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สำารจาก
ประธานคณะกรรมการอ�นวยการ สอวช.

ในปี 2563 ประเทศไทยเผชิญวิกฤตคร้ังใหญ่จากการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กระทบต่อความเป็นอยู่ 
และความมั่นคงทั้งระดับตัวบุคคลและระดับสังคม หลากหลาย
ภาคส่วนได้รบัผลกระทบจากการทีโ่ลกยังไม่มวิีธีจัดการกับไวรสั 
ได้อย่างเบ็ดเสร็จ คงไม่มีเหตุการณ์ใดท่ีจะเป็นตัวอย่าง 
เพ่ือบอกเล่าให้ทุกภาคส่วนตระหนกัถึงความจ�าเป็นในการสัง่สม
องค์ความรูแ้ละวิทยาการในแต่ละศาสตร์ได้ชัดเจนเท่าเหตกุารณ์น้ี 

องค์ความรูจ้ากงานวิจยัทีห่ลากหลายสถาบนัภายในประเทศ
สร้างไว้ ได้เกิดดอกออกผลเป็นนวัตกรรมเพ่ือต่อสู้และป้องกัน
โรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งหลายเรื่องเป็นงานท่ียาก
และซับซ้อน แต่ไทยสามารถสร้างสรรค์ผลงานจนสามารถ
พ่ึงพาตัวเองได้ เรื่องราวนี้เน้นย�้าถึงหน้าท่ีอันส�าคัญอย่างหน่ึง 
ของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.)  
คือการมุ ่งพัฒนาประเทศโดยใช ้ความรู ้และพลังป ัญญา  
ใช้องค์ความรู้และวิทยาการมาช่วยชี้แนวทางและแก้ไขปัญหา 
ให้กับสังคม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจผ่านผลงานการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจริงของผู้คน 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเร็วและคาดเดา 
ได้ยากกว่าในอดีต ท�าให้ระบบการอุดมศึกษาและระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
ผลิตคนและองค์ความรู้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
และสังคม 

ก�าลังคนคุณภาพและป ัจจัยเ อ้ือด ้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่ีเพียงพอเป็นกุญแจที่จะสร้าง
ให้ไทยมีเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีขัน้สงูเป็นของตวัเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอวกาศ
หรือเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
BCG (Bio-, Circular, Green Economy) ที่ไทยมีพ้ืนฐาน 

ทีแ่ขง็แกร่ง ท่ีจะท�าให้ประเทศหลดุพ้นจากกับดกัรายได้ปานกลาง 
และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศในอนาคต  

ระบบอุดมศึกษาจะต้องเพ่ิมบทบาทด้านการยกระดับ 
ก�าลงัแรงงาน (Upskill, Reskill, New skill) ผ่านการเพ่ิมหลกัสตูร
แบบ non-degree ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม 
นอกจากน้ี องค์ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่อว. มอียู่ในพ้ืนท่ี  
จะสามารถตอบสนองความต้องการเพ่ือพัฒนาในเชงิพ้ืนทีไ่ด้สะดวก
และรวดเร็วย่ิงขึ้น โดยอาศัยหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ  
“อว. ส่วนหน้า” ท่ีได้จดัต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนการท�างานระดับจงัหวัด

จากความร่วมแรงของทุกหน่วยงาน ท�าให้ในปี 2563  
ไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านการอดุมศกึษา  
วิทยาศาสตร ์  วิจัยและนวัตกรรมอยู ่ ในแนวโน ้มท่ีดีขึ้น  
โดยความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย
ขยับข้ึนมาอยู่ที่อันดับ 55 และตอบโจทย์ภาคเอกชนมากขึ้น  
ดั ช นีด ้ านโครงสร ้ าง พ้ืนฐานทาง วิทยาศาสตร ์ส ่ วนใหญ ่
มีคะแนนท่ีปรับดีข้ึน แต่ยังคงต้องเร่งอัตราการพัฒนาให้เท่าทัน 
แต่ประเทศอื่น ๆ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
ของทัง้ประเทศต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ขยับเพ่ิมขึน้
เป็น 1.11% ของจดีพีี จากท่ีเราตัง้เป้าว่าในปี 2570 สดัส่วนค่าใช้จ่าย 
ด้านการวิจัยและพัฒนานี้จะเป็น 2% ของจีดีพี 

ผมมั่นใจเป ็นอย ่างย่ิงในศักยภาพของบุคลากรด ้าน 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย  
ท้ังในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชน และผมหวังว ่าจากวิกฤตโควิด-19 ครั้ งนี ้
จะย่ิงสร้างความเชือ่มัน่และแรงบนัดาลใจให้พวกเราท้ังในระบบ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงาน
พันธมิตร ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในศาสตร์
แขนงต่าง ๆ ให้เข้าถึงและเป็นประโยชน์แก่ผู้คนทุกกลุ่มได้อย่าง 
เป ็นรูปธรรม ส ่ ง เสริมให ้ เ กิดเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
พัฒนาคนไทยให้พร้อมรับกับศตวรรษท่ี 21 และร่วมน�าพา
ประเทศไทยก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง

(ศาสำตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประธานคณะกรรมการอ�นวยการ ส�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำารจาก
ผู้อ�นวยการ สอวช.

(ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�นวยการส�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรอื โควิด-19 ทีส่่งผลต่อทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 
การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
และระบบสาธารณสุข การว่างงาน และความยากล�าบาก 
ในการด�ารงชวิีตทีเ่พ่ิมมากขึน้ของประชาชน ส�านกังานสภานโยบาย 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
ตระหนักถึงความรุนแรงและเร่งด่วนของผลกระทบเหล่านี้  
และได้พยายามอย่างเตม็ทีเ่พ่ือร่วมช่วยให้ประเทศเร่งฟ้ืนตวัจาก 
ผลกระทบดังกล่าว

สอวช. ได้ท�าการศึกษาเพ่ือส�ารวจให้เห็นภาพอนาคตและ
การเดินทางที่ไทยอาจต้องเผชิญหลังวิกฤตโควิด-19 พร้อมกับ 
ได้ร่วมท�างานกบัหลากหลายภาคส่วนผ่านเวที Recovery Forum  
และการประชมุหารอืซึง่ สอวช. ได้จดัให้มข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง จนเกิดเป็น  
“ทิศทางการพัฒนาการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  
เพ่ือการฟ้ืนตวัของประเทศหลงัวิกฤตโควิด-19” ซึง่สะท้อนนยัส�าคญั 
ของวิกฤตโควิด-19 ต่อการพัฒนาพัฒนาด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ

การด�าเนนิงานเชงิยุทธศาสตร์ที ่สอวช. จะมุง่เน้นเพ่ือสนับสนนุ 
การฟ้ืนตวัของประเทศจากวิกฤตโควิด-19 และการปรบัตัวสู่อนาคต  
จะครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

1)	 เปลีย่นความยากจนสูค่วามม่ังมีอย่างท่ัวถงึด้วย	อววน.	 
มุง่เน้นการปลดลอ็คศกัยภาพความเป็นผูป้ระกอบการนวัตกรรม 
ของคนในพ้ืนที่  ควบคู ่การพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐานและ
อุตสาหกรรมให้เกิดเป็นขั้วความเจริญใหม่ของประเทศ

2)	 สร้างเสรมิคณุค่าแห่งความเป็นมนุษย์และพลงัทางสงัคม	
เพ่ือการพัฒนาที่สมดุลด้วย อววน. โดยส่งเสริมระบบ อววน.  
ในการสร้างคน องค์ความรู ้ และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนามนษุย์ สงัคม และสิง่แวดล้อมท่ีสมดลุ ย่ังยืน และท่ัวถึง 

3)	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสเีขยีว	(BCG) เพ่ือการเตบิโตอย่างย่ังยืน โดยใช้โมเดล
เศรษฐกิจ BCG เป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่ส�าหรับการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ 

4)	 ยกระดบัอุตสาหกรรม	และวางรากฐานเพือ่อนาคตด้วย	 
อววน. ใช้ อววน. หนุนเสริมการเปลี่ยนผ่านภาคการผลิตและ 
บรกิารสู ่“อตุสาหกรรม 4.0” ตลอดจนสนบัสนนุการวิจยัขัน้แนวหน้า  
(frontier research) ในสาขาท่ีประเทศไทยมศีกัยภาพ 

5)	 พลกิโฉมการอุดมศกึษาและพฒันาก�าลงัคนให้ตอบโจทย์ 
ประเทศ ผลักดันการพลิกโฉมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา  
ให้ตอบโจทย์กับบรบิทประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป  
รวมถึงสร้างความเข้มแขง็และปฏิรปูระบบนเิวศการพัฒนาก�าลงัคน 
ของประเทศ ให้ตอบโจทย์การพัฒนาก�าลงัคนในทุกช่วงวัย

6)	 ปฏริปูระบบ	อววน.	ให้เกิดผลสมัฤทธิใ์นการขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจและสงัคม ปฏริปูระบบ อววน. เพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง
ในอนาคต โดยปรับกระบวนทัศน์ (paradigm) ในการท�างาน  
จดัระบบนิเวศทีเ่อือ้ต่อการพัฒนา อววน. รวมถึงการพัฒนาศกัยภาพ
ของหน่วยงานและบคุลากรให้มคีณุภาพสงูอย่างเพียงพอ 

โดยในปีท่ีผ่านมา สอวช. ได้เร่งปลดลอ็คและขับเคลือ่นให้เกิด
ระบบนิเวศนวตักรรม (Ecosystem) ท่ีตอบโจทย์ประเทศย่ิงข้ึน เช่น 
การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวจิยัและนวตักรรม
แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การส่งเสริมการร่วมลงทุน
รัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรมโดยกลไก Holding Company  
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนาและ 
เ พ่ือการให ้บริการทาง วิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  
การเชื่อมโยงระบบข้อมูล อววน. และการออกแบบระบบ 
การตดิตามและประเมนิผลนโยบาย 

สอวช. จะเดนิหน้าสร้างความเข้มแขง็ด้านนโยบาย เพ่ือท�างาน
ร่วมกับพันธมติรในการใช้ อววน. มาตอบโจทย์ประเทศและสงัคม  
ช่วยแก้ไขปัญหาส�าคัญของประเทศ สร้างการเจริญเติบโต 
อย่างสมดุลด้วยนวัตกรรม ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ 
อย่างเป็นธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าในสังคม และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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บทสำรุป
ส�หรับผู้บริหาร

การขบัเคลือ่นของ สำอวช. ในปี 2563

วางนโยบายทศิทางของประเทศ 
ด้าน อววน. เพ่ือการพฒันา

การปลดลอ็คกฎระเบยีบเอ้ือต่อการท�วิจยั 
และพัฒนานวัตกรรม (Regulatory Unlock)

ขบัเคลือ่นระเบียบวาระการพัฒนา 
ทีส่ำ�คญัตอบยทุธศาสำตร์ชาติ

สอวช. ได้ด�าเนนิการหลายรปูแบบเพ่ือช่วยระบบุทบาท
เชงิกลยุทธ์ของระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อววน.) ที่จะมีส่วนร่วมในการฟื ้นฟู
ประเทศภายหลงัการเผชญิวิกฤตโควิด-19 ให้ได้มากทีส่ดุ  
โดย สอวช. ได้จัดให้มีแพลตฟอร์มระดมสมองเพ่ือสกัด
แนวคดิจากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่าง ๆ  พัฒนาสูแ่นวนโยบาย 
เพ่ือส่งเสรมิการฟ้ืนฟู การวิเคราะห์ภาพอนาคตประเทศไทย
ทีม่โีอกาสเกิดขึน้หลงัเผชญิวกิฤตโควดิ-19 และเสนอแนะ
ทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรับภาพอนาคตที่อาจ
เป็นไปได้ รวมทัง้ได้ระบทิุศทางการพัฒนา อววน. ซึง่รวมถึง 
ทศิทางการผลติและพัฒนาก�าลงัคน เพ่ือรองรบัการฟ้ืนตวั 
ของประเทศหลงัวิกฤตโควดิ-19 และการพัฒนาประเทศ 
ในระยะยาว

ในปี 2563 สอวช. ได้ด�าเนินการปรบัปรงุกฎระเบยีบ 
หลกัเกณฑ์ ประกาศ และระบบต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาประเทศหลายเรื่อง เพื่อให้การด�าเนินงาน 
ของหน่วยงานในระบบ อววน. มีระบบและกลไก 
การด�าเนินงานที่เป็นเอกภาพ ลดปัญหาและอุปสรรค 
ในการด�าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรม อ�านวย 
ความสะดวก สร้างแรงจูงใจและให้สิทธิประโยชน์ 
แก่การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เช่น การปรับปรุง 
หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือการวิจยัและพัฒนา และ
เพ่ือการให้บรกิารทางวิชาการของสถาบนัอดุมศึกษาให้มี
ความคล่องตัว การจัดท�าหลกัเกณฑ์และวธิกีารสนบัสนนุ
ทุนวจิยัและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ซึ่งท�าให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้ทุนกับภาคเอกชน
ได้ การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจ
นวัตกรรม โดยกลไก Holding Company การออกแบบ
และจดัท�าหลักการของ Innovation Sandbox ท่ีจะน�าไปสู่ 
การปรับปรุงและออกแบบรูปแบบการก�ากับดูแล และ 
มาตรฐานส�าหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้ึนมาใหม ่
อย่างรวดเรว็ และการส่งเสรมิให้ผลงานวิจยัและนวัตกรรม
ถูกน�าไปใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการผลักดัน  
(ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... นอกจากน้ี ยังได้รวบรวมข้อเสนอ 
ปลดล็อคเก่ียวกับกฎระเบียบส�าหรับ BCG Model  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกภาคเอกชนและสังคมในการ 
ใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนา

เพ่ือให้เกดิการขับเคลือ่นประเทศด้วยการอดุมศกึษา  
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือตอบโจทย์ใหญ่ 
ของประเทศ ในปี 2563 สอวช. ได้ขับเคลือ่นระเบยีบวาระ
การพัฒนาที่ส�าคัญใน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาระบบ
นเิวศของการประกอบการท่ีเอื้อต่อการเกิดของวิสาหกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 2) การส่งต่อ BCG Model  
ให้เป็นแนวทางยกระดบัเศรษฐกจิฐานรากโดยน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมผลิตภาพและใช้เทคโนโลยี 
ขัน้สูงมาสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผลติภัณฑ์ 3) การออกแบบโมเดล
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสม
ส�าหรบัประเทศไทย 4) การออกแบบแนวทางการใช้กลไก 
อววน. เพ่ือขจัดความยากจนแบบตรงจุด 5) การเพิ่ม
ความสามารถอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต 
และ 6) การพัฒนาระบบองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
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การปฏิรูปเชงิระบบเพ่ือสำร้างระบบนิเวศ 
นวตักรรมทีด่ ี(System Reform)

การเช่ือมโยงกับเครอืข่ายด้านนโยบาย อววน. ในต่างประเทศ 

การออกแบบกลไกและแพลตฟอร์ม 
การพฒันาก�ลงัคนของประเทศ

การขบัเคลือ่นการปฏิรปูระบบ อววน. นับเป็นภารกิจ
ส�าคัญของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (อว.) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากลไกการด�าเนนิงานต่าง ๆ   
ภายใต้ระบบนิเวศ อววน. เป็นไปโดยสอดคล้องกันและ
เป็นเอกภาพ โดยมุ่งให้นโยบาย อววน. ตอบเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สร้างผลลัพธ์และ 
ผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้

งานด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน.  
ของ สอวช. ครอบคลุมใน 5 ระบบย่อย (Sub-system) 
คือ 1) ระบบโครงสร้างและการบริหารจัดการหน่วยงาน 
ในระบบ อววน. ซึง่จะช่วยให้การด�าเนนิงานแต่ละส่วนงาน 
มีทิศทางท่ีเป็นเอกภาพ ชัดเจน และตอบเป้าหมาย 
ของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากย่ิงขึ้น 2) ระบงบประมาณ อววน. เป็นกลไก 
และเครือ่งมอืส�าคญัในการขับเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบิติั 
ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ 3) การเช่ือมโยง 
ระบบข้อมูล อววน. เพ่ือลดความซ�้าซ้อนของระบบ
บริหารจัดการ และการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ  
4) ระบบการตดิตามและประเมนิผล อววน. เพ่ือสนบัสนนุ
การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษ
เฉพาะเรื่อง รวมถึงช่วยสะท้อนความก้าวหน้าและ 
ความส�าเร็จของ อววน. ในมิติต่าง ๆ และ 5) การจัดท�า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศ
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา อววน. 

สอวช. ให้ความส�าคญักบัการเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายด้านนโยบายด้าน อววน. ในต่างประเทศ เพื่อให้ไทยมีข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย
และครอบคลมุ เพ่ือใช้ในการจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายท่ีมปีระสทิธิผล เกิดการผนึกก�าลงัความเชีย่วชาญแบบไร้พรมแดน 
รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้าน อววน. โดยในปี 2563 ได้ด�าเนินการ 
เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายและกรอบความร่วมมือที่ส�าคัญ อาทิ 1) OECD STIP Compass 2) คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 3) คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4) เครือข่าย STI Think Tank ภายใต้กลุ่มประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการ Belt and Road 5) กองทุนความร่วมมือนิวตัน และ  
6) ศูนย์เทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือข่ายของอนุสัญญา UNFCCC

สอวช. มีบทบาทท่ีเก่ียวข้องในการวางแผนการผลิต  
การพัฒนา และเสาะหาก�าลังคนเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานและรองรับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการก�าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ก�าลังคนกลุ ่มดังกล่าว 
อย่างเต็มศักยภาพ  

ในปี  2563 สอวช. ได ้ด�าเนินการเพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกให้เกิดการผลติและพัฒนาก�าลงัคนคณุภาพสงู 
อย ่างเป ็นระบบและตอบสนองต ่อความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งผ่านการระบุทักษะ
เพื่ออนาคตของอุตสาหกรรม S-Curve หรือ Future Skill 
Set ใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรม การสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างมหาวิทยาลยั (Consortium) และภาคอตุสาหกรรม 
จัดท�าแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
ของภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตและบริการรวมทั้งการ 
ยกระดับทักษะก�าลังคนของประเทศผ่านมาตรการ
สนับสนุนการยกระดบัทกัษะบคุลากรผ่านกลไก Upskill, 
Reskill, New Skill, Framework
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สำ่วนที่ 

1
สำภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 ก�าหนดให้ สอวช. มหีน้าท่ี 
และอ�านาจสนับสนุนการด�าเนินงานของสภานโยบายฯ  
โดยรับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมทั้งสนับสนุน 
และอ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าท่ีของสภานโยบายฯ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรือ่ง และคณะอนุกรรมการ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
แห่งชาติ มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดทิศทางและการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา และ 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้มีเอกภาพ
และเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก ่
ระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเ พ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศและยกระดบัคณุภาพชวิีตของประชาชน
ให้มีความผาสุก

ในปีงบประมาณ 2563 สภานโยบายฯ มีการประชุม 
จ�านวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง คือ  

ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ครั้งที 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563   
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 

มีมติเห็นชอบในเรื่องสำ�คัญ ดังนี้ 
1) แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 
2) จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบ 

การอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 3 หน่วย 

3) การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชนในธุรกิจนวัตกรรม 
โดยกลไก Holding Company 

4) หลักการและแนวทางส่งเสริม Innovation Sandbox 
5) กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6) กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และระบบ

การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ 
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2564 

7) การส่งเสรมิงานวิจยั “สวุรรณภมู-ิทวารวด-ีศรวิีชยั-ละโว้” 
เพ่ือสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

8) ข ้ อบั งคับคณะกรรมการอ� านวยการส� านั กงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน 
พ.ศ. 2562 

9) ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห ่งชาติ  ว ่าด ้วยการบริหาร 
กองทนุส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. ....  
และ ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. .... 

10) ระเบียบสภานโยบายว่าด้วยคณะกรรมการพิเศษ 
เฉพาะเรือ่ง 

11) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ 
จัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสำตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
https://www.nxpo.or.th/NXPC-meeting  
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องค์ประกอบ
ของสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรมแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี
ประธานสภานโยบาย

รองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปนรองประธานสภาคนที่หนึ่ง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เปนรองประธานสภานโยบายคนที่สอง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
กรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม

กรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กรรมการ

รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
กรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
กรรมการ

กรรมการโดยตำแหนง

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

กรรมการ

ประธานกรรมการสงเสริม
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

กรรมการ

ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการ

ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ

ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการโดยตำแหนง

กรรมการและเลขานุการ

นายไพรินทร ชูโชติถาวร
ผูทรงคุณวุฒิดานการอุดมศึกษา

นายกานต ตระกูลฮุน
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร

หรือมนุษยศาสตร

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งจากหนวยงานในระบบวิจัย
และนวัตกรรม

นายบัณฑูร ล่ำซำ
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร

หรือมนุษยศาสตร

นายพณชิต กิตติปญญางาม
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร

หรือมนุษยศาสตร

รองศาสตราจารยเอมอร อุดมเกษมาลี
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

รองศาสตราจารย นพ.กำจร ตติยกวี
ผูทรงคุณวุฒิดานการอุดมศึกษา

ศาสตราจารย นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
ผูทรงคุณวุฒิดานการอุดมศึกษา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยสมบูรณ สุขสำราญ
ที่ปรึกษาของสภานโยบาย

ผูชวยศาสตราจารย
วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย
ที่ปรึกษาของสภานโยบาย

รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ
ที่ปรึกษาของสภานโยบาย

นายพุฒ วีระประเสริฐ
ที่ปรึกษาของสภานโยบาย

ที่ปรึกษาสภานโยบาย
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ที่ปรึกษาของสภานโยบาย

นายพุฒ วีระประเสริฐ
ที่ปรึกษาของสภานโยบาย

ที่ปรึกษาสภานโยบาย
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• วิสัยทัศน์
• พันธกิจตามกฎหมาย
• คณะกรรมการอ�นวยการส�นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ
• คณะผูบ้รหิารส�นกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

แห่งชาติ

สำ� นักงานสำภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

12



อววน. น�พาประเทศไทยไปสำู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

และมีระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานการพัฒนาเพื่ออนาคต 

เศรษฐกิจเติบโตอย่างสำมดุลและยั่งยืน กระจายโอกาสำอย่างทั่วถึง 

คนไทยมีความอยู่ดีมีสำุข เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ

วิสำัยทัศน์
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พันธกิจ
ตามกฎหมาย

1 รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอ�นวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สภานโยบายฯ) คณะกรรมการ คณะกรรมการพเิศษเฉพาะเร่ือง  
และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2 เสนอความเห็นต่อสภานโยบายฯ เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

3
เสนอความเหน็ต่อสภานโยบายฯ เกีย่วกบักรอบวงเงนิงบประมาณประจ�ปี ด้านการอดุมศกึษา และด้านวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์
ให้สอดคล้องกบันโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1) ของ พ.ร.บ. สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

4 เสนอความเหน็ต่อสภานโยบายฯ เกีย่วกบัการเร่งรัดและติดตามให้มกีารเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5 สนับสนุนการด�เนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา 18 ของ  
พ.ร.บ. สภานโยบายฯ

6 ประสานงานให้มีการจัดท� บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน ์
ในการวเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู ประกอบการพจิารณาก�หนดนโยบาย ทศิทาง และการจดัสรรงบประมาณในการพฒันา 
การอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชน
ตามประกาศตามมาตรา 11 (7) ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ

7 รบัผิดชอบงานวิชาการและงานธรุการ รวมถงึสนบัสนนุและอ�นวยความสะดวกให้การปฏบิตัหิน้าท่ีของสภานโยบายฯ 
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และคณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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คณะกรรมการอ�นวยการสำ�นักงานสำภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสำตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการโดยต�าแหน่ง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กรรมการโดยต�าแหน่ง
นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์เจษฎา วรรณสินธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต ไมยเออร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิษณุ อรรถวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พร้อมพิไล บัวสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
นายสมปอง  สงวนบรรพ์ ที่ปรึกษา
นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ ที่ปรึกษา

คณะผูบ้รหิารสำ�นักงานสำภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสำตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

นายกิติพงค์  พร้อมวงค์ ผู้อ�านวยการ kitipong@nxpo.or.th
นางสาวกาญจนา  วานิชกร รองผู้อ�านวยการ kanchana@nxpo.or.th
นางสาวสิริพร  พิทยโสภณ รองผู้อ�านวยการ siriporn@nxpo.or.th
นางสาวรติมา  เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อ�านวยการ ratima@nxpo.or.th
นายสุรชัย  สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  surachai@nxpo.or.th
ผูช่้วยศาสตราจารย์พลูศกัดิ ์ โกษยีาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ  poolsak@nxpo.or.th
นายสุชาต  อุดมโสภกิจ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ suchat@nxpo.or.th
นางสาวนิรดา  วีระโสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส nirada@nxpo.or.th
 ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างระบบหน่วยงาน
นายคมเมธ  จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต kommate@nxpo.or.th
นายนนทวัฒน์  มะกรูดอินทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย nonthawat@nxpo.or.th
นางอัญชลิยา  ธงศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนากฎหมายและบริหารความเสี่ยง anchaliya@nxpo.or.th
นางสาวอรพรรณ  เวียรชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายการอุดมศึกษา oraphan@nxpo.or.th
นายกิตติศักดิ์  กวีกิจมณี รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายก�าลังคน kittisak@nxpo.or.th
 ตามความต้องการของประเทศ
นางสาวสิรินยา  ลิม ผู้อ�านวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม sirinya@nxpo.or.th
นางสาวมนต์ศิริ  ธรมธัช ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล monsiri@nxpo.or.th
นางสาวสลิลวรรณ  กลับประสิทธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายเลขานุการสภานโยบาย salilwan@nxpo.or.th
นางสาวอรนุช  รัตนะ ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร oranuch@nxpo.or.th
นางสาวศรีฉัตรา  ไชยวงค์วิลาน ผู้อ�านวยการโครงการพิเศษ srichattra@nxpo.or.th
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สำ่วนที่ 

3

• ความสามารถของประเทศด้านการอุดมศึกษา
• ความสามารถของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• ความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยที่ส�คัญในไทยและต่างประเทศ

สำถานภาพ 
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
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ความสำามารถ
ของประเทศด้านการอุดมศึกษา

อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเป็นดัชนีชีวั้ด
ประเภทหน่ึงท่ีนิยมใช้เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถ
ในแต่ละด้านของประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก โดยความสามารถ 
ในการแข่งขนัของประเทศไทยในภาพรวมจากการจดัอนัดบัของ  
International Institute for Management Development (IMD)  
ในปี 2563 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขัน 
อ ยู ่ ในอันดับ ท่ี  29  จาก  63  ประ เทศ / เขต เศรษฐกิจ  
การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในหลายปัจจยั  
โดยเก่ียวข้องโดยตรงกับการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขัน 
ด้านการศึกษาและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ในการจัดอันดับความสามารถด้านการศึกษาของไทย 
เปรยีบเทยีบกับประเทศต่าง  ๆIMD วิเคราะห์จากตวัชีวั้ด 20 รายการ  
โดยในปี 2563 ความสามารถด้านการศึกษาของประเทศไทย
ขยับสงูขึน้หน่ึงอนัดบั มาอยู่ในอนัดบัที ่55 โดยในกลุม่น้ีมตีวัชีวั้ด 
ที่เกี่ยวข้องกับระดับอุดมศึกษาที่น่าสนใจ เช่น

- การศึกษาระดับอุดมศึกษา (ความเห็นภาคเอกชน :  
การศกึษาระดบัอดุมศกึษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขนั) 
เพ่ิมจาก 5.52 คะแนน (อนัดบัที ่44) เป็น 5.96 คะแนน (อนัดบัท่ี 38)

- ดัชนีอันดับมหาวิทยาลัย ขยับจากอันดับที่ 50 มาอยู่ใน
อันดับที่ 49 

ในตัวชี้วัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการสอบถาม
ความคิดเห็นของภาคเอกชนว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ของประเทศนัน้ ๆ ตอบสนองความสามารถในการแข่งขนัหรอืไม่  
พบว่าภาคเอกชนในประเทศไทย มีความพึงพอใจในเรื่องน้ี 
น้อยทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีนเป็นระยะเวลาติดต่อกันมานานหลายปี  
ถึงแม้ว่าข้อมลูในลกัษณะการสอบถามความคดิเหน็นัน้จะขึน้อยู่ 
กับความพอใจส่วนบุคคล น�ามาเปรียบเทียบได้ค่อนข้างยาก  
แต่ก็ถือเป็นตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนให้เหน็ความต้องการและความพึงพอใจ 
ของฝั่งอุปสงค์ (demand) ได้ชัดเจน   

University education
(University education meets the needs of a competitive economy)
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา (อุดมศึกษาตอบสำนองต่อความต้องการด้านความสำามารถในการแข่งขัน)

ที่มา	: IMD World Competitiveness Ranking 2020      
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ส่วนในตวัชีวั้ดดชันีอนัดบัมหาวิทยาลยันัน้ IMD ค�านวณอนัดบั 
ประเทศมาจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Times Higher 
Education (THE) ซึ่งใน The Times Higher Education World 
University Rankings 2021 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยท่ัวโลก 
รวมทั้งสิ้น 1,527 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงสุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ University of Oxford, Stanford University 
และ Harvard University ตามล�าดับ

เมื่ อ เปรียบเทียบกับประเทศในกลุ ่มอาเซียนพบว ่า  
ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีอันดับดีที่สุด เนื่องจากมี
จ�านวนมหาวิทยาลัยน้อย แต่อยู่ใน 100 อันดับแรกท้ัง 2 แห่ง  
ส่วนประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับรวมทั้งสิ้น 17 แห่ง 
แต่ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่ติดใน 100 อันดับแรก (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จ�นวนมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับของ Times Higher Education
อันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2021 (จากทั้งหมด 1,527 มหาวิทยาลัย) โดย Times Higher Education

อันดับ
จ�นวน

มหาวิทยาลัย
สำิงคโปร์

จ�นวน
มหาวิทยาลัย

มาเลเซีย

จ�นวน
มหาวิทยาลัย

ไทย

จ�นวน
มหาวิทยาลัย
อินโดนีเซีย

จ�นวน
มหาวิทยาลัย
ฟิลิปปินสำ์

1 - 100 2 - - - -

101 - 500 - 1 - - 1

501 - 1000 - 8 4 1 -

1001 - 1,527 - 6 13 8 1

ที่มา	: Times Higher Education World University Rankings 2021

นอกจากอันดับ World University Rankings แล้ว THE 
ยังได้มีการจัดอันดับอีกประเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ The Times 
Higher Education Impact Rankings ซึ่งประเมินมหาวิทยาลัย
ที่ตอบโจทย์เป้าหมาย Sustainable Development Goals 
(SDGs) โดยแบ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตาม 17 เป้าหมาย 
แต่ละเป้าหมายมเีกณฑ์การประเมนิทีแ่ตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ 
จะพิจารณาจากงานวิจัย นโยบายและมาตรการต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น ๆ 

จากการจัดอันดับ Impact Ranking 20201 ซึ่งได้จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 768 แห่ง จากจ�านวนประเทศท้ังหมด 
85 ประเทศ พบว่ามหาวิทยาลัยที่ได้อันดับสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ University of Auckland, University of Sydney และ 
Western Sydney University ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบ 
กับประเทศในกลุ ่มอาเซียนพบว่า มหาวิทยาลัยที่ได้อันดับ 
ในภาพรวม (Overall ranking) สงูทีส่ดุของอาเซยีนคอื University 
of Indonesia จากประเทศอินโดนีเซีย (อันดับท่ี 47 ของโลก)  

และยังมีมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซียที่ติดใน 100 อันดับแรก  
รวม 3 แห่ง ในขณะท่ีประเทศไทยซึง่เข้าร่วมการจดัอนัดบั 19 แห่งน้ัน  
มีมหาวิทยาลัยไทยที่ท�าอันดับดีสุดอยู่ในช่วง 101-200 อันดับ 
ประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

โดยสรุปขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
ของประเทศในมิติด้านอุดมศึกษาประเทศไทยยังมีช่องว่าง 
ท่ีต้องได้รับการพัฒนาอยู่หลายมิติ อย่างไรก็ตามจากแผน 
ด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 
พ.ศ. 2564 – 2570 มีการต้ังเป้าหมาย สถาบันอุดมศึกษา 
ติดอันดับ 200 แรกของ World Class University Ranking  
โดยสิ้นปี 2570 ให้มีจ�านวน 2 แห่ง การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตอบสนองความสามารถในการแข่งขันไม่ต�่ากว่าอันดับท่ี 40  
รวมไปถึงการมีกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา ปัจจัยเหล่านี้ 
จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างมาก

1	 ท่ีมา	 : https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/
undefined

ในการจัดอันดับของ THE น้ัน ได ้มีการวัดบทบาท 
ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัดย่อย 5 ด้าน ได้แก่  
การเรยีนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรยีนรู)้ การวิจยั (ปรมิาณ 
รายได้และชื่อเสียง) การอ้างอิง (ผลงานวิจัย) ภาพลักษณ ์
ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและ 
การวจิยั) และรายได้ทางด้านอตุสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู)้  
ซึ่งหากมหาวิทยาลัยของไทยจะเพ่ิมอันดับได้น้ัน จ�าเป็นจะต้อง 
ปรบับทบาท โดยนอกจากจะเน้นคณุภาพของการเรยีนการสอนแล้ว  
จะต้องท�างานวิจัยและหารายได้จากภาคอุตสาหกรรมได้ด้วย  
ดังนั้นจึงมีความจ�าเป ็นอย่างย่ิงท่ีจะต ้องพลิกโฉมระบบ
อุดมศึกษาของไทยให้ตอบโจทย์ปัจจัยเหล่านี้

18



ความสำามารถ
ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์นั้น IMD วิเคราะห์จากตัวชี้วัดย่อย 22 รายการ ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะมีคะแนน 
ของตัวชี้วัดที่ดีข้ึนเป็นส่วนใหญ่ แต่ประเทศอื่น ๆ มีอัตราการพัฒนาที่สูงกว่า ส่งผลให้อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ขยับลดลงจากอันดับที่ 38 ในปี 2562 มาอยู่อันดับที่ 39 ในปี 2563 ซึ่งในกลุ่มนี้มีตัวชี้วัดที่ส�าคัญ เช่น

- ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนาของทัง้ประเทศต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เพ่ิมจาก 1.00%GDP เป็น 1.11%GDP  
(อันดับที่ 37 คงที่)

- จ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�างานเต็มเวลาของท้ังประเทศต่อประชากร 10,000 คน จากเดิม  
20.9 FTE (อันดับที่ 39) เป็น 24.0 FTE (อันดับที่ 40) 

สำัดสำ่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

จ�นวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน

Total expenditure on R&D (%GDP)
2.50
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เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ ่มอาเซียนแล้วพบว่า  
ตัวชี้วัดท่ีส�าคัญท้ัง 2 รายการนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นรอง 
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยในปี 2570 ประเทศไทย 
ต้ังเป้าหมายยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ให้อนัดบัโดยรวมอยู่ใน 30 อนัดบัแรกของโลก  
โดยมีการตั้งเป้าหมายย่อยค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 
ของท้ังประเทศคิดเป็น 2%GDP และมีจ�านวนบุคลากร 
ด ้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท ่าท�างานเต็มเวลา 
ของทั้งประเทศเป็น 30 FTE ต่อประชากร 10,000 คน 

การเพ่ิมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ
และการเพ่ิมจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาน้ัน  
ยังเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้นในการ 

จดัอนัดับของสถาบนัอืน่ ๆ  เช่น Bloomberg Innovation Index 20212  
จัดให้ประเทศไทยมีอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางด้านนวัตกรรมอยู่ในอันดับที่ 36 จากทั้งหมด 111 ประเทศ/
เขตเศรษฐกิจ ซึ่งดีขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 4 อันดับ

เมื่อพิจารณาตัวชี้ วัดท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถทาง 
ด้านนวัตกรรมพบว่า ถึงแม้ประเทศไทยมีสัดส่วนการย่ืนขอจด 
สิทธิบตัรต่อประชากร 100,000 คน เพ่ิมจาก 2.43 รายการ  
เป็น 2.54 รายการ โดย IMD จัดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 54 
คงท่ี แต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมือ่เทยีบกับค่าเฉลีย่ของโลกที ่83.39  
รายการ และเมื่อเปรียบเทียบในภูมิภาคอาเซียน ก็ยังห่าง 
จากสิงคโปร์ที่มีสัดส่วนสูงถึง 131.50 รายการ   

สำัดสำ่วนการยื่นขอจดสำิทธิบัตรต่อประชากร 100,000 คน

ที่มา	: IMD World Competitiveness Ranking 2020      

เมื่อพิจารณาถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญในการ
สร้างนวัตกรรมของแต่ละประเทศโดยอ้างอิงจากสาขาท่ียื่น 
จดสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลของ WIPO (ตารางท่ี 2) จะพบว่า 
แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีแตกต่างกัน เช่น 
ประเทศสงิคโปร์เชีย่วชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารก่ึงตวัน�า  
เทคโนโลยีภาพและเสยีง ซึง่ล้วนแต่เทคโนโลยท่ีีอยู่ในกระแสใหม่  
ส่วนประเทศไทยมีความเช่ียวชาญในสาขาเคมีพอลิเมอร์ 
ทัศนศาสตร์ อุปกรณ์เครื่องจักรและพลังงาน เป็นต้น ข้อมูลสถิติ 
การย่ืนจดสิทธิบัตรในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (WIPO)  
อาจแสดงถึงความเชีย่วชาญในสาขาท่ีแตกต่างไปจากการย่ืนจด 
สิทธิบัตรภายในประเทศ แต่ข้อมูลนี้ก็ถือเป็นข้อมูลท่ีสะท้อน
ความเชีย่วชาญ และมคีวามเก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

จากสถิติเหล่าน้ี จึงสรุปได้ว่าประเทศท่ีให้ความส�าคัญ 
กับปัจจัยตั้งต้น (input) ด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น การลงทุน
วิจยัและพัฒนา การสร้างบคุลากรวจิยัและพัฒนา ก็จะมผีลลพัธ์ 
(output) ท่ีสามารถสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศได้สงูตามไปด้วย  
แต่บางประเทศต้องใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ทัง้นี ้ยังอาจมปัีจจยั
ส�าคัญอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กฎหมายกฎระเบียบ นโยบาย 
ของรัฐบาลประเทศน้ัน ๆ เป็นต้น ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้ม
พัฒนาการทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะปัจจยัตัง้ต้น เนือ่งจาก
มีการตั้งเป้าหมายประเทศในการขับเคลื่อนงาน

ด ้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงทิศทางการจัดสรร 
งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาท่ีบูรณาการมากข้ึน 
กว่าแต่ก่อน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาการด้านการวิจัยและ
พัฒนาในระยะยาว

2 ท่ีมา : https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation
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ตารางที่ 2 สำาขาเทคโนโลยีที่มีการยื่นจดสำิทธิบัตรมากที่สำุดของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
3 สำาขาแรกที่มีการยื่นจดสำิทธิบัตรมากที่สำุดของประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ที่มา	:	World Intellectual Property Organization (WIPO) 2020

สำิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินสำ์
Computer technology Semiconductors Macromolecular 

chemistry, polymers

Pharmaceuticals Chemical engineering

Semiconductors Computer technology Optics Other consumer goods Macromolecular  

chemistry, polymers

Audio-visual 

technology

Pharmaceuticals Electrical machinery,

apparatus, energy

Civil engineering Basic materials 

chemistry

ความสำามารถ
ทางวิชาการของสถาบันวิจัยที่ส�คัญในไทยและต่างประเทศ

ในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน (Global  
Competitiveness Index 4.0: GCI 4.0) โดย World Economic  
Forum (WEF) นั้น ได้มีการน�าตัวชี้วัดด้านความโดดเด่น 
ของสถาบันวิจัย (Research Institutions’ Prominence) มาเป็น 
ปัจจัยหน่ึงในการพิจารณาความสามารถในการแข่งขันของ 
แต่ละประเทศด้วย ซึ่งตัวชี้วัดน้ี WEF อ้างอิงมาจากการจัด
อนัดบัขีดความสามารถของสถาบนัวจิยั (SCImago Institutions  
Rankings: SIR) ที่จัดท�าโดย SCImago Research Group 
โดย WEF จะน�าคะแนนของสถาบันวิจัยของแต่ละประเทศที่อยู ่

ในอนัดบั SIR ไปค�านวณออกมาเป็นคะแนนรวมของประเทศน้ัน ๆ   
ดังน้ัน ค่าอันดับ SIR น้ี จึงเป็นตัวแปรท่ีส�าคัญและมีประโยชน์
ในการก�าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมสถาบันวิจัยและสถาบัน
อดุมศกึษา และยังสามารถใช้ในการตดิตามประเมนิผลได้อกีด้วย

ในการจัดอันดับ SIR ได้แบ่งหน่วยงาน องค์กร และ
สถาบันวิจัยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.) สถาบันอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัย 2.) สถาบันและหน่วยงานด้านการแพทย ์
และสาธารณสุข 3.) หน่วยงานของรัฐท่ีมีผลงานด้านวิจัยและ
วิชาการ 4.) บริษัทเอกชน 
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จากการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings 20203  
ซึง่ได้มกีารจดัอนัดับสถาบนัวิจยัทัว่โลกมากกว่า 7,000 แห่ง พบว่า  
สถาบนัทีอ่ยู่ในอนัดบัท่ี 1 คอื Chinese Academy of Sciences (CAS)  
ของประเทศจีน โดยมีคะแนนอยู ่ ในเปอร ์ เซ็นไทล ์ ท่ี  1  
ทั้งสามมิติ เมื่อพิจารณาเฉพาะ 100 อันดับแรกพบว่า ประเทศ
ที่มีสถาบันติดอันดับมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา ซึ่งติดอันดับ
มากถึง 52 สถาบัน ส่วนประเทศไทยน้ัน มีสถาบันท่ีโดดเด่น  
3 อันดับแรก ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 554) มีคะแนนรวมอยู่ใน
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 คะแนนด้านการวิจัยอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 19  
ด้านนวัตกรรมอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 29 และด้านผลกระทบ 
ทางสังคมอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 9

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 572) มีคะแนนรวม
อยู่ในเปอร์เซน็ไทล์ที ่21 คะแนนด้านการวิจยัอยูใ่นเปอร์เซน็ไทล์
ที่ 19 ด้านนวัตกรรมอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 39 และด้านผลกระทบ
ทางสังคมอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 9

3. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(อันดับที่ 607) มีคะแนนรวมอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 26 คะแนน
ด้านการวิจัยอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 70 ด้านนวัตกรรมอยู่ใน 
เปอร ์เซ็นไทล์ที่  12 และด้านผลกระทบทางสังคมอยู ่ใน 
เปอร์เซน็ไทล์ที่ 59

อย่างไรก็ตาม เมือ่พิจารณาการจดัอนัดับน้ีต้ังแต่ปี 2009 – 2020  
พบว่า ในช่วงปี 2009 - 2014 อันดับสถาบันของประเทศไทย 
มแีนวโน้มดขีึน้ ต่อมาในช่วงปี 2014 – 2017 มอีนัดบัค่อนข้างคงท่ี  
แต่กลับมีอันดับลดลงอย่างมากต้ังแต่ปี 2018 เป็นต้นมา 
เน่ืองจากตัวชีวั้ดด้านนวัตกรรม (Innovation) และด้านผลกระทบ 
ทางสังคม (Societal) ของสถาบันส่วนใหญ่ในประเทศไทย
มีอันดับลดลง ประเทศไทยจึงจ�าเป ็นอย ่างย่ิง ท่ีจะต ้อง 
ให้ความส�าคัญต่อการวิจัยและพัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบนัวิจยั เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยท่ีส�าคัญในไทย
และต่างประเทศ ฐานข้อมลูจาก SCImago Institutions Rankings  
เป็นอกีฐานข้อมลูท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของสถาบนัวิจยั 
ซึง่จากการจดัอนัดบัประเทศไทยมหาวทิยาลยัมหิดลท�าได้ดทีีส่ดุ
อนัดับที ่554 ซึง่เป็นสิง่ท้าทายเพราะในนโยบายและยุทธศาสตร์
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2565  
แพลตฟอร์มที่  1 การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู ้  
ภายในปี 2570 ต้องการยกระดับสถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยชั้นน�า
ของโลกจ�านวน 10 แห่ง ดังน้ันเป็นส่ิงท่ีประเทศต้องติดตาม
พัฒนาการความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยของไทย 
ว่าจะมีอันดับท่ีดีขึ้นจ�านวนก่ีรายและมีสถาบันวิจัยใหม่ ๆ  
เข้ามาถูกจัดอันดับที่เพิ่มขึ้นด้วยต่อไป

3 ที่มา : https://www.scimagoir.com/rankings.php

1 2 3
ดานผลกระทบ

ทางสังคม
(Societal)

ดานการวิจัย
(Research)

ดานนวัตกรรม
(Innovation)

การจดัอนัดบั SIR ได้แบ่งตวัช้ีวัดออกเป็น 3 มิต ิได้แก่ 

ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านความ
เป็นเลิศของผลงานวิชาการท่ีเกิดจาก
สถาบันแต่ละแห่ง ทั้งในแง่จ�านวน  
การถูกอ้างองิถึง การตพิีมพ์ในวารสาร
ชั้นแนวหน้า การอยู่ในกลุ ่มผลงาน
วิจัยที่มีความเป็นเลิศ หรือความเป็น
ผู้น�าทางวิชาการ ฯลฯ ซ่ึงเก่ียวข้อง 
กับคณุภาพและผลสมัฤทธ์ิของผลงาน
วิจัยที่เกิดขึ้น

ซึง่ประกอบด้วยตัวชีวั้ดท่ีเกีย่วข้อง
กับสิทธิบัตร ได้แก่ การมีสิทธิบัตร
อ้างองิผลงานวิจยัของสถาบนั สดัส่วน
ผลงานวิจัยท่ีมีสิทธิบัตรอ้างถึง และ 
การยื่นขอจดสิทธิบัตรโดยหน่วยงาน

ซึ่ ง เ ป ็ น ก า ร ชี้ วั ด มิ ติ ด ้ า น ก า ร
แสดงตัวตนบนสื่ อออนไลน ์และ 
ในอินเทอร์เน็ต (online presence)
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อันดับสำถาบันของประเทศไทยในการจัดอันดับ SCImago Institutions Rankings

ที่มา	: SCImago Institutions Rankings 2020        

ประเภทของสถาบนั
สถาบัน
อุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
สถาบัน
และหนวยงาน
ดานการแพทย
และสาธารณสุข
หนวยงานของรัฐ
ทีม่ผีลงานดานวจิยั
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สำ่วนที่ 

4

• วางนโยบายทิศทางของประเทศด้าน อววน. เพื่อการพัฒนา
• ขับเคลื่อนระเบียบวาระการพัฒนาที่ส�คัญเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ
• การออกแบบกลไกและแพลตฟอร์มการพัฒนาก�ลังคนของประเทศ
• การปฏิรูปเชิงระบบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดี
• การปลดล็อคกฎระเบียบเอื้อต่อการท�วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
• การเชื่อมโยงกับเครือข่ายด้านนโยบาย อววน. ในต่างประเทศ

ผลงานสำ� คัญ 
ของ สอวช. ปี 2563

24



การขบัเคลือ่นงานของ สอวช. มกีารด�เนินการทัง้ในด้านการพัฒนาระบบการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) 
ของประเทศให้ก้าวหน้าและมีประสทิธิภาพ และการใช้ประโยชน์จากระบบ อววน. ให้เกดิประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  
โดยคาดหวงัว่าผลการท�งานของ สอวช. จะเป็นจดุเริม่ต้นในการเปลีย่นแปลงประเทศให้ไปสูป่ระเทศทีพ่ฒันาแล้ว และเปิดโอกาสให้มีการน�
ระบบ อววน. ไปใช้ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง ทัง้ในการฟ้ืนฟูประเทศในระยะเร่งด่วนและการพัฒนาประเทศในระยะยาว  

ผลการท�งานปี 2563 ของ สำอวช. สำามารถแบ่งการท�งานออกเป็น 5 มิติ ดังนี้

มิติการขับเคลื่อน นโยบายและมาตรการ
1. วางนโยบายทิศทาง
ของประเทศด้าน อววน. 
เพื่อการพัฒนา 

• สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือบ่มเพาะแนวคิดท่ีหลากหลายเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนานโยบายและโซลูชั่น 
ที่ใช้งานได้จริง 

• ก�าหนดทิศทาง อววน. ให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ  และสอดคล้องกบับรบิทโลกท่ีเปลีย่นแปลงไป 
• ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงระบบและการใช้เครื่องมือการมองอนาคต เพ่ือระบุแนวโน้ม 

ที่ส�าคัญและวาระการพัฒนา อววน. ในระยะยาว

2. ขับเคลื่อน
ระเบียบวาระ 
การพัฒนาที่ส�าคัญ 
ตอบยุทธศาสตร์ชาติ

• สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ตลอดจนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน

• สร้างผูเ้ล่นท่ีเข้มแขง็ในระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม โดยมุง่เพ่ิมจ�านวนบรษิทัฐานนวตักรรม หรอื IDE (Innovation- 
Driven Enterprise) ที่มียอดขาย 1,000 ล้านบาท จ�านวน 1,000 ราย ภายในปี 2570

• ปักหมดุบทบาทของประเทศไทยในอตุสาหกรรมส�าคญัแห่งอนาคต ผ่านการเตรยีมตวัทางวชิาการ รวมทัง้ปัจจยั
ขับเคลื่อนและปัจจัยสนับสนุน

• เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (Gross expenditures on R&D: GERD) ให้ทัดเทียมระดับของประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยเพิ่มเป็น 2% ต่อ GDP ภายในปี 2570 หรือประมาณ 370,000 ล้านบาท 

• สร้างสังคมอยู่ดีมีสุขและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ผ่านการใช้ข้อมูลเข้มข้นเพื่อขจัดปัญหาให้ตรงจุด

3. ออกแบบกลไกและ
แพลตฟอร์มการพัฒนา
ก�าลังคนของประเทศ

• เพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศให้สูงขึ้น ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
• ประเทศไทยมกีลไกสนับสนนุการเรยีนรูต้ลอดชวิีตและการพัฒนาอาชพีอย่างต่อเน่ือง ตอบสนองความต้องการ

ของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้
• การเรียนการสอนและการวิจัยของอุดมศึกษาตรงตามความต้องการของภาคเอกชน มีกลไกเชื่อมโยง 

ให้เกิดการพัฒนาคนและท�าวิจัยร่วมกับเอกชนในเชิงลึกมากขึ้น 
• ประเทศไทยมีก�าลังคนที่มีความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และภาคอุตสาหกรรมไทย 

ได้รับการยกระดับเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการวิจัยนวัตกรรมสินค้าและกระบวนการ (Product Innovation 
and Process Innovation)

4. การปฏิรูปเชิงระบบ
เพื่อสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่ดี

• เกิดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณผ่านกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตอบโจทย์การวิจัยและนวัตกรรม
มากขึ้นในลักษณะBlock Grant และ Multi-year 

• เกิดระบบการบริหารและจัดการทุน รวมถึงหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (PMU)  
ที่รับผิดชอบในสาขาที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับประเทศอย่างครอบคลุม 

• มรีะบบการตดิตามและประเมนิผลระบบ อววน. ของประเทศ ท่ีสามารถน�าไปใช้เพ่ือการวางนโยบาย การจดัสรร
งบประมาณ และการด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบ อววน. ได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากข้ึน

• มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล อววน. ที่บูรณาการและและลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน

5. การปลดล็อค 
กฎระเบียบเอื้อต่อ 
การท�าวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม

• สร้างความคล่องตัว ลดปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในหน่วยงานวิจัย 
ของรัฐและมหาวิทยาลัย

• ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
• กระตุ้นให้ภาคเอกชน โดยเฉพาะ SME และภาคประชาสังคมเป็นผู้ท�าวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้น 
• จูงใจให้นักวิจัยสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของตลาด และจูงใจให้นักวิจัย 

และบุคลากรในมหาวิทยาลัยออกมาด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

6. การเชื่อมโยง 
กับเครือข่าย 
ด้านนโยบาย อววน.  
ในต่างประเทศ

• มีข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยและครอบคลุม เพื่อใช้ในการจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประสิทธิผล
• สร้างความเชื่อมโยงของเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ เกิดการผนึกก�าลังความเชี่ยวชาญ 

แบบไร้พรมแดน และช่วยยกระดับมาตรฐานงานวิจัยของไทยในเวทีโลก 
• ส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศด้าน อววน.   
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ดาวน์โหลดเอกสำารฉบับเต็ม
https://www.nxpo.or.th/HESRI_policy

สอวช. ได้ด�าเนินการหลายรูปแบบเพ่ือช่วยระบุบทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(อววน.) ท่ีจะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศภายหลังการเผชิญวิกฤตโควิด-19 ให้ได้มากท่ีสุด โดย สอวช. ได้จัดให้มีแพลตฟอร์ม
ระดมสมองเพื่อสกัดแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาพัฒนาสู่แนวนโยบายเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู การวิเคราะห์ภาพอนาคต
ประเทศไทยท่ีมโีอกาสเกิดขึน้หลงัเผชญิวกิฤตโควิด-19 และเสนอแนะทิศทางการพัฒนาประเทศเพ่ือรองรบัภาพอนาคตท่ีอาจเป็นไปได้  
รวมทั้งได้ระบุทิศทางการพัฒนา อววน. ซึ่งรวมถึงทิศทางการผลิตและพัฒนาก�าลังคน เพื่อรองรับการฟื้นตัวของประเทศหลังวิกฤต
โควิด-19 และการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

วางนโยบายทิศทางของประเทศ
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

ทศิทางการพฒันาการอดุมศกึษา วทิยาศาสำตร์ วจิยั
และนวตักรรมเพือ่การฟ้ืนตวัของประเทศหลงัวกิฤต 
โควดิ-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างผลกระทบและ
ความเปลีย่นแปลงทัง้ทางเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ต่อความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชากร

เพ่ือส่งเสริมการใช้ อววน. เป็นเครื่องมือส�าหรับการฟื้นตัว
ของประเทศ สอวช. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากตัวเลขสถิติข้อมูล
สถานการณ์ปัจจบุนั การประชมุระดมความเหน็ของผูท้รงคณุวฒุิ  
และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เพ่ือจัดท�า "ทิศทางการพัฒนา 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการฟื้นตัว
ของประเทศหลังวิกฤตโควิด-19" เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนา 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)  
อย่างบรูณาการเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหลงัวกิฤตโควิด-19  
ที่มุ่งเน้นการใช้ อววน. เพื่อขจัดความยากจน สร้างความมั่นคง

วางนโยบายทิศทาง
ของประเทศ ดานอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา

สรางแพลตฟอรมเพื่อบมเพาะแนวคิดที่หลากหลาย
เพื่อเตรียมความพรอมสูการพัฒนานโยบายและ
โซลูชั่นที่ใชงานไดจริง 

กำหนดทิศทาง อววน. ใหตอบโจทยความตองการ
ของภาคสวนตางๆ และสอดคลองกับบริบทโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ใชการวิเคราะหขอมูล รวมกับการวิเคราะหเชิงระบบ
และการใชเครื่องมือการมองอนาคต เพื่อระบุแนวโนม
ที่สำคัญและวาระการพัฒนา อววน. ในระยะยาว

ภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤต COVID-19

กรอบแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนากำลังคนของประเทศ   

ทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการฟนตัวของประเทศ
หลังวิกฤต โควิด-19

Recovery Forum: เวทีระดมสมองจากผูเช่ียวชาญ
นโยบายในสาขาตางๆ เพื่อรองรับการฟนฟูและ
ปรับโครงสรางทางเศรษกิฐและสังคมของประเทศ
ในชวงวิกฤตการณระบาดของโรคโควิด-19

ผลงานสำคัญในป 2563 ประกอบดวย 4 ผลงาน
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สำอวช. ได้วิเคราะห์ปัจจัยสำ�คัญที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญในอนาคต 6 ปัจจัยสำ�คัญ ดังนี้

จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างต้น น�มาสำู่การวิเคราะห์ 5 แนวทางการปรับตัวของประเทศสำู่อนาคต 
ซึ่งประกอบด้วย

ของมนุษย์ พัฒนาเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและวางรากฐานเพ่ืออนาคต พัฒนาก�าลังคนและการอุดมศึกษา และปฏิรูประบบ อววน.  
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการนโยบายยุทธศาสตร์ และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แนวทางการปรบัตวัของประเทศท่ีได้เสนอในเอกสารน้ี จะเป็นอกีหน่ึงแนวทางท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพร้อมรบัมอื และมภูีมคิุม้กัน
กับความเปลี่ยนแปลง และสามารถปรับตัวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. ให้ความเห็นชอบให้ส่งมอบเอกสารฉบับน้ีให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (กสว.) และคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท�านโยบายยุทธศาสตร์และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

การเกิดขึ้นของโควิด-19 และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

ความเหลื่อมล�้าและความไม่เสมอภาคทางสังคม 

การเปลี่ยนขั้วอ�านาจเศรษฐกิจของโลก 

การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากร 

ความหลากหลายของขั้นชีวิตและสังคมสูงวัย 

นวัตกรรมพลิกโฉม หรือที่เรารู้จักกันในนาม Disruptive Innovation

การสร้างสมดุลระหว่างการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสร้างสงัคมทีม่คีณุภาพ ยืดหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลง พัฒนาระบบ  
สาธารณสุขที่เข้มแข็งและรักษาสิ่งแวดล้อม

การค�านึงถึงความมัน่คงของประชาชนในประเทศเป็นทีต่ัง้ ทัง้ความมัน่คงทางอาหาร ความมัน่คงทางสขุภาพ ความมัน่คง  
ทางพลังงาน และความมั่นคงทางอาชีพ

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจายความเจริญสู่ท้องถ่ินและส่งเสริม 
ให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมท่ีพัฒนาจากความสามารถของคนไทย เพ่ือลดการพ่ึงพาจากต่างชาติ 

เตรยีมการเพ่ือรองรบัสงัคมในอนาคตทีจ่ะเกิดการเปลีย่นแปลง เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมพลกิโฉม 
เช่น สงัคมทีม่นษุย์และหุ่นยนต์อยู่ร่วมกันในชวิีตประจ�าวัน เศรษฐกิจทีม่ปัีญญาประดษิฐ์เป็นฐานในการด�าเนินธุรกิจ
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โดยมีการระดมความเห็นภายใต้ Recovery Forum ที่ผ่านมาในหัวข้อดังต่อไปนี้

วันที่ หัวข้อ วิทยากร
7 พ.ค. 2563 การแบ่งปันประสบการณ์การส่งเสริม reskill/upskill ตามโมเดล 

ของ Generations
McKinsey & Company

14 พ.ค. 2563 The Next Step to Overcome COVID-19 Crisis นายแพทย์ค�านวณ อึ้งชูศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาระบาดวิทยา

21 พ.ค. 2563 Thailand Trade Platform คุณปฐมา จันทรักษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

28 พ.ค. 2563 ยุทธศาสตร์วัคซีนป้องกัน COVID-19: ประเทศไทยมีศักยภาพผลิตเอง 
หรือต้องพึ่งพาต่างประเทศ

นพ.นคร เปรมศรี 
ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

4 มิ.ย. 2563 Tourism Industry After COVID: From Recovery Towards Sustainability Dr.Tomas Koch & Jan Sodprasert
McKinsey & Company

11 มิ.ย. 2563 การฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดร.ยุทธศักดิ์ ศุภสร 
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

18 มิ.ย. 2563 School Reopening and Teacher Empowerment to Cope with the Next 
Normal in Education

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25 มิ.ย. 2563 ทิศทางการขับเคลื่อน EEC ยุคหลังโควิด ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

2 ก.ค. 2563 สร้างระบบรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

9 ก.ค. 2563 การขจดัความยากจนอย่างตรงจดุลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคมไทยยุคหลงัโควิด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

16 ก.ค. 2563 Smart Farming เพ่ิมความสามารถเกษตรกรไทย กรณีศึกษาคูโบต้าฟาร์ม  
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บรษิทั สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด

23 ก.ค. 2563 Leading futures: Chulalongkorn University Innovation for Society รศ.ดร. ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 
รองอธิการบดีด้านการวางและก�าหนด
ยุทธศาสตร์ นวตักรรม และพันธกิจสากล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Recovery Forum: เวทีระดมสำมองจากผู้เชี่ยวชาญนโยบายในสำาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการฟื้นฟูและ 
ปรับโครงสำร้างเศรษฐกิจและสำังคมของประเทศในช่วงวิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

สอวช. ได้จดั Recovery Forum ข้ึนเพ่ือเป็นเวทกีารเสวนาระดม
ความคดิจากผูเ้ชีย่วชาญในหลากหลายสาขา เช่น ด้านสาธารณสขุ 
ด้านสงัคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศกึษา ด้านการท่องเท่ียว ฯลฯ  
ซึ่งจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 น. - 18.30 น.  
เป็นจ�านวน18 ครั้ง โดยข้อมูล/ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดเวที 
เสวนา Recovery Forum ได้ถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในหลาก
หลายมิติ ทั้งการจัดท�ารายงานการศึกษา ไปจนถึงการประสาน 
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนมาตรการส�าคัญต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ของเวทน้ีี คอืเพ่ือเป็นเวทีในการระดมสมองและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ในการฟื้นฟู 
และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง
วิกฤตการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือสื่อสาร และ 
ให้ความรู้แก่ผู้สนใจในประเด็นส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงแนวทางการปรับตัวของธุรกิจและสภาพความเป็นอยู ่
ของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19
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วันที่ หัวข้อ วิทยากร
30 ก.ค. 2563 การปรับห่วงโซ่มูลค่าใหม่ของพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งให้เกษตรกร 

ด้วย อววน.
ผศ.ดร. บัณฑิต อินณวงศ์ 
ผู้อ�านวยการศูนย์นวัตกรรมอาหาร
แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (EAST)

6 ส.ค. 2563 Regional Science Parks: An Engine for Sustainable Growth in the 
Post-Pandemic Era

ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ 
ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 ส.ค. 2563 Future Mobility - โอกาสทางอุตสาหกรรมของภาคเอกชนไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
หัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility & Vehicle  
Technology Research Center (MOVE)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

27 ส.ค. 2563 แนวโน้มอตุสาหกรรมอาหาร - โอกาสของประเทศไทยในตลาดโลก ยุคนิวนอร์มลั นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์
รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้�านวยการ
ศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์

24 ก.ย. 2563 แนวทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคการฟื้นฟู นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ
สถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั

23 ธ.ค. 2563 แนวทางขับเคลื่อน “Happy Tourism” นายกลนิท์ สารสนิ
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ผลจากการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญนโยบายในสาขาต่าง ๆ ได้รวบรวมและจัดท�ารายงานการศึกษา จ�านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
รายงานการศึกษา “มาตรการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ” และ “มองภาพอนาคตประเทศไทย: แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19” ซึ่งได้รับรางวัลผลงานดีเด่น  
ประจ�าปี 2563 กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม นอกจากนี ้ยังขบัเคลือ่นโยบายส�าคญัผ่านการด�าเนินโครงการ  
จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่ การส่งเสริมการ Upskill/Reskill และการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย
ยุคหลังโควิด

ดาวน์โหลดเอกสำารฉบับเต็ม
https://www.nxpo.or.th/Covid_recovery

ดาวน์โหลดเอกสำารฉบับเต็ม
https://www.nxpo.or.th/PostCOVID-19
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ดาวน์โหลดเอกสำารฉบับเต็ม
https://www.nxpo.or.th/PostCOVID-19

ภาพอนาคตประเทศไทยหลงัวิกฤต COVID-19 

สอวช. ร่วมกับ มลูนธิิสถาบนัอนาคตไทยศกึษา (Thailand Future Foundation) ได้ศกึษาและจดัท�าภาพอนาคตประเทศไทยหลงัเผชญิ 
วิกฤตโควิด -19 และข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพ่่ือขับเคลื่อ่นประเทศหลังัสถานการณ์คลี่ค่ลาย ผ่านการปรบัตวัใน 4 ระยะดังัต่อไปนี้

วิ่งเลียบผา
(Risky Business)
ประเทศไทยยงัมกีารระบาดซ�า้ 
แต่เศรษฐกิจสามารถฟื้นตัว  
ได้อย่างรวดเร็ว ภาคส่วน 
ต่างๆ เคลื่อนตัวไปได้แต่ยัง
อยูบ่นความเสีย่ง ท�ให้ธุรกจิ 
และประชาชนต้องใช ้ชีวิต 
ด้วยความระมัดระวัง

หลงป่า ติดหล่ม 
(Doomsday Scenario)
ประเทศไทยยังมีการระบาด
ซ�้าในขณะที่เศรษฐกิจหดตัว 
ทกุอย่างในประเทศหยุดชะงกั
ต้องใช้เวลาในการฟ้ืนตวันาน

ลากเกียร์ต�่า
(Slow but Sure)
ประเทศไทยควบคมุโรคระบาด 
ได้เบด็เสรจ็ แต่ระบบเศรษฐกจิ 
ไม่ฟ้ืนตวั ในภาพรวมประเทศ
เดินหน้าได้เรื่อย ๆ  อย่างช้าๆ

ซิ่งทางด่วน
(Rosy Scenario)
ประเทศไทยสามารถควบคุม 
โรคได้เบด็เสรจ็และเศรษฐกจิ
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เป็นภาพอนาคตที่ เส ้นทาง
ราบรื่น เคลื่อนตัวสะดวก 
ประเทศสามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ควบคุม
(Restriction) 

ระยะพยายามควบคุม
การแพรระบาดของโรค

(เดือนที่ 1-6) 

คลี่คลาย
(Reopening)

ระยะผอนคลายการควบคุมและ
เริ่มกลับสูการประกอบกิจกรรม

เศรษฐกิจและสังคม
(เดือนที่ 7 – 12)

ฟนตัวและปรับตัว
(Recovery)
ระยะการฟนตัว

และปรับตัวภายหลังจาก
สถานการณคลี่คลาย
(เดือนที่ 13-18 )

ปรับโครงสรางใหม
(Restructuring)

ระยะการปรับโครงสราง
ระบบเศรษฐกิจและการปรับตัว

ของสังคมใหม
(เดือนที่19 – อนาคต 5 ปขางหนา)

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

ผลการศกึษานี ้ช่วยฉายให้เหน็ฉากทัศน์ภาพอนาคต (Scenarios) ของประเทศไทยหลงัวิกฤติโควดิ - 19 ทีเ่ป็นไปได้ 4 รปูแบบ อนัเนือ่งมาจาก 
ปัจจยัทีม่คีวามไม่แน่นอน 2 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ปัจจยัด้านการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ และปัจจยัด้านการควบคุมโรคระบาด โดยเปรยีบเทยีบ
ภาพอนาคตของประเทศเป็น 4 เส้นทางและการเดนิทางท่ีประเทศไทยอาจต้องเผชญิ คอื “ซิง่ทางด่วน” (Rosy Scenario) “หลงป่า ตดิหล่ม” 
(Doomsday Scenario) “ว่ิงเลยีบผา” (Risky Business) และ “ลากเกียร์ต�า่” (Slow but Sure) 

นอกจากน้ี ยังได้น�าเสนอบทสรปุในเบือ้งต้นต่อนโยบายในภาพรวมและทศิทางพร้อมข้อเสนอแนะรายสาขาส�าหรบั 11 สาขาการพัฒนา 
ท่ีส�าคญั ซึง่ช่วยให้หน่วยงานสามารถวางยุุทธศาสตร์ท่ีพร้อมรับักัับทุุกสถานการณ์และถ่ีถ้วน ซึง่ส่งผลให้ผลงานน้ี ได้รบัรางวัลผลงานวิจยัและ 
นวัตกรรมดเีด่นตอบรบัชวิีตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรบัตัวอนัเนือ่งมาจากภาวะวกิฤตโควิด - 19 ประจ�าปี 2563 กระทรวง อว. ด้วย 
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ข้อเสำนอแนะเชงินโยบายในภาพรวมจากกระบวนการจดัท�ภาพอนาคตประเทศไทยหลงัเผชญิวกิฤตโควดิ-19 ดงักล่าว
ครอบคลุมใน 7 ประเด็น ดังนี้

โดยมีทิศทางเชิงกลยุทธ์และข้อเสำนอแนะรายสำาขา 11 สำาขาที่สำ�คัญ ได้แก่

บรรเทาผลกระทบและช่วยในการปรับตัว

ยกระดับทักษะแรงงานและพัฒนาทุนมนุษย์

เปลี่ยนผ่านธุรกิจและกิจกรรมสู่โลกดิจิทัล 

บูรณาการข้อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปลดล็อคกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค

เกษตรต้นน�้า - เพิ่มผลิตภาพ คุณภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย

อุตสาหกรรมอาหาร - มุ่งสู่การเป็นครัวโลกที่มั่นคง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมการผลิต - เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมสัญชาติไทย

ท่องเที่ยว - ท่องเที่ยวปลอดภัย มีคุณภาพ กระจายสู่เมืองรอง

SMEs & IDEs - สร้างวิสาหกิจยุคใหม่ ก้าวล�้าทันสมัยและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจฐานราก - ส่งเสริมศักยภาพ สร้างโอกาส ด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างตรงจุด

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม - สร้างความพร้อมของท้องถิ่น มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์

บริการภาครัฐ - บริการอัจฉริยะ ปราศจากคอรัปชั่น

สุขภาพ - สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ชูจุดแข็งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

การศึกษา - ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อความสามารถในการปรับตัว

สังคม – สร้างสังคมแห่งความรักและเกื้อกูลแบ่งปัน
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กรอบแผนด้านการอดุมศกึษาเพือ่ผลติและพฒันาก�ลงัคนของประเทศ

ขับเคลื่อนระเบียบวาระ
การพัฒนาที่ส�คัญตอบยุทธศาสตร์ชาติ

ผลงานสำคัญในป 2563 ประกอบดวย 6 ผลงาน

ขับเคลื่อนระเบียบวาระ
การพัฒนาที่สำคัญ
ตอบยุทธศาสตรชาติ

สรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการ
ของประเทศ ตลอดจนปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน
สรางผูเลนที่เขมแข็งในระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม 
โดยมุงเพิ่มจำนวนบริษัทฐานนวัตกรรม หรือ IDE
(Innovation-Driven Enterprise) ที่มียอดขาย
1,000 ลานบาท จำนวน 1,000 ราย ภายในป 2570
จำนวน 1,000 ราย ภายในป 2570 
ปกหมุดบทบาทของประเทศไทยในอุตสาหกรรมสำคัญ
แหงอนาคต ผานการเตรียมตัวทางวิชาการ 
รวมทั้งปจจัยขับเคลื่อนและปจจัยสนับสนุน
เพิ่มคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (Gross 
expenditures on R&D: GERD) ใหทัดเทียม
ระดับของประเทศพัฒนาแลว โดยเพิ่มเปนเปน 2% ตอ
GDP ภายในป 2570 หรือ ประมาณ 370,000 ลานบาท 
สรางสังคมอยูดีมีสุขและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ผานการใชขอมูลเขมขนเพื่อขจัดปญหาใหตรงจุด

โมเดลเศรษฐกิจ BCG  

การเปลี่ยนผานสูระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

แพลตฟอรมการพัฒนาวิสาหกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม
(Innovation-Driven Enterprise: IDE)    

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร อววน. 
เพื่อขจัดความยากจนแบบตรงจุด 
(Targeted Poverty Eradication)

การพัฒนาระบบองคความรูดานสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
เพื่อการพัฒนาประเทศ 

การเพิ่มความสามารถอุตสาหกรรมระบบคมนาคม
แหงอนาคต (Future Mobility Industry)

สอวช. ร่วมกบัส�านักงานปลดักระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์  
วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว.) ในฐานะเลขานกุารร่วมของคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษาการจัดท�ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนาก�าลังคนของประเทศจัดท�า 
“กรอบทิศทางด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศ พ.ศ. 2564-2565” เพ่ือเป็นกรอบของการจดัท�าแผน
ด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 

กรอบแผนนี้ ได้เน้นย�้าจุดเน้นส�าคัญของนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์ด ้านการอุดมศึกษา ซึ่งคือ การปฏิรูประบบ 
การอุดมศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู ้ตลอดชีวิตและ
ทักษะเพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการและธุรกิจ
นวัตกรรม และการเคลื่อนย้ายบุคลากรผู้มีศักยภาพสูง

โดยเป็นที่คาดหวังว่า กรอบแผนด้านการอุดมศึกษาฯ นี ้
จะส่งผลให้เกิดนโยบายท่ีชดัเจนในด้านการอดุมศกึษา ท�าให้เกิด
การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านการอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

• สถาบันอุดมศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประเทศบนพ้ืนฐานของความเป็นเลศิ การสร้างจดุต่าง  
และความหลากหลาย 

• ผู ้ เ รียนทุกกลุ ่มสามารถเข ้า ถึงบริการการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูง เมื่อส�าเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชพีและมรีายได้สูงเพียงพอท่ีจะช่วยเหลอื 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ดีข้ึน
ในอนาคต

• บัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาของไทยมีสมรรถนะ 
ที่พร้อมท�างานตอบสนองภาคส่วนผู้ใช้งาน

• มรีะบบนเิวศท่ีดงึดดู Global Talent ให้เข้ามาใช้ศกัยภาพ
ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการการอดุมศกึษา (กกอ.) ได้ตัง้คณะท�างานจดัท�า
แผนด้านการอดุมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 
โดยมี สอวช. และ สป.อว. ร่วมเป็นคณะท�างาน เพื่อจัดท�า (ร่าง)  
แผนด้านการอดุมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ  
พ.ศ. 2564-2570 โดยใช้กรอบแผนด้านการอุดมศึกษาฯ  
เป็นหน่ึงในแนวทางของการจัดท�า (ร่าง) แผนฯ และได้รับ 
ความเห็นชอบจาก กกอ. เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2562  
จากสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่8 มกราคม 2563 จากคณะรฐัมนตรี  
เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 ได้รับความเห็นชอบในหลักการ 
จากส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
วันท่ี 4 มถุินายน 2563 และผ่านความเหน็ชอบจากสภานโยบายฯ 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
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เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือตอบโจทย์ใหญ ่
ของประเทศ ในปี 2563 สอวช. ได้ขบัเคลือ่นระเบยีบวาระการพัฒนา 
ทีส่�าคญัใน 6 ด้าน คอื การพัฒนาระบบนเิวศของการประกอบการ 
ที่ เอื้อต ่อการเกิดของวิสาหกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
การส่งต่อ BCG Model ให้เป็นแนวทางยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากโดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมผลิตภาพ
และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  
การออกแบบโมเดลการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย การออกแบบแนวทางการใช้กลไก  
อววน. เพ่ือขจดัความยากจนแบบตรงจดุ การเพ่ิมความสามารถ
อุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต และการพัฒนาระบบ
องค์ความรูท้างสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์   

แพลตฟอร์มการพัฒนาวิสำาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise: 
IDE) 

ของ MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program 
(MIT REAP) มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึง่การทดลองในปีท่ี 2  
(พ.ศ. 2563) นี้ สอวช. และ มกค. ได้คัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใน 24 พื้นที่ รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ�านวน 205 ราย  
มาเข ้าร ่วมการอบรมแนวคิดการประกอบการนวัตกรรม  
(IDE Mindset) ซึง่เริม่ต้นจากการค้นหาปัญหาในท้องถ่ินของตน 
และพัฒนามาเป็นโอกาสทางการประกอบการหรือเป็นโอกาส 
ในการพัฒนานวตักรรม การทดลองเชงินโยบายน้ียังได้สนับสนนุ
ให้ผูน้�าของแต่ละกลุม่กลบัไปผลกัดนัให้เกิดการสร้างระบบนเิวศ 
ทางการประกอบการในท้องถ่ินของตน เพ่ือให้เกิดเป็นแพลตฟอร์ม 
การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป

โมเดลเศรษฐกจิ BCG

โมเดลเศรษฐกิจ BCG คอืการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน  
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
โดยจะเป็นเครื่องยนต์ชุดใหม่ส�าหรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
ของประเทศอย่างย่ังยืน สร้างการเตบิโตเชงิคณุภาพ ต่อยอดจาก
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของไทยในด้านความเข้มแข็ง 
ของฐานทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศ สู่กลยุทธ์การสร้าง
ความได้เปรยีบเชงิการแข่งขันในระดบัโลก บนปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ วจิยั และนวัตกรรม 
พร้อมด้วยขุมก�าลังด้านการอุดมศึกษา มาต่อยอดให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 

ภายหลังการจัดท�าสมุดปกขาว BCG เมื่อปี 2561 สอวช. 
ด�าเนินการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG อย่างต่อเน่ือง 
โดยผลักดันให้ข้อเสนอดังกล่าวเป็นแนวทางในการให้ทุน 
ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เกิดมูลค่าการสนับสนุน
โครงการวิจัยใน 4 อุตสาหกรรม และการส่งเสริม BCG ภูมิภาค 
รวม 2,000 ล้านบาท โดยมีโครงการริเริ่ม BCG ขนาดใหญ่ เช่น 
Clinical Research Organization ชดุทดสอบ RT-PCR Covid-19  
และการสกัด Xanthone เปลอืกมงัคดุอนิทรย์ีระดบัอตุสาหกรรม 

นอกจากน้ี สอวช. ยังได้ร่วมสนับสนุนการจัดท�าข้อเสนอ 
BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine  
โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซึ่งเป็นข้อเสนอท่ีเกิดจาก
การร่วมท�างานกับเครือข่ายเพ่ือรวบรวมข้อเสนอเก่ียวกับ กฎ
ระเบียบ โครงสร้าง มาตรการจูงใจ ตามแผนการด�าเนินงาน
ด้านเกษตร สุขภาพการแพทย์ พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 
ท่องเที่ยวบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดิจิทัลเทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจหมนุเวียน ซึง่เป็นข้อมลูส่งต่อให้กับ สวทช. ในการหารอื
ร่วมกับภาคเอกชนหรือพัฒนาคลัสเตอร์การท�างานระยะต่อไป

การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และการสร้างระบบ
นิเวศการประกอบการ เป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้ขับเคลือ่นไปข้างหน้า สอวช. และมหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย (มกค.) โดยศูนย์การสร้างผู ้ประกอบการ 
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) จึงทดลองน�าหลักการ
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สอวช. ท�าการวิจยัเชงิระบบเพ่ือออกแบบโมเดลการขบัเคลือ่น 
ระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย โดยมุง่เน้น 
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในมุมที่กว้างมากกว่า
การบริหารจัดการของเสียหรือการจัดการขยะ และต้อง
มุ ่งสนับสนุนให้เกิดการสร้างมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินและมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดจากการออกแบบและปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการทางธุรกิจ ส�าหรับประเทศไทย  
การขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจหมนุเวียนจงึต้องพิจารณาใน 2 เส้น
ทางหลักควบคู่กันไป คือ

(1) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือแก้ปัญหาเดิม 
ของไทย เช่น ปัญหาขยะมูลฝอยที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต�่า เป็นต้น แม้แนวทางน้ี
จะช่วยเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจไม่สงูมาก แต่จะมบีทบาทส�าคญั 
ในการแก้วิกฤตด้านการใช้ทรพัยากรของประเทศ รวมทัง้ปรบัแนวคดิ 
และพฤติกรรมของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการท�าระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงได้อย่างเต็มรูปแบบ

(2) การขับเคลื่อนให ้ เศรษฐกิจหมุนเวียนเป ็นโอกาส
ส�าหรับการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะ 
จากการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ช่วยกระตุ้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใช้ทรัพยากร และการหมุนเวียนของวัสดุ รวมท้ังสร้าง 
การจ้างงานและสังคมสีเขียว

นอกจากน้ี เพ่ือเติมเต็มระบบนิเวศส�าหรับการเปลี่ยนผ่าน 
สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทย สอวช. ได้วิเคราะห์ช่องว่าง 
การพัฒนาและได้ระบุถึงปัจจัยเอื้อส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ 
ในระยะต้นเพ่ือช่วยให้ทุกภาคส่วน เริม่ด�าเนินการเปลีย่นสูร่ะบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ โดยได้จัดท�าข้อเสนอโปรแกรมปักหมุด 
หรือ Anchor programs ซึ่งจะเป็นจุดตั้งต้นที่ส�าคัญในการสร้าง 
ระบบนิเวศการท�างาน และผลกัดันให้เกิดการให้ทุนตามโปรแกรม 
ปักหมุดดังกล่าว ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) จ�านวน 4 โปรแกรม  
ได้แก่

1. Circular Economy Champion: สนับสนุนข้อริเริ่ม
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีผลกระทบสูงของภาคเอกชน  
เน้นสนับสนุนโครงการที่สร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนใน Value chain ท่ีมีผลกระทบสูง เพ่ือหารูปแบบ 
ความร่วมมอืหรอืกลไกการท�างานร่วมกันระหว่างผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง 
ให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างครบวงจร

โมเดลการขับเคลื่อน CE ของไทย
ใช CE เปนทางออกสำหรับปญหาเกา และโอกาสสำหรับเศรษฐกิจใหญ

เพิ่มโอกาส
ทางเศรษฐกิจ

ลดปญหาขยะ ปรับพฤติกรรม
ลดตนทุนสำหรับอุตสาหกรรมเกา

ระบ
บเศ

รษ
ฐก

ิจ

หม
ุนเว

ียน

• Resource recycling &
• Material Flow analysis
• Industry symbiosis
• คัดแยกขยะตนทาง

• Circular Design
• New business 
  model
• Sharing platform

ระบบเศรษฐกิจเดิม

แกปญหาที่มีอยูเดิม ลดของเสีย

โอกาสสำหรับธุรกิจใหม
Low carbon society

Green job

การเปลีย่นผ่านสู่ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
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ดาวน์โหลดเอกสำารฉบับเต็ม
https://www.nxpo.or.th/CE   

Circular
Economy

การพัฒนาระบบเพ่ือการเปล่ียนผ่าน
สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน :
โปรแกรมปักหมุดเพ่ือขับเคล่ือนนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยี

(ร่าง) สมุดปกขาว
2. Circular Economy Platform: พัฒนา Solution Platform 

เพ่ือรองรบัผูเ้ล่นกลุม่ต่าง ๆ  ท่ีหลากหลาย เน้นสร้างขีดดวามสามารถ 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ

3. Circular Economy R&D: การวิจยัและพัฒนานวตักรรม
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม 
เน้น พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีท�าให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงส�าคัญในการใช ้ทรัพยากร ท้ังในระดับ
อุตสาหกรรมรายสาขาและระดับ Cross-cutting

4. Circular Economy Citizen: สร้างคนและตลาด 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นสร้าง Circular Mindset ส�าหรับ
ประชาชนในวงกว้าง พัฒนาตลาด/ผู้บริโภคท่ีพร้อมรับสินค้า 
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และส่งเสริมให้เกิด Active Citizen  
ที่ร่วมสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในด้านการสร้างแรงผลักดันร่วมกับภาคีเครือข่าย สอวช. 
แสดงเจตนารมณ์ทีช่ดัเจนร่วมเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิหมนุเวียน  
โดยเมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2563 ดร.กาญจนา วานิชกร  
รองผู ้อ�านวยการ สอวช. ร ่วมพิธีลงนามเจตนารมณ์ร ่วม 
เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจหมนุเวียน ภายใต้ความร่วมมอื “หมนุเวียน 
เปลี่ยนโลก” ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ร่วมลงนามกว่า 30 แห่ง เพื่อผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ให้เกิดขึ้นจริง บรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างเป็นระบบและย่ังยืนบนพ้ืนฐานของการด�าเนินธุรกิจและ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
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แนวทางการขับเคลือ่นยทุธศาสำตร์ อววน. เพือ่ขจัดความยากจนแบบตรงจดุ (Targeted Poverty Eradication) 

ข้อเสำนอแนวทางการยกระดับครัวเรือนให้พ้นจากความยากจนโดยหน่วยงานของกระทรวง อว.

เขาระบบสวัสดิการสังคม

บพท. สงตอขอมูลและประสาน
ความชวยเหลือไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

1

เขาสูอาชีพ การจางงาน
เพิ่มรายได

สป.อว. ฝกอบรมและพัฒนาทักษะ
• Financial literacy
• Enterpreneurial skill
• Digital literacy

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
• พัฒนา Value Chain
• แนะนำเครือขาย เอกชน อาทิ
  สินเชื่อ ตลาด และเทคโนโลยี

2 สรางและพัฒนาธุรกิจ
ดวย วทน.

สป.อว.

ขยายโอกาสและศักยภาพคนจน

สงตอ
คนจนยากไร

เชื่อมโยงคนจนขาดโอกาส/ คนจนออนไหว
กับ Value chain ของธุรกิจ

Reskill/ Upskill
คนจนขาดโอกาส/ คนจนออนไหว

• ประสานหนวยนโยบายเพื่อ
  ออกแบบกลไกและพัฒนา
  อุตสาหกรรมในพื้นที่เปาหมาย

4พัฒนานวัตกรรมทั่วถึง

อุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค

3

• สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 
   ยกระดับอาชีพเดิม สรางอาชีพใหม
• เชื่อมโยงกับงานวิจัยหรือ
   เทคโนโลยีที่จำเปน

เก็บขอมูล
กลุมคนจน

คนจนยากไร

คนจนขาดโอกาส/
คนจนออนไหว

• ระบุและสอบถามกลุมเปาหมาย
   (Targeting & Verify)
• จัดประเภทคนจน (Classify)
• หาสาเหตุความยากจน (Clarify)

สวท.
• สนับสนุนทุนพัฒนาเทคโนโลยี
  ทางการเกษตร
• เนนความรวมมือระหวางเกษตรกร
  ผูประกอบการ และมหาวิทยาลัย

แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ือขจัดความยากจนแบบตรงจุด ได้น�ากลไกสถาบันการศึกษาเข้าไปมีบทบาท 
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ และการขจัดความยากจน 

โดย สอวช. จัดท�าข้อเสนอนโยบายเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

จัดตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจนระดับชาติ ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนินงานการขจัด 
ความยากจนอย่างตรงจดุ จดัสรรทรพัยากรและงบประมาณ ปลดลอ็คกฎระเบยีบต่าง ๆ  และสร้างแรงจงูใจก�ากับและ
ติดตามการด�าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

1

ส่งเสรมิบทบาทของเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยภาครฐัออกมาตรการสร้างแรงจงูใจ เช่น มาตรการ
ร่วมจ่ายค่าแรง มาตรการเงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ มาตรการยกเว้นภาษ ีและการรบัรองการประเมนิ Environmental Social 
and Governance (ESG) ของเอกชน เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนให้เอกชนสามารถมีบทบาทในการขจัดความยากจน 
อย่างตรงจุด

2

มอบหมายหน่วยงานในสงักัดกระทรวง	อว.	ด�าเนินการขจดัความยากจนในพืน้ท่ีรบัผิดชอบตามศกัยภาพของหน่วยงาน 
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย	4	ปี	รวมท้ังมีนโยบายหรอืมาตรการท่ีสนับสนุนการลงพืน้ท่ีขจดัความยากจน	เช่น นโยบาย
ให้มหาวิทยาลยัก�าหนดการลงพ้ืนท่ีเกาะตดิครวัเรอืนยากจนของอาจารย์เป็นตวัชีว้ดั (KPI) ของคณะ การน�าผลงานขจดั 
ความยากจนไปใช้ในการพิจารณาเลือ่นเงนิเดอืนประจ�าปีและการขอต�าแหน่งทางวชิาการได้ การมอบรางวัลและประกาศ
เกียรตคิณุให้กับหน่วยงานและบคุคลทีม่คีวามสามารถโดดเด่นในการขจดัความยากจน การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยั (Ranking) 
ตามผลการด�าเนนิงานด้านการขจดัความยากจน และการจดัสรรงบประมาณโดยตรงส�าหรบัหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว.  
ในการขจดัความยากจน เป็นต้น

3
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ทั้งนี้ หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. สามารถมีบทบาท 
ในการขจัดความยากจนดังนี้

ลงพืน้ท่ีระบปัุญหา โดยหน่วยบรหิารและจดัการทนุด้านการ 
พัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) จัดสรรทุนให้สถาบันการศึกษา
ด�าเนินงานด้านการขจัดความยากจนอย่างตรงจุดร่วมกับกลไก
ความร่วมมือในพ้ืนท่ี เพ่ือระบุตัวตนและสอบทานครัวเรือน
ยากจน (Targeting and Verify) จัดประเภทคนจน (Classify)  
ศกึษารากของปัญหาความยากจนและบรบิทครวัเรอืนซึง่จะน�ามาสู ่
การออกแบบแนวทางการขจัดความยากจนอย่างตรงจุด

ต่อยอดจากโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต�าบล 
แบบบรูณาการ	(มหาวทิยาลยัสูต่�าบล)	ในการส่งเสรมิการพฒันา 
ทักษะอาชพีใหม่	(Upskill/	Reskill) โดยส�านักปลัดกระทรวง อว.  
ขยายการด�าเนนิงานโครงการมหาวิทยาลยัสูต่�าบล (มหาวิทยาลยั
สู่ต�าบล เฟส 2) ให้มีการจัดฝึกอบรม บ่มเพาะพัฒนาทักษะ 
ด้านต่าง ๆ ส�าหรับคนจนขาดโอกาส/อ่อนไหว อาทิ ความรู ้
ทางด้านการเงิน ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ และเทคโนโลยี
ดิจิทัล

สร้างโปรแกรมความร่วมมือผลตินวตักรรมท่ัวถึง	(Inclusive	 
Innovation) เชิงพาณิชย์ขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างสถาบันการศึกษา 
และบริษัทเอกชน เพ่ือขยายโอกาสการเข ้าถึงทรัพยากร
ห รื อ เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ค น จ น  ห รื อ ล ด ต ้ น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต  
โดยอทุยานวทิยาศาสตร์ภมูภิาคสามารถเป็นศนูย์กลางในภูมภิาค  
เชื่อมโยงเครือข่าย

สร้างกลไกการพฒันาอุตสาหกรรมด้วย	วทน.	เพือ่สร้างธรุกจิ
ในพืน้ที ่ เชื่อมโยงเครือข่ายและสนับสนุนการออกแบบแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือคนจนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ 
เน้นกลุ่มคนจนขาดโอกาส และกลุ่มคนจนอ่อนไหวเป็นหลัก  
โดย สอวช. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ท�าหน้าที่ประสาน
หน่วยงานนโยบายอื่น ๆ  เพื่อออกแบบกลไกพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมในพ้ืนที่เป้าหมาย แนะน�าเครือข่าย
เอกชน เช่น สินเชื่อ ตลาด และเทคโนโลยี เป็นต้น

การพัฒนาระบบองค์ความรู ้ด ้านสำังคมศาสำตร์ 
มนุษยศาสำตร์และศิลปกรรมศาสำตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ

สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ มคีวามส�าคญั 
ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่สมดุล  
ท่ีให ้ความส�าคัญกับการพัฒนามนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปรับโครงสร้างระบบ อววน.  
ถือเป็นโอกาสส�าคัญในการทบทวนสถานภาพ แนวโน้ม ปัญหา 
และอุปสรรคของระบบวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือให้สามารถผลิต
และเผยแพร่ความรู ้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
ตลอดจนสามารถแปลงความรู้สู่นโยบายสาธารณะ นวัตกรรม
สังคม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสร้างคุณค่าในรูปแบบต่าง ๆ 

ส อ ว ช .  ไ ด ้ ริ เ ริ่ ม ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ร ะ บ บ อ ง ค ์ ค ว า ม รู  ้
ด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ เพ่ือส�ารวจ
ปัญหาการสร้างความรู้และความต้องการของประชาคม และ
ส�ารวจโครงสร้างการจดัการความรู ้เพ่ือก�าหนดเป้าหมายการวิจยั  
การพัฒนาก�าลังคน และการพัฒนาโครงสร ้างพ้ืนฐาน 
เ พ่ือการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด ้านสั งคมศาสตร ์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาคม และประเทศ และจดัท�าข้อเสนอการปรบัปรงุระบบ
บริหารจัดการทุน การติดตามและประเมินผลท่ีให้ความส�าคัญ 
กับทั้งการสร้างคุณค่าและการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และ 
งานสร้างสรรค์ รวมท้ังการยกระดับโครงสร้างการจัดการ
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ให้เชื่อมโยงกับระบบ อววน. ของประเทศ
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นอกจากนี ้สอวช. ได้จดัท�าข้อเสนอสมดุปกขาวทีร่ะบทุศิทาง
ส�าคญัส�าหรบัการพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานี
อัดประจุไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ให้สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูลได้ อาทิ  
คณะอนกุรรมาธิการยานยนต์ไฟฟ้า ในกรรมาธิการการพลงังาน 
สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบในหลักการสมุดปกขาวการส่งเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation 
Automotive: Promotion and Development White Paper)  
ของ สอวช. และให้น�าข้อมูลผนวกเป็นเนื้อหาส�าคัญในรายงาน
ผลการศึกษานโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

สอวช. ได ้ศึกษาการเพ่ิมความสามารถอุตสาหกรรม 
ระบบคมนาคมแห่งอนาคตเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เพ่ือก่อให้เกิด
การลงทุนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้และการจ้างงานจากธุรกิจ  
Future Mobility และธุรกิจด้านยานยนต์ทีม่กีารขับข่ีแบบอตัโนมตัิ  
การเชื่อมต่อ การท�าให้เป็นไฟฟ้า และการแบ่งปันกันใช้งาน  
(Autonomous, Connected, Electric, and Shared Vehicles : ACES)

นอกจากนี้ การผลักดันให้เกิดธุรกิจด้าน ACES เพ่ิมขึ้น  
สามารถลด PM 2.5 ท่ีเกิดจากการคมนาคมของรถทีจ่ดทะเบยีนใหม่ 
และรถไฟฟ้าดดัแปลง ช่วยยกระดบัเทคโนโลยีและขีดความสามารถ 
ทางเทคโนโลยีก�าลังคนและโครงสร้างพ้ืนฐาน ลดผลกระทบ 

การเพิม่ความสำามารถอตุสำาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility Industry)

จาก Technology Disruption กับผู ้ประกอบการ รวมถึง 
สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย Multiplier Effects

สอวช. จัดท�าข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (Technology  
Localization) กระบวนการขอรบัทุน เกณฑ์การพิจารณาและคูม่อื
นักวิจัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วย
บริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ (บพข.) และถูกน�าไปใช้ในการประกาศเปิดรับ 
ข้อเสนอโครงการวิจยัเพ่ือจดัสรรทนุวิจยัและสร้างนวัตกรรมเป้าหมาย  
โดยในปี 2563 ได้มีข้อเสนอโครงการย่ืนเข้ามาจ�านวนท้ังหมด 
214 โครงการ และผ่านการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณแล้ว 
จ�านวน 14 โครงการ มีมูลค่ารวม 291,400,000 บาท
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ออกแบบกลไกและแพลตฟอร์ม
การพัฒนาก�ลังคนของประเทศ

ผลงานสำคัญในป 2563 ประกอบดวย 4 ผลงาน

เพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศใหสูงขึ้น ยกระดับ
ขีดความสามารถการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยมีกลไกสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
และการพัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง ตอบสนอง
ความตองการของประเทศและสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันระดับโลกได

การเรียนการสอนและการวิจัยของอุดมศึกษา
ตรงตามความตองการของภาคเอกชน มีกลไก
เชื่อมโยงใหเกิดการพัฒนาคนและทำวิจัยรวมกับ
เอกชนในเชิงลึกมากขึ้น 

ประเทศไทยมีกำลังคนที่มีความสามารถในการดูดซับ
เทคโนโลยีจากตางประเทศ และภาคอุตสาหกรรมไทย 
ไดรับการยกระดับเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานการวิจัย
นวัตกรรมสินคาและกระบวนการ (Product 
Innovation and Process Innovation)

University-Industry Link (UIL) พัฒนากำลังคน
เพื่ออุตสาหกรรม 

มาตรการสนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากร
ผานกลไก Upskill/Reskill/New Skill

สมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)   

มาตรการจูงใจสงเสริมการจางงานและยกระดับทักษะ
STEM workforce

ออกแบบกลไกและ
แพลตฟอรมการพัฒนา
กำลังคนของประเทศ

สอวช. มีบทบาทท่ีเก่ียวข ้องในการวางแผนการผลิต  
การพัฒนา และเสาะหาก�าลงัคนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งานและรองรับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ รวมถึง 
การก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
ก�าลังคนกลุ่มดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ

ในปี 2563 สอวช. ได้ด�าเนินการเพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้เกิดการผลิตและพัฒนาก�าลังคนคุณภาพสูงอย่างเป็นระบบ
และตอบสนองต่อความต้องการของภาคอตุสาหกรรมได้ดีย่ิงขึน้ 
ทัง้ผ่านการระบทุกัษะเพ่ืออนาคตของอตุสาหกรรม S-Curve หรอื 

Future Skill Set ใน 12 กลุม่อตุสาหกรรม การสร้างความร่วมมอื 
ระหว่างมหาวิทยาลัย (Consortium) และภาคอุตสาหกรรม 
จัดท�าแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจรเพ่ือการพัฒนานักศึกษา
ปริญญาโทและการวิจัยพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม 
การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตและบริการ 
รวมท้ังการยกระดับทักษะก�าลังคนของประเทศผ่านมาตรการ
สนบัสนุนการยกระดบัทกัษะบคุลากรผ่านกลไก Upskill/Reskill/
New Skill Framework
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ดาวน์โหลดเอกสำารฉบับเต็ม
https://www.nxpo.or.th/s-curve-2020

สอวช. ได้ด�าเนินการส�ารวจข้อมลูต�าแหน่งงานและสมรรถนะ
งานทีส่�าคญั (Critical functional competency) ซึง่เป็นทีต้่องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ ในระยะเวลา 
5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาคมที่เกี่ยวข้อง รวมถึง 
ผ่านทางเวปไซต์ สอวช. โดยมุ่งเน้นที่ต�าแหน่งงานระดับสูง 
ทีต้่องการผูส้�าเรจ็การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ทัง้น้ี การส�ารวจ
ครอบคลุมสถานประกอบการท่ีอยู่ในอุตสาหกรรม S-curve 
ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 3) อุตสาหกรรมดิจิทัล 
4) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 5) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์  
6) อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 7) อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
อจัฉรยิะ 8) อตุสาหกรรมท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดแีละการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ 9) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
10) อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 11) อตุสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และ 12) อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

ผลการส�ารวจได้รวบรวมข้อมลูสมรรถนะงานทีเ่ป็นท่ีต้องการ
มากท่ีสุดของต�าแหน่งงานในอุตสาหกรรมแต่ละกลุ ่ม โดย
ข้อมูลดังกล่าวสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการวางนโยบาย 
ด้านการพัฒนาบคุลากรเพ่ือรองรบัการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ รวมถึงการก�าหนดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศท้ังท่ีเป็นหลักสูตรระดับปริญญา และการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น (non-degree) ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม อันจะน�าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

สำมรรถนะบคุลากรในอนาคตสำ�หรับ 12 กลุม่อุตสำาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563 – 2567)

40



ผลการสำ�รวจความต้องการบุคลากรทักษะสำงูในอตุสำาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2563-2567 รวม 177,606 คน

การทองเที่ยวรายไดสูง/เชิงสุขภาพ

12,458

12,231

13,306

6,434

5,219

15,432

17,732

10,020

9,836

29,289

30,742
• Data Scientist 5,767 คน
• Full-Stack Developer 5,287 คน
• Full-Stack Web Developer 4,887 คน
• Security Engineer 548 คน

• Aerospace Engineer 2,686 คน
• Al Specialist 1,668 คน
• Crop Modeling Analyst 1,343 คน
• Advance Chemical Engineer 892 คน
• Food Scientist 2,054 คน
• Marketing Specialist 2,687 คน
• Regulatory Specialist 1,361 คน
• Processing Technology Developer 122 คน
• Automation Engineer 1,880 คน
• Material Engineer 608 คน
• Embedded Systems Engineer 187 คน
• IoT Engineer 117 คน

• Career and Technical Education Teacher 532 คน
• Curriculum Developer 500 คน
• Career and Skill Development Couselor 532 คน

• Electrical Engineer 1,588 คน
• Mechanical Engineer 1,316 คน
• Programmer 752 คน
• Product Designer 270 คน
• Material Engineer 811 คน
• Weapon Mechanic 711 คน
• AI Specialist 510 คน
• Biometric Specialist 86 คน

• Ground Services Officer 7,914 คน
• Warehouse Officer/ Inventory Controller 3,920คน
• Logistics Data Specialist/ Engineer 1,998 คน
• Logistics Solutions Specialist/ Engineer 1,041 คน
• Chemist 5,042 คน
• Biologist 3,027 คน
• Clinical Investigator 1,505 คน
• Bioprocess Engineer/ Technician 1,354 คน
• Data Scientist 2,697 คน
• Robotic Controls Engineer 1,869 คน
• Software Integration Engineer 1,326  คน
• Robotics Maintenance Technician 140 คน
• Biologist 2,860 คน
• Mechanical Engineer 1,550 คน
• Agricultural Specialist 1,230 คน
• Chemical/ Biological Engineer 745 คน

14,907การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อาหารแหงอนาคต

ยานยนตแหงอนาคต

อเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

ปองกันประเทศ

พัฒนาบุคลากรและการศึกษา

• Digital Marketing 4,313 คน
• Digital Platform Developer 3,716 คน
• Business Analyst 90 คน
• Environmental Science instructor 15 คน 

ดิจิทัล

การบินและโลจิสติกส

การแพทยครบวงจร

หุนยนตและเครื่องจักรอัตโนมัติ

เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ

University-Industry Link (UIL) : พฒันาก�ลังคน 
เพือ่อตุสำาหกรรม

ในการผลติบัณฑิตคณุภาพสงูท่ีมทัีกษะตรงตามความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรม และสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม จ�าเป็นต้องมีกลไก 
ส�าคญั คอื การส่งเสรมิการสร้างความร่วมมอืระหว่างมหาวิทยาลัย  
(Consortium) ให้สามารถพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวกลาง
ให้การสนับสนุน อ�านวยความสะดวก รวมทั้งสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชนและ
โดยมีนักศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน

สอวช. เสนอกลไกและแนวทางเพ่ือสร้างเครอืข่ายมหาวิทยาลยั  
(consortium) ท่ีสามารถผลิตก�าลังคนร่วมอุตสาหกรรม 
อย่างมรีะบบและประสทิธิภาพ รวมถึงสร้างรปูแบบการถ่ายทอด
องค์ความรู ้ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) แพลตฟอร์มการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม (Work-Integrated  
Learning & Triple Helix Platform) เป็นความร่วมมือ 
ระหว ่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  
เพ่ือผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงท่ีมีทักษะตรงตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม และสามารถเป็นก�าลังส�าคัญในการวิจัย  
พัฒนาและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มน้ี 
เป็นการขยายผลต่อยอดจากผลการด�าเนินงานด้านก�าลงัคนในอดตี 
ของ สอวช. ร่วมกับหน่วยงานภาค ีอาท ิโครงการบรูณาการการเรยีนรู้ 
กับการท�างาน (WiL) โครงการยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั 
ของภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนาเชงิอุตสาหกรรม 
(RDI) และ โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Sci-FI)

ในปีงบประมาณ 2563 สอวช. สวทช. และมหาวิทยาลัย
เครือข่าย ได้ร่วมกันจัดท�าแพลตฟอร์มการศึกษาครบวงจร 
เ พ่ือการพัฒนานักศึกษาปริญญาโทและการวิจัยพัฒนา
นวตักรรมของภาคอตุสาหกรรม โดยมสีถานประกอบการเข้าร่วม 
โครงการและลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา จ�านวน 18 แห่ง  
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ใน 5 กลุม่อตุสาหกรรม คอื ชิน้ส่วนยานยนต์ ระบบเครือ่งเย็น อาหาร
และเครือ่งดืม่ อเิลก็ทรอนิกส์ และ เคมภีณัฑ์ โดยเปิดรบันกัศกึษา
ระดับ ป.โท เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 70 คน และมีมหาวิทยาลัย 
เข้าร่วมโครงการและพัฒนารปูแบบการท�างานร่วมกันแบบเครอืข่าย  
(consort ium) ท่ีร ่วมผลิตก�าลังคนและงานวิจัยร ่วมกับ
อุตสาหกรรม จ�านวน 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2) ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการส่งเสริมบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) สอวช. ขยายผล 
การด�าเนินโครงการ Talent Mobility โดยร่วมกับ หน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอดุมศึกษา การวจิยัและการสร้างนวตักรรม (บพค.) พัฒนา
และจัดท�าข้อเสนอแผนงานส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร
จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ไปปฏิบัติงาน 
ในภาคการผลติบรกิาร สงัคมและชมุชนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนในวงกว้าง หรือ 
การขับเคลื่อนในลักษณะเครือข่าย และได้รับการจัดสรรกรอบ 
งบประมาณสนับสนนุผ่าน บพค. ในปี 2564 จากการด�าเนินงาน 
ดังกล่าว คาดว่าจะเกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
เพ่ิมขึ้น รวมถึงการลงทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาและ

สถาบันวิจัยของภาครัฐมีการปรับปรุงกฎระเบียบ แรงจูงใจ 
กระบวนการ ขั้นตอนการด�าเนินงานภายในองค์กร ให้เอื้อต่อ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรไปปฏิบัติงาน 
ในภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการสำนับสำนุนการยกระดับทักษะบุคลากรผ่าน
กลไก Upskill/Reskill/New Skill

สอวช. ร่วมกับ ประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการพัฒนา 
ทกัษะก�าลงัคนของประเทศ และ สป.อว. จดัท�าข้อเสนอมาตรการ
สนับสนุนการยกระดับทักษะบุคลากรผ่านกลไก Upskill/ 
Reskill/New Skill Framework เพ่ืออบรมทกัษะอาชพีให้ผูว่้างงาน/ 
แรงงานคืนถ่ินและผู้ประกอบอาชีพอิสระท่ีได้รับผลกระทบ  
ให้มีความพร้อมสร้างงานสร้างรายได้ด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ 
ผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 เพ่ิมเติมทักษะการท�างานสมยัใหม่ 
ให้กับนักศึกษาที่ก�าลังส�าเร็จการศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อม 
เข้าสู ่ต�าแหน่งงานใหม่ท่ีเป็นความต้องการ และเป็นกลไก
สนบัสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวิีตและการพัฒนาอาชพีอย่างต่อเนือ่ง 
ให้กับคนไทย 

โดยมกีารลงนาม MOU สนบัสนุนการด�าเนินการจดัท�าหลกัสตูร 
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ร่วมกับมหาวิทยาลัย 18 แห่ง 
และมีหลักสูตรน�าร่องการด�าเนินการจ�านวนกว่า 30 หลักสูตร

42



การขอรับรองการจางแรงงานลูกจาง
ที่มีทักษะสูงดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร

การขอรับรองหลักสูตรฝกอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิศวกรรม หรือคณิตศาสตร

รวบรวมขอมูลการประชุม
พิจารณารับรองฯ

ประกาศผลรับรองฯ

ระบบสารสนเทศ

สถานประกอบการ หนวยฝกอบรม

กรมสรรพากร

แจงผลการรับรองฯ

ยื่นเอกสารรับรอง
การจางงานบุคลากร
ตำแหนงงานทักษะสูง

ยื่นเอกสารรับรอง
หลักสูตรฝกอบรม

2

3

1 1

มาตรการจงูใจส่ำงเสำริมการจ้างงานและยกระดับทกัษะ STEM workforce 

สอวช. ร่วมกับกรมสรรพากร ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สป.อว. 
และ สวทช. จัดท�าข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุน 
การยกระดับและการจ้างงานบุคลากรต�าแหน่งงานทักษะสูง  
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึก
อบรมและรับรองการจ้างงานบุคลากรต�าแหน่งงานทักษะสูง  
รวมถึงออกแบบกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
การก�าหนดกลุ่ม Future Skills Set และต�าแหน่งงานทักษะสูง 
เพือ่เป็นแนวทางบริหารจัดการรองรับการพฒันาทักษะบุคลากร
ในอตุสาหกรรมเป้าหมายให้มทีกัษะ ความรู ้และความเชีย่วชาญ
สอดคล้องต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ปัจจุบันได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 711)  
พ.ศ. 2563 และประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรษัฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัท่ี 712) พ.ศ. 2563  
ต่อมาได้มปีระกาศอธิบดกีรมสรรพากรเก่ียวกับภาษเีงนิได้ ฉบบัที ่392  
และประกาศอธิบดกีรมสรรพากรเก่ียวกับภาษเีงนิได้ ฉบบัท่ี 393 
มอบหมายให้ สอวช. ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นหน่วยงานรบัรองหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้าง
ท่ีมทัีกษะสงูด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรอื
คณิตศาสตร์ ซึง่ สอวช. ได้ออกแบบและจดัท�ากลไกการด�าเนนิงาน 
ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบบสารสนเทศเพ่ือรองรบัมาตรการและ
สทิธิประโยชน์ทางภาษใีห้กับหน่วยงานและภาคเอกชน
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ผลงานสำคัญในป 2563 ประกอบดวย 5 ผลงาน

การปฏิรูปเชิงระบบ
เพื่อสรางระบบนิเวศ

นวัตกรรมที่ดี 
(System Reform)

เกิดระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณผานกองทุน
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (ววน) ที่สอดคลอง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัย 
และนวัตกรรม และตอบโจทยการวิจัยและนวัตกรรมมากข้ึน
ในลักษณะ Block Grant และ Multi-year

เกิดระบบบริหารและจัดการทุน รวมถึงหนวยบริหารและ
จัดการทุนดานการวิจัยและนวัตกรรม (PMU) ท่ีรับผิดชอบ
ในสาขาท่ีสำคัญและจำเปนสำหรับประเทศอยางครอบครุม

มีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล อววน.
ของประเทศ ที่สามารถนำไปใชเพื่อการวางนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณ และการดำเนินงานของหนวยงาน
ในระบบ อววน. ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มีระบบการเชื่อมโยงขอมูล อววน. ที่บูรณาการ
และลดความซ้ำซอนในการทำงาน

การออกแบบระบบงบประมาณ อววน.
(Budgeting System)

การเชื่อมโยงระบบขอมูล อววน.

การออกแบบระบบโครงสรางและการบริหารจัดการ
หนวยงานในระบบ อววน.

การติดตามและประเมินผล อววน.

การจัดทำกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อสงเสริมระบบนิเวศ
และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา อววน.

4
การปฏิรูปเชิงระบบ
เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ดี

การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรม (อววน.) นับเป็นภารกิจส�าคญัของกระทรวง อว.  
เพ่ือให้มั่นใจว่ากลไกการด�าเนินงานต่าง ๆ ภายใต้ระบบนิเวศ 
อววน. เป็นไปโดยสอดคล้องกันและเป็นเอกภาพ โดยมุ่งให้
นโยบาย อววน. ตอบเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน  
สร้างผลลัพธ์และผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
ให้แก่ประเทศได้ 

งานด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน. ของ สอวช. 
ครอบคลมุใน 5 ระบบย่อย (Sub-system) คือ 1) ระบบโครงสร้าง 
และการบริหารจัดการหน่วยงานในระบบ อววน. ซึ่งจะช่วย
ให้การด�าเนินงานแต่ละส่วนงานมีทิศทางท่ีเป็นเอกภาพ 
ชัดเจน และตอบเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  2) ระบบงบประมาณ อววน.  
เป็นกลไกและเครือ่งมอืส�าคญัในการขับเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบิตัิ 
ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของประเทศ 3) การเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูล อววน. เพื่อลดความซ�้าซ้อนของระบบบริหารจัดการ และ
การสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ 4) ระบบการติดตามและ
ประเมนิผล อววน. เพ่ือสนบัสนนุการตดิตามและประเมนิผลของ 

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรือ่ง รวมถึงช่วยสะท้อนความก้าวหน้า 
และความส�าเร็จของ อววน. ในมิติต่าง ๆ และ 5) การจัดท�า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศและ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา อววน.

การออกแบบระบบโครงสำร้างและการบริหารจัดการ
หน่วยงานในระบบ อววน. 

สอวช. มีหน้าท่ีและอ�านาจตามกฎหมายในการสนับสนุน 
การด�าเนินงานของสภานโยบายฯ โดยรบัผิดชอบงานวชิาการและ 
งานธุรการ สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้การปฏบิตัหิน้าที ่
ของสภานโยบายฯ คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษ 
เฉพาะเรื่ อง  และคณะอนุกรรมการ ให ้ เป ็นไปอย ่างมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงการเสนอความเห็นต่อสภานโยบายเก่ียวกับ  
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กรอบวงเงิน 
งบประมาณประจ�าปีด้านการอุดมศึกษา และด้าน ววน. ระบบ
การจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบรูณาการท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  
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การเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎ ข้อบงัคบั ระเบยีบ ทีเ่ก่ียวข้องกับการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม การสนับสนุนการด�าเนินการ การติดตาม
และประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง การจัดท�า 
บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษาฐานข้อมูล
มาตรฐาน การอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้าน ววน.

บทบาทหน้าทีข่อง สอวช. ดงักล่าวมส่ีวนส�าคญัในการขับเคลือ่น 
การปฏิรปูระบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
(อววน.) ทั้งในเชิงโครงสร้างและกลไกที่จะส่งผลการด�าเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึนด้วยทิศทางที่เป็นเอกภาพและชัดเจน 
และหน่วยงานในระบบ อววน. ในทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ระดับให้ทุน ระดับปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม และระดับ 
การใช้ประโยชน์การวิจัยและนวัตกรรม มีกลไกการด�าเนินงาน 
ที่สอดรับกัน ตอบเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สร้างผลลัพธ์และผลกระทบ 
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้

ในปี 2563 ได้ผลกัดนัให้มกีารจดัตัง้หน่วยบรหิารและจดัการทุน 
เฉพาะด้านภายใต้สภานโยบาย 3 หน่วย ประกอบด้วย  
1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และ
ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) 2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม 
ความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ (บพข.) และ  
3. หน่วยบรหิารและจดัการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ระดบัพ้ืนท่ี (บพท.) เพ่ือขับเคลือ่นการปฏิรปูระบบการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 
การออกแบบระบบงบประมาณ อววน. 
(Budgeting System)

สอวช. มีบทบาทและหน้าที่ที่ส�าคัญในการเสนอความเห็น 
ต่อสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม
แห่งชาติเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าป ีด ้าน 
การอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) และด้านวิทยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ รวมถึงระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิต
และพัฒนาก�าลังคนของประเทศ และแผน ววน. ของประเทศ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น  
โดยเสนอต่อสภานโยบายก่อนท่ีส�านักงบประมาณจะน�าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

ระบบงบประมาณถือเป ็นกลไกและเคร่ืองมือส�าคัญ 
ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติท่ีตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ของประเทศ แนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ การจัดท�า 

ข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความ
รับผิดชอบของกระทรวง อว. และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ  
และระบบการจดัสรรและบรหิารจดัการงบประมาณแบบบรูณาการ 
ที่มุ ่งผลสัมฤทธ์ิ การศึกษา ทบทวน วิเคราะห์เพื่อออกแบบ 
และจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการจัดสรรและบริหาร 
งบประมาณด้านการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
(อววน.) เพื่อให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ระบบ อววน. รวมถึงการทบทวนและวิเคราะห์แนวทางการจดัสรร 
งบประมาณ (Budget review) ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการออกแบบระบบงบประมาณ อววน. ทีม่ปีระสทิธิภาพต่อไป

ในปี 2563 การตั้งกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. 
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน และการออกแบบ
ระบบงบประมาณท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิ โดยเน้นให้เกิดกลไกการท�างาน
ร่วมกันระหว่าง สป.อว. สกสว. สอวช. และส�านกังบประมาณ และ
ระบบบรหิารจดัการท่ีคล่องตวั ซึง่ ครม. มมีตเิมือ่วันที ่14 มกราคม 
2563 อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ 
รวมท้ังส้ิน 47,192 ล้านบาท และนอกจากน้ี ยังได้ร่วมกับ 
สป.อว. เพ่ือน�าเสนอหลกัการจดัตัง้กองทนุพัฒนาการอดุมศกึษา  
ผ ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี  
8 มิถุนายน 2563 ส ่งต ่อให้ สป.อว. น�าเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีมติเห็นชอบในหลักการ 
จัดตั้งกองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา 
สอวช. ร่วมกับ สป.อว. ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุน 

เพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา โดยวิเคราะห์แนวทางการจัด
ต้ังกองทุนจากพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  
ตามมาตรา 47 ซึ่งระบุว่าในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะรัฐมนตรี 
โดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวง อว. และกระทรวงการคลัง  
อาจมีมติให ้จัดตั้ งกองทุนเ พ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริม 
การผลติก�าลงัคนระดบัสงูเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  
และการพัฒนาความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศึกษา

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 7/2563  
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เห็นด้วยในหลักการของการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษา เพ่ือให้ประเทศไทยมีก�าลังคน
คุณภาพและเพียงพอในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประเทศ เกิดกลไกการท�างานในการพัฒนาระบบอดุมศกึษา 
ร ่วมกับ ภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน  
ที่มีประสิทธิภาพ ขณะนี้ ร่างกฎหมายฯ ได้ผ่านการพิจารณา 
จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างกฎหมาย
ลูกบทภายใต ้กฎหมายจัดตั้ งกระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คร้ังท่ี 9/2563 เมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2563 และขณะน้ีอยู่ระหว่างการประสานกับ 
สป.อว. เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียน และ
เสนอคณะรัฐมนตรีตามล�าดับต่อไป 

โดยกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาจะเป็นกลไกส�าคัญ 
ในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตก�าลังคน 
ระดับสงูเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ เพ่ิมศกัยภาพ

ผังโครงสรางระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
National Research and Innovation Information System: NRIIS

ผลผลิตเชิงโครงการวิจัย
ผลผลิตเชิง
นวัตกรรม

ผลผลิตเชิง
พัฒนาคน

ผลผลิตเชิง
โครงสรางพื้นฐาน

ผลผลิตเชิง
เครื่องมือ

KR

Proposal Submission 
& Screening

ตนน้ำ

กลางน้ำ

ผลผลิต = รายงาน
ฉบับสมบูรณ

1.โครงการวิจัย 2.สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม 3.บุคลากร
4.โครงสรางพื้นฐาน 5.ระบบ/มาตรฐาน

ประเมิน procress
ประเมินองคกรบริหารจัดการ
ประเมินโครงสราง

ประเมินความกาวหนาของการวิจัย
ประเมินการเบิกจาย
ประเมิน Output

ระดับโครงการ

ระดับ PMU

NRIIS

ประเมิน input 
การจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย

สนับสนุนโครงการตามนโยบาย

ผลผลิต
เชิงวิชาการ

Publication การถายทอด
ฝกอบรม

การขึ้นทะเบียน
ทรัพยสินทาง

ปญญา

Tech. transferกลุมชุมชน

Citation

Impact

ผลผลิตเชิง
พัฒนาสังคม/พื้นที่

ผลผลิตเชิง
เศรษฐกิจ

ผลผลิตเชิง
นโยบาย

ถูกนำเสนอ

ถูกนำมากำหนด
นโยบาย

ผลกระทบจาก
นโยบายรายไดจาก

อุตสาหกรรม

ในชวงแรกระบบจะติดตาม
โครงการวิจัยท่ีไดงบประมาณaแผนดิน
ซ่ึงในอนาคตระบบน้ีจะตองสามารถ
รองรับการติดตามขอมูลโครงการ
ท่ีมาจากแหลงอ่ืนๆ ได เชน ภาคเอกชน

ของสถาบันอุดมศึกษาในการสนับสนุนการวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรมต่าง ๆ  ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและ
ประสทิธิภาพของการจดัการศกึษาในระดับอดุมศกึษา ตลอดจน 
คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงสร้าง 
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่าง 
ภาคเอกชนกับภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การด�าเนินงานด้านการเชือ่มโยงระบบข้อมลู อววน. ของ สอวช.  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศมีเอกภาพ 
มีความปลอดภัยและสิทธ์ิการเข ้าถึงระบบอย่างถูกต ้อง  
ลดความซ�้าซ้อนของระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ 
และความซ�้าซ้อนของการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศ 

สอวช. ด�าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับ สกสว. และ วช. 
จัดท�าข้อเสนอโครงสร้างระบบข้อมูลด้านวิจัยและนวัตกรรม 
ทีพึ่งประสงค์ (ระบบข้อมลูสารสนเทศวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ  
- NRIIS) ภายใต ้การก�ากับของคณะกรรมการนโยบาย 

ด้านผังโครงสร้างข้อมูลและแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมเริ่มต้ังแต่การรับ
ข้อเสนอโครงการ ซึ่งจ�าแนกตามประเภทงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์
และนวัตกรรม บุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยและ
ระบบมาตรฐาน ประโยชน์ของระบบน้ีเพ่ือสรุปโครงการ 
ท่ีจะได้รับทุนสนับสนุนแบบเอกเอกภาพท่ีเดียว ใช้ในการก�ากับ
ติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานทุกหน่วยจัดสรรทุน  
การเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งหลังจากสิ้นสุดโครงการจะม ี
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การส่งมอบผลงานวิจัยที่เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์สามารถ
จ�าแนกออกเป็น ผลผลิตเชิงวิชาการ ผลผลิตเชิงพัฒนาสังคม/
พื้นที่ ผลผลิตเชิงเศรษฐกิจ และผลผลิตเชิงนโยบาย นอกจากนี้ 
ระบบยังสามารถจัดท�าประเภทผลผลิตที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
รายงานฉบับสมบูรณ์ เช่น ผลผลิตเชิงนวัตกรรม ผลผลิต 
เชิงพัฒนาคน ผลผลิตเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน และผลผลิต 
เชิงเครื่องมือ เพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ๆ ของการน�าส่งผลผลิต 
จากงบประมาณวิจัยและพัฒนาของภาครัฐบาล 

การตดิตามและประเมินผล อววน.

ตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ก�าหนดให้ สอวช. ท�าหน้าที่
เป็นฝ่ายเลขานุการสภานโยบายในการเสนอความเห็นเก่ียวกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึง
สนับสนุนการด�าเนินการการติดตามและประเมินผลของคณะ
กรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ซึ่งสภานโยบายได้มอบหมาย 
ให้ท�าหน้าทีใ่นการศกึษา พัฒนา ออกแบบกลไกและจัดท�าข้อเสนอ 
แนวทางและมาตรการในการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงาน 

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และระบบนิเวศ 
ของการด�าเนินการดังกล่าว รวมท้ังก�าหนดให้หน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องวางระบบการจดัเก็บข้อมลูเพ่ือประโยชน์ในการตดิตาม 
และประเมินผลให้สอดคล้องกับกรอบการติดตามและประเมิน
ผลที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สอวช. ได้ออกแบบกรอบแนวทางการติดตามและประเมนิผล
ระบบ อววน. ของประเทศ เพ่ือสนบัสนนุการติดตามและประเมนิ
ผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และให้การติดตาม
และประเมินผลสามารถสะท้อนความก้าวหน้าและความส�าเร็จ 
ของ อววน. ในมติต่ิาง ๆ  เช่น นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ความเข้มแข็งพ้ืนฐานด้าน อววน. และ
สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแผนงาน โครงการท่ีตอบโจทย์
ประเทศ การตัดสินใจจัดสรรงบประมาณ และการปรับทิศทาง/
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ต่อไปในอนาคต 

ระบบการติดตามและประเมินผล อววน. มีองค์ประกอบ
หลายส่วน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องจ�านวนมาก และ 
มีนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนท่ีต้องพิจารณาในหลายระดับ 
โดยหลกัการส�าคญั (Guiding Principles) ของกรอบการตดิตาม
และประเมินผลระบบ อววน. ของประเทศ ประกอบด้วย

Strategy

Re-adjust / Re-inventing Policy

VISION
ของประเทศ

National Profile
(อววน.)

Investment

Outcome SystemTarget Groups

Key Initiatives Reform

Public
Administration
Ecosystem

SME
เกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน
LE
MNC
IDE

4 Platforms
Sectors

กรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลระบบ อววน. ของประเทศ
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1.	 การติดตามและประเมินผลต้องครอบคลมุการด�าเนินการ
ใน	3	ระดับ ได้แก่ ระดบันโยบายยุทธศาสตร์ ระดบัแปลงนโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถสะท้อนภาพ
ผลการด�าเนินงานในแต่ละระดับ ดังน้ี

1) ระดับนโยบายยุทธศาสตร ์  เป ็นการประเมินผล 
กระทบท่ีเกิดขึ้นจากการลงทุน อววน. ท่ีมีต่อเป้าหมาย 
ทางเศรษฐกิจ สังคมและความย่ังยืนของประเทศ  
อันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย สอวช. 
ท�าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

2) ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พิจารณาครอบคลุม 
การตดิตามและประเมนิผลในระดบัปฏิบตั ิและความส�าเรจ็ 
ตามวัตถุประสงค ์และผลลัพธ ์ที่ส�าคัญ (OKRs)  

ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. โดย สกสว. สป.อว. 
และ สอวช. แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ 

3) ระดับปฏิบติั เป็นการติดตามและประเมนิผลการด�าเนินงาน 
ระดับแผนงานและโครงการท่ีสนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อววน. ซึ่งเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วย
บริหารและจัดการทุน (PMU)

2.	 กลไกการตดิตามและประเมินผลต้องเชือ่มโยงและ
ส่งต่อผลการติดตามและประเมินผลขึ้นไปในแต่ละระดับ 
อย่างเป็นระบบ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน  
และองค์ประกอบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย  
4 ส่วนหลัก 

นโยบายและยุทธศาสตรดาน ววน.

มีความมั่นคงทางสังคมและมนุษย
Social & Human Security

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับแผนงาน
และโครงการที่สนับสนุน นโยบายและยุทธศาสตร

การติดตามและประเมินผลความสำเร็จตาม OKR
ของนโยบายยุทธศาสตร

วางรากฐานสูอนาคตที่ยั่งยืน
Sustainable Future

เติบโตอยางสมดุล
Balanced Growth

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ

การประเมินผลกระทบ (Contribution) ของการลงทุน
ที่มีผลตอเปาหมายทางเศรษฐกิจ สังคมและความยั่งยืน
ของประเทศ

การติดตามและประเมินผลความกาวหนาและขีดความ
สามารถของระบบ ววน. ดวย National Profile
Index

เปาหมายพัฒนาประเทศ

แผนงานและโครงการดาน ววน. 1

สวนที่ 1 สวนที่ 2

สวนที่ 3 สวนที่ 4

3

2
4

องค์ประกอบการติดตามและประเมินผลระบบ อววน.
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การจดัท�กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพือ่ส่ำงเสำริมระบบนเิวศและสำภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการพฒันา อววน.

ปี 2563 มีการจัดท�ากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพ่ือส่งเสริม
ระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา อววน.  
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนสำ่งเสำริมวิทยาศาสำตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

สอวช.  จัดท�าระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 
และระเบียบ กสว. ว ่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และ 
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. 2562 เพ่ือก�าหนดกรอบจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไปให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม  
ให้การจัดสรรงบประมาณจากกองทุนมีลักษณะเป็น Multi-year 
และ Block grant และให้มรีะบบก�ากับการด�าเนนิงานด้วย OKRs 
และมีระบบบริหารก�ากับดูแลและติดตามการใช้งบประมาณ 
ทีม่ปีระสทิธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดระบบการจดัสรรงบประมาณ ววน.  
ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนระบบ อววน. ให้มี 
ความเข้มแขง็และมเีอกภาพ ตอบสนองต่อโจทย์การพัฒนาประเทศ

ระเบียบสภานโยบายว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ได้รบัความเห็นชอบ 
เห็นชอบในการประชุมสภานโยบายฯ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่  
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ระเบยีบว่าด้วยคณะกรรมการพเิศษเฉพาะเร่ือง (ส่ำงเสำรมิ
ระบบนิเวศนวัตกรรมฯ)

สอวช.  จัดท�าระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการ
พิเศษเฉพาะเรื่อง พ.ศ. 2563 ท�าหน้าที่พิเศษตามที่สภานโยบาย
มอบหมาย เพ่ือความคล่องตวัและมปีระสทิธิภาพ โดยก�าหนดให้ 
มติคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องถือเป็นมติสภานโยบาย  
เพ่ือก่อให้เกิดเครือข่ายการก�าหนดนโยบายและการขับเคลื่อน
ระบบ อววน. ที่มีความเข้มแข็งและมีเอกภาพ 

โดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องมี 2 ประเภท ได้แก่ 
1. คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าท่ี

และอ�านาจด�าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
2. คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพ่ือการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ แผนด้าน
การอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง  
ได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภานโยบายฯ ครั้งที่ 1/2563 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
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การปลดล็อคกฎระเบียบ
ให้เอื้อต่อการท�วิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ผลงานสำคัญในป 2563 ประกอบดวย 6 ผลงาน

การปลดล็อคกฎระเบียบ
เอื้อตอการทำวิจัย

และพัฒนานวัตกรรม
(REGULATORY UNLOCK)

5
สรางความคลองตัว ลดปญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในหนวยงานวิจัย
ของรัฐและมหาวิทยาลัย

สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนลงทุน
ดานการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 

กระตุนใหภาคเอกชน โดยเฉพาะ SME และภาคประชาสังคม
เปนผูทำวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้น รวมทั้ง 

จูงใจใหนักวิจัยสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตรงตาม
ความตองการของตลาด และจูงใจใหนักวิจัยและบุคลากร
ในมหาวิทยาลัยออกมาดำเนินธุรกิจนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน

รางประกาศคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ

(ราง) พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

การสงเสริมนวัตกรรมดานใหม
(Innovation Sandbox)

ขอเสนอปลดล็อคสำหรับ BCG in Action

การสงเสริมการรวมลงทุนรัฐและเอกชนโดยกลไก
Holding Company

หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและ
นวัตกรรมแกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

ในปี 2563 สอวช. ได้ด�าเนินการปรบัปรงุกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์  
ประกาศ และระบบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
หลายเรื่อง เพ่ือให้การด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบ  
อววน. มรีะบบและกลไกการด�าเนนิงานทีเ่ป็นเอกภาพ ลดปัญหา 
และอุปสรรคในการด�าเนินการวิจัยและสร ้างนวัตกรรม  
อ�านวยความสะดวก สร้างแรงจูงใจและให้สิทธิประโยชน์ 
แก่การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เช่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการ 
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให ้มีความคล ่องตัว  
การจดัท�าหลกัเกณฑ์และวธีิการสนบัสนุนทุนวิจยัและนวตักรรม
แก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งท�าให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถให้ทุนกับภาคเอกชนได้ การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ
และเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไก Holding Company 
การออกแบบและจัดท�าหลักการของ Innovation Sandbox   
ที่จะน�าไปสู่การปรับปรุงและออกแบบรูปแบบการก�ากับดูแล 
และมาตรฐานส�าหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นมาใหม ่
อย่างรวดเร็ว และการส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ถูกน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยการผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.  
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมข้อเสนอปลดล็อคเก่ียวกับกฎระเบียบ
ส�าหรับ BCG Model เพ่ืออ�านวยความสะดวกภาคเอกชนและ
สังคมในการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนา

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบรหิารพสัำดภุาครฐั

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ 
ของสถาบนัอดุมศกึษา ซึง่เป็นการปลดลอ็คอปุสรรคและส่งเสรมิ
ระบบนิเวศนวัตกรรมให้เกิดความคล่องตัวและลดผลกระทบ 
ทีอ่าจเกิดขึน้ในวงกว้างกับการจดัหาพัสดุของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม 
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ให้สภานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการกลางท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบาย พิจารณาวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างสามารถท�าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ�านาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกินวงเงินให้ถือเป็นอ�านาจ 
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

ลดขั้นตอนการซื้อหรือจ้างเหลือ 2 วิธี ได้แก่ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง และก�าหนดวิธีการให้ง่ายขึ้น 

โอนหรือบริจาคพัสดุให้หน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมด�าเนินโครงการหรือองค์กรสาธารณะได้ 

สามารถเลือกใช้แบบสัญญาของหน่วยงานของรัฐแบบสัญญามาตรฐานที่ผ่านอัยการสูงสุด 

การจัดซื้อพัสดุต่างประเทศไม่จ�ากัดวงเงินจ่ายล่วงหน้าและหลักประกันสัญญา ยืดหยุ่นได้ตามข้อตกลงประเพณี
ปฏิบัติทางการค้า 

เพ่ิมวงเงินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็น 1 ล้านบาท โดยให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้เจรจาต่อรองและ 
ไม่ต้องท�าข้อตกลงเป็นหนังสือได้

1
2
3

4
5
6
7

8

ระเบียบสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสนบัสนนุทนุวิจยัและ
นวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือให้น�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบ 
จากสภานโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

ให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของภาคเอกชน เช่น SME และ Startup

แก้ปัญหาความหลากหลายของการให้ทุนท่ีมีรูปแบบขั้นตอนท่ีต่างกันและเป็นหลักเกณฑ์กลางใช้อ้างอิงให้ทุน 
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

ให้ภาครัฐสามารถให้ทุนแก่ภาคเอกชนและประชาสังคมได้โดยตรงซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม 
ในภาคเอกชนและประชาสังคม รวมทั้งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม

สนับสนุนท�างานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เป็นไปตามโจทย ์
ความต้องการของประเทศผ่านระบบการจัดสรรทุน

1
2

3

4

ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย 
และพัฒนา และเพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากสภานโยบายฯ  
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2563 หลังจากน้ัน สอวช. จะด�าเนินการส่งร่างประกาศดังกล่าวให ้
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

หลกัเกณฑ์และวิธีการสำนับสำนุนทุนวิจยัและนวตักรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสัำงคม 
 
ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย

และนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้น�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563

โดยมปีระเดน็ปลดลอ็คและสาระส�าคญัของหลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างเพ่ือการวิจยัและพัฒนาและเพ่ือการให้บรกิารทางวิชาการ
ของสถาบัน คือ 
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Innovation Sandbox จะช่วยน�าไปสู ่การปรับปรุงและ
ออกแบบรูปแบบการก�ากับดูแล และมาตรฐานส�าหรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็ว อีกท้ังเป็น 
การกระตุ ้นให ้การด�าเนินธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกลไกในการรองรับและ
พัฒนาแนวทางในการก�ากับดแูลการน�าเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ ลดระยะเวลาในการน�าสนิค้าและ
บริการนวัตกรรมออกสู่ตลาด ซ่ึงช่วยเพ่ิมแรงจูงใจและโอกาส 
ในการประสบความส�าเร็จของผู้ประกอบการนวัตกรรม ส่งเสริม
ให้เกิดความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เก่ียวข้อง 
ทกุภาคส่วนในการร่วมกนัก�าหนดแนวทางก�ากับการน�าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เป ็นท่ียอมรับ เกิดธุรกิจ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ึนในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ สร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ ซึ่งน�าไปสู่ 
การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และภาษีท่ีรัฐสามารถเรียกเก็บ 
ได้มากขึ้น

สอวช. ได้จัดท�าหลักการ Innovation Sandbox เสนอ 
ท่ีประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ครัง้ท่ี 3/2562 โดยสภานโยบายมมีติเห็นชอบ 
ในหลักการและแนวทางการส่งเสริม Innovation Sandbox  
ตามที่ สอวช. เสนอ และมอบหมายให้จัดท�าระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และจัดตั้งคณะกรรมการ Sandbox ต่อไป

ทั้งนี้ สอวช. อยู่ระหว่างด�าเนินการรวบรวมประเด็นการวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือเป็นกรณีศึกษาน�าร ่องจัดต้ังโครงการ  
Innovation Sandbox โดยจะจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น
ที่เป็นข้อจ�ากัดเพ่ือหาแนวทางปลดล็อคท้ังในเชิงกฎหมาย 
ระเบียบ ขั้นตอนการด�าเนินงาน รวมถึง กลไกการด�าเนินงาน 
ของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง (Innovation Sandbox)  
โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยี อาท ิผูป้ระกอบการ 
นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

การส่ำงเสำรมินวตักรรมด้านใหม่ (Innovation Sandbox)

คัดเลือกผูประกอบการ จัดกลุมผูประกอบการ
ที่มีขอจำกัดคลายคลึงกัน

พิจารณาผลกระทบ
ทั้งบวกและลบ

กำกับดูแลและตรวจสอบ
การดำเนินงาน

ยกเวนระเบียบใหเขารวม
Sandbox เพื่อใหสามารถ

ทดลองดำเนินงาน

หารือเพ่ือยกเวนกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคภายใต Sandbox

แตงต้ัง

แตงต้ัง

นำเสนอเพ่ือพิจารณาปลดล็อคกฏระเบียบท่ีเปนอุปสรรค

ดูภาพรวม Sandbox ในทุก ๆ ประเด็น
กำหนัดหลักเกณฑการจัดตั้งและสงเสริม
Innovation Sandbox

ทำหนาที่ Clearing house
วิเคราะหขอจำกัดทางกฏหมาย
หารือเบื้องตนกับหนวยงาน
เจาของกฏหมาย

พ.ร.บ.สภานโยบายฯ มาตรา 14

กำหนดใหสามารถจัดตั้ง Sandbox
เพื่อสงเสริมการวิจัยและสงเสริม
นวัตกรรมดานใหมและพัฒนากำลังคน
ระดับสูงเฉพาะทาง
โดยใหไดรับ การสงเสริมสิทธิประโยชน
หรือการยกเวนมิใหนำบทบัญญัติของ
กฏหมายหรือกฏขอบังคับ

Working Group
sandbox เกษตร 

Working Group
sandbox อาหาร

Working Group
sandbox ....

กระทรวงตางๆ
ซึ่งมีนโยบายที่ตองปลดล็อค

กระบวนการดำเนินงาน Innovation Sandbox

คณะกรรมการพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ดาน Sandbox

สภานโยบาย สอวช.
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การส่ำงเสำรมิการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนโดยกลไก Holding Company 

เหตุผลและความจำเปนในการรวมทุนโดยกลไก Holding Company

ประเทศไทย

ที่มี: จำนวนรายไดธุรกิจทั่วประเทศ, TMB

รายได

จำนวน
กิจการ

จางงาน 2.6 ลานคน (20%)

จางงาน 2.6 ลานคน (20%)
13 ลลบ. (60%)

10 ลลบ. (40%)

ธุรกิจรายใหญ

เพิ่มจำนวนธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDE)

ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

28,000 350,000 กิจการ

Holding
Company

มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย

Faculty/
Research Lab

(93%)กิจการ (7%)

IDE
Spin - off
Startup
Tech Enterprise
Smart SME

Knowledge
Flow

Capital
Flow

ลงทุนในชวง Early Stage ความเสี่ยงสูง ไมมีนักลงทุนภายนอก
มีความใกลชิดกับมหาวิทยาลัย และทำงานรวมกันได
สรางรายไดจากธุรกิจนวัตกรรมใหแกวิทยาลัย ลดการพึ่งพา
งบประมาณภาครัฐ

23 รายไดจากธุรกิจท่ัวประเทศ
ลานลานบาท

รายไดกระจุกตัวอยูที่ธุรกิจรายใหญเพียงไมกี่ราย
ทำอยางไรใหมีธุรกิจเกิดใหมที่มีศักยภาพ

ในการสรางรายไดและเติบโตสูง

การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม 
โดยกลไก Holding Company เป็นกลไกทีจ่ะช่วยผลกัดนังานวิจยั 
และนวตักรรมสูก่ารใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  
เป็นรูปแบบท่ีหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยชั้นน�าใน 
ต่างประเทศน�ามาใช้และประสบความส�าเรจ็ เน่ืองจาก Holding  
Company มีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากหน่วยงาน 
วิจัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานแบบ
มืออาชีพ มีความคล่องตัวสูงเหมาะกับการด�าเนินธุรกิจ
นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิด 
การสร้างรายได้และการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้นในระบบวิจัย
และนวัตกรรม อันจะช่วยในการยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรม 
ให้กับประเทศ และเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยเพ่ิมสัดส่วน 
การลงทนุด้านการวจิยัและพัฒนาของภาครฐัเป็น 30% ในปี 2565

สอวช. ได้มีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งและ 
ได้จัดท�าหลักการของชุดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและ
เอกชนโดยกลไก Holding Company เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ร่วมกันถึงอ�านาจหน้าท่ี การบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรม 
ที่เก่ียวเน่ืองกับการร่วมลงทุน การส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
บุคลากรด้านธุรกิจนวัตกรรมมืออาชีพ ตลอดจนมาตรการสร้าง

แรงจงูใจให้นกัวจิยั บคุลากรในมหาวทิยาลยัออกไปด�าเนนิธุรกิจ
นวัตกรรม ซึ่งข้อเสนอมาตรการข้างต้นนี้จะช่วยให้มหาวิทยาลัย
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานได้อย่างคล่องตัว ผู้บริหารหน่วยงาน
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส 
ซึ่งจะส่งผลให้การร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเกิดประสิทธิผล 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่มหาวิทยาลัย  
บริษัทเอกชนที่อยู่ในห่วงโซ่มูลค่า และเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาพรวมได้

การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชนโดยกลไก Holding 
Company ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากสภานโยบายฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563  
และให้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง การส่งเสริม
ระบบนิเวศนวัตกรรม และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ โดย 
คณะกรรมการมีหน้าที่และอ�านาจในการก�าหนดแนวทาง กลไก 
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือให้สามารถด�าเนินงาน 
ส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมคล่องตัวมากย่ิงข้ึน และก�าหนด
แนวทางการปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ และระบบบรหิารจดัการ
ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสรมิระบบนิเวศนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการเริม่
ผลักดันการใช้ประโยชน์จากกลไก Holding company
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มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม มหาวิทยาลัยที่ยังขาดความพร้อม
1. กฎหมาย • สร้างความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมาย และจัดท�า Guiding Principle

• ระเบียบการร่วมลงทุนเพื่อการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (พ.ร.บ. การส่งเสริม
   ววน. ม. 31)

2. การบริหารจัดการ - มหาวิทยาลัยลงทุนร่วมกันจัดตั้ง Holding
Company กลาง เพื่อท�าหน้าที่รวบรวม
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ และบริหาร
จัดการน�างานวิจัยไปลงทุน

3. การส่งเสริมการสร้างและ
    พัฒนาบุคลากร ด้าน Innovation -  
    based business professional

• จ้างบุคลากรมืออาชีพมาบริหาร Holding Company
• จัดให้มีหลักสูตรนักบริหารธุรกิจนวัตกรรมมืออาชีพ

4. สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย/ บุคลากร
    ในมหาวิทยาลัยออกไปด�าเนินธุรกิจ
    นวัตกรรม

• อาทิเช่น ให้สิทธินักวิจัย/ บุคลากรกลับมาด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานเดิมได้ 
   หากธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จ

5. การส่งเสริมด้านเงินทุนเพื่อไป
    ร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม

• สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นส�าหรับการจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย
• สนับสนุนให้มีการปลดล็อคกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการร่วมลงทุน

ข้อเสำนอกรอบมาตรการส่ำงเสำริมการร่วมลงทุนรฐัและเอกชน โดยกลไก Holding company

(ร่าง) พระราชบญัญติัส่ำงเสำริมการใช้ประโยชน์ผลงาน
วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. ….

สอวช. ได้ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิจยัและนวตักรรม พ.ศ. .... โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบบันีช่้วยให้
เกิดความคล่องตวัในการบรหิารจดัการผลงานวจิยัและนวัตกรรม 
ท�าให้โอกาสเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชน 
เพ่ือการใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน ์
เพิ่มมากขึ้น สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับทุนในการสร้างผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมท่ีตรงกับความต้องการของตลาด ส่งเสริม 
ให้เกิดบริษัทธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แยกตัวออกจาก
มหาวิทยาลัยและมีนักวิจัยเข้าร่วม (Spin-off) จ�านวนมากขึ้น 
กระตุน้ให้หน่วยงานผูร้บัทุนสร้างขดีความสามารถในการบรหิาร
จดัการผลงานวจิยัและนวตักรรม ท�าให้ระบบวิจยัและนวัตกรรม
ของประเทศเข้มแข็งมากย่ิงขึ้น เกิดธุรกิจจัดตั้งใหม่ Startup  
ที่ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมมากขึ้นในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
มีสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง น�าไปสู ่การขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีนัยยะส�าคัญ และมีรายได้
กลบัคนืสูร่ฐัในรปูภาษ ีค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารต่าง ๆ  มากขึน้  
ซึ่งสามารถน�ากลับมาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา 
ให้แก่ประเทศต่อไปได้อีก และนอกจากนี้ยังสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
การลงทุนด้านการวิจัยที่รัฐได้ให้งบประมาณสนับสนุนไปนั้น
คุ้มค่าและไม่สูญเปล่า สามารถสร้างให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
คนไทย สร้างให้เกิดวัฒนธรรมการแข่งขันกันด้วยความรู้และ
เทคโนโลยี เกิดเป็นสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่แท้จริง

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัและนวัตกรรม 
พ.ศ. .… ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 

หลั ง จ ากนี้  ร ่ า ง  พ . ร .บ .  ฉบับ ดั ง กล ่ าวจ ะส ่ งต ่ อ 
ให้คณะกรรมาธิการร่วมซึง่ประกอบด้วยสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
และสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา ก่อนประกาศใช้ต่อไป

(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. มีหลักการส�คัญเพื่อขจัด
อุปสรรคในการน�ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ โดยการมอบสิทธิความเป็นเจ้าของในผลงาน
วจิยัและนวตักรรมทีเ่กดิจากการสนบัสนนุทนุจากหน่วยงาน
ให้ทุนของรัฐให้แก่ผู้รับทุน ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ สถาบันวิจัย
และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
จะได้รับรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ และจะต้องจัดสรร
รายได้ให้กับนักวิจัยในสัดส่วนที่เหมาะสม เมื่อนักวิจัยได้รับ
ส่วนแบ่งรายได้ก็จะเกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการ ยิ่งไปกว่าน้ัน หากนักวิจัยจะน�เอาผลงานวิจัยนั้น 
ไปต่อยอดและท�ธุรกิจเองโดยตั้งเป็นบริษัทก็สามารถท�ได้ 
หรือหากผู้ประกอบการ Startup สนใจท�ธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นก็สามารถท�ได้รวดเร็วและ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
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ข้อเสำนอปลดลอ็คสำ�หรับ BCG in Action

ในการจดัท�าข้อเสนอ BCG in Action : The New Sustainable  
Growth Engine โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ร่วมกับ 
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและภาควิชาการ พบว่ายังมี
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ในปัจจุบัน 
ไม่เอื้อให้เกิดการด�าเนินการตามแนวคิด BCG model รวมทั้ง
ยังขาดมาตรการจูงใจที่จะปรับให้ระบบพัฒนาไปในทิศทาง 
การพัฒนา BCG model เต็มรูปแบบ โดยในแผนที่น�าทาง 
ภายใต้ข้อเสนอข้างต้น เครือข่าย BCG ได้รวบรวมข้อเสนอ 
การปลดล็อคกฎหมาย กฎระเบียบ และการก�าหนดมาตรฐาน 
รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นและมาตรการจูงใจ ซึ่งเป็น 
เงื่อนไขที่จ�าเป ็นต ่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อาทิ  
การอ�านวยความสะดวกในการขออนุญาตผลิตและข้ึนทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ BCG ใหม่ การอนุญาตให้ผลิตเคมีชีวภาพมูลค่าสูง
เพ่ือการใช้งานในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง หรือการให้มีโรงงาน
ต้นแบบหรือห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

นอกจากนี้ สอวช. ได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นกฎหมาย
และระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาการวิจยัและนวัตกรรม
ด้านใหม่ หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะน�า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส�าหรับสาขาท่ีส�าคัญภายใต้ BCG 
model คือ สาขาเกษตรและอาหาร สาขาสุขภาพ สาขาพลังงาน 
เคมี และวัสดุชีวภาพ สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
พร้อมได้จัดล�าดับความส�าคัญหัวข้อท่ีควรได้รับการผ่อนปรน  
ซึง่จะส่งไปต่อสูก่ลไกการส่งเสรมินวตักรรมด้านใหม่ (Innovation 
Sandbox) เพื่อการน�าร่องด�าเนินการต่อไป 

การเชื่อมโยงกับเครือข่าย
ด้านนโยบาย อววน. ในต่างประเทศ

ผลงานสำคัญในป 2563 ประกอบดวย 6 ผลงาน

การเชื่อมโยงกับเครือขาย
ดานนโยบาย อววน.

ในตางประเทศ

6
มีขอมูลเชิงลึกที่ทันสมัยและครอบคลุม เพื่อใชในการ
จัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประสิทธิผล

สรางความเชื่อมโยงของเครือขายวิจัยและนวัตกรรม
ระหวางประเทศ เกิดการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ
แบบไรพรมแดน และชวยยกระดับมาตรฐานงานวิจัย
ของไทยในเวทีโลก

สงเสริมภาพลักษณและบทบาทของประเทศไทยในเวที
ระหวางประเทศดาน อววน.

OECD STIP Compass

NEWTON UK-THAILAND RESERCH AND 
INNOVATION PARTNERSHIP FUND

ASEAN

United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC

Belt and Road Forum for International
Cooperation

UNCTAD
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OECD STIP Compass  

สอวช. จัดท�า STIP Compass Thailand Overview  
ซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและ 
ข้อริเริ่มต่าง ๆ ในการส่งเสริม ววน. ของประเทศ ใน 7 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) โครงสร้างการบริหารจัดการด้าน ววน. ของไทย  
2) ระบบนิเวศการวิจัยของประเทศ 3) การพัฒนานวัตกรรม 
ในภาคเอกชน 4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สู ่ภาคอุตสาหกรรม 5) บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
6) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม และ 7) แนวโน้ม 
ท่ีน่าจบัตาส�าหรบันโยบายด้าน ววน. ข้อมลูและบทวิเคราะห์ข้างต้น 
จะอยู่ในระบบฐานข้อมลูระหว่างประเทศด้านนโยบายวทิยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม STIP COMPASS ของ OECD ซึง่เป็นผลดี 
ให้ประเทศไทยมีข้อมูลนโยบายด้าน อววน. อยู่ในฐานข้อมูล 
ระดับสากลที่ใช้ในการวัดระดับการพัฒนาการด้าน อววน.  
เพ่ือเปรยีบเทยีบความสามารถระดบัประเทศ และเพ่ือให้นักลงทนุ 
ภาคเอกชนต่างชาติมีข้อมูลการให้ความส�าคัญของนโยบาย 
ภาครัฐบาลในการพิจารณาการลงทุนระหว่างประเทศ

UNCTAD

สอวช. มีความร่วมมือกับองค์การการประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference 
on Trade and Development: UNCTAD) มาต้ังแต่ปี 2556 
เมื่อ สอวช.ได้ขอรับความช่วยเหลือจาก UNCTAD ส่งทีม 
ผูเ้ชีย่วชาญในโครงการ Science, Technology and Innovation 
Policy Review (STIP Review) มาพิจารณาประเมินสถานภาพ

และนโยบายของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และทาง สอวช. ได้จัดการฝึกอบรมเพ่ือสร้างเสริม
ความสามารถของบุคลากรด้านการจัดการนวัตกรรมของไทย
โดยได้รับความร่วมมือจาก UNCTAD ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให ้
การฝึกอบรมอีกหลายครั้ง 

ต่อมา สอวช. ได้ยกระดับความร่วมมือด้วยการเข้าร่วมงาน
กับคณะกรรมาธิการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (Commission on Science and Technology 
for Development: CSTD) ซึ่งมี UNCTAD เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ในฐานะประเทศสมาชิก CSTD จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
ในวาระปี ค.ศ. 2015-2018 และวาระปี ค.ศ. 2019-2022

การเข้าร่วม CSTD เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิบทบาทของไทย 
ในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบทบาทด้านการเสนอแนะ
ทิศทางการบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนในบรบิท
ของประเทศก�าลังพัฒนาในเวทีสหประชาชาติ อีกทั้งเป็นโอกาส 
ที่จะได้เสริมสร้างความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศไทย
และประเทศสมาชิกสหประชาชาติ รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สอวช. ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนไทย
อย่างส�าเร็จเรียบร้อยในการประชุม CSTD ทุกครั้ง

ASEAN 

สอวช. ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนิน
โครงการส�ารวจข้อมูลและดัชนีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) ของอาเซยีน (Stock-taking of ASEAN Science  
and Technology (S&T) Assets) ภายใต้การด�าเนินงาน 
เพ่ือขบัเคลือ่นแผนปฏิบติัการด้าน วทน. ของอาเซยีน ปี 2559-2568  
(ASEAN Plan of Action on Science, Technology and  
Innovation 2016-2025: APASTI) โดยจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกิจ 
เพ่ือออกแบบ ผลกัดนั ศกึษาและด�าเนินการส�ารวจข้อมลูพ้ืนฐาน 
และข้อมูลดัชนี วทน. ของอาเซียน น�าเสนอเป็นผลงาน
ประเทศไทยและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อท่ีประชุม  
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 77 (COSTI-77) การประชุมคณะที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ครั้งที่ 8 (BAC-8) ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2562 
ณ ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้าน วทน. ของอาเซียน  
ส�าหรับการประชุมคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการอาเซียน 
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม (Board of Advisers  
to Committee on Science, Technology and Innovation - BAC)  
ครั้งที่ 8 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2562 ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ 
ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 (informal virtual meeting)  
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ซึ่ง สอวช. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนประเทศไทย และ 
ได้รับมอบหมายเป็นคณะท�างานเฉพาะกิจโดยร่วมมือกับผู้แทน 
ของประเทศสมาชิกในการระบุสิ่งส่งมอบเชิงยุทธศาสตร์ส�าหรับ
แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของอาเซียน ปี 2559-2568 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป

Belt and Road Forum for International 
Cooperation

การประชุม Belt and Road Forum for International  
Cooperation เป็นเวทกีารประชุมสดุยอดผูน้�า “หนึง่แถบ หนึง่เส้นทาง  
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ” ซึ่งถือเป็นเวทีแสดง 
ภาวะผูน้�าของจนีครัง้ส�าคญั และในขณะเดยีวกันก็เป็นการสะท้อน 
เสียงตอบรับที่มากข้ึนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ
เส้นทางสายไหมใหม่ หรือ Belt and Road ของจีนที่เปิดตัวขึ้น 
เมื่อ 8 ปีก่อน ซึ่งการประชุมสุดยอดผู้น�า “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง  
ว ่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ” เป็นนโยบายของ
ประธานาธิบด ีสจีิน้ ผงิ ท่ีประกาศอย่างเป็นทางการเมือ่ปี ค.ศ. 2013  
โดยมียุทธศาสตร์ส�าคัญ 2 ยุทธศาสตร์คือ 1. การพฒันาเส้นทาง
สายไหมทางบก และ 2. เส้นทางสายไหมทางทะเล เพ่ือสร้าง

เครอืข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีครอบคลมุตัง้แต่ถนน ทางรถไฟ 
ท่าเรือ สนามบิน โทรคมนาคม ท่อส่งน�้ามัน ท่อส่งสินค้า และ
โครงสร้างพ้ืนฐานอื่น ๆ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้ังภายในภูมิภาค 
และระหว่างภูมิภาค 

สอวช. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวและ 
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท่ี เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง ใ น ฐ า น ะ ผู ้ แ ท น จ า ก ก ร ะ ท ร ว ง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง 
โดยจากบทบาทที่ผ่านมาของ สอวช. ในการส่งเสริม วทน. และ
การเป็นผู้ประกอบการ อันจะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต สอวช. ได้เข้าร่วมในเครือข่าย STI Think Tank ซึ่ง
เป็นความร่วมมือในกลุ่มประเทศ Belt and Road ที่จัดตั้งขึ้น
โดย Chinese Academy of Science and Technology for  
Development (CASTED) ซึ่งเป็นสถาบันภาครัฐท่ีสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาธารณรัฐประชาชน
จีน มีพันธกิจในการให้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และค�าปรึกษา 
เพ่ือการตัดสินใจด้านการพัฒนา วทน. โดยมีจุดมุ ่งหมาย 
ในการรวบรวม แลกเปลีย่น และแบ่งปันองค์ความรูด้้าน วทน. และ
เสรมิสร้างการวิจยัร่วมกัน ในเรือ่งกลยุทธ์และนโยบายด้าน วทน.  
ของกลุ่มประเทศสมาชิก Belt and Road เพ่ือผลประโยชน์  
และความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่างประเทศร่วมกัน 

สอวช. ได้เข้าร่วมการลงนามบนัทึกความเข้าใจร่วมเป็นเครอืข่าย 
อย่างสมบูรณ์ ในการประชุม Pujiang Innovation Forum 2020  
เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2563 ท่ีผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์  
ในธีม “ความไว้วางใจและปฏิสมัพันธ์ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี”  
ซึ่งพันธมิตรในเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประเด็นความท้าทาย 
ท่ีแต่ละประเทศให้ความสนใจ ซึ่งหัวข้อท่ี สอวช. น�าเสนอและ 
ให้ความส�าคัญในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ “การขจัด 
ความยากจนในโลกหลงัโควดิ -19 กับบทบาท วทน.” โดยคาดว่า 
จะท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันในระดบัภูมภิาคและระหว่างประเทศ  
ในการส่งเสริมด้าน วทน. โดยเฉพาะนโยบายและนวัตกรรม 
ที่เร่งด่วน อาทิ การขจัดความยากจน การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป    

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสำตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 77 (COSTI-77)
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กองทุนความร่วมมือนิวตัน ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย เพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยโครงการย่อย  
3 ประเภท คือ  

โดยกองทุนความร่วมมือนิวตันฯ นี้ เริ่มความร่วมมือกับ
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2558 และ 
ได้ขยายระยะเวลาจากเดิม 5 ปี เป็น 8 ปี โดยมมีลูค่ากว่า 1,500 ล้านบาท  
ทีผ่่านมา สอวช. ได้ร่วมมือกับ Innovate UK และ National  
Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA) 
ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของสหราชอาณาจักร (UK  
Delivery Partners) ในการด�าเนินโครงการ The Global  
Innovation Policy Accelerator (GIPA) เพ่ือพัฒนาผูบ้รหิารระดับ
ก�าหนดนโยบายในระบบนวตักรรมของหน่วยงานหลกัในประเทศ  
และสร้างเครือข่ายผู้ก�าหนดนโยบายนวัตกรรมระหว่างไทย 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสหราชอาณาจักร ซึ่งกองทุน 
ความร่วมมอืนิวตนัฯ ระยะท่ีสาม อยู่ในระยะด�าเนนิการ โดย สอวช.  
อยู่ระหว่างการพิจารณาการพัฒนาโครงการ Future Leaders 
in Innovation Policy (FLIP) ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างและพัฒนาผู้น�าในอนาคตด้านการบริหารนโยบาย
และการจัดการนวัตกรรม พัฒนาเครือข่ายระหว่างไทย และ 
สหราชอาณาจกัร รวมถึงสนบัสนนุการจดัท�าต้นแบบหรอืโครงการ 
น�าร่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ระบบนวตักรรมและสร้างโอกาสในการท�าความร่วมมอืระหว่างกัน 

นอกจากน้ี ในปี 2563 สอวช. และบริติช เคานซิล (UK  
Delivery Partners) ได้ด�าเนินโครงการร่วมกัน 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ Famelab ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนา
นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นก�าลังส�าคัญในการเสริมสร้าง 
ความตระหนักและความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของเยาชนและ
ประชาชน และโครงการ Institutional Links โดยเน้นการสร้าง 
ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย รวมทั้งสานสัมพันธ์
ระหว ่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาของไทยและ 
ของสหราชอาณาจักร

Source: Research and Innovation Programme, 
British Embassy Bangkok

นำนวัตกรรมและงานวิจัยสูสินคา
และบริการผานความรวมมือตาง ๆ

สรางเสริมศักยภาพ การแลกเปลี่ยน
บุคลากรและการรวมมือ
ระหวางองคกรตาง ๆ

การพัฒนาบุคลากร
(People) 

การพัฒนาโครงการตาง ๆ
(Research)

ความรวมมือดานงานวิจัย
ในหัวขอดานการพัฒนาตาง ๆ

การนำนวัตกรรมมาปรับใช
(Translation) 
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สอวช. ในฐานะผู ้ประสานงานกลางด้านการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของประเทศไทย (National Designated Entity: NDE)  
ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 
ทั้งในและระหว ่างประเทศเพ่ือส ่งเสริมการแก ้ไขป ัญหา
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับ ตัวต ่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในป ี  2563 สอวช. ร ่วมกับส�านักงานนโยบายและ 
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมและองค์กรความร่วมมอื
ระหว่างประเทศของเยอรมนั รเิริม่ด�าเนนิการพัฒนาแผนทีน่�าทาง
และฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation Technology  
Roadmap and Database) เพ่ือประเมนิความต้องการของประเทศ 
ด้านเทคโนโลยีและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาแผนที่น�าทาง
เทคโนโลยีใน 6 สาขา คือ (1) การจัดการน�้า (2) การเกษตร
และความมั่นคงทางอาหาร (3) การท่องเท่ียว (4) สาธารณสุข  
(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ (6) การตั้งถิ่นฐานและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยแผนที่น�าทางฉบับนี้ เป็นการท�างาน
ต่อยอดจากการพัฒนาฐานข้อมูลและแผนท่ีน�าทางเทคโนโลยี
การลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศไทย ซึง่ สอวช. ได้ท�าแล้วเสรจ็ 
เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา 

จากผลการด�าเนินงานท่ีเข้มแข็งของไทยในมิติความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ในอดีต  
ส่งผลให้ไทยได้รบัเลอืกให้เป็นประเทศเพ่ือด�าเนินโครงการน�าร่อง
ของกรอบอนุสัญญาฯ ในปีข้างหน้า อาทิ โครงการ SME Clinic 
ของศูนย์เทคโนโลยีภูมิอากาศและเครือข่ายของอนุสัญญาฯ 
(CTCN) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผู ้ประกอบการ SME  
ให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีข้ึน 
รวมทัง้เป็น 1 ใน 3 ประเทศ ท่ีจะร่วมน�าเสนอแนวทางการยกระดบั 
การด�าเนินงานด้านการพัฒนาและถ ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตามความต้องการ 
ของประเทศ ในการประชุม Technology Action Plans  
SUPporting WEBinars (TAPSUPWEB) ซึง่ส�านักงานเลขาธิการ
ของอนุสัญญาฯ จะจัดขึ้นแบบออนไลน์ในปี 2564

ส�าหรับหน่วยงานในประเทศไทยท่ีต้องการรับการสนับสนุน
ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภายใต ้  CTCN สามารถส่งข ้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับ 
การสนับสนุนจาก CTCN ได ้โดยผ่าน สอวช. ในฐานะ 
ผู้ประสานงานกลางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  

United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC
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สำ่วนที่ 

5

• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม  
• การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก  
• การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา 
• วางภาพอนาคตด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์   
• นโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูประบบ
• สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบาย   

ทิศทาง สำอวช. 
ในปี 2564
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ทศิทางการท�งานระยะ 4 ปีข้างหน้า ของ สอวช. มุง่เน้นการท�งาน 6 ด้าน เพ่ือตอบสนองเป้าประสงค์ด้าน อววน. ของประเทศ คือ 
1) การส่งเสรมิเศรษฐกจินวตักรรม 2) การส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 3) การส่งเสริมด้านมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศลิปศาสตร์ 
4) การพลกิโฉมอุดมศกึษา 5) นโยบาย อววน. และการปฏรูิประบบ และ 6) การสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบาย 

ทิศทาง สอวช. 4 ป (2564 - 2567)
เปาประสงคดาน อววน. ของประเทศ

เศรษฐกิจนวัตกรรม เศรษฐกิจฐานราก มนุษย สังคม ศิลปะ

Shared
Services

IDE (+MSMEs)
Circular Economy

Targeted Poverty Eradication SHA Policy & Strategy
Community Grownth Pole
Corridor + Regional economic
corridor of innovation

ระบบนิเวศการเรียนรูที่ไดมาตรฐานคนในประเทศทุกกลุมเขาถึง
การเรียนรูที่มีคุณภาพไดทุกชวงวัย
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายทั้งดาน
สาขาวิชาและสมรรถนะสอดคลองกับบริบทเฉพาะของแตละสถาบันและพื้นที่
บุคลากรวัยทำงานมีความพรอมดานสมรรถนะ ทันตอการเปลี่ยนงาน
หรืออาชีพในอนาคต

หนวยงานในระบบ อววน. สามารถขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร
ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิไดท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม
ไดครบทุกมิติ

ลดคาใชจายในการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศดาน อววน.ไดอยางตรงจุด
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ดานอววน. ไดอยางมีประสิทธิภาพ

Upskill, Reskill, New skill & Lifelong
Learning Platform
Manpower & Brain Power (policy)
Reinventing University System

บูรณาการแผนดาน อ. และ ววน. ใหมีเอกภาพ
Innovation Ecosystem
System Reform

Policy Big Data & Analytics
System Research
Policy Communication

THIPA Foresight

Smart Office:
Workflow
Process,
Digitize,
Governance,
Smart People:
Talent Pool,
Process,
Digitize,
Governance,

คุณคาสังคม ศิลปะ วัฒนธรรม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษณ

Smart-
Organization
Development

นโยบาย อววน.
และ การ

ปฎิรูประบบ

สรางความเขมแข็ง
ของกระบวนการ

นโยบาย

GDP เพิ่มจาก 3.4 เปน 4.4 ลานลานบาท
มูลคาของเศรษฐกิจ BCG

มีมหาวิทยาลัยไทยติด 200 อันดับแรก

2% GERD/GDP

ของ World University Rankings

Platforms ดานการยกระดับทักษะ
ในสาขาเปาหมาย 

Tech-based enterprise
ในอุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มขึ้น

20% ของผูที่อยูใตเสนความยากจน
ขึ้นอยูเหนือเสนความยากจน

STEM 65% ของผูจบการศึกษาทั้งหมด

การจางงานเพ่ิมจาก 17 เปน 20 ลานคน
การจางในสาขา BCG

พลิกโฉม
อุดมศึกษา

การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจนวัตกรรม  

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในกลุ่ม SME โดยสร้างระบบนิเวศทางการประกอบการ 
ที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise Ecosystem) 

เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการสร้างปัจจัยเอ้ือส�หรับทุกภาคส่วน  
โดยเฉพาะส�หรับกลุ่มผู้ประกอบการ

1

2

3

ทิศทาง
ปี 2564

สอวช. เห็นถึงความส�าคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในระยะยาว จึงด�าเนินการศึกษา
วิจยัและพัฒนา รวมถึงทดลอง เพ่ือจดัท�าข้อเสนอนโยบายหรอืกลไกการพัฒนาวิสาหกจิรปูแบบใหม่ ซึง่จะช่วยให้เกิดการเรียนรูแ้ละ 
ยกระดับไปพร้อม ๆ กันระหว่างภาครัฐและวิสาหกิจ โดยมุ้งเน้นการยกระดับ พัฒนานโยบาย รวมถึงแก้ปัญหาเชิงนโยบาย 
ในการสร้างผูป้ระกอบการนวัตกรรมซึง่ไม่เคยถูกน�ามาใช้ในประเทศไทยมาก่อน ซึง่ในปี 2564 จะเน้นการท�างานใน 3 เรือ่งส�าคญั คอื
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การพฒันาระบบนเิวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)

สอวช. อยู ่ ระหว ่างเร ่งพัฒนาระบบนิ เวศนวัตกรรม 
ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมส�าหรับการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่
ประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยมีการวางเป้าหมายส�าคัญ 
คือการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation-Driven  
Enterprise: IDE) ให้เป็นเสมือน New Growth Engine  
ของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม 
มีความเก่ียวข ้องกับผู ้ เล ่นหลักดังนี้  ภาครัฐซึ่งท�าหน้าที ่
ในการก�าหนดนโยบายสนับสนนุการสร้างนวัตกรรมของผูป้ระกอบการ  
การอ�านวยความสะดวกและลดปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมาย 
รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการวิจัยและ
นวัตกรรม ภาคเอกชน ได้แก่ ผู ้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
ทุก ๆ ขนาด ซึ่งมีบทบาทเป็นทั้งผู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมและ 
เป็นผู้ลงทุนที่ต้องรับความเสี่ยงในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
ภาคสถาบนัการศกึษาซ่ึงมบีทบาทส�าคญัในการสร้างองค์ความรู้  
การวิจัยและนวัตกรรม และรวมถึงการน�าผลงานวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์

ที่ผ่านมาในปี 2563 สอวช. ได้ออกแบบนโยบาย มาตรการ/
กลไกส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
และส่งต่อนโยบาย มาตรการ/กลไกไปยังหน่วยงานรับผิดชอบ 
เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) มาตรการสำนับสำนุนทางการเงินเพื่อการวิจัยและ
นวัตกรรม

สอวช. ร ่วมกับ สกสว. จัดท�ามาตรการสนับสนุนทุน 
แก่ภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาผลงานวิจยัและนวัตกรรม ตามความต้องการ 
ของภาครัฐหรือตามอุปสงค์ของตลาด (Thailand Business 
Innovation Research หรือ TBIR) เป็นการสนับสนุนทุน 
แบบให้เปล่าไปยังบริษัทเอกชนได้โดยตรง โดยมีเงื่อนไข 
การสนับสนุนแก่การวิจัยและนวัตกรรมที่มีโจทย์ความต้องการ
ของภาครฐั หรอืภาคเอกชนทีม่คีวามเป็นไปได้สงูท่ีมตีลาดรองรบั 
และมกีารติดตามและประเมนิผลการให้ทุน 3 ระยะ อย่างเข้มข้น  
รวมถึง มีการประสานเชื่อมโยงกับผู ้ เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ 
และการลงทุนเพื่อขยายผลออกสู่เชิงพาณิชย์

2) มาตรการส่ำงเสำรมิการร่วมลงทนุของมหาวิทยาลยัและ
ภาคเอกชน โดยกลไก Holding Company 

สอวช. จัดท�า Guideline เพ่ือเป็นแนวทางการจัดตั้ง 
University Holding Company จัดท�ารายละเอียดข้อเสนอ
ให้มหาวิทยาลัยสามารถน�าเงินรายได้ไปร่วมลงทุนในธุรกิจ
นวัตกรรมได้ และประสานมหาวิทยาลัยปรับปรุงกฎระเบียบ
ภายในของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม

ท่ีมา: Innovation Ecosystem Stakeholder Model, MIT.edu

ภาพรวมระบบนิเวศนวัตกรรม
ที่สนับสนุนการสราง IDE

Innovation Ecosystem
Stakeholder Model

Entrepreneur

Risk CapitalUniversity

Government Corporate

1. สรางผูประกอบการ /
ธุรกิจฐานนวัตกรรม

การสนับสนุนใหแก SME เพื่อสรางงานวิจัย
และนวัตกรรมในรูปแบบ TBIR/TTTR
ความรวมมือเชิญยุทธศาสตรดาน RDI ระหวาง
ผูประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ

5. ปลดล็อก กฎหมาย / กฏระเบียบ
เอื้อตอการวิจัยและนวัตกรรมของ

ภาครัฐ และภาคเอกชน
Regulary sandbox

2. สรางกลไกตลาด
นวัตกรรม (Demand) บัญชีนวัตกรรม

3. ลดความเสี่ยง
ภาคธุรกิจ

Startup Ecosystem
(กระตุนการลงทุนของ VC/
CVC/Angel)

4. สรางแรงจูงใจ/สิทธิ
ประโยชน ดานการเงิน /
คลัง การลงทุน ที่แรงพอ

กองทุนนวัตกรรม
(Innovation Fund)

7. เพิ่มสมรรถนะการวิจัย
โครงสรางพื้นฐาน วทน.
และบุคลากรมีคุณภาพ

มาตรการสงเสริมการรวมลงทุน
ในรูปแบบ Holding Company

6. ปรับโครงสรางระบบ
สนับสนุนและระบบบริหาร

จัดการ อววน.
ที่มีประสิทธิภาพ

Multi-year/Block grant
budgeting
Effective PMU
การเชื่อมโยงขอมูล อววน
เพื่อการใชประโยชน
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3) มาตรการสำร้างแรงจงูใจในการลงทนุด้านการวจัิยและ
นวัตกรรมของภาคเอกชน 

สอวช. ประสานการด�าเนินงานร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (สอท.) และ สกสว. สนับสนุนการจัดตั้ง 
มลูนธิิกองทนุนวัตกรรม (Innovation Fund) โดยภาครฐัสร้างแรงจงู 
ให้บริษัทขนาดใหญ่ท่ีบริจาคเงินเข้ากองทุนนวัตกรรมสามารถ
หักลดหย่อนภาษีได้จ�านวน 2 เท่า หรือ 200% ของเงินบริจาค 
และภาครัฐสนับสนุนเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในสัดส่วน 1:1 และกองทุนนวัตกรรมจะให ้
การสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) เพื่อน�าไปสร้างนวัตกรรม 

4) การอ�นวยความสำะดวก ลดปัญหาและอุปสำรรค 
ด้านกฎหมายในการด�เนินธุรกิจนวัตกรรม

• การจดัท�าระเบยีบสภานโยบายฯ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมเพ่ือให ้น�าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ภาครัฐสามารถ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของ 
ภาคเอกชนได้โดยตรง

• ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อ
จัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการให้บริการ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้กระบวนการ
จัดหาพัสดุเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา การบริการ
วิชาการ มีความคล่องตัวมากขึ้น ลดปัญหาความล่าช้า
และกระบวนการที่ซับซ้อน

เพ่ือให้การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  
ในปี 2564 สอวช. จะด�าเนินการออกแบบนโยบาย และมาตรการ/
กลไกท่ีมุ่งเน้นการการเพ่ิมจ�านวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 
ซึ่งรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ SME ท่ีด�าเนินธุรกิจแบบ
ดั้งเดิมให้สามารถปรับตัวเข้าสู ่การประกอบธุรกิจนวัตกรรม 
และ Startup ที่มีรายได้เพ่ิมอย่างมีนัยยะส�าคัญจากการสร้าง
นวัตกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับภูมิภาคและ 
ระดบัโลก โดยมทีศิทางการส่งเสรมิและสนบัสนุนทีส่�าคญั ได้แก่ 
การสร้างตลาดภาครัฐ (Government as a market) เพื่อรองรับ
นวัตกรรมจากผูป้ระกอบการภาคเอกชน การสร้างความเชือ่มโยง 
ของผู ้ประกอบขนาดใหญ่และ SME ท่ีส่งผลต่อการสร้าง
นวัตกรรม รวมถึง การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของนักลงทุน  
(VC, CVC) ในธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย เป็นต้น

ผูป้ระกอบการทีข่บัเคลือ่นโดยนวตักรรม 
(Innovation-Driven Enterprise: IDE)

ผลักดันให้มีการสร้างระบบนิเวศทางการประกอบการที ่
ขับเคล่ือนโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprise :  
IDE Ecosystem) และมุ ่งสร้างสภาพแวดล้อมทางนวัตกรรม 
และการประกอบการให้เกิดข้ึนได้จริงและย่ังยืนในประเทศไทย  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างนวัตกรรมในกลุม่ผูป้ระกอบการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ของไทย ท่ีเดิมไม่สามารถลงทุนวจิยัและ 
พัฒนาได้เนือ่งจากเสยีเปรยีบในการเข้าถึงตลาด ขาดองค์ความรู ้ 
บคุลากรและแหล่งทนุ ในการพัฒนานวัตกรรมให้เท่าทันกับคูแ่ข่ง 
จากต่างประเทศ

ท่ีผ่านมาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของภาครฐั 
ส่วนมากเป็นกลไกส่งเสริมผู้ประกอบการแบบหน่ึงต่อหนึ่ง  
(One-to-One) ยังไม่มีนโยบายท่ีช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ 
ท่ีสามารถส่งผลกระทบได้เป ็นวงกว้าง (One-to-Many)  
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังต้องเผชิญปัจจัย
แวดล้อมอื่น ๆ เช่น การมีกฎหมายหรือระเบียบจ�านวนมาก 
ที่มีความสลับซับซ้อน และไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเรว็ จงึท�าให้โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ทีมุ่ง่แก้ปัญหาเพียงจดุเดยีวไม่เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผล
ตามท่ีได้คาดหวังไว้ เนื่องจากติดปัญหาในเชิงระบบและ 
ขาดการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม

สอวช. และเครือข่ายซึ่งเป็นหน่วยงานปฏิบัติจึงได้ร่วมกัน
ด�าเนินโครงการศึกษา ทดลองกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ 
ท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหา หรือช่องว่าง 
ของกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการท่ีมีอยู่เดิม ตลอดจนระบุ
ประเดน็ท่ีส�าคญัเชงิระบบ เช่น การปลดลอ็คกฏหมายกฎระเบยีบ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะมาตรการท่ีเอื้ออ�านวยให้ผู้ประกอบการ 
ขนาดกลางและขนาดย ่อมสามารถสร ้างนวัตกรรมได ้  
กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญของเศรษฐกิจไทยได้ต่อไป

การเปลีย่นผ่านสู่ำระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
(Circular Economy)

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นโอกาสใหม่ 
ของประเทศไทยที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ 
เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ โดยในช่วงปี 2563  
ที่ผ่านมา สอวช. ได้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
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หมุนเวียนผ่านโปรแกรมปักหมุด (Anchor Programs) จ�านวน  
4 โปรแกรม เพ่ือสร้างปัจจยัเอือ้ส�าหรบัทุกภาคส่วนโดยวิเคราะห์
ระบบนิเวศที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ  เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
และเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ังมิตินโยบาย 
ปัจจยัโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนบัสนุน และการมส่ีวนร่วมจากสังคม
และประชาชน มีระบบการสนับสนุนที่เอ้ือและช่วยให้เกิดการ 
ปรับเปลีย่นรปูแบบการผลติหรอืการบรกิารให้สอดคล้องกับแนวคดิ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งในปี 2564 สอวช. จะมุ่งส่งต่อให้เกิด
การน�าโปรแกรมปักหมดุไปขบัเคลือ่นโดยหน่วยบรหิารจดัการทนุ 
(บพข.) และจะศกึษาและออกแบบระบบเพ่ือสนับสนุนผูป้ระกอบ
การในการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมท้ัง
ออกแบบรูปแบบการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระยะยาว ทั้งในรูปแบบหน่วยงานขับเคลื่อนและ 
Circular Solution Platform ต่อไป

การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก  

ใช้ อววน. ปลดล็อคศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมของคนในพื้นที่ เพื่อสร้างงาน 
สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

สร้างขัว้ความเจรญิเพ่ือให้เกดิกจิกรรมต่อเนือ่งทางเศรษฐกจิ และกระจายความเจรญิสู่ภมิูภาค

1

2

ทิศทาง
ปี 2564

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน
และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ของประเทศ ด้วยองค์ความรู ้เทคโนโลยีและนวตักรรม เป็นปัจจยั
ส�าคญัในการแก้ไขปัญหาความยากจนภายในประเทศอย่างย่ังยนื 
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
และสร้างความย่ังยืนให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

เศรษฐกจิฐานรากและการขจดัความยากจนแบบตรงจดุ

เศรษฐกิจฐานราก เป็นประเด็นการพัฒนาท่ีส�าคัญของ
ประเทศไทยมาโดยตลอด และได้ถูกบรรจุเป็นแผนแม่บท 
ประเด็นท่ี 16 ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมพูน 
องค์ความรูใ้นการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ และการสร้างระบบนิเวศน์ 
ของการประกอบการ โดย สอวช. ได้ด�าเนินการศกึษาเชงิระบบ 
ในประเด็นเศรษฐกิจฐานราก โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมลู
ในการก�าหนดทิศทางการวิจัย ตลอดจนการออกแบบนโยบาย 
กลไกและกลุ่มมาตรการ เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาด้านการ 
ลดความเหลือ่มล�า้ การกระจายรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ

สอวช. ได้ด�าเนินการศึกษารายละเอียดของนโยบายและ 
กลไกการบรรเทาความยากจนแบบมุง่เป้าของประเทศจนี (Targeted  
Poverty Alleviation) และน�ามาถอดแบบปรับปรุงให้เหมาะสม 
กับบริบทของประเทศไทย และจัดท�าแนวคิดกรอบนโยบาย 
การขจดัความยากจนแบบตรงจดุ (Thailand Poverty Eradication : TPE)  

โดยได้ด�าเนนิการปรบัปรงุข้อเสนอให้มคีวามสมบรูณ์ โดยวางแผน
การวเิคราะห์ข้อมลูคนยากจน 140,000 คน จาก 10 จงัหวัด และ
ตวัอย่างประเดน็ขบัเคลือ่นในพ้ืนทีน่�าร่อง ทดลองกลไกขบัเคลือ่น 
TPE ในพ้ืนท่ีน�าร่อง และด�าเนินการจัดท�า TPE White Paper  
โดยตัง้เป้าหมายท่ีจะพัฒนาให้เป็นข้อรเิริม่ของกระทรวง อว. หรอื
ข้อเสนอมาตรการเข้าสูส่ภานโยบาย ฯ เพ่ือขบัเคลือ่นให้เกิดเป็น 
รปูธรรมตามกระบวนการพัฒนานโยบายท่ีครบถ้วนต่อไป   

การพฒันาเชิงพืน้ทีเ่พือ่น�ไปสู่ำข้ัวความเจรญิ (Growth 
Pole) และระเบยีงเศรษฐกจินวตักรรม

การพัฒนาชมุชน จงัหวัด และเมอืงตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจ 
เป็นวาระการพัฒนาส�าคัญของประเทศ โดยในการด�าเนินการ 
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ดั ง ก ล ่ า ว ใ ห ้ ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ไ ด  ้
อย่างมีศักยภาพน้ัน จ�าเป็นต้องอาศัยความรู ้และวิทยาการ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิยัและนวัตกรรมเป็นกลไกส�าคญั
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ  
เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดึงดูดการลงทุน

สอวช. เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการน�าการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อววน.) ไปหนนุน�าการพัฒนา
เชงิพืน้ทีเ่พ่ือน�าไปสูข่ัว้ความเจรญิ (Growth Pole) เกิดการกระจาย 
ความเจริญและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภาค 
อย่างเป็นระบบและย่ังยืน จงึรเิริม่การศกึษาเชงิระบบทีจ่ะน�าไปสู่
การจดัท�าข้อเสนอนโยบายระเบยีงเศรษฐกิจนวตักรรม: Route 1  
Innovation Economic Corridor และข้อเสนอนโยบาย
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มหาวิทยาลัย: ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนที่ (University 
as a Marketplace) และผลกัดนัเชงินโยบายให้ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
อย่างเป็นรปูธรรม 

โดยมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีมีศักยภาพเป็นก�าลังส�าคัญ 
ทางเศรษฐกิจในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเชงิพ้ืนที ่ เพ่ือแก้ปัญหา 
ความยากจนและความเหลือ่มล�า้ รวมไปถึงการเยียวยาประชาชน
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการระบาดของโรคโควิด-19  
โดยได้หารอืกบัหน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการพัฒนาระดบัพ้ืนที่ 

และผูจ้ดัการแพลตฟอร์มการซือ้ขายออนไลน์ เพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
มหาวิทยาลัย: ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ University as 
a Marketplace น�ามาสูก่ารพัฒนาเป็นข้อเสนอหลกั 3 ด้าน คือ  
1) การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผู้ซื้อ 2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มหาวทิยาลัยจดัตลาดในลักษณะ Physical และ Virtual  
และ 3) การสนับสนนุให้มหาวิทยาลยัเป็นตวักลางในการพัฒนา
สนิค้าธุรกิจและตลาดของวิสาหกิจชมุชนและ SMEs ในพ้ืนท่ี

การพลิกโฉม
ระบบการอุดมศึกษา 

ส่งเสริมและยกระดับระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการศึกษาและการวิจัยนโยบายที่ตอบโจทย์รูปแบบวิถีชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาระบบวางแผนการผลิต ส่งเสรมิและใช้ประโยชน์ก�ลังคนทัง้ในระดับก�ลังแรงงานและก�ลงั
คนระดับมันสมอง
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ศึกษาวิจัยและพัฒนาถึงข้อจ�ากัด อุปสรรค จุดแข็ง แนวโน้ม 
และความท้าทายของประเทศ เพ่ือจัดท�ายุทธศาสตร์ ข้อเสนอ
นโยบาย แผน มาตรการส่งเสริม และแนวทางการขับเคลื่อน 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนา ผลักดันและยกระดับ
ศักยภาพระบบและโครงสร้างในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญของการพัฒนาประเทศ

Lifelong Learning & Upskill, Reskill, 
Newskill

สอวช. ด�าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริม
ความรู้และทักษะบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยท่ีสอดคล้องกับ 
แบบแผนการใช้ชีวิตที่มีหลายช่วง (Multistage Life) รวม
ทั้งการผลิตและพัฒนาก�าลังคนท่ีมีทักษะและสมรรถนะ
ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงภาวะวิกฤตและสถานการณ์โลกได้ โดย สอวช.  
ได้จัดท�าข้อเสนอนโยบายส่งเสริมและยกระดับระบบการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning System) การใช้ศักยภาพ
ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ 
การเรียนรู้ของกลุ่มคนสูงอายุ แนวทางการยกระดับและส่งเสริม
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาระบบการศกึษาเพ่ือเยาวชน
นอกระบบการศึกษา รวมทัง้การออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม

เพ่ือพัฒนาทกัษะก�าลงัคนอย่างเป็นระบบและย่ังยนื ซึง่เกีย่วข้อง
กับแนวทางการประเมนิความพร้อมของผูท้ีต้่องการพัฒนาทักษะ
เทียบกับอาชพีเป้าหมายท่ีสนใจ สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับอาชพี 
หลักสูตรและหน่วยงานฝึกอบรมท่ีมีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงระบบการจ้างงานทีเ่ชือ่มโยง 
กับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีก�าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้นและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านนวัตกรรมรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศ 

Reinventing Higher Education System
 
สอวช. ให ้ความส�าคัญกับการพัฒนาพลิกโฉมระบบ 

การอุดมศึกษา การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการศึกษา
และการวิจยันโยบายท่ีตอบโจทย์รปูแบบวิถีชวิีตท่ีเปลีย่นแปลงไป  
โดยมุง่เน้นการแก้ปัญหาโดยจดัท�ากรอบโจทย์ส�าคญัของประเทศ 
ทีส่อดคล้องกับความเชีย่วชาญของกลุม่มหาวทิยาลยั ผ่านกลไก  
4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนารปูแบบการศกึษาและการเรยีนการสอน  
2) การผลติบคุลากรทีม่ศีกัยภาพสงู 3) การวจิยั และ 4) การแลกเปลีย่น 
องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสังคมโดย สอวช. ร่วมออกแบบ
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนร ่วมกับผู ้มีส ่วนเก่ียวข ้อง 
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อาทิ  สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 
โดยในปี 2564 สอวช. ได้มีการจัดท�าข้อเสนอนโยบายเพ่ือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการท�างานของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมของประเทศ รวมทัง้การจดัท�าข้อเสนอกลไกนวตักรรม 
การอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพ่ือผลิตและ
พัฒนาก�าลังคน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
ที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการให้ทันเวลา และตอบโจทย์
ภาคการผลิตและบริการ ท่ีมีความต้องการท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว  

Manpower & Brainpower for Strategic 
Industry

สอวช. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบวางแผนการผลิต  
ส่งเสริมและใช้ประโยชน์ก�าลังคนทั้งในระดับก�าลังแรงงานและ
ก�าลังคนระดับมันสมอง (Manpower & Brainpower Planning) 
รวมถึงปัจจัยสนับสนุนต่อการจัดการก�าลังคนของประเทศ  
โดยได้จัดท�าข้อเสนอนโยบายการจัดท�าแพลตฟอร์มการใช้
ประโยชน์ก�าลังคนท่ีมีศักยภาพสูงของประเทศ (National  
Talent Pool Platform for Talent Utilization) และข้อเสนอกลไก 
การสนับสนุนการใช ้ศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาลให้
สามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนเพ่ือเปิดโอกาสให้ก�าลังคน 
ผู ้มีศักยภาพได ้ ใช ้ความสามารถตามความถนัดสูงสุด  
เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการท�างานท่ีม ี
ความท้าทาย ส่งเสรมิการวิจยัและพัฒนาในภาคเอกชน และเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาประเทศต่อไป    

วางภาพอนาคต
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์   

การพัฒนาเชิงสถาบันองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พัฒนาพื้นที่สาธารณะ (แพลตฟอร์ม) ส�หรับการสื่อสารและผลักดันนโยบายและ 
การปฏิบัติส�หรับประเด็นส�คัญในการเปลี่ยนผ่านเชิงสังคม 
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ทิศทาง
ปี 2564

การปรบัโครงสร้างระบบวจิยัและนวัตกรรม ภายใต้กระทรวง อว.  
เป็นโอกาสส�าคัญท่ีจะได้ทบทวนสถานภาพ แนวโน้ม ปัญหา และอปุสรรค  
ข อ ง ร ะ บ บ วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ด ้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) ของไทย เพ่ือ 
การปฏิรปูระบบให้วิชาการด้านสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับการทะนุบ�ารุงอย่างเหมาะสม สามารถ
ผลิตและเผยแพร่ความรู้ท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 และ
สามารถแปลงความรู ้สู ่นโยบายสาธารณะ นวัตกรรมสังคม 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคุณค่าหรืออรรถประโยชน์ในรูปแบบ
อื่น ๆ ตอบโจทย์ปัญหาท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการน้ี สอวช. จึงเล็งเห็นความส�าคัญของการก�าหนด
นโยบายและยทุธศาสตร์การวจิยัและนวตักรรมด้านสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ของการปฏิรูประบบดังกล่าว โดยค�านึงถึงการพัฒนาเชิง

สถาบันองค์ความรู้ด้าน SHA และการพัฒนาพ้ืนท่ีสาธารณะ 
(แพลตฟอร์ม) ส�าหรับการสื่อสารและผลักดันนโยบายและ 
การปฏิบัติส�าหรับประเด็นส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านเชิงสังคม

ในปี 2564 สอวช. จะจัดท�าสมุดปกขาวแนวทางปฏิรูป 
ระบบความรูด้้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และศลิปกรรมศาสตร์ 
ของไทย เสนอการก�าหนดอนาคต (future setting) และพิมพ์เขยีว  
(blueprint)  แนวทางการปรับปรุงระบบจัดการความรู ้ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ โดยต้องการให้เป ็นประโยชน์ต ่อ 
การปรับปรุงแผน ววน. เพ่ือจัดสรรงบประมาณและมอบหมาย  
PMU ที่ เ ก่ี ยวข ้องด� า เนินการต ่อ ไป  ในขณะเดียว กัน  
ก็เริ่มสร้างแพลตฟอร์มขับเคล่ือนความรู ้สู ่การใช้ประโยชน์  
และเริ่มกระบวนการขับเคลื่อนความรู้สู ่การใช้ประโยชน์ตาม 
pathway to impact
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นโยบาย
ด้านการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม และการปฏรูิประบบ   

บูรณาการแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ให้มีเอกภาพ

ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง
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ทิศทาง
ปี 2564

เพ่ือให้หน่วยงานในระบบ อววน. สามารถขับเคลือ่นนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป ้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิได ้
ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ครบทุกมิติ ในปี 2564 สอวช.  
จะส่งเสริมให้แผนด้าน อ. และด้าน ววน. มีการก�าหนดทิศทาง 
และด�าเนนิงานอย่างบรูณาการและมเีอกภาพ รวมท้ังจะด�าเนินการ 
ด้านการปฏิรูประบบ อววน. อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน ๆ มา 

บูรณาการแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้าน
วิทยาศาสำตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีเอกภาพ

 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิในการก�าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ 
สอวช. จึงมีภารกิจโดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาและการบูรณาการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม โดยในปี 2564 สอวช. จะด�าเนินการ 
ให้เกิดกระบวนการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือ 
จัดท�าแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ปี 2566-2570 ทีม่เีอกภาพ เพ่ือให้ประเทศสามารถ
ใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม    

System Reform: การปฏรูิประบบการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสำตร์ วจิยัและนวัตกรรม

งานด้านการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ถือเป็นภารกิจส�าคัญ
ของกระทรวง อว. และ สอวช. ที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้การเปลี่ยนผ่านการปรับโครงสร้างด้าน อววน. เป็นไป 
อย่างราบรื่น โดยในปี 2564 สอวช. จะยังคงด�าเนินงาน 
ใน 4 ระบบย่อย (Sub-system) โดยมีจุดเน้นในการท�างาน ดังนี้

ระบบงบประมาณ : 
ระบบงบประมาณถือเป ็นกลไกและเครื่องมือส�าคัญ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติท่ีตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ของประเทศ โดยแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่  
การจัดท�าข้อเสนอกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
ในความรับผิดชอบของกระทรวง อว. และงบประมาณ 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ 
ประจ�าปีงบประมาณ และระบบการจัดสรรและบริหารจัดการ
งบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การศึกษา ทบทวน 
วิเคราะห์เพ่ือออกแบบและจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับ 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เพ่ือให้เป็นเครื่องมือ 
สนบัสนนุการขับเคลือ่นการปฏิรปูระบบ อววน. รวมถึงการทบทวน 
และวิเคราะห์แนวทางการจัดสรรงบประมาณ (Budget review)  
ทีผ่่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบระบบงบประมาณ อววน.  
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โครงสำร้างระบบหน่วยงานและการบริหารจัดการ : 
เน้นการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ

โครงสร้างหน่วยงานในระบบ อววน. ให้มีกลไกการด�าเนินงาน 
ทีส่อดรบักัน มกีลไกความรบัผดิชอบต่อภารกจิ (Accountability)  
ลดความซ�้าซ้อนของภารกิจและไม่เกิดช่องว่างของการพัฒนา 
ที่ไม่มีผู ้รับผิดชอบ การด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบ
สามารถตอบเป ้ าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร ์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สร้างผลลัพธ์และผลกระทบ
ท้ังในเชงิเศรษฐกิจและสงัคมให้แก่ประเทศ โดยมกีารด�าเนนิงาน
ที่ส�าคัญ เช่น หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ วช. การออกแบบ  
Commissioning R&I Management Unit (CRIMU) และ 
การจัดท�าข้อเสนอการจัดต้ังส�านักงานบริหารและจัดการทุน
วิจัยและนวัตกรรม (PMU) ที่มี Autonomy และ Accountability  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของ PMU 
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ระบบติดตามประเมินผล และเชื่อมโยงข้อมูล : 
ออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน 

ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอดุมศกึษา หรอืแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมของประเทศ และระบบนิเวศ
ของการด�าเนนิการดงักล่าว ซึง่มคีวามซบัซ้อนและมอีงค์ประกอบ 
ทีค่วรได้รบัการตดิตามและประเมนิผลหลายส่วน และมผีูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียที่เก่ียวข้องจ�านวนมาก รวมถึงมีมิติการวิเคราะห์ผล 
การติดตามและประเมินผลซึ่งจ�าเป ็นต ้องมีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีสนับสนุนการติดตามและประเมินผลควบคู่ไปด้วย 
เพื่อวิเคราะห์ผลและสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะ (Visualization 
and Communication) ท่ีเข้าใจได้ง่ายและเป็นรูปธรรม เช่น  
ในรูปแบบ Scoreboard หรือ Dashboard เป็นต้น โดยแนวทาง
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น การจัดท�าผังโครงสร้างข้อมูลและ
แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
ด�าเนินงานแบบบูรณาการ การจัดท�ารายการข้อมูล Objective 
and Key Results (OKRs) เพ่ือการติดตามและประเมินผล
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน และการด�าเนินการติดตาม 
การด�าเนินงานในระบบนิเวศนวัตกรรม เป็นต้น

การปฏิรูประบบกฎหมาย : 
ด�าเนินการจัดท�ากฎหมายลูกบทตามกฎหมายการจัดต้ัง 

กระทรวง อว. และ เร ่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือ 
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีแนวทาง
การด�าเนินงานท่ีส�าคัญ เช ่น การจัดท�าร ่างประกาศเพ่ือ 
อ�านวยความสะดวกการจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับการจ้างท่ีปรึกษา 
การวิจัยและพัฒนา และบริการวิชาการ ให้เกิดความคล่องตัว 
ส�าหรับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุง
กฎหมายในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนเพ่ือภารกิจเฉพาะ
ด้านการพัฒนาความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศึกษาและการผลติ 
ก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
และการจัดท�าร่าง ระเบียบการน�าผลงานจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
ไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพ่ือจูงใจในการสร้างนวัตกรรม 
เป็นต้น

สำร้างความเข้มแข็ง
ของกระบวนการนโยบาย   

ทิศทาง
ปี 2564

การคาดการณ์อนาคตและเทคโนโลยี 

การวิจัยเชิงระบบในประเด็นส�คัญ

การวางแพลตฟอร์มการพัฒนานโยบายแบบเร่งรัดทันต่อเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาส�คัญและ
เร่งด่วนและต้นแบบนโยบาย  

Policy Data & Analytics

1

2
3

4

สอวช. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของส�านักงานในด้านการจัดท�านโยบายและออกแบบกลไก 
การขบัเคลือ่น เพ่ือให้มัน่ใจถึงประสทิธิผลของข้อเสนอเชงินโยบาย 
ส�าหรับระบบ อววน. ของประเทศ 

การวางรากฐานในด้านการวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย 
ผ่านการสั่งสมองค์ความรู้และทักษะเป็นประเด็นที่ สอวช.  
ให้ความส�าคัญ นอกจากนี้ สอวช. ยังได้แสวงหาและประยุกต์ใช้
เครือ่งมอืใหม่ ๆ  เพ่ือให้กระบวนการจดัท�านโยบายมคีวามแม่นย�า 
และสามารถหวังผลส�าเร็จได้ เคร่ืองมือหรือแนวทางเพ่ือ 
การวิเคราะห์ต่าง ๆ ท่ี สอวช. จะน�าเข้ามาใช้ช่วยออกแบบ
นโยบายในปีข้างหน้า 

การคาดการณ์อนาคตและเทคโนโลย ี(Foresight)

การคาดการณ์อนาคตเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการศกึษาและ
วิเคราะห์ภาพอนาคตต่างๆ เพ่ือเตรียมการวางแผนรับมือต่อ
เหตุการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตและเพ่ือรองรับเหตุการณ ์
ไม่คาดคิดท่ีอาจเกิดข้ึนถึงแม้จะมีโอกาสน้อยจึงมีความจ�าเป็น 
อย่างย่ิงในการวางระบบการคาดการณ์อนาคตเพ่ือใช้ในการก�าหนด 
ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาด ้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยในปี 2564  
จะด�าเนินการจดัตัง้ intelligence nodes เพ่ือศกึษาด้านอนาคตศกึษา 
จดัท�ารายงานการคาดการณ์เทคโนโลยี และรายงานคาดการณ์ 
อนาคตในประเด็น อววน. เชิงพื้นที่
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การวิจัยเชิงระบบในประเด็นสำ�คัญ

ส อ ว ช .  ใ ห ้ ค ว า ม ส� า คั ญ เ รื่ อ ง ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ร ะ บ บ  
(System Research) ที่มุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้ สถานภาพ/
ข ้อเท็จจริง และการคาดการณ์อนาคตในประเด็นต ่างๆ  
โดยในปี 2564 ด�าเนนิการพัฒนาระบบสนบัสนนุธุรกิจนวตักรรม 
(IDE System Research) ศึกษาข้ัวความเจริญระดับภูมิภาค: 
Route 1 Innovation Economic Corridor และพัฒนากลไก 
การสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้าน RDI ระหว่าง 
ผู้ประกอบการ SME กับบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงการศึกษา
และออกแบบกลไก อววน. เพ่ือส่งเสริมการใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ภาคประชาชน (Citizen Science) นอกจากน้ี 
เพ่ือให้การจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา 
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
มีประสิทธิผลสูงสุด ควรมีการวิจัยเชิงระบบและศึกษาอนาคต
ในประเด็นส�าคัญ ซึ่งในปี 2564 นี้ให้ความส�าคัญกับประเด็น 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากวกิฤตโควิด-19 ได้แก่ การศกึษาการส่งเสรมิ
บทบาทของอุดมศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ และการศึกษา
และออกแบบกลไก อววน. เพ่ือส่งเสริมการค้าการลงทุนและ
เสริมสร้างบทบาทไทยในภูมิรัฐศาสตร์โลกหลัง COVID-19 ด้วย

การพัฒนานโยบายแบบเร่งรัดทันต่อเหตุการณ ์
เพือ่แก้ไขปัญหาสำ�คญัและเร่งด่วนและต้นแบบนโยบาย  
(Thailand Higher Education and Innovation  
Policy Accelerator: THIPA)

สอวช. ได้ริเริ่มโปรแกรม Thailand Higher Education and  
Innovation Policy Accelerator (THIPA) ข้ึน เพ่ือเป็นกลไกพัฒนา
นโยบายและข้อริเริ่มใหม่ (Policy Formulation) ท�าให้นโยบาย 
เกิดผล (Legitimization) และน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นได้อย่างรวดเรว็
และเป็นกลไกในการจัดท�าต้นแบบนโยบาย (Policy Prototype)  
แบบมส่ีวนร่วม รวมถึงเป็นคลงัสมองในการสร้างเครือ่งมอืใหม่ ๆ   
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
โดยในปี 2564 เป็นการสร้างแพลตฟอร์มท่ีมีเครื่องมือและ
วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนานโยบาย ตลอดจนจัดท�าต้นแบบ
นโยบาย (Policy Prototype) โจทย์ท้าทาย / เร่งด่วนของประเทศ 
ท่ีสามารถน�าไปทดสอบในพ้ืนท่ีจริงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึง 
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย 
แบบเร่งด่วนระหว่างผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติในระบบ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

Policy Data & Analytics 
 
ด�าเนินการศึกษาและออกแบบพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics System) เพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ  

ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือรองรับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงใช้เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการติดตามและประเมินผล และเปิดเผยข้อมูลและ 
ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชน โดยในปี 2564 จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสะท้อนขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันด้าน อววน. และพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
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สำ่วนที่ 

6

• การพฒันาสมรรถนะและเครอืข่ายเพือ่สร้างความเข้มแขง็ของกระบวนการท�นโยบาย
• การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและ 

ภารกิจที่เพิ่มขึ้น
• ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กรและพฒันาบุคลากรสูอ่งค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละนวตักรรม

การเสำริมสำร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร
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การพัฒนาสำมรรถนะและเครือข่าย
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการท�นโยบาย 

การสร้างองค์ความรูใ้หม่และเครอืข่ายนกันโยบายนับเป็นหนึง่ในภารกจิส�คญัท่ี สอวช. ส่งเสริมให้เกดิข้ึน เพ่ือสนบัสนนุการพฒันา
และผลกัดนันโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ต่าง ๆ  ร่วมกบัหน่วยงานพนัธมติร พร้อมทัง้เป็นพืน้ฐานส�คัญ 
ส�หรบัการสร้างความไว้วางใจในคณุภาพของข้อเสนอนโยบายระหว่างหน่วยงานในระบบทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารด�เนนิงาน ดังน้ี 

1) การฝึกอบรมและพัฒนาเครอืข่ายนกัวิจยัด้านการออกแบบนโยบายวทิยาศาสำตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ

เ พ่ือให ้ภารกิจการจัดท�าและเสนอนโยบายด ้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อววน.)  
เกิดผลเป็นรปูธรรม สอวช. จ�าเป็นต้องมบีคุลากรทีม่ศัีกยภาพสงู
ในการท�าหน้าที่ออกแบบและเสนอการด�าเนินงานด้านนโยบาย 
ซึ่งจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการก�าหนด
นโยบายและการด�าเนินงานของภาครัฐ และการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีผล 
เก่ียวเน่ืองมาจากแรงขับเคลือ่นทางการเมอืง สงัคมและเศรษฐกิจ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

สอวช. ร่วมกับสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(มจธ.) เห็นพ้องถึงความส�าคัญของการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
นโยบายด้าน อววน. ท่ีมคีณุภาพ จงึจดัให้มหีลกัสตูรการออกแบบ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มุ่งสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถ
ในการออกแบบและจัดท�านโยบายด้าน อววน. รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายของนักพัฒนานโยบาย อววน. 

ผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับนโยบาย 
อววน. ที่หลากหลาย ซึ่งผู ้ เข ้าร ่วมอบรมจะได้รับความรู ้ 

ด้านการวิเคราะห์ และออกแบบนโยบายในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
กว่า 20 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังนักวิชาการและ 
ผูท่ี้มปีระสบการณ์สงู ในการขบัเคลือ่นนโยบายจรงิ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู ้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตังิานได้อย่างเหมาะสม  
ท้ังน้ี ผู้เข้าอบรมจะได้รับการอบรมท้ังในส่วนความรู้พ้ืนฐาน 
กระบวนการจดัท�านโยบาย รวมถึงการได้ฝึกปฏิบติัจรงิเพ่ือจดัท�า 
และน�าเสนอนโยบายด้าน อววน. ในประเด็นที่เป็นวาระส�าคัญ
ของกระทรวง 

หลักสูตรนี้เปิดต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 ในปัจจุบันมีผู ้ส�าเร็จ 
การฝึกอบรมทั้งสิ้น 76 ท่าน    
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ให้ผลงานน้ี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น 
ตอบรบัชวิีตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรบัตัวอนัเน่ืองมาจาก 
ภาวะ วิกฤติโควิิด-19 ประจ�าปี 2563 กระทรวง อว. ด้วย 

THAILAND HIGHER EDUCATION INNOVATION  
POLICY ACCELERATOR (THIPA)

โปรแกรม THIPA เป็นกลไกท่ีช่วยเร่งกระบวนการพัฒนานโยบาย 
ให้เกิดได้อย่างรวดเรว็ ตัง้แต่การพัฒนานโยบายและข้อรเิริม่ใหม่ 
(Policy Formulation) การประกาศนโยบาย (Legitimization)  
อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของข้อเสนอนโยบายผ่านการใช้
หลกัการ Design Thinking ในการท�าความเข้าใจปัญหา เข้าใจผูใ้ช้ 
และใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือออกแบบนโยบายที่เหมาะกับ 
ผู้ใช้จริง รวมถึงจะให้ความส�าคัญกับการจัดท�าต้นแบบนโยบาย  
(Policy Prototype) แบบมีส่วนร่วมเพ่ือน�าไปทดสอบและ
ปรับปรุงคุณภาพของข้อเสนอนโยบายแต่ละเรื่อง

Policy
Implementation

POLICY
ACCELERATOR

Agenda
Setting

POLICY
CYCLE

LegitimizationPolicy
Formulation

Policy
Research

สอวช. ริเร่ิม Policy Accelerator เปนกลไกพัฒนานโยบายและริเร่ิมใหม
(Policy Formulation) ทำใหนโยบายเกิดผล (Legitimization) และ
เนนการมีสวนรวมจากผูไดรับผลประโยชน เพื่อนำไปสูการขับเคลื่อน
ไดอยางรวดเร็ว

Monitoring
&

Evaluate

2) การวิจัยนโยบายสำาธารณะเชิงระบบ    

สอวช. น�าหลักการวิจัยเชิงระบบมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง 
ในการศกึษาวิเคราะห์วาระการพัฒนาท่ีเชือ่มโยงกับระบบ อววน.  
เพ่ือศึกษาให้เห็นภาพองค์รวม (Holistic View) และวิเคราะห์
ช่องว่างในระบบปัจจุบัน เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย อววน.  
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศและเป้าหมายการพัฒนา  
โดยการศกึษาวจิยัเชงิระบบจะพิจารณาบรบิทของโลกทีส่่งผลกระทบ 
เชิงระบบต่อประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ
เสนอแนะแนวทางการปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)  
เพ่ือรองรับพลวัตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต รวมถึง 
การออกแบบการปรบัระบบนเิวศและการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสร้าง  
เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่

ในปี 2563 สอวช. ด�าเนินการศึกษาวิจัยเชิงระบบในประเด็น
ต่าง ๆ  ดงันี ้1) กรอบแนวคดินโยบาย อววน. การขจดัความยากจน
อย่างตรงจุดสู่การสร้างโอกาสเพ่ือความกินดีอยู่ดี (Targeted 
Poverty Eradication) 2) กรอบนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
และแนวทางการขับเคลื่อน 3) การจัดท�ารายละเอียดทักษะ 
เพ่ืออนาคต หรือ Future Skills Set 4) มาตรการด้าน 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือรองรับ 
การฟ้ืนฟูและปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ และ 
5) ภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤต COVID-19 

ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยเชิงระบบจะน�ามาใช้เป็นข้อมูล 
ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินการเชิงกลยุทธ์ และน�าไปปรบันโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน อววน. ของประเทศ รวมทัง้ใช้ตัง้โจทย์และ
จดัล�าดบัความส�าคญัของ อววน. เพือ่การลงทนุ รวมทัง้การจดัสรร 
งบประมาณ และการก�าหนดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อไป 

3) การยกระดับการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อออกแบบนโยบาย   

การคาดการณ์อนาคตเพือ่ศกึษาผลกระทบของสำถานการณ์ 
COVID-19 ต่อประเทศไทย 

สอวช. ใช้เครือ่งมอืการคาดการณ์อนาคตเพ่ือการศกึษาผลกระทบ 
ของสถานการณ์ COVID-19 ต่อประเทศไทย ท้ังในแง่เศรษฐกิจ 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคสาธารณสุข  
และบทบาทของการอดุมศกึษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ให้สามารถเตรียมความพร้อมในการเผชิญความท้าทายท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้ ดงัเช่น การระบาดของโควิด-19 ระลอกทีส่อง เพ่ือเป็น
แนวทางการฟ้ืนตัวของประเทศไทย 

ผลการศึกษาน้ีท�าให้ผูท่ี้เก่ียวข้องสามารถเหน็ผลกระทบจาก 
โควิด-19 ท่ีมต่ีอภาคส่วนต่าง ๆ  ได้ชดัเจนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ภาพอนาคตทีอ่าจมคีวามผนัผวนแต่หากเกิดขึน้แล้วจะมผีลกระทบสูง 
ต่อภาคส่วนต่าง ๆ  ผลการมองอนาคตน้ีช่วยให้หน่วยงานสามารถ
วางยุุทธศาสตร์ทพีร้อมรับักัับทุุกสถานการณ์และถ่ีถ้วน ซึง่ส่งผล 
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กลไกนีเ้ปิดโอกาสให้น�าเครือ่งมอืเชงิกระบวนการใหม่ ๆ  มาใช้ 
เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
โดยกลไกนี้จะตอบโจทย์การท�างานของ สอวช. ซึ่งต้องอาศัย
กระบวนการจัดท�านโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
(stakeholder engagement) รวมถึงต้องการการส่ือสาร 
เชิงนโยบาย (policy communication) ที่มีประสิทธิภาพ

ภายใต้กลไก THIPA ในปี 2563 สอวช. ร่วมกับส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand 
Future Foundation)  เชิญบุคลากรต�ารวจ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาชน และกลุม่คนรุน่ใหม่ ระดมสมอง Kick off โครงการ
จัดท�าต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย เพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์
ระบบและผู้ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการออกแบบการท�างานและ 
การท�า Policy Landscape ของการจัดท�าต้นแบบนโยบาย 
เมืองปลอดภัย (Safe City) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เข้าใจ
ปัญหาอย่างรอบด้าน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งเป้าหมาย
คือ ต้นแบบนโยบายเมืองปลอดภัย

ในปีงบประมาณ 2564  ได้พัฒนา THIPA Platform โดยเชือ่มโยง 
การด�าเนินงานของห้องปฏิบัติการนโยบาย (Future Lab/Policy 
Lab/Gov Lab) ที่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และความร่วมมือ
กับเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย
ในต่างประเทศ (NESTA/UK Policy Lab/UNDP) เพ่ือให้เกิด 
แพลตฟอร์มส�าหรับการก�าหนดนโยบายอย่างสร้างสรรค์ 
อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องและมีกลไกเพ่ือ
ออกแบบนวัตกรรมเชงินโยบาย (policy innovation) ทีต่อบโจทย์ 

ประชาชนอย่างแท้จริง โดยมีกลุ ่มเป้าหมาย คือหน่วยงาน 
ด้านวิจัยและเทคโนโลยีภายในกระทรวง อว. มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน ผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรม 
และสมาคมวิชาชีพ

4) การเผยแพร่องค์ความรูด้้านนโยบาย อววน. 

การสือ่สารถือเป็นอกีหน่ึงกลไกส�าคญัทีจ่ะช่วยสร้างความเข้มแขง็ 
ของทกุองคาพยพในกระบวนการนโยบาย อววน. ผ่านการสร้าง
เน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารแต่ละช่องทาง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
ช่วยสร้างการรบัรูแ้ละเข้าใจนโยบายต่อสาธารณะชนในวงกว้าง
ได้อย่างถูกต้อง

ในปี 2563 สอวช. ได้สื่อสารนโยบายและภารกิจองค์กร 
ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายท้ังทางออนไลน์
และออฟไลน์ จ�านวนท้ังสิ้น 258 ครั้ง ซึ่งในจ�านวนนี้เป็น 
การสือ่สารนโยบายด้าน อววน. อาท ินโยบายด้านพัฒนาก�าลงัคน,  
Reskill-Upskil, BCG Economy นโยบายขจัดความยากจนฯ  
นโยบายด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม ด้านการ
วิจัยเชิงระบบ แนวทางการฟื ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทย 
หลงั COVID-19 ตวัเลขการลงทนุ R&D นโยบายเชงิสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นโยบาย Frontier Research  
บทบาทมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงนโยบาย 
ด้านการปฏิรูประบบ อววน. ทั้งสิ้น 143 บทความ และสามารถ
สร้างพ้ืนท่ีข่าวและมูลค่าข่าวสารผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และ 
สือ่ออนไลน์ ได้จ�านวน 1,607 ข่าว คดิเป็นมลูค่าการประชาสมัพันธ์
ท้ังสิ้น 153,464,560.40 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบสามล้านสี่แสน 
หกหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบสตางค์)  

นอกจากน้ี ยังได้ด�าเนินการสร้างให้เกิด Policy Engagement 
เพ่ือสื่อสารนโยบายผ่านทางกลุ่มเฉพาะ/ความเชี่ยวชาญสาขา 
ทีส่�าคญั เช่น การจดัเวที Recovery Forum ซึง่ครอบคลมุประเดน็
การพัฒนาที่น่าสนใจภายใต้วิกฤตโควิด-19 จ�านวน 18 ประเด็น 
ซึ่งน�าไปสู่การจัดท�ารายงานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับมาตรการ
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) 
เพ่ือรองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ และยังได้สร้างความร่วมมือกับส่ือสารมวลชน 
แขนงต่าง ๆ ตลอดจนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสาร
นโยบายด้าน อววน. อย่างบูรณาการ
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สอวช. วางแนวทางการสื่อสารนโยบายออกเป็น 2 ส่วน คือ 1)	 การสือ่สารนโยบาย	อววน.	 เพือ่สร้างความตระหนักถงึ 
ความส�าคัญของการส่งเสรมิ	อววน.	ส�าหรบักลุม่เป้าหมายวงกว้าง	(General	Communication) โดยจะเน้นสือ่สารบทบาทของ อววน.  
ในการเข้าไปหนุนเสริมการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ และบทบาทของ สอวช. ในการยกระดับระบบ อววน. ให้ดีขึ้นและตอบโจทย ์
ภาคส่วนต่าง ๆ  และ 2)	การสือ่สารนโยบายส�าคญัด้าน	อววน.	ของประเทศแบบมุ่งเป้าเพือ่สร้างความตระหนกัและการยอมรบั 
ต่อตวันโยบาย	(Strategic	Communication) ซึง่จะเน้นการส่ือสารเจาะลึกข้อเสนอนโยบายเด่นของ สอวช. อาทิ ระบบนิเวศนวัตกรรม 
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และการพลิกโฉมอุดมศึกษา

การพัฒนาระบบงานให้มีประสำิทธิภาพ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่เพิ่มขึ้น

1) ระบบ SMART OFFICE    

สอวช. เร่งปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 
ในยุคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Disruption) โดยให ้
ความส�าคัญกับการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวสู ่ความเป็น 
ออฟฟิศอจัฉรยิะ (Smart Office) ด้วยการใช้เทคโนโลยีในรปูแบบต่าง ๆ  
เพ่ือสร้างการเชือ่มโยงท่ีสะดวกรวดเรว็ท้ังภายใน และภายนอกองค์กร  
ก้าวสูต้่นแบบ Smart Office ของรฐั ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นอกจากน้ี  
(ร่าง) แผนพัฒนารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565  
ได ้ก�าหนดให ้หน ่วยงานของรัฐต ้องจัดท�าข ้อมูลให ้อยู ่
ในระบบดิจิทั ล  และมี ระบบการให ้บริ การประชาชน 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) เพ่ือ 
อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดค่าใช้จ่าย และลดการทจุรติ 

ในปี 2563 สอวช. เริ่มน�าระบบอัจฉริยะ (Smart system)  
เข ้ามาอ�านวยความสะดวกในองค ์กร  และจัดท�าแผน 
การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัลในปี 2564 เพ่ือก้าวสู่ 
การเป็นองค์กรสมรรถนะสงูในปี 2566 เชือ่มโยงระบบสารสนเทศ 
ของหน่วยงานรฐั ให้เกิดการบรกิารใหม่ ๆ เพ่ือให้หน่วยงานภาครฐั 
และประชาชนใช้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปต่อยอดใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ทั้งน้ีเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ สอวช. น�ามาใช้ สามารถปรับปรุงหรือช่วยลดขั้นตอน
กระบวนการท�างาน ท�าให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น  
การเพ่ิมประสทิธิภาพของระบบ Open ERP การเพ่ิมประสทิธิภาพ

รายการเบิกจ่ายเงินของ PMU ระบบการสรรหาและคัดเลือก  
(E-Recruitment) และเตรียมความพร้อมระบบติดตาม 
การรายงานผลส�านักงาน (I-ReD) รวมทั้งจัดท�าระบบประชุม
ออนไลน์ (E-Meeting) และจัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan: BCP) กรณีการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เป็นต้น 

สอวช. มีการปรับปรุงกระบวนการท�างานในองค ์กร 
อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ Open ERP ให้เชือ่มโยง 
กับระบบของกรมสรรพากร ท�าให้ส�านักงานสามารถน�าส่งภาษ ี
หัก ณ ท่ีจ่าย ผ่านระบบออนไลน์ และจัดท�ากระบวนการ 
ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ  
แห่งประมวลรษัฎากร ให้กับคูค้่าภายนอกด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
เพ่ือให้สามารถแนบส่งทางอีเมล์ โดยก�าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึง 
เพ่ือความปลอดภัย ช่วยลดกระบวนการท�างาน ลดการใช้กระดาษ  
ลดการจัดท�าเช็คสั่งจ่าย รวมถึงลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ระบบ Open ERP ยังเป็นระบบที่สามารถบริหาร
โครงการจัดสรรการให้เงินอุดหนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหาร
และจัดการทุน รวมทั้งบริหารงบประมาณต่าง ๆ ของส�านักงาน 
สามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบทนัท ี(Real time) 
รวมทัง้รายงานในรปูแบบภาพรวม (Dashboard) เพ่ือให้ผูบ้รหิาร
น�าข้อมลูไปก�าหนดนโยบายบนพ้ืนฐานข้อมลูท่ีมคีวามน่าเชือ่ถือ 
ถูกต้องและแม่นย�าต่อไป     

Digital Transformation & Operating Model
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การตรวจนับพัสดุ
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ผลจากการน�าเทคโนโลยีมาช่วยออกแบบกระบวนการท�างาน 
(Workflow) สามารถก�ากับการท�างานตามล�าดบัขัน้ให้ถูกต้องสมบรูณ์  
โดยเฉพาะงานที่อาจผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน (Human Error)  
และผ่านการตรวจสอบครบถ้วนทุกขั้นตอน ช่วยลดเวลา 
การท�างานและการติดตามเอกสาร ลดการสูญเสีย และ 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน 

ปัจจุบัน สอวช. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Odoo ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์ม Open-Source มาทดแทน Open ERP เดิม และ
มีการออกแบบคลังฐานข้อมูลหลัก (Master Data) เพ่ือให ้
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรได ้
อย ่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งออกแบบระบบเพ่ือรองรับ 
การเชือ่มโยงข้อมลูกับหน่วยงานภายนอก ซึง่เป็นไปตามนโยบาย
การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ทั้งนี้ ระบบต่าง ๆ ของ สอวช.  
พัฒนาขึน้เพือ่ตอบสนองต่อเทรนด์และไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Trends)  
ของการท�างานในปัจจุบัน คือ สามารถท�างานจากที่ไหน  
เวลาไหน ด้วยอุปกรณ์อะไรก็ได้ (Work from Anywhere: W@A)   

2) การด�เนินการร ่วมกันจากหลายสำ ่วนงาน  
(SHARED SERVICES)

หลักแนวคิดการด�าเนินการร่วมกันจากหลายส่วนงาน 
(Shared Services) เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพ่ือบริหารจัดการ
องค์กรท่ีมุ่งลดต้นทุนขององค์กร โดยมีการแบ่งปันทรัพยากร 
ในส่วนงานต่าง ๆ ร่วมกันกับหลายองค์กร โดยเฉพาะส่วนงาน 
ที่เป็นแผนกสนับสนุนการท�างานหลัก เช่น แผนกการเงิน  
แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ แผนกให้บริการลูกค้า และ 
แผนกทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงการท�างานจากระบบเดิมมาสู่การด�าเนิน
การร่วมกันจะช่วยลดกระบวนการด�าเนนิงานท่ีซ�า้ซ้อน ลดต้นทนุ
ในการท�างาน เป็นการยกมาตรฐานการท�างานให้สูงขึ้นและ 
ใช ้ เทคโนโลยีน�าสมัยเข ้ามาช ่วยให ้ เ กิดความคล ่องตัว 
ในการเคลือ่นย้ายทรพัยากร/เพ่ิมหน่วยงาน และสามารถให้องค์กร 
มุ่งเน้นไปยังส่วนงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในปี 2563 สอวช. ได้น�าร่องการท�างานภายใต้ระบบ Shared 
Services เพ่ือความคล่องตวัต่อการจดัการทรพัยากรและรองรบั
หน่วยงานท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งประกอบด้วยหน่วยบริหารและจัดการ
ทุน 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
ก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัย
และนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม 
ความสามารถในการแข ่งขันของประเทศ (บพข.) และ 
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
ท่ีท�าหน้าท่ีบริหารจัดการทุนภายใต้สภานโยบายท่ีครอบคลุม
ทกุด้านในระบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

การท�างานภายใต้ระบบ Shared Services สามารถพัฒนา 
และยกระดับการท�างานของ สอวช. ให้เป็นตัวอย่างหน่วย
งานภาครัฐท่ีปรับตัวการท�างานให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
สามารถด�าเนินการให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ
ต่อไป โดย สอวช. ได้ให้บรกิารร่วมท้ังส้ิน 11 ประเภท จดัแบ่งเป็น 
ความเชี่ยวชาญของงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ Strategy-based  
ที่ เป ็นการให้บริการและค�าแนะน�าเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้งาน 
ประสบความส�าเร็จ และ Expertise-based ที่เป็นการให้บริการ
และค�าแนะน�าที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของประเภท 
การบริการนั้น

Head Office

Support Unit (Services)

Support Unit (Shared Services)

Head Office

Business Unit 1

Operating Unit

Business Unit 1 Business Unit 1

Operating Unit Operating Unit

Business Unit 1 Business Unit 1 Business Unit 1

Operating Unit Operating Unit Operating Unit

กระบวนการทำงานเดิม

การปรับสูกระบวนการ
Shared Services

ภาพแสดงแนวทางการเปลีย่นแปลงกระบวนการท�งานขององค์กรจากเดิมทีก่ารให้บริการสนบัสนนุทีอ่ยู่ภายใต้โครงสร้างขององค์กร
จะต้องมกีารขอการอนมุตัใินการท�งานแต่ละขัน้ตอนจากผูบ้รหิาร การปรบัใช้กระบวนการ Shared Services จะยกระดบัการบริการ
สนบัสนนุให้มมีาตรฐาน และหน่วยงานสามารถมุง่เน้นการท�งานตามภารกจิหลักได้
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3) Work from Anywhere Platform   

โครงการการปฏิบัติงานท่ีใดก็ได้ (Work from Anywhere: 
W@A) ของ สอวช. เริ่มต้นน�าร่องตั้งแต่มีนาคม 2562 โดยม ี
จดุประสงค์เพ่ือให้พนกังานได้ท�างานในสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อ
การผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งได้น�าร่องใช้
เป็นระยะเวลาหน่ึงซึง่ส�ารวจพบว่ามผีลตอบรบัทีด่ ีโดยโครงการน้ี 
ช่วยให้พนกังานมสีมาธิในการท�างานดข้ึีน สามารถจดัการงานด่วน 
ได้ด ีช่วยลดค่าใช้จ่ายประจ�าวนัให้พนกังาน และเป็นปัจจยัดงึดดู
บุคลากรมีความสามารถให้ร่วมงานกับส�านักงาน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
หรือ Covid-19 สอวช. ได้น�าการปฏิบัติงานแบบ W@A  

ที่ได้น�าร่องใช้งานมาแล้ว มาปรับใช้ตอบรับกับสถานการณ์  
ซึ่งท�าให้การด�าเนินงานของ สอวช. เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพแม้ในสภาวะวิกฤต สอวช. ได้เตรียมพร้อม 
และอ�านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการท�างานส�าหรับพนักงานทุกคนท้ัง 
ในรปูแบบ Software และ Hardware เช่น ระบบการติดต่อสือ่สาร
และการประชุมออนไลน์ ระบบสารบรรณเพ่ือติดตามเอกสาร 
ระบบคลาวด์เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลที่คล่องตัว  
การให้บริการโซลูชั่นด้านอุปกรณ์ IT ด้วยการควบคุมหน้าจอ
จากระยะไกล รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือ
รองรับการใช้งานอย่างเพียงพอ และการติดตั้งระบบการประชุม
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงในทุกห้องประชุมของส�านักงาน

สำ่งเสำริมวัฒนธรรมองค์กร
และพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ในปีงบประมาณ 2563 สอวช. มีบุคลากรจ�านวน 114 คน จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา และกลุ่มสายงาน ดังนี้

จำแนกตามวุฒิการศึกษา

จำแนกตามกลุมสายงาน

15.79

46.76
อายุเฉล่ีย (ป)

58.77

35.95
อายุเฉล่ีย (ป)

25.44

33.94
อายุเฉล่ีย (ป)

บริหาร วิจัยและวิชาการ ปฎิบัติการ

27.19
รอยละ

19.30
รอยละ

ปริญญาตรีปริญญาเอก

13 18 31ชาย หญิง รวม
(คน)

ปริญญาโท

15 44 61ชาย หญิง รวม
(คน)

5 17 22ชาย หญิง รวม
(คน)

7 11 18ชาย หญิง รวม
(คน)

21 46 67ชาย หญิง รวม
(คน)

7 22 29ชาย หญิง รวม
(คน)

53.51
รอยละ

รอยละ รอยละรอยละ
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1) การพัฒนาบคุลากรสู่ำองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละเตบิโต

การเติมเต็มช่องว่างทางความสำามารถผ่าน Competency  
Gap Analysis 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และเติบโต สอวช. ได้ด�าเนิน
การวิเคราะห์ช่องว่างทางความสามารถ (Competency Gap 
Analysis) เพ่ือน�ามาจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับ 
การพัฒนาความรูแ้ละทกัษะเพ่ือเตมิเตม็ช่องว่างของความสามารถ 
ที่มีอยู่ นอกจากนี้ สอวช. ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม NXPO  
Retreat ให้สอดคล้องกับค่านิยมของ สอวช. (NXPO Core 
Values) เพือ่เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการพัฒนาความรู้ 
และทักษะใหม่ ๆ  รวมทัง้ การวิเคราะห์ผลการเข้าร่วมการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือให้เกิดการกระจายโอกาสของพนักงานให้ได้รับ 
การพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถอย่างทั่วถึง 

การเปิดโอกาสำให้นักวิจัยรุ ่นใหม่น�เสำนอแนวคิดการ
พัฒนาประเทศต่อผู้บริหารระดับสำูง 

ภายใต้กิจกรรม Designing the Future: Meet NXPO 
Young Researchers ได้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ใน สอวช. 
หลากหลายสาขาน�าเสนอแนวคดิการพัฒนาประเทศด้วย อววน.  
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายวงการ โดยมีแนวคิด
ที่น่าสนใจ เช่น Science for Society, Citizen Scientist,  
Inclusive Innovation for special needs, Innovation for K-12 
Education แนวคิดการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่ีใช้ความรู้เข้มข้น
ให้บริการ (KIBS) เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
ในภาคธุรกิจ การประเมินศักยภาพทางวิชาการของหน่วยงาน
วิจัยเพ่ือการก�าหนดนโยบายและการบริหารจัดการทุน แนวคิด
แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน เป็นต้น

มีทัศนคติที่ดี มีความทุ่มเทในการท�างานและสร้างผลงานที่ดี 
ให้กับส�านักงาน 

2) การสำร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร 

สอวช. ร่วมกับ บริษัท ไอริส คอนซัลต้ิง จ�ากัด น�าสิ่งของ
อุปโภคบริโภคท่ีจ�าเป็นจัดใส่ถุงยังชีพเพ่ือน�าไปมอบให้กับ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยใน 12 ชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร  
โดยการประสานงานของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและและ
ความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) ประกอบด้วย ชมุชนรมิคลองกะจะ 
ชุมชนพระรามเก้า ซอย 41 ชุมชนหมาหลง ชุมชนคลองไผ่สิงโต  
ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนวัดจอมสุดาราม ชุมชนต้นตาล ชุมชน 
วัดราชวรินทร์ ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนซอยโต๊ะกา ชุมชน 
ริมทางรถไฟ และชุมชนมหาดไทย 5 รวมทั้งสิ้น 283 ครอบครัว 
ผู้มีรายได้น้อย โดยทั้ง 12 ชุมชน มีครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่  
โดยการลงพ้ืนท่ีครั้งน้ี พม. ได้ลงพ้ืนท่ีส�ารวจด้านสวัสดิการ 
ท่ียังไม่ครอบคลุมในบางส่วน รวมถึงแนะน�าสิทธ์ิต่าง ๆ เพ่ือให้
แต่ละชุมชนเข้าถึง และเพื่อเป็นก�าลังใจให้กับแต่ละครัวเรือน

หลักสำูตรการพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้น�  
(Leadership Skill) 

สอวช. ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาตนเองส�าหรับผู้บริหาร
และพนักงานกลุ่มผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย NXPO Leadership  
Development Program และจดั Professional Life Coach เพ่ือ
แนะน�าการแก้ไขปัญหาท้ังในด้านการท�างานและเรื่องส่วนตัว 
ที่ส่งผลกระทบต่อการท�างาน ส่งเสริมให้ผู ้เข้ารับการพัฒนา 

นอกจากน้ี สอวช. จัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการรวมพลังและ 
ส่งต่อความสุขให้แก่กลุ่มที่มีความต้องการ เช่น คณะผู้บริหาร
และพนักงาน สอวช. ร่วมกันประกอบรถจักรยาน และส่งมอบ
จักรยานจ�านวน 12 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคอวัง 
ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียน
ที่ครอบครัวขาดแคลนได้น�ารถจักรยานไปใช้ในการเดินทาง 
มาโรงเรียน และใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
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ส่วนที่ 

7
รายงาน

การแสดงสถานะทางการเงินประจำ ปี
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งบการเงิน
สำ หรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  

ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง 
สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ผลการด�าเนนิงานและกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2563  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 

ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกิจการตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิติัตาม
ความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี ้ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน 

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานน้ัน ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง 

ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมือ่ข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรปุได้ว่ามกีารแสดงข้อมลูท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องสือ่สาร 
เรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตาม มาตรฐานและนโยบายการบัญชี

ภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�า
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกิจการในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกิจการหรือ
หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดั
ต่อข้อเทจ็จรงิอาจเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาดและถอืว่ามีสาระส�าคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อ
ข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกันจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงินเหล่านี้   

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวชิาชพี
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญในงบการเงนิไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอื
ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชี 
ทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระ
ส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ  
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซง
การควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บรหิารและจากหลกัฐานการสอบ
บัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกิจการในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน 
ทีม่สีาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ 
ที่เก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า 
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ 
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูบ้รหิารในเรือ่งต่างๆ ท่ีส�าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็
ที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 
การตรวจสอบของข้าพเจ้า

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย

(นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9169

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มกราคม 2564
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หมายเหตุ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 4,678,485,519.07 390,734,691.95

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 556,234.74 572,397.04

วัสดุคงเหลือ 763,149.06 412,854.68

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7 3,766,785.77 800,888.08

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,683,571,688.64 392,520,831.75

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อุปกรณ์ 8 12,881,549.36 9,422,052.37

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 653,314.08 761,264.17

เงินมัดจ�า 148,274.20 148,000.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 13,683,137.64 10,331,316.54

รวมสินทรัพย์ 4,697,254,826.28 402,852,148.29

สินทรัพย์
หน่วย : บาท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 10 186,451,858.10 2,192,152.05

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ 11 3,067,779,994.23 5,200,000.00

เงินอุดหนุนรอส่งคืนกองทุน 24 954,278,827.00 -

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 13 3,884,347.05 2,638,503.88

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 2,424,610.77 1,543,922.85

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,214,819,637.15 11,574,578.78

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว 13 5,297,994.58 4,799,474.63

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14 11,978,176.00 11,801,469.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17,276,170.58 16,600,943.63

รวมหนี้สิน 4,232,095,807.73 28,175,522.41

สินทรัพย์สุทธิ 465,159,018.55 374,676,625.88

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุนประเดิม 25,939,497.62 25,939,497.62

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 439,219,520.93 348,737,128.26

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 465,159,018.55 374,676,625.88

 หนี้สินและส่วนของทุน
หน่วย : บาท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563
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หมายเหตุ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่วันที่ 2 
พฤษภาคม 2562  

(วันรับโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

รายได้

รายได้จากเงินงบประมาณ 281,676,100.00 -

รายได้จากเงินอุดหนุน 15 2,671,986,658.77 11,759,384.00

รายได้อื่น 16 7,089,431.47 2,235,271.96

รวมรายได้ 2,960,752,190.24 13,994,655.96

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 114,496,296.77 45,214,709.59

ค่าตอบแทน 18 11,705,712.94 2,859,550.00

ค่าใช้สอย 19 92,215,675.57 44,225,924.17

ค่าวัสดุ 2,564,431.75 914,743.68

ค่าสาธารณูปโภค 20 1,460,474.92 637,035.40

เงินทุนสนับสนุนโครงการ 21 2,641,818,719.56 229,053,363.08

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 22 5,292,291.97 1,639,919.42

ค่าใช้จ่ายอื่น 60,949.44 5,868.17

รวมค่าใช้จ่าย 2,869,614,552.92 324,551,113.51

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 91,137,637.32 (310,556,457.55)

ต้นทุนทางการเงิน 655,244.65 146,922.83

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 90,482,392.67 (310,703,380.38)

หน่วย : บาท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงผลการดำ เนินงานทางการเงิน
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สำ หรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563



84

หมายเหตุ ทุน รายได้สูง/(ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รับโอนส่วนทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
(วันรับโอนกิจการ)

25,939,497.62 659,440,508.64 685,380,006.26

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุน
ส�าหรับปี 2562

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด - (310,703,380.38) (310,703,380.38)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 25,939,497.62 348,737,128.26 374,676,625.88

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุน
ส�าหรับปี 2563

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด - 90,482,392.67 90,482,392.67

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 25,939,497.62 439,219,520.93 465,159,018.55

หน่วย : บาท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สำ หรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่ 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562  
(วันรับโอนกิจการ) 

ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 90,482,392.67 (310,703,380.38)

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,292,291.97 1,639,919.42

ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 60,740.38 47,616.20

ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน 1,607,187.00 11,801,469.00

ดอกเบี้ยรับ (7,031,905.19) (2,217,266.92)

ดอกเบี้ยจ่าย 488,498.65 146,922.83

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 90,899,205.48 (299,284,719.85)

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 16,162.30 673,875.18

วัสดุคงเหลือ   (350,294.38) 225,306.49

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (289,603.91) 1,022,938.37

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (274.20) -

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้ระยะสั้น 184,259,706.05 (24,443,408.86)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,017,739,509.15 1,566,713.65

หน่วย : บาท

ขอรบัรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจรงิ

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สำ หรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ตั้งแต่ 

วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562  
(วันรับโอนกิจการ) 

ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

เงินสดรับ (จ่าย) จากการด�าเนินงาน 4,292,274,410.49 (320,239,295.02)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 4,355,611.41 1,607,850.50

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (1,430,480.00) -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 4,295,199,541.90 (318,631,444.52)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ (2,979,302.00) (1,772,522.01)

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (545,700.00) -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,525,002.00) (1,772,522.01)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (488,498.65) (146,922.83)

ช�าระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (3,435,214.13) (1,056,859.51)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (3,923,712.78) (1,203,782.34)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,287,750,827.12 (321,607,748.87)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันรับโอนกิจการ/ต้นปี 390,734,691.95 712,342,440.82

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 4,678,485,519.07 390,734,691.95

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 5,179,577.25 5,939,180.00

หน่วย : บาท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
สำ หรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563
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1. ข้อมูลทั่วไป

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรม มบีทบาทหน้าท่ีเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอดุมศึกษาเพ่ือผลติและ
พัฒนาก�าลงัคนของประเทศและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท และ
แผนอืน่รวมท้ังนโยบายของรฐับาลต่อคณะรฐัมนตรเีพ่ือให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี 
ด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวง ก�ากับให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

สถานท่ีตัง้ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.) ต้ังอยู่ท่ี 319 อาคารจตุัรสัจามจรุี  
ชั้นที่ 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมลู จงึเรยีกส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิว่า “ สอวช.”
กรอบกฎหมายหลักท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของ สอวช. ได้แก่ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอวช. ได้รบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี จ�านวน 281,676,100.00 บาท (ปีงบประมาณ 2562 

จ�านวน 1,095,009,700.00 บาท) โดยแยกเป็นงบบคุลากร จ�านวน 87,408,100.00 บาท งบด�าเนินงาน จ�านวน 194,268,000.00 บาท  
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินโครงการ 

ในปีงบประมาณ 2563 ส�านักงานสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาต(ิสอวช.) ได้รบัเงนิอดุหนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 6,684,012,900.00 บาท โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - โครงการวิจัยของ สอวช. 
จ�านวน 712,625,000.00 บาท เงนิอดุหนนุจากหน่วยงานภาครฐั - บพค. จ�านวน 1,433,488,400.00 บาท เงนิอดุหนนุจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ - บพข. จ�านวน 3,837,686,300.00 บาท และเงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - บพท. จ�านวน 700,213,200.00 บาท

การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน
ในการประชมุครัง้ที ่2/2562 เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2562 ของสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ  

มีมติเห็นชอบในการหลักการให้จัดตั้ง หน่วยบริหารและจัดการทุนในด้านระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
3 หน่วย ได้แก่ 1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ 
การสร้างนวัตกรรม (บพค.) 2. หน่วยบริหารและจัดการทุน

ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ตามท่ี 
สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติมอบหมาย โดยให้หน่วยบริหารและจัดการทุน มีอิสระในการ
บริหารงาน แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  
โดยอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 22(9) และมาตรา 25(4) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

หน่วยบริหารและจัดการทุน 3 หน่วย ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ 
การด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จ�านวน 5,971,387,900.00 บาท โดย
แยกออกเป็นเงินอุดหนุน 5,666,437,900.00 บาท และงบบริหารจัดการ จ�านวน 304,950,000.00 บาท

1. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุน ด้านการพัฒนาก�าลังคนในสาขาท่ีจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน
นักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จ�านวน 1,433,488,400.00 บาท โดยแยกเป็น
เงินอุดหนุน จ�านวน 1,359,788,400.00 บาท และงบบริหารจัดการ จ�านวน 73,700,000.00 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ นักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
วันท่ี 30 กันยายน 2563
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2. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรร
ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้างตลาดนวตักรรม การส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัและนวัตกรรมในเชงิพาณชิย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการเพ่ือการให้บริการด้านคุณภาพและ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จ�านวน 3,837,686,300.00 บาท โดยแยกเป็นเงินอุดหนุนจ�านวน 
3,642,436,300 บาท และงบบริหารจัดการ จ�านวน 195,250,000.00 บาท

3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) มีวัตถุประสงค์ ในการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ 
การพัฒนาเชงิพ้ืนที ่การพัฒนาชมุชน หรอืท้องถ่ิน ท่ีมวัีตถุประสงค์ให้ประชาชนมชีวิีตความเป็นอยู่ดขีึน้ มคีณุภาพชวิีตทีด่แีละยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับพ้ืนที่ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ จ�านวน 700,213,200.00 บาท โดยแยกเป็นเงินอุดหนุน  
จ�านวน 664,213,200.00 บาท และงบบริหารจัดการ จ�านวน 36,000,000.00 บาท

2. การจัดตั้งสำ นักงาน

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มาตรา 3 ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 2 ให้พระราชบญัญัตดิงักล่าวใช้บงัคบัต้ังแต่วนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษา เป็นต้นไป และตามมาตรา 
66 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิซึง่ได้รบัเงนิเดอืนค่าจ้าง รวมทัง้ 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ อยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมท้ังสวัสดิการและ 
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เท่าที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในส�านักงานสภานโยบาย
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์วิจยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) ตามพระราชบญัญัตนิี ้แต่จะได้รบัเงนิเดอืนหรอืจ้างต�า่กว่าเงนิเดอืน 
หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้

3. เกณฑ์การจัดทำ งบการเงิน 

งบการเงินจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบาย
บัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนว
ปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/ว 357 
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้น�า มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 39 (IPSAS 39) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน  
มาถือปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 1 พฤศจิกายน 2562 (วันที่จัดตั้งหน่วยงาน) เป็นต้นไป และได้น�ามาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี 23 เร่ือง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 มาถือปฏิบัติส�าหรับ 
การจัดท�างบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

4. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

4.1 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
ตามประกาศกระทรวงการคลังเร่ืองมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 21 กันยายน 2561 ท่ีมีผลใช้บังคับตั้งแต ่

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดังนี้
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มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

4.2 มาตรฐานที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่ม 

ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ดี สอวช. ได้น�ามาตรฐานฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติใช้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

4.3 ผลกระทบของการนำ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้เป็นครั้งแรก
สอวช. ได้น�า มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน และ  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 

23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน มาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่    1 ตุลาคม 2562
อย่างไรก็ตาม การน�ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวข้างต้นมาถือปฏบิตัมิไิด้มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิ ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2563 และวันที่ 1 ตุลาคม 2562

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วยเงินฝากสถาบนัการเงนิ ซึง่มอีายุครบก�าหนดไม่เกิน 3 เดอืน โดยไม่รวมรายการ

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

4.5 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
ลูกหน้ีอื่นระยะสั้น เป็นเงินให้พนักงานยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น เงินยืมทดรอง จะรับรู้ลูกหน้ี 

ตามมูลค่าที่จะได้รับ

4.6 วัสดุคงเหลือ 
วัสดุคงเหลือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองส�านักงานมีไว้เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ แสดงตามราคาทุนค�านวณมูลค่าวัสดุคงเหลือ

โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด

4.7 เงินร่วมทุนโครงการ
เงินร่วมทุนโครงการ หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่าง สอวช. กับหน่วยงานอื่น ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการก�ากับ

โครงการ และโครงการที่ สอวช. ร่วมบริหารจัดการ และด�าเนินการด้วยงบประมาณ ของ สอวช. เป็นส่วนใหญ่

4.8 อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ยกเว้นอุปกรณ์ที่มีราคาทุนต�่ากว่า 10,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงวด

ที่เกิดรายการ
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภท ดังนี้

ประเภท อายุการให้ประโยชน์ (ปี)

อุปกรณ์ 3 - 10

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5

ยานพาหนะ 5

สนิทรพัย์ทีไ่ด้รบัจากการบรจิาค แสดงในราคาทนุตามประเภทของสนิทรพัย์ โดยจะบนัทกึสนิทรพัย์คูก่บัหนีส้นิในรายการรายได้
รอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคในแต่ละงวดบัญชี
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4.90 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคาต�่ากว่า 

20,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ สอวช. จะพิจารณาว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือไม่  

โดยพิจารณาสินทรัพย์จากระยะเวลาของสัญญาว่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว่าจะ
ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน สัญญานั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�าให้ สอวช. มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์น้ัน  
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน

สินทรัพย์ท่ีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ันเช่นเดียวกับสินทรัพย์ท่ีมีเพ่ือ
ใช้งานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

สญัญาเช่าสนิทรพัย์โดยท่ีความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้ สอวช. ในฐานะผูเ้ช่าถือเป็น
สญัญาเช่าด�าเนนิงาน จ�านวนเงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานจะรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิ  
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ เป็นหน้ีสนิท่ีเกิดจากสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ 

ได้โอนไปให้แก่ สอวช. ในฐานะผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ของสนิทรพัย์ท่ีเช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของจ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่มลูค่าใดจะต�า่กว่า โดยจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ 
ที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพ่ือให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงท่ีต่อหน้ีสินท่ีคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยก 
แต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก 
ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินในส่วนของต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื่อมตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มีเพ่ือใช้งานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรือ
อายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
สอวช. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
สอวช. และพนกังานได้ร่วมกันจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิที ่สอวช. จ่ายสมทบ

ให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของ สอวช. เงนิท่ี สอวช. จ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลีย้ง
ชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
สอวช. มภีาระส�าหรบัเงนิชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามมาตรา 21 วรรค 3 กิจการของ สอวช. ไม่อยู่ใต้บงัคบั 

แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานของ สอวช. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่า 
ที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งบริษัท
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

สอวช. ค�านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ซึง่หลกัการประมาณการดงักล่าวต้องใช้ข้อสมมตทิีห่ลากหลาย รวมถึงข้อสมมตเิก่ียวกับอตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
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4.13 ทุน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ทุนของ สอวช. จ�านวน 25,939,497.62 บาท เป็นเงินและสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนจากส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

4.14 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  
(1) รายได้จากเงินงบประมาณจะรับรู้เมื่อได้รับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณจาก กรมบัญชีกลาง
(2) รายได้เงินอุดหนุนจะบันทึกเป็นหนี้สินเงินอุดหนุนรับล่วงหน้าเมื่อได้รับเงินจัดสรร เมื่อโครงการด�าเนินงานแล้วมีค่าใช้จ่าย 

เกิดข้ึนจะรบัรูเ้ป็นรายได้จากการอดุหนุนและค่าใช้จ่ายตามโครงการนัน้ๆ ด้วยจ�านวนเงนิเดยีวกันในแต่ละงวดบญัช ีเมือ่สิน้สดุ 
โครงการ หน่วยงานส่งคืนเงินเหลือจ่ายแก่แหล่งทุนที่เป็นจ้าของเงินทุนวิจัยนั้น และบันทึกลดยอดเงินอุดหนุนรับล่วงหน้า

(3) รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการกับลูกค้าแล้ว
(4) รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์
(5) รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
(6) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.15 กองทุนสำ รองเลี้ยงชีพ
สอวช. จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพี ตามพระราชบญัญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 โดยจดทะเบยีนเมือ่วันท่ี 1 พฤศจกิายน 

2545 ซึง่บรหิารโดยกองทุนส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 4 แผน คือ 1) นโยบายตราสารหน้ี 2) นโยบายผสมหุ้นไม่เกนิร้อยละ 10 3) นโยบาย
ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 4) นโยบาย freestyle

อัตราเงินสะสม (ร้อยละของเงินเดือน) อัตราเงินสมทบ (ร้อยละของเงินเดือน)

2-8 8

9-15 เท่ากับอัตราเงินสะสมของพนักงาน

อายุงาน ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

น้อยกว่า 6 เดือน ไม่ได้รับ

ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี 50

มากกว่า 3 ปีขึ้นไปจนถึง 5 ปี 80

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 100

สอวช.จะจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทุน ในอตัราท่ีก�าหนดดังนี้ 

เงินสมทบและผลประโยชน์จะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตาย หรือออกจากงาน โดยไม่มีความผิดตามอายุ
การท�างาน ดังต่อไปนี้

สอวช. รับรู้เงินจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินในงวดท่ีเกิดรายการ โดยสินทรัพย์ของ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สอวช. และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
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เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก�าหนด

6. ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ประกอบด้วย

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 4,678,485,519.07 390,734,691.95

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,678,485,519.07 390,734,691.95

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 556,234.74 559,807.19

ลูกหนี้การค้าจากหน่วยงานภาครัฐ - 12,589.85

รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น 556,234.74 572,397.04

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 3,285,710.20 609,416.42

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น 474,605.62 185,674.77

ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 6,469.95 5,796.89

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,766,785.77 800,888.08

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระและ
การส่งใช้ใบส�าคัญ รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 556,234.74 - 556,234.74

หน่วย : บาท

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
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8. อุปกรณ์

อุปกรณ์ ประกอบด้วย

ณ วันที่
1 ตลุาคม 2562

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ณ วนัท่ี 

30 กันยายน 2563เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า
(โอนออก)

ราคาทุน

อุปกรณ์ 10,973,208.80 110,836.00 (58,250.00) - 11,025,794.80

คอมพิวเตอร์ 18,223,147.80 4,193,768.00 (4,901,766.30) - 17,515,149.50

ยานพาหนะ 3,068,760.00 3,854,275.25 (3,068,760.00) - 3,854,275.25

รวมราคาทุน 32,265,116.60 8,158,879.25 (8,028,776.30) - 32,395,219.55

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ 10,575,516.14 166,085.36 (58,249.00) - 10,683,352.50

คอมพิวเตอร์ 9,352,226.09 3,650,347.61 (4,841,026.92) - 8,161,546.78

ยานพาหนะ 2,915,322.00 822,208.91 (3,068,760.00) - 668,770.91

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 22,843,064.23 4,638,641.88 (7,968,035.92) - 19,513,670.19

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 9,422,052.37 12,881,549.36

หน่วย : บาท

ณ วันที่
2 พฤษภาคม 2562
(วันรับโอนกิจการ)

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ณ วนัท่ี 

30 กันยายน 2563เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า
(โอนออก)

ราคาทุน

อุปกรณ์ 11,522,688.45 23,500.00 (572,979.65) - 10,973,208.80

คอมพิวเตอร์ 10,947,323.79 7,688,202.01 (412,378.00) - 18,223,147.80

ยานพาหนะ 3,068,760.00 - - - 3,068,760.00

รวมราคาทุน 25,538,772.24 7,711,702.01 (985,357.65) - 32,265,116.60

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ 11,076,015.24 72,448.55 (572,947.65) - 10,575,516.14

คอมพิวเตอร์ 8,727,679.50 1,036,912.59 (412,366.00) - 9,352,226.09

ยานพาหนะ 2,659,592.00 255,730.00 - - 2,915,322.00

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 22,463,286.74 1,365,091.14 (985,313.65) - 22,843,064.23

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 3,075,485.50 9,422,052.37

หน่วย : บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ)
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 4,638,641.88 1,365,091.14

หน่วย : บาท
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ณ วันที่
1 ตุลาคม 2562

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2563เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า
(โอนออก)

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,442,839.00 545,700.00 - - 12,988,539.00

รวม 12,442,839.00 545,700.00 - - 12,988,539.00

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,681,574.83 653,650.09 - - 12,335,224.92

รวม 11,681,574.83 653,650.09 - - 12,335,224.92

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 761,264.17 653,314.08

หน่วย : บาท

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

ณ วันที่
2 พฤษภาคม 2562

รายการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี
ณ วนัท่ี

30 กันยายน 2562เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า
(โอนออก)

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,442,839.00 - - - 12,442,839.00

สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาและติดตั้ง 47,572.20 - (47,572.20) - -

รวม 12,490,411.20 - (47,572.20) - 12,442,839.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,406,746.55 274,828.28 - - 11,681,574.83

รวม 11,406,746.55 274,828.28 - - 11,681,574.83

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 1,083,664.65 761,264.17

หน่วย : บาท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี 653,650.09 274,828.28

หน่วย : บาท
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10. เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย

11. รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ ประกอบด้วย

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2562

เจ้าหนี้โครงการ 173,595,137.30 -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,608,508.09 2,060,129.16

เจ้าหนี้อื่น 248,212.71 132,022.89

รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น 186,451,858.10 2,192,152.05

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2562

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้ - สอวช. 663,880,610.37 5,200,000.00

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้รอจ่ายโครงการ - บพค. 361,507,815.00 -

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้รอจ่ายโครงการ - บพข. 1,759,983,650.36 -

รายได้เงินอุดหนุนรอรับรู้รอจ่ายโครงการ - บพท. 282,407,918.50 -

รวมรายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า 3,067,779,994.23 5,200,000.00

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

รายได้เงินอดุหนนุรบัล่วงหน้าเป็นเงนิอุดหนนุท่ีได้รบัจดัสรรจากกองทนุส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม ภายใต้การด�าเนนิการ 
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยังไม่ได้เบิกใช้ (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24)

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2562

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 357,495.08 253,655.28

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 34,821.60 21,938.28

เงินประกันผลงาน 747,154.99 454,499.99

เงินประกันสัญญา 1,285,139.10 813,829.30

รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,424,610.77 1,543,922.85

หน่วย : บาท
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ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563

ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2562

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ รับโอนต้นงวด 11,801,469.00 -

ต้นทุนบริการ 1,440,441.00 11,801,469.00

ต้นทุนดอกเบี้ยปีปัจจุบัน 166,746.00 -

ส่วนที่จ่ายช�าระในงวด (1,430,480.00) -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายงวด 11,978,176.00 11,801,469.00

หน่วย : บาท

13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2563 2562

เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ายช�าระ

ครบก�าหนดช�าระ
ภายในหนึ่งปี 3,884,347.05 376,599.01 4,260,946.06 2,638,503.88 388,433.46 3,026,937.34

ครบก�าหนดหลังจาก
1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,297,994.58 201,995.84 5,499,990.42 4,799,474.63 306,221.29 5,105,695.92

รวม 9,182,341.63 578,594.85 9,760,936.48 7,437,978.51 694,654.75 8,132,633.26

หน่วย : บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สอวช. ท�าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริษัทในประเทศ 3 แห่ง และ 4 แห่งตามล�าดับ 
เพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดในปี 2564 ถึง 2568 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ)  
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สอวช. ตัดจ่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย เป็นเงิน 488,498.65 บาท และ 146,922.83 บาท ตามล�าดับ 
ซึ่งแสดงไว้ในบัญชีต้นทุนทางการเงินในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปีได้แสดงไว้ในส่วนหน่ึงของหน้ีสนิหมนุเวียนในงบแสดงฐานะการเงนิ

14. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

สอวช. มภีาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน ดงัน้ี 

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

อัตราคิดลด 1.40 - 2.50

อัตราเงินเฟ้อ 2.50 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5.00 - 12.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 0.00 - 15.00

อัตราการมรณะ 
(อ้างอิงจากตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560 ปรับด้วยค่าประมาณการปรับปรุงอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 3 ต่อปี) 103
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สรุปได้ดังนี้

สอวช. รับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ�านวน 11.80 ล้านบาท เป็นต้นทุนบริการ ในรายงานงบการเงินของ สอวช.  
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เน่ืองด้วยส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ส้ินสภาพแล้ว จากการยกเลิกกิจการ 
ตามพระราชบัญญัติสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ภาระผูกพันข้างต้นจ�านวน 11.80 ล้านบาท ของปีก่อนได้สะท้อนถึง 
ข้อก�าหนดอัตราชดเชยกรณีพนักงานสิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

15. รายได้จากเงินอุดหนุน

รายได้จากเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - โครงการวิจัยของ สอวช. 53,994,389.63 11,639,384.00

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - บพค. 515,602,221.00 -

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - บพข. 1,411,283,186.64 -

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ - บพท. 381,805,281.50 -

รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ -เพื่อการบริหารจัดการ 304,950,000.00 -

รายได้เงินสนับสนุนอื่น 4,351,580.00 120,000.00

รวมรายได้จากเงินอุดหนุน 2,671,986,658.77 11,759,384.00

หน่วย : บาท

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ร้อยละ เพิ่มขึ้น ลดลง

อัตราคิดลด 1 (1,467,764.00) 1,881,909.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน 1 1,818,458.00 (1,509,906.00)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 20 (2,278,424.00) 3,300,209.00

อัตราการมรณะ 1 81,240.00 (93,547.00)

หน่วย : บาท
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16. รายได้อื่น

รายได้อื่น ประกอบด้วย

17. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบด้วย

18. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7,031,905.19 2,217,266.92

รายได้ค่าปรับ 17,405.00 17,000.00

รายได้อื่น 40,121.28 1,005.04

รวมรายได้อื่น 7,089,431.47 2,235,271.96

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

เงินเดือน 95,361,524.11 27,697,412.38

เงินประโยชน์ตอบแทน 1,420,856.00 312,500.00

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 6,309,841.90 1,996,691.75

เงินค่าชดเชยเกษียณอายุพนักงาน 1,440,441.00 11,801,469.00

ค่าสวัสดิการ 9,963,633.76 3,406,636.46

รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร 114,496,296.77 45,214,709.59

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการวิจัย 6,786,062.94 1,957,500.00

ค่าเบี้ยประชุม 4,919,650.00 902,050.00

รวมค่าตอบแทน 11,705,712.94 2,859,550.00

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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19. ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมาบริการ ปี 2563 จ�านวน 12,797,473.78 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าบริหารและประสานงานจ�านวน 2,492,750.00 บาท  
ค่าจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวน 1,190,367.54 บาท ค่าจ้างบริการ IT Outsource จ�านวน 1,997,030.00 บาท  
และค่าจ้างอื่นอีก จ�านวน 7,117,326.24 บาท (ปี 2562 ค่าจ้างเหมาบริการ จ�านวน 15,445,290.59 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้าง 
จัดอบรมสัมมนาในประเทศ จ�านวน 8,530,317.00 บาท ค่าจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวน 2,572,400.00 บาท  
และค่าจ้างอื่นอีกจ�านวน 4,342,573.59 บาท)

ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนที่ส�านักงาน ปี 2563 จ�านวน 25,823,206.94 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีส�านักงาน จ�านวน 
8,696,412.20 บาท ค่าบรกิารพ้ืนทีเ่ช่าส�านกังาน จ�านวน 11,876,396.52 บาท ค่าเช่ารถ/พนกังานขบัรถ จ�านวน 2,253,971.23 บาท  
ค่าเช่าอปุกรณ์ส�านักงาน ค่าบรกิารฐานข้อมลูและเครอืข่าย จ�านวน 2,996,428.99 บาท (ปี 2562 ค่าเช่าและค่าบรกิารพ้ืนท่ีส�านักงาน  
จ�านวน 8,170,328.55 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีส�านักงาน จ�านวน 6,139,138.84 บาท ค่าเช่ารถ/พนักงานขับรถ  
จ�านวน 922,661.83 บาท ค่าเช่าอุปกรณ์ส�านักงาน ค่าบริการฐานข้อมูลและเครือข่าย จ�านวน 1,108,527.88 บาท)

20. ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 7,102,768.08 6,433,242.87

ค่าจ้างเหมาบริการ 12,797,473.78 15,445,290.59

ค่าจ้างที่ปรึกษา 34,341,102.10 10,525,953.50

ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ส�านักงานและอื่นๆ 25,823,206.94 8,170,328.55

ค่ารับรองและพิธีการ 5,466,384.91 2,961,941.38

ค่าโฆษณา 4,533,094.00 557,327.10

ค่าใช้สอยอื่น 2,151,645.76 131,840.18

รวมค่าใช้สอย 92,215,675.57 44,225,924.17

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

ค่าไฟฟ้า 985,455.95 369,669.64

ค่าน�้าประปา 945.00 -

ค่าโทรศัพท์ 208,381.37 209,946.76

ค่าไปรษณีย์ 265,692.60 57,419.00

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,460,474.92 637,035.40

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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21. เงินทุนสนับสนุนโครงการ

เงินทุนสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย

22. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ หน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย ประกอบด้วย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

โครงการ Spearhead 255,104,226.98 182,482,905.00

โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI - 4,635,500.00

โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

- 2,300,000.00

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

การแข่งขันในภาคเอกชน

8,179,273.80 32,403,955.60

โครงการพัฒนานโยบายก�าลงัคนและการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 11,403,295.60 -

โครงการบริหารจัดการ เมืองนวัตกรรมอาหาร 23,397,300.00 -

เงินสนับสนุนโครงการของ บพค. 515,602,221.00 -

เงินสนับสนุนโครงการของ บพข. 1,415,534,766.64 -

เงินสนับสนุนโครงการของ บพท. 381,805,281.50 -

โครงการอื่นและเงินอุดหนุนอื่น 30,792,354.04 7,231,002.48

รวมเงินทุนสนับสนุนโครงการ 2,641,818,719.56 229,053,363.08

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 915,425.21 161,308.79

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,723,216.67 1,203,782.35

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 653,650.09 274,828.28

รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 5,292,291.97 1,639,919.42

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท
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23. ภาระผูกพัน

สอวช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน ยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
จ�าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

24. เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามบันทึกข้อตกลงกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) และหน่วยบรหิารและจัดการทุน  
3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ 
การสร้างนวตักรรม (บพค.) หน่วยบรหิารและจดัการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) และหน่วยบรหิาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ได้ตกลงร่วมกันในการด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ได้รับพิจารณาจัดสรรเงินจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 
ส�าหรับปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียดงบประมาณดังนี้

25. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

26. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการส�านักงาน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2563

ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ต้ังแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

(วนัรบัโอนกิจการ) 
ถงึวนัท่ี 30 กันยายน 2562  

ไม่เกิน 1 ปี 38,689,546.98 13,195,568.38

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 11,541,935.52

รวม 38,689,546.98 24,737,503.90

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลอื

เงินงบประมาณ 281,676,100.00 - - 281,676,100.00 -

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
(วันที่จัดตั้งหน่วยงาน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ

พัฒนาก�าลังคน
และทุนด้านการ
พัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษา การ

วิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.)

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพื้นที่ 

(บพท.)

รวม

เงินอุดหนุนเพื่อโครงการวิจัย 1,359,788,400.00 3,642,436,300.00 664,213,200.00 5,666,437,900.00

เงินอุดหนุนท่ีท�าสัญญาแล้วจ่ายออก/รับรู ้ 
ค่าใช้จ่ายระหว่างปี

515,602,221.00 1,411,283,186.64 381,805,281.50 2,308,690,689.14

เงนิอดุหนุนท่ีท�าสญัญาแล้วรอจ่าย/อยู่ระหว่าง
ท�าสญัญา

361,507,815.00 1,759,552,650.36 282,407,918.50 2,403,468,383.86

เงนิอดุหนุนทีไ่ม่ได้ท�าสญัญารอส่งคนืกองทนุ 482,678,364.00 471,600,463.00 - 954,278,827.00

หน่วย : บาท
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• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สอวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายงาน
การประเมินผลการดำเนินงานของ สอวช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พระราชบญัญัตสิภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาต ิมผีลบงัคบัใช้เมือ่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
มผีลให้ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปล่ียนเป็นส�านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย

มาตรา 24 และ 25 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. มีหน้าท่ีและอ�านาจควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของ สอวช.  
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

มาตรา 31 ก�าหนดให้คณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ สอวช.  
โดยผู้ประเมินภายนอกที่เป็นกลางอิสระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. ก�าหนด และ

คณะกรรมการอ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับทราบ 
ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของส�านักงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ 
และในการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ครัง้ท่ี 7/2563 วันพฤหัสบดทีี ่22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้รบัทราบผลการด�าเนินงานของส�านักงานทีส่�าคญัตามตวัชีว้ดัผลการด�าเนินงาน 
ของส�านักงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการประเมนิองค์การมหาชนของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยผลการด�าเนินงานของส�านักงานที่ส�าคัญตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของส�านักงานตามท่ีคณะอนุกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ เห็นชอบตัวชี้วัดจ�าแนกตามคะแนนถ่วงน�้าหนัก 2 มิติ คือ มิติท่ี 1 : ด้านประสิทธิผล น�้าหนัก 
ร้อยละ 60 และมิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ น�้าหนักร้อยละ 40 มีผลส�าเร็จดังตารางท่ี 1 และผลการด�าเนินงานของส�านักงาน 
ตามแนวทางการประเมินของส�านักงาน ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลส�าเร็จดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงานของสำนักงานที่สำคัญตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของสำนักงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

แผน
(เรื่อง)

ผลส�าเร็จ
(เรื่อง)

ผลคะแนน
ถ่วงน�้าหนัก

มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล 60 60

จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ของประเทศ 20 2 2 20

ผลักดันการแปลงนโยบาย อววน. ไปสู่ระเบียบวาระแห่งชาติ 
(Key Initiative)

10 4 5 10

การปฏิรูปเชิงระบบเพื่อสร้าง Ecosystem  30 8 11 10

มิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ 40 38

การวิจัยเชิงนโยบาย 10 4 5 10

Policy Data & Analytics 10 4 4 10

การด�าเนินงานตามแผนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ความสามารถขององค์กรส�าเร็จตามแผน 100%

18 5 5 18

การใช้จ่ายงบประมาณเทียบกับแผน 
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 81)

2 ร้อยละ 81 ร้อยละ 76 * 0

คะแนนรวมผลการด�าเนินงานของส�านักงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 98

หมายเหตุ * หากรวมงบประมาณที่มีการผูกพันตามสัญญา จะมีการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 81 ของแผนการใช้จ่าย สอวช.
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ตัวชี้วัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการ
ด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนักเป้าหมาย

ขั้นต�่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง

(100 คะแนน)

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล

1.1 ข้อเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน  
มาตรการ กลไก กฎระเบยีบ การประเมินผล 
ด้านการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและ
นวตักรรม (อววน.) ได้รบัความเห็นชอบ  
คณะกรรมการระดับชาติ และได้รับ 
ขบัเคลือ่นสู่การปฏบิตัต่ิอหน่วยงานหลกั 
ในระบบ อววน.

1.1.1 การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ
และเอกชนในธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไก 
Holding Company

1.1.2 ระเบียบ/หลักเกณฑ์/ข้อบังคับ
ตามกฏหมายการจัดตั้งกระทรวง อว. 

1.1.3 ข้อเสนอแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการด�าเนินการด ้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์  วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ

1.1.4 ข้อเสนอมาตรการและกลไก
ส นั บ ส นุ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ทั ก ษ ะ แ ล ะ 
การจ้างงานบคุลากรต�าแหน่งงานทกัษะสงู  
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิศวกรรม (Thailand Plus Package)

1.1.5 (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษา
เพ่ือผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 
พ.ศ. 2564-2570

1.1.6 ข ้อ เสนอการจัด ต้ังกองทุน
พัฒนาระบบการอุดมศึกษา

1.1.7 โครงสร้างหน่วยงานบริหาร
และจัดการทุนในระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

30 4
ข้อเสนอ

5
ข้อเสนอ

6
ข้อเสนอ

7
ข้อเสนอ

30

องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
(นโยบายส�าคัญหรือเร่งด่วนของรัฐบาลหรือภารกิจที่รัฐมนตรีผู้รักษาการมอบหมาย)

2.1 BCG in Action
2.1.1 ข้อเสนอกลไกขบัเคลือ่นนโยบาย 

BCG in Action

20 - - 1
ข้อเสนอ

1
ข้อเสนอ

20
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ตัวชี้วัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการ
ด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนักเป้าหมาย

ขั้นต�่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง

(100 คะแนน)

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ 
(พัฒนาระบบนิเวศขององค์กร และวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการท�างานท่ีคล่องตัวและการเป็นองค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูง)

3.1 ร้อยละค่าใช้จ ่ายด้านบุคลากร 
ขององค์การมหาชน (ตัวชี้วัดบังคับ  
น�้าหนัก 5%)

5 - ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ 
วงเงินรวมฯ  

ที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนด

ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร
ไม่เกินกรอบ
วงเงินรวมฯ  

ที่คณะรัฐมนตรี
ก�าหนดและ
ไม่สูงกว่า 

Growth เฉลี่ย
ขององค์การ
มหาชน 3 ปี

สัดส่วน
ค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร
คิดเป็น

ร้อยละ 17.52 
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
มาตรฐาน

3.75

3.2 ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
และนวตักรรมการให้บรกิารขององค์การ
มหาชน

3.2.1 Shared Services & Space :  
การสนับสนุนการด�าเนินงานของ PMU 
โดยแพลตฟอร์มขององค์กร

3.2.2 ประสทิธิภาพในการบรหิารงาน
และนวัตกรรมการให้บริการขององค์การ
มหาชน Smart Office

10

10

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่วางไว้

ร้อยละ 70

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่วางไว้

ร้อยละ 80

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่วางไว้

ร้อยละ 100

เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ที่วางไว้

ร้อยละ 100

20

องค์ประกอบท่ี 4 การตอบสนองประชาชน 
(พฒันาระบบนิเวศขององค์กร และวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู ้สนับสนุนการท�างานท่ีคล่องตวัและการเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสงู) 

4.1 ร ้อยละความพึงพอใจในการ 
ให้บรกิารขององค์การมหาชน : ประเมิน
การตอบสนองความคาดหวังและ 
ความต้องการของหน่วยบรหิารจดัการ
ทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร ์ วิ จัยและนวัตกรรม  
(ตัวชี้วัดบังคับ)

10 ร้อยละ 80 
และ

ผ่านเกณฑ์
การประเมิน

คุณภาพ 
ร้อยละ

50 - 74.99

ร้อยละ 80 
และ

ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน

คุณภาพ 
ร้อยละ

75 - 89.99

ร้อยละ 80 
และ

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ
90 ขึ้นไป

หน่วยบริหาร
และจดัการทุน

มีความ 
พึงพอใจ 
ในการใช้
บริการ 
Shared 
Service 
จ�านวน

ร้อยละ 91.93
เป็นไปตาม
เป้าหมาย
มาตรฐาน

7.5
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ตัวชี้วัด น�้าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการ
ด�าเนินงาน

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

คะแนน
ถ่วงน�้า
หนักเป้าหมาย

ขั้นต�่า
(50 คะแนน)

เป้าหมาย
มาตรฐาน

(75 คะแนน)

เป้าหมาย
ขั้นสูง

(100 คะแนน)

องค์ประกอบท่ี 5 การควบคุมดแูลกิจการของคณะกรรมการ 
(พฒันาระบบนิเวศขององค์กร และวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรยีนรู ้สนับสนุนการท�างานท่ีคล่องตวัและการเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสงู)

5.1 ร้อยละความส�าเรจ็ของการพฒันา
ด ้านการควบคุมดูแลกิจการของ 
คณะกรรมการองค์การมหาชน ในการ 
ทบทวนผลการด�าเนนิงานขององค์การ
มหาชนเพือ่ก�าหนดทิศทางและนโยบาย
การปฏบิตังิานขององค์การมหาชนและ
การควบคุมดแูลการด�าเนินงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์การจัดตัง้
องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการ
ทีด่ ีมศีกัยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และ
คณะกรรมการองค์การมหาชนปฏิบตัติาม
มตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของ 
คณะกรรมการองค์การมหาชน (ตัวชี้วัด
บังคับ)

15 ร้อยละ 100 ผลการ
ด�าเนินงาน

บรรลเุป้าหมาย
ร้อยละ 85

12.75

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน (ไม่น�ามาค�านวณคะแนน)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.)

- คะแนน ITA 81.06
คะแนน

-

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor (ไม่น�ามาค�านวณคะแนน)

ตัวชี้วัดผลกระทบ (impact) เพื่อติดตามผลส�าเร็จเป็นรายปี (monitoring KPI)

1. จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน  
อววน. ของประเทศ และขับเคลื่อน 
การแปลงนโยบายและยทุธศาสตร์ อววน. 
ไปสูแ่ผนปฏิบัติการหรอืน�าไปใช้ประโยชน์

- - - 2
เรื่อง

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีผลส�าเร็จ

4 เรื่อง

-

2. ด�าเนินการวิจัยนโยบายด้านการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อววน.) และจัดท�า Policy 
White Papers รายสาขา

- - - 2
เรื่อง

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีผลส�าเร็จ

2 เรื่อง

-

3. เกิดการขบัเคลือ่นการปฏริปูระบบ  
อววน. สนบัสนนุการสร้างสภาพแวดล้อม 
และปัจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 
อววน.

- - - 3
เรื่อง

ผลการ
ด�าเนินงาน
มีผลส�าเร็จ

6 เรื่อง
ใน 3 ระบบ

-

รวม 100 94.00

หมายเหต ุสอวช. ได้น�าส่งรายงานผลการประเมนิองค์การมหาชน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมือ่วันที ่27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563
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