานดังนี้ 

สอวช. ดำเนินงานด้านนโยบายและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน BCG Model เพื่อยกระดับให้เป็นวาระ
แห่งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภาครัฐ เอกชน/ชุมชน/สังคม/
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง อว. และ สวทช.  
ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะกรรมการบริหารนโยบาย BCG (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) และ
คณะกรรมการขับเคลื่อน BCG (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธาน) จัดทำแผนปฏิบัติการรายสาขา ได้แก่ 
สาขาเกษตร อาหาร ยาและวัคซีน เครื่องมือแพทย์ พลังงาน วัสดุชีวภาพ และการท่องเที่ยว จัดทำแผนที่นำทางการ
วิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Research and Innovation Roadmap for Circular Economy) 
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ สนับสนุนและกำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
BCG ให้มีเป้าหมายร่วมเชิงนโยบาย เพื่อปลดล็อคกฎและระเบียบ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
เป้าหมาย ผลักดันการจัดทำกรอบงบประมาณบูรณาการสำหรับแผนงาน BCG in Action และการพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อน BCG เพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะเป็นข้อมูลส่งต่อให้กับ สวทช. ในการหารือร่วมกับภาคเอกชนหรือ
พัฒนาคลัสเตอร์ โดยข้อเสนอ BCG in Action: The New Sustainable Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อน 8 สาขา ได้เสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
 

 
 

  



 
 

20 
 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน น้ำหนัก ร้อยละ 5 
คำอธิบาย : 

ประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 

การคำนวณ : 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
× 100 

 

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เป็นไปตามสิทธิของบุคคล ได้แก ่
1) เงินเดือนและค่าจ้าง 
2) ค่าสวัสดิการ เช่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลบุคคล ในครอบครัว เงินประกันชีวิตและ
สุขภาพ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี เงินสมทบจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรม ค่าชดเชย เป็นต้น 
3) ค่าตอบแทนผันแปรผู้อำนวยการ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชน ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
องค์การมหาชนให้ใช้เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งอาจ มีที่มาของเงินประกอบด้วย 

1) เงินอุดหนุน หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การมหาชนได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ โดยไม่รวมค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
2) เงินทุน หมายถึง กำไรสะสมตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน หรือหมายถึง 
เงินรายได้สุทธิที่เหลือสะสมมาจนถึงปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน  
รวมกับเงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณที่แล้ว ซึ่งขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในปีงบประมาณปัจจุบัน 

หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินทุน" จะไม่รวมถึงจำนวนของ "เงินทุน" ทีข่ออนุมัตเิพื่อจดัซื้อครภุณัฑ์หรือสิ่งก่อสรา้ง 
3) เงินรายได้ หมายถึง ประมาณการรายได้ขององค์การมหาชนในปีงบประมาณนั้น ซึ่งปรากฏตามเอกสารงบประมาณประจำปี  
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) รายได้จากการดำเนินงาน เช่น ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เป็นต้น และ (2) รายได้อื่นๆ ได้แก่ 
ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินค่าปรับ และเงินบริจาคต่างๆ 

หมายเหตุ จำนวนเงินของ "เงินรายได้" จะไมร่วมถึงจำนวนของ "เงินรายได้" ที่ขออนุมัติเพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

- ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯ ที่

คณะรัฐมนตรีกำหนด 

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ไม่เกินกรอบวงเงินรวมฯที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด และ

ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรจริงไม่สูง
กว่างบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากสำนักงบประมาณ 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน น้ำหนัก ร้อยละ 5 
สำนักงานได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 

281.6761 ล้านบาท มีงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินจำนวน 613.1210 ล้านบาท โดยสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 15.90 
 

รายการ (บาท) 
 เงินอุดหนุนที่องค์การมหาชนได้รบัจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
281,676,100.00 

 รายได ้ 51,711,918.05 
 งบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน  613,121,048.58 
 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 105,768,589.77 
 ร้อยละสัดส่วนค่าใชจ้่ายด้านบุคลากร 15.90 

 
 

 
 
  



 
 

22 
 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการของ
องค์การมหาชน 

น้ำหนัก ร้อยละ 20 

คำอธิบาย : 
ประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ร้อยละ 70 

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ร้อยละ 100 

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขั้นสูง โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 100 
 

3.2.1 Shared Services & Space : การสนับสนุนการดำเนินงานของ PMU โดยแพลตฟอร์มขององค์กร 
เพื่อสร้างและพัฒนาระบบ รวมทั้งออกแบบกระบวนการเพื่อสนับสนุนการดำเนนิงานของ PMU การสนับสนุน

การดำเนินงานของ PMU และการให้คำปรึกษา 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63 

พัฒนาระบบ 
ERP เพ่ือให้
รองรับการ
จัดทำงบ
การเงินของ 
หน่วยบริหาร
และจัดการทุน 
(PMU ABC) 

พัฒนาระบบ ERP 
เพื่อให้รองรับการ
จัดทำงบการเงิน
ของ หน่วยบริหาร
และจัดการทุน 
(PMU ABC) และ
ออกงบการเงิน
ให้กับหน่วยบริหาร
และจัดการทุนได้
อย่างถูกตอ้งและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี
ภาครัฐ 

ได้ TOR จา้งพัฒนา
ระบบ และ
ดำเนินการจัดจ้าง 

ได้ระบบที่สามารถ
ทำงานตาม 
Requirement 

ได้ระบบ ERP 
เพื่อให้รองรับการ
จัดทำงบการเงิน
ของ หน่วยบริหาร
และจัดการทุน 
(PMU ABC) 

ได้ระบบ ERP 
เพื่อให้รองรับการ
จัดทำงบการเงิน
ของ หน่วยบริหาร
และจัดการทุน 
(PMU ABC) และ
ออกงบการเงิน
ให้กับหน่วยบริหาร
และจัดการทุนได้
อย่างถูกตอ้งและ
เป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี
ภาครัฐ 

การจัดทำบัญชี
ต้นทุนเพ่ือ
คำนวนต้นทุน 
เพ่ือคิด
ค่าใช้จ่ายของ 
Shared 
Service กับ

ได้ต้นทุนในการคิด
ค่าบริหาร Share 
Service กับ PMU 
ได้อย่างถูกต้องและ
ยุติธรรมสำหรับทุก
ฝ่าย 

รวบรวมค่าใช้จ่าย
ของสำนักงานเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์เพื่อ
คำนวณ Cost ที่
ต้องเรียกเก็บกับ 
PMU ในฐานะที่เป็น 
Shared Service 

 ได้ต้นทุนในการคิด
ค่าบริหาร Share 
Service 
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ตัวช้ีวัด 3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการของ
องค์การมหาชน 

น้ำหนัก ร้อยละ 20 

หน่วยบริหาร
และจัดการทุน 
(PMU ABC) 

เก็บข้อมลูเพ่ือ
วิเคราะห์ SLA 
ของการจ
จ่ายเงิน หรือ
ของทีมการเงิน
และบัญช ี

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานให้กบั
งานการเงินและ
บัญชี ในการ
ปฎิบัติงานให้ได้
มาตรฐานที่ตั้งไว้ ทำ
ให้สำนักงานมี
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน ได้ SLA ที่
สามารถแจ้งให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

  เตรียมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
การจัดทำ Flow 
เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินการ 

ดำเนินการจัดทำ 
SLA ของ PMU 
เพื่อนำร่อง 

การดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนา
พ้ืนที่ในการ
ทำงาน 

แบบการก่อสร้าง
พื้นที่สำนักงาน 

  ร่างแบบพื้นที่
สำนักงานที่
เหมาะสมกับการ
ทำงานในปัจจุบัน
เพื่อรองรับพนักงาน
หน่วยบรหิารจัดการ
ทุน ที่เหมาะสม 

ได้แบบการก่อสรา้ง
พื้นที่สำนักงาน 

การสนับสนุน
การดำเนินงาน
ของ PMU-A 
(บพท.) ในส่วน 
Back Office 

สนับสนุนการเบิก
จ่ายเงินของ บพท. 

สนับสนุนการเบิก
จ่ายเงินของ บพท 

สนับสนุนการเบิก
จ่ายเงินของ บพท 

ดำเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร
สำหรับดำเนินการ
เบิกจ่ายเงิน 

สนับสนุนการเบิก
จ่ายเงินของ บพท. 
ได้ตามที่คาดไว้ 

การสรรหา
ผู้อำนวยการ
หน่วยบริหาร
และจัดการทุน
เฉพาะด้าน 

เพื่อให้การ
ดำเนินงานของ
หน่วยบรหิารและ
จัดการทุน
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้ง 

  ดำเนินการสรรหา
ผู้อำนวยการหนว่ย
บริหารและจัดการ
ทุนเฉพาะด้านทั้ง 3 
หน่วยแล้วเสร็จถึง
ขั้นตอนที่ได้ผู้สมัคร
เป็นผู้อำนวยการ 

ดำเนินการสรรหา
ผู้อำนวยการหนว่ย
บริหารและจัดการ
ทุนเฉพาะด้าน ทั้ง 3 
หน่วย (ต่อ) ดังนี้  
  1.1 สัมภาษณ์และ
รับฟังวิสัยทัศน์ของ
ผู้สมัคร 
  1.2 ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกผู้
ที่เหมาะสมและ
แต่งต้ังเป็น
ผู้อำนวยการหนว่ย
บริหารและจัดการ
ทุนเฉพาะด้านทั้ง  
3 หน่วย 
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แบบมาตรฐาน
สัญญาให้ทุน
ของหน่วย
บริหารและ
จัดการทุน
เฉพาะด้านใน
ระบบ NRIIS 
 

มีแบบสัญญาให้ทุน
มาตรฐานในระบบ
เพื่อใช้ในการจัดทำ
สัญญาให้ทุนของ
หน่วบบริหารและ
จัดการทุนเฉพาะ
ด้านทั้ง 3 หน่วย 

ร่างแบบสัญญาให้
ทุนมาตรฐาน
สำหรับใช้ในการให้
ทุนของหน่วย
บริหารและจัดการ
ทุนเฉพาะด้าน (ร่าง
แรก) 

ได้ร่างแบบสัญญา
ให้ทุนมาตรฐานเพื่อ
ใช้ในการจัดทำ
สัญญาให้ทุน 

แบบสัญญาให้ทุน
มาตรฐานในระบบ
เพื่อใช้ในการจัดทำ
สัญญาให้ทุนแล้ว
เสร็จ 

 

เว็บไซต์ บพท 
บพข บพค 

เกิดช่องทางการ
สื่อสารของ PMU 
เพื่อสร้างการรับรู้
แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ร่วมกับ IT ในการ
สร้างเว็บไซด์ 3 
PMU ภายใต้
เว็บไซต์ 
www.nxpo.or.th 
ประกอบด้วย 
www.nxpo.or.th/A 
www.nxpo.or.th/B 
www.nxpo.or.th/C 
โดยมีเน้ือหาความ
เป็นมา ประกาศรับ
ข้อเสนอ / ประกาศ
ผล / Banner / -
ข่าวประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ตามความ
ต้องการของแต่ละ 
PMU 

   

 
 
3.2.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงานและนวัตกรรมการให้บริการขององค์การมหาชน Smart Office 

Digital Transformation & Operating Model โดยการดำเนินการพัฒนาระบบให้เกิดเป็น Smart System ดังนี้ 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 

ต.ค.62-ธ.ค.62 ม.ค.63-มี.ค.63 เม.ย.63-มิ.ย.63 ก.ค.63-ก.ย.63 

ฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร 

ระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
การรายงานผล
การดำเนินงาน
ของสำนกังาน 

โปรแกรมระบบ
ฐานขอ้มูลการรายงาน
ผลการดำเนินงาน 
(บางส่วนใน 
ระยะที ่1) 

 รวบรวมขอ้มูล
รายงานผลการ
ดำเนินงานทกุมิต ิ
เพื่อนำมาออกแบบ
ระบบฐานขอ้มูลการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 

ได้ขอบเขตงาน
โครงการจัดทำระบบ
ฐานขอ้มูลการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

พัฒนาการใช้งาน
ระบบตามขอบเขต
งานระบบฐานขอ้มูล
ฯ 
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การปรับปรุง
ระบบการจัดทำ
ข้อเสนอ
โครงการฯ 

โปรแกรมจดัทำ
ข้อเสนอโครงการ และ
งบประมาณประจำปีที่
พร้อมใช้งานตาม
ขอบเขตงาน (บางส่วน
ในระยะที่ 1) 

 เก็บขอ้มูล 
Requirement จาก
ผู้ใช้งาน นำประเด็น
ปัญหาและข้อจำกัด
ในการใช้งานระบบใน 
Phase I นำมา
ปรับปรุงการใช้งาน
ใหม่ให้คลอ่งตัวขึ้น 
เพื่อใช้ในการจดัทำ
รายละเอยีดขอบเขต
งานตอ่เนื่องใน 
Phase II 

ได้ขอบเขตงานระบบ
จัดทำข้อเสนอ
โครงการฯ Phase II 

พัฒนาการใช้งาน
ระบบให้รองรับการ
จัดการผู้ใช้งาน 
Dashboard การ
จัดการขอ้เสนอ
โครงการ และ
งบประมาณ การ
อนุมัติโครงการ 
Version ข้อเสนอ
โครงการ จดัการขา่ว/
ประกาศ การตั้งค่า
การใช้งานรายงาน 

การพัฒนาระบบ 
ERP เพ่ือรองรับ
การรายงาน
ค่าใช้จ่ายงบ
บริหารสำนักงาน
มิติการจัดสรร
งบประมาณตาม 
พรบ ประจำปี  

ระบบการออกรายงาน
ค่าใช้จา่ยงบบรหิาร
สำนกังานและรายงาน
มิติที่ต้องการ และ
ข้อมูลการจา่ยที่
ถูกต้องครบถว้น 

สรุปขอบเขตงาน
จ้างพัฒนาระบบ 
(ร่วมกับการจัดทำ
งบการเงิน PMU) 

แผนการส่งมอบ
งานตามข้อตกลง
และชุดข้อมูลที่
ต้องการ 

อยู่ระหว่างการ
ทดสอบและหารอื
แก้ไข ปรับปรุง 
ทดสอบประเด็นที่
พบ  

 

ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน 

พัฒนาระบบเพ่ือ
ทำการเชื่อมต่อ
ระบบ NRIIS ของ 
PMU กับ ระบบ 
ERP  
(เชื่อมขอ้มลูโดย 
API) 

ระบบ ERP สามารถ
ทำการเบิกจ่าย
เงินทุนที่มีข้อมูลส่ง
มาจากระบบ NRIIS 

ร่วมวางแผนกบั
หน่วยงาน สกสว 
เกี่ยวกบัการ
ออกแบบระบบที่
รองรับการทำงาน
ของ PMU 

ให้ Requirement 
และเข้ารับการ
อบรมการใช้งาน
ระบบ NRIIS 

อยู่ระหว่างการรอ
ระบบ NRIIS 
พัฒนา API ให้
ระบบ ERP 
สามารถเช่ือมต่อ
ข้อมูลได้ 

อยู่ระหว่างการรอ
ระบบ NRIIS 
พัฒนา API ให้
ระบบ ERP 
สามารถเช่ือมต่อ
ข้อมูลกันได้ โดยที่
หน่วยบรหิารและ
จัดการทุน และ
บัญชี สอวช. 
ทำงานภายใต้
ฐานข้อมูลเดียวกัน
อยา่งมีประสิทธภิาพ 

จัดทำภาษี  
ภงด. 1 ก /  
ภงด. 3 ก  ให้กบั
ผู้ปฏิบัติงาน
ให้กับสำนกังาน 
ณ วันสิน้ปีปฏิทนิ 

1. สามารถสรุปตัวเลข
ค่าตอบแทนทั้งหมด
ได้อย่างถูกต้อง
แม่นยำ  
2. มี Data base ที่
สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ และเพื่อ
พร้อมตอบคำถามจาก
ผู้ที่ได้รับเอกสาร 
3. สามารถลด
กระดาษในการจัดทำ
หนังสือรับรอง 

รวมรวมข้อมูลเพื่อให้ 
Requirement ใน
การทำหน้งสือ
รับรอง 50 ทวิ ให้กับ
ผู้ที่ได้รับ
ค่าตอบแทนจาก 
สอวช. ประจำปี 
2562 พร้อมทั้งแนบ
ส่งทางอีเมล์ โดยมี
การกำหนดรหัสผ่าน
ในการเข้าถึงข้อมูล 

ได้ระบบ และใช้
งานเพื่อสรุป ภงด.1
ก และ ภงด. 3 ก 
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เนื่องจากระบบ
สามารถปริ้นเป็น PDF 
แนบส่งทาง E-mail 
4. ลดค่าใช้จ่ายในการ
ส่งไปรษณีย์ 
5. ผู้ที่ปฏิบัติงานให้
สำนักงานมีความมั่นใจ
ในความปลอดภยัของ
เอกสารที่แนบ 

พัฒนาระบบ 
Short URL 
พร้อม  
QR Code 

1.พนกังานลด
ระยะเวลาในการสรา้ง 
URL แบบยอ่ 
2.URL แบบยอ่ไม่มีวนั
หมดอายุในการใช้งาน 
3.พนกังานลดขัน้ตอน
การในสรา้ง QR Code 

ระบบ Short URL 
พร้อมใช้งาน มกีาร
เชื่อมตอ่ Microsoft 
365 เพือ่ยืนยนัสิทธิ์
การเขา้ใช้งาน 
พนักงานสร้าง URL 
แบบยอ่ได้เอง 

   

จัดทำระบบ  
E HR Form 

ใบสมัครงานใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 กำหนดรูป
แบบฟอร์มต่างๆ 
ขึ้นบนระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

ร่างใบสมัครงานบน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

การจัดหาระบบ
การประชมุผ่าน
สื่ออิเลก็ทรอนกิส์ 
(Zoom และ  
e-Meeting) 
พร้อมจัดทำคู่มือ
การใชง้าน 

ระบบ ZOOM และ
ระบบ e-Meeting 
พร้อมคู่มือการใช้
งาน 

  จัดทำ/ทบทวนแผน
บริหารความต่อเนือ่ง 
(BCP) ของสำนกังาน 
เพื่อรองรับสถาการณ์
การแพร่ระบาด 
COVID-19 เสร็จสิ้น 

 

การทบทวนแผน
บริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 
ของสำนกังาน 
เพ่ือรองรับสถา
การณ์การแพร่
ระบาด COVID-19 
และดำเนินการ
ตามแผน 

แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) ของ
สำนักงาน เพื่อ
รองรับสถาการณ์
การแพร่ระบาด 
COVID-19 

 แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนือ่ง 
/ ทบทวนแผนบรหิาร
ความต่อเนือ่ง 

จัดทำ/ทบทวนแผน
บริหารความต่อเนือ่ง 
(BCP) ของสำนกังาน 
เพื่อรองรับสถาการณ์
การแพร่ระบาด 
COVID-19 เสร็จสิ้น 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 4 การตอบสนองประชาชน 
 

ตัวช้ีวัด 4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน : ประเมิน 
การตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้าน 
ในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

น้ำหนัก ร้อยละ 10 

คำอธิบาย : 
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการจากผู ้รับบริการโดยตรง เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการให้มีคุณภาพ  เพื ่อให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

ร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 50 – 74.99 

ร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ  
ร้อยละ 75 – 89.99 

ร้อยละ 80 และผ่านเกณฑ์ 
การประเมินคุณภาพ 

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

สำนักงานได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (PMU) ในการใช้บริการร่วม (Shared Service) ของสำนักงาน โดยทำการสำรวจ 
ใน 4 หัวข้อการประเมิน ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และคุณภาพ 
การให้บริการ โดยร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการที่พึงพอใจเป็น 91.93 
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ตัวช้ีวัด 4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน : ประเมิน 
การตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้าน 
ในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

น้ำหนัก ร้อยละ 10 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยบริหารและจัดการทุนในการใช้บริการ Shared Service ของ สอวช. 

หัวข้อการประเมิน 
ร้อยละจำนวน
ผู้ใช้บริการ 
ที่พึงพอใจ 

ขั้นตอนการให้บริการ 89.58% 
การสื่อสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ 

 ขั้นตอนการขอรับบริการมีความคล่องตัว 
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม 
การให้บริการทีเ่สมอภาคเท่าเทียมกัน 
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 90.63% 
เจ้าหน้าท่ีอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น 

  

เจ้าหน้าท่ี มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นในการให้บริการ พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีความเป็น
กันเอง 
เจ้าหน้าท่ี มีความสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ระหวา่งการให้บริการได ้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการขาดคณุธรรม จริยธรรม หรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) 
สิ่งอำนวยความสะดวก 93.75% 
การติดต่อ ขอรับบริการไดส้ะดวก 

  
มีวัสดุ อุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการให้บริการอย่างเพยีงพอ 
มีช่องทางรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการให้บริการ 
การให้บริการ e-Service เช่น ระบบงาน IT, ERP, สื่อสารองค์กร 
คุณภาพการให้บริการ 90.00% 
ได้รับบริการตรงตามความต้องการ 

  
ได้รับบริการทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน 
ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 
การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการไดร้วดเร็ว 

ร้อยละจำนวนผู้ใช้บริการที่พึงพอใจรวม 91.93% 
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ตัวช้ีวัด 4.1 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การมหาชน : ประเมิน 
การตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของหน่วยบริหารจัดการทุนเฉพาะด้าน 
ในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

น้ำหนัก ร้อยละ 10 

 
เกณฑ์ประเมินคุณภาพรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อบริการขององค์การมหาชน 

ลำดับ เกณฑ์การประเมิน สัดส่วน คำอธิบาย 

1 ค ุณภาพของการสำรวจ พ ิจารณาจาก  
ขนาดตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

ร้อยละ 
20 

ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริหารและ
จัดการทุนที่ใช้บริการ Shared Service เข้ามา
ตอบแบบสอบถามเฉลี่ย 91.9% 
(บพท. 100%, บพค. 85.7%, บพข. 90%) 

2 คุณภาพแบบสอบถาม 
- แบบสอบถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ว ิจ ัยและเป ็นคำถามเฉพาะเจาะจงตาม
เป้าหมายของการวิจัย 
- มีการทดลองใช้แบบสอบถาม เพื ่อนำมา
ปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามก่อนนำไปใช้ 

ร้อยละ 
20 

ใช ้แบบสำรวจของ โรงพยาบาลบ ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

3 ความน ่าเช ื ่อถือของผ ู ้ประเม ินภายนอก  
เช่น เป็นหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียบไว้กับศูนย์
ข ้ อม ู ลท ี ่ ปร ึ กษา หร ื อ เป ็นบ ุคคลท ี ่ มี
ประสบการณ์ด้านประเมิน 

ร้อยละ 
20 

เป็นการสำรวจโดย สอวช. และเสนอผลการประเมิน
ต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้อำนวยการ สอวช. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เป็นกลางและอิสระ 

4 ความครอบคลุมของผู้ตอบแบบสำรวจ 
- สำรวจแบบสอบถามตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
- สำรวจแบบสอบถามครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ร้อยละ 
20 

ผู้ตอบแบบสำรวจคือ หน่วยบริหารและจัดการทุน 
บพท. บพค. และ บพข. ท ี ่ ใช ้บร ิการ Shared 
Service ครอบคลุมทั ้ง ผู ้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน 

5 งานบริการที่นำมาสำรวจ เช่น งานบริการที่
เป็นภารกิจหลัก และงานบริการตาม พ.ร.บ. 
อำนวยความสะดวก 

ร้อยละ 
20 

งานบริการที่นำมาสำรวจ เป็นงานบริการที่ได้รับ
มอบหมายจากสภานโยบายการอ ุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด องค์ประกอบท่ี 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการ 
 
ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

คำอธิบาย : 
ประเมินบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการดำเนินงานของ
องค์การมหาชนเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล  
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งและตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของ
ผู้รับบริการ พิจารณาจากความสำเร็จของการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนตาม
ประเด็นที่กำหนด รวมทั้งสิ้น 8 ประเด็น คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 100 
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

เป้าหมาย : 

เป้าหมายขั้นต่ำ 
(50 คะแนน) 

เป้าหมายมาตรฐาน 
(75 คะแนน) 

เป้าหมายขั้นสูง 
(100 คะแนน) 

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ร้อยละ 70 

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ร้อยละ 80 

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ร้อยละ 100 

 

ประเด็นการประเมิน 
1.1 1) คณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชนเพื ่อกำหนดทิศทาง  และนโยบายการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (น้ำหนัก ร้อยละ 8) 
 2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (น้ำหนัก ร้อยละ 7) 
เงื่อนไข : 
1) รายละเอียดของแผนเป็นไปตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกำหนด 
2) คณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการขององค์การมหาชนระยะ 5 ปี (ในวาระแรก 3 ปี 
พ.ศ. 2563 - 2565) และรายปีก่อนจัดส่งไปยังสภาพัฒน์ฯ ตามเงื่อนไขและกรอบเวลาที่
สภาพัฒน์ฯ กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  
 
ข้อมูลการดำเนินงาน : 
1) แผนการดำเนินงานและงบประมาณสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ภายในกำหนดเวลา ในคราวการประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการทั ่วไปของ สอวช. ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันที่  
25 กันยายน 2563 และได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบทบทวนแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำนักงาน  
ประจำปีงบประมาณ 2563 ในคราวการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
และ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
2) สอวช. มีแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 – 2564) เผยแพร่บนเว็บไซต์ สอวช. https://www.nxpo.or.th/th/nxpo-strategy-2560-2564/ 
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

 
 
 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. คร้ังที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2563 
4) แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 
5) พระราชบญัญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ :  
แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 – 2564 ยังคงมีผลบงัคับใช้ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัตสิภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

1.2 คณะกรรมการพิจารณาแผนและรายงานผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงการ
บริหารงานบุคคลและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงานทุกไตรมาส (อย่างน้อยสามไตรมาส) 
(กรณีการบริหารงานบุคคลจะพิจารณาด้วยว่าองค์การมหาชนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
และมีการนำผลประเมินเชื่อมโยงกับการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และการต่อสัญญาจ้างงาน) (น้ำหนัก ร้อยละ 15)  
เงื่อนไข : 
1) การรายงานผลการควบคุมภายในให้มีประเด็นครบถ้วนตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
2) รายงานผลการตรวจสอบภายในต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึง ผลการปฏิบัติงานเทียบกับ
แผนการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ 
และความเสี่ยงการควบคุมที่สำคัญ และเรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบ 
ที่สำคัญ/โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย เป็นต้น 
3) เนื้อหาของแผนบริหารความเสี่ยงต้องครอบคลุม 3 ประเด็น คือ การกำหนดปัจจัยเสี่ยง 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยง
ในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการทำงาน และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนบริหารความเสี่ยง 
4) กรณีการบริหารงานบุคคล หากมีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงรองจากผู้อำนวยการ 
2 ระดับ ต้องมีการประเมินผลงานให้ครบถ้วน หากไม่มีผู้ครองตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
รองจากผู้อำนวยการ 2 ระดับไม่ต้องประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

การควบคุมภายใน 
1) สอวช. ได้มีคำสั่งที่ 26/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
2) คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ได้มีการประชุมติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในจำนวน 2 คร้ัง ได้แก่ คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และได้
ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สอวช. ประจำปี 2562 

การตรวจสอบภายใน 
1) คณะกรรมการอำนวยการ สอวช . ได้มีคำสั่งที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และในองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ทำหน้าที่เป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมฯ ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ทุกไตรมาส 
3) สอวช. ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในคราวการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. คร้ังที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 5.2 
4) สอวช. ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
สอวช. คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 วาระที่ 4.2 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง 
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น้ำหนัก ร้อยละ 15 

การบริหารความเสี่ยง 
1) สอวช. ได้มีคำสั่งที่ 15/2563 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
2) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
3) จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง สอวช. พ.ศ. 2562 
5) มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ การกำหนดปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของ สอวช. (แผน BCP) 

การบริหารงานบุคคล 
1) คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ได้มีคำสั่งที่ 2/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหาร งานบุคคล และในองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สอวช .  
ร่วมเป็นกรรมการฯ 
2) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลมีการประชุมฯ ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกไตรมาส 
3) สอวช. มีการกำหนดตัวชี ้ว ัด น้ำหนักและเป้าหมายที ่ช ัดเจนเป็นรูปธรรม และมีการนำผลไปเชื ่อมโยงกับ 
ระบบค่าตอบแทนและแรงจูงใจ เป็นไปตามระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
2) สอวช. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงานของ สอวช. ให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ
อำนวยการฯ ทุกไตรมาส 
 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 

การควบคุมภายใน 
1) สำเนาคำสั่ง สอวช. ที่ 26/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การตรวจสอบภายใน 
1) สำเนาคำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการ สอวช . ที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
2) สำเนาข้อบังคับคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2563  
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
5) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
6) แผนตรวจสอบภายใน 
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น้ำหนัก ร้อยละ 15 

การบริหารความเสี่ยง 
1) สำเนาคำสั ่ง สอวช . ที ่ 15/2563 ลงวันที ่ 11 กรกฎาคม 2562 เรื ่อง แต่งตั ้งคณะทำงานบริหารความเสี ่ยง  
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
3) สำเนาแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4) คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
5) แผนบริหารความต่อเนื่อง สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

การบริหารงานบุคคล 
1) สำเนาคำสั่ง คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ที่ 2/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ 2563 
3) สำเนาระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการประเมินและบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. 
    - คร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 วาระที่ 4.1 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช.  
    - คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.2 
    - ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2563 วาระที่ 4.1 
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1.3 คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและรายงานด้านภารกิจหลักทุกไตรมาส (อย่างน้อย
สามไตรมาส) โดยรายงานได้ระบุปัญหาอุปสรรคที ่ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายและข้อเสนอแนะเพื ่อแก้ไข  
(น้ำหนัก ร้อยละ 15) 
เงื่อนไข : 
การรายงานผลการปฏิบัตงิานตอ้งวิเคราะห์ผลการดำเนนิงานเทียบกับเปา้หมาย ระบุ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
สอวช. มีการรายงานด้านการเงิน ต่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ และคณะกรรมการ
อำนวยการ สอวช. ทุกไตรมาส 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ ในปีงบประมาณ 2563 
2) สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ ในปีงบประมาณ 2563 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 วาระที่ 4.1 
4) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช.  
    - คร้ังที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.2 
    - คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 วาระที่ 4.1 
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น้ำหนัก ร้อยละ 15 

1.4 คณะกรรมการควบคุมให้องค์การมหาชนมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ ณ ต้นปีงบประมาณ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 (น้ำหนัก ร้อยละ 15) 
 

จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจา่ยตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ. ศ. 2563
× 100% 

 
จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หมายถึง วงเงินงบประมาณขององค์การมหาชนที ่ได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนให้ใช้เพื ่อดำเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระบุท่ีมาของเงินประกอบด้วย) 
จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการ/เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายอื่น ค่า
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์ 
 
เงื่อนไข : 
1) การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ให้ยึดตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ต้นปี  
เป็นหลัก ทั้งนี้ องค์การมหาชนสามารถปรับแผนการใช้จ่ายเงินได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณเท่านั้น 
2) หากมีการก่อหนี้ผูกพัน มีบันทึกข้อตกลง มีสัญญา หรือมีการให้ทุนการศึกษาตามแผน 
การใช้จ่ายเงินให้นำมาคำนวณเป็นผลงานได้ 
3) กรณีที่องค์การมหาชนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตตามที่กำหนดและมีเงินเหลือ
จ่ายให้ถือว่าผ่านการประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
สำนักงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

 
รายการ (บาท) 

งบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

613,121,048.58 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 462,716,711.48 
ร้อยละของการเบิกจ่าย 75.47 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน :  
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช.  
    - คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

1.5 คณะกรรมการกำกับให้ม ีการรายงานผลการดำเนินงานแก่ร ัฐมนตรีท ี ่กำกับดูแลองค์การมหาชน  
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (น้ำหนัก ร้อยละ 10) 
เงื่อนไข : 
เนื้อหาของรายงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย 
(1) ผลงานในปีทีผ่่านมา 
(2) คำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
สอวช. มีการรายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กำกับดูแล ทุกครั้งของการประชุม  เนื่องจากในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ทำหน้าที ่เป็นประธาน คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ในปีงบประมาณ 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการฯ จำนวน 6 คร้ัง 
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) พระราชบญัญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
2) สำเนาคำสั่งแตง่ตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. 
3) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช.  
    - คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 วาระที่ 4.2 
    - คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 วาระที่ 4.1 
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

1.6 ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ของจำนวนการประชุมมีกรรมการ เข้าประชุม  
ร้อยละ 80 ขึ้นไป (น้ำหนัก ร้อยละ 10) 
เงื่อนไข : 
กรรมการโดยตำแหน่งสามารถมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมไดไ้ม่เกิน 2 คนต่อ 
1 ตำแหน่ง 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  
 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
จำนวนคร้ังของการประชุมที่มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 80 ขึ้นไป เป็นจำนวนร้อยละ 100 
 

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน : 
1) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 คร้ัง ดังนี้ 
   - คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 
   - คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
   - คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 
   - คร้ังที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 
   - คร้ังที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
   - คร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 
2) สรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ในปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่บนเว็บไซต์ สอวช. 
https://www.nxpo.or.th/th/personnel-category/2/ 
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

1.7 เว็บไซต์ขององค์การมหาชนมีข้อมูลสำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
1) ประวัติความเป็นมา คำอธิบายภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 

ที่สำคัญ ความเสี่ยงสำคัญขององค์กร และผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก แผนยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
การปฏิบัติงานขององค์กร 

2) ประว ัต ิของคณะกรรมการรายบ ุคคล ประกอบด้วย (1) อาย ุ (2) ว ุฒ ิการศ ึกษา (3) ประว ัต ิการทำงาน  
(4) วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ (5) ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน (นอกจากการเป็นคณะกรรมการ) 

3) โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการทุกคณะพร้อมทั้งอำนาจหน้าที่  
และอัตราการจ่ายเบี้ยประชุม 

4) ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ 
5) รายงานงบการเงิน พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
6) โครงการลงทุนที่สำคัญ (ถ้ามี) 
7) การจัดซื้อจัดจ้าง 
8) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
9) ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชน 
10) รายงานประจำปีที่ผ่านมา 

เงื่อนไข : 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักต้องมีข้อมูลคำอธิบายและ
การวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรค ตลอดจน
แนวทางการแก้ไข 
2. งบการเงิน ต้องประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ครบถ้วน 
3. ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการองค์การมหาชนต้องเผยแพร่ครบทุกครั้งที่มี
การเข้าประชุม 
4. ข้อบังคับและ/หรือระเบียบขององค์การมหาชนต้องเป็นปัจจุบัน 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  

 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 
1) ความเป็นมาของ สอวช. เผยแพร่บนเว็บไซต์ สอวช. https://www.nxpo.or.th/th/973-2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nxpo.or.th/th/973-2/
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

2) ประวัติของคณะกรรมการ โครงสร้างของคณะกรรมการ ข้อมูลการเข้าประชุมของคณะกรรมการ เผยแพร่บน
เว็บไซต์ สอวช. https://www.nxpo.or.th/th/personnel-category/2/ 

 

 
 

https://www.nxpo.or.th/th/personnel-category/2/
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

 
 
 
3) รายงานงบการเงิน เผยแพรบ่นเว็บไซต์ของ สอวช. https://www.nxpo.or.th/th/annual-report/  
 

 
 

https://www.nxpo.or.th/th/annual-report/
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

4) การจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สอวช. https://www.nxpo.or.th/th/purchase-category/13/ 
 

 
 
 
 
5) รายงานประจำปี เผยแพรบ่นเว็บไซต์ของ สอวช. https://www.nxpo.or.th/th/annual-report/ 
 

 
 
 

https://www.nxpo.or.th/th/purchase-category/13/
https://www.nxpo.or.th/th/annual-report/
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ตัวช้ีวัด 5.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาด้านการควบคุมดูแลกิจการของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการทบทวนผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน
เพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล 
การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

น้ำหนัก ร้อยละ 15 

1.8 คณะกรรมการมีการประเมินตนเอง ทั้งแบบรายบุคคลและแบบทั้งคณะ และมีการเปิดเผยผลการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการในที ่ประชุม และกำหนดแนวปฏิบัติเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  
(น้ำหนัก ร้อยละ 10)  
เงื่อนไข : 
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบ ทั ้งคณะมีเนื ้อหา (อย่างน้อยที ่ส ุด) 
ดังต่อไปนี้ 
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
(2) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(3) การประชุมของคณะกรรมการ 
(4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 
(5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
(6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดประชุมของฝ่ายเลขานุการในด้านต่างๆ เช่น  
การส่งวาระการประชุมก่อนการประชุม ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชมุและรายงานการประชุม เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน 
ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 

  

 
ข้อมูลการดำเนินงาน : 
คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ได้ร ับทราบเรื ่องการประเมินตนเองของคณะกรรมการอำนวยการ สอวช.  
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 และ สอวช. ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช.  
คร้ังที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
 
หลักฐานประกอบการประเมิน : 
สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วาระที่ 4.1 
 

 
 
 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   น.ส.อรนุช  รัตนะ 
น.ส.ฐิติรัชต์  สายกระจ่าง 

โทร. 02 109 5432 ต่อ 317 
 
 



 
 

46 
 

 

กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนภายในและภายนอกขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
(โปรดกาเครื่องหมาย √) 

หมายเหตุ 
ไม่มี มี 

ภายใน - 
 

√ 
 

หากมีโปรดแนบเอกสารรายละเอียด 

ภายนอก - 
 

√ 
 

 
 
 
 
 

จำนวนเรื่องร้องเรียน ขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดขององค์การมหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เรื่องร้องเรียนภายในองค์กร เรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร 

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
(เรื่อง) 

จำนวนเรื่องร้องเรียน 
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง) 

จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด  
(เรื่อง) 

จำนวนเรื่องร้องเรียน 
ที่พิจารณายุติแล้ว (เรื่อง) 

- - 
 

- - 
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ข้อทักท้วงหรือข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.  

(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 
การดำเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง. 

(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 
 
 

อยู่ระหว่างการตรวจของผู้สอบบญัช ี
 

 
 

อยู่ระหว่างการตรวจของผู้สอบบญัช ี
 
 

 
 
 
 
 

ข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงจากผู้สอบบัญชี ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อทักท้วง จาก สตง.   
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 

การดำเนินการขององค์การมหาชน ต่อข้อสังเกต/ข้อทักท้วง ของ สตง. 
(หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชขีององค์การมหาชน) 

 
 

อยู่ระหว่างการตรวจของผู้สอบบญัช ี

 
 

อยู่ระหว่างการตรวจของผู้สอบบญัช ี
 
 

 
หมายเหตุ : โปรดแนบหนังสือผลการสอบบัญชี จาก สตง. หรือหน่วยงานที่ได้รับความเห็นชอบจาก สตง.ให้เป็นผู้สอบบัญชีขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2563 

 
 




