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กระทรวง อว. เรามีีหลัักชััยทีี่�ตัั้�งไว้้ว่้า แม้ีเป้้าหมีายของแผน
ยุที่ธศาสตั้รช์ัาตั้ ิ20 ปี้ ได้้ว้างแนว้ที่างการขบัเคลั่�อนป้ระเที่ศไที่ยไป้
ส่่ป้ระเที่ศพััฒนาแล้ัว้ภายในปี้ 2580 แต่ั้หน่ว้ยงานภายใต้ั้กระที่รว้ง
การอดุ้มีศึกษา วิ้ที่ยาศาสตั้ร ์วิ้จััยแลัะนว้ตัั้กรรมี (อว้.) จัะต้ั้องพััฒนา
แลัะผลิัตั้ผลังานด้้านการอุด้มีศึกษา วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััย นวั้ตั้กรรมี 
รว้มีถึึงศิลัป้วิ้ที่ยาการ ให้มีีคุณภาพัส่งทัี่ด้เทีี่ยมีป้ระเที่ศทีี่�พััฒนา
แล้ัว้ให้ได้้ภายใน 10 ปี้ หร่อภายในปี้ 2573 แลัะ อว้. จัะต้ั้องเป็้น
กลัไกสำาคัญทีี่�ช่ัว้ยผลัักดั้นให้ป้ระเที่ศเข้าส่่การเป็้นป้ระเที่ศพััฒนา
แล้ัว้ให้ได้้ ซึึ่�งเป็้นเร่�องทีี่�ที่้าที่าย แต่ั้ผมีเช่ั�อว่้าไม่ีเกินคว้ามีสามีารถึ
ของพัว้กเรา ทีี่�จัะต้ั้องป้รับเป้ลีั�ยนยุที่ธศาสตั้ร์การที่ำางานโด้ยการ
ใช้ัวิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะเที่คโนโลัยีมีาเป็้นตัั้ว้ช่ัว้ยกระตุ้ั้นเศรษฐกิจั 
แลัะใช้ัศิลัป้ะวิ้ที่ยาการ สังคมีศาสตั้ร์ มีนุษยศาสตั้ร์ มีาช่ัว้ยขับเคล่ั�อน
เพ่ั�อดี้ด้ป้ระเที่ศไที่ยให้พ้ันจัากป้ระเที่ศกับดั้กรายได้้ป้านกลัาง

สอว้ชั. จัะเป็้นหนึ�งในหัว้หอกทีี่�จัะร่ว้มีขับเคล่ั�อนเพ่ั�อนำาพัา
ป้ระเที่ศไที่ยไป้ส่่ป้ระเที่ศพััฒนาแล้ัว้ โด้ยใช้ั อว้ว้น. เข้าไป้หนุน
เสริมีแลัะเร่งให้ไที่ยเป้ลีั�ยนผ่านไป้ส่่ป้ระเที่ศพััฒนาแลัว้้ได้้สำาเร็จัผ่าน 
4 Super KPI ของนโยบายด้้าน อว้ว้น. ทีี่� สอว้ชั. จัะร่ว้มีขับเคล่ั�อน
ให้บรรลุัภายในปี้ 2570 ซึึ่�งป้ระกอบด้้ว้ย

1) การผลัักดั้นให้ป้ระเที่ศหลุัด้จัากกับดั้กรายได้้ป้านกลัางส่่
รายได้้ส่งด้้ว้ยเศรษฐกิจัสร้างสรรค์แลัะเศรษฐกิจันวั้ตั้กรรมี 

2) การขยับสถึานะที่างสังคมีของคนในกลุ่ัมีฐานราก (Social 
Mobility) ด้้ว้ยการศึกษาแลัะโอกาสคว้ามีก้าว้หน้าในอาชีัพั 

3) การมีีฐานกำาลัังคนสมีรรถึนะส่งเพีัยงพัอรองรบัการพััฒนา
ในอนาคตั้ แลัะ 

4) การพััฒนาทีี่�ยั�งย่น ด้้ว้ยการผลิัตั้ทีี่�เป็้นมิีตั้รต่ั้อสิ�งแว้ด้ล้ัอมี 
ลัด้ปั้ญหาจัากเป้ลีั�ยนแป้ลังสภาพัภ่มิีอากาศ แลัะการเพิั�มี
ป้ระสิที่ธิภาพัการใช้ัที่รัพัยากร

ซึึ่�งหลัักคิด้แลัะแนว้ที่างสำาคัญเพ่ั�อการบรรลุั Super KPI ค่อ
เน้นการนำาเอาขีด้คว้ามีสามีารถึที่าง อว้ว้น. เข้าไป้ค้นหาแลัะสร้าง
คุณค่าใหม่ีให้แก่การขับเคล่ั�อนงานสำาคัญทัี่�ง 4 ด้้าน

นอกจัาก 4 Super KPI ซึึ่�งเป็้นเป้้าหมีายทีี่�ท้ี่าที่ายในอนาคตั้
ของกระที่รว้ง อว้. แล้ัว้ หากมีองย้อนกลัับไป้ในระยะเว้ลัา 1 ปี้
ทีี่�ผ่านมีา การด้ำาเนินงานของกระที่รว้ง อว้. ได้้ผลิัด้อกออกผลั 
ได้้อย่างน่าพัอใจั แลัะได้้รับการตั้อบรับทีี่�ดี้จัากรัฐบาลั ทัี่�งการทีี่�
นายกรัฐมีนตั้รีได้้ป้ระกาศให้นโยบาย BCG Economy Model ทีี่�ริเริ�มี
โด้ยกระที่รว้ง อว้. เป็้นระเบียบว้าระแห่งชัาติั้ แลัะ BCG Economy 

สารจำากประธานกรรมการอำานวยการ

Model ยังได้้ถ่ึกหยบิยกเป้น็ว้าระสำาคัญในระด้บักรอบคว้ามีรว่้มีม่ีอ
ระหว้่างป้ระเที่ศ ในการป้ระชัุมีกลุ่ัมีคว้ามีร่ว้มีม่ีอที่างเศรษฐกิจัใน
เอเชีัย-แป้ซึ่ฟิิิก (APEC) ซึ่ึ�งป้ระเที่ศไที่ยจัะเป้น็เจ้ัาภาพั ในป้ ี2565 นี�  

อีกหนึ�งคว้ามีสำาเร็จัทีี่�น่ายินดี้ ค่อ พัระราชับัญญัติั้ส่งเสริมี
การใชั้ป้ระโยชัน์งานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี พั.ศ. 2564 ที่ี�ได้้ป้ระกาศ
เป้็นกฎหมีาย หลัังจัากผลัักด้ันกันมีากว้่า 10 ป้ี ซึ่ึ�งพัระราชับัญญัตั้ิ
ฉบับนี� เป้็นกลัไกสำาคัญเพั่�อส่งเสริมีให้เกิด้การนำาผลังานว้ิจััยแลัะ
นว้ตัั้กรรมีที่ี�เกดิ้จัากการสนบัสนนุที่นุว้จิัยัแลัะนว้ตัั้กรรมีของรฐัไป้ใช้ั
ป้ระโยชัน์ แก้ปั้ญหาเร่�องสทิี่ธคิว้ามีเป็้นเจ้ัาของผลังานว้จิัยัระหว่้าง
หน่ว้ยงานให้ทีุ่นกับผ่้รับทีุ่น ชั่ว้ยให้เกิด้จัำานว้น Startup แลัะ SME 
ที่ี�ใชั้เที่คโนโลัยีในการป้ระกอบธุรกิจัเพัิ�มีขึ�น นอกจัากนี� ยังชั่ว้ยยก
ระด้ับงานว้ิจััยในสถึาบันว้ิจััยแลัะมีหาว้ิที่ยาลััยของรัฐ ให้ผลัิตั้ผลั
งานว้ิจััยฯ ที่ี�มีีคุณภาพั ตั้อบโจัที่ย์คว้ามีตั้้องการของภาคผลัิตั้แลัะ
บรกิาร เพั่�อให้ป้ระเที่ศไที่ยก้าว้ข้ามีกบัด้กัป้ระเที่ศรายได้้ป้านกลัาง
พัร้อมีมีุ่งส่่การเป้็นป้ระเที่ศรายได้้ส่งได้้อีกที่างหนึ�งด้้ว้ย

ยังมีีอีกหลัากหลัายผลัผลัิตั้ที่ี� อว้. เข้าไป้ที่ำางานร่ว้มีกับ
กระที่รว้งอ่�น ๆ รว้มีที่ั�งภาคเอกชัน ภาคอุตั้สาหกรรมี ในการตั้อบ
สนองคว้ามีตั้้องการด้้านการผลัิตั้กำาลัังคนให้ตั้รงกับคว้ามีตั้้องการ
เพั่�อด้ึงด่้ด้การลังทีุ่นจัากตั้่างป้ระเที่ศ เรามีี Sandbox ด้้านการ
อดุ้มีศกึษา ที่ี�จัะสามีารถึป้ลัด้ลัอ็กอะไรที่ี�ตั้ดิ้ขดั้ เป็้นข้อจัำากดั้ ให้เกดิ้
การศกึษายคุใหม่ี ที่ี�ในอนาคตั้สามีารถึผลิัตั้คนทีี่�ออกไป้แล้ัว้ที่ำางาน
ได้้เลัยแบบ Tailor-made เป็้นต้ั้น ซึ่ึ�งแน่นอนว่้า อว้. จัะไม่ีหยดุ้เพัยีง
เที่่านี� เราจัะไมี่เด้ินไป้เร่�อย ๆ แตั้่เราจัะก้าว้ใหญ่ ๆ หาบายพัาสที่ี�
จัะนำาเอาศักยภาพัของ อว้ว้น. มีาพััฒนาป้ระเที่ศ 

ผมีขอขอบคุณผ่้บริหาร บุคลัากรของ สอว้ชั. แลัะหน่ว้ยงาน
พัันธมิีตั้รทุี่กหน่ว้ยงานทีี่�ร่ว้มีส่งมีอบผลังานอันที่รงคุณค่าแลัะเกิด้
ป้ระโยชัน์ยิ�งตั้่อป้ระเที่ศชัาตั้ิตั้ลัอด้ชั่ว้งเว้ลัาหนึ�งป้ีที่ี�ผ่านมีา แลัะ
ขอเป้็นกำาลัังใจัในการที่ำางานให้กับ สอว้ชั. ในการริเริ�มี สร้างสรรค์
นโยบายด้้าน อว้ว้น. ซึ่ึ�งเป้็นเสมี่อนการสร้างรากฐานสำาคัญให้กับ
ป้ระเที่ศชัาตั้ิแลัะคนไที่ยตั้่อไป้

ศึาสตราจำารย์พิัเศึษ ดร.เอนก เห่ล่าธรรมทัศึน์
รัฐมีนตั้รีว่้าการกระที่รว้งการอุด้มีศึกษา 

วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี
ป้ระธานกรรมีการอำานว้ยการ สำานักงานสภานโยบายการอุด้มีศึกษา 

วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีแห่งชัาติั้

ภายในปี 2573 ข่ดความสามารถ
ด�านการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์

วิจัำยและนวัตกรรม (อววน.) ของไทย
ต�องทัดเท่ยมกับประเทศึท่�พััฒนาแล�ว
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อว้ว้น. เป็้นหนึ�งในเคร่�องม่ีอสำาคัญในการฟ้ิ�นตัั้ว้ของป้ระเที่ศ 
หลัังจัากต้ั้องเผชิัญกับสถึานการณ์การแพัร่ระบาด้ของโคว้ิด้-19 
ซึึ่�ง สอว้ชั. ได้้สร้างสรรค์นโยบาย มีาตั้รการ กลัไก เพ่ั�อช่ัว้ยรองรับ
สถึานการณ์ดั้งกล่ัาว้ “การสนับสนุนให้เกิด้การลังทุี่นในป้ระเที่ศ” เป็้น
อีกหนึ�งกลัไกทีี่� สอว้ชั. ร่ว้มีกับ สป้.อว้., สภาคณบดี้คณะวิ้ที่ยาศาสตั้ร์, 
สภาคณบดี้คณะวิ้ศว้กรรมีศาสตั้ร์ แลัะบีโอไอ ผลิัตั้กำาลัังคนด้้าน
วิ้ศว้กรรมีศาสตั้ร์แลัะด้้านวิ้ที่ยาศาสตั้ร์ รว้มี 20,000 คนต่ั้อปี้  
ซึึ่�งเป็้นกำาลัังคนทีี่�มีีทัี่กษะเฉพัาะ ตั้อบสนองการลังทีุ่นของภาค
เอกชันตั้ามีคว้ามีตั้้องการ นอกจัากนี� ยังได้้จััด้ที่ำาแพัลัตั้ฟิอร์มี
การจััด้การศึกษาทีี่�แตั้กต่ั้างจัากมีาตั้รฐานการอุด้มีศึกษา หร่อ 
Higher Education Sandbox เพ่ั�อรองรับคว้ามีต้ั้องการกำาลัังคนทีี่�
เป้ลีั�ยนแป้ลังไป้ อีกหนึ�งกลัไกทีี่�จัะช่ัว้ยฟ้ิ�นเศรษฐกิจัป้ระเที่ศ ค่อ 
การใช้ัป้ระโยชัน์จัากงานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี ซึึ่�งทีี่�ป้ระชุัมีร่ว้มีกัน
ของรัฐสภา ได้้เห็นชัอบพัระราชับัญญัติั้ส่งเสริมีการใช้ัป้ระโยชัน์
ผลังานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี พั.ศ. 2564 ให้ป้ระกาศใช้ัเป็้นกฎหมีาย 
เม่ี�อวั้นทีี่� 17 กันยายน 2564 ซึึ่�งพัระราชับัญญัติั้ฉบับนี� จัะช่ัว้ยส่งเสริมี 
ให้เกิด้การนำาผลังานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีทีี่�เกิด้จัากการสนับสนุน
ทุี่นวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีของรัฐไป้ใช้ัป้ระโยชัน์ได้้อย่างแท้ี่จัริง

การด้ำาเนินงานของ สอว้ชั. ในปี้งบป้ระมีาณ 2564 จัะสำาเร็จัไม่ี
ได้้หากขาด้คว้ามีร่ว้มีม่ีอจัากทัี่�งหน่ว้ยจััด้สรรงบป้ระมีาณ แลัะหน่ว้ย
ขับเคล่ั�อนนโยบายไป้ส่่การป้ฏิิบัติั้ รว้มีถึึงพัันธมีิตั้รต่ั้างกระที่รว้ง
ทีี่�มีาบ่รณาการคว้ามีร่ว้มีม่ีอเพ่ั�อไป้ถึึงจุัด้หมีายเด้ียว้กัน ค่อ 
การพััฒนาป้ระเที่ศ ผ่านการด้ำาเนินงาน 7 ด้้านสำาคัญ ป้ระกอบ
ด้้ว้ย 1) ระบบนิเว้ศนวั้ตั้กรรมี ทีี่�เน้นเศรษฐกิจักระแสหลััก 
กับโจัที่ย์ที่ำาอย่างไรให้ป้ระเที่ศไที่ยออกจัากกับดั้กป้ระเที่ศ 
รายได้้ป้านกลัาง แลัะใช้ัเที่คโนโลัยีนวั้ตั้กรรมีเป้็นตัั้ว้ขับเคล่ั�อน  
2) เศรษฐกิจับีซีึ่จีั ซึึ่�งได้้หยิบยกการขับเคล่ั�อนเร่�องเศรษฐกิจั
หมุีนเวี้ยน มีาขึ�นร่ป้แลัะสร้างเคร่อข่ายผ้่ป้ระกอบการ 3) ยกระดั้บ
เศรษฐกิจัฐานราก 4) พัลิักโฉมีการอุด้มีศึกษา 5) ป้ฏิิร่ป้ระบบ 
อว้ว้น. ทัี่�งเร่�องของการป้รับระบบงบป้ระมีาณ การบริหารจััด้การทุี่น  
การป้ฏิิร่ป้ในเชิังของกฎหมีาย กฎระเบยีบ 6) ระบบนว้ตัั้กรรมีสงัคมี 
ด้้านสังคมีศาสตั้ร์ มีนุษยศาสตั้ร์ ศิลัป้กรรมีศาสตั้ร ์แลัะ 7) การสรา้ง
คว้ามีเข้มีแข็งของกระบว้นการนโยบาย

สารจำากผู้้�อำานวยการ

Nation’s Benefits First ป้ระโยชัน์ของป้ระเที่ศชัาติั้ มีาเป็้น
อันดั้บ 1 ในใจัของคน สอว้ชั. ยังคงเป็้นหนึ�งในวั้ฒนธรรมีองค์กร 
ทีี่�บุคลัากร สอว้ชั. ยึด้มัี�น ไม่ีว่้าป้ระเที่ศจัะตั้อ้งเผชัญิกับสถึานการณ์
ใด้ก็ตั้ามี โด้ยเรามีีเป้้าหมีายใหญ่ของป้ระเที่ศทีี่� สอว้ชั. จัะร่ว้มี
ขับเคล่ั�อนให้บรรลุัภายในปี้ 2570 

ทัี่�งการนำาพัาป้ระเที่ศไที่ยเข้าส่่ป้ระเที่ศรายได้้ส่งด้้ว้ย
เศรษฐกิจันวั้ตั้กรรมีแลัะเศรษฐกิจัสร้างสรรค์ การขยับสถึานะที่าง
สังคมีของคนในกลุ่ัมีฐานราก การเพิั�มีสัด้ส่ว้นแรงงานทัี่กษะส่งเป็้น
ร้อยลัะ 25 ตั้ลัอด้จันการพััฒนาที่ี�ยั�งย่น ด้้ว้ยการผลัิตั้ทีี่�เป็้นมิีตั้ร
ต่ั้อสิ�งแว้ด้ล้ัอมี ลัด้ปั้ญหาจัากเป้ลีั�ยนแป้ลังสภาพัภ่มิีอากาศ แลัะ
การเพิั�มีป้ระสิที่ธิภาพัการใช้ัที่รัพัยากร แลัะเราจัะยังคงเดิ้นหน้าใน
การใช้ัศักยภาพั อว้ว้น. ส่งมีอบอนาคตั้ป้ระเที่ศไที่ยอย่างต่ั้อเน่�อง 
เพ่ั�อสร้างโอกาสใหม่ีอย่างทัี่�ว้ถึึงแลัะเท่ี่าเทีี่ยมี

ดร.กิติพังค์ พัร�อมวงค์
ผ้่อำานว้ยการสำานักงานสภานโยบายการอุด้มีศึกษา

วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีแห่งชัาติั้

สองปีท่�ผู่้านมา สอวช. ต�องทำางานภายใต�สถานการณ์การแพัร่ระบาดของโควิด-19 ท่�ยากลำาบาก
 แต่ สอวช. ไม่ลดละท่�จำะเร่งเดินห่น�าในการผู้ลักดัน

นโยบายด�านการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัำย และนวัตกรรม (อววน.)
ในเร่�องท่�สำาคัญต่อการฟ้ื้�นตัวของประเทศึ ขจัำดความยากจำน

ยกระดับสถานะของประชากรกลุ่มฐานราก เพิั�มข่ดความสามารถในการแข่งขัน 
พััฒนากำาลังคนสมรรถนะส้งรองรับการลงทุนและการพััฒนาความสามารถของประเทศึ

เพ่ั�อวางรากฐานส่้การเป็นประเทศึพััฒนาแล�วในระยะสิบห่�าปีข�างห่น�า
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วิสัยทัศึน์

อววน. นำาพัาประเทศไทยไปส้ ่การเป็นประเทศึพััฒนาแล�ว 
และม่ระบับันวัตกรรมท่�เข้มแข็งเป็นรากฐานการพัฒันาเพั่�ออนาคต 
เศึรษฐกิจำเติบโตอย่างสมดุ้ลและยั�งยืน กระจำายโอกาสอย่างทั�วถึง 

คนไทยมค่วามอย้ด่ม่ส่ขุ เข้าถึงการเรียนร้้ตลอด้ชีวิตท่�ม่คุณภาพั
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พัันธกิจำตามกฏห่มาย

วิสัยทัศึน์ พัันธกิจำ ภารกิจำตามกฏห่มายจัำดตั�งห่น่วยงาน

แลัะมีีภารกิจัในการป้ฏิิบัติั้หน้าทีี่�สำานักงานเลัขานุการสภานโยบาย ตั้ามีมีาตั้รา 11 มีาตั้รา 21 แลัะมีาตั้รา 22 *

หนาที่และอำนาจของสภานโยบาย บทบาทหนาที่ของ สอวช.

เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผน อ และ ววน.

ตอ ครม.

เห็นชอบกรอบวงเง�น อ. และ ววน.  

เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติ

กำกับทิศทางการดำเนินงานของ คณะกรรมการ 

และหนวยงานในระบบว�จัยและนวัตกรรม

เสนอ ครม. เรงรัดติดตามการปรับปรุงกฎหมาย อววน. 
และเช�อ่มโยงการทำงานภาครัฐและเอกชนแกปญหาประเทศ

เสนอแนะ ครม. กำหนดมาตรการ แรงจ�งใจ

เพื่อพัฒนา อววน.

กำกับ เรงรัด ติดตาม บูรณาการ การจัดทำฐาน

ขอมูล อววน. 

เสนอรายงานการพัฒนา อววน. ตอ ครม. 

และรัฐสภา

ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย 

ยุทธศาสตร แผน

วัตถุประสงค สอวช.
รับผิดชอบงานว�ชาการและงาน

ธุรการของสภานโยบาย

เพื่อสงเสร�มและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

และการบูรณาการดาน อววน. ตาม

นโยบาย ยุทธศาสตร และแผน    

เพื่อใหเกิดประโยชนในการผลิตและพัฒนา

กำลังคนของประเทศใหสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของประเทศ 

สรางข�ดความสามารถในการแขงขันในระดับ

โลกได โดยใชการว�จัยและนวัตกรรมในการ

ขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน 

และสังคม 

สนับสนุนการนำผลงานว�จัยและนวัตกรรม

ที่สำเร็จแลวไปสูการผลิตที่ไดมาตรฐาน

เพื่อใชประโยชนในภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบร�การ

ศึกษา ว�เคราะห ว�จัย ออกแบบและจัดทำ

ขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา 

อววน. เพื่อสงตอใหหนวยงานในระบบว�จัย 

และนวัตกรรมนำไปปฏิบัติ

ศึกษา ว�เคราะห ว�จัย ออกแบบและจัดทำ

มาตรการ กลไก แนวทาง การพัฒนา อววน. 

รวมทั้งการจัดทำกฎหมาย กฎ ระเบียบ

เพื่อสงเสร�มและพัฒนา อววน.

วางระบบการจัดทำฐานขอมูล อววน. และ

การติดตามประเมินผลการดำเนินการ

ตามนโยบาย

จัดทำขอเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบ อววน.

รวมกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน  

ภาคประชาสังคม ขับเคลื่อน 

นำรองนโยบาย อววน.

* อางอิงตาม พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562
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สภานโยบายการอุด้มีศึกษา วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะ
นวั้ตั้กรรมีแห่งชัาติั้ เป็้นกลัไกสำาคัญของการป้ฏิิร่ป้เชิังระบบของ
ป้ระเที่ศ ทีี่�มีีจุัด้มุ่ีงหมีายเพ่ั�อเร่งการเป้ลีั�ยนผ่านป้ระเที่ศไที่ย
เข้าส่่การเป้น็ป้ระเที่ศพััฒนาแลัว้้บนฐานนว้ตัั้กรรมี สรา้งคว้ามี
เข้มีแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจัแลัะสังคมี รว้มีทัี่�งเพิั�มีขีด้คว้ามี
สามีารถึในการแข่งขันของป้ระเที่ศแลัะยกระดั้บคุณภาพัชีัวิ้ตั้
ของป้ระชัาชันให้มีีคว้ามีผาสุก โด้ยสภานโยบายมีีหน้าทีี่�ใน
การกำาหนด้ทิี่ศที่างนโยบาย ยุที่ธศาสตั้ร์ รว้มีทัี่�งป้รับป้รุงระบบ
การอุด้มีศึกษา วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี (อว้ว้น.) ของ
ป้ระเที่ศตั้ลัอด้จันกำากับติั้ด้ตั้ามีการบริหารจััด้การ การจััด้สรร
งบป้ระมีาณ แลัะป้ระเมิีนผลัการด้ำาเนินการให้เป็้นไป้อย่าง
เหมีาะสมีแลัะมีีเอกภาพั อันเป็้นป้ระโยชัน์ต่ั้อการแก้ไขปั้ญหา
การวิ้จััยของป้ระเที่ศแลัะป้ฏิิร่ป้การบริหารราชัการแผ่นดิ้น

เพั่�อให้การด้ำาเนินงานของสภานโยบายเป็้นไป้โด้ยราบร่�น
แลัะมีปี้ระสทิี่ธผิลั พัระราชับญัญตัั้สิภานโยบายการอดุ้มีศกึษา 
ว้ิที่ยาศาสตั้ร์ ว้ิจััยแลัะนวั้ตั้กรรมีแห่งชัาตั้ิ พั.ศ. 2562 จัึงให้
มีี “สำานักงานสภานโยบายการอุด้มีศึกษา ว้ิที่ยาศาสตั้ร์ ว้ิจััย
แลัะนวั้ตั้กรรมีแห่งชัาติั้” หร่อ สอว้ชั. ที่ำาหน้าทีี่�รับผิด้ชัอบ
งานว้ิชัาการแลัะงานธุรการของสภานโยบายการอุด้มีศึกษา 
ว้ทิี่ยาศาสตั้ร์ ว้จิัยัแลัะนวั้ตั้กรรมีแห่งชัาติั้ แลัะมีีหน้าทีี่�สนบัสนนุ
การด้ำาเนนิงานของสภานโยบายเพั่�อกำาหนด้ทิี่ศที่างพััฒนาการ
อุด้มีศึกษา ว้ิที่ยาศาสตั้ร์ ว้ิจััยแลัะนว้ัตั้กรรมี ในการผลัิตั้แลัะ
พััฒนากำาลัังคนของป้ระเที่ศให้สามีารถึตั้อบสนองตั้่อคว้ามี
ตั้อ้งการของป้ระเที่ศ แลัะสร้างขดี้คว้ามีสามีารถึในการแข่งขนั
ในระด้ับโลักได้้ โด้ยใชั้การว้ิจััยแลัะนว้ัตั้กรรมีในการขับเคลั่�อน
ป้ระเที่ศ พััฒนาเศรษฐกิจั ชัุมีชัน แลัะสังคมี รว้มีที่ั�งสนับสนุน
การนำาผลังานว้จิัยั แลัะนว้ตัั้กรรมีที่ี�สำาเรจ็ัแล้ัว้ไป้ส่ก่ารผลัติั้ที่ี�ได้้
มีาตั้รฐาน เพั่�อใช้ัป้ระโยชัน์ในภาคการเกษตั้ร ภาคอตุั้สาหกรรมี 
แลัะภาคบริการ

การ เส ริมี ขีด้คว้ามีสามีารถึด้้านการ อุด้มีศึกษา 
วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี ให้แก่ป้ระเที่ศไที่ยจึังเป็้น
ปั้จัจััยสำาคัญอย่างยิ�งทีี่�จัะนำาพัาป้ระเที่ศไที่ยก้าว้ข้ามีกับดั้ก
ป้ระเที่ศรายได้้ป้านกลัางไป้เป็้นป้ระเที่ศพััฒนาแล้ัว้ทีี่�แข่งขัน
ได้้กับนานาป้ระเที่ศ สามีารถึพึั�งพัาตัั้ว้เองได้้ มีีระบบเศรษฐกิจั
ทีี่�มีีเสถีึยรภาพั มีีการกระจัายผลัป้ระโยชัน์แลัะโอกาสทีี่�ทัี่�ว้ถึึง 
แลัะมีีคว้ามียั�งย่น

บทสรุปสำาห่รับผู้้�บริห่าร
ผู้ลงานการพััฒนาด� านการอุดมศึึกษา 
วิทยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรม ในระยะท่�
ผู่้านมา

นับตัั้�งแต่ั้การก่อตัั้�งในปี้ 2562 สอว้ชั. ได้้ร่ว้มีม่ีอ
กับพัันธมิีตั้รทัี่�งภายในแลัะนอกกระที่รว้งการอุด้มีศึกษา 
วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี (อว้.) รว้มีทัี่�งภาคเอกชันแลัะ
ป้ระชัาสังคมี ผลัักด้ันให้เกิด้การด้ำาเนินงานที่ี�พัลิักโฉมีจัาก
การที่ำางานจัากร่ป้แบบเด้ิมี นำาไป้ส่่การป้รับป้รุงแลัะยกระด้ับ
ขีด้คว้ามีสามีารถึด้้านการอุด้มีศึกษา วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ วิ้จััยแลัะ
นวั้ตั้กรรมีของป้ระเที่ศ เพั่�อป้ระโยชัน์ในการผลัิตั้แลัะพััฒนา
ผลังานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี แลัะสร้างกำาลัังคนสมีรรถึนะส่งใน
ภาคส่ว้นต่ั้าง ๆ ทีี่�เป็้นร่ป้ธรรมี ดั้งนี� 

1. การปฏิร้ประบบการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัำยและ

นวัตกรรมให่�ม่ประสิทธิภาพัและประสิทธิผู้ล และสามารถ

อำานวยความสะดวกในการพััฒนาวิจัำยและนวัตกรรม   

สอว้ชั. ขับเคล่ั�อนการป้ฏิิร่ป้ อว้ว้น. อย่างต่ั้อเน่�องใน
หลัายด้้านเพั่�อให้การด้ำาเนินงานเป็้นไป้ตั้ามีเจัตั้นารมีณ์ของ
การป้ฏิิร่ป้ โด้ยมีีการที่ำางานทีี่�สำาคัญค่อ 

 1) การป้รับโครงสร้างระบบหน่ว้ยงาน ให้ระบบวิ้จััย
แลัะนว้ัตั้กรรมีของป้ระเที่ศมีีหน่ว้ยงานบริหารแลัะจััด้การทีุ่น
ทีี่�รองรับสาขายุที่ธศาสตั้ร์การวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีได้้ครอบคลุัมี
มีากขึ�น โด้ยได้้จััด้ตัั้�งหน่ว้ยบริหารแลัะจััด้การทุี่นเพิั�มีเติั้มีขึ�น 
3 แห่ง ได้้แก่ หน่ว้ยบริหารแลัะจััด้การทีุ่นด้้านการพััฒนา
ระดั้บพ่ั�นทีี่� (บพัที่.) หน่ว้ยบริหารแลัะจััด้การทุี่นด้้านการพััฒนา
กำาลัังคน แลัะที่นุด้้านการพััฒนาสถึาบนัอุด้มีศึกษา การว้จัิัยแลัะ 
การสร้างนวั้ตั้กรรมี (บพัค.) แลัะหน่ว้ยบริหารแลัะจััด้การทีุ่น
ด้้านการเพิั�มีคว้ามีสามีารถึในการแข่งขันของป้ระเที่ศ (บพัข.) 
ในลัักษณะหน่ว้ยงานที่ด้ลัอง (Sandbox) อย่่ภายใต้ั้ สอว้ชั. 
โด้ยให้สามีารถึด้ำาเนินการได้้อย่างอิสระ (Autonomy) 
มีีคณะกรรมีการบริหาร แลัะมีีระบบธรรมีาภิบาลัทีี่�ดี้

 2) การพััฒนาแลัะป้รับป้รุงกฎหมีาย กฎ แลัะระเบียบ 
ให้หน่ว้ยงานในระบบสามีารถึด้ำาเนินการวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีได้้
อย่างคล่ัองตัั้ว้มีากขึ�น แลัะเกิด้ระบบนิเว้ศนวั้ตั้กรรมีทีี่�พัร้อมี
รองรับการพััฒนาเศรษฐกิจัฐานนวั้ตั้กรรมี โด้ยมีีการด้ำาเนิน
งานในป้ระเด้็นทีี่�มีีคว้ามีสำาคัญเร่งด่้ว้น เช่ัน พัระราชับัญญัติั้ 
ส่งเสริมีการใช้ัป้ระโยชัน์ผลังานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมี พั.ศ. 2564 
การป้รับป้รุงหลัักเกณฑ์์การจััด้ซ่ึ่�อจััด้จ้ัางเพ่ั�อการวิ้จััยแลัะ
พััฒนาแลัะเพั่�อการให้บริการที่างวิ้ชัาการของสถึาบนัอุด้มีศึกษา 
การกำาหนด้หลัักเกณฑ์์แลัะวิ้ธีการสนับสนุนทุี่นวิ้จััยแลัะ
นวั้ตั้กรรมีแกภ่าคเอกชันแลัะภาคป้ระชัาสงัคมีเพ่ั�อให้นำาผลังาน
วิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีไป้ใช้ัป้ระโยชัน์ เป็้นต้ั้น
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2. การปรับกระบวนทัศึน์ของนโยบายด�านการอุดมศึึกษา

แนว้โน้มีคว้ามีตั้้องการแรงงานแลัะโจัที่ย์การพััฒนา
ป้ระเที่ศทีี่�เป้ลีั�ยนไป้ ส่งผลัให้สถึาบันอุด้มีศึกษาต้ั้องป้รับตัั้ว้ 
โด้ย สอว้ชั. ร่ว้มีสร้างการเป้ลีั�ยนแป้ลังในเร่�องทีี่�สำาคัญ ดั้งนี� 

 1) การป้รับทิี่ศที่างการผลิัตั้แลัะพััฒนากำาลัังคนของ
สถึาบันอุด้มีให้สอด้คลั้องตั้ามีตั้ามีคว้ามีตั้้องการของป้ระเที่ศ 
อาทิี่ การจััด้ที่ำากลัไกแลัะแนว้ที่างเพ่ั�อให้สถึาบันอุด้มีศึกษา
สามีารถึจััด้การศึกษาทีี่�แตั้กต่ั้างจัากมีาตั้รฐานการอุด้มีศึกษา
ในปั้จัจุับัน (Higher Education Sandbox) การป้รับระบบการ
ขอกำาหนด้ตั้ำาแหน่งที่างวิ้ชัาการด้้ว้ยผลังานนวั้ตั้กรรมีโด้ยไม่ี
อาศัยงานตั้ำาราหร่องานวิ้จััย 

 2) การพััฒนาแลัะส่งเสริมีกำาลัังคนคุณภาพัตั้อบโจัที่ย์
คว้ามีต้ั้องการป้ระเที่ศ โด้ย สอว้ชั. ได้้วิ้เคราะห์เพ่ั�อระบุทัี่กษะ
อนาคตั้ (Future skills) ตั้ำาแหน่งงานแลัะสมีรรถึนะงานทีี่�สำาคัญ 
(Critical Functional Competency) ทีี่�เป็้นทีี่�ต้ั้องการสำาหรับ 
12 กลุ่ัมีอุตั้สาหกรรมีเป้้าหมีายของป้ระเที่ศไที่ยในระยะเว้ลัา 
5 ปี้ (พั.ศ. 2563 – 2567) แลัะสร้างกลัไกหร่อแพัลัตั้ฟิอร์มีการ
เช่ั�อมีโยงกับผ้่ใช้ัป้ระโยชัน์ เช่ัน แพัลัตั้ฟิอร์มีพััฒนากำาลัังคน
สมีรรถึนะส่งตั้อบการลังที่นุภาคการผลัติั้แลัะบรกิาร มีาตั้รการ
จ่ังใจัการพััฒนาแลัะจ้ัางงานสร้างบุคลัากร STEM นโยบาย
ส่งเสริมีบุคลัากรด้้านวิ้ที่ยาศาสตั้ร์ เที่คโนโลัยีแลัะนวั้ตั้กรรมี
จัากมีหาวิ้ที่ยาลััยแลัะสถึาบันวิ้จััยของภาครัฐไป้ป้ฏิิบัติั้งานเพ่ั�อ
เพิั�มีขีด้คว้ามีสามีารถึการแข่งขันในภาคเอกชัน (Talent Mobility)

3. ส่งเสริมการสร�างนวัตกรรมท่�ตอบโจำทย์ความ

ต�องการของประเทศึ                                         

เน้นการพััฒนาระบบนเิว้ศของการป้ระกอบการที่ี�เอ่�อต่ั้อ
การเกิด้ของวิ้สาหกิจัทีี่�ขับเคล่ั�อนด้้ว้ยนวั้ตั้กรรมี แลัะปั้กหมุีด้
บที่บาที่ของป้ระเที่ศไที่ยในอุตั้สาหกรรมีสำาคัญแห่งอนาคตั้ 
ผ่านการเตั้รียมีตัั้ว้ที่างวิ้ชัาการ รว้มีทัี่�งปั้จัจััยขับเคล่ั�อนแลัะ
ปั้จัจััยสนับสนุน ดั้งนี� 

 1) การสนับสนุนการสร้างนวั้ตั้กรรมีในภาคเอกชัน 
สอว้ชั. ได้้วิ้เคราะห์ช่ัองว่้างแลัะพััฒนาระบบนิเว้ศของ
ผ้่ป้ระกอบการที่ี�ขับเคล่ั�อนด้้ว้ยนว้ัตั้กรรมี โด้ยมุ่ีงเน้นการ
ส่งเสริมีทีี่�เหมีาะสมีสำาหรับแต่ั้ลัะกลุ่ัมี โด้ยได้้ออกแบบ
มีาตั้รการแลัะกลัไกใหมี่เพ่ั�อปิ้ด้ช่ัองว่้างแลัะส่งเสริมีให้เกิด้
การพััฒนา เช่ัน กลัไก TBIR: Thailand Business Innovation 
Research แลัะการจััด้ตัั้�งกองทุี่นนวั้ตั้กรรมีเพ่ั�ออุตั้สาหกรรมี 
(Innovation Fund) ซึึ่�งเป็้นกลัไกร่ป้แบบใหม่ีทีี่�ให้การสนับสนุน
ทุี่นวิ้จััยแลัะนว้ตัั้กรรมีเพั่�อส่งเสริมีการพััฒนาศกัยภาพัด้้านการ
วิ้จััยแลัะนว้ัตั้กรรมีของบริษัที่ขนาด้กลัางแลัะขนาด้เลั็ก แลัะ
มีาตั้รการส่งเสริมีการร่ว้มีลังทุี่น (Holding Company) เพ่ั�อผลัักดั้น
ผลังานวิ้จััยแลัะนวั้ตั้กรรมีส่่การจััด้ตัั้�งธุรกิจัเที่คโนโลัยี (Spin-off)

 2) การเตั้รียมีคว้ามีพัร้อมีส่่ระบบเศรษฐกิจัแห่ง
อนาคตั้ด้้ว้ยขีด้คว้ามีสามีารถึ ว้ว้น. โด้ยเพ่ั�อให้ไที่ยป้รับตัั้ว้ทัี่นต่ั้อ 
กระแสระดั้บโลักด้้านการใช้ัที่รัพัยากรอย่างมีีป้ระสิที่ธิภาพั
แลัะการป้ล่ัอยก๊าซึ่เร่อนกระจักเป็้นศ่นย์ สอว้ชั. ได้้วิ้เคราะห์
แลัะออกแบบระบบนิเว้ศเศรษฐกิจัหมุีนเวี้ยนของป้ระเที่ศไที่ย 
โด้ยได้้ออกแบบโป้รแกรมีปั้กหมุีด้เพ่ั�อขับเคล่ั�อนนวั้ตั้กรรมีเสริมี
ขีด้คว้ามีสามีารถึให้ผ้่ป้ระกอบการแลัะนักวิ้ชัาการ ซึึ่�งได้้ถ่ึกนำา
ไป้เป็้นต้ั้นแบบแผนงานการสนับสนุนทุี่นวิ้จััยกลุ่ัมีเศรษฐกิจั
หมุีนเวี้ยน โด้ยหน่ว้ยบริหารแลัะจััด้การทุี่นด้้านการเพิั�มีคว้ามี
สามีารถึในการแข่งของป้ระเที่ศ (บพัข.) ในปี้งบป้ระมีาณ 2563 
แลัะ 2564 ก่อให้เกิด้การพััฒนาผ้่ป้ระกอบการด้้านเศรษฐกิจั
หมุีนเวี้ยนอย่างแท้ี่จัริง 
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ผู้ลงานทำางานท่�สำาคัญของ สอวช. ในปี 2564 
ผลัการที่ำางานปี้ 2564 ของ สอว้ชั. สามีารถึแบ่งการที่ำางานออกเป็้น 6 มิีติั้ ดั้งนี� 

1. การสร้างระบับันิเวศเศรษฐกิจำนวัตกรรม มุ่ีงเน้นการ
เพิั�มีขีด้คว้ามีสามีารถึของป้ระเที่ศผ่านการสร้างศักยภาพัของ
ผ้่ป้ระกอบการนวั้ตั้กรรมี 

• สนับสนุนการสร้างนวั้ตั้กรรมีในภาคเอกชัน ร่ว้มีผลััก
ดั้นให้เกิด้กลัไกการให้ทุี่นแก่ SME ในร่ป้แบบ Thailand 
Business Innovation Research การจััด้ตัั้�งกองทุี่น
นวั้ตั้กรรมีเพ่ั�ออุตั้สาหกรรมี (Innovation Fund) 

• พััฒนาแพัลัตั้ฟิอร์มีแลัะเคร่อข่ายสร้างศักยภาพัแก่
วิ้สาหกิจั โด้ยส่งเสริมีให้เกิด้หน่ว้ยบริการที่างธุรกิจัด้้าน
นวั้ตั้กรรมี กระตุ้ั้นให้เกิด้การสร้างระบบนิเว้ศที่างการ
ป้ระกอบการตั้ามีกรอบของ MIT-REAP แลัะสนับสนุน
การสร้างคว้ามีสามีารถึสตั้าร์ที่อัพัไที่ยโด้ยเคร่อข่ายธุรกิจั
นวั้ตั้กรรมี (Innovation Club)

• ส่งเสริมีการเข้าถึึงตั้ลัาด้นวั้ตั้กรรมี ส่งเสริมีการจััด้ซ่ึ่�อจััด้
จ้ัางภาครัฐเพ่ั�อสนับสนุนนวั้ตั้กรรมีผ่านมีาตั้รการบัญชีั
นวั้ตั้กรรมีไที่ย พััฒนาเคร่อข่ายทีี่�ป้รึกษาเพ่ั�อสนับสนุน
การเติั้บโตั้ของบริษัที่ส่่สเกลัอัพัแลัะการเข้าถึึงตั้ลัาด้
โลัก (Global Mentorship) แลัะสร้างคว้ามีร่ว้มีม่ีอเชิัง
ยุที่ธศาสตั้ร์ด้้าน RDI ระหว่้างผ้่ป้ระกอบการ SME กับ
บริษัที่ขนาด้ใหญ่ (LE-SME RDI Collaboration)

2. นโยบัายส่งเสริมเศรษฐกิจำช่วภาพั-เศรษฐกิจำหมุนเว่ยน-

เศรษฐกิจำส่เข่ยว (BCG) ด้้วย อววน. ใหเ้ป็้นเคร่�องยนต์ั้ชุัด้ใหม่ี 
สำาหรับการขับเคล่ั�อนเศรษฐกิจัของป้ระเที่ศอย่างยั�งย่น 
โด้ยเน้นการใช้ัขีด้คว้ามีสามีารถึด้้าน อว้ว้น. เข้าไป้หนุนเสริมี
การด้ำาเนินงาน แลัะระบุกลัยุที่ธ์แลัะแนว้ที่างใหมี่ๆ เพ่ั�อ
ต่ั้อยอด้คว้ามีได้้เป้รียบเชิังเป้รียบเทีี่ยบของไที่ยไป้ส่่คว้ามี
ได้้เป้รียบเชิังการแข่งขันในระดั้บโลัก 

• สร้างเคร่�องยนต์ั้ใหม่ีเพ่ั�อขับเคล่ั�อนเศรษฐกิจั BCG ราย
สาขา เช่ัน การพััฒนากลัยุที่ธ์แลัะมีาตั้รการ อว้ว้น. หนุน
เกษตั้รอาหารม่ีลัค่าส่ง ยุที่ธศาสตั้ร์ขับเคล่ั�อนการพััฒนา
เศรษฐกจิั BCG Model สาขาเคร่�องม่ีอแพัที่ย ์การพััฒนา
ระบบนิเว้ศชีัว้วิ้ที่ยาสังเคราะห์ของป้ระเที่ศไที่ย แลัะ
มีาตั้รการสง่เสริมีเศรษฐกจิัจุัลิันที่รีย์ของไที่ยใหเ้ป็้นผ้่เล่ัน
สำาคัญในห่ว้งโซ่ึ่อุป้ที่านโลัก

• นโยบายระบบนิเว้ศนวั้ตั้กรรมีเศรษฐกิจัหมุีนเวี้ยน 
ออกแบบแผนที่ี�นำาที่าง “นโยบายระบบนิเว้ศนว้ัตั้กรรมี
เศรษฐกิจัหมุีนเวี้ยน: วิ้สัยทัี่ศน์ 2030” ทีี่�เน้นสร้างระบบ
นิเว้ศนวั้ตั้กรรมีแลัะปั้จัจััยเอ่�อ รว้มีทัี่�งแพัลัตั้ฟิอร์มีทีี่�
เช่ั�อมีต่ั้อระหว่้างอุป้ที่านแลัะอุป้สงค์ขององค์คว้ามีร้่ 
เที่คโนโลัยี แลัะโซึ่ล่ัชัั�นส์ต่ั้าง ๆ เข้าด้้ว้ยกันเพ่ั�อช่ัว้ยเร่ง
การเป้ลีั�ยนผ่านของภาคการผลิัตั้แลัะบริการส่่ระบบ
เศรษฐกิจัหมุีนเวี้ยน 

3. มาตรการยกระดั้บัเศรษฐกิจำฐานรากด้้วย อววน. ผ่านการเสริมีสร้างการลังทุี่นที่างธุรกิจั สร้างอาชีัพัแลัะการจั้างงาน 
ด้้ว้ยการพััฒนาต้ั้นแบบนโยบายขจััด้คว้ามียากจันแบบตั้รงจุัด้ 

• โมีเด้ลัการที่ำางานเพ่ั�อส่งเสริมีการ Reskill/Upskill แลัะการจ้ัางงาน ออกแบบมีาตั้รการทีี่�ส่งเสริมีให้ผ้่ถ่ึอบัตั้รสวั้สดิ้การแห่งรัฐ
มีีรายได้้เพิั�มีขึ�นแลัะมัี�นคง ด้้ว้ยการพััฒนา Matching Platform สำาหรับ Reskill/Upskill กลุ่ัมีคนว่้างงานทีี่�ถ่ึอบัตั้รสวั้สดิ้การ
แห่งรัฐ โด้ยการเช่ั�อมีโยงกับแพัลัตั้ฟิอร์มีการจ้ัางงานออนไลัน์ 

• เคร่อข่ายการบ่มีเพัาะผ้่ป้ระกอบการนวั้ตั้กรรมี (Incubator Network) พััฒนาต้ั้นแบบการพััฒนาผ้่ป้ระกอบการนวั้ตั้กรรมีใน
พ่ั�นทีี่�ยากจัน (พ่ั�นทีี่�ต้ั้นแบบ จัังหวั้ด้ปั้ตั้ตั้านี) ทีี่�ให้คว้ามีสำาคัญกับการสร้างระบบนิเว้ศการป้ระกอบการนว้ตัั้กรรมี (Innovation 
Ecosystem) ในพ่ั�นทีี่�ขึ�นมีาก่อน ในร่ป้แบบเคร่อข่ายการบ่มีเพัาะผ้่ป้ระกอบการนวั้ตั้กรรมี 

• พััฒนาโมีเด้ลัธุรกิจัเพ่ั�อแก้จัน อาทิี่ แนว้ที่างการใช้ักองทุี่นพัลัังงานชุัมีชันเพ่ั�อสนับสนุนเศรษฐกิจัฐานราก สร้างต้ั้นแบบ
นโยบายแนว้ที่างลัด้คว้ามีเหล่ั�อมีลัำ�าด้้ว้ยนวั้ตั้กรรมีภาครัฐ แลัะการใช้ัมีหาวิ้ที่ยาลััยเพ่ั�อเป็้นกำาลัังสำาคัญที่างเศรษฐกิจัใน
การขับเคล่ั�อนเศรษฐกิจัเชิังพ่ั�นทีี่�
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4. การพัลิกโฉมการอุด้มศึกษาและพััฒนากำาลังคน

สมรรถนะส้งให้เพ่ัยงพัอรองรับัการพััฒนาในอนาคต 
จััด้ที่ำามีาตั้รการส่งเสริมี สนับสนุนการผลิัตั้แลัะพััฒนากำาลัังคน 
ให้สามีารถึตั้อบสนองต่ั้อคว้ามีต้ั้องการของป้ระเที่ศ ดั้งนี�

• พััฒนากำาลัังคนสมีรรถึนะส่งตั้อบการลังทุี่นภาคการผลิัตั้
แลัะบริการ อาที่ิ การพััฒนาแพัลัตั้ฟิอร์มีพััฒนากำาลััง
คนสมีรรถึนะส่ง การสร้างแพัลัตั้ฟิอร์มี Upskill/Reskill/
New skill for Future Skill Development แลัะมีาตั้รการ
จ่ังใจัการพััฒนาแลัะจั้างงานสร้างบุคลัากร STEM  
การ ขึ� น ร่ป้แพัลัตั้ฟิอ ร์มีฐาน ข้อ ม่ีลักำา ลัั งคน ทีี่� มีี
ศักยภาพัส่งของป้ระเที่ศ (Talent Thailand Platform)  
การป้ลัด้ล็ัอคนักเรียนทุี่นให้สามีารถึไป้ป้ฏิิบัติั้งาน
ในภาคเอกชัน เป็้นต้ั้น

• ป้รับระบบการอุด้มีศึกษาให้ทัี่นต่ั้อโจัที่ย์ของป้ระเที่ศ 
ด้้ว้ยการจััด้ที่ำาแนว้ที่างในการจััด้การศึกษาทีี่�แตั้กต่ั้างจัาก
มีาตั้รฐานการอุด้มีศึกษา (Higher education sandbox) 
การป้รับระบบการขอตั้ำาแหน่งที่างวิ้ชัาการด้้านนวั้ตั้กรรมี 
แลัะก า ร จัั ด้ที่ำา ยุ ที่ ธศ าสตั้ ร์ก ลุ่ั มีมีหา วิ้ ที่ย า ลัั ย
เพ่ั�อขับเคล่ั�อนป้ระเที่ศ

• ใช้ับที่บาที่การอุด้มีศึกษาเพ่ั�อการเรียนร้่แลัะการพััฒนา
กำาลัังคนทุี่กช่ัว้งวั้ย จััด้ที่ำาข้อเสนอแนะเชิังนโยบาย เร่�อง
การส่งเสริมีการเรียนร้่ตั้ลัอด้ชีัว้ติั้แลัะบที่บาที่ของสถึาบัน
อุด้มีศึกษาแต่ั้ลัะกลุ่ัมี แลัะร่ว้มีจััด้ที่ำาทิี่ศที่างสำาคัญระดั้บ
นโยบายภายใต้ั้หมุีด้หมีายทีี่� 12 การเรียนร้่ตั้ลัอด้ชีัวิ้ตั้ 
ใน (ร่าง) แผนพััฒนาเศรษฐกจิัแลัะสังคมีแห่งชัาติั้ ฉบับทีี่� 13

5. ปฏิิร้ประบับั อววน. ให้เกิด้ผู้ลสัมฤทธิุ�ในการขับัเคลื�อน

เศรษฐกิจำและสังคม ด้ำาเนินการขับเคล่ั�อนการป้ฏิิร่ป้ระบบ 
อว้ว้น. ในฐานะฝ่่ายเลัขานุการร่ว้มีคณะกรรมีการขับเคล่ั�อน
การป้ฏิิร่ป้ อว้ว้น. โด้ยมีีผลัการด้ำาเนินงานทีี่�สำาคัญตั้ามี
เป้้าหมีายหลััก ดั้งนี�

• การเพิั�มีป้ระสิที่ธิภาพัแลัะป้ระสิที่ธิผลัของระบบบริหาร
จััด้การ อว้ว้น. ที่ั�งในระบบงบป้ระมีาณ ระบบบริหาร
จััด้การ แลัะระบบข้อมี่ลัแลัะการติั้ด้ตั้ามีป้ระเมิีนผลั 
อาที่ิ การกำาหนด้แนว้ที่างการจััด้สรรงบป้ระมีาณภายใตั้้
กองทีุ่นส่งเสริมี ว้ว้น. แบบเงินก้อน (Block grant) แลัะ
ตั้่อเน่�องหลัายป้ี (Multi-year) การจััด้ตั้ั�งสำานักงานเร่งรัด้
การว้จิัยัแลัะนวั้ตั้กรรมีเพั่�อเพิั�มีคว้ามีสามีารถึการแข่งขนั
แลัะการพัฒันาพั่�นที่ี� (องค์การมีหาชัน) การว้างโครงสร้าง
สถึาป้ัตั้ยกรรมีข้อมี่ลัด้้านการอุด้มีศึกษา ว้ิที่ยาศาสตั้ร์ 
ว้ิจััยแลัะนว้ัตั้กรรมี ซึ่ึ�งเป้็นการเช่ั�อมีโยงระบบข้อมี่ลั 
3 ระบบ เป้็นตั้้น

• การส่งเสริมีแลัะสร้างแรงจ่ังใจัการที่ำางานของภาคเอกชัน
แลัะกระตัุ้้นให้ภาคเอกชันลังทีุ่นด้้าน ว้ว้น. เพัิ�มีขึ�น ด้้ว้ย
การป้ฏิิร่ป้เชัิงกฎหมีาย กฎ ระเบียบ  เชั่น การผลัักด้ัน
ให้เกิด้พัระราชับัญญัตั้ิส่งเสริมีการนำาผลังานว้ิจััยแลัะ
นว้ัตั้กรรมีไป้ใชั้ป้ระโยชัน์ พั.ศ. 2564 เป้็นตั้้น

6. ระบับันวัตกรรมสังคม (Social Science, Humanities, Arts) มุ่ีงเน้นการการยกระดั้บระบบบริหารจััด้การคว้ามีร้่แลัะ
การป้รับป้รุงโครงสร้างคว้ามีร้่ที่างสังคมีศาสตั้ร์ มีนุษยศาสตั้ร์แลัะศิลัป้กรรมีของป้ระเที่ศไที่ย เพ่ั�อระบุว้าระการวิ้จััยแลัะบที่บาที่
ขององค์คว้ามีร้่ทัี่�ง 3 ศาสตั้ร์ในการขับเคล่ั�อนการพััฒนาป้ระเที่ศ 

• องค์คว้ามีร้่ด้้านสังคมีศาสตั้ร์ เพ่ั�อขับเคล่ั�อนว้าระสำาคัญ เช่ัน คว้ามีหลัากหลัายที่างวั้ฒนธรรมี แลัะคว้ามีพัร้อมีรับม่ีอ
การเป้ลีั�ยนแป้ลังโครงสร้างป้ระชัากร การสร้างสังคมีเปิ้ด้แลัะป้ระชัาธิป้ไตั้ย การสร้างคว้ามีร้่เท่ี่าทัี่นแลัะคว้ามีสามีารถึใน
การป้รับตัั้ว้ต่ั้อภ่มิีรัฐศาสตั้ร์ใหม่ี เป็้นต้ั้น 

• องค์คว้ามีร้่ด้้านมีนุษยศาสตั้ร์ ซึึ่�งคว้รครอบคลุัมีทัี่�งงานวิ้จััยพ่ั�นฐาน งานวิ้จััยเชิังอนุรักษ์ทีี่�เน้นการศึกษาแลัะส่บที่อด้ภ่มิีปั้ญญา
แลัะมีรด้กที่างวั้ฒนธรรมีของชัาติั้แลัะชุัมีชัน แลัะงานวิ้จััยเชิังป้ระยุกต์ั้ทีี่�ตั้อบโจัที่ย์สังคมีร่ว้มีกับศาสตั้ร์อ่�นๆ เพ่ั�อขับเคล่ั�อน
ว้าระสำาคัญ เช่ัน ปั้ญหาเร่�องการส่�อสารในระดั้บต่ั้าง ๆ การอย่่ร่ว้มีกันท่ี่ามีกลัางคว้ามีหลัากหลัาย มีรด้กที่างวั้ฒนธรรมี 
การเกาะเกี�ยว้ที่างสังคมี ป้ระโยชัน์สุขส่ว้นรว้มี เป็้นต้ั้น

• องค์คว้ามีร้่ด้้านศิลัป้กรรมี ซึึ่�งคว้รครอบคลุัมีการพััฒนานิเว้ศที่างศิลัป้กรรมีทีี่�ตั้อบโจัที่ย์การใช้ังานต่ั้อการพััฒนางานวิ้จััย 
การสร้างคว้ามีร้่ด้้านสร้างสรรค์กับการวิ้จััย การส่งเสริมีเศรษฐกิจัสร้างสรรค์ เพ่ั�อขับเคล่ั�อนว้าระสำาคัญ เช่ัน ศักยภาพัของ
พ่ั�นทีี่�ในด้้านการสร้างสรรค์ นิเว้ศของศิลัป้กรรมีในป้ระเที่ศ ดั้ชันีชีั�วั้ด้ด้้านคว้ามีคิด้สร้างสรรค์ของป้ระเที่ศ เป็้นต้ั้น
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ทิศึทาง สอวช. 
ในปี 2565

สอวช. ม่เป้าห่มายชัดเจำนในการร่วม

ขับ เค ล่� อน เ พ่ั� อนำาพัาประ เ ทศึ ไทย ไป 

ส่้ประเทศึพััฒนาแล�ว โดยใช�  อววน. 

เข�า ไปห่นุนเสริมและเร่งให่� ไทยเปล่�ยน

ผู่้านไปส่้ประเทศึพััฒนาแล�วได�สำาเ ร็จำ  

โดยได�กำาห่นดเป้าห่มายให่ญ่ (Super KPI) 

ท่� สอวช. จำะร่วมขับเคล่�อนให่�บรรลุภายใน

ปี 2570 ใน 4 มิติสำาคัญ ค่อ การผู้ลักดัน 

ให่�ประเทศึห่ลุดจำากกับดักรายได�ปานกลาง 

การขยับสถานะทางสังคมของคนใน

ก ลุ่มฐานราก (Soc ia l  Mobi l i ty ) 

การม่ฐานกำาลังคนสมรรถนะส้งเพ่ัยงพัอ

รองรับการพััฒนาในอนาคต และการ

พััฒนาท่�ยั�งย่น 
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Super KPI ของ สอวช.

ประเทศึไทยพั�นจำากกับดักรายได�ปานกลาง 

• รายได้้เฉลีั�ยของครัว้เร่อนใน 2 Quinti le ล่ัาง จัากการส่งเสริมี 
เศรษฐกิจัสร้างสรรค์เพิั�มีขึ�นส่งกว้่า 1.5 เที่่าของการเตั้ิบโตั้รายได้้ 
ครัว้เร่อนเฉลีั�ยของป้ระเที่ศ

• เพิั�มีจัำานว้นบริษัที่ทีี่�มีีนวั้ตั้กรรมีทีี่�มีีรายได้้ > 1,000 ลับ.เป็้น 2,000 บริษัที่ 

สัดส่วนแรงงานทักษะส้ง เพิั�มขึ�นเป็น 25% ในปี 2570 

(ปี้ 2562 สัด้ส่ว้น 13.8 %)            
ผ่านแพัลัตั้ฟิอร์มีพััฒนากำาลัังคนสมีรรถึนะส่ง รองรับการลังทุี่น 
แลัะการพััฒนาป้ระเที่ศ

ในปี้ 2565 สอว้ชั. จัะด้ำาเนินงานโด้ยมีีโฟิกัสทีี่�ชััด้เจันขึ�น เน้นการใช้ัเคร่�องม่ีอแลัะกลัไกนวั้ตั้กรรมีการจััด้ที่ำานโยบาย เช่ัน 
THAILAND HIGHER EDUCATION INNOVATION POLICY ACCELERATOR (THIPA) เพ่ั�อการขับเคล่ั�อนงานภายใต้ั้ข้อจัำากัด้
ทีี่�เกิด้จัากการแพัร่ระบาด้ของโควิ้ด้-19 รว้มีทัี่�งเน้นการที่ำางานร่ว้มีกับพัันธมิีตั้รในการจััด้ที่ำาแลัะส่งต่ั้อนโยบาย รว้มีทัี่�งกระตุ้ั้นให้เกิด้
การลังที่นุแลัะอำานว้ยคว้ามีสะด้ว้กแกห่น่ว้ยด้ำาเนนิการในระบบ อว้ว้น. ในการรว่้มีขบัเคล่ั�อนงานด้้านการอดุ้มีศกึษา วิ้ที่ยาศาสตั้ร์ 
วิ้จััย แลัะนวั้ตั้กรรมีเพ่ั�อการพััฒนาป้ระเที่ศ

Social Mobility

มีีแพัลัตั้ฟิอร์มี/กลัไกในการสนับสนุนการขยับฐานะที่างสังคมี 
ของคนหร่อครัว้เร่อน ( 1,000,000 คนหร่อครัว้เร่อน)

50% ของบริษัทส่งออก      

Achieve Carbon Neutrality
แลัะมีีแผนส่่การป้ล่ัอยก๊าซึ่เร่อนกระจักเป็้นศ่นย์
(net zero emission)
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Big data analytics

co2

ส่่วนที่่� 

สภานโยบายการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย

และนวิัตกรรมแห่่งชาติ 

1
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สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม

แห่่งชาติ มีการดำาเนินงานที�สำาคััญในปีีงบปีระมาณ 2564 

โดยมีมติ เห่็นชอุบ (ร่ าง)  กรอุบนโยบายและยุทธศึาสตร์

การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมแห่่งชาติ 

พ.ศึ. 2566 – 2570 และใช้เปี็นแนวิทางในการปีรับปีรุงแผน

ด้านการอุุดมศึึกษาเพ่�อุผลิตและพัฒนากำาลังคันขอุงปีระเทศึ  

พ.ศึ. 2564 – 2570 ฉบับปีรับปีรุง พ.ศึ. 2566 – 2570  

และ (ร่าง) แผนด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมขอุง

ปีระเทศึ พ.ศึ. 2566 – 2570  ซึ่ึ �งมีห่ลักการสำาคััญมุ่งเน้นการ

ก้าวิกระโดดคัรั�งให่ญ่ (Take a Giant Step) ขอุงปีระเทศึด้วิย

การสนธิกำาลังขอุงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ

นวิัตกรรม (อุวิวิน.)  การมีธง บอุกทิศึทาง มุ ่งเน้นจัุดคัานงัด 

เก่งในบางเร่ �อุงที�สำาคััญ ไม่ทำาทุกเร่ �อุง และมีเปี้าห่มายคั่่ขนาน

คั่อุ ยกระดับขีดคัวิามสามารถในการแข่งขันและคัวิามสามารถใน

การพึ�งพาตนเอุงอุย่างยั�งย่น โดยมุ่งที �จัะทำาให่้ปีระเทศึไทยก้าวิ

ไปีส่่การเปี็นปีระเทศึที�พัฒนาแล้วิ ภายในปีี 2570 
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• (ร่่าง) แผนปฏิิบััติิการ่ด้้านปัญญาปร่ะดิ้ษฐ์์แห่่งชาติิเพ่ื่�อ
การ่พัื่ฒนาปร่ะเทศไทยร่ะยะ 7 ปี (พื่.ศ. 2564 – 2570) และ
ชุด้โคร่งการ่ร่ะยะเร่่งด่้วน (ร่ะยะท่� 1: พื่.ศ 2564 - 2565)  
ปร่ะกอบัด้้วย กลุ่มโคร่งการ่จำำานวน 3 กลุ่ม ได้้แก่ 
กลุ่มท่� 1: กลุ่มโคร่งการ่เติร่่ยมความพื่ร้่อมโคร่งสร้่าง
พ่ื่�นฐ์านปัญญาปร่ะดิ้ษฐ์์ของปร่ะเทศ (AI Enabler) 
กลุ่มท่� 2: กลุ่มโคร่งการ่สร้่างความเข้มแข็งด้้านกำาลังคน
ของปร่ะเทศไทย (AI Workforce) และกลุ่มท่� 3: กลุ่มโคร่งการ่ 
สร้่างความเข้มแข็งด้้านเศร่ษฐ์กิจำและสังคมของปร่ะเทศ 
(AI Grand Challenge) ซ่ึ่�งม่สำานักงานพัื่ฒนาวิทยาศาสติร์่
และเทคโนโลย่แห่่งชาติิ เป็นห่น่วยงานเจ้ำาของเร่่�อง

• นโยบัายและแนวทางการ่ขับัเคล่�อนการ่บัริ่ห่าร่จัำด้การ่
ทุนพัื่ฒนากำาลังคนการ่อุด้มศ่กษาเพ่ื่�อพัื่ฒนาปร่ะเทศ 
โด้ยมุ่งเน้นการ่ปฏิิรู่ปกลไกการ่บัริ่ห่าร่จัำด้การ่ทุนให้่ม่
ความเป็นเอกภาพื่  การ่จัำด้สร่ร่ทุนเพ่ื่�อพัื่ฒนาสมร่ร่ถนะ 
(Competency) และทักษะท่�จำำาเป็นในการ่พัื่ฒนาปร่ะเทศ 
(Non-degree) เพ่ื่�อส่งเสริ่มการ่เร่่ยนรู้่ติลอด้ช่วิติ (Lifelong 
learning) โด้ยจำดั้สร่ร่ทนุเพ่ื่�อสร่า้งคนให่ต้ิร่งกับัติลาด้งาน
และสอด้คล้องกับัความต้ิองการ่ของปร่ะเทศ ร่วมถ่งม่
การ่ขับัเคล่�อนการ่ติิด้ติามและปร่ะเมนิผลการ่ด้ำาเนินงาน
ให้่เป็นร่ะบับัและสมำ�าเสมอ และวางแผนการ่ใช้ปร่ะโยชน์
จำากผู้รั่บัทุน ซ่ึ่�งม่สำานักงานปลัด้กร่ะทร่วงการ่อุด้มศ่กษา 
วิทยาศาสติร์่ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม เป็นห่น่วยงาน 
เจ้ำาของเร่่�อง

• แนวทางการ่ ขับั เค ล่� อนการ่ด้ำา เ นินงานอุทยาน
วิทยาศาสติร์่ภูมิภาค โด้ยกำาห่นด้ Strategic Position ของ
อุทยานวิทยาศาสติร์่ภูมิภาคให้่เป็นกลไกพัื่ฒนาเศร่ษฐ์กิจำ
และสังคมทั�งในร่ะดั้บัพ่ื่�นท่� ร่ะดั้บัภาค และร่ะดั้บัปร่ะเทศ 
และเป็นกลไกในการ่เช่�อมโยงธุุร่กิจำ ทั�งขนาด้เล็กและ
ขนาด้ให่ญ่ กับัความเช่�ยวชาญด้้านเทคโนโลย่และ
ธุุร่กิจำในมห่าวิทยาลัยต่ิาง ๆ เข้าด้้วยกัน ซ่ึ่�งม่สำานักงาน
ปลัด้กร่ะทร่วงการ่อุด้มศ่กษา วิทยาศาสติร์่ วิจัำยและ
นวัติกร่ร่ม เป็นห่น่วยงานเจ้ำาของเร่่�อง

• โคร่งการ่และแผนด้ำาเนินงานของภาค่ความร่่วมม่อ
อวกาศไทยเพ่ื่�อพัื่ฒนาและสร้่างด้าวเท่ยมสำาห่รั่บัสำาร่วจำ
และวิจัำยใกล้ผิวโลก และด้าวเท่ยมสำาห่ร่ับัสำาร่วจำและ
วิจัำยจำากวงโคจำร่ร่อบัด้วงจำันทร์่ เพ่ื่�อสร้่างอุติสาห่กร่ร่ม
อวกาศซ่ึ่�งจำะช่วยเพิื่�มโอกาสทางธุุร่กิจำให่ม่ทั�งทางติร่ง
และทางอ้อมจำากการ่ลงทุนด้้านอวกาศในบัริ่บัทไทย 
ยกร่ะด้บััศักยภาพื่ทางวทิยาศาสติร่ ์วิศวกร่ร่ม และกำาลังคน 
เพ่ื่�อสนับัสนุน Eastern Economic Corridor (EEC) ซ่ึ่�งม่
สถาบัันวิจัำยด้าร่าศาสติร์่แห่่งชาติิ (องค์การ่มห่าชน) เป็น
ห่น่วยงานเจ้ำาของเร่่�อง

• โ ค ร่ ง ก า ร่ ผ ลิ ติ แ พื่ ท ย์ เ พิื่� ม แ ห่่ ง ป ร่ ะ เ ท ศ ไ ท ย 
พื่.ศ. 2561 - 2570 (ด้ำาเนินการ่ติ่อเน่�องในร่ะยะท่� 2 
พื่.ศ. 2565 - 2570) โด้ยม่เป้าห่มายผลิติแพื่ทย์จำำานวน 
13,318 คน งบัปร่ะมาณร่วม 50,608.40 ล้านบัาท  
ซ่ึ่�งม่สำานักงานปลดั้กร่ะทร่วงการ่อดุ้มศ่กษา วิทยาศาสติร่์ 
วิจัำยและนวัติกร่ร่ม เป็นห่น่วยงานเจ้ำาของเร่่�อง

สำาห่รั่บัปร่ะเด็้นยุทธุศาสติร์่สำาคัญเร่่งด่้วนของปร่ะเทศท่�สภานโยบัายให้่ความเห็่นชอบัในปีงบัปร่ะมาณท่�ผ่านมา โด้ยม่
ห่น่วยงานเจ้ำาภาพื่ท่�เก่�ยวข้องร่่วมผลักดั้น ได้้แก่ 
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เพ่ื่�อให้่เกิด้การ่ขับัเคล่�อนแผนด้้านการ่อุด้มศ่กษา และแผนด้้านวิทยาศาสติร์่ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม  สภานโยบัายได้้เห็่นชอบั
กร่อบัวงเงินงบัปร่ะมาณปร่ะจำำาปีด้้านการ่อุด้มศ่กษา และด้้านวิทยาศาสติร์่ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม ร่วมทั�งสิ�น 142,280.9139 ล้าน
บัาท ในปีงบัปร่ะมาณ 2565 และ 143,734.7682 ล้านบัาท ในปงีบัปร่ะมาณ 2566 ร่วมทั�งร่ะบับัการ่จำดั้สร่ร่และบัร่หิ่าร่งบัปร่ะมาณ
แบับับูัร่ณาการ่ท่�มุ่งผลสัมฤทธิุ�ติามกร่อบัวงเงินดั้งกล่าว นอกจำากน่� สภานโยบัายยังเห็่นชอบัให้่จัำด้ตัิ�งกองทุนเพ่ื่�อพัื่ฒนาการ่
อุด้มศ่กษา โด้ยม่วัติถุปร่ะสงค์เพ่ื่�อพัื่ฒนาความเป็นเลิศของสถาบัันอุด้มศ่กษา และการ่ผลิติกำาลังคนร่ะดั้บัสูงเฉพื่าะทางติามความ
ต้ิองการ่ของปร่ะเทศ พัื่ฒนาการ่เร่่ยนการ่สอน การ่วจัิำย และการ่สร่า้งนวัติกร่ร่มร่่วมกบัันักวิชาการ่ สถาบัันวชิาการ่และองคก์ร่ชั�น
นำาของโลก และเช่�อมโยงการ่เร่่ยน การ่สอน การ่วิจัำย และการ่สร้่างนวัติกร่ร่มกับัสถานปร่ะกอบัการ่ทั�งภาคเอกชน ภาครั่ฐ์และ
ภาคปร่ะชาสังคม ร่วมทั�งสนับัสนุนการ่ใช้ความรู้่ในการ่พัื่ฒนาสมร่ร่ถนะของชุมชนและสังคม 

ในด้้านของการ่ปฏิิรู่ปร่ะบับั อววน.  สอวช. ได้้เสนอสภานโยบัายเห่น็ชอบัขอ้เสนอมาติร่การ่ กลไก กฎ ร่ะเบ่ัยบั เพ่ื่�ออำานวย
ความสะด้วกในการ่พัื่ฒนา อววน. และกร่ะตุ้ินการ่ลงทุนวิจัำยและนวัติกร่ร่มของภาคเอกชน ร่วมถ่งข้อเสนอการ่ออกแบับัร่ะบับั
และโคร่งสร้่างเชิงสถาบัันท่�มุ่งติอบัปร่ะสิทธิุผลและผลกร่ะทบัเป็นสำาคัญ ดั้งน่� 

• ร่่างปร่ะกาศคณะกร่ร่มการ่นโยบัายการ่จำดั้ซ่ึ่�อจัำด้จ้ำางและ
การ่บัริ่ห่าร่พัื่สดุ้ภาครั่ฐ์ เร่่�อง ห่ลักเกณฑ์์การ่จ้ำางท่�ปร่่กษา 
โด้ยปลด้ล็อกปร่ะเด็้นสำาคัญ อาทิ เป็นมาติร่ฐ์านกลางใน
การ่จ้ำางท่�ปร่่กษาสำาห่รั่บัห่น่วยงานของรั่ฐ์ท่�ไม่สามาร่ถ
ด้ำาเนินการ่ติาม พื่.ร่.บั.จัำด้ซ่ึ่�อจัำด้จ้ำางภาครั่ฐ์ พื่.ศ. 2561 
การ่ใช้ขอ้มูลท่�ปร่่กษาสามาร่ถเล่อกใช้จำากบััญช่ร่ายช่�อท่�
ห่น่วยงานของรั่ฐ์จัำด้ทำาข่�นห่ร่่อบััญช่ร่ายช่�อท่�ศูนย์ข้อมูล
ท่�ปร่่กษา โด้ยกร่ณ่ท่�ปร่่กษาต่ิางปร่ะเทศให้่พิื่จำาร่ณา 
ผลงานท่�ผ่านมา

• ข้อเสนอแนวทางในการ่จัำด้การ่ศ่กษาท่�แติกต่ิางจำาก
มาติร่ฐ์านการ่อุด้มศ่กษา (Higher Education Sandbox) 
ซ่ึ่�งจำะนำาไปสู่การ่สร้่างนวัติกร่ร่มการ่จัำด้การ่อุด้มศ่กษา
ให้่สอด้คล้องกับัสถานการ่ณ์ท่�เปล่�ยนแปลงในอนาคติ 
เป็นกลไกสำาคัญท่�จำะช่วยให้่สถาบัันอุด้มศ่กษาพัื่ฒนา
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โจำทย์ความต้ิองการ่ของปร่ะเทศได้้อย่างม่ปร่ะสิทธิุผล 
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ทางกฎห่มาย  
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ใน (1) ด้้านการ่สร้่างข่ด้ความสามาร่ถในการ่แข่งขันของ
ภาคการ่ผลติิและบัริ่การ่โด้ยการ่ทำางานร่่วมห่ร่่อออกทุน
ร่่วมกับัภาคเอกชนห่ร่่อผู้ใช้ปร่ะโยชน์ (2) ด้้านการ่พัื่ฒนา
เชิงพ่ื่�นท่�โด้ยใช้การ่วิจัำยเป็นเคร่่�องม่อในการ่สร่้างการ่
เปล่�ยนแปลงในพ่ื่�นท่� และ (3) ด้้านการ่สร้่างร่ากฐ์านไป
สู่อุติสาห่กร่ร่มแห่่งอนาคติ ผ่านการ่สร้่างความร่่วมม่อ
วิจัำยและนวัติกร่ร่มกับัต่ิางปร่ะเทศ

• แนวคิด้การ่จัำด้ตัิ�ง บัทบัาท และโคร่งสร้่างของวิทยสถาน
ด้้านสังคมศาสติร์่ มนุษยศาสติร์่ และศิลปกร่ร่มศาสติร์่ 
แห่่งปร่ะเทศไทย  (Thailand Academy of Social 
Sciences, Humanities, and Arts; TASSHA) เพ่ื่�อกร่ะตุ้ิน
และสร้่างร่ะบับั และโคร่งสร้่างพ่ื่�นฐ์านสำาห่รั่บัการ่วิจัำย
สาขาสังคมศาสติร์่ มนุษย์ศาสติร์่ และการ่บูัร่ณาการ่
ข้ามศาสติร่์ เพ่ื่�อติอบัโจำทย์และการ่พื่ัฒนาท่�ยั�งย่นของ
ปร่ะเทศไทย
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ผูเช�่ยวชาญดานการพัฒนาพื้นที่

นายวุฒิศักด์ิ  ลาภเจร�ญทรัพย
ผูเช�่ยวชาญดานรัฐศาสตรและการตางประเทศ
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ผูเช�่ยวชาญดานมานุษยว�ทยา
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รองประธานสภานโยบายคนที่สอง

นายดอน ปรมัตถว�นัย

รองนายกรัฐมนตร�

ประธานสภานโยบาย

กรรมการโดยตำแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

สภานโยบายการอุดมศึกษา 
ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรมแหงชาติ

ที่ปร�กษาสภานโยบาย

กรรมการโดยตำแหนง
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System reform 

Big data analytics

co2

สถานภาพด้านการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย

และนวิัตกรรมขอุงปีระเทศึไทย

ส่่วนที่่� 2
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  คัวิามสามารถขอุงปีระเทศึด้านการอุุดมศึึกษา                                                        
     

อันดั้บัความสามาร่ถในการ่แข่งขันของปร่ะเทศเป็น
ดั้ชน่ช่�วัด้ปร่ะเภทห่น่�งท่�นิยมใช้เปร่่ยบัเท่ยบัศักยภาพื่และ
ความสามาร่ถในแต่ิละด้้านของปร่ะเทศต่ิาง ๆ ทั�วโลก 
จำากการ่จัำด้อันดั้บัของ International Institute for Management 
Development (IMD) ซ่ึ่�งจัำด้อันดั้บัโด้ยพิื่จำาร่ณาตัิวช่� วัด้
ห่ลากห่ลายมิติิ เช่น เศร่ษฐ์กิจำ สังคม สุขภาพื่ วิทยาศาสติร์่ 
และการ่ศ่กษา เป็นต้ิน พื่บัว่าในปี 2564 ปร่ะเทศไทยม่อันดั้บั
ในภาพื่ร่วมอยู่ในอันดั้บัท่� 28 จำาก 64 ปร่ะเทศ/เขติเศร่ษฐ์กิจำ 

สำาห่รั่บัด้้านการ่ศ่กษานั�น IMD จัำด้อันดั้บัโด้ยใช้ตัิวช่�วัด้
ย่อย 19 ร่ายการ่ ซ่ึ่�งเก่�ยวข้องกับัการ่ศ่กษาในทกุร่ะดั้บัชั�น โด้ย
ความสามาร่ถในการ่แข่งขันด้้านการ่ศ่กษาของปร่ะเทศไทย 
ลด้ลงจำากอันดั้บั 55 ในปี 2563 มาอยู่ในอันดั้บัท่� 56 ปี 2564 
และเม่�อพิื่จำาร่ณาติัวช่�วัด้ย่อยท่�เก่�ยวกับัร่ะด้ับัอุด้มศ่กษา
โด้ยติร่งพื่บัว่า ตัิวช่�วัด้ University Education Index ของ
ปร่ะเทศไทยขยับัจำากอันดั้บัท่� 49 ในปี 2563 ข่�นมาอยู่ใน
อันดั้บัท่� 48 ในปี 2564

อัันดัับความสามารถในการแข่่งขั่นข่อังประเทศด้ัานการศึกษา
ท่�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

อัันดัับ University Education Index
ท่�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564
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สำาห่รั่บัตัิวช่�วัด้ University education index นั�น IMD ได้้
อาศัยข้อมูลการ่จัำด้อันดั้บัมห่าวิทยาลัยโลก (World University 
Rankings) ซ่ึ่�งจัำด้โด้ย Times Higher Education (THE) 
มาคำานวณเป็นอันดั้บัของแติล่ะปร่ะเทศโด้ยวธ่ิุการ่ของ IMD เอง  
ซ่ึ่�งใน World University Rankings 2022 ได้้ม่การ่จัำด้อันดั้บั
มห่าวิทยาลัยทั�วโลกมากกว่า 1,600 แห่่ง โด้ยมห่าวิทยาลัย
ท่�ได้้อันดั้บัท่� 1 ได้้แก่ University of Oxford ติามมาด้้วย 
California Institute of Technology และ Harvard University 
อยู่ในอันดั้บัท่� 2 ร่่วมกัน

สำาห่ร่ับัในปร่ะเทศกลุ่มอาเซ่ึ่ยนนั�น ม่ปร่ะเทศท่� ม่
มห่าวิทยาลัยติิด้ 100 อันดั้บัแร่กเพ่ื่ยงปร่ะเทศเด่้ยวค่อ
สิงคโปร์่ ซ่ึ่�งม่มห่าวิทยาลัยติิด้ 100 อันดั้บัแร่ก จำำานวน 2 แห่่ง 
ส่วนปร่ะเทศท่�ม่มห่าวิทยาลัยติิด้ 500 อันดั้บัแร่ก ได้้แก่ เว่ยด้นาม 
(ติิด้อันดั้บัจำำานวน 2 แห่่ง) และมาเลเซ่ึ่ย (ติิด้อันดั้บัจำำานวน 1 แห่่ง) 
สำาห่รั่บัปร่ะเทศไทยนั�น ม่มห่าวิทยาลัยท่�ติิด้ 1,000 อันดั้บัแร่ก 
ทั�งห่มด้ 4 แห่่ง ได้้แก่ มห่าวิทยาลัยแม่ฟ้้าห่ลวง มห่าวิทยาลัย
มหิ่ด้ล จุำฬาลงกร่ณ์มห่าวิทยาลัย และมห่าวิทยาลัยเทคโนโลย่
พื่ร่ะจำอมเกล้าธุนบุัร่่ ในขณะท่�ฟิ้ลิปปินส์และอินโด้น่เซ่ึ่ยนั�น
ม่มห่าวิทยาลัยท่�ติิด้ 1,000 อันดั้บัแร่กอยู่ปร่ะเทศละ 1 แห่่ง
ด้้วยกัน

อัันดัับ
จำำานวนมหาวิทยาลััย

สิงคโปร์
จำำานวนมหาวิทยาลััย

มาเลัเซีีย
จำำานวนมหาวิทยาลััย

ไทย
จำำานวนมหาวิทยาลััย

อิันโดันีเซีีย
จำำานวนมหาวิทยาลััย

ฟิิลิัปปินส์
จำำานวนมหาวิทยาลััย

เวียดันาม

1-100 2 - - - - -

101-500 - 1 - - - 2

501-1,000 - 8 4 1 1 -

1,001+ - 9 13 13 1 3

อัุนดับมห่าวิิทยาลัยโลก World University Rankings 2022
(จัากทั�งห่มดมากกว่ิา 1,600 มห่าวิิทยาลัย) โดย Times Higher Education)

ท่�มา : Times Higher Education (THE), 2564

นอกจำากอันด้บัั World University Rankings แล้ว THE ยงัได้้ม่
การ่จำดั้อันด้บััอ่กปร่ะเภทห่น่�งท่�น่าสนใจำคอ่ The Times Higher 
Education Impact Rankings ซึ่่�งปร่ะเมินมห่าวทิยาลยัท่�ติอบัโจำทย์
เป้าห่มายการ่พื่ฒันาท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: 
SDGs) โด้ยแบ่ังการ่จำดั้อนัดั้บัมห่าวทิยาลยัติาม 17 เป้าห่มาย 
แต่ิละเป้าห่มายม่เกณฑ์์การ่ปร่ะเมนิท่�แติกต่ิางกนั โด้ยส่วนให่ญ่
จำะพื่จิำาร่ณาจำากงานวจัิำย การ่จำดั้การ่เร่ย่นการ่สอน นโยบัายและ
มาติร่การ่ต่ิาง ๆ  ของมห่าวทิยาลยั และการ่สร้่างผลกร่ะทบัทาง
สงัคมท่�เก่�ยวข้องกบััเป้าห่มายนั�น ๆ

จำากการ่จัำด้อันดั้บั Impact Rankings 2021 ซ่ึ่�งได้้จำดั้อันดั้บั
มห่าวิทยาลัยร่วมทั�งสิ�น 1,117 แห่่ง จำาก 94 ปร่ะเทศ พื่บัว่า
มห่าวิทยาลัยท่�ได้้อันดั้บัสูงสุด้ 3 อันดั้บัแร่ก ได้้แก่ University 
of Manchester, University of Sydney และ RMIT University 
ติามลำาดั้บั เม่�อเปร่่ยบัเท่ยบักับัปร่ะเทศในกลุ่มอาเซ่ึ่ยนซ่ึ่�ง
ปร่ะเทศท่�เข้าร่่วมการ่จำดั้อันดั้บัน่�ซ่ึ่�งปร่ะกอบัด้้วย ปร่ะเทศไทย 
มาเลเซ่ึ่ย อินโด้น่เซ่ึ่ย ฟิ้ลิปปินส์ เว่ยด้นาม และกัมพูื่ชา 

พื่บัว่า มห่าวิทยาลัยท่�ได้้อันดั้บัในภาพื่ร่วม (Overall ranking) 
สูงท่�สดุ้ของอาเซ่ึ่ยนค่อ จุำฬาลงกร่ณ์มห่าวิทยาลัย (อันดั้บัท่� 23) 
นอกจำากน่�ยังม่มห่าวิทยาลัยของไทยติิด้อยู่ใน 100 อันดั้บัแร่ก
ของโลกอ่ก 1 แห่่ง ค่อ มห่าวิทยาลัยเทคโนโลย่พื่ร่ะจำอมเกล้า
ธุนบุัร่่ (อันดั้บัท่� 54)

โด้ยสรุ่ป ข่ด้ความสามาร่ถในการ่แข่งขันด้้านการ่ศ่กษา
ของปร่ะเทศในมิติิด้้านอุด้มศ่กษานั�น ปร่ะเทศไทยยังม่
ช่องว่างท่�ต้ิองได้้รั่บัการ่พัื่ฒนาอยู่ห่ลายมิติิ อย่างไร่ก็ติามจำาก
แผนด้้านการ่อุด้มศ่กษาเพ่ื่�อผลติิและพื่ฒันากำาลังคนของปร่ะเทศ 
พื่.ศ. 2564 – 2570 ม่การ่ตัิ�งเป้าห่มายให้่สถาบัันอุด้มศ่กษาของ
ไทยติิด้อันดั้บั 200 แร่กของ World Class University Ranking 
โด้ยสิ�นปี 2570 นั�น ตัิ�งเป้าไว้จำำานวน 2 แห่่ง ซ่ึ่�งการ่ตัิ�งกองทุน
เพ่ื่�อพัื่ฒนาการ่อุด้มศ่กษาจำะเป็นปัจำจัำยห่น่�งท่�ม่ส่วนช่วย
ยกร่ะดั้บัการ่ศ่กษาของปร่ะเทศไทยเพ่ื่�อให้่บัร่ร่ลุเป้าห่มาย
ดั้งกล่าวได้้



2560 2562 2563 25642561

Singapore Thailand Indonesia PhilippinesMalaysia

17

30

38

50

58

อ
ัน
ด
ับ

0

70

60

50

40

30

20

10

Singapore Thailand Indonesia PhilippinesMalaysia

1.83%

1.14%

1.00%

0.23%

0.16%

%
G

D
P

2.50

0.50

0.00

1.00

1.50

2.00

2558 2560 2561 25622559

สอุวิช. I รายงานประจำำาปี 2564 23

  คัวิามสามารถขอุงปีระเทศึด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม                                   

ในด้้านโคร่งสร้่างพ่ื่�นฐ์านทางวิทยาศาสติร์่นั�น IMD ได้้วิเคร่าะห์่จำากตัิวช่�วัด้ย่อย 22 ร่ายการ่ ซ่ึ่�งปร่ะเทศไทยขยับัจำากอันดั้บัท่� 39 
ในปี 2563 ข่�นมาอยู่ในอันดั้บัท่� 38 ในปี 2564 ด่้ข่�นห่น่�งอันดั้บั โด้ยในกลุ่มน่�ม่ตัิวช่�วัด้ท่�สำาคัญ เช่น

 - ค่าใช้จ่ำายด้้านการ่วิจัำยและพื่ัฒนาของทั�งปร่ะเทศ
ต่ิอผลิติภัณฑ์์มวลร่วมภายในปร่ะเทศ เพิื่�มจำาก 
1.11%GDP (อันดั้บัท่� 37) เป็น 1.14%GDP 
(อันดั้บัท่� 36) 

 - จำำานวนบัคุลากร่ด้้านการ่วจัิำยและพื่ฒันาแบับัเท่ยบั
เท่าทำางานเต็ิมเวลาของทั�งปร่ะเทศต่ิอปร่ะชากร่ 
10,000 คน จำากเดิ้ม 24.0 FTE (อันดั้บัท่� 39) 
เป็น 25.1 FTE (อันดั้บัท่� 40) 

 - จำำานวนบุัคลากร่ด้้านการ่วิจัำยและพัื่ฒนาแบับั
เท่ยบัเท่าทำางานเต็ิมเวลาของทั�งปร่ะเทศ เพิื่�มจำาก 
159,500 FTE (อันดั้บัท่� 16) เป็น 166,800 FTE 
(อันดั้บัท่� 14)

 - จำำานวนผลงานต่ิพื่ิมพ์ื่ด้้านวิทยาศาสติร์่และ
เทคโนโลย่ เพิื่�มจำาก 11,152 (อันดั้บัท่� 34) 
เป็น 12,514 (อันดั้บัท่� 30)

อัันดัับความสามารถในการแข่่งขั่นข่อังประเทศด้ัานโครงสร้างพ้ื้�นฐานทางวิทยาศาสตร์
ท่�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564

การลังทุนด้ัานการวิจัำยแลัะพัื้ฒนาข่อังประเทศ
ท่�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564
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เม่�อเปร่่ยบัเท่ยบักับัปร่ะเทศในกลุ่มอาเซ่ึ่ยนแล้วพื่บัว่า 
ในด้้านโคร่งสร้่างพ่ื่�นฐ์านทางวิทยาศาสติร์่นั�น ปร่ะเทศไทย
ยังคงเป็นร่องปร่ะเทศสิงคโปร์่และมาเลเซ่ึ่ย โด้ยในปี 2570 
ปร่ะเทศไทยตัิ�งเป้าห่มายยกร่ะดั้บัข่ด้ความสามาร่ถใน
การ่แข่งขันด้้านโคร่งสร้่างพ่ื่�นฐ์านวิทยาศาสติร์่ให้่อยู่ใน 
30 อันดั้บัแร่กของโลก ร่วมทั�งตัิ�งเป้าห่มายค่าใช้จ่ำายด้้านการ่
วิจัำยและพัื่ฒนาของทั�งปร่ะเทศอยู่ท่� 2%GDP และม่จำำานวน
บุัคลากร่ด้้านการ่วิจัำยและพัื่ฒนาของทั�งปร่ะเทศเป็น 30 FTE 
ต่ิอปร่ะชากร่ 10,000 คน 

ในด้้านความสามาร่ถทางนวัติกร่ร่มนั�น จำากดั้ชน่ 
The Global Innovation Index (GII) ปร่ะจำำาปี 2564 ซ่ึ่�งจำดั้อันดั้บั
ทั�งห่มด้ 132 ปร่ะเทศ/เขติเศร่ษฐ์กิจำ ช่�ว่าปร่ะเทศไทยม่อันดั้บั
ความสามาร่ถด้้านนวัติกร่ร่มด่้ข่�นจำากอันดั้บัท่� 44 ในปี 2563 
มาอยู่ในอันดั้บัท่� 43 ในปี 2564 โด้ยม่จุำด้แข็งในด้้านศักยภาพื่
ทางการ่ติลาด้ และด้้านศักยภาพื่ทางธุุร่กิจำ อย่างไร่ก็ติาม 
เม่�อเปร่่ยบัเท่ยบัเฉพื่าะในกลุ่มอาเซ่ึ่ยนพื่บัว่า ความสามาร่ถ
ทางนวตัิกร่ร่มของปร่ะเทศไทยยงัเป็นร่องปร่ะเทศสงิคโปร์่และ
มาเลเซ่ึ่ย โด้ยปร่ะเทศไทยยังม่จุำด้ท่�ต้ิองปรั่บัปรุ่งในด้้านสถาบััน 
ด้้านทุนมนุษย์และการ่วิจัำย และด้้านโคร่งสร้่างพ่ื่�นฐ์าน

อัันดัับความสามารถด้ัานนวัตกรรมข่อังประเทศ The Global Innovation Index (GII)
ท่�มา : The Global Innovation Index (GII), 2564

จำำานวนบุคลัากรด้ัานการวิจัำยแลัะพัื้ฒนาแบบเทียบเท่าทำางานเต็มเวลัา ต่อัประชากร 10,000 คน
ท่�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2564
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จำากสถิติิเห่ล่าน่� จ่ำงสรุ่ปได้้ว่าปร่ะเทศท่�ให้่ความสำาคัญ
กับัปัจำจัำยตัิ�งต้ิน เช่น การ่ลงทุนวิจัำยและพัื่ฒนา การ่สร้่าง
บุัคลากร่ ก็ม่แนวโน้มท่�จำะม่ผลลัพื่ธ์ุท่�สามาร่ถสร้่างนวัติกร่ร่ม
ให้่กับัปร่ะเทศได้้สูงติามไปด้้วย ทั�งน่� ยังอาจำม่ปจัำจัำยสำาคัญอ่�น ๆ   
ท่�เก่�ยวข้องด้้วย เช่น กฎห่มายกฎร่ะเบ่ัยบั กลุ่มอุติสาห่กร่ร่ม
ท่�มุ่งเป้า นโยบัายของปร่ะเทศนั�น ๆ เป็นต้ิน ซ่ึ่�งปร่ะเทศไทย

ม่แนวโน้มพัื่ฒนาการ่ท่�ด่้ข่�นอย่างต่ิอเน่�องโด้ยเฉพื่าะปัจำจัำย
ตัิ�งต้ิน เน่�องจำากม่การ่ตัิ�งเป้าห่มายปร่ะเทศในการ่ขบััเคล่�อนงาน 
ด้้านการ่วิจัำยและพัื่ฒนา ร่วมถ่งทิศทางการ่จำดั้สร่ร่งบัปร่ะมาณ
ด้้านการ่วิจัำยและพัื่ฒนาท่�บูัร่ณาการ่มากข่�นกว่าแต่ิก่อน ซ่ึ่�งจำะ
ส่งผลด่้ต่ิอการ่พัื่ฒนาการ่ด้้านการ่วิจัำยและพัื่ฒนา ร่วมถ่งการ่
สร้่างนวัติกร่ร่มได้้ในร่ะยะยาว 

  คัวิามสามารถทางวิิชาการขอุงสถาบันวิิจััยที�สำาคััญในไทยเทียบเคีัยงกันนานาชาติ                

ในกา ร่ จัำ ด้ อัน ดั้บัความสามาร่ถ ในกา ร่แข่ ง ขัน 
(Global Competitiveness Index 4.0: GCI 4.0) โด้ย World 
Economic Forum (WEF) นั�น ได้้ม่การ่นำาตัิวช่�วัด้ด้้านความ
โด้ด้เด้น่ของสถาบัันวจัิำย (Research Institutions’ Prominence) 
มาเป็นปัจำจัำยห่น่�งในการ่พิื่จำาร่ณาความสามาร่ถในการ่แข่งขัน
ของแติ่ละปร่ะเทศด้้วย ซ่ึ่�งติัวช่�วัด้น่� WEF อ้างอิงมาจำาก
การ่จำัด้อันดั้บัข่ด้ความสามาร่ถของสถาบัันวิจัำย (SCImago 
Institutions Rankings: SIR) ท่�จัำด้ทำาโด้ย SCImago Research 
Group โด้ย WEF จำะนำาคะแนนของสถาบัันวิจัำยของแติ่ละ
ปร่ะเทศท่�อยู่ในอันดั้บั SIR ไปคำานวณออกมาเป็นคะแนน
ร่วมของปร่ะเทศนั�นๆ ดั้งนั�น ค่าอันดั้บั SIR น่� จ่ำงเป็นตัิวแปร่
ท่�สำาคัญและม่ปร่ะโยชน์ในการ่กำาห่นด้นโยบัายเพ่ื่�อส่งเสริ่ม
สถาบัันวิจัำยและสถาบัันอุด้มศ่กษา และยังสามาร่ถใช้ในการ่
ติิด้ติามปร่ะเมินผลได้้อ่กด้้วย

ในการ่จำัด้อันดั้บั SIR ได้้แบั่งห่น่วยงาน องค์กร่ และ
สถาบัันวิจัำยออกเป็น 5 ปร่ะเภท ได้้แก่ 1.) สถาบัันอุด้มศ่กษา
และมห่าวิทยาลัย 2.) สถาบัันและห่น่วยงานด้้านการ่แพื่ทย์
และสาธุาร่ณสุข 3.) ห่น่วยงานของรั่ฐ์ 4.) บัริ่ษัทเอกชน และ 
5.) สถาบัันไม่แสวงผลกำาไร่

การ่จัำด้อันดั้บั SIR ได้้แบ่ังตัิวช่�วัด้ออกเป็น 3 มิติิ ได้้แก่ 

 1. ด้้านการ่วิจัำย (Research) ซ่ึ่�งปร่ะกอบัด้้วยตัิวช่�วัด้
ด้้านความเป็นเลิศของผลงานวิชาการ่ท่�เกิด้จำาก
สถาบัันแติล่ะแห่่ง ทั�งในแงจ่ำำานวน การ่ถกูอ้างอิงถ่ง 
การ่ต่ิพิื่มพ์ื่ในวาร่สาร่ชั�นแนวห่น้า การ่อยู่ในกลุ่ม
ผลงานวิจัำยท่�ม่ความเป็นเลิศ ห่ร่่อความเป็นผู้นำา
ทางวิชาการ่ ฯลฯ ซ่ึ่�งเก่�ยวข้องกับัคุณภาพื่และ
ผลสัมฤทธิุ�ของผลงานวิจัำยท่�เกิด้ข่�น 

 2. ด้้านนวัติกร่ร่ม (Innovation) ซ่ึ่�งปร่ะกอบัด้้วยติัว
ช่�วัด้ท่�เก่�ยวข้องกับัสิทธิุบััติร่ ได้้แก่ การ่ม่สิทธิุบััติร่
อ้างอิง ผลงานวิจัำยของสถาบััน สัด้ส่วนผลงานวิจัำย
ท่�ม่สิทธิุบััติร่อ้างถ่ง และการ่ย่�นขอจำด้สิทธิุบััติร่โด้ย
ห่น่วยงาน 

 3. ด้้านผลกร่ะทบัทางสังคม (Societal) ซ่ึ่�งเป็นการ่
ช่�วัด้มิติิด้้านการ่แสด้งตัิวตินบันส่�อออนไลน์และ
ในอินเทอร์่เน็ติ

จำากการ่จำดั้อันดั้บั SCImago Institutions Rankings 2021 ซ่ึ่�ง
ได้้ม่การ่จัำด้อันดั้บัสถาบัันวิจัำยทั�วโลกมากกว่า 7,000 แห่่ง พื่บัว่า 
สถาบัันท่�อยู่ในอันดั้บัท่� 1 ค่อ Chinese Academy of Sciences 
(CAS) ของปร่ะเทศจ่ำน เม่�อพิื่จำาร่ณาเฉพื่าะ 100 อันดั้บัแร่ก
พื่บัว่า ปร่ะเทศท่�ม่สถาบัันติิด้อันดั้บัมากท่�สุด้ค่อสห่รั่ฐ์อเมริ่กา 
ซ่ึ่�งติิด้อันดั้บัมากถ่ง 51 สถาบััน ส่วนปร่ะเทศไทยนั�น 
ม่สถาบัันท่�เข้าร่่วมการ่จำัด้อันดั้บัในครั่�งน่�ร่วมทั�งสิ�น 37 แห่่ง  
โด้ยม่สถาบัันท่�โด้ด้เด่้น 3 อันดั้บัแร่ก ได้้แก่ 

 1. มห่าวิทยาลัยมหิ่ด้ล ขยับัจำากอันดั้บัท่� 554 ข่�นมา
อยู่ในอันดั้บัท่� 540 ม่อันดั้บัใกล้เค่ยงกับั University 
of Technology (มาเลเซ่ึ่ย) Universidad de Oviedo 
(สเปน) และ Ajou University (เกาห่ล่ใต้ิ)

 2. จุำฬาลงกร่ณ์มห่าวิทยาลัย ขยับัจำากอันดั้บัท่� 572 
ข่�นมาอยู่ในอันดั้บัท่� 568 ม่อันดั้บัใกล้เค่ยงกับั 
Dalian Medical University (จ่ำน)  Aston University 
(สห่ร่าชอาณาจัำกร่) และ Universidade Federal do 
Parana (บัร่าซิึ่ล)

 3. ศูนย์พัื่นธุุวิศวกร่ร่มและเทคโนโลย่ช่วภาพื่แห่่งชาติิ 
ขยับัจำากอันดั้บัท่� 607 ข่�นมาอยู่ในอันดั้บัท่� 583 
ม่อันดั้บัใกล้เค่ยงกับั National Veterinary Institute 
(นอร์่เวย์) Instituto de Biomedicina de Sevilla 
(สเปน) และ Leibniz Institut fur Polymerforschung 
Dresden (เยอร่มน่)

อย่างไร่ก็ติาม เม่�อพิื่จำาร่ณาในภาพื่ร่วมของปร่ะเทศไทย
จำะพื่บัว่า ถ่งแม้สถาบัันในลำาดั้บัต้ิน ๆ  ของปร่ะเทศจำะม่อันดั้บั
ท่�ด่้ข่�น แต่ิสถาบัันอ่�น ๆ ยังไม่ได้้ขยับัข่�นติามไปด้้วย จ่ำงทำาให้่
อันดั้บัในภาพื่ร่วมของปร่ะเทศไทยยังไม่ด่้ข่�น ดั้งนั�นจ่ำงจำำาเป็น
อย่างยิ�งท่�จำะต้ิองให้่ความสำาคัญต่ิอการ่วิจัำยและพัื่ฒนา
ร่วมถ่งการ่สร่้างนวัติกร่ร่ม โด้ยไม่ใช่เพ่ื่ยงการ่สนับัสนุนใน
บัางจุำด้ แต่ิควร่สร้่างความเข้มแข็งให้่กับัร่ะบับันิเวศวิจัำยและ
นวัติกร่ร่มทั�งร่ะบับั เพ่ื่�อยกอันดั้บัของสถาบัันวิจัำยทุกปร่ะเภท 
ทุกร่ะด้ับั นำาไปสู่การ่เพิื่�มข่ด้ความสามาร่ถในการ่แข่งขันของ
ปร่ะเทศ เพ่ื่�อให้่บัร่ร่ลุเป้าห่มายการ่ห่ลุด้พ้ื่นจำากกับัดั้กร่ายได้้
ปานกลาง และกลายเป็นปร่ะเทศท่�พัื่ฒนาแล้ว



System reform 

Big data analytics

co2

การกำาหนดทิศึทางและเปี้าห่มาย 
ด้าน อุวิวิน. 

เพ่�อุรอุงรับการเติบโตอย่างย่�งยืน

นำาพาประเที่ศไทยไปีส่่ปีระเทศึพัฒนาแล้้ว

ส่่วนที่่� 3
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ในการ่กำาห่นด้ทิศทางและเป้าห่มายด้้าน อววน. ได้้ใช้กร่ะบัวนการ่กำาห่นด้วาร่ะสำาคัญ (Agenda Setting) และการ่จัำด้ลำาดั้บั
ความสำาคัญ (Priority Setting) โด้ยพิื่จำาร่ณาจำากยุทธุศาสติร์่ชาติิ 20 ปี แผนแม่บัทภายใต้ิยุทธุศาสติร์่ชาติิ แผนพัื่ฒนาเศร่ษฐ์กิจำ
และสังคมแห่่งชาติิ นโยบัายรั่ฐ์บัาล นโยบัายของกร่ะทร่วงการ่อุด้มศ่กษา วิทยาศาสติร์่ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม เป้าห่มายการ่พัื่ฒนา
ท่�ยั�งย่น (Sustainable Development Goals: SDGs) และผลกร่ะทบัจำากวิกฤติโควิด้-19 นอกจำากน่� ยังใช้กร่ะบัวนการ่คาด้การ่ณ์
อนาคติ (Foresight) ในการ่วิเคร่าะห์่แนวโน้มการ่เปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญของโลกและไทย ร่วมทั�งการ่สร้่างฉากทัศน์ เพ่ื่�อนำามาสู่ 
การ่กำาห่นด้และจัำด้ลำาดั้บัวาร่ะสำาคัญด้้าน อววน. ร่องรั่บัโอกาสและความท้าทายในอนาคติ

• การข่ับเคลื้�อนเศรษฐกิจำช่ีวภาพ-เศรษฐกิจำหมุุนเว่ยน-

เศรษฐกิจำส่่เข่ัยว (BCG)

• การพ่ฒนาอตุส่าหกรรมุดจิิำท่ี่ล้ ปัญญาประดิษฐ์แล้ะข้ัอมูุล้

• การเปล่้�ยนผ่่านสู่่อุตส่าหกรรมุยานยนต์ไฟฟ้า

• การพ่ฒนาเศรษฐกิจำฐานรากแล้ะยกระด่บศ่กยภาพขัอง

ผู้่ประกอบการ

• การล้ดความุเหลื้�อมุล้ำ�า ส่ร้างโอกาส่แล้ะความุเส่มุอภาค

ที่างส่่งคมุ

• การขัจ่ำดความุยากจำนแล้ะขัย่บส่ถานะที่างส่่งคมุ

• การเตร่ยมุพร้อมุรองร่บส่่งคมุสู่งว่ย

• การส่ร้างส่่งคมุสุ่ขัภาวะ แล้ะความุมุ่�นคงที่างสุ่ขัภาพแล้ะ

การแพที่ย์

• การพ่ฒนาพื�นท่ี่�แล้ะเมืุองน่าอยู่อ่จำฉริยะ

• การส่ร้างส่่งคมุคาร์บอนด์ตำ�าแล้ะมุุ่งสู่่การปล่้อยก๊าซเรือน

กระจำก สุ่ที่ธิิเป็นศูนย์ (Net Zero)

• การเร่ยนรู้ตล้อดช่ีวิต (Lifelong Learning)

• ส่่งคมุสู่งว่ยระด่บสุ่ดยอด (Super Aged Society)

• เศรษฐกิจำโล้กเส่มืุอน (Metaverse Economy)

• เศรษฐกิจำอวกาศ (Space Economy)

• เศรษฐกิจำไฮโดรเจำน (Hydrogen Economy)

• พล่้งงานแบบกระจำายศูนย์ (Decentralized Energy)

• การด่กจ่ำบ การใช้ีประโยชีน์ แล้ะการก่กเก็บคาร์บอน 

(Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS)

• ยานยนต์อต่โนมุ่ติ (Conneted and Autonomous Vehicle)

• ควอนต่มุคอมุพิวเตอร์ (Quantum Computer)

• ปัญญาประดิษฐ์ท่ี่�วไป (Artificial General Intelligence: AGI)

• เที่คโนโล้ย่ที่างประส่าที่ (Neurotechnology)

Agenda Setting & Priority Setting

จำากนโยบายแล้ะยุที่ธิศาส่ตร์หล่้กขัองประเที่ศ
อาทิี่ ยุที่ธิศาส่ตร์ชีาติ 20 ปี 

แผ่นพ่ฒนาเศรษฐกิจำแล้ะส่่งคมุแห่งชีาติ  
นโยบายร่ฐบาล้ นโยบายขัอง อว.

ตัวิอุย่างวิาระสำาคััญ

Current agendas Current agendas with possible new issues Future agendas 

System Research/ Policy Research/ Technology Foresight 

Strategic Goals & Direction/ Policy Recommendations

Agenda Setting & Priority Setting

จำากกระบวนการคาดการณ์์อนาคต
โดยใช้ีการวิเคราะห์แนวโน้มุส่ำาค่ญขัองโล้กแล้ะไที่ย

การส่ร้างฉากท่ี่ศน์ เป็นต้น

ตัวิอุย่างวิาระสำาคััญในอุนาคัต
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ในแต่ิละวาร่ะสำาคัญจำะด้ำาเนินการ่วิจำยัเชิงร่ะบับัและวิจำยั
เชิงนโยบัายเพ่ื่�อวิเคร่าะห์่สถานะของร่ะบับัในปัจำจุำบััน และ
ช่องว่างในการ่พัื่ฒนาเท่ยบักับัภาพื่ของร่ะบับัท่�เป็นเป้าห่มาย 
เพ่ื่�อนำามาสู่การ่กำาห่นด้ทิศทางและเป้าห่มายด้้าน อววน. 
สำาห่รั่บัเป็นข้อมูลปร่ะกอบัการ่จัำด้ทำากร่อบันโยบัายและ
ยุทธุศาสติร่์การ่อุด้มศ่กษา วิทยาศาสติร่์ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม 
ร่วมทั�งข้อเสนอเชิงนโยบัายด้้าน อววน. 

กร่อบันโยบัายและ ยุทธุศาสติ ร์่การ่ อุด้ม ศ่กษา 
วิทยาศาสติร่์ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม พื่.ศ. 2566 - 2570  
ซ่ึ่�งเป็นกร่อบัในการ่กำาห่นด้ทิศทางและเป้าห่มายการ่ด้ำาเนิน
งานของแผนด้้านการ่อุด้มศ่กษาเพ่ื่�อผลิติและพัื่ฒนากำาลัง
คน และแผนด้้านวิทยาศาสติร์่วิจัำยและนวัติกร่ร่มของปร่ะเทศ
ให้่สอด้คล้องและบูัร่ณาการ่กันเพ่ื่�อให้่เกิด้เป็นพื่ลังในการ่
ขับัเคล่�อนการ่พัื่ฒนาปร่ะเทศท่�สอด้คล้องกับัทิศทางของ
ยุทธุศาสติร์่ชาติิแผนแม่บัทและนโยบัายของรั่ฐ์บัาลร่วม
ทั�งแนวโน้มการ่เปล่�ยนแปลงท่�สำาคัญในอนาคติ (Trends)  
ส่งผลกร่ะทบัต่ิอโลกและปร่ะเทศไทยและแนวทางสากลในการ่
เปล่�ยนแปลงเชิงร่ะบับัเพ่ื่�อการ่พื่ัฒนาอย่างยั�งย่น โด้ยกร่อบั
นโยบัายและยุทธุศาสติร์่ฯ ได้้กำาห่นด้วิสัยทัศน์ไว้ว่า “สานพื่ลัง
การ่อุด้มศ่กษา วิทยาศาสติร์่ วิจัำยและนวัติกร่ร่มไทยพื่ลิกโฉม
ให้่ปร่ะเทศม่การ่พื่ัฒนาอย่างร่วด้เร็่วและยั�งย่นยกร่ะด้ับัความ
สามาร่ถในการ่แข่งขันด้้วยเศร่ษฐ์กิจำสร้่างคุณค่า และพื่ร้่อม
ก้าวสู่อนาคติ” และม่เป้าปร่ะสงค์ 3 ด้้าน ได้้แก่ 1) คนไทยม่
สมร่ร่ถนะและทักษะสูง เพ่ื่ยงพื่อในการ่พื่ลิกโฉมปร่ะเทศให่้
ยกร่ะดั้บัความสามาร่ถในการ่แข่งขันทางเศร่ษฐ์กิจำและการ่

พัื่ฒนาสังคมอย่างยั�งย่น 2) เศร่ษฐ์กิจำไทยม่ความสามาร่ถใน
การ่แข่งขันด้้วยเศร่ษฐ์กิจำสร้่างคุณค่าและเศร่ษฐ์กิจำสร้่างสร่ร่ค์
เพิื่�มความมั�นคงของเศร่ษฐ์กิจำฐ์านร่ากและพ่ื่�งพื่าตินเองได้้
ยั�งย่นพื่ร้่อมสู่อนาคติ และ 3) สังคมไทยม่การ่พัื่ฒนาอย่างยั�งย่น
สามาร่ถแก้ปัญห่าท้าทายของสังคมและสิ�งแวด้ล้อมปรั่บัตัิว
ได้้ทันต่ิอพื่ลวัติการ่เปล่�ยนแปลงของโลก โด้ยม่ยุทธุศาสติร์่
การ่อุด้มศ่กษา วิทยาศาสติร์่ วิจัำยและนวัติกร่ร่ม 4 ยุทธุศาสติร์่ 
ปร่ะกอบัด้้วย

ยุทธศึาสตร์ที� 1

  การ่พัื่ฒนาเศร่ษฐ์กิจำไทยด้้วยเศร่ษฐ์กิจำสร้่างคุณค่าและ
เศร่ษฐ์กิจำสร้่างสร่ร่ค์ ให้่ม่ความสามาร่ถในการ่แข่งขัน 
และพ่ื่�งพื่าตินเองได้้อย่างยั�งย่น พื่ร้่อมสู่อนาคติ

ยุทธศึาสตร์ที� 2

  การ่ยกร่ะด้ับัสังคมและสิ�งแวด้ล้อม ให้่ม่การ่พื่ัฒนา
อย่างยั�งย่น สามาร่ถแก้ไขปัญห่า ท้าทายและปรั่บัตัิวได้้
ทันต่ิอพื่ลวัติการ่เปล่�ยนแปลงของโลก

ยุทธศึาสตร์ที� 3

  การ่พัื่ฒนาวิทยาศาสติร์่ เทคโนโลย่ การ่วิจัำยและ
นวัติกร่ร่มร่ะด้ับัขั�นแนวห่น้าท่�ก้าวห่น้าลำ�ายุค เพ่ื่�อสร่้าง
โอกาสให่ม่และความพื่ร้่อมของปร่ะเทศในอนาคติ

ยุทธศึาสตร์ที� 4

  การ่พัื่ฒนากำาลังคน สถาบัันอุด้มศ่กษา และสถาบัันวิจัำย
ให้่เป็นฐ์านการ่ขับัเคล่�อนการ่พัื่ฒนาเศร่ษฐ์กิจำและสังคม
ของปร่ะเทศแบับัก้าวกร่ะโด้ด้และอย่างยั�งย่น 
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ยุทธศึาสตร์ที� 4
การพ่ฒนากำาล่้งคน ส่ถาบ่นอุดมุศึกษา แล้ะส่ถาบ่นวิจ่ำย ให้เป็นฐานการข่ับเคลื้�อน การพ่ฒนาเศรษฐกิจำ

แล้ะส่่งคมุขัองประเที่ศแบบก้าวกระโดดแล้ะอย่างย่�งยืน

กรอุบนโยบายและยุทธศึาสตร์การอุุดมศึึกษา 

วิิทยาศึาสตร์ นวิัตกรรมและนวิัตกรรม พ.ศึ.2566-2570

ยุทธศึาสตร์ที� 1
การพ่ฒนาเศรษฐกิจำ

ไที่ยด้วยเศรษฐกิจำส่ร้าง
คุ ณ์ ค่ า แ ล้ ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จำ

ส่ ร้ า ง ส่ ร ร ค์ ใ ห้ มุ่ ค ว า มุ
ส่ามุารถในการแข่ังข่ัน แล้ะ

พึ�งพาตนเองได้อย่างย่�งยืน 
พร้อมุสู่่อนาคต

ยุทธศึาสตร์ที� 2
การยกระด่บส่่งคมุแล้ะ

สิ่�งแวดล้้อมุให้มุ่การพ่ฒนา
อย่างย่�งยืน ส่ามุารถแก้ไขัปัญหา

ท้ี่าที่ายแล้ะปร่บต่วได้ท่ี่น
ต่อพล้ว่ตการเปล่้�ยนแปล้งขัองโล้ก

ยุทธศึาสตร์ที� 3
การพ่ฒนาวิที่ยาศาส่ตร์ 
เ ที่ค โน โ ล้ ย่  ก าร วิ จ่ำ ย  
แล้ะนว่ตกรรมุระด่บช่ี�น
แนวหน้าท่ี่� ก้าวหน้าล้ำ�ายุค  
เพื�อส่ร้างโอกาส่ใหมุแ่ล้ะความุ
พร้อมุขัองประเที่ศในอนาคต

วิิสัยทัศึน์
ส่านพล่้งการอุดมุศึกษา วิที่ยาศาส่ตร์ วิจ่ำยแล้ะนว่ตกรรมุไที่ย 

พลิ้กโฉมุให้ประเที่ศมุ่การพ่ฒนาอย่างรวดเร็วแล้ะย่�งยืน 
ยกระด่บความุส่ามุารถในการแข่ังข่ันด้วยเศรษฐกิจำส่ร้างคุณ์ค่า 

แล้ะพร้อมุก้าวสู่่อนาคต

แผ่นแมุ่บที่
แผ่นการป ฏิิ รู ปปร ะ เ ที่ศ  

กรอบแผ่นพ่ฒนาเศรษฐกิจำ
แล้ะส่่งคมุแ ห่งชีาติ ฉบ่บท่ี่�  13  

แล้ะนโยบายท่ี่�เก่�ยวข้ัอง

ยุทธศึาสตร์
ชาติ

วิวิน.(สรรพวิิทยาการ) ระบบนิเวิศึกำาลังคัน
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การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย และนวัิตกรรม (อุวิวิน.) เป็็นปั็จัจััยสำาคััญท่�จัะนำาพาป็ระเทศึไทยไป็เป็็นป็ระเทศึพัฒนาแล้วิ 
โดย อุวิวิน. จัะเสริมและเร่งให้้ไทยเป็ล่�ยนผ่่านไป็ส่่ป็ระเทศึพัฒนาแล้วิได้สำาเร็จั ในการขัับเคัล่�อุนงานขัอุง สอุวิช. จึังม่การดำาเนิน
การทั�งในด้านการพัฒนาระบบ อุวิวิน. ขัอุงป็ระเทศึให้้ก้าวิห้น้าและม่ป็ระสิทธิิภาพ และการใช้ป็ระโยชน์จัากระบบ อุวิวิน. 
ให้้เกดิป็ระสทิธิิผ่ลตอุ่การพฒันาป็ระเทศึในดา้นต่าง ๆ  โดยคัาดห้วิงัวิา่ผ่ลการทำางานขัอุง สอุวิช. จัะเป็็นจัดุคัานงดัท่�สำาคััญในการ
เร่งเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระเทศึให้้ไป็ส่่ป็ระเทศึท่�พัฒนาแล้วิ และเปิ็ดโอุกาสให้้ม่การนำาระบบ อุวิวิน. ไป็ใช้ป็ระโยชน์ต่อุภาคัส่วินต่าง ๆ 
อุย่างกว้ิางขัวิาง ทั�งในการฟ้ื้�นฟ่ื้ป็ระเทศึในระยะเร่งด่วินและการพัฒนาป็ระเทศึในระยะยาวิ 

ผ่ลการทำางานปี็ 2564 ขัอุง สอุวิช. สามารถแบ่งการทำางานอุอุกเป็็น 6 มิติ ดังน่� 

 1. การสร้างระบบเศึรษฐกิจันวัิตกรรม
 2. นโยบายส่งเสริมเศึรษฐกิจัช่วิภาพ-เศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน-เศึรษฐกิจัส่เข่ัยวิ (BCG) ด้วิย อุวิวิน.
 3. มาตรการยกระดับเศึรษฐกิจัฐานรากด้วิย อุวิวิน.
 4. การพลิกโฉมการอุุดมศึึกษาและพัฒนากำาลังคันสมรรถนะส่งให้้เพ่ยงพอุรอุงรับการพัฒนาในอุนาคัต
 5. การป็ฏิิร่ป็ระบบ อุวิวิน. ให้้เกิดผ่ลสัมฤทธิิ�ในการขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัและสังคัม
 6. ระบบนวัิตกรรมสังคัม (Social Science, Humanities, Arts)

โดย สอุวิช. ม่ทิศึทางการดำาเนินงานท่�สอุดคัล้อุงกับกรอุบนโยบายและยุทธิศึาสตร์การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย
และนวัิตกรรมข้ัางต้น โดยม่คัวิามเช่�อุมโยงดังน่�

การพัฒนาเ รษฐกิจ

ไทยดวยเ รษฐกิจสราง

คุณค า แล ะ เ รษฐ กิจ

สรางสรรค ใหมีความ

สามารถในการแขงขัน

และ พ่ึงพาตนเองไดอยาง

ย่ังยืนพรอมสูอนาคต

การยกระดับสังคมและ 

ส่ิงแวดลอม ให มีการ

พั ฒ น า อ ย า ง ย่ั ง ยื น 

สามารถแก ไ ขปญหา 

ท า ท า ย แ ล ะ ป รั บ ตั ว

ไ ด ทั น ต อ พ ล วั ต ก า ร

เปล่ียนแปลงของโลก

การพัฒนาวิทยา าสตร 

เทคโนโลยี การวิจัยและ

น วัตกรรม ร ะ ดับ ช้ัน 

แนวหนา ท่ีกาวหนาล้ายุค 

เพ่ือสรางโอกาสใหมและ

ความพรอมของประเท

ในอนาคต

ก า ร พัฒนากา ลั ง คน

ส ถ า บั น อุ ด ม ึ ก ษ า

และสถาบันวิ จัยให เปน

มาตรฐานการขับเคล่ือน

การพัฒนาเ รษฐกิจและ

สังคมของประเท แบบ

กาวกระโดดและอยาง

ย่ังยืน
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  การสรางร บบเ รษฐกจนวัตกรรม              

นโยบายและยุทธิศึาสตร์การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวัิตกรรม พ.ศึ. 2563-2570 กำาห้นดเป้็าห้มาย
และผ่ลสัมฤทธิิ�ด้านการพัฒนาเศึรษฐกิจันวัิตกรรม ให้้เพิ�ม
จัำานวินวิิสาห้กิจัเริ�มต้นท่�เกิดให้ม่อุย่่รอุด จัำานวินวิิสาห้กิจัฐาน
นวัิตกรรมท่�ม่ยอุดขัาย 1,000 ล้านบาท/ปี็เพิ�มขึั�น จัำานวิน 
Deep-Tech Startups เพิ�มขึั�น โดยม่ยทุธิศึาสตรส์ำาคััญเพ่�อุบรรลุ
เป้็าห้มายดงักลา่วิ ได้แก ่การพัฒนาวิิสาห้กจิัเริ�มตน้ (Startups) 
และวิิสาห้กิจัฐานนวัิตกรรม (Innovation-Driven Enterprises: 
IDEs) ท่�ม่ศัึกยภาพเติบโตได้อุย่างก้าวิกระโดดอุย่างยั�งย่น  

และการพัฒนาระบบนิเวิศึนวัิตกรรม (Innovation Ecosystem) 
ซึึ่�งท่�ผ่่านมา สอุวิช. ได้ศึึกษาสถานภาพ ปั็ญห้า ห้ร่อุช่อุงว่ิาง 
(gap) ขัอุงระบบนเิวิศึนวิตักรรมในดา้นตา่ง ๆ  รวิมถงึอุอุกแบบ
กลไก มาตรการห้ร่อุร่ป็แบบดำาเนินการให้ม่ ๆ เพ่�อุป็ลดล็อุก
อุุป็สรรคัในระบบนิเวิศึนวิัตกรรมขัอุงป็ระเทศึไทยให้้ม่คัวิาม
สมบ่รณ์์ และส่งเสริมผ้่่ป็ระกอุบการฐานนวัิตกรรมให้้ม่คัวิาม
สามารถในการแข่ังขัันทั�งในระดับป็ระเทศึและระดับสากล และ
ม่ทิศึทางการทำางานเพ่�อุการพัฒนาเศึรษฐกิจันวัิตกรรม ดังน่� 

 สนับสนุนการสรางนวัตกรรมในภาคเอก น

ก กการสนับสนุนทุนวจั นวัตกรรม       

สาหรับ  ร กอบการขนาดก าง ขนาด อม

สอุวิช. ศึึกษาร่ป็แบบการให้้ทุนแก่ผ้่่ป็ระกอุบการขันาด
กลางและขันาดย่อุม (SME) โดยศึึกษาร่ป็แบบ U.S. SBIR 
(Small Business Innovation Research) และนำามาป็รับป็รุง
ในสอุดคัล้อุงกับการสนับสนุนทุนแก่ผ้่่ป็ระกอุบการ SME 
ในป็ระเทศึไทย โดยพัฒนาเป็็นข้ัอุเสนอุเชิงนโยบายและ
ทำางานร่วิมกับ สำานักงานคัณ์ะกรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวิัตกรรม (สกสวิ.) จััดทำาห้ลักการและกลไกการ
สนับสนุนทุนวิิจััยและนวัิตกรรม TBIR: Thailand Business 
Innovation Research เสนอุต่อุคัณ์ะอุนุกรรมการด้าน
การพัฒนาระบบนวิัตกรรม (สกสวิ.) และคัณ์ะกรรมการ
ส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม (กสวิ.) โดย กสวิ. 
ม่มติเห็้นชอุบในห้ลักการเม่�อุคัราวิป็ระชุมคัรั�งท่� 11/2563 
วัินท่� 27 พฤศึจิักายน 2563 และให้้เริ�มนำาร่อุงการสนับสนุน
ทุนภายใต้ข้ัอุเสนอุน่�ในปี็งบป็ระมาณ์ 2564

มาตรการสนับสนุนทุนในร่ป็แบบ TBIR ได้รับการ
ดำาเนินการอุย่างต่อุเน่�อุงและกำากับด่แลโดย สกสวิ. ม่การ
กำาห้นดสัดส่วินการให้้ทุนวิิจััยและนวัิตกรรมสำาห้รับห้น่วิยงาน
ให้้ทุนภายใต้เพ่�อุดำาเนินการตามมาตรการน่� พร้อุมทั�งติดตาม
การดำาเนินงานขัอุงห้น่วิยงานให้้ทุนตามมาตรการฯ ตั�งแต่การ
กำาห้นดกรอุบโจัทย์ท่�ตรงกับคัวิามต้อุงการขัอุงผ้่่ใช้นวัิตกรรม 
(ตลาด) การคััดเล่อุกโคัรงการ/ผ้่่รับทุน การอุำานวิยคัวิาม
สะดวิกแก่ผ้่่รับทุนทั�งด้านเทคันิคัและด้านธุิรกิจันวัิตกรรม 
และเช่�อุมโยงกับมาตรการท่�เก่�ยวิข้ัอุงเพ่�อุช่วิยส่งเสริมการ
ดำาเนินงานขัอุงการให้้ทุน แบบ TBIR และติดตามป็ระเมินผ่ล
การให้้ทุนในภาพรวิมโดย สกสวิ.
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 มาตรการอื่น  ที่ชวยเพิ่มประสิทธ�ภาพของการใหทุน  ดานกำลังคน 2  ดานการเช�่อมโยงมาตรการอื่น  ดานการเง�นอื่น
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 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและ รายงานตอคณะกรรมการติดตามประเมินผล  และ กสว.
 ประชาสัมพันธโครงการ

การรวบรวมความตองการ
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ก กอ ร หวางหารอ

กลไก
อยูระหวางหาร�อ

กองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

บร�ษัทขนาดใหญ

ภาครัฐ SME

วัตถุประสงค : เพื่อสงเสร�มและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

ในการพัฒนาหร�ือประยุกตใชเทคโนโลยีหร�อนวัตกรรม เพื่อเพิ่มข�ด

ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ทั้งในระดับภูมิภาคจนถึงระดับชาติได ตลอดจนสรางโอกาสทางการ

แขงขันใหธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเขมแข็งและเติบโตอยางยั่งยืน

บร�จาคเง�นเขากองทุนนวัตกรรมฯ

กองทุนนวัตกรรมฯ
2,000 ลานบาท

การสนับสนุน SME :สนับสนุน : 

การ Matching Fund กับ กองทุนสงเสร�ม ววน. ในอัตราสวน 50 : 50

โดยภาครัฐจะสนับสนุนตอเมื่อภาคเอกชนไดสนับสนุนงบประมาณเขากองทุนนวัตกรรมแลวเทานั้น

ยกเวนภาษีเง�นไดนิติบุคคลใหแกบร�ษัทที่บร�จาค โดยสามารถนำมาหักคาใชจายทางภาษีนิติบุคคลได 2 เทา

บุคลากรว�จัย ผูเช�่ยวชาญ การถายทอดเทคโนโลยี และบร�การโครงสรางพื้นฐาน 

สนับสนุนในรูปแบบเง�นสนับสนุน

สำหรับโครงการนวัตกรรม

สนับสนุนทางดานว�ชาการ

สนับสนุนทางดานการตลาด

สอว  I รายงานประจาป 25 33

การจัดตังกองทุนนวัตกรรมเพ่ืออุตสาหกรรม  

สอุวิช. ร่วิมกับสภาอุุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศึไทย 
(ส.อุ.ท.) จััดทำาข้ัอุเสนอุการจััดตั�งกอุงทุนนวัิตกรรมเพ่�อุ
อุุตสาห้กรรม (Innovation Fund) โดยอุอุกแบบกลไกกอุงทุน
ในร่ป็แบบม่ลนิธิิกอุงทุนเพ่�อุอุุตสาห้กรรม ม่ท่�มาขัอุงเงินทุน
จัากการบริจัาคัขัอุงบริษัทขันาดให้ญ่เพ่�อุส่งเสริมการพัฒนา
ศัึกยภาพด้านการวิิจััยและนวัิตกรรมขัอุงบริษัทขันาดกลาง
และขันาดเล็ก รวิมทั�งห้าร่อุร่วิมกับ สกสวิ. ในการอุอุกแบบให้้
กอุงทุนน่�สามารถรบังบป็ระมาณ์สนบัสนุนจัากกอุงทนุส่งเสรมิ 
วิวิน. ได้ 

สอุวิช. ห้าร่อุและป็ระสานกับกรมสรรพากรเบ่�อุงต้นใน
คัวิามเป็็นไป็ได้ท่�จัะให้้สิทธิิป็ระโยชน์ทางภาษ่สำาห้รับบริษัท 
ท่�บริจัาคัเงินทุนเข้ัากอุงทุนนวัิตกรรม โดย กสวิ. เห็้นชอุบ

ข้ัอุเสนอุ Innovation Fund ในห้ลักการและร่ป็แบบการ
ดำาเนินงานท่�ถ่อุได้ว่ิาเป็็นกลไกร่ป็แบบให้ม่ (New funding 
modality) และให้้เสนอุต่อุสภานโยบาย/ คัณ์ะกรรมการ
พิเศึษเฉพาะเร่�อุงด้านการพัฒนาระบบนิเวิศึนวิัตกรรมฯ 
เพ่�อุพิจัารณ์าต่อุไป็ ซึึ่�ง สอุวิช. ร่วิมกับ สกสวิ. และ ส.อุ.ท 
จัะร่วิมกันป็รับป็รุงข้ัอุเสนอุให้้ม่คัวิามสมบ่รณ์์เพิ�มเติม 
ในป็ระเด็นต่าง ๆ อุาทิ คัวิามแตกต่างจัากโคัรงการท่�ได้รับ
การสนับสนุนทุนในการสร้างนวัิตกรรมท่�ม่อุย่่ในปั็จัจับัุน ระบบ
คัวิามรับผ่ิดรับชอุบ (Accountability) และร่ป็แบบการทำางาน
ท่�สามารถยกระดับผ้่่ป็ระกอุบการได้ทั�งภาคัส่วิน มากกว่ิา
การช่วิยเห้ล่อุในลักษณ์ะโคัรงการเด่�ยวิห้ร่อุเอุกชนรายเด่ยวิ
ต่อุห้นึ�งโคัรงการ

สอวช. และ สกสว. ผลักดันการใหทุนทุกรูปแบบ  ึ่งเปนการใหทุนแกบริษัทขนาดเล็กในการวิจัยเพ่ือตอบ
ความตองการของรัฐ โดยปรับรูปแบบใหเขากับบริบทของไทยสูการใหทุน แบบ  ของประเท ไทย ึง่เปนการ
ใหทุนเพ่ือการวิจัยแกบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเพ่ือตอบโจทยกลุมเอกชนหรือรัฐ
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   S : S

ปั็จัจุับัน ระบบนิเวิศึท่�ช่วิยสนับสนุนการสร้างผ้่่ป็ระกอุบ
การนวัิตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ขัอุง
ป็ระเทศึไทยได้พัฒนาขึั�นจัากอุด่ตอุย่างมาก เห้็นได้ชัด
จัากการเพิ�มขึั�นขัอุงห้น่วิยงาน/อุงค์ักรท่�ทำาห้น้าท่�ให้้บริการ
พัฒนาศึักยภาพ IDE ทั�งภาคัรัฐ เอุกชน มห้าวิิทยาลัยห้ร่อุ
สมาคัมต่าง ๆ ฯลฯ ส่งผ่ลให้้เกิดผ้่่ป็ระกอุบการไทยท่�ใช้
เทคัโนโลย่และนวัิตกรรมในการยกระดับป็ระสิทธิิภาพขัอุง
ธุิรกิจัเพิ�มขึั�น อุย่างไรก็ตาม การบริการส่วินมากมุ่งเน้น
วิิจััยและพัฒนาเทคัโนโลย่และนวัิตกรรมเป็็นห้ลัก ยังไม่
คัรอุบคัลุมถึงกระบวินการท่�ช่วิยยกระดับข่ัดคัวิามสามารถ
นวัิตกรรม (Innovation Capability) แบบอุงคั์รวิม เช่น 
การสร้างตลาดให้ม่โดยเฉพาะตลาดต่างป็ระเทศึ การสร้าง
ทัศึนคัติคัวิามเป็็นผ้่่ป็ระกอุบการนวัิตกรรม การเช่�อุมโยงกับ
บริษัทระดับสากล ฯลฯ 

ห้น่วิยงาน/อุงค์ักรให้้บริการทางธุิรกิจั (Business 
Development Service: BDS) เป็็นห้น่วิยท่�ช่วิยป็รับป็รุงและยก
ระดับป็ระสิทธิิภาพธุิรกิจัอุย่างคัรอุบคัลุม และพัฒนาให้้ธุิรกิจั
เติบโตต่อุไป็ได้ ส่งผ่ลให้้ภาคัรัฐหั้นมาให้้คัวิามสำาคััญกับการ
พัฒนาผ้่่ป็ระกอุบการผ่่านการใช้บริการขัอุง BDS มากขึั�น ทั�งน่� 
บริการขัอุง BDS โดยทั�วิไป็อุาจัจัะไมเ่พ่ยงพอุตอุ่คัวิามตอุ้งการ
ขัอุง IDE เน่�อุงจัากต้อุงใช้คัวิามร้่และป็ระสบการณ์์ขัั�นส่ง และ
เฉพาะเจัาะจังกบัแนวิทางการพฒันานวิตักรรมขัอุงแตล่ะบรษัิท

ภาคัรัฐจึังจัำาเป็็นต้อุงห้าแนวิทางสนับสนุนและพัฒนา
ห้น่วิยบริการทางธิุรกิจัด้านนวัิตกรรม (Innovative Business 
Development Service: iBDS) เพ่�อุเป็็นกลไกสำาคััญในการสรา้ง
และพัฒนา IDE ท่�เติบโตอุย่างก้าวิกระโดดและสามารถแข่ังขััน
ได้ในระดับสากล

ในการน่� สอุวิช. จึังศึึกษา วิิเคัราะห้์และจััดทำานโยบาย
ในการสร้างและพัฒนาผ้่่ป็ระกอุบการนวัิตกรรม (IDE) ด้วิยการ
ยกระดับป็ระสิทธิิภาพและสร้างตลาดให้้กับห้น่วิยบริการทาง
ธุิรกิจัด้านนวัิตกรรม (iBDS) ทั�งภาคัรัฐ เอุกชน มห้าวิิทยาลัย
และสมาคัมต่าง ๆ ฯลฯ เพ่�อุปิ็ดช่อุงว่ิางระบบนิเวิศึการสร้าง
ผ้่่ป็ระกอุบการนวิตักรรม (IDEs) ขัอุงป็ระเทศึ รวิมถงึเพ่�อุพัฒนา
ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ท่�จัะนำาไป็
ส่่การจััดทำานโยบาย/กลไกการพฒันาผ้่่ป็ระกอุบการนวิตักรรม 
(IDEs) ขัอุงป็ระเทศึท่�ม่ป็ระสิทธิิผ่ลและป็ระสิทธิิภาพยิ�งขึั�น

กร ตุนใหเกดการสรางร บบนเว ทางการ ร กอบ

การตามกรอบของ M E   

E   

สอุวิช. และมห้าวิิทยาลัยห้อุการค้ัาไทยโดยศ่ึนย์การ
สร้างผ้่่ป็ระกอุบการท่�ขัับเคัล่�อุนโดยนวัิตกรรม (IDE Center) 
ได้เล็งเห็้นคัวิามสำาคััญขัอุงการสร้างระบบนิเวิศึทางการ
ป็ระกอุบการท่�ขัับเคัล่�อุนด้วิยนวัิตกรรม ซึึ่�งเป็็นปั็จัจััยห้ลักท่�
ช่วิยให้้เกิด IDE ในป็ระเทศึ ตามโมเดลการพัฒนาผ้่่ป็ระกอุบ
การนวิัตกรรมขัอุงสถาบันเทคัโนโลย่แมสซึ่าช่เซึ่ตส์ (MIT) 
โคัรงการ Regional Entrepreneurship Acceleration Program 
(MIT REAP) โดย สอุวิช. และ IDE Center ได้ร่วิมม่อุกันใน
การนำาโมเดล MIT REAP มาทดลอุง ทดสอุบ และป็รับป็รุง
ให้้เห้มาะสม เพ่�อุเป็็นต้นแบบแนวิทางการสร้าง Innovation 
Ecosystem ท่�เห้มาะสมกับสภาพเศึรษฐกิจั สังคัม และบริบท
ขัอุงป็ระเทศึไทย โดยใช้ช่�อุโคัรงการว่ิา “โคัรงการการพัฒนา
นโยบายเชิงทดลอุงเพ่�อุส่งเสริมผ้่่ป็ระกอุบการท่�ขัับเคัล่�อุน
ด้วิยนวัิตกรรม”

สอุวิช. ได้ดำาเนินโคัรงการการพัฒนานโยบายเชิง
ทดลอุงเพ่�อุส่งเสริมผ้่่ป็ระกอุบการท่�ขัับเคัล่�อุนด้วิยนวัิตกรรม 
เป็็นปี็ท่� 3 (2564) โดยมุ่งเน้นการสร้างคัวิามต่อุเน่�อุงและ
สร้างเคัร่อุขัา่ยผ้่่ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย (Stakeholders) เพิ�มเติมจัาก
ปี็ท่� 1 และ 2 ซึึ่�งม่ Stakeholders เข้ัาร่วิมทั�งสิ�น 24 กลุ่ม และ
แต่ละกลุ่มป็ระกอุบด้วิยผ้่่แทนจัากภาคัส่วินท่�เก่�ยวิข้ัอุง ได้แก่ 
อุงค์ักรภาคัรัฐ (Government) อุงค์ักรภาคัเอุกชน (Corporate) 
ภาคัเงินทุน (Risk Capital) ภาคัสถาบันการศึึกษา (University) 
และ ผ้่่ป็ระกอุบการ (Entrepreneurs) เกิดเป็็นกลุ่มเคัร่อุข่ัาย (Node)  
ท่�ร่วิมกันผ่ลักดันให้้เกิด IDE ในแต่ละพ่�นท่�ซึึ่�งกระจัายตัวิอุย่่ใน
ภ่มิภาคัต่าง ๆ ขัอุงป็ระเทศึไทย

การดำาเนินการในปี็ท่� 3 (2564) นั�น ม่จัำานวิน Node 
เข้ัาร่วิมทั�งห้มด 18 กลุ่ม จัากห้ลากห้ลายพ่�นท่�ในป็ระเทศึไทย 
(ทั�ง 4 ภ่มิภาคั: กลาง เห้น่อุ ใต้ และอุ่สาน) โดย Node 
ท่�เข้ัาร่วิมจัะได้รับการพัฒนาคัวิามสามารถทางด้านนวัิตกรรม 
(Innovation Capability: I-Cap) และด้านคัวิามเป็็นผ้่่ป็ระกอุบ
การ (Entrepreneurship Capability: E-Cap) ทั�งในร่ป็แบบ
ตัวิต่อุตัวิและร่ป็แบบ Online ตลอุดระยะเวิลาท่�เข้ัาร่วิมโคัรงการ 
(1 ปี็) รวิมถึง สอุวิช. และ IDE Center ยังคังติดตามและติดต่อุ
สอุบถามคัวิามก้าวิห้น้าการดำาเนินงานขัอุง Node ทั�ง 3 รุ่นอุย่่
เสมอุ ทั�งน่� ในการดำาเนินโคัรงการปี็ท่� 3 นอุกเห้น่อุจัากการสร้าง
ให้้เกิด Node เพิ�มขึั�นแล้วิ ยังม่เป้็าห้มายในการสร้าง Coach 
ท่�สามารถสอุนห้ร่อุให้้คัำาแนะนำาแก่ Node รุ่นให้ม่ ๆ เพ่�อุ
กระจัายแนวิคัดิในการพฒันาการป็ระกอุบการท่�ขัับเคัล่�อุนโดย
นวัิตกรรม (IDE Mindset) ให้้แก่ผ้่่ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย โดยมุ่งห้วัิง 
สร้างสภาพแวิดล้อุมทางนวัิตกรรมและการป็ระกอุบการให้้
เกิดขึั�นได้จัริง ม่ป็ระสิทธิิผ่ลและยั�งย่นในป็ระเทศึไทย
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Innovation Club เป็็นการรวิมกลุ่มกันอุย่างไม่เป็็น
ทางการขัอุงภาคัเอุกชน โดยห้น่วิยงานภาคัรัฐและสถาบัน
อุุดมศึึกษาทำาห้น้าท่�สนับสนุน ผ่ลักดันเชิงนโยบาย และ
การขัับเคัล่�อุนให้้เกิดมาตรการและกลไกส่งเสริมสตาร์ทอัุพ
ขัอุงไทยให้้สามารถเตบิโตม่ศัึกยภาพในการแข่ังขัันในระดบัโลก 
สามารถสเกลอุัพเป็็นบริษัทท่�สร้างผ่ลกระทบทั�งในแง่ขัอุง
รายได้และการจ้ัางงาน รวิมถึงการสนับสนุนให้้ป็ระเทศึไทย
ม่คัวิามก้าวิห้น้าทางด้านนวัิตกรรม ห้ลุดพ้นจัากกับดักรายได้
ป็านกลาง และนำาไป็ส่ค่ัวิามยั�งย่นทางเศึรษฐกจิัขัอุงป็ระเทศึใน

อุนาคัต สอุวิช. ม่บทบาทสำาคััญในฐานะผ้่่ร่วิมก่อุตั�ง ผ่ลักดัน 
และสนับสนุนกิจักรรมขัอุงกลุ่มผ่่านการเข้ัาร่วิมเป็็น Strategic 
Board Member และการทำางานร่วิมกับจุัฬาลงกรณ์์
มห้าวิิทยาลัยในการจััดทำาการศึึกษาการพัฒนาระบบนิเวิศึ
การร่วิมลงทุนในธุิรกิจัฐานนวัิตกรรม (Investment Ecosystem)  
ซึึ่�งเป็็นส่วินห้นึ�งขัอุงการพัฒนาแนวิทางการขัับเคัล่�อุนขัอุง 
Innovation Club รวิมถึงการส่�อุสารนโยบายไป็ยังห้น่วิยงาน
แป็ลงนโยบายไป็ส่่การป็ฎิิบัติ และผ้่่ใช้ป็ระโยชน์เพ่�อุให้้เกิด
ผ่ลอุย่างเป็็นร่ป็ธิรรมต่อุไป็

 สงเสรมการเขา งต าดนวัตกรรม

การจัด อืจัดจางภาครัฐเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรม านมาตรการบัญ นวัตกรรม ท ในสาขาเคร่ืองมือ พท  

 S  การจัด ือจัดจางภาครัฐ 

คัณ์ะอุนุกรรมการขัับเคัล่�อุนการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG 
Model สาขัาเคัร่�อุงม่อุแพทย์ ร่วิมกับ สอุวิช. ม่เป้็าห้มายจัะ
ขัับเคัล่�อุนอุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุแพทย์ขัอุงป็ระเทศึไทยให้้
พึ�งพาตนเอุงได้ ลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�า และเพิ�มการลงทุนใน
อุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุแพทย์ จึังมุ่งพัฒนามาตรการเพ่�อุสร้าง
คัวิามต้อุงการผ่ลิตภัณ์ฑ์์นวัิตกรรมในสาขัาอุุตสาห้กรรมสำาคััญ 
ได้แก่ ยา และเวิชภัณ์ฑ์์ทางการแพทย์ โดยเห็้นคัวิามเป็็นไป็ได้
ในการยกระดับมาตรการบัญช่นวัิตกรรมไทย สำาห้รับกระตุ้น
การจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวัิตกรรมเคัร่�อุงม่อุ
แพทย์ขัอุงป็ระเทศึไทย

สอุวิช.และสถาบันวิิจััยเพ่�อุการพัฒนาป็ระเทศึไทย 
(TDRI) ร่วิมกับสำานักงานพัฒนาวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่
แห่้งชาติ ศึึกษาวิิเคัราะห์้ป็ัญห้าอุุป็สรรคัและคัวิามต้อุงการ
ขัอุงผ้่่ป็ระกอุบการในอุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุแพทย์ และ
ผ้่่ป็ระกอุบการท่�ม่ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ท่�ได้ขึั�นทะเบ่ยนบัญช่นวัิตกรรมไทย 
พร้อุมทั�งคั้นคัว้ิาห้าขั้อุม่ลป็ริมาณ์การเบิกจั่ายเคัร่�อุงม่อุ
แพทย์จัาก สำานักงานห้ลักป็ระกันสุขัภาพแห้่งชาติ (สป็สช.) 
และการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางเคัร่�อุงม่อุแพทย์ จัากกรมบัญช่กลาง 
สำานักงบป็ระมาณ์ โดยได้วิิเคัราะห์้ม่ลค่ัาตลาดภาคัรัฐขัอุง
เคัร่�อุงม่อุแพทย์ท่�ขึั�นทะเบ่ยนบัญช่นวัิตกรรม พบว่ิา ยอุดขัายสินค้ัา 

เคัร่�อุงม่อุแพทย์ท่�ขึั�นทะเบ่ยนบัญช่นวัิตกรรมไทย ในปี็ พ.ศึ. 2563  
คิัดเป็็นสัดส่วินร้อุยละ 0.7 ขัอุงค่ัาใช้จ่ัายจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐ 
ขัอุงสินค้ัาท่�ม่รายการตรงกับสินค้ัาท่�ขึั�นบัญช่นวัิตกรรม สามารถ
แบ่งอุอุกเป็็น 3 กลุ่มได้ดังน่� 1) กลุ่มท่�ม่ตลาด (ม่การจััดซ่ึ่�อุ 
จััดจ้ัางภาคัรัฐ) และขัายได้ 2) กลุ่มท่�ม่ตลาด แต่ขัายไม่ได้ และ 
3) กลุ่มท่�ไม่ม่ตลาด นอุกจัากน่� ยังได้ ระบุผ้่่เล่นสำาคััญ (Key player)  
ในแต่ละขัั�นตอุนขัอุงกลไกการขัับเคัล่�อุนอุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุ
แพทย์ไทย เพ่�อุรับผิ่ดชอุบการผ่ลักดันข้ัอุเสนอุให้้เป็็นนโยบาย
และนำาไป็ส่่การป็ฏิิบัติต่อุไป็ พร้อุมทั�งเสนอุแนะแนวิทางใน
การขัับเคัล่�อุนอุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุแพทยไ์ทย ในมติิขัอุงการ
ลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าในการเข้ัาถึงระบบสาธิารณ์สุขั

โดยข้ัอุเสนอุแนะแนวิทางในการพัฒนานโยบาย
การจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวัิตกรรม ผ่่านมาตรการ
บัญช่นวัิตกรรมไทย ท่�ผ่่านคัวิามเห็้นชอุบจัากคัณ์ะอุนุกรรมการ
ขัับเคัล่�อุนการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG Model สาขัาเคัร่�อุงม่อุ
แพทย์ และ สนามทดลอุง (Sandbox) การจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐ 
จัะทำาให้้เกิดคัวิามต้อุงการผ่ลิตภัณ์ฑ์์นวิัตกรรมไทยเพิ�มขึั�น  
ในสาขัาอุุตสาห้กรรมสำาคััญ ได้แก่ ยา และเวิชภัณ์ฑ์์
ทางการแพทย์

สรางความสามาร สตารทอัพ ท ด เครือขา ุรกจนวัตกรรม  
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มีตลาดและสามารถขายได 

 

อดขา สินคาเคร�่องมือแพทย
ที่ข้นทะเบียนบัญช�นวัตกรรม
ในป 25
ของคาใชจายจัด �้อจัดจางภาครัฐของสินคา

ที่มีรายการตรงกับสินคาที่ข้นบัญช�นวัตกรรม

มีตลาด  ขายได สัดสวน   : 

 รถพยาบาลเคลือบสารตานจลช�พ
 ที่นอนลดแผลกดทับ
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   เคลือบโลหะ
 ชุดทดสอบตรวจความผิดปกติของยีน

ที่มา: อางอิงขอมูลจาก , 25
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เครือขา ท่ รกษาทางดาน รุกจ นวัตกรรม การ

งทุน เพ่ือสนับสนุนการเตบ ตของบรษัทสสเก อัพ

การเขา งต าด ก  M

การพัฒนาผ้่่ป็ระกอุบการวิิสาห้กิจัเริ�มต้น (Startups) 
และผ้่่ป็ระกอุบการวิิสาห้กิจัขันาดกลางและขันาดย่อุม 
(SMEs) ถ่อุเป็็นห้นึ�งในกลไกท่�สำาคััญสำาห้รับการขัับเคัล่�อุน
ระบบเศึรษฐกิจัขัอุงป็ระเทศึไทยไป็ส่่เศึรษฐกิจัท่�ขัับเคัล่�อุน
ด้วิยนวิัตกรรม โดยป็ัจัจััยส่่คัวิามสำาเร็จัป็ระการห้นึ�งค่ัอุคัวิาม
สามารถในการขัยายตลาดส่่ต่างป็ระเทศึ ด้วิยเห้ตุน่� สอุวิช. 
จึังได้พัฒนามาตรการและกลไกการส่งเสริมผ้่่ป็ระกอุบการ
วิิสาห้กิจันวัิตกรรมส่่การเติบโตแบบก้าวิกระโดดห้ร่อุสเกลอัุพ 
(Scaleup) โดยริเริ�มโคัรงการพัฒนาเคัร่อุข่ัายท่�ป็รึกษาทาง
ด้านธิุรกิจั นวิัตกรรม และการลงทุน ทั�งจัากในป็ระเทศึและ
ต่างป็ระเทศึ เพ่�อุเช่�อุมโยงบริษัทท่�ม่ศัึกยภาพให้้สามารถเข้ัา
ถึงผ้่่เช่�ยวิชาญท่�ม่ป็ระสบการณ์์และมุมมอุงระดับแนวิห้น้า
ขัอุงอุุตสาห้กรรมนำาไป็ส่่การเติบโตขัอุงบริษัทส่่สเกลอัุพและ
การขัยายไป็ส่่ตลาดโลก โดยอุาจัรวิมถึงการแลกเป็ล่�ยน
ผ้่่ร่วิมก่อุตั�งและพนักงานขัอุงสตาร์ทอุัพระห้วิ่างป็ระเทศึ 
การจััดกิจักรรมแบ่งป็ันคัวิามร้่จัากผ้่่เช่�ยวิชาญ การจัับคั่่
ธุิรกิจั และการจััดตั�งแพลตฟื้อุร์มการให้้คัำาป็รึกษาระห้วิ่าง
กลุ่มป็ระเทศึพันธิมิตรแก่บริษัทกลุ่มเป้็าห้มาย 

ก กการสรางความรวมมือเ ง ทุ าสตรดาน  

ร หวาง  ร กอบการ SME กับบรษัทขนาดใหญ 

E SME  

การส่งเสริมผ้่่ป็ระกอุบการนวัิตกรรม จัำาเป็็นต้อุงคัำานึงถึง 
คัวิามสัมพันธิ์และคัวิามร่วิมม่อุระห้วิ่างผ้่่ป็ระกอุบการ
แต่ละขันาดในแต่ละอุุตสาห้กรรมทั�งท่�เป็็นผ้่่ป็ระกอุบการ
ขันาดให้ญ่ (Large Enterprise – LE) และบริษัทขันาดกลางและ
ขันาดย่อุม (SME) ห้ร่อุวิิสาห้กิจัเริ�มต้น (Startup) โดยบริษัท
ขันาดให้ญ่ท่�ม่ศัึกยภาพสามารถทำาห้น้าท่�ในการกำาห้นดโจัทย์ 
คัวิามต้อุงการอุุตสาห้กรรม ถ่ายทอุดเทคัโนโลย่ รวิมถึงเป็็น
ตลาดผ้่่ซ่ึ่�อุท่�สำาคััญสำาห้รับบริษัทรายย่อุย ในขัณ์ะท่�บริษัท
ขันาดเล็กก็ม่ศัึกยภาพในการพัฒนานวิัตกรรมและเป็็นผ้่่เล่น
ท่�ม่บทบาทสำาคััญใน supply chain ขัอุงบริษัทขันาดให้ญ่ 
ซึึ่�งป็ัจัจุับันคัวิามร่วิมม่อุดังกล่าวิยังม่อุย่่ไม่มากนักทั�งในแง่
ขัอุงจัำานวิน และร่ป็แบบขัอุงคัวิามร่วิมม่อุ รวิมถึงกลไกและ
มาตรการท่�ดำาเนินการอุย่่ทั�งขัอุงภาคัรัฐและภาคัเอุกชนเอุง
ยังไม่สามารถส่งเสริมให้้เกิดคัวิามร่วิมม่อุท่�ส่งผ่ลกระทบท่�
สร้างผ่ลกระทบเชิงบวิกแก่ทั�ง SME และ LE ภายในแต่ละ
อุุตสาห้กรรมเป้็าห้มาย สอุวิช. เล็งเห็้นถึงคัวิามสำาคััญขัอุง
การสร้างคัวิามร่วิมม่อุเชิงยุทธิศึาสตร์ด้านนวัิตกรรมระห้ว่ิาง
บริษัทขันาดให้ญ่และบริษัท SME จึังได้ทำาการศึึกษาสถานภาพ 
คัวิามตอุ้งการ รวิมถงึชอุ่งวิา่งขัอุงคัวิามรว่ิมม่อุขัอุงบรษัิทตา่ง ๆ  
ทั�งในป็ระเทศึไทยและต่างป็ระเทศึ และทำาการพัฒนากลไก
ส่งเสริมเพ่�อุตอุบช่อุงว่ิางดังกล่าวิเพ่�อุส่งเสริมให้้เกิดร่ป็แบบ
คัวิามร่วิมม่อุท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพและเห้มาะสมต่อุบริบทขัอุง
ป็ระเทศึไทย อัุนจัะเป็็นป็ระโยชน์ต่อุการพัฒนาระบบนิเวิศึ
นวัิตกรรมและคัวิามสามารถในการแข่ังขัันขัอุงผ้่่ป็ระกอุบการ
ไทยต่อุไป็



ท ทางส คัญดาน อววน  เพื่อการสงเสร�มเ รษฐกจ 

น บา ร บบนเว นวัตกรรมเ รษฐกจหมุนเว นเคร่อง นตใหมเพื่อขับเค ื่อนเ รษฐกจ  รา สาขา
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  น บา สงเสรมเ รษฐกจ วภาพ เ รษฐกจหมุนเว น เ รษฐกจสเข ว  ดว  อววน  

สอุวิช. ร่วิมม่อุกับภาคัส่วินต่าง ๆ ในการส่งเสริม
เศึรษฐกิจั BCG ให้้เป็็นเคัร่�อุงยนต์ชุดให้ม่สำาห้รับการขัับเคัล่�อุน
เศึรษฐกิจัขัอุงป็ระเทศึอุย่างยั�งย่น โดยเน้นการใช้ข่ัดคัวิาม
สามารถด้าน อุวิวิน. เข้ัาไป็ห้นุนเสริมการดำาเนินงาน และ
ระบุกลยุทธ์ิและแนวิทางให้ม่ ๆ เพ่�อุต่อุยอุดคัวิามได้เป็ร่ยบ

เชิงเป็ร่ยบเท่ยบขัอุงไทยไป็ส่่คัวิามได้เป็ร่ยบเชิงการแข่ังขััน
ในระดับโลก เพ่�อุให้้ไทยสามารถสร้างม่ลค่ัาจัากเศึรษฐกิจั
ห้มุนเว่ิยนให้้ได้เพิ�มขึั�น ส่งเสริมการค้ัาการลงทุนท่�มุ่งส่่การ
ป็ล่อุยก๊าซึ่เร่อุนกระจักเป็็นศ่ึนย์ และลดการใช้ทรัพยากรเพ่�อุ
การผ่ลิตและบริโภคัขัอุงป็ระเทศึ 

 เคร่ือง นตใหมเพ่ือขับเค ื่อนเ รษฐกจ  รา สาขา

ก ุท มาตรการ อววน  หนุนเกษตรอาหารม คาสง

สอุวิช. ได้ศึึกษาวิิจััยระบบวิิจััยอุาห้าร โดยการกำาห้นด
ตำาแห้น่งเชิงกลยุทธ์ิ (Strategic Positioning) และแนวิทางการ
ยกระดับ (Strategic Move) กลุ่มผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุาห้ารท่�ม่ศัึกยภาพ
ขัอุงป็ระเทศึ และใช้ศัึกยภาพด้านการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวัิตกรรม (อุวิวิน.) ห้นุนเสริมการพัฒนาผ่ลิตภัณ์ฑ์์
อุาห้ารขัอุงป็ระเทศึไทยให้้สามารถแข่ังขัันได้อุย่างยั�งย่น 
จัากการวิิจััยเชิงระบบดังกล่าวิน่�จัะเป็็นฐานคิัดเชิงระบบ
ท่�สำาคััญในด้านนโยบาย และเป็็นเคัร่�อุงม่อุในการบ่รณ์าการ 
การกำาห้นดนโยบาย เป็้าห้มาย การวิางแผ่น การจััดสรร
งบป็ระมาณ์ การบริห้ารจััดการ และการติดตามป็ระเมินผ่ลได้
อุย่างคัรบวิงจัร

จัากการศึึกษาพบว่ิาระบบอุาห้ารขัอุงป็ระเทศึไทยใน
ปั็จัจุับันม่คัวิามมั�นคังทางอุาห้ารและม่คัวิามสามารถในการ
พึ�งพาตนเอุง (Food Self- sufficient) แตม่่แนวิโนม้ท่�คัวิามสำาคััญ
ขัอุงภาคัการเกษตรต่อุระบบเศึรษฐกิจัขัอุงป็ระเทศึจัะลดลง 
ตามการลดลงขัอุงพ่�นท่�ทางการเกษตร อัุนเป็็นผ่ลท่�เกิดจัาก
การขัยายตัวิเม่อุงและการพัฒนาอุุตสาห้กรรม รวิมทั�งอุายุโดย
เฉล่�ยขัอุงเกษตรกรท่�ส่งขึั�น ป็ระกอุบกับพฤติกรรมการบริโภคั
อุาห้ารท่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็จัากสภาพเศึรษฐกิจั สังคัม ตลอุดจัน
คัวิามทันสมัยขัอุงเทคัโนโลย่ ทำาให้้ผ้่่บริโภคัยุคัให้ม่ต้อุงการ
อุาห้ารท่�รับป็ระทานได้อุย่างสะดวิก รวิดเร็วิ พร้อุมกับให้้คัวิาม
สำาคััญด้านสุขัภาพ (Health Conscious) และคัวิามป็ลอุดภัย
ด้านอุาห้าร (Food Safety) ซึึ่�งปั็จัจััยดังกล่าวิน่�ม่ส่วินสำาคััญ
ในการกำาห้นดทิศึทางการพัฒนาระบบอุาห้ารขัอุงป็ระเทศึใน
อุนาคัต รวิมถึงการกำาห้นดตำาแห้น่งเชิงยุทธิศึาสตร์และการวิาง
ยุทธิศึาสตร์การยกระดับกลุ่มผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุาห้ารท่�สามารถสร้าง
โอุกาสให้ม่และสินค้ัาให้ม่ (New Growth Engine) ให้้ป็รับตัวิ
รอุงรับกับคัวิามต้อุงการท่�เกิดขึั�นให้ม่ได้ 
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การกำาห้นดตำาแห้น่งเชิงยุทธิศึาสตร์และการวิาง
ยุทธิศึาสตร์การยกระดับกลุ่มผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุาห้ารท่�สามารถ
สร้างโอุกาสให้ม่และสินคั้าให้ม่ (New Growth Engine) ให้้ม่
ม่ลค่ัาส่งบนฐานทรัพยากรขัอุงป็ระเทศึ และให้้สามารถแข่ังขััน
ได้ จัำาเป็็นต้อุงอุาศัึยวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่และนวัิตกรรม
ขัั�นส่งในการผ่ลิตผ่ลิตภัณ์ฑ์์ดังกล่าวิ รวิมถึงต้อุงส่งเสริมการ
สร้างตลาดให้้แก่สินค้ัา (Market Seeking) โดยการส่งอุอุกได้
ในตลาดโลก อุ่กทั�งต้อุงสร้าง Barrier to Duplicate ท่�ทำาให้้
สินค้ัาโดนลอุกเล่ยนแบบได้ยาก และห้นึ�งในผ่ลิตภัณ์ฑ์์กลุ่ม 
New Growth Engine ท่�ผ้่่บริโภคัให้้คัวิามสำาคััญ ค่ัอุ Functional 
Ingredients ซึึ่�งม่คัวิามเก่�ยวิข้ัอุงกับอุาห้ารฟัื้งก์ชั�น (Functional 
Food) ท่�ม่ป็ระโยชน์ต่อุสุขัภาพ เพิ�มคุัณ์ค่ัาทางโภชนาการ 
และใช้ป็ระโยชน์ทางการแพทย์ โดยตลาด Functional  Ingredients  
ในป็ ี2564 ม่ม่ลค่ัาถงึ 1.81 แสนลา้นเห้ร่ยญสห้รฐั และคัาดการณ์์ 
ว่ิาจัะม่อัุตราการเติบโตต่อุปี็ (CAGR) อุย่่ท่�ร้อุยละ 6.7 
ซึึ่�งกว่ิาร้อุยละ 50 อุย่่ในแถบเอุเช่ย จัากแนวิโน้มการเติบโต

ขัอุงอุาห้ารฟัื้งก์ชั�น และ Functional Ingredients สอุวิช. 
ร่วิมกับห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุง ได้กำาห้นดเป้็าห้มายในการ
ผ่ลักดันอุุตสาห้กรรม Functional Ingredients ขัอุงป็ระเทศึไทย
ให้้เข้ัาไป็ม่ส่วินแบ่งในตลาดโลกได้อุย่างน้อุยร้อุยละ 10 
ห้ร่อุคิัดเป็็นม่ลค่ัาผ่ลกระทบทางเศึรษฐกิจัต่อุป็ระเทศึป็ระมาณ์  
60,000 ล้านบาท ภายในปี็ พ.ศึ. 2570 และเพ่�อุขัับเคัล่�อุน
การดำาเนินงานให้้บรรลุผ่ลตามเป็้าห้มายดังกล่าวิ สอุวิช. 
จึังได้ริเริ�มให้้ม่การจััดทำาข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายในการ
ขัับเคัล่�อุนอุุตสาห้กรรม Functional Ingredients โดยมุ่งเน้น 
3 กลุ ่มสารท่ �สำาคััญและม่ศึักยภาพขัอุงป็ระเทศึ ได้แก่ 
1) กลุ่มสารสกัดจัากพ่ช ดอุกไม้ และส่วินป็ระกอุบ (Plant’s 
extract) 2) กลุ่มสารป็รุงแต่งกลิ�นรส (Flavoring agent) 
และ 3) กลุ่มสารอุงค์ัป็ระกอุบขัอุงโภชนเภสัช (Nutraceutical 
Ingredients) เพ่�อุส่งเสริมและสนับสนุนศัึกยภาพขัอุง
อุุตสาห้กรรม Functional Ingredients ขัอุงป็ระเทศึไทยให้้
สามารถเติบโตและแข่ังขัันได้ในตลาดโลกต่อุไป็

ุท าสตรการขับเค ื่อน ร เท ท ดว มเด เ รษฐกจ  M  สาขาเคร่ืองมือ พท

สอุวิช. สนับสนุนการทำางานขัอุงคัณ์ะอุนุกรรมการ
ขัับเคัล่�อุนการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG Model สาขัาเคัร่�อุง
ม่อุแพทย์ ในการร่วิมกำาห้นด ยุทธิศึาสตร์การขัับเคัล่�อุน
ป็ระเทศึไทยด้วิยโมเดลเศึรษฐกิจั BCG Model สาขัาเคัร่�อุง
ม่อุแพทย์ โดยม่วิิสัยทัศึน์ให้้ ป็ระเทศึไทยสามารถยกระดับ
ส่่การเป็็น ศ่ึนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) แห่้งเอุเช่ย 
ในการพัฒนาเคัร่�อุงม่อุ ชุดตรวิจั อุุป็กรณ์์ วัิสดุ เวิชภัณ์ฑ์์
ทางการแพทย์ และแพลตฟื้อุร์มดิจิัทัลในการด่แลสุขัภาพ 
และม่เป้็าห้มายในการสรา้งม่ลค่ัาผ่ลกระทบทางเศึรษฐกจิัและ
สังคัมมากกว่ิา 100,000 ล้านบาท เพิ�มการจ้ัางงานมากกว่ิา 
5,000 คัน และเพิ�มการเข้ัาถึงเคัร่�อุงม่อุแพทย์และบริการ
ทางการแพทย์ให้้ป็ระชาชนในภ่มิภาคัและชนบท มากกว่ิา 
1 ล้านคัน และได้สร้างกลไกขัับเคัล่�อุนอุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุ
แพทยใ์น 3 มิติ ได้แก ่การพึ�งพาตนเอุง การลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�า 
การเพิ�มการลงทุนในอุุตสาห้กรรมเคัร่�อุงม่อุแพทย์

นอุกจัากน่� สอุวิช. ยังม่บทบาทสนับสนุนคัณ์ะทำางาน
ภายใต้คัณ์ะอุนุกรรมการขัับเคัล่�อุนการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG 
Model สาขัาเคัร่�อุงม่อุแพทย์ 3 คัณ์ะ ได้แก่ คัณ์ะทำางานด้าน
นโยบายและยุทธิศึาสตร์ คัณ์ะทำางานด้านวิิจััย พัฒนา และ
นวัิตกรรมเคัร่�อุงม่อุแพทย์ และคัณ์ะทำางานด้านลดคัวิาม
เห้ล่�อุมลำ�าทางสงัคัมผ่่านแพลตฟื้อุรม์ดจิิัทัลในการด่แลสขุัภาพ 
โดยม่ผ่ลงานสำาคััญ เช่น การศึึกษาการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐ
เพ่�อุการสนับสนุนนวิัตกรรมผ่่านมาตรการบัญช่นวัิตกรรม
ไทย เพ่�อุเพิ�มป็ระสิทธิิภาพกลไกบัญช่นวัิตกรรมไทยและ
เร่งรัดการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางเคัร่�อุงม่อุแพทย์ไทย การรวิบรวิมผ่ล
งานวิิจััยนวัิตกรรมเคัร่�อุงม่อุแพทย์ท่�พร้อุมใช้ และจััดเตร่ยม
รายละเอุ่ยดสถานภาพผ่ลงานและตรวิจัสอุบผ่ลงานวิิจััย 
คัวิามคุ้ัมคัรอุงทรัพย์สินทางปั็ญญา (IP)  มาตรฐานและขึั�น
ทะเบ่ยนกับสำานักงานคัณ์ะกรรมการอุาห้ารและยา (อุย.) 
คุัณ์สมบัติและราคัา ท่�แข่ังขัันได้ ขัอุงผ่ลงานวิิจััยเคัร่�อุงม่อุ
แพทย์นั�น ๆ การพิจัารณ์าแนวิทางการใช้ดิจิัทัลแพลตฟื้อุร์ม
เพ่�อุช่วิยลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าด้านการเข้ัาถึงบริการทางการแพทย์
และสุขัภาพ เช่�อุมโยงแลกเป็ล่�ยนข้ัอุม่ลสุขัภาพขัอุงโรงพยาบาล 
ส่งเสริม Healthtech Startup และห้าแนวิทางในการป็ลดล็อุคั
กฎิระเบ่ยบการทำางานระห้ว่ิางภาคัรัฐและเอุกชน เพ่�อุให้้เกิด
โมเดลธุิรกิจัท่�ยั�งย่นและต่อุเน่�อุงสำาห้รับการผ่ลักดันธุิรกิจัดิจิัทัล
ในการด่แลสุขัภาพ
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(ร่่าง) แผนท่ี่�นำาที่างการ่พััฒนาร่ะบบนิเวศช่ีววิที่ยาสัังเคร่าะห์์ของปร่ะเที่ศไที่ย
(Thailand Synthetic Biology Ecosystem Development Roadmap)

ป็รับป็รุงจัากภาพการนำาเสนอุในงาน Thailand Synthetic Biology Consortium 2021
เม่�อุ วัินท่� 11 พฤศึจิักายน พ.ศึ. 2564 โดย สอุวิช.

การพั นาร บบนเว ววท าสังเครา หของ ร เท ท  

 S   E   

สอุวิช. ได้เข้ัาร่วิมเป็็นห้นึ�งในผ้่่ก่อุตั�งภาค่ัเคัร่อุข่ัายช่วิวิิทยาสังเคัราะห์้แห่้งป็ระเทศึไทย 
 (Thailand Synthetic Biology Consortium) โดยร่วิมกับทางสภาอุุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศึไทย 
(ส.อุ.ท.) สำานักงานนวิัตกรรมแห้่งชาติ (อุงคั์การมห้าชน) (สนช.) และบริษัท บ่บ่จ่ัไอุ จัำากัด 
(มห้าชน) เพ่�อุสร้างเคัร่อุข่ัายคัวิามร่วิมม่อุในการผ่ลักดันและขัับเคัล่�อุนด้านช่วิวิิทยาสังเคัราะห์้ 
(Synthetic Biology) โดยม่การจััดทำา (ร่าง) แผ่นท่�นำาทางการพัฒนาระบบนิเวิศึช่วิวิิทยาสังเคัราะห์้
ขัอุงป็ระเทศึไทย ปี็ พ.ศึ. 2565 - 2573 (Thailand Synthetic Biology Ecosystem Development 
Roadmap 2022 - 2030) เพ่�อุใช้เป็็นแนวิทางในการวิางรากฐานขัอุงการทำางานร่วิมกันในการ
ผ่ลักดันให้้เกิดอุุตสาห้กรรม Synthetic biology ขึั�นในป็ระเทศึไทย โดยมอุงเป้็าห้มายยาวิไป็ถึง
ปี็ พ.ศึ. 2574 และแบ่งอุอุกเป็็น 3 ระยะ ค่ัอุช่วิงแรก (1-3 ปี็) จัะเป็็นการสร้างข่ัดคัวิามสามารถ 
(Capacity Building) การสรา้งแพลตฟื้อุร์มคัวิามร่วิมม่อุ (Collaboration Platform) ทั�งในป็ระเทศึและ
ต่างป็ระเทศึ และการศึึกษาเพ่�อุช่�ให้้เห็้นถึงโอุกาสทางธุิรกิจัขัอุง Synthetic biology ช่วิงกลาง (3–5 ปี็) 
จัะเป็็นการพัฒนาและการป็รับขัยายสเกล (Scale-up) ขัอุงกระบวินการผ่ลิตจัากห้้อุงป็ฏิิบัติการส่่
โรงงานต้นแบบ (Pilot plant) ขึั�นไป็เป็็นโรงงานผ่ลิต การสร้างมาตรฐานรับรอุงผ่ลิตภัณ์ฑ์์ รวิมถึง
ข้ัอุกำาห้นด ระเบ่ยบ กฎิเกณ์ฑ์์รอุงรับอุุตสาห้กรรม Synthetic biology และช่วิงป็ลาย (5 ปี็ขึั�นไป็) 
เป็็นการสนับสนุนให้้เกิดผ้่่ป็ระกอุบการ Deep Tech เพ่�อุนำาไป็ส่่อุุตสาห้กรรมให้ม่ใน New S-curve 
ต่อุไป็ในอุนาคัต
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สอุวิช. ริเริ�มอุอุกแบบนโนบายเพ่�อุผ่ลักดันอุุตสาห้กรรม
จัากฐานจุัลินทร่ย์ (Microbial base Economy) เพ่�อุให้้
เกิดอุุตสาห้กรรมจัากผ่ลิตภัณ์ฑ์์ท่�ม่ม่ลค่ัาส่ง (High-Value 
added Product) จัากฐานคัวิามห้ลากห้ลายทางช่วิภาพและ
การเพิ�มม่ลค่ัาเศึรษฐกิจัไทยด้วิยเศึรษฐกิจัจุัลินทร่ย์ (Microbial 
Economy) สร้างโอุกาสเพ่�อุ BCG อุุตสาห้กรรมแห้่งอุนาคัต 
ทั�งน่� เน่�อุงจัากป็ระเทศึไทยม่คัวิามห้ลากห้ลายขัอุงสายพันธ์ุิ
จุัลินทร่ย์มากกว่ิา 50,000-90,000 สายพันธ์ุิ และม่ธินาคัาร
จุัลินทร่ย์ให้ญ่เป็็นอัุนดับ 6 ขัอุงโลก ป็ระกอุบกับได้คัาดการณ์์
ว่ิาภายในป็ี พ.ศึ. 2568 นวิัตกรรมด้านจัุลินทร่ย์ทั�วิโลกจัะม่
ม่ลค่ัาส่งขึั�นกว่ิา 93,000 – 125,000 ล้านบาท ไทยให้้เข้ัาไป็
ม่ส่วินแบ่งในตลาดโลกได้ราวิร้อุยละ 10 ห้ร่อุคิัดเป็็นม่ลค่ัา
ผ่ลกระทบทางเศึรษฐกิจัต่อุป็ระเทศึท่�เพิ�มขึั�นราวิ 9,300 
ล้านบาท ภายในป็ี พ.ศึ. 2570 จัากการนำาไป็ป็ระยุกต์ใช้
กับห้ลายอุุตสาห้กรรม ตั�งแต่ระดับวิิสาห้กิจัชุมชน วิิสาห้กิจั

ขันาดกลางและขันาดย่อุม อุุตสาห้กรรมขันาดให้ญ่ท่�ต้อุงการ
การลงทุนส่ง ไป็จันถึงเป็็นโอุกาสให้้กับด่พเทคัสตาร์ทอัุพ 
(Deep-tech startup) 

ดังนั�น สอุวิช. จึังวิางแผ่นการจััดทำาข้ัอุเสนอุแนะ
เชิงนโยบายการขัับเคัล่�อุนร่วิมวิิจััยกับสภาอุุตสาห้กรรมแห่้ง
ป็ระเทศึไทย (ส.อุ.ท.) ในการศึึกษาสถานภาพและคัวิามต้อุงการ
ขัอุงภาคัอุุตสาห้กรรมท่�เก่�ยวิขัอุ้งกบัการใช้เทคัโนโลย่จัลิุนทร่ย์ 
เพ่�อุให้้รับทราบสถานการณ์์ขัอุงภาคัธุิรกิจั ศัึกยภาพใน
ปั็จัจุับัน ตลอุดจันปั็ญห้าอุุป็สรรคัขัอุงผ้่่ป็ระกอุบการ ซึึ่�งจัะนำา
มาเป็็นข้ัอุม่ลป็ระกอุบการอุอุกแบบกลไกห้ร่อุมาตรการพัฒนา
เศึรษฐกิจัจุัลินทร่ย์ต่อุไป็ รวิมถึงการผ่ลักดัน ส่งเสริม และการ
สร้างระบบนิเวิศึนวัิตกรรมให้้ป็ระเทศึไทยเป็็นผ้่่เล่นสำาคััญใน
ห่้วิงโซ่ึ่อุุป็ทานโลก (HVA Bioprocess Industry)



System reform 
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ในปั็จัจุับันสถานการณ์์โลกได้เผ่ชิญกับการเป็ล่�ยนแป็ลง
สภาพภ่มิอุากาศึ ซึึ่�งนำามาส่่ผ่ลกระทบและการเป็ล่�ยนแป็ลง
ระบบนเิวิศึ (Ecology) เป็็นอุยา่งมาก ป็ระกอุบกบักจิักรรมขัอุง
มนุษย์ท่�ใช้ทรัพยากรเพิ�มมากขึั�นในขัณ์ะท่�ทรัพยากรโลกม่อุย่าง
จัำากัด รวิมทั�งคัวิามจุั (Capacity) ในการรอุงรับป็ริมาณ์ขัยะท่�ไม่
เพ่ยงพอุต่อุแนวิโน้มการบริโภคัท่�เพิ�มขึั�น ส่งผ่ลให้้นานาชาติ
เริ�มม่คัวิามเอุาจัริงเอุาจัังกับการดำาเนินการเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน 
(Circular Economy : CE) ผ่่านนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  อุาทิ 
EU Green Deal ท่�ม่การกดดันให้้ภาคัอุุตสาห้กรรมและบริการ
ป็รับตัวิตามห้ลักการเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน สำาห้รับภาคัผ่ลิต 
และบริการไทยต้อุงม่การป็รับตัวิเพ่�อุดำาเนินการตามมาตรการ
ขัอุงป็ระเทศึค่่ัค้ัาเช่นกัน โดยการดำาเนินการน่�เป็็นในลักษณ์ะ
ห่้วิงโซ่ึ่อุุป็ทาน (Supply Chain) และเป็็นมาตรการท่�นานาชาติ
ให้้คัวิามสำาคััญ ห้ากดำาเนินการจัะช่วิยในเร่�อุงการค้ัาการลงทุน
และส่งอุอุก รวิมถึงภาพลักษณ์์ขัอุงป็ระเทศึเช่นกัน อุย่างไร
ก็ตามการดำาเนินการเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนสำาห้รับป็ระเทศึไทย
ม่อุุป็สรรคัพอุสมคัวิรเน่�อุงจัากเชิงโคัรงสร้าง ปั็จัจััยเอุ่�อุและ
ระบบนิเวิศึยังคังเป็็นลักษณ์ะเส้นตรง (Linear Economy) 
และมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ยังไม่เป็็นระบบ ถึงแม้ว่ิาภาคั
เอุกชนไทย โดยเฉพาะบริษัทข้ัามชาติม่การดำาเนินการอุย่าง
จัริงจัังแต่ยังเป็็นในร่ป็แบบภาคัสมัคัรใจั ซึึ่�งต้นทุนและระบบท่�
เอุ่�อุต่อุการดำาเนนิการอุาจัไมส่นบัสนนุให้้ภาคัธิรุกจิัถึงในระดบั 
Economies of Scale จันทา้ยสดุบรษัิทเห้ลา่น่�ไมส่ามารถดำาเนนิ
การต่อุไป็ได้ และส่งผ่ลกระทบต่อุการลงทุนขัอุงบริษัทข้ัามชาติ
และการส่งอุอุกขัอุงป็ระเทศึต่อุไป็ในท้ายท่�สุด 

เพ่�อุให้้เกิดการดำาเนินการเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนใน
ป็ระเทศึไทยอุย่างม่ทิศึทาง เป็็นระบบ และส่งเสริมให้้เกิด
ธุิรกิจัและการลงทุนเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนในป็ระเทศึไทย สอุวิช. 
ได้ดำาเนินการวิิเคัราะห้์และอุอุกแบบระบบนิเวิศึเศึรษฐกิจั
ห้มุนเว่ิยนขัอุงป็ระเทศึไทย และนำาไป็ส่่การอุอุกแบบแผ่นท่�
นำาทางการพัฒนาระบบนิเวิศึเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน ภายใต้
หั้วิข้ัอุ นโยบายระบบนิเว นวัตกรรมเ รษฐกิจหมุนเว�ยน: 

วิสัยทั น 20 0  เป็็นแนวิทางการพัฒนาปั็จัจััยเอุ่�อุ  
ผ้่่ให้้บริการ (Service Provider) ในห่้วิงโซ่ึ่คุัณ์ค่ัา (Value Chain) 
และพัฒนาคัวิามเช่�ยวิชาญเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนท่�สำาคััญใน
แต่ละด้านเพ่�อุเติมเต็มระบบ 

สำาห้รับ (ร่าง) นโยบายระบบนิเวิศึนวัิตกรรมเศึรษฐกิจั
ห้มุนเว่ิยน: วิิสัยทัศึน์ 2030 ได้ป็ระกอุบด้วิย 4 ด้าน 
ได้แก่ 1.ด้านนโยบายในระดับนานาชาติและป็ระเทศึ 
2.ด้านโคัรงสร้างขัอุงป็ัจัจััยเอุ่�อุ 3.ด้านผ้่่ป็ระกอุบการ และ 
4.ด้านป็ระชาชน  และม่แผ่นท่�นำาทาง (Roadmap and 
Milestone) แบ่งอุอุกเป็็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่� 1 CE 
Innovation Platform ในป็ ีพ.ศึ. 2565-2567 สรา้งฐานโป็รแกรม
ท่�สำาคััญเพ่�อุเป็ล่�ยนระบบ (Transform) ระยะท่� 2 CE Enabler 
and Ecosystem ในป็ี พ.ศึ. 2568-2570 สร้างโคัรงสร้าง
ปั็จัจััยเอุ่�อุและระบบนิเวิศึ เพ่�อุให้้เศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนเป็็น 
ส่วินห้นึ�งขัอุงนโยบายด้านเศึรษฐกิจัท่� ช่วิยแก้ไขัปั็ญห้า
สิ�งแวิดล้อุมสำาห้รับป็ระเทศึไทย ระยะท่� 3 CE Innovation Hub 
ในปี็ พ.ศึ. 2571-2573 เป็็นการยกระดับเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนขัอุง
ไทยเชิงรุกในระดบัภ่มิภาคัและนานาชาต ิโดยใช้จุัดแข็ังและการ
ป็ฏิิบัตท่ิ�ด่ (Best Practice) ท่�ดำาเนินการมา ซึึ่�งทั�ง 3 ระยะน่� รวิมถึง 
ระบบนิเวิศึจัะทำางานเสริมสร้างกันเพ่�อุตอุบเป้็ายุทธิศึาสตร์ 
การลดการใช้ทรัพยากรลง 1 ใน 4 ลดการป็ล่อุยก๊าซึ่เร่อุนกระจัก 
อุย่างน้อุย 5 ล้านตันคัาร์บอุนไดอุอุกไซึ่ด์เท่ยบเท่า และ
สร้างม่ลค่ัาจัากเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนร้อุยละ 3 ขัอุง GDP
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การวิิจััยและพัฒนา เพ่�อุช่วิยพัฒนาเทคัโนโลย่พ่�นฐาน
ห้ร่อุเทคัโนโลย่ท่�เจัาะจังอุุตสาห้กรรม จันนำาไป็ส่่การพัฒนา
นวัิตกรรมต่าง ๆ และเป็็นการเช่�อุมต่อุระห้วิ่างอุุป็ทานและ
อุุป็สงค์ัขัอุงอุงคั์คัวิามร้่ เทคัโนโลย่ และ solution ต่าง ๆ 
เข้ัาด้วิยกัน เป็็นห้นึ�งในปั็จัจััยเอุ่�อุ (Enabling) ขัอุงระบบนิเวิศึ
เศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนท่�ได้ทำาการอุอุกแบบไว้ิ และม่การกล่าวิถึง
ในการป็ฏิิบัติท่�ด่ (Best Practice) ในต่างป็ระเทศึท่�ดำาเนินการ
เศึรษฐกิจัป็ระสบผ่ลสำาเร็จัแล้วิ โดยเฉพาะในช่วิงระยะเวิลา
เริ�มต้นการดำาเนินเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนและการเป็ล่�ยนระบบ 
(Transform) ในด้านต่าง ๆ อุย่างป็ระเทศึไทย อุงค์ัคัวิามร้่ท่�
ตรงจุัดและเข้ัาถึงผ้่่ใช้ จัะเป็็นจุัดเริ�มต้นขัอุงการทำางานและ
สร้างการขัับเคัล่�อุนอุย่างม่นัยสำาคััญ

สอุวิช. ได้จััดทำา “สมุดป็กขัาวิการพัฒนาระบบเพ่�อุ
การเป็ล่�ยนผ่่านส่่เศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน: โป็รแกรมป็ักห้มุด
เพ่�อุขัับเคัล่�อุนนวัิตกรรม” ห้ร่อุ Anchor Programs เพ่�อุเป็็น
จุัดตั�งต้นท่�สำาคััญในการสร้างระบบนิเวิศึการทำางานท่�รอุงรับ 
ผ้่่เล่นส่วินห้นึ�งในระบบ โดยโป็รแกรมน่�จัะเข้ัามาเสริม
ข่ัดคัวิามสามารถให้้ผ้่่ป็ระกอุบการและนักวิิชาการในห้ลาย ๆ 
ระดบั และพฒันาคัวิามรว่ิมม่อุการทำางานตา่ง ๆ  ป็ระกอุบดว้ิย 
4 ห้มุดห้มาย ได้แก่ ห้มุดห้มายท่� 1 CE Champions สนับสนุน
ข้ัอุริเริ�มท่� ม่ผ่ลกระทบส่งด้านเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนขัอุง
ภาคัเอุกชน ห้มุดห้มายท่� 2 CE Platforms พัฒนาแพลตฟื้อุร์ม

ท่�แก้ปั็ญห้าเพ่�อุรอุงรับผ้่่เล่นท่�ห้ลากห้ลาย ห้มุดห้มายท่� 3 CE 
R&D ส่งเสรมิงานวิิจััยและพฒันานวิตักรรม เพ่�อุสรา้งอุงคัค์ัวิาม
ร้่จัากงานวิิจััยเพ่�อุสนับสนุนการทำางานขัอุงเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน
ในภาคัต่าง ๆ และห้มุดห้มายท่� 4 CE Citizen สร้างป็ระชาชน
ให้้เกิดคัวิามตระห้นักและเข้ัาใจัในเร่�อุงเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน  
เพ่�อุให้้เกิดตลาดและกลไกมารอุงรับผ้่่ป็ระกอุบการและนโยบาย

Anchor Programs ภายใต้สมุดป็กขัาวิน่�ได้ถ่กนำาไป็
เป็็นต้นแบบแผ่นงานการสนับสนุนทุนวิิจััยกลุ่มเศึรษฐกิจั
ห้มุนเว่ิยน โดยห้น่วิยบริห้ารและจััดการทุนด้านการเพิ�ม
คัวิามสามารถในการแข่ังขัอุงป็ระเทศึ (บพขั.) ในงบป็ระมาณ์
ปี็ 2563 และ 2564 จัำานวินทั�งสิ�น 49 โคัรงการ และม่เอุกชน
เป็็นห้น่วิยร่วิมลงทุนเพ่�อุนำาอุงคั์คัวิามร้่ไป็ต่อุยอุดเชิงพาณ์ิชย์
มากกว่ิา 10 บริษัท ส่งผ่ลให้้ผ้่่ป็ระกอุบการท่�เข้ัาร่วิมรวิมทั�ง
อุงค์ัคัวิามร้่นำาไป็ส่่การพัฒนาผ้่่ป็ระกอุบการด้านเศึรษฐกิจั
ห้มุนเว่ิยนอุย่างแท้จัริง ไม่ว่ิาจัะเป็็นการพัฒนาผ่ลิตภัณ์ฑ์์
ท่�มาจัากวิัสดุรอุบสอุง (Secondary Material) ให้้ม่คุัณ์ภาพ
ใกล้เค่ัยงกับวัิตถุดิบธิรรมชาติ (Virgin Material) การสร้างระบบ
การรับรอุงและม่ผ่ลิตภัณ์ฑ์์นำาร่อุงไม่น้อุยกว่ิา 50 ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 
ท่�ใช้วัิตถุดิบห้ร่อุผ่ลิตภัณ์ฑ์์พลาสติกท่�ม่ส่วินผ่สมขัอุง PCR 
ให้้เป็็นไป็ตามมาตรฐานขัอุง สมอุ. การพัฒนาร่ป็แบบการ
ป็ระเมินร่ป็แบบธุิรกิจั (Business model) ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงตาม
ห้ลักเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยน และสามารถใช้เป็็นฐานข้ัอุม่ลในการ
ได้รับการรับรอุงการระดมทุนส่เข่ัยวิ (Green Bond)
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  มาตรการ กร ดับเ รษฐกจฐานรากดว  อววน               

สอุวิช. มุ่งเนน้ใช้การวิิจััยและนวิตักรรมในการขัับเคัล่�อุน
ป็ระเทศึพัฒนาเศึรษฐกิจั ชุมชน และสังคัม รวิมทั�งสนับสนุน
การนำาผ่ลงานวิิจััยและนวิตักรรมท่�สำาเร็จัแลว้ิไป็ส่ก่ารผ่ลติท่�ได้
มาตรฐานเพ่�อุใช้ป็ระโยชนใ์นภาคัการเกษตร ภาคัอุุตสาห้กรรม 
และภาคับริการ และให้้สามารถพัฒนาชุมชนและสังคัมได้

อุย่างยั�งย่น โดยม่เป้็าห้มายสำาคััญค่ัอุการยกระดับป็ระชากร
ร้อุยละ 20 ขัอุงผ้่่ท่�อุย่่ใต้เสน้คัวิามยากจันขึั�นอุย่่เห้น่อุเสน้คัวิาม
ยากจัน ผ่่านการเสริมสร้างการลงทุนทางธุิรกิจั สร้างอุาช่พและ
การจ้ัางงาน ด้วิยการพัฒนาต้นแบบนโยบายขัจััดคัวิามยากจัน
แบบตรงจุัด
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จัากสมุดป็กขัาวิ อุวิวิน. กับการขัจััดคัวิามยากจันอุย่าง
ตรงจุัด ซึึ่�ง สอุวิช. ได้ศึึกษาแนวิทางการขัจััดคัวิามยากจันขัอุง
ป็ระเทศึจ่ันท่�ป็ระสบคัวิามสำาเร็จัสามารถขัจััดคัวิามยากจัน 
(Absolute Poverty) ได้ในป็ี 2563 พบวิ่า ปั็จัจััยคัวิามสำาเร็จั
ท่�สำาคััญส่วินห้นึ�งเกิดจัากการสนับสนุนการนำา อุวิวิน. เข้ัาไป็
พัฒนาอุุตสาห้กรรมในพ่�นท่� เพ่�อุให้้เกิดการสร้างงานให้้กับ
คันยากจัน ผ่่านการวิิเคัราะห์้ข้ัอุม่ลเพ่�อุพิจัารณ์ากิจักรรม
ทางเศึรษฐกิจัท่�เห้มาะสมกับบริบทขัอุงแต่ละพ่�นท่� แต่ละ
คัรัวิเร่อุนยากจัน ตลอุดจันการสนับสนุนให้้ภาคัเอุกชนเข้ัามาม่
ส่วินรว่ิมในการพฒันาธิรุกจิัท่�เช่�อุมโยงคันจันเข้ัาส่ห่่้วิงโซ่ึ่คุัณ์ค่ัา 
(Value Chain) ขัอุงการผ่ลิตสินค้ัาห้ร่อุบริการ ซึึ่�งส่งผ่ลให้้เกิด
การขัจััดคัวิามยากจันได้อุย่างยั�งย่น 

สอุวิช. ได้เผ่ยแพร่ผ่ลการศึึกษาดังกล่าวิ และขัอุรับฟัื้ง
คัวิามเห็้นจัากห้น่วิยงานทั�งภายในและภายนอุกกระทรวิงการ
อุุดมศึึกษาวิิทยาศึาสตร์ วิิจััย และนวัิตกรรม โดยผ่ลจัากการ
ห้าร่อุข้ัางต้น ห้น่วิยงานต่าง ๆ  เห็้นถึงคัวิามสำาคััญขัอุงการสร้าง
แพลตฟื้อุร์มการทำางานร่วิมกันในระดับนโยบาย เพ่�อุให้้เกิด 
การบ่รณ์าการการทำางานดา้นการขัจััดคัวิามยากจัน ซึ่ึ�งเป็็นเร่�อุง
ท่�ม่คัวิามซัึ่บซ้ึ่อุนในห้ลายมิติ และม่คัวิามเก่�ยวิเน่�อุงกันในห้ลาย
กระทรวิง

สอุวิช. จึังได้จััดตั�งคัณ์ะทำางานพัฒนานโยบายนวัิตกรรม
เพ่�อุขัจััดคัวิามยากจัน ตามคัำาสั�ง สอุวิช. ท่� 60/2564  
ลงวิันท่� 21 ธัินวิาคัม 2564 เพ่�อุทำาห้น้าท่�อุอุกแบบนโยบาย  

มาตรการ แนวิทาง และการดำาเนินงานเก่�ยวิกับการขัจััดคัวิาม
ยากจันด้วิยนวัิตกรรม ตลอุดจันแลกเป็ล่�ยนข้ัอุม่ลระห้ว่ิาง
ห้น่วิยงาน เพ่�อุใช้ป็ระโยชน์ในการพัฒนานโยบาย โดยม่อุงค์ั
ป็ระกอุบขัอุงคัณ์ะทำางานป็ระกอุบด้วิย ดร.กิติพงค์ั พร้อุมวิงค์ั 
ผ้่่อุำานวิยการ สอุวิช. เป็็นป็ระธิานคัณ์ะทำางานฯ และรอุงป็ลัด
กระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม 
ร่วิมเป็็นอุงค์ัป็ระกอุบภายในคัณ์ะทำางานฯ รวิมทั�งม่ผ้่่แทนจัาก
ห้น่วิยงานต่าง ๆ  ได้แก่ สำานักงานสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจัและ
สังคัมแห้ง่ชาต ิ(สศึช.) สำานักงานเศึรษฐกจิัการคัลงั (สศึคั.) และ
กรมการพัฒนาชุมชน เป็็นคัณ์ะทำางานฯ ตลอุดจันม่ผ้่่ทรงคุัณ์วุิฒิ 
ด้านนวัิตกรรมเพ่�อุสังคัมและด้านการวิิเคัราะห์้ข้ัอุม่ลเป็็นท่�
ป็รึกษาคัณ์ะทำางานฯ 

สอุวิช. ได้อุอุกแบบมาตรการท่�ส่งเสริมให้้ผ้่่ถ่อุบัตร
สวัิสดิการแห้ง่รัฐม่รายไดเ้พิ�มขึั�นและมั�นคัง เพ่�อุใช้เป็็นตวัิอุย่าง
ในการอุอุกแบบมาตรการขัอุงคัณ์ะทำางานพัฒนานโยบาย
นวัิตกรรมเพ่�อุขัจััดคัวิามยากจัน อุาทิ การพัฒนา Matching 
Platform สำาห้รับ Reskill/Upskill กลุ่มคันวิ่างงานท่�ถ่อุบัตร
สวัิสดิการแห่้งรัฐ โดยการเช่�อุมโยงกับแพลตฟื้อุร์มการจ้ัางงาน
อุอุนไลน์ เช่น พนักงานทำาคัวิามสะอุาด ช่างซ่ึ่อุมบำารุง และ
ผ้่่ด่แลคันส่งอุายุ เป็็นต้น เพ่�อุสร้างคัวิามมั�นใจัว่ิาเม่�อุผ่่านการ
อุบรมแล้วิจัะม่ตลาดงานรอุงรับทันท่ โดยร่ป็แบบการอุบรมจัะ
ถ่กกำาห้นดโดยแพลตฟื้อุรม์การจัา้งงานอุอุนไลนร่์วิมกบัสถาบนั
การศึึกษาและห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุง เพ่�อุให้้เน่�อุห้าการอุบรม
สอุดคัล้อุงและตรงตามคัวิามต้อุงการขัอุงผ้่่จ้ัางงาน 
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แผ่นการดำาเนินงานขัอุงคัณ์ะทำางานฯ ภายในปี็ 2565 ม่เป้็าห้มายท่�จัะอุอุกแบบนโยบายการขัจััดคัวิามยากจันจัากการ
วิิเคัราะห้ข้์ัอุม่ลจัากฐานขัอุ้ม่ลต่าง ๆ  อุาท ิฐานข้ัอุม่ลบัตรสวิสัดกิารแห้ง่รฐั เพ่�อุยกระดบัรายไดผ้่้่ถ่อุบตัรสวิสัดกิารแห้ง่รฐัให้้ส่งกวิา่ 
100,000 บาท/ป็ ีโดยการสนบัสนนุให้้ผ้่่ถ่อุบัตรฯ ม่อุาช่พท่�ม่รายไดเ้พิ�มขึั�นและมั�นคังจัากการเช่�อุมโยงกบัภาคัเอุกชน โดยจัะพฒันา
ต้นแบบนโยบายในพ่�นท่�นำาร่อุงท่�ม่คัวิามพร้อุมด้านขั้อุม่ล และคัวิามพร้อุมขัอุงกลไกการทำางานร่วิมกันระห้ว่ิางเอุกชน ภาคัรัฐ 
และสถาบันการศึึกษา โดยคัาดว่ิาเม่�อุอุอุกแบบนโยบายแล้วิเสร็จัจัะนำาเสนอุต่อุคัณ์ะกรรมการป็ระชารัฐสวัิสดิการเพ่�อุเศึรษฐกิจั
ฐานรากและสังคัม ห้ร่อุคัณ์ะกรรมการอุ่�น ๆ ท่�เก่�ยวิข้ัอุง เพ่�อุขัับเคัล่�อุนนโยบายต่อุไป็

 เครือขา การบมเพา  ร กอบการนวัตกรรม  

กษาตน บบการพั นา  ร กอบการนวัตกรรมในพืนท่ ากจน 

จัากการทำางานร่วิมกันระห้ว่ิาง สอุวิช. และมห้าวิิทยาลยั
ห้อุการค้ัาไทย ตามโมเดลการพัฒนาผ้่่ป็ระกอุบการนวัิตกรรม
ขัอุงสถาบันเทคัโนโลย่แมสซึ่าช่เซึ่ตส์ (The MIT Regional 
Entrepreneurship Acceleration Program; MIT REAP) 
นั�น พบว่ิาในการสร้าง บ่มเพาะและพัฒนาผ้่่ป็ระกอุบการ
ท้อุงถิ�น (Local Entrepreneur) ม่คัวิามจัำาเป็็นต้อุงสร้างระบบ
นิเวิศึการป็ระกอุบการนวัิตกรรม (Innovation Ecosystem) 
ในพ่�นท่�ขึั�นมาก่อุน ผ่่านการสร้างเคัร่อุข่ัายการบ่มเพาะ
ผ้่่ป็ระกอุบการนวัิตกรรม (Incubator Network) โดยเฉพาะ
อุย่างยิ�งพ่�นท่�ท่�ม่คัวิามขัาดแคัลน ม่ป็ัญห้าซึ่ำ�าซ้ึ่อุน เร่�อุรัง 
ยิ�งจัำาเป็็นต้อุงใช้นวัิตกรรมเข้ัาไป็ช่วิยในการแก้ไขัปั็ญห้า 
แนวิคิัดดังกล่าวิสอุดคัล้อุงกับแนวิคิัด “การขัจััดคัวิามยากจัน
ตรงจุัด (Targeted Poverty Eradication)” ท่�นำาเอุาคัวิามร้่ด้าน
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม มาเป็็นเคัร่�อุงม่อุเพ่�อุอุอุกแบบ
วิิธ่ิการท่�สามารถแกไ้ขัปั็ญห้าไดอุ้ย่างตรงจัดุและสอุดคัลอุ้งกบั
บริบทขัอุงพ่�นท่�ซึึ่�งม่ต้นทุนทรัพยากรท่�แตกต่างกัน ซึึ่�งวิิธ่ิการท่�
ถ่กนำามาใช้ได้อุย่างม่ป็ระสิทธิิภาพและยั�งย่น ค่ัอุ การกระตุ้น
ให้้เกิดกิจักรรมทางเศึรษฐกิจัขึั�นในพ่�นท่� ผ่่านการสร้างระบบ
นิเวิศึนวัิตกรรมท่�เอุ่�อุต่อุการทำาธุิรกิจันวัิตกรรมห้ร่อุส่งเสริม
ให้้เกิดผ้่่ป็ระกอุบการนวิัตกรรมขึั�นในท้อุงถิ�น เพ่�อุก่อุให้้เกิด
การจั้างงาน การกระจัายรายได้ พัฒนาเศึรษฐกิจัฐานรากได้
อุย่างยั�งย่น และลดการพึ�งพาจัากภาคัรัฐได้

ปั็ตตาน่เป็็นจัังห้วัิดท่�ม่ทรัพยากรธิรรมชาติอุุดมสมบ่รณ์์ 
ม่ทุนทางวัิฒนธิรรมและป็ระวิัติศึาสตร์ท่�ยาวินาน และ
ม่ป็ระชากรร้อุยละ 38 อุย่่ในวิัยแรงงาน สามารถนำาทุน
ดังกล่าวิมาต่อุยอุดทางเศึรษฐกิจัด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร 
การท่อุงเท่�ยวิ เศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์ เป็็นต้น แต่กลับเป็็น

จัังห้วัิดท่�ติด 10 อัุนดับยากจันขัอุงป็ระเทศึเป็็นเวิลาห้ลายปี็
ติดต่อุกัน และม่ป็ัญห้าคัวิามยากจันในห้ลายมิติ โดยเฉพาะ
ด้านรายได้ และด้านการศึึกษาท่�ม่จัำานวินกลุ่มคันจันเป้็าห้มาย
ตาม TPMAP ตกเกณ์ฑ์์มากท่�สุด อุ่กทั�งยังเป็็นพ่�นท่�ท่�ม่ปั็ญห้า
คัวิามไม่สงบ ทำาให้้การแก้ไขัปั็ญห้าคัวิามยากจันด้วิยการ 
ส่งเสริมให้้เกดิผ้่่ป็ระกอุบการขึั�นในพ่�นท่�ดังกล่าวิท้าทายขึั�นเป็็น
ทว่ิค่ัณ์ การอุอุกแบบมาตรการพฒันาผ้่่ป็ระกอุบการนวิตักรรม
ท้อุงถิ�น จัำาเป็็นต้อุงทำาคัวิามเข้ัาใจับริบทขัอุงพ่�นท่�โดยการ
เข้ัาไป็สร้างคัวิามคุ้ันเคัย ศึึกษาศัึกยภาพ เข้ัาใจัคัวิามต้อุงการ
ขัอุงคันและพ่�นท่� ทั�งน่� ทำาให้้มห้าวิิทยาลัยในท้อุงถิ�นม่บทบาท
สำาคััญเป็็นอุย่างยิ�ง

สอุวิช. และ มห้าวิิทยาลัยสงขัลานคัรินทร์ วิิทยาเขัต
ปั็ตตาน่ ซึึ่� ง เป็็นเคัร่อุข่ัายขัอุงโคัรงการ REAP จึังได้
ริเริ�มโคัรงการฯ เพ่�อุศึึกษากระบวินการพัฒนาผ้่่นำาการ
เป็ล่�ยนแป็ลง (Change Agents) ให้้เป็็นผ้่่ป็ระกอุบการ
นวัิตกรรมทอุ้งถิ�น (Local Innovation Entrepreneur) ใน 2 พ่�นท่� 
ค่ัอุ อุำาเภอุเม่อุง และ อุำาเภอุสายบุร่ จัังห้วิัดปั็ตตาน่ โดย
ป็ระยุกต์ใช้เคัร่�อุงม่อุและวิิธ่ิการตามกรอุบขัอุง MIT REAP 
โดยเน้นให้้เกิดการป็ระกอุบการท่�ขัับเคัล่�อุนด้วิยนวัิตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship: IDE) ผ่่านการพัฒนา
ศัึกยภาพขัอุง Change Agents ทั�งทางด้านนวัิตกรรม 
(Innovation Capability: I-Cap) ด้านคัวิามเป็็นผ้่่ป็ระกอุบการ 
(Entrepreneurship Capability: E-Cap) และการเช่�อุมโยง
เคัร่อุข่ัายจัากห้ลากห้ลายภาคัส่วิน เพ่�อุก่อุให้้เกิดการสร้าง
ระบบนิเวิศึท่�สนับสนุนผ้่่ป็ระกอุบการท้อุงถิ�น คัวิบค่่ักับการ
วิิเคัราะห์้ข้ัอุม่ลบริบทพ่�นท่�ท่�ละเอุ่ยดแม่นยำา ซึึ่�งจัะช่วิยเร่งให้้
เกิดการเติบโตทางเศึรษฐกิจัในระดับพ่�นท่�ได้
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ปลอยเง�นกูดอกเบี้ยต่ำ

กอบรมทักษะและตรวจสอบ
มาตรฐานเทคโนโลยี

ค้ำประกันเง�นกูโดย บสย.

ค้ำประกันเง�นกูโดยกระทรวงพลังงาน

ว�จัย เพ่ือลดตนทุุนหร�อเพ่ิมประสิทธ�ภาพ
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกระดับชุมชน

ถายทอดเทคโนโลยี
กอบรม

ขายเทคโนโลยีและใหบร�การ

เช�่อมโยงกับ
ชุมชนและหาตลาด

รวมกันพิจารณามาตรฐาน
ของเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
และความเปนไปไดของโครงการ

ค้ำประกันเง�นกูโดยกระทรวงพลังงาน

 รายเดี่ยว 250 ลานบาท
 คนกลาง 50 ลานบาท
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 มเด ุรกจเพ่ือ กจน

ขอเสนอกองทุนพ ังงาน ุม นเพ่ือสนับสนุนเ รษฐกจฐานราก

การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเล่อุกในระดับชุมชน 
(Community Energy) ถ่อุเป็็นห้นึ�งในการริเริ�ม (Initiative) 
โคัรงการสำาคััญ (Big Rock) ภายใต้การขัับเคัล่�อุนนโยบาย 
BCG Model สาขัาพลังงาน วัิสดุ และเคัม่ช่วิภาพ ซึ่ึ�งท่�ผ่่าน
มากระทรวิงพลังงานให้้คัวิามสำาคััญกับการส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเล่อุกในระดับชุมชนอุย่างต่อุเน่�อุง โดยเน้นการ
สนับสนุนเงินทุนแบบให้้เป็ล่า (Grant) อุย่างไรก็ตาม จัากการ
ดำาเนนิงานขัา้งตน้พบขัอุ้จัำากัดทั�งจัากงบป็ระมาณ์ภาคัรฐั และ
การถ่กทิ�งร้างและขัาดการซ่ึ่อุมบำารุงขัอุงเทคัโนโลย่พลังงาน
ทางเล่อุก ในขัณ์ะท่�กลไกตลาดปั็จัจุับัน สถาบันการเงินม่การ
ป็ล่อุยสินเช่�อุสำาห้รับเทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุก อุย่างไร
ก็ตาม กลไกดังกล่าวินั�นยังม่ข้ัอุจัำากัด ค่ัอุ อัุตราดอุกเบ่�ยเงินก้่
ส่งกว่ิาคัวิามสามารถในการชำาระดอุกเบ่�ยขัอุงคันฐานราก และ
การขัาดห้ลักทรัพย์คัำ�าป็ระกัน

สอุวิช. ร่วิมกับกระทรวิงพลังงานจึังได้ยกร่างข้ัอุเสนอุ
กลไกโคัรงการกอุงทุนพลังงานชุมชนเพ่�อุยกระดับเศึรษฐกิจั
ฐานราก เพ่�อุแก้ไขัข้ัอุจัำากัดข้ัางต้น และทำาให้้สถาบันการเงิน
ได้ม่ข้ัอุม่ลและรับร้่ถึงคัวิามเส่�ยงขัอุงการป็ล่อุยสินเช่�อุสำาห้รับ
เทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกท่�เห้มาะสม ตลอุดจันเพ่�อุเป็็นการ
สร้างระบบนิเวิศึทั�งด้านการเงิน ด้านเทคัโนโลย่ และด้านธุิรกิจั 

ท่�จัะผ่ลักดันให้้เกิดการเป็ล่�ยนผ่่านไป็ส่่เทคัโนโลย่พลังงาน
ทางเล่อุกในระดับชุมชนตามกลไกตลาด และลดการพึ�งพา
งบป็ระมาณ์ภาคัรัฐได้ในระยะยาวิ

โดยข้ัอุเสนอุกลไกฯ ข้ัางต้น ป็ระกอุบไป็ด้วิย 3 แผ่นงาน 
ได้แก่ (1) แผ่นงานสนับสนุนกลไกเงินก้่ดอุกเบ่�ยตำ�าเพ่�อุ
การเป็ล่�ยนผ่่านส่่เทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกในระดับ
ชุมชน โดยเน้นการให้้สินเช่�อุดอุกเบ่�ยตำ�ากับผ้่่ป็ระกอุบการ
คันกลาง (Value-added Aggregator) ท่�มาพร้อุมกับโมเดล
ธุิรกิจัการลงทุนเทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกร่วิมกับชุมชน  
(2 ) แผ่นงานส่งเสริมให้้เ กิด ผ้่่ป็ระกอุบการคันกลางท่�
สนับสนุนการใช้เทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกในระดับชุมชน 
โดยสนับสนุนเงินให้้เป็ล่า (Grant) ในส่วินท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับการ
ลงทุนในเทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุก และ (3) แผ่นงาน
สนับสนุนการเป็ล่�ยนผ่่านส่่เทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุก
ในระดับชุมชนด้วิยการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวัิตกรรม (อุวิวิน.) โดย สำานักงานพัฒนาวิิทยาศึาสตร์และ
เทคัโนโลย่แห่้งชาติ และมห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล 
(มทร.) ร่วิมกันพัฒนาเทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกและกำาลังคัน 
เพ่�อุรอุงรับการเป็ล่�ยนผ่่านส่่เทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกใน
ระดับชุมชน
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(ร่าง) ข้ัอุเสนอุกลไกโคัรงการกอุงทนุพลังงานชมุชนเพ่�อุยกระดบัเศึรษฐกจิัฐานราก ไดน้ำาเสนอุตอุ่คัณ์ะอุนกุรรมการขัับเคัล่�อุน
การพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG โมเดล สาขัาพลังงาน วัิสดุ และเคัม่ช่วิภาพ แล้วิ รวิมทั�งได้นำาเสนอุต่อุห้น่วิยงานต่าง ๆ ท่�เก่�ยวิข้ัอุง 
อุาทิ ธินาคัารเพ่�อุการเกษตรและสห้กรณ์์การเกษตร (ธิ.ก.ส.) ธินาคัารอุอุมสิน และบรรษัทป็ระกันสินเช่�อุอุุตสาห้กรรมขันาดย่อุม 
(บสย.) โดยระห้ว่ิางการรอุรับการจััดสรรงบป็ระมาณ์เพ่�อุสนับสนุนข้ัอุเสนอุดังกล่าวิ ในปี็ 2565 ม่แผ่นจัะผ่ลักดันให้้เกิดโคัรงการ
ต้นแบบการป็ล่อุยสินเช่�อุให้้ผ้่่ป็ระกอุบการคันกลางท่�ม่โมเดลธิุรกิจัการทำาโรงป็ล่กผั่กอัุจัฉริยะให้้กับเกษตรกรในพ่�นท่�จัังห้วัิด
ขัอุนแก่น โดยผ้่่ป็ระกอุบการคันกลางจัะทำาห้น้าท่�เป็็นผ้่่ป็ระสานเคัร่อุข่ัายต่าง ๆ  ทั�งสถาบันการเงิน สถาบันการศึึกษา และตลาด 
กับเกษตรกรในพ่�นท่� ทำาให้้สามารถบริห้ารจััดการผ่ลผ่ลิตให้้สามารถจััดส่งสินค้ัาท่�ม่คุัณ์ภาพ ในป็ริมาณ์ท่�คัาดการณ์์ได้ให้้กับธุิรกิจั
ค้ัาป็ล่กสมัยให้ม่ (Modern Trade) ร้านอุาห้าร โรงแรม และโรงพยาบาล ส่งผ่ลให้้เกษตรกรม่รายได้เพิ�มขึั�นและมั�นคังขึั�น ทั�งน่� 
ห้ากการดำาเนินงานดังกล่าวิสำาเร็จั จัะเป็็นการสร้างคัวิามเข้ัาใจัด้านคัวิามเส่�ยงขัอุงเทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุกให้้กับธินาคัาร และ
เกิดต้นแบบโมเดลธุิรกิจัผ้่่ป็ระกอุบการคันกลางอุย่างเป็็นร่ป็ธิรรม

ตน บบน บา นวทาง ดความเห ื่อม าดว นวัตกรรมภาครัฐ

สอุวิช. ร่วิมกับ สำานักงานขัับเคัล่�อุนการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศึ 
ยุทธิศึาสตร์ชาติ และการสร้างคัวิามสามัคัค่ัป็รอุงดอุง 
(สำานักงาน ป็.ย.ป็.) ได้จััดทำาโคัรงการสร้างต้นแบบแนวิทาง
ลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าด้วิยนวัิตกรรมภาคัรัฐ ในพ่�นท่�จัังห้วัิดท่�เกิด
ปั็ญห้าคัวิามยากจัน โดยดำาเนินการในพ่�นท่�นำาร่อุง 2 จัังห้วัิด 
3 ตำาบล ค่ัอุ 1) ตำาบลดอุยงาม อุำาเภอุพาน จัังห้วัิดเช่ยงราย 
2) ตำาบลห้ล่ายงาวิ อุำาเภอุเว่ิยงแก่น จัังห้วัิดเช่ยงราย และ 
3) ตำาบลกุดบาก อุำาเภอุกุดบาก จัังห้วัิดสกลนคัร โดยดำาเนิน
งานร่วิมกับ มห้าวิิทยาลัยแม่ฟ้ื้าห้ลวิง และมห้าวิิทยาลัย
ราชภัฏิสกลนคัร ซึึ่�งเป็็นมห้าวิิทยาลัยในพ่�นท่�ในการสังเคัราะห์้
ป็ระเด็นปั็ญห้าและแนวิทางแก้ไขัเพ่�อุพัฒนาเป็็นต้นแบบ
นโยบายแนวิทางลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าด้วิยนวัิตกรรมภาคัรัฐ 
โดยม่การบ่รณ์าการการทำางานและเคัร่�อุงม่อุระห้ว่ิางห้น่วิยงาน 

ภาคัรัฐ ภาคัเอุกชน สถาบันการศึึกษาและภาคัป็ระชาสังคัม
ท่�เก่�ยวิข้ัอุง ตลอุดจันนำาต้นแบบนโยบายฯ ดังกล่าวิไป็ใช้
จัริงในพ่�นท่�นำาร่อุง ทั�งม่การติดตามและป็ระเมินผ่ล รับฟัื้ง
ปั็ญห้าอุุป็สรรคั และกำาห้นดแนวิทางแก้ไขัปั็ญห้าท่�เกิดขึั�น  
อัุนจัะส่งผ่ลให้้ผ้่่ม่รายได้น้อุยในพ่�นท่�ม่คุัณ์ภาพช่วิิตท่�ด่ขึั�น 
ม่อุาช่พท่�มั�นคัง พึ�งพาตนเอุงได้ ลดการพึ�งพิงสวัิสดิการแห่้ง
รัฐและนำาไป็ส่่การห้ลุดพ้นจัากวิงจัรคัวิามยากจันอุย่างยั�งย่น 
นอุกจัากน่� ยังม่การถอุดบทเร่ยนเพ่�อุให้้ได้ต้นแบบการดำาเนิน
การลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าขัจััดคัวิามยากจันแบบมุ่งเป้็าแบบ
บ่รณ์าการในพ่�นท่�นำาร่อุงท่�สามารถนำาไป็ขัยายผ่ลยังพ่�นท่�
อุ่�น ๆ ตลอุดจันได้ต้นแบบการดำาเนินการแก้ปั็ญห้าแบบ
บ่รณ์าการขัอุงภาคัรัฐซึึ่�งสามารถนำาไป็ป็ระยุกต์ใช้กับการแก้ไขั
ปั็ญห้าแบบบ่รณ์าการในเร่�อุงอุ่�น ๆ ต่อุไป็
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นอุกจัากน่� สอุวิช. ยังได้ร่วิมกับม่ลนิธิิสถาบันอุนาคัต
ไทยศึึกษา (Thailand Future Foundation) ดำาเนินโคัรงการ
ห้้อุงป็ฏิิบัติการนโยบายแก้ไขัปั็ญห้าคัวิามยากจันและลด
คัวิามเห้ล่�อุมลำ�าขัอุงป็ระเทศึไทย (Thailand Poverty and 
Inequality Action Lab) เพ่�อุจััดทำานโยบายและตน้แบบนโยบาย 
(Policy Formulation & Prototyping) และ/ห้ร่อุ แนวิทางการ
ขัับเคัล่�อุน/แผ่นป็ฏิิบัติการในการแกไ้ขัปั็ญห้าคัวิามยากจันและ
ลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�า ในพ่�นท่�เป้็าห้มาย 2 จัังห้วัิด ค่ัอุ จัังห้วัิด
อุุดรธิาน่ และจัังห้วัิดพิจัิตร โดยม่การเปิ็ดพ่�นท่�ขัอุงการม่
ส่วินร่วิมขัอุงผ้่่ม่ส่วินได้ส่วินเส่ย (Key Stakeholders) โดยใช้
กระบวินการ Double Diamond Model เพ่�อุคััดเล่อุกต้นแบบ

นโยบายแก้ไขัปั็ญห้าคัวิามยากจันและลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�า 
พร้อุมทั�งกลไกการขัับเคัล่�อุนท่�สามารถดำาเนินการได้อุย่าง
รวิดเร็วิและเป็็นร่ป็ธิรรม รวิมถึงอุอุกแบบกระบวินการทดลอุง 
Policy Intervention ในพ่�นท่�ทดลอุง (เป็ร่ยบเท่ยบกลุ่มคัวิบคุัม) 
อุอุกแบบกลไกการบ่มเพาะให้้คัำาป็รึกษา รวิมทั�งจััดทำาข้ัอุเสนอุ
แนะในการจััดทำาพ่�นท่�ทดลอุงนโยบาย (Policy Sandbox) 
และกรอุบการจััดป็ระกวิดรางวิัล เพ่�อุสร้างแรงจ่ังใจัและช่วิย
เช่�อุมต่อุให้้เกิดการขัยายผ่ลการแก้ปั็ญห้าคัวิามยากจันและ 
ลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าแบบม่ส่วินร่วิมและช่วิยขัยายผ่ลโคัรงการ
ท่�ม่ศัึกยภาพต่อุไป็

S  S
 เร่องราวท่นาสนใจ

 เร่องเ าของอนาคต
 อกาส ญหาท่

   ก ังจ มา

 สรางอนาคต
   ดว กัน
 ใครท อ ร ท ม         

   อ าง ร

 
เรามา งจดน ดอ าง ร

 
เราก ังเ �ญกับอ ร

   
S

  
 

เ าสกัน ง

 จดเร�่มตนถึงปจจบัน
 ความทาทาย อุปสรรคที่เผช�ญ

   และการเอาชนะปญหา
 คุณภาพช�ว�ตที่เปลี่ยนไป

สรุ บทเร น

 สิ่งที่ทำใหสำเร็จ
 ขอควรระวัง
 ความลมเหลวที่เกิดข้น 

รวมกันมองอนาคต

 ชวนคุยวาอีก 0 ปอายุเทาไร
   กำลังทำอะไรอยู
 มีอะไรเกิดข้นใน 0 ป
 โอกาสและปญหาที่สำคัญคืออะไร

รวมกันสรางอนาคต

 ชวยกันคิดเพื่ออนาคต
 ชวยกันทำเพื่ออนาคต
 ใครทำ ใครสนับสนุน ทำอยางไร

 S
เราจ อกขัน ดอ าง ร

 M
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ยุทธิศึาสตร์ชาติ 20 ปี็ (พ.ศึ. 2560-2579) และแผ่นพัฒนา
เศึรษฐกิจัและสังคัมแห้่งชาติ ฉบับท่� 12 (พ.ศึ. 2560-2564)  
ได้ให้้คัวิามสำาคััญต่อุการพัฒนาพ่�นท่�เศึรษฐกิจัและชุมชน
ตามแนวิระเบ่ยงเศึรษฐกิจัต่าง ๆ เพ่�อุสนับสนุนการเพิ�มข่ัด
คัวิามสามารถในการแข่ังขัันและกระจัายคัวิามเจัริญในการ
พัฒนาชุมชน จัังห้วัิด และเม่อุงตามแนวิระเบ่ยงเศึรษฐกิจั 
โดยในแผ่นพัฒนาเศึรษฐกิจัและสังคัมแห่้งชาติ ฉบับท่� 12 
ได้กำาห้นดยุทธิศึาสตร์การพัฒนาภาคั เม่อุง และพ่�นท่�เศึรษฐกิจั
เป็็นยุทธิศึาสตร์สำาคััญในการพัฒนาป็ระเทศึ ทั�งน่� ในการ
ดำาเนินการตามยุทธิศึาสตร์ดังกล่าวิให้้ป็ระสบคัวิามสำาเร็จัได้
อุย่างม่ศัึกยภาพนั�น จัำาเป็็นต้อุงอุาศัึยคัวิามร้่และวิิทยาการ 
ด้านวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่ การวิิจััยและนวัิตกรรมเป็็นกลไก

สำาคััญในการขัับเคัล่�อุนการพัฒนาคัวิบค่่ักับการพัฒนาในมิติ
ต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาโคัรงสร้างพ่�นฐาน และการดึงด่ดการลงทุน

สอุวิช. เล็งเห็้นถึงคัวิามสำาคััญขัอุงการนำาการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (อุวิวิน.) ไป็ห้นุนนำาการ
พัฒนาเชิงพ่�นท่�เพ่�อุนำาไป็ส่่ขัั�วิคัวิามเจัริญ (Growth Pole) 
เกิดการกระจัายคัวิามเจัริญและการพัฒนาทางเศึรษฐกิจัและ
สังคัมส่่ภ่มิภาคัอุย่างเป็็นระบบและยั�งย่น จึังจััดทำาข้ัอุเสนอุ
นโยบายระเบ่ยงเศึรษฐกิจันวัิตกรรม: Route 1 Innovation 
Economic Corridor และขั้อุเสนอุนโยบายมห้าวิิทยาลัย: 
ขัั�วิคัวิามเจัริญเศึรษฐกิจัเชิงพ่�นท่� (University as a Marketplace)  
และผ่ลักดันเชิงนโยบายให้้ไป็ส่่การป็ฏิิบัติอุย่างเป็็นร่ป็ธิรรม
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สอุวิช. ศึึกษาศึักยภาพในการใช้มห้าวิิทยาลัยเพ่�อุเป็็นกำาลังสำาคััญทางเศึรษฐกิจัในการขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัเชิงพ่�นท่� 
เพ่�อุแก้ปั็ญห้าคัวิามยากจันและคัวิามเห้ล่�อุมลำ�า รวิมไป็ถึงการเย่ยวิยาป็ระชาชนในช่วิงวิิกฤตเศึรษฐกิจัท่�เกิดจัากการระบาด
ขัอุงโรคัโคัวิิด-19 โดยได้จััดกระบวินการห้าร่อุกับห้น่วิยบริห้ารและจััดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ่�นท่� และผ้่่จััดการ Page 
Facebook University Marketplace ต่าง ๆ เช่น มห้าวิิทยาลัยธิรรมศึาสตร์และการฝากร้าน Silpakorn Online Market ช่วิิตสั�น 
ฝากร้านกันยาวิ ๆ และ juhghuu.com (จัังฮู้่้ดอุทคัอุม) เพ่�อุพัฒนาข้ัอุเสนอุมห้าวิิทยาลัย: ขัั�วิคัวิามเจัริญเศึรษฐกิจัเชิงพ่�นท่� 
University as a Marketplace ซึึ่�งสรุป็ได้ 3 ด้าน ดังน่�

1. การ่ส่ังเสัริ่มให้์มห์าวิที่ยาลััยเป็นแห์ล่ังผ้้ซ้ื้�อ

1.1 ส่งเสริมให้้คัณ์าจัารย์ บุคัลากร นักเร่ยนและ
นักศึึกษา ซ่ึ่�อุสินค้ัาท้อุงถิ�นและชุมชน โดยขัอุ
คัวิามร่วิมม่อุผ้่่ป็ระกอุบการท่�ม่ห้้างร้านห้ร่อุ
สถานป็ระกอุบการในพ่�นท่�มห้าวิิทยาลัยจััด
รายการส่งเสริมการขัายสำาห้รับผ้่่ซ่ึ่�อุสินค้ัา
ท้อุงถิ�นและชุมชน 

1.2 ขัอุคัวิามร่วิมม่อุมห้าวิิทยาลัยจััดซ่ึ่�อุจััดจั้างสินคั้าและ
บริการท่�เป็็นเทคัโนโลย่ห้ร่อุนวัิตกรรมขัอุงไทยจัาก 
SMEs และชุมชน เพ่�อุใช้ในการดำาเนินกิจักรรม เช่น  
การจััดป็ระชุมสัมมนา การซ่ึ่�อุขัอุงท่�ระลึก

2. ส่ังเสัริ่มแลัะสันับสันุนให้์มห์าวิที่ยาลััยจััดตลัาดในลัักษณะ Physical แลัะ Virtual 

2.1 ส่งเสริมมห้าวิิทยาลัยจััดพ่�นท่�เพ่�อุเป็็นตลาด
ให้้วิิสาห้กิจัชุมชนและ SMEs ในพ่�นท่�สามารถ
นำาสินค้ัาและบริการมาจัำาห้น่ายได้ โดยผ้่่ซ่ึ่�อุ
สินค้ัาจัะได้รับสิทธิินำาค่ัาใช้จ่ัายไป็ลดห้ย่อุนภาษ่
เงินได้บุคัคัลธิรรมดาไม่เกิน 30,000 บาท โดย
มห้าวิิทยาลัยเป็็นห้น่วิยคััดกรอุงร้านค้ัาและสินค้ัา

2.2 สนับสนุน Virtual Market โดยการทำาการตลาด
ส่งเสริมการขัายสำาห้รับสินค้ัาผ่่านช่อุงทาง 
Facebook Page ขัอุงแต่ละมห้าวิิทยาลัย จัำานวิน 
Page ละ 100,000 บาท

 2.3 สนับสนุนมห้าวิิทยาลัยขันาดให้ญ่แต่ละภ่มิภาคัจััด
นิทรรรศึการแสดงสนิค้ัาและบรกิารนวิตักรรมไทยท่�ได้รับ
การพัฒนาจัากมห้าวิิทยาลัยอุย่างน้อุยปี็ละ 1 คัรั�ง

 2.4 จััดโคัรงการสนับสนุนเงินรางวัิลให้้แก่มห้าวิิทยาลัยและ 
Virtual Market ท่�ดำาเนินการได้ป็ระสบคัวิามสำาเร็จั

3. จััดโคร่งการ่สันับสันุนให์้มห์าวิที่ยาลััยเป็นตัวกลัางในการ่พััฒนาสัินค้าธุุร่กิจัแลัะตลัาดของวิสัาห์กิจัชุีมชีนแลัะ 
SMEs ในพ้ั�นท่ี่� ทั�ง Virtual Market และ Physical Market โดยจััดงบป็ระมาณ์สนับสนุนมห้าวิิทยาลัยละ 1,500,000 บาท 
จัำานวิน 150 มห้าวิิทยาลัย โดยขัอุรับการจััดสรรจัากกอุงทุนส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม

สอุวิช. ร่วิมกับ บพท. นำาเสนอุข้ัอุเสนอุนโยบาย
มห้าวิิทยาลัย: ขัั�วิคัวิามเจัริญเศึรษฐกิจัเชิงพ่�นท่� โดยรัฐมนตร่
ว่ิาการกระทรวิง อุวิ. มอุบนโยบายในการป็ระชุมอุธิิการบด่
และนายกสภามห้าวิิทยาลัย ในวัินท่� 6 มกราคัม 2564 และ
ในแถลงการณ์์การจััดทำางบป็ระมาณ์รายจั่าย ป็ระจัำาปี็ 
งบป็ระมาณ์ 2565 ขัอุงกระทรวิง อุวิ. โดยการผ่ลักดัน

นโยบายน่�จัะเช่�อุมโยงกับนโยบายสำาคััญขัอุงรัฐมนตร่
ว่ิาการกระทรวิง อุวิ. เร่�อุงบทบาทขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษา
ในการพัฒนาป็ระเทศึ ในป็ี 2564 3 ด้าน ป็ระกอุบด้วิย 
1) มห้าวิิทยาลยัส่ต่ำาบล สรา้งรากแกว้ิให้้ป็ระเทศึ 2) อุวิ.สว่ินห้น้า 
3) พลิกโฉมมห้าวิิทยาลัย (Reinventing University) เพ่�อุให้้การ
ดำาเนินการบ่รณ์าการและเกิดผ่ลกระทบต่อุเศึรษฐกิจัในพ่�นท่�
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มหาว�ท า ั เ น ห ง  อ
 

มหาว�ท า ั จัดต าด
M  

ว�จั พั นา นวัตกรรม
บร�การว� าการเพื่อพั นาสนคา

ุม น

B

การเ ่อม งการท งาน

 จางงานและพัฒนาทักษะ 0,000 คน
 จัดทำขอมูลชุมชน unit  ata  
 แกปญหาความยากจนแบบมีเปาหมาย 

   a g t d t  iati n

มหาว�ท า ั สต บ  สรางราก กวให ร เท

• สนับสนุนและสงเสร�มการนำ อววน. ในการพัฒนา 
   จังหวัดรวมกับหนวยงานในพื้นที่
• ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการดาน อววน. ในจังหวัด

อว  สวนหนา พ ก มมหาว�ท า ั
 

• สำรวจตลาดสินคาและบร�การในพื้นที่ี่
• จัดทำขอมูลสินคาและบร�การ

• อา ัย ักยภาพของ อววน.
   ในการพัฒนาสินคาและ
   บร�การในพื้นที่

• พัฒนาความเปนเลิ ของสถาบันอุดม ึกษาที่
   สอดคลองกับทิ ทางและความตองการของประเท
• การผลิตกำลังคนระดับสูงเ พาะทาง

แบงกลุมมหาว�ทยาลัยเปน 5 กลุม
• กลุมพัฒนาการว�จัยระดับแนวหนาของโลก
• กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสร�มการ
   สรางนวัตกรรม
• กลุมพัฒนาชุมชนเช�งพื้นที่
• กลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลัก าสนา
• กลุมการผลิตและพัฒนาบุคลากรว�ชาช�พและ
   สาขาเ พาะ  ต าดตอสั ดาห

 

มหาว�ท า ั เ น
ตัวก างในการพั นา
สนคาในพืนท่

~
 านบาทตอเดือน
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ท ทางส คัญดาน อววน  เพื่อการพั นาก ังคนของ ร เท

พั นาก ังคนสมรร น สงตอบ
การ งทุนภาคการ ต บร�การ

 E บทบาทการอุดม กษาเพื่อการเร นร
การพั นาก ังคนทุก วงวั

พ ต อรมพั นาก ังคนสมรร น สงตอบการ งทุนของภาค ต บร�การ

พนักงานบร�ษัท

สท � ร นในการพั นาทักษ บุค ากร การสนับสนุนการจางงานภา ห ัง ร กรม

Platform การพั นาก ังคน

 สิทธ�ประโยชนทางภาษีในการสงบุคลากรเขารับการ กอบรม 2.5 เทา

 เง�นสนับสนุนคาใชจายในการ กอบรมบุคลากร 50% ไมเกิน 5 ลานบาท

   ระยะเวลา 2 ป 00,000 บาท คน

 สิทธ�ประโยชนทางภาษีจากการรับนัก ึกษา กป ิบัติงาน

• สิทธ�ประโยชนทางภาษีจากการรวมลงทุนจัดตั้ง 

 สิทธ�ประโยชนทางภาษีในการจางงานบุคลากรดาน M .5 เทา

 เง�นสนับสนุนคาจางบุคลากร 50% ไมเกิน 5 ลานบาท

   ระยะเวลา 2 ป 00,000 บาท คน เดือน  สำหรับ

   ว�สาหกิจเร�่มตน จัดตั้งไมเกิน 5 ป

นัก กษาในมหาว�ท า ั

 อว. สนับสนุนผานโปรแกรม
   Reinventing University
   หร�อ igh  ducati n
   and

เครอขา สภาค บดว�ท า าสตร หง
ร เท ท  สภาค บด

ว� วกรรม าสตร หง ร เท ท
สถาบันอุดม ึกษา  แหง

ส าน ร กอบการท่ ดรับการสงเสร�ม
การ งทุนจาก  ร บุความตองการ

 กำลังคนสมรรถนะสูง  20,000 คน ป รองรับการลงทุน  0,000 ลบ. ป

 เพิ่ม ducti it  ของ c  รอยละ 0 ของกำลังแรงงานระดับอุดม ึกษา ~500,000 คน ป

1. Upskill & Reskill

 ส าน ร กอบการรวมจัดการ กษา
   E  S

    

ว� วกรและนักว�ทยา าสตร
สมรรถนะสูงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ

รองรับอุตสาหกรรมของประเท  อาทิ 
, 2 u

ว� วกร
0,000 คน ป

นักว�ทยา าสตร
0,000 คน ป

Platform
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  การพ ก มการอุดม กษา พั นากา ังคนสมรร น สง         
  ใหเพ งพอรองรับการพั นาในอนาคต           

สอุวิช. ม่ภารกิจัในการจััดทำามาตรการส่งเสริม สนับสนุน
การผ่ลิตและพัฒนากำาลังคันให้้สามารถตอุบสนอุงต่อุคัวิาม
ต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ ซึึ่�งคัรอุบคัลุมถึงการวิางแผ่นการผ่ลิต  
การพัฒนา และเสาะห้ากำาลังคันเพ่�อุตอุบสนอุงต่อุคัวิาม
ต้อุงการขัอุงผ้่่ใช้งานและรอุงรับเป้็าห้มายการพัฒนาป็ระเทศึ  
รวิมถึงการกำาห้นดแนวิทางห้ร่อุมาตรการเพ่�อุให้้ เ กิด 

การใช้ป็ระโยชนก์ำาลังคันกลุ่มดังกลา่วิอุยา่งเตม็ศึกัยภาพ โดยม่
เป้็าห้มายสำาคััญเพ่�อุให้้ม่ High-skilled Workforce กลุ่มวิิศึวิกร
และนักวิิทยาศึาสตร์ มากกว่ิา 20,000 คันต่อุปี็ ให้้เพ่ยงพอุ
รอุงรับการลงทุนขัอุงภาคัผ่ลิตและบริการ และป็รับระบบ
การอุุดมศึึกษา รอุงรับการขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึไป็ส่่ป็ระเทศึ 
การพัฒนาแล้วิ

 พั นากา ังคนสมรร น สงตอบการ งทุนภาคการ ต บรการ

พ ต อรมพั นากา ั งคนสมรร น สงร หว างส าบันการ กษา ส าน ร กอบการ 
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จัากสถานการณ์์ปั็จัจุับันขัอุงโลกท่�ม่คัวิามเป็ล่�ยนแป็ลง
และแรงกดดันจัากสงคัรามการค้ัา ซึึ่�งกลุ่มป็ระเทศึเศึรษฐกิจัให้ม่
เริ�มม่บทบาทขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัโลก อุ่กทั�ง สถานการณ์์การ
แพร่ระบาดขัอุงโรคัตดิเช่�อุไวิรัสโคัโรนา 2019 ส่งผ่ลให้้นักลงทนุ
ทั�วิโลกเริ�มกระจัายพ่�นท่�การลงทนุ เพ่�อุลดคัวิามเส่�ยงจัากป็จััจััย
คัวิามไม่แน่นอุนต่าง ๆ  และม่แนวิโน้มในการย้ายมายังป็ระเทศึ
แถบอุาเซ่ึ่ยนมากขึั�น ซึึ่�งป็ระเทศึไทยถ่อุเป็็นจัดุยุทธิศึาสตรห์้นึ�ง
ท่�สำาคััญขัอุงนักลงทุนทั�งภายในและต่างป็ระเทศึ เน่�อุงด้วิยม่
ฐานทรพัยากรท่�ห้ลากห้ลาย ม่การคัมนาคัมท่�เอุ่�อุต่อุการทำาการ
ค้ัาระห้ว่ิางป็ระเทศึ ม่การพัฒนาโคัรงสร้างพ่�นฐานท่�สำาคััญใน
เขัตพัฒนาเศึรษฐกิจัพิเศึษภาคัตะวิันอุอุกเพ่�อุเพิ�มศัึกยภาพ
ขัอุงอุุตสาห้กรรมเป้็าห้มายขัอุงป็ระเทศึ จึังเป็็นโอุกาสสำาคััญ
ท่�ทำาให้้ป็ระเทศึไทยต้อุงม่การป็รับตัวิเพ่�อุรอุงรับกระแสการ
เป็ล่�ยนแป็ลงดังกล่าวิ ซึึ่�งกำาลังคันสมรรถนะส่งเป็็นอุ่กห้นึ�ง
ปั็จัจััยสำาคััญในการขัับเคัล่�อุนอุุตสาห้กรรมและเป็็นอุงคั์
ป็ระกอุบห้ลักต่อุการตัดสินใจัเข้ัามาลงทุนขัอุงผ้่่ป็ระกอุบการ 
ดังนั�น การผ่ลิตกำาลังคันท่�ม่ทักษะตรงกับคัวิามต้อุงการอุย่าง
เป็็นระบบ จึังเป็็นกลไกห้นึ�งท่�สามารถดึงด่ดการลงทุนทั�งในภาคั
การผ่ลติและบรกิารได ้โดยห้ากป็ระเทศึไทยสามารถสรา้งระบบ

การพัฒนากำาลังคันสมรรถนะส่งท่�สามารถตอุบสนอุงคัวิาม
ต้อุงการทั�งในเชิงป็ริมาณ์และคุัณ์ภาพได้จัะเป็็นกลไกสำาคััญใน
การกำาห้นดมาตรการการส่งเสริมการลงทุนขัอุงป็ระเทศึไทยได้
อุย่างตรงจุัด และม่ป็ระสิทธิิภาพมากยิ�งขึั�น

จัากเห้ตุผ่ลข้ัางต้นจึังเป็็นท่�มาขัอุงการจััดทำาบันทึกข้ัอุ
ตกลงคัวิามร่วิมม่อุ โคัรงการระบบพฒันากำาลังคันสมรรถนะส่ง 
เพ่�อุรอุงรับการลงทุนในอุุตสาห้กรรมยุทธิศึาสตร์ขัอุง
ป็ระเทศึไทย” ระห้ว่ิางสำานักงานป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม สำานักงานคัณ์ะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สภาคัณ์บด่คัณ์ะวิิศึวิกรรมศึาสตร์แห่้ง
ป็ระเทศึไทย สภาคัณ์บด่วิิทยาศึาสตร์แห่้งป็ระเทศึไทย และ
สำานักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวัิตกรรมแห่้งชาติ โดยม่การจััดพิธ่ิลงนามคัวิามร่วิมม่อุบันทึก
ข้ัอุตกลงฯ เม่�อุวัินอัุงคัาร ท่� 26 ตุลาคัม พ.ศึ. 2564 โดยม่ 
ศึ. (พิเศึษ) ดร.เอุนก เห้ล่าธิรรมทัศึน์ รัฐมนตร่ว่ิาการกระทรวิง อุวิ. 
ร่วิมเป็็นเก่ยรติและแถลงข่ัาวิคัวิามร่วิมม่อุในการพัฒนากำาลัง
คันสมรรถนะส่งรอุงรับการลงทุน

ปั็จัจุับัน สอุวิช. ได้ร่วิมกับห้น่วิยงานร่วิมดำาเนินการในการจััดตั�งศ่ึนย์ป็ระสานงานแพลตฟื้อุรม์พัฒนากำาลังคันสมรรถนะส่ง 
(STEM One-Stop Service) เพ่�อุสนับสนุนการดำาเนินงาน ทำาห้น้าท่�ป็ระสานงานและให้้บริการด้านการพัฒนากำาลังคันสมรรถนะ
ส่งระห้ว่ิางสถาบันการศึึกษาและสถานป็ระกอุบการอุย่างเป็็นระบบ เพ่�อุเกิดคัวิามร่วิมม่อุท่�คัรอุบคัลุมการดำาเนินงานดังต่อุไป็น่� 

1)  การร่วิมผ่ลิตกำาลังคัน (Co-creation) ระห้ว่ิางสถาน
ป็ระกอุบการ และสถาบันการศึึกษา โดยม่คัวิาม
ร่วิมม่อุ 3 ร่ป็แบบ ได้แก่ 1) การฝึกอุบรมระยะสั�น 
เพ่�อุสร้างและพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill/New 
Skill) 2) การผ่ลิตและพัฒนาบัณ์ฑิ์ตร่วิม อุาทิ 
การจััดการศึึกษาร่วิมในร่ป็แบบสห้กิจัศึึกษาและ
การศึึกษาเชิงบ่รณ์าการกับการทำางาน (CWIE) 
และการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐาน
การอุุดมศึึกษา (Higher Education Sandbox) 
รวิมถึง 3) การจััดตั�ง Industrial Training Center 
(ITC) สำาห้รับสถานป็ระกอุบการท่�ม่คัวิามพร้อุม
ในการร่วิมจััดตั�งศ่ึนย์ฝึกอุบรมเฉพาะทางร่วิมกับ
สถาบันการศึึกษา

2)  การจัับคั่่ตำาแห้น่งงาน (Job matching) โดยจัะม่
การป็ระสานข้ัอุม่ลและอุำานวิยคัวิามสะดวิกเร่�อุง
การจัับคั่่ตำาแห้น่งงานจัากสถานป็ระกอุบการไป็
ยังเคัร่อุข่ัายสถาบันอุุดมศึึกษาเพ่�อุป็ระชาสัมพันธ์ิ
ให้้กับนักศึึกษาท่�กำาลังจัะจับการศึึกษา ห้ร่อุอุย่่
ระห้ว่ิางการห้างาน



  

สอวช. และ สป.อว. ไดรวมกันจัดทำแพลต อรมบร�การเช�่อมโยงขอมูลดานการพัฒนากำลังคน

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ่งปจจบันแพลต อรมดังกลาวไดรองรับ  การรับรองหลักสูตร กอบรม

และการรับรองการจางงานบุคลากรที่มีทักษะสูงดานว�ทยา าสตร เทคโนโลยี ว� วกรรม าสตร หร�อ

คณิต าสตร  ่งเปนหนึ่งในมาตรการสนับสนุนทางภาษีภายใตโครงการ hai and u  ac ag  

ที่สงเสร�มใหเกิดการยกระดับและพัฒนาทักษะของบุคลากรผานรูปแบบการ กอบรมในหลักสูตร

กอบรมที่ผานการรับรองจากกระทรวง อว. รวมทั้งการสงเสร�มการใหเกิดการจางงานบุคลากร

ตำแหนงงานทักษะสูง ่งมาตรการทางภาษีที่สนับสนุนประกอบดวย

มาตรการท่  การยกเวนภาษีเง�นไดนิติบุคคล 250  สำหรับการสงลูกจาง

เขารับการ กึษาหร�อ กอบรมหร�อการจัด กอบรมใหแกลูกจางเพ่ือพัฒนา

บุคลากรดานว�ทยา าสตร เทคโนโลยี ว� วกรรม าสตร หร�อคณิต าสตร 

ที่ผานการรับรองโดย อว.

และในอนาคตอันใกลแพลต อรมดังกลาวจะมีทั้งบร�การประสานงาน เช�่อมโยง ง and 

และ ง u  ว�เคราะหความตองการกำลังคน และบร�หารจัดการขอมูล ที่ใหภาคเอกชนสามารถ

นำไปใชประโยชนไดดวย อาทิ การจับคูกำลังคนที่มีทักษะตรงตามตำแหนงงาน  iti ning, 

i i  ใหแกบุคลากรขององคกร, ati n เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรรวมกัน

ระหวางสถานประกอบการและภาคการอุดม ึกษา ไปจนถึงการสนับสนุนการจัดตั้ง 

ูนย กป ิบัติงานหร�อ ndu t ia  aining nt   เปนตน

แพลต อรมบร�การเช�่อมโยงขอมูลดานการพัฒนากำลังคนสำหรับภาคอุตสาหกรรม  . t u . .th

มาตรการท่   การยกเวนภาษีเง�นไดนิติบุคคล 50  สำหรับ

การจางแรงงานลูกจางที่มีทักษะสูงดานว�ทยา าสตร 

เทคโนโลยี ว� วกรรม าสตร หร�อคณิต าสตร 

ใหแกผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย
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Platform

  

การพั นา พ ต อรม   U
  S     

•  20 กันยายน 25 2 คณะกรรมการรัฐมนตร� ายเ รษฐกิจ ครม.เ รษฐกิจ  ครั้งที่ 25 2 มอบหมาย อว. กำหนดหลักสูตรและสาขาการ ึกษาเปาหมาย จัดทำกลไกการพัฒนาบุคลากรทักษะสูง
    รวมกับภาคเอกชน พิจารณารับรอง ประกา หลักสูตร และสาขาการ ึกษาเปาหมายรวมกับ สกพอ. จัดทำรางพระราชก ษ ีกา รวมกับกระทรวงการคลัง

•  ประกา อธ�บดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเง�นได บับที่ 392 และ 393 เร�่องหนวยรับรองการจางแรงงานลูกจางที่มีทักษะสูงดานว�ทยา าสตร เทคโนโลยี ว� วกรรม าสตร หร�อคณิต าสตร
    M  และรับรองหลักสูตร กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร มีผลยอนหลัง  ม.ค. 25 2   ธ.ค. 25

•  ครม. อนุมัติ ข า ร เว ามาตรการตอ ใน  

• หนว กอบรม

• ร สาน  ร กอบการ

ใหสท � ร น

หนว รับรอง

• การจางงานบุคลากรว�จัยและนวัตกรรม

   อยางนอย 300 ตำแหนงงาน ตอป

• หลักสูตร กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ

   บุคลากรของประเท

   อยางนอย 200 หลักสูตร ตอป

• เพิ่ม ducti it  ของ
   c  รอยละ 0 ของกำลัง
   แรงงานระดับอุดม ึกษา
    500,000 คน ป

1. การรับรองการจาง รงงาน กจาง ที่มีทักษะสูงดาน
    ว�ทยา าสตร เทคโนโลยี ว� วกรรม าสตร หร�อคณิต าสตร  
    สิทธ�ประโยชนทางภาษีในการจางงานบุคลากรดาน M
    .5 เทา

2. การรับรองห ักสตร กอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร  
    ดานว�ทยา าสตร เทคโนโลยีว� วกรรม าสตร หร�อคณิต าสตร  
    สิทธ�ประโยชนทางภาษีในการสงบุคลากรเขารับการ กอบรม
    2.5 เทา
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การพั นา พ ต อรม      S     

มาตรการจงใจการพั นา จางงานสรางบุค ากร S EM    

จัากมติท่�ป็ระชุมคัณ์ะกรรมการรัฐมนตร่ฝ่ายเศึรษฐกิจั 
(คัรม.เศึรษฐกิจั) คัรั�งท่� 2/2562 เม่�อุวัินท่� 6 กันยายน 2562 
ได้เห็้นชอุบแพคัเกจัเร่งรัดการลงทุนและรอุงรับการย้ายฐาน
การผ่ลิตส่บเน่�อุงจัากผ่ลกระทบขัอุงสงคัรามการคั้า ห้ร่อุ 
Thailand Plus Package เพ่�อุกระตุ้นและเร่งรัดการลงทุน
จัากต่างป็ระเทศึ โดยกระทรวิงการอุุดมศึึกษาวิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวิัตกรรม (อุวิ.) ได้รับมอุบห้มายตามมติท่�ป็ระชุม 
คัรม.เศึรษฐกิจั คัรั�งท่� 3/2562 เม่�อุวัินท่� 20 กันยายน 2562  
ให้้ดำาเนินการในป็ระเดน็ท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะขัอุงบุคัลากรภายในป็ระเทศึ ได้แก่ (1) การกำาห้นด
มาตรการการคัลังเพ่�อุสนับสนุนการฝึกอุบรมแรงงาน โดยให้้
ผ้่่ป็ระกอุบการนำาเงินลงทุนห้ร่อุคั่าใช้จ่ัายในการฝึกอุบรมท่�
เข้ัาข่ัายเทคัโนโลย่ขัั�นส่ง (Advanced technology) ไป็หั้กลด
ห้ย่อุนภาษ่ และ (2) มาตรการสนับสนุนให้้ผ้่่ป็ระกอุบการจ้ัาง
งานบุคัลากรทักษะส่งในสาขัาด้านวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่และ
วิิศึวิกรรม สามารถนำาค่ัาจ้ัางไป็หั้กค่ัาใช้จ่ัายได้ ป็ระกอุบกับ
ป็ระกาศึอุธิิบด่กรมสรรพากรเก่�ยวิกับภาษ่เงินได้ (ฉบับท่� 392 
และ 393) เม่�อุวัินท่� 3 พฤศึจิักายน 2563 ได้มอุบห้มายให้้ 
สอุวิช. เป็็นห้น่วิยรับรอุงเร่�อุงการจ้ัางงานบุคัลากรทักษะส่ง 
รวิมถึงห้ลักส่ตรขัอุงห้น่วิยฝึกอุบรมท่�นายจั้างจัะส่งล่กจ้ัางเข้ัา
รับการศึึกษาห้ร่อุฝึกอุบรมดังกล่าวิ

สอุวิช. ในฐานะห้น่วิยงานท่�ม่ภารกิจัสนับสนุนการ
พัฒนานโยบายด้านพัฒนากำาลังคันวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่ 
และนวัิตกรรมขัอุงป็ระเทศึ จึังได้ร่วิมกับสำานักงานป็ลัด
กระทรวิงการอุุดมศึึกษาวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม 
กรมสรรพากร สำานักงานเศึรษฐกิจัการคัลัง สภาอุุตสาห้กรรม
แห่้งป็ระเทศึไทย และสถาบันคุัณ์วุิฒิวิิชาช่พ (อุงค์ัการมห้าชน) 
ดำาเนินการรับรอุงห้ลักส่ตรฝึกอุบรมเพ่�อุพัฒนาบุคัลากร
และการจ้ัางแรงงานล่กจ้ัางท่�ม่ทักษะส่งด้านวิิทยาศึาสตร์ 
เทคัโนโลย่ วิิศึวิกรรมศึาสตร์ ห้ร่อุคัณิ์ตศึาสตร์ สำาห้รับการ
ยกเว้ินภาษ่เงินได้ให้้แก่บริษัทห้ร่อุห้้างหุ้้นส่วินนิติบุคัคัลท่�ได้ม่
การจ้ัางงานบุคัลากรผ้่่ม่ทักษะส่ง ด้านวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่ 
วิิศึวิกรรมศึาสตร์ ห้ร่อุคัณิ์ตศึาสตร์ และยกเว้ินภาษ่เงินได้ให้้แก่
บริษัทห้ร่อุห้้างหุ้้นส่วินนิติบุคัคัลสำาห้รับรายจั่ายเก่�ยวิกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคัลากรให้้ม่ทักษะส่งขัอุงคั่าใช้จ่ัายท่�เกิด
ขึั�นระห้ว่ิางวัินท่� 1 มกราคัม 2562 ถึงวัินท่� 31 ธัินวิาคัม 2563 
โดยพิจัารณ์าเสร็จัสิ�นไป็เม่�อุวัินท่� 13 พฤษภาคัม 2564 ท่�ผ่่านมา 
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การดำาเนินงานดังกล่าวิ ทำาให้้คัณ์ะทำางานทราบข้ัอุม่ล
ด้านคัวิามต้อุงการแรงงานขัอุงสถานป็ระกอุบการในกลุ่ม
อุุตสาห้กรรมเป้็าห้มายท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับทักษะและสมรรถนะท่�
จัำาเป็็นตอุ่การป็ฏิิบัติงาน รวิมถงึขัอุ้ม่ลห้ลกัส่ตรฝกึอุบรมท่�ตอุบ
โจัทย์คัวิามต้อุงการทักษะสำาห้รับกลุ่มอุุตสาห้กรรมเป็้าห้มาย 
ซึึ่�งสามารถนำามาวิิเคัราะห้์เพ่�อุการอุอุกแบบเชิงระบบสำาห้รับ
การพัฒนาแพลตฟื้อุร์ม Upskill/ Reskill/New Skill (URN) 
for Future Skill Development ในการบริห้ารจััดการกำาลังคัน
ขัอุงป็ระเทศึท่�เช่�อุมโยงข้ัอุม่ลคัวิามต้อุงการทักษะจัากภาคั
อุุตสาห้กรรม คัรอุบคัลุมการพัฒนาทักษะขัอุงบุคัลากรและ
การเข้ัาส่่เส้นทางอุาช่พ ท่�ป็ระกอุบด้วิย แนวิทางการป็ระเมิน
ช่อุงว่ิางทักษะ การลงทะเบ่ยนห้ลักส่ตรฝึกอุบรม การให้้
คัำาป็รึกษา และการจัับค่่ัตำาแห้น่งงานในตลาดงานกับบุคัลากร
ท่�ได้รับการพัฒนาทักษะแล้วิ ซึึ่�งนำาไป็ส่่การจััดทำาข้ัอุเสนอุแนะ
ต่อุอุธิิบด่กรมสรรพากร ในการขัอุขัยายระยะเวิลามาตรการ

ภาษ่เพ่�อุรอุงรับการย้ายฐานการผ่ลิตขัอุงนักลงทุนต่างชาติ 
(Thailand Plus Package) ซึึ่�งปั็จัจุับันได้รับคัวิามเห็้นชอุบจัาก 
คัณ์ะรัฐมนตร่ (คัรม.) ในการขัยายระยะเวิลาการดำาเนินงาน 
อุอุกไป็อุ่ก 2 ปี็ (1 มกราคัม 2564 - 31 ธัินวิาคัม 2565) 
พร้อุมทั�งได้ผ่่านการพิจัารณ์าจัากคัณ์ะกรรมการกฤษฎ่ิกาเม่�อุ
วัินพฤหั้สบด่ท่� 8 กรกฎิาคัม 2564 ท่�ผ่่านมา และอุย่่ระห้ว่ิาง
การอุอุกพระราชกฤษฎ่ิกาและป็ระกาศึอุธิิบด่กรมสรรพากร 
ตามลำาดับ

ทั�งน่� สอุวิช. ได้เตร่ยมแผ่นรอุงรับการขัยายมาตรการ 
Thailand Plus Package ในป็ี 2564-2565 โดยจััดทำา
ระบบสารสนเทศึท่�รอุงรับการลงทะเบ่ยนขัอุงห้น่วิยงาน
ฝึกอุบรมห้ร่อุสถานป็ระกอุบการ เพ่�อุขัอุรับรอุงห้ลักส่ตร
ฝึกอุบรมและการจ้ัางงานแรงงานทักษะส่งด้านวิิทยาศึาสตร์ 
เทคัโนโลย่ วิิศึวิกรรมศึาสตร์ ห้ร่อุคัณิ์ตศึาสตร์ ผ่่านเว็ิบไซึ่ต์ 
www.stemplus.or.th
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ตามท่�คัณ์ะป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศึด้านวัิฒนธิรรม ก่ฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ ม่คัำาสั�งท่�  1/2564  
ลงวัินท่� 3 กุมภาพันธ์ิ 2564 แต่งตั�งคัณ์ะอุนุกรรมการ
ขัับเคัล่�อุนการดำาเนินการเร่�อุงกำาลังคันท่�ม่คัวิามสามารถส่ง
ขัอุงป็ระเทศึไทย (Talent Thailand) ซึ่ึ�งป็ระกอุบด้วิย สอุวิช. 
สำานักงานป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร ์วิิจััยและ
นวัิตกรรม (สป็.อุวิ.) สำานักงานสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจัและ
สังคัมแห้่งชาติ (สศึช.) สถาบันส่งเสริมการสอุนวิิทยาศึาสตร์
และเทคัโนโลย่ (สสวิท.) ห้น่วิยบริห้ารและจััดการทุนด้านการ
พัฒนากำาลังคัน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุุดมศึึกษา 
การวิิจััยและการสร้างนวิัตกรรม (บพคั.) สถาบันดนตร่
กัลยาณ์ิวัิฒนา สภาอุุตสาห้กรรมแห้่งป็ระเทศึไทย (ส.อุ.ท.) 
มห้าวิิทยาลัยศิึลป็ากร และ กรมวิิทยาศึาสตร์บริการ ให้้
ดำาเนินการเก่�ยวิกับการจััดทำาฐานขั้อุม่ลกำาลังคันท่�ม่ศัึกยภาพ
ส่งขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุนำาไป็ใช้ในการกำาห้นดนโยบายการ
พัฒนากำาลังคันและจััดทำาแพลตฟื้อุร์มการใช้ป็ระโยชน์กำาลัง
คันท่�ม่ศัึกยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึ (Talent Utilization Plat-
form for National Talent Pool) ซึึ่�งม่ระบบวิิเคัราะห์้ข้ัอุม่ล
ท่�รวิมถึงขั้อุม่ลคันไทยท่�ม่คัวิามสามารถส่งทั�งท่�อุาศึัยอุย่่ใน
ป็ระเทศึและต่างป็ระเทศึ เพ่�อุใช้ป็ระโยชน์ในการวิิเคัราะห้์
และสังเคัราะห์้ข้ัอุม่ลสำาห้รับป็ระกอุบการพิจัารณ์ากำาห้นด
นโยบาย ทิศึทาง และยุทธิศึาสตร์การผ่ลิตและพัฒนากำาลัง
คันเพ่�อุตอุบสนอุงคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ โดยข้ัอุม่ลท่�
ได้จัากการวิิเคัราะห์้จัะถ่กนำาไป็ใช้ในการจััดทำานโยบายการ

พัฒนากำาลังคัน (Talent Development) เพ่�อุกำาห้นดทิศึทางให้้
กับห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุง และนำาไป็ส่่การวิางแผ่นการทำางาน
ร่วิมกับเคัร่อุข่ัายคัวิามร่วิมม่อุท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับการใช้ป็ระโยชน์
กำาลังคันระดับส่งขัอุงป็ระเทศึ (Talent Utilization Alliance) 
ท่�ม่บทบาทเป็็นห้น่วิยงานกลาง (Intermediary) เช่�อุมโยงให้้
สามารถนำาผ้่่ม่ศัึกยภาพส่งไป็ทำางานท่�ตรงคัวิามต้อุงการขัอุง
ภาคัส่วินต่าง ๆ อุาทิ ภาคัเอุกชน สังคัม ชุมชน และท้อุงถิ�น 
เพ่�อุให้้เกิดการพัฒนากำาลังคันให้้ตรงตามคัวิามต้อุงการ 
เกิดการพัฒนาเส้นทางอุาช่พขัอุงบุคัลากรท่�ม่ศัึกยภาพส่ง  
และเกิดป็ระโยชน์ส่งสุดต่อุการพัฒนาป็ระเทศึในอุนาคัต

ปั็จัจุับันคัณ์ะทำางานได้รวิบรวิมและวิิเคัราะห์้ข้ัอุม่ลขัอุง
นักวิิจััยท่�ม่คัวิามเช่�ยวิชาญท่�สอุดคัล้อุงกับ 10 อุุตสาห้กรรม
เป้็าห้มายและการวิิจััยขัั�นแนวิห้น้า 5 สาขัา จัำานวิน 7,372 คัน 
พร้อุมทั�งอุอุกแบบและพัฒนาระบบการป็ระมวิลผ่ลข้ัอุม่ล
เชิงสถิติและเผ่ยแพร่ข้ัอุม่ลกำาลังคันท่�ม่ศัึกยภาพส่งสอุดคัล้อุง
กับ 10 อุุตสาห้กรรมเป้็าห้มายและการวิิจััยขัั�นแนวิห้น้าบน
เว็ิบไซึ่ต์ https://talent.nxpo.or.th/ ซึ่ึ�งม่การเช่�อุมโยงขั้อุม่ล
ส่วินบุคัคัลกับฐานขั้อุม่ลท่�สำาคััญต่าง ๆ ได้แก่ ฐานขั้อุม่ล 
Scopus ฐานข้ัอุม่ลโคัรงสร้างพ่�นฐานภาคัรัฐด้านวิิทยาศึาสตร์
และเทคัโนโลย่ (Science and Technology Infrastructure 
Data Bank: STDB) และ ระบบขั้อุม่ลสารสนเทศึการวิิจััย
และนวัิตกรรมแห่้งชาติ (National Research and Innovation 
Information System : NRIIS)
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ครงการพั นาบุค ากรว�จั ร ดับห ัง ร�ญญาเอกเพื่อท ว�จั รองรับ
อุตสาหกรรม ุท าสตรของ ร เท ท  สวท  สสวท  บพค

 สงเสร�มใหเกิดก กการจับคบัณ ิตทุนกับภาคอุตสาหกรรมที่มี
   ความพรอม และสอดคลองกับองคความรูและทักษะของบัณ ิตทุน
 สงเสร�มใหบัณ ิตทุนใชองคความรูและทักษะในการสงเสร�มและขับเคลื่อน

   งานดานว�จัยพัฒนาผลิตภัณ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหกับภาค
   อุตสาหกรรม
 ยกระดับข�ดความสามารถดานการว�จัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   ของภาคอุตสาหกรรม
 สงเสร�มใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณขององคความรูระหวาง

   บัณ ิตทุนและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

 สรางและบมเพาะบุคลากรว�จัยที่มีคุณภาพสูง รองรับการว�จัยและการพัฒนา
   นวัตกรรมของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต
 สนับสนุนบัณ ิตทุน พสวท. ทั้งระดับปร�ญญาโท และเอก ที่มี ักยภาพสูงในการทำ
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นอุกจัากน่�คัณ์ะทำางานได้ดำาเนินการต่อุยอุดการ
ดำาเ นินการจัากแพลตฟื้อุร์มการใช้ป็ระโยชน์กำา ลังคัน
ท่�ม่ศัึกยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึ โดยม่การพัฒนาแนวิทาง
การ ส่ง เส ริม บัณ์ฑิ์ตทุนโคัรงการ พัฒนาและส่ง เส ริม
ผ้่่ม่คัวิามสามารถพิเศึษทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ 
(พสวิท.) ไป็ทำาวิิจััยสนับสนุนอุุตสาห้กรรมยุทธิศึาสตร์ขัอุง
ป็ระเทศึไทย โดยม่การจััดทำาบันทึกข้ัอุตกลงคัวิามร่วิมม่อุ
โคัรงการส่งเสริมบัณ์ฑิ์ตทุนโคัรงการพัฒนาและส่งเสริม
ผ้่่ม่คัวิามสามารถพิเศึษทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ไป็
ป็ฏิิบัติงานในภาคัเอุกชน ระห้ว่ิาง สอุวิช. สสวิท. สวิทช. 
และ ส.อุ.ท. เม่�อุวัินท่� 30 กรกฎิาคัม 2564 เพ่�อุร่วิมดำาเนิน

โคัรงการ 2 โคัรงการห้ลัก ได้แก่ 1) โคัรงการเตร่ยมคัวิาม
พร้อุมและส่งเสริมบัณ์ฑิ์ตทุน พสวิท. ไป็ป็ฏิิบัติงานในภาคั
เอุกชน (ห้น่วิยงานร่วิมดำาเนินการ : สอุวิช. สสวิท. ส.อุ.ท.) และ  
2) โคัรงการพัฒนาบุคัลากรวิิจััยระดับห้ลังป็ริญญาเอุกเพ่�อุ
ทำาวิิจััยรอุงรับอุุตสาห้กรรมยุทธิศึาสตร์ขัอุงป็ระเทศึไทย 
(ห้น่วิยงานร่วิมดำาเนินการ : สวิทช. สสวิท. บพคั.) และได้
ส่งต่อุข้ัอุเสนอุโคัรงการส่งเสริมบัณ์ฑิ์ตทุนโคัรงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผ้่่ม่คัวิามสามารถพิเศึษทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่
ไป็ป็ฏิิบัติงานในภาคัเอุกชน ให้้กับห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุง ได้แก่ 
สถาบันส่งเสริมการสอุนวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ (สสวิท.) 
และ สภาอุุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศึไทย (ส.อุ.ท.)
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ภาคเอก น 

นักเร่ยนทุนรัฐบาลเป็็นกลุ่มกำาลังคันท่�ม่ศัึกยภาพ และเป็็น
กำาลังสำาคััญท่�จัะช่วิยพัฒนางานวิิจััยและนวัิตกรรมขัอุงป็ระเทศึ
เพ่�อุต่อุยอุดป็ส่่การสร้างม่ลค่ัาเพิ�มทางเศึรษฐกิจัและนำาไป็ส่่การ
พัฒนาสังคัมได้ อุาทิ นักเร่ยนทุนโคัรงการพัฒนาและส่งเสริม
ผ้่่ม่คัวิามสามารถพิเศึษทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ (พสวิท.) 
ซึึ่�งเป็็นทุนท่�ม่วัิตถุป็ระสงค์ัเพ่�อุผ่ลิตผ้่่ม่คัวิามสามารถพิเศึษ
ทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ สำาห้รับศึึกษา วิิจััย ป็ระดิษฐ์ 
คิัดค้ัน และเผ่ยแพร่ผ่ลงานทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่
ท่�เป็็นป็ระโยชน์ต่อุการพัฒนาป็ระเทศึ ซึึ่�งการต่อุยอุดการพัฒนา
ศัึกยภาพขัอุงนักเร่ยนทุนร่วิมกับภาคัเอุกชนท่�ม่กิจักรรมวิิจััย
และพัฒนาอุย่างเข้ัมข้ัน นับเป็็นส่วินสำาคััญในการร่วิมกันสร้าง
ผ่ลกระทบเชิงบวิกให้้กับป็ระเทศึในอุนาคัตได้ 

สอุวิช. สสวิท. และ สภาอุุตสาห้กรรมแห่้งป็ระเทศึไทย 
(ส.อุ.ท.) ดำาเนินงานร่วิมกันในการเตร่ยมคัวิามพร้อุมและ
ส่งเสริมบัณ์ฑิ์ตทุน พสวิท. ไป็ป็ฏิิบัติงานในภาคัเอุกชน 
ภายใต้บันทึกข้ัอุตกลงคัวิามร่วิมม่อุโคัรงการส่งเสริมบัณ์ฑิ์ต
ทุนโคัรงการพัฒนาและส่งเสริมผ้่่ม่คัวิามสามารถพิเศึษทาง
วิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ไป็ป็ฏิิบัติงานในภาคัเอุกชน 
โดย สอุวิช. และ สสวิท. ม่บทบาทห้น้าท่�ร่วิมกำาห้นดแนวิทาง
การดำาเนินโคัรงการ บริห้ารจััดการ และขัับเคัล่�อุนโคัรงการ 
พร้อุมทั�งสนับสนุนงบป็ระมาณ์ ซึึ่�งป็ระกอุบด้วิยค่ัาใช้จ่ัายใน
การดำาเนินโคัรงการและเงินสมทบค่ัาตอุบแทนขัอุงบัณ์ฑิ์ตทุนท่�
เข้ัาไป็ทดลอุงป็ฏิิบัติงานกบัภาคัเอุกชน และ สภาอุุตสาห้กรรม
แห่้งป็ระเทศึไทย (ส.อุ.ท.) ทำาห้น้าท่�เป็็นห้นว่ิยป็ฏิิบัติงานพเิศึษ 
(Special Operation Unit) ผ้่่รับผิ่ดชอุบการสำารวิจัคัวิามต้อุงการ
ขัอุงภาคัเอุกชน เตร่ยมคัวิามพร้อุมบัณ์ฑิ์ตทุน และจัับค่่ับัณ์ฑิ์ต
ทุน พสวิท. กับคัวิามต้อุงการขัอุงภาคัเอุกชน ซึึ่�งบัณ์ฑิ์ตทุนท่�
เข้ัาร่วิมโคัรงการฯ สามารถเข้ัาทดลอุงป็ฏิิบัติงานในภาคัเอุกชน
เป็็นระยะเวิลา 3-6 เด่อุน โดยได้รับการสนับสนุนค่ัาตอุบแทน
จัากโคัรงการฯ และจัากผ้่่ป็ระกอุบการ และสามารถนับเวิลา
การป็ฏิิบัติงานดังกล่าวิเป็็นระยะเวิลาการชดใช้ทุนได้ 

ปั็จัจุับนั โคัรงการฯ ได้ม่การจััดกิจักรรมสร้างแรงบันดาลใจั 
คัวิามร้่คัวิามเข้ัาใจั และเตร่ยมบัณ์ฑิ์ตทุน พสวิท. ให้้ม่คัวิาม
พร้อุมในการป็ฏิิบัติงานในภาคัเอุกชน และสรรห้าผ้่่ป็ระกอุบ
การภาคัอุุตสาห้กรรมท่�ม่คัวิามพร้อุมทางด้านเทคัโนโลย่รอุงรับ
และสอุดคัล้อุงกับอุงคั์คัวิามร้่และทักษะคัวิามเช่�ยวิชาญขัอุง
บัณ์ฑิ์ตทุนและม่คัวิามต้อุงการบัณ์ฑิ์ตทุนเข้ัาไป็ป็ฏิิบัติงาน 
โดยม่บัณ์ฑิ์ตทุน พสวิท. เข้ัาร่วิมกิจักรรม จัำานวิน 40 ราย และ
ม่ผ้่่ป็ระกอุบการภาคัอุุตสาห้กรรมให้้คัวิามสนใจั จัำานวินกว่ิา 
10 แห่้ง และอุย่่ในระห้ว่ิางการดำาเนินการจัับค่่ับัณ์ฑิ์ตทุนเพ่�อุ
เข้ัาทดลอุงป็ฏิิบัติงานในสถานป็ระกอุบการ 

ครงการพั นาทักษ เ พ่ือการจ างงานตาม

ความตองการของ ร เท  ด   M  

เน่�อุงด้วิยสถานการณ์์การแพร่ระบาดขัอุงเช่�อุไวิรัสโคัวิิด 
19 ทำาให้้เกิดผ่ลกระทบต่อุทิศึทางการจ้ัางงานขัอุงป็ระเทศึ 
เกิดภาวิะการเลิกจ้ัางแรงงาน บัณ์ฑิ์ตจับให้ม่ไม่สามารถ
ห้างานได้ เน่�อุงจัากป็ริมาณ์การผ่ลิตขัอุงภาคัอุุตสาห้กรรม
ลดลง โคัรงสร้างธิุรกิจัเกิดคัวิามเป็ล่�ยนแป็ลง โดยเป็็นการ
ดำาเนินธุิรกิจัท่�อุาศัึยตลาดท้อุงถิ�นและเศึรษฐกิจัฐานรากมาก
ขึั�น รวิมถึงม่การป็รับใช้เทคัโนโลย่ดิจิัทัลและระบบหุ่้นยนต์
อัุตโนมัติในโรงงานอุุตสาห้กรรม แรงงานในปั็จัจุับันจึังม่คัวิาม
จัำาเป็็นต้อุงพัฒนาทักษะขัอุงตนให้้ก้าวิทันการเป็ล่�ยนแป็ลง 
เพ่�อุลดคัวิามเส่�ยงขัอุงการตกงานอัุนจัะเป็็นผ่ลจัากวิิกฤติท่�อุาจั
เกิดขึั�นในอุนาคัต

กระทรวิง อุวิ. ในฐานะห้น่วิยงานท่�ม่บทบาทห้น้าท่�
ในการผ่ลิตและพัฒนากำา ลังคันขัอุงป็ระเทศึ รวิมถึง
บ่รณ์าการงานด้านการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวัิตกรรม ร่วิมกับทุกภาคัส่วิน เพ่�อุยกระดับคุัณ์ภาพช่วิิตและ
สร้างข่ัดคัวิามสามารถในการแข่ังขัันให้้กับป็ระเทศึไทย ไดเ้ล็งเห็้น 
ถึงคัวิามสำาคััญและโอุกาสในการพัฒนากำาลังคันให้้ตอุบโจัทย์
ป็ระเทศึในสถานการณ์์วิิกฤติท่�เกิดขึั�น จึังริเริ�มดำาเนินโคัรงการ
พัฒนาทักษะเพ่�อุการจั้างงานตามคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ 
ในร่ป็แบบ GenNX Model ซึึ่�งเป็็นร่ป็แบบการพัฒนาทักษะ
การทำางานระยะสั�นแบบเข้ัมข้ัน (Bootcamp) และดำาเนินการ
ร่วิมกับ Generation ซึึ่�งเป็็นอุงค์ักรท่�ป็ระสบคัวิามสำาเร็จัในการ
จััดฝึกอุบรมเพ่�อุการจั้างงานในห้ลายป็ระเทศึ โดยเริ�มนำาร่อุง
ในกลุ่มอุุตสาห้กรรมดิจิัทัล และ Healthcare ด้วิยร่ป็แบบ
การฝึกอุบรมท่�ป็รับให้้สอุดคัล้อุงกับคัวิามต้อุงการและบริบท
ขัอุงป็ระเทศึไทย เพ่�อุพัฒนาทักษะการทำางานแก่ผ้่่ว่ิางงาน/
นักศึึกษาชั�นปี็สุดท้ายท่�กำาลังจัะสำาเร็จัการศึึกษา และบุคัลากร
ในสถานป็ระกอุบการ จัำานวินทั�งสิ�น 350 คัน ซึึ่�งภายในระยะ
เวิลาโคัรงการจัะม่การฝึกอุบรม 14 รุ่น รุ่นละ 25 คัน ป็ระมาณ์ 
4-12 สัป็ดาห์้ โดยอุบรมด้านเทคันิคั Behavior, Mindset, 
Professional presence รวิมถึงม่การสร้างวิิทยากร (Trainer) 
ให้้เป็็นผ้่่เช่�ยวิชาญในการฝึกอุบรมเพ่�อุการได้งาน โดยคััด
เล่อุกบุคัลากรจัากอุาจัารย์/นักวิิจััยจัากสถาบันการศึึกษา และ
ตัวิแทนจัากภาคัเอุกชน จัำานวิน 28 คัน เข้ัาร่วิมการฝึกอุบรม
รุ่นละ 2 คัน ผ่่านการสร้างคัวิามร่วิมม่อุกับผ้่่ป็ระกอุบการ
และห้น่วิยฝึกอุบรมในป็ระเทศึ เพ่�อุการพัฒนาและยกระดับ
ภาคัการศึึกษาขัอุงป็ระเทศึไทยให้้ม่กระบวินการผ่ลิตบุคัลากร 
ท่�ตรงตามคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึได้อุย่างรวิดเร็วิ 
และทันต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลงขัอุงโลกต่อุไป็
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การดำาเนินโคัรงการพัฒนาทักษะเพ่�อุ
การจั้างงานตามคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ 
โดย GenNX Model ได้รับคัวิามเห็้นชอุบ
พร้อุมสนับสนุนงบป็ระมาณ์บางส่วินในการ
ดำาเนินงานจัาก สป็.อุวิ. และ บพคั. และต่อุมา
ได้ม่การลงนามบันทึกขั้อุตกลงคัวิามร่วิมม่อุ
ระห้ว่ิาง สป็.อุวิ.และ Generation เพ่�อุดำาเนิน
งานขัับเคัล่�อุนโคัรงการฯ ร่วิมกัน

ปั็จัจุับันโคัรงการฯ ได้ม่การวิิเคัราะห้์
คัวิามต้อุงการขัอุงนายจั้าง พัฒนาห้ลักส่ตร 
สรรห้าคััดเล่อุกผ้่่เร่ยน และทำาคัวิามร่วิมม่อุ
กับผ้่่ป็ระกอุบการ จัำานวิน 9 แห่้ง เพ่�อุให้้
เกิดการจ้ัางงานในตำาแห้น่ง Junior Software 
Developer เป็็นตำาแห้น่งแรก โดยม่ผ้่่สนใจั
สมัคัรเข้ัาฝึกอุบรม ทั�งสิ�น 984 ราย และ
จัะม่การฝึกอุบรมรุ่นท่� 1 จัำานวิน 60 ราย 
ในเด่อุนมกราคัม 2565

ใหตอบ จท งาน 
โครงการพัฒนาทักษะรูปแบบ n  M d

 M  คืออ ร การนารองใน ร เท ท

องคกรจับคู Matching

ระหวางผูหางานกับบริษัท

ผานการ กอบรมแบบเขมขน

เห็นความสาคัญของ

การพัฒนาทักษะการทางาน

ชวงโควิด  และเพื่อรองรับ

ความตองการของประเท

อุตสาหกรรม
ดจทั

อุตสาหกรรม
ทองเท่ วเ งสุขภาพ

ตองการ  คน
 ขางหนา

ตองการ  คน
 ขางหนา

การพั นาทักษ การทางาน านการ กอบรมอ างเขมขน

เพ่ือใหเกดกา ังคน การจัดจางงานตามความตองการของ ร เท

ห ักสตรร สันเขมขน  สั ดาห
ทังดานเทคนคเ พา ทักษ การหางาน

เพ่ือ ตกา ังคนท่มทักษ ตรงความตองการ
ต เ ่ ว าญอบรมเพ่ือการจางงาน



การระบาดใหญของ โควิด  ทาใหตลาดแรงงานทั่วโลกหยุดชะงัก
ผูคนหลายลานตองตกงานหรือถูกลดเงินเดือน ในขณะเดียวกัน
ก็กลับมีงานหลายอยางท่ีไดรับสนใจมากข้ึน มาดูกันวาอะไรบาง
ท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดและอะไรบางท่ีกาลังไดรับความสนใจในสังคม

งานท่ มตองพบ คนมาก
เชน กอสราง การเกษตร 

งานในไรในสวน เพราะเปนงานท่ีทา
ในท่ีปด และไมตองพบปะผูคนมาก

งานท่ใ คอมพวเตอรเ นห ัก
ใชการพบปะกับผูคนไมมาก 
อีกท้ังสามารถทาระยะไกลได 

มีแนวโนมไดรับความนิยมมากข้ึน

่งใก  ด ่งเส่ ง

 เทรนดใหมมา รงนาจับตามอง

จาก สารวจพบวา ่งตองทางานใก  ดกับ
อ่ืนมากเทาใด ก ่ง ดรับ กร ทบมากเทานัน

นว น้ ง า ่าง ท่ว
้ ท า น้ ย ่ หน

หลัังจบ Covid-19
อ รบางท่ควร รับตัว อ รบางท่มา รง

งานขา นวหนา
เชน เ ลล พนักงานธนาคาร 

เส่ียงสูงเพราะกาลังถูกแทนท่ีดวย
c c  และธุรกรรมออนไลน

งานดานการทองเท ่ ว
ไดรับผลกระทบมาก เพราะตอง
พบปะกับคนจานวนมาก ทาให
เปนหน่ึงในอาชีพท่ีเส่ียงสูงท่ีสุด

สอว  กับมาตรการสนับสนุนดานการพั นากา ังคน

     S    

การทางานร ก  
หรือ   

เพราะพิสูจนแลววา ไมไดทาใหประสิทธิภาพ
ในการทางานลดลง แถมยังชวยใหไมตอง

นาตัวเองเขาไปอยูในพ้ืนท่ีเส่ียง 
และลดความแออัดในท่ีทางาน

E  ุรกรรมดจทั
เพราะผู ใชกาลังติดใจในความสะดวกสบาย

แถมภายในปเดียวธุรกิจดานน้ี 

ก็มีอัตราเติบโตมากถึง 2 5 เทา

ร บบ   
เกิดการยอมรับและปรับใชในวงกวาง
หลายองคกรเร่ิมใใหความสนใจและ

นามาปรับใชเชน ระบบจัดการคลังสินคา
ระบบจัดการรานคา hat t

และ a  nt  เปนตน

กลไกการใหทุนของ บพค.
ดานการพัฒนากาลังคนในสาขา
ท่ีจาเปนตอการพัฒนาประเท

สนับสนุนการจางงาน
บุคลากรท่ีมีทักษะสูงดาน M
โดยผูประกอบการสามารถนา

คาใชจายในการจางงานไป
หักคาใ จา ดรอ  

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ผานการ กอบรมแรงงานใหมี
ทักษะสูงในหลักสูตรดาน M

ท่ีไดรับการรับรองจาก สอวช. โดย
กเวนภาษเงน ดรอ  

การวิจัยเชิงระบบการสงเสริม
บทบาทของอุดม ึกษา เทคโนโลยี

และนวัตกรรม เพ่ือยกระดับการเรียนรู
และการประกอบอาชีพของผูสูงอายุ
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จท การวจั นวัตกรรมเพ่ือสงเสรมการพั นาคุ รรม จร รรม คุ กัษ ของเดก เ าว น  

การศึึกษาเป็็นสว่ินห้นึ�งในการห้ลอุ่ห้ลอุมคันให้้ม่คุัณ์ภาพ
และเป็็นท่�ต้อุงการขัอุงสังคัม โดยในยุคัปั็จัจุับันเน้นพัฒนา
ทักษะในศึตวิรรษท่� 21 ซึ่ึ�งเป็็นทกัษะท่�จัำาเป็็นสำาห้รับการทำางาน
และการใช้ช่วิิตให้้กับเด็กและเยาวิชนอุันเป็็นกำาลังสำาคััญใน
การพัฒนาป็ระเทศึ โดยป็ระเทศึไทยม่การนำากรอุบการเร่ยน
ร้่ทักษะในศึตวิรรษท่� 21 มาป็รับใช้ให้้เข้ัากับบริบทการเร่ยน
การสอุนขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุให้้เกิดการพัฒนาคันให้้ม่คัุณ์ภาพ
และพร้อุมต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลง อุย่างไรก็ตาม การพัฒนาเด็ก
และเยาวิชนในบรบิทสงัคัมไทยคัวิรให้้คัวิามสำาคััญคัณุ์ลักษณ์ะ
บางป็ระการมากขึั�น เช่น คัวิามม่ระเบ่ยบวิินัย คัวิามซึ่่�อุสัตย์ 
คัวิามพอุเพ่ยง คัวิามกตัญญู่ คัวิามม่สมาธิิ เป็็นต้น ทั�งน่�ใน
การพัฒนาคันเพ่�อุให้้เกิดสังคัมท่�ม่คุัณ์ธิรรมจัริยธิรรมนั�น อุาจั
จัะต้อุงม่การศึึกษาเพิ�มเติมถึงการให้้คัวิามห้มาย แนวิคิัด 
และแนวิทางการป็รับใช้คุัณ์ธิรรมจัริยธิรรมเข้ัากับบริบทท่�
เป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างรวิดเร็วิขัอุงสังคัมไทย เพ่�อุให้้เกิดคัวิาม
เห้มาะสมต่อุการนำาไป็ใช้และการพัฒนาคันในแต่ละช่วิงวัิย

สอุวิช. ได้ศึึกษาแนวิทางการพัฒนาคุัณ์ธิรรม จัริยธิรรม 
และคุัณ์ลักษณ์ะอุันพึงป็ระสงคั์ขัอุงเด็กและเยาวิชนคัวิบคั่่กับ
การจััดการศึึกษาป็กติ โดยการเก็บข้ัอุม่ลการสัมภาษณ์์เชิงลึก
ผ้่่เก่�ยวิขั้อุงป็ระกอุบด้วิย นักเร่ยน นักศึึกษา และคัร่ในระดับ
การศึึกษาขัั�นพ่�นฐาน การจััดป็ระชุมระดมคัวิามคัิดเห้็นร่วิม
กับผ้่่ทรงคุัณ์วิุฒิ จัากนั�นได้จััดทำาข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบาย
เร่�อุง การสนบัสนนุการวิิจััยและนวิตักรรมเพ่�อุพัฒนาคัณุ์ธิรรม 
จัริยธิรรม และคุัณ์ลักษณ์ะอัุนพึงป็ระสงค์ัขัอุงเด็กและเยาวิชน
คัวิบค่่ักับการจััดการศึึกษาป็กติ และม่การเสนอุต่อุท่�ป็ระชุม
สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม
แห่้งชาติ คัรั�งท่� 3/2563 เม่�อุวัินท่� 5 พฤศึจิักายน 2563 
โดยสภานโยบายฯ ได้ม่มติให้้มอุบห้มาย สอุวิช. ป็ระสาน 
สกสวิ. เพ่�อุขัับเคัล่�อุนการวิิจััย การพัฒนาต้นแบบ และการ
ทดลอุงขัยายผ่ลแนวิป็ฏิิบัติท่�ด่ขัอุงการพัฒนาคุัณ์ลักษณ์ะขัอุง
เด็กและเยาวิชนให้้เกิดผ่ลสัมฤทธิิ� 

สอุวิช. ไดจั้ัดทำาข้ัอุเสนอุแนะโจัทย์การวิิจััยและนวิตักรรม
เพ่�อุส่งเสริมการพฒันาคุัณ์ธิรรม จัริยธิรรม และคัณุ์ลักษณ์ะขัอุง
เด็กและเยาวิชน โดยร่ป็แบบขัอุงโจัทย์การวิิจััยและนวัิตกรรม 
สามารถเป็็นไดทั้�งการวิิจััยเชิงป็ระเดน็ท่�มุ่งสร้างคัวิามเข้ัาใจัต่อุ
ป็ระเด็นปั็ญห้าเฉพาะด้านและสร้างอุงค์ัคัวิามร้่ให้ม่ในบริบท
สังคัมไทย รวิมถึงการวิิจััยเชิงระบบเพ่�อุมุ่งอุอุกแบบกลไก 
มาตรการ และนโยบาย ห้ร่อุการวิิจััยเชิงป็ฏิิบัติการท่�มุ่งเน้น
การทดลอุงโมเดลให้ม่ห้ร่อุการทดลอุงขัยายผ่ลแนวิป็ฏิิบัติท่�ด่
ในบริบทท่�แตกต่างจัากเดิม โดยม่ตัวิอุย่างข้ัอุเสนอุแนะโจัทย์
การวิิจััยและนวัิตกรรม ดังน่�

ด้านการ่สัร่้างองค์ความร่้้เก่�ยวกับคุณธุร่ร่มจัร่ิยธุร่ร่ม : 
กระบวินทัศึน์ขัอุงคัุณ์ธิรรมจัริยธิรรมในบริบทสังคัมยุคัให้ม่
และในอุนาคัต และมุมมอุงท่�แตกต่างกันขัอุงแต่ละช่วิงวัิย

ด้ านน วัตกร่ร่มการ่ปล้ัก ฝััง คุณธุร่ร่มจั ริ่ยธุร่ร่ม  : 
การพัฒนานวิัตกรรมกิจักรรมการป็ล่กฝังคุัณ์ธิรรมและ
จัริยธิรรมท่�บ่รณ์าการเข้ัากับกระบวินการเร่ยนการสอุน
ในชั�นเร่ยนและวิิถ่ช่วิิต และเห้มาะสมกับพัฒนาการตามช่วิงวัิย 

ด้านการ่ปร่ะเมินผลั : ร่ป็แบบการวัิดและป็ระเมินคุัณ์ลักษณ์ะ
ด้านคุัณ์ธิรรมจัริยธิรรมขัอุงนักเร่ยนท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ

ด้านบที่บาที่ของส้ั�อ : ร่ป็แบบการใช้ส่�อุเพ่�อุเป็็นเคัร่�อุงม่อุใน
การป็ล่กฝังคุัณ์ธิรรมจัริยธิรรมให้้กับเด็กแต่ละช่วิงวัิย

ด้านนโยบาย มาตร่การ่ แลัะร่ะบบนิเวศ : นโยบาย มาตรการ 
และกลไกเพ่�อุขัยายผ่ลแนวิป็ฏิิบัติท่�ด่ในด้านการป็ล่กฝัง
คุัณ์ธิรรมจัริยธิรรมให้้แก่เด็กและเยาวิชนในวิงกว้ิาง



กรอบ นวคด การ ก งคุ รรม จร� รรม คุ ักษ ให กเดก เ าว น

ร เภทของ จท
ว�จั นวัตกรรม

นวทางในการ
ก งคุ ักษ

เ น จจั ท่ม ตอ
คุ ักษ ของเดก เ าว น

เ น จจั ท่ม ตอ
คุ กัษ ของเดก เ าว น

คุ ักษ ของ
เดก เ าว น

น บา มาตรการ กจกรรม
การ รับ

ร บบนเว

การว�จั เ �ง ร เดน การว�จั เ �งร บบ การว�จั เ �ง บัตการ
  

สภาพสังคม ด รวม

คุ รรมจร� รรม
ในมุมมองของเดก

เ าว น

คุ รรม
จร� รรมในความ
คาดหวังของสังคม

เชน กระบวนทั นของคุณธรรม
จร�ยธรรม อิทธ�พลของผูเลนแตละกลุม

เชน การออกแบบกลไกขยายผล 
ระบบนิเว  มาตรการ นโยบาย

เชน การทดลองแนวป บัิติท่ีดีในแตละพ้ืนท่ี

สภาว เ รษฐกจ สังคม การเมือง วั น รรม ร บบ ตุ รรม ฯ ฯ
ุม นรอบขาง เพื่อน

สื่อ
ุม นออน น

ครอบครัว รงเร น คร 
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และเพ่�อุให้้เกิดการวิิจััยและสร้างอุงค์ัคัวิามร้่เพ่�อุการขัับเคัล่�อุนอุย่างเป็็นร่ป็ธิรรม สอุวิช. ได้ส่งต่อุข้ัอุเสนอุแนะโจัทย์
การวิิจััยและนวัิตกรรมเพ่�อุส่งเสริมการพัฒนาคุัณ์ธิรรม จัริยธิรรม และคุัณ์ลักษณ์ะขัอุงเด็กและเยาวิชน ไป็ยัง สกสวิ. เพ่�อุนำาไป็
ผ่ลักดันในแผ่นด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม (วิวิน.) ปี็ 2566-2570 ต่อุไป็

  E  

ก กทด องจัดการ กษาท่ ตกตาง จากมาตรฐานการอุดม กษา  E  S

กระแสการเป็ล่�ยนแป็ลงและป็ระเด็นอุุบัติให้ม่ทั�งทางด้าน
เศึรษฐกิจั สังคัม เทคัโนโลย่ และวิิถ่ช่วิิต ต่างม่นัยต่อุบทบาท
และแนวิทางการพฒันากำาลังคันขัอุงสถาบนัอุุดมศึึกษาท่�จัำาเป็็น
ต้อุงป็รับเป็ล่�ยนให้้ทันกับกระแสดังกล่าวิ เพ่�อุให้้ป็ระเทศึไทย
ม่กำาลังคันสมรรถนะส่งทั�งด้านป็ริมาณ์และคัุณ์ภาพท่�เพ่ยงพอุ
และสามารถตอุบโจัทย์การพัฒนาป็ระเทศึในมิติต่าง ๆ  ได้อุย่าง
ทันท่วิงท่ โดยในบริบทการพัฒนาขัอุงป็ระเทศึไทย ม่ป็ระเด็น
ท่�สำาคััญและม่ผ่ลกระทบต่อุแนวิทางจััดการศึึกษาขัอุงสถาบัน
อุุดมศึึกษา 3 ป็ระการดังน่� 

(1)  การพัฒนาอุุตสาห้กรรมเป้็าห้มาย (Target industries) 
ท่�ใช้เทคัโนโลย่ขัั�นส่ง ถ่อุเป็็นกลจัักรสำาคััญต่อุการ
ขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัไทยให้้สามารถห้ลุดพ้นจัาก
กับดักรายได้ป็านกลางได้ การสร้างม่ลค่ัาเพิ�มให้้
กับภาคัอุุตสาห้กรรม จัำาเป็็นต้อุงอุาศัึยการพัฒนา
เทคัโนโลย่และนวิัตกรรม ซึ่ึ�งล้วินแล้วิแต่ต้อุงใช้
กำาลังคันท่�ม่อุงค์ัคัวิามร้่ท่�เป็็นวิิทยาการสมัยให้ม่ 
รวิมถึงต้อุงการบุคัลากรท่�ม่คัวิามเช่�ยวิชาญและอุงค์ั
คัวิามร้่ในลักษณ์ะข้ัามศึาสตร์ (Cross-disciplinary) 
และอุงคัค์ัวิามร้่แบบสห้วิิทยาการ (Multidisciplinary) 

(2)  ร่ป็แบบขัอุงวิิถ่ช่วิิตได้เป็ล่�ยนแป็ลงไป็เป็็นวิิถ่
ช่วิิตแบบห้ลายช่วิง (Multistage life) อัุนเกิดจัาก
วิิทยาการทางการแพทย์ท่�ทำาให้้มนุษย์ม่อุายุขััย
เฉล่�ยท่�ย่นยาวิขึั�น และทำาให้้เส้นแบ่งขัอุงแต่ละ
ช่วิงขัอุงวิิถ่ช่วิิตทั�งด้านการเร่ยน การทำางาน และ
การเกษ่ยณ์ไม่ชัดเจันเห้ม่อุนเดิม ช่วิงช่วิิตขัอุงคัน
แต่ละช่วิงอุาจัจัะม่ทั�งการเร่ยน การทำางาน และการ
พักผ่่อุนผ่สมผ่สานกัน และทำาให้้ร่ป็แบบขัอุงการ
ศึึกษาและการเร่ยนร้่ในระดับอุุดมศึึกษาเป็ล่�ยนไป็

(3)  การจััดการศึึกษาในภาวิะวิิกฤต เช่น การแพร่ระบาด
ขัอุงโรคัโคัวิิด-19 ท่�ส่งผ่ลกระทบต่อุการจััดการศึึกษา
ขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาทั�วิโลก ทำาให้้ในอุนาคัต 
สถาบันอุุดมศึึกษาจัำาเป็็นต้อุงป็รับตัวิให้้ม่คัวิาม
ย่ดห้ยุ่นในการจััดการศึึกษาส่งขึั�น และม่ช่อุงทาง
ห้ร่อุร่ป็แบบการจััดการศึึกษาท่�ห้ลากห้ลาย ท่�ผ้่่เร่ยน
ทุกกลุ่มสามารถเข้ัาถึงได้ทุกสถานท่�และทุกเวิลา
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ตามคัวิามในมาตรา 69 แห่้งพระราชบัญญัติการอุุดมศึึกษา พ.ศึ. 2562 ได้เปิ็ดโอุกาสให้้ทดลอุง
จััดการศึึกษาท่�แตกต่างไป็จัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษา (Higher education sandbox) เพ่�อุป็ระโยชน์
ในการสร้างนวัิตกรรมการอุุดมศึึกษา รวิมถึงการนำาไป็ส่่การป็รับป็รุงแก้ไขัมาตรฐานการอุุดมศึึกษาใน
กระบวินทัศึน์ให้ม่

สอุวิช. ได้ศึึกษาและจััดทำาข้ัอุเสนอุแนวิทางในการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐานการ
อุุดมศึึกษา (Higher education sandbox) ซึึ่�งม่ป็ระเด็นสำาคััญท่�ป็ระกอุบด้วิย กฎิห้มายท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับ
นวัิตกรรมการอุุดมศึึกษา ตัวิอุย่างมาตรฐานการอุุดมศึึกษาท่�เป็็นข้ัอุจัำากัดในการพัฒนานวัิตกรรมการ
อุุดมศึึกษา ห้ลักเกณ์ฑ์์ เง่�อุนไขั และวิิธ่ิการในการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษา 
การส่งเสริมเชิงนโยบาย กลไกการเสนอุขัอุจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษา 
และคัณ์ะกรรมการพิเศึษเฉพาะเร่�อุง ด้านการส่งเสริมนวัิตกรรมการอุุดมศึึกษา ซึึ่�งข้ัอุเสนอุฯ ได้รับคัวิาม
เห็้นชอุบจัากคัณ์ะทำางานเพ่�อุส่งเสริมการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษา ในการ
ป็ระชุมคัรั�งท่� 1/2564 วัินท่� 3 พฤษภาคัม พ.ศึ. 2564 และจัากสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวัิตกรรมแห่้งชาติ ในการป็ระชุมคัรั�งท่� 2/2564 วัินท่� 19 กรกฎิาคัม พ.ศึ. 2564

จัากมติเห้็นชอุบในท่�ป็ระชุมสภานโยบายฯ สอุวิช. ได้จััดทำาคัำาสั�งสภานโยบายการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรมแห่้งชาติ ท่� 3/2564 เร่�อุง แต่งตั�งคัณ์ะกรรมการพิเศึษเฉพาะเร่�อุง 
ด้านการส่งเสริมนวัิตกรรมการอุุดมศึึกษา และข้ัอุกำาห้นดสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวัิตกรรมแห่้งชาติเร่�อุง ห้ลักเกณ์ฑ์์ วิิธ่ิการ และเง่�อุนไขัการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัาก
มาตรฐานการอุุดมศึึกษา พ.ศึ. 2564 ป็ระกาศึไว้ิในราชกิจัจัานุเบกษา เล่ม 138 ตอุนพิเศึษ 283 
วัินท่� 18 พฤศึจิักายน 2564 ซึึ่�งได้ระบุถึง ห้ลักเกณ์ฑ์์และเง่�อุนไขัการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัาก
มาตรฐานการอุุดมศึึกษา วิิธ่ิการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัาก
มาตรฐานการอุุดมศึึกษา และการกำากับและการติดตาม
ป็ระเมินผ่ล การป็ระกันคุัณ์ภาพการศึึกษา และการ
รายงานผ่ลการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐาน
การอุุดมศึึกษา โดยสามารถโคัรงสร้างระบบ และ
กลไกการขัอุเสนอุการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัาก
มาตรฐานการอุุดมศึึกษาได้ดังภาพ



  หนา 

สภานโยบาย

 เสนออนุมัติการจัดการ ึกษาจากสถาบันอุดม ึกษา
 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
 แตงตั้งคณะผูประเมินอิสระ
 รายงานความกาวหนา สรุปการจัดการ ึกษาของสถาบันอุดม ึกษา

คณะกรรมการ
พิเ ษเ พาะเร�่อง

กระทรวง อว.

คณะทำงาน

คณะผูประเมินผลอิสระ

สถาบันอุดม ึกษา หนวยรวมดำเนินการ

 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
 รายงานผลและขอเสนอแนะ

 รวมดำเนินการจัดการ ึกษา
 สงเสร�มและสนับสนุนสถาบันอุดม ึกษา

   ในการจัดการ ึกษา

 จัดการ ึกษาที่แตกตางไปจากมาตรฐานการอุดม ึกษา
 รายงานความกาวหนาและรายงานสรุปผลการจัดการ ึกษา
 รายงานผลลัพทและผลกระทบการจัดการ ึกษา

 ป ิบัติหนาที่แทนสภานโยบาย
 อนุมัติการจัดการ ึกษาของสถาบันอุดม ึกษา
 รัฐมนตร�วาการกระทรวง อว. ป ิบัติหนาที่เปนประธาน
 ผูอำนวยการ สอวช. ป ิบัติหนาที่เลขานุการ

 ป ิบัติหนาที่สนับสนุนกระทรวง อว.

ส อว
 เลขานุการคณะทำงาน
 เช�่อมโยงกลไกการดำเนินงานของกระทรวง
 การประชาสัมพันธ
 กลไกติดตามประเมินผล
 การสนับสนุนงบประมาณ

สอว
 เลขานุการรวม คณะทำงาน
 สนับสนุนการจัดทำขอมูลทางว�ชาการ
 รวม ึกษาและพัฒนาระบบ

  หนา 

สภานโยบาย

รายงานผลใหสภานโยบายฯทราบ

คณะกรรมการพิเ ษเ พาะเร�่อง
ดานนวัตกรรมอุดม ึกษา

กระทรวง
คณะทำงาน

สถาบันอุดม ึกษา

5. พิจารณาอนุมัติขอเสนอการจัด
   การ ึกษา บับสมบูรณ

. กลั่นกรองและเสนอ
      ขอเสนอการจัดการ ึกษา บับสมบูรณ
      แผนการกำกับและติดตามการจัดการ ึกษา
      รายช�่อคณะผูประเมินอิสระ

2. พิจารณาเห็นชอบขอเสนอเช�งหลักการ
    และแจงผลการพิจารณา และขอเสนอแนะ

                 ภายใน 0 วัน

. ออกประกา และหนังสือแจงผล
    การพิจารณา พรอมรายช�่อคณะผูประเมินอิสระ

. ยื่นเสนอขอเสนอการจัดการ ึกษา
    บับสมบูรณ เห็นชอบโดยสภาสถาบันอุดม ึกษา

. ยื่นเสนอขอเสนอการจัดการ ึกษาเช�งหลักการ
    เห็นชอบโดยอธ�การบดี

. เปดหลักสูตรและแจงใหสาธารณชนรับทราบ

สอว  I รายงานประจาป 25

กลัไกการ่ขอเสันอการ่จััดการ่ศึกษาท่ี่�แตกต่างจัากมาตร่ฐานการ่อุดมศึกษา

ครงสรางร บบ บทบาทหนาท่ของหนว งานในการจัดการ กษาท่ ตกตางจากมาตรฐานการอุดม กษา



  หนา 
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การ รับเ ่ นกร บวนทั น หรือ   ของร บบอุดม กษา
ท่�มา : สมุดป็กขัาวิระบบอุุดมศึึกษาไทยในบริบทขัอุงป็ระเทศึพัฒนาแล้วิ

1. จัาก Three-stage life ไปส่้ั Multistage life: 
ป็ระเทศึไทยกำาลังก้าวิเข้ัาส่่ “Aged Society” 
อุย่างเต็มตัวิ โดยม่ป็ระชากรท่�อุายุมากกว่ิา 65 ปี็
เท่ยบเท่ากับร้อุยละ 14 ขัอุงป็ระชากรทั�งห้มดใน
ป็ระเทศึ คันไทยจัะตอุ้งป็รบัเป็ล่�ยนวิิถ่การดำาเนิน
ช่วิิตจัากเดิมในร่ป็แบบ Three-Stage Life เป็็น 
Multistage Life ด้วิยการม่ช่วิงระยะเวิลาการ
ทำางานท่�ยาวินานมากขึั�น ซึึ่�งสถาบันอุุดมศึึกษา
ม่ห้น้าท่�ในการสนับสนุนการเป็ล่�ยนแป็ลงในคัรั�ง
น่� ผ่่านการสง่เสรมิการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิต (Lifelong 
Learning) ท่�เปิ็ดโอุกาสให้้คันทุกช่วิงวัิย เข้ัามาม่
ส่วินร่วิมในการ Reskill, Upskill และ New Skill 
อุย่่ตลอุดเวิลา เพ่�อุให้้สามารถอุย่่รอุดในยุคัขัอุง 
Disruption ได้

2. จัาก Institution-based ไปส่้ั National credit 
bank: สถาบันอุุดมศึึกษาแต่ละแห้่งท่�ม่คัวิาม
เช่�ยวิชาญแตกต่างกันแต่ไม่ได้ทำางานร่วิมกัน 
ทำาให้้นักศึึกษาไม่สามารถสะสมห้น่วิยกิตขั้าม
สถาบันอุุดมศึึกษาและได้รับห้ลักฐานการเร่ยน
มาใช้ป็ระโยชน์ในการห้างานทำาได้ ฉะนั�นคัวิรม่
การลดขัั�นตอุนคัวิามซึ่ำ�าซ้ึ่อุนโดยการจััดตั�งห้น่วิย
งานกลางท่�สถานศึึกษาและผ้่่เร่ยนสามารถสะสม
ห้น่วิยการเร่ยนร้่และเร่ยกใช้ข้ัอุม่ลจัากห้น่วิยงาน
กลางดังกล่าวิได้ เพ่�อุรับรอุงผ่ลการเร่ยนห้ร่อุการ
เท่ยบโอุนผ่ลการเร่ยนได้อุย่างคัล่อุงตัวิ

3. จัาก กร่ะจุัก ไปส่้ั กร่ะจัายโอกาสัที่างการ่
ศึกษา: คัวิามเห้ล่�อุมลำ�าทางการศึึกษาเป็็นห้นึ�ง
ในปั็ญห้าห้ลักขัอุงป็ระเทศึไทยท่�เกิดขึั�นจัากคัวิาม
เห้ล่�อุมลำ�าทางเศึรษฐกิจัและสังคัม โดยเฉพาะ
การกระจุักตัวิขัอุงคัวิามมั�งคัั�งในเม่อุงให้ญ่ ซึึ่�ง
นำาไป็ส่่ปั็ญห้าอุ่�น ๆ อุ่กมากมาย เช่น การติด
กับดักรายได้ป็านกลางขัอุงป็ระเทศึ และการว่ิาง
งาน เป็็นต้น จึังเป็็นห้น้าท่�ขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษา
ในการตอุบโจัทย์น่� ผ่่านการเพิ�มการเข้ัาถึงการ
ศึึกษา ทั�งในเชิง Accessibility และ Affordability 
ในร่ป็แบบต่าง ๆ ท่�ทันสมัยต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลง
ขัอุงโลก เพ่�อุสร้างโอุกาสให้้กับคันทุกกลุ่มและทุก
ช่วิงวัิยขัอุงป็ระเทศึ

4. จัาก Supply-driven ไปส่้ั Co-creation: คัวิาม
ต้อุงการขัอุงภาคัเอุกชนเป็ล่�ยนแป็ลงไป็เป็็นการ
รับนักศึึกษาเข้ัาร่วิมทำางานก่อุนจับการศึึกษา 
สถาบันอุุดมศึึกษาม่คัวิามจัำาเป็็นต้อุงอุอุกแบบ
ห้ลักส่ตรและโมเดลการศึึกษาร่วิมกับภาคัเอุกชน
เพ่�อุห้ล่กเล่�ยงป็ัญห้าการทำางานไม่ตรงตามสาขัา
ท่�จับ (Skill mismatch) สามารถสง่มอุบการเร่ยนร้่ 
ในร่ป็แบบสห้วิิชาการ (Multi-discipline) และการ
เร่ยนร้่ตลอุดชว่ิงช่วิิต (Life-long learning) ซึ่ึ�งในสว่ิน 
ขัอุงผ้่่เร่ยนนั�นก็ม่คัวิามต้อุงการท่�จัะเร่ยนในสาขัา
ท่�ม่ผ่ลตอุบแทนท่�คุ้ัมค่ัา (Return on Investment) 
กับการลงทุนด้านการศึึกษา

5. จัาก Degree-oriented ไปส่้ั Employability-
oriented: คัวิามต้อุงการขัอุงภาคัอุุตสาห้กรรม
ม่ลักษณ์ะเป็็นพลวัิต (Dynamism) ห้ากสถาบัน
อุุดมศึึกษาไม่ม่คัวิามย่ดห้ยุ่นในการป็รับร่ป็แบบ
การเร่ยนการสอุนจัะทำาให้้การจััดการศึึกษานั�น
ไม่สอุดคัล้อุงกับคัวิามต้อุงการท่�เป็ล่�ยนแป็ลง
ไป็ ดังนั�น สถาบันอุุดมศึึกษาสามารถสร้างการ
ม่ส่วินร่วิมกับอุุตสาห้กรรมได้ (Real-sector 
engagement) โดยสถาบันอุุดมศึึกษาท่�ตั�งอุย่่ใน
หั้วิเม่อุงห้ลัก คัวิรสร้างคัวิามพร้อุมให้้บัณ์ฑิ์ต
ท่�จัะก่อุนท่�เข้ัาส่่การทำางานจัริง ได้เร่ยนร้่ทักษะ
ให้ม่ ๆ ท่�สอุดคัล้อุงกับอุุตสาห้กรรมในภาพให้ญ่ 
ในขัณ์ะท่�สถาบันอุุดมศึึกษาในพ่�นท่� คัวิรเน้นการ
สร้างบัณ์ฑิ์ตให้้ตรงกับคัวิามต้อุงการงานในพ่�นท่� 
เพ่�อุให้้เกิดการจั้างงาน (Employability) โดยการ
สร้างป็ระสบการณ์์การทำางาน (Work experience) 
และการสร้างคัวิามสัมพันธ์ิ (Relationship) กับ
อุุตสาห้กรรมและนายจ้ัาง

6. จัาก Content-based ไปส่้ั Competency-
based: สถาบันอุุดมศึึกษาในอุด่ตท่�ผ่่านมาม่
การจััดการศึึกษาในเชิง “เน่�อุห้า (Content)” และ 
“อุาช่พ (Employment)” สำาห้รับกลุ่มเป้็าห้มายใน
วัิยเร่ยน อุย่างไรก็ตาม ในปั็จัจุับันป็ระเทศึม่คัวิาม
จัำาเป็็นต้อุงสร้างทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ 
(Competence) เพ่�อุเพิ�มข่ัดคัวิามสามารถในการ
แข่ังขัันขัอุงป็ระเทศึ ดังนั�น สถาบันอุุดมศึึกษาจึัง
จัำาเป็็นตอุ้งเป็ล่�ยนระบบการศึึกษาโดยการจััดการ
ศึึกษาเชิงสมรรถนะ (Competence) และการ
ป็รับการเร่ยนการสอุนท่�เน้นผ่ลลัพธ์ิการเร่ยนร้่ 
(Outcomes based Education) ซึึ่�งเป็็นการป็รับ
เป็ล่�ยนจัากการศึึกษาท่�เนน้การสอุนขัอุงอุาจัารย์ 
ให้้เป็็นการสร้างการเร่ยนร้่ขัอุงผ้่่เร่ยนเป็็นห้ลัก 
เพ่�อุการเร่ยนร้่และเพ่�อุผ่ลิตบัณ์ฑิ์ตท่�เป็็นผ้่่นำาการ
เป็ล่�ยนแป็ลง (Change Agent)

7. จัาก Local perspective ไปส่้ั Global 
perspective: ในยุคัสมัยขัอุงโลกไร้พรมแดน การ
สร้างบุคัลากรท่�ม่ศัึกยภาพและสามารถแข่ังขัันได้
ในระดับสากลนั�นสำาคััญอุย่างยิ�ง เน่�อุงจัากการ
ขัาดแคัลนบุคัลากรศัึกยภาพส่งดังกล่าวิจัะส่งผ่ล 
กระทบต่อุการย้ายฐานการผ่ลิตขัอุงอุุตสาห้กรรม
เป้็าห้มายท่�สำาคััญไป็ยังป็ระเทศึใกล้เค่ัยง ดังนั�น 
การสรา้งเม่อุงในป็ระเทศึให้้กลายเป็็น “ศ่ึนย์กลาง
ทางการศึึกษา” (Education Hub) ไม่ว่ิาจัะเป็็น
ระดับโลกห้ร่อุภ่มิภาคั นอุกจัากจัะสามารถ
ดึงด่ดชาวิต่างชาติเข้ัามาศึึกษาและแลกเป็ล่�ยน
เร่ยนร้่ทางวิิชาการและงานวิิจััย จันนำาไป็ส่่การ
พัฒนาคุัณ์ภาพทางการศึึกษาระดับสากลให้้กับ
ป็ระชาชนภายในป็ระเทศึได้แล้วินั�น ยังเป็็นการ
เตร่ยมคัวิามพร้อุมกำาลังแรงงานเพ่�อุรอุงรับการ
เติบโตทางเศึรษฐกิจัขัอุงป็ระเทศึอุ่กด้วิย

8. Towards Creative Ecosystem: การพัฒนา
เศึรษฐกิจัเชิงสร้างสรรค์ั (Creative economy) 
เริ�มต้นมาจัากคัวิามคิัดสร้างสรรค์ัขัอุงคัน อุาจัถ่อุ
ได้ว่ิาเป็็นทรัพยากรท่�ไม่ม่ต้นทุน แต่ในคัวิามเป็็น
จัริงแล้วิ ทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็็นสิ�งสำาคััญ
ท่�ไม่คัวิรมอุงขัา้ม เพราะถา้ป็ราศึจัากแนวิคัดิและ
ทักษะขัอุงคันแลว้ิ การพฒันาเศึรษฐกจิัสร้างสรรคั์
ย่อุมเป็็นไป็ดว้ิยคัวิามยากลำาบาก จึังเป็็นท่�มาขัอุง
การพัฒนานิเวิศึสร้างสรรค์ั การสร้างบรรยากาศึ
สร้างสรรค์ั ทั�งจัากการสร้างพ่�นท่�เปิ็ดในการแสดง
คัวิามคิัด การจััดกิจักรรมต่าง ๆ ห้ร่อุโคัรงสร้าง
พ่�นฐานด้านศิึลป็ะและวัิฒนธิรรม เช่น พิพิธิภัณ์ฑ์์ 
ห้อุศิึลป็ะ ห้้อุงสมุด ศ่ึนย์การเร่ยนร้่ เป็็นต้น 
ซึึ่�งจัะช่วิยกระตุ้นจิันตนาการ เอุ่�อุอุำานวิยต่อุ
การคิัดสิ�งให้ม่ การกล้าแสดงอุอุกทางคัวิามคิัด 
ท่�สร้างสรรค์ั รวิมถึงการป็รับเป็ล่�ยนแนวิคิัด 
(Mindset) ทัศึนคัติ (Attitude) เพ่�อุให้้เกิด Creative 
ecosystem อุย่างแท้จัริง

9. จัาก Limited access ไปส่้ั Opened access:  
ธิรรมาภิบาลในระบบอุุดมศึึกษา (Good governance) 
ในส่วินขัอุงการเป็ิดเผ่ยขั้อุม่ลต่อุสาธิารณ์ะและ
ห้น่วิยงานต่าง ๆ โดยเป็ล่�ยนจัากร่ป็แบบการ
ใช้กลไกกำากับสถาบันอุุดมศึึกษาเป็็นการตรวิจั
สอุบสถาบันอุุดมศึึกษาด้วิยการเปิ็ดเผ่ยข้ัอุม่ล 
ป็ระกอุบกับในอุนาคัตป็ระชาชนจัะม่คัวิาม
ต้อุงการให้้ม่การเปิ็ดเผ่ยข้ัอุม่ลเพ่�อุเป็็นป็ระโยชน์
ในการเร่ยน การเข้ัาศึึกษาต่อุ เป็็นต้น

10. จัาก Supply-side ไปส่้ั Demand-directed 
financing: ในปั็จัจุับัน คัวิามล้มเห้ลวิขัอุงตลาด  
(Market Failure) และภาคัรัฐในการจััดสรร
งบป็ระมาณ์และการใช้ทรัพยากรในระบบ
อุุดมศึึกษา ทำาให้้การศึึกษาในระดับน่�ไม่สามารถ
ตอุบโจัทย์ขัอุงทั�งป็ระเทศึและนักศึึกษาได้ 
โดยเฉพาะในยุคัขัอุง Disruption ท่�คัวิามต้อุงการ
ขัอุงผ้่่คันเป็ล่�ยนแป็ลงไป็อุย่่ตลอุดเวิลา จึังต้อุง
ม่นโยบายท่�นำาสัญญาณ์คัวิามต้อุงการ (Demand 
Signals) เห้ล่าน่�มาพิจัารณ์าเพ่�อุเพิ�มคุัณ์ภาพ 
ป็ระสิทธิิภาพ และป็ระสิทธิิผ่ลในการจััดการ
ศึึกษา สำาห้รับการนำาป็ระเทศึไป็ส่่คัวิามยั�งย่น
ทางการเงิน (Financial Sustainability) เช่น 
นโยบายการสนับสนุนงบป็ระมาณ์เพ่�อุตอุบสนอุง 
ต่อุอุุป็สงค์ั (Demand-Directed Financing) 
เป็็นต้น
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การ รับร บบการขอตา หนงทางว าการดานนวัตกรรม 

การจััดทำาเกณ์ฑ์์การขัอุกำาห้นดตำาแห้น่งทางวิิชาการ
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ม่คัวิามสามารถให้้เข้ัามาม่ส่วินร่วิมในการขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึ
ไป็ส่่ระบบเศึรษฐกิจัฐานนวัิตกรรมด้วิยการสร้างอุงค์ัคัวิามร้่
และการพัฒนานวัิตกรรมสำาห้รับการขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึต่อุไป็ 
โดยการจััดทำาเกณ์ฑ์์ดังกล่าวิมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทการ
ทำางานและเส้นทางอุาช่พขัอุงบุคัลากรสถาบันอุุดมศึึกษา 
นอุกเห้น่อุจัากการขัอุกำาห้นดตำาแห้น่งทางวิิชาการในร่ป็แบบ
การใช้ผ่ลงานต่พิมพ์ โดยม่วัิตถุป็ระสงค์ัเพ่�อุส่งเสริมการพัฒนา
ห้ร่อุป็ระยุกต์ใช้ผ่ลงานด้านนวัิตกรรมให้้ตรงตามคัวิามต้อุงการ
และคัวิามจัำาเป็็นขัอุงป็ระเทศึ รวิมถึงสนับสนุนการทำางาน
เช่�อุมโยงระห้ว่ิางสถาบันอุุดมศึึกษาและภาคัส่วินอุ่�น ๆ อุาทิ 
ภาคัอุุตสาห้กรรม ชุมชนและสังคัม เพ่�อุขัยายการนำาเอุาอุงค์ั
คัวิามร้่ไป็ใช้ป็ระโยชน์ในวิงกว้ิาง

สอุวิช. ร่วิมกับ สำานักงานป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม จััดทำา (ร่าง) ห้ลักเกณ์ฑ์์การ
ขัอุกำาห้นดตำาแห้น่งทางวิิชาการด้วิยผ่ลงานด้านนวัิตกรรม 

เสนอุตอุ่คัณ์ะอุนกุรรมการเฉพาะกจิัเพ่�อุพิจัารณ์าเกณ์ฑ์์ในการ
กำาห้นดตำาแห้น่ง ศึ. รศึ. และ ผ่ศึ. ท่�ไม่อุาศัึยงานตำาราห้ร่อุงาน
วิิจััย และคัณ์ะท่�ป็รึกษาผ้่่ทรงคุัณ์วุิฒิ เม่�อุวัินท่� 21 ส.คั. 2564 
และเสนอุ (ร่าง) ห้ลักเกณ์ฑ์์ต่อุท่�ป็ระชุมคัณ์ะกรรมการ
ข้ัาราชการพลเร่อุนในสถาบันอุุดมศึึกษา (ก.พ.อุ.) เม่�อุวิันท่� 
25 ส.คั. 2564 โดยท่�ป็ระชุม ก.พ.อุ. ม่มติเห็้นชอุบในห้ลักการ
และเกณ์ฑ์์การเสนอุขัอุตำาแห้น่งทางวิิชาการทั�ง 5 ด้าน ป็ระกอุบ
ด้วิย 1) ด้านรับใช้ท้อุงถิ�นและสังคัม 2) ด้านสร้างสรรค์ัสุนทร่ยะ 
ศิึลป็ะ 3) ด้านการสอุน 4) ด้านนวัิตกรรม และ 5) ด้านศึาสนา 

โดยห้ลักเกณ์ฑ์์การขัอุกำาห้นดตำาแห้น่งทางวิิชาการด้วิย
ผ่ลงานด้านนวัิตกรรมมุ่งเน้นการพิจัารณ์า 2 ด้าน ป็ระกอุบ
ด้วิย 1) คุัณ์สมบัติบุคัลากร ซึึ่�งจัะพิจัารณ์าถึงบทบาทการสร้าง
ท่มงานห้ร่อุเคัร่อุข่ัาย บทบาทการเช่�อุมโยงกับผ้่่ใช้ป็ระโยชน์ 
และบทบาทในการผ่ลักดันการนำาผ่ลงานไป็ใช้ป็ระโยชน์ และ 
2) ด้านผ่ลงานนวิตักรรม มุ่งเน้นท่�การพจิัารณ์าถงึลักษณ์ะและ
คุัณ์ภาพขัอุงผ่ลงานในด้านการนำาผ่ลงานไป็ใช้ป็ระโยชน์ รวิมถึง
พิจัารณ์าผ่ลลัพธ์ิและผ่ลกระทบขัอุงผ่ลงานนวัิตกรรมท่�เกิดขึั�น
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ออก บบกองทุนอุดม กษา กรางก หมา  

การจััดตั�งกระทรวิง อุวิ. นับเป็็นการป็ฎิิร่ป็เชิงโคัรงสร้าง
ท่�สำาคััญ ซึ่ึ�งม่วัิตถุป็ระสงคั์ห้ลักเพ่�อุให้้กระทรวิงฯ ทำาห้น้าท่�
ขัับเคัล่�อุนพันธิกิจัท่�สำาคััญขัอุงป็ระเทศึ มุ่งเน้นการพัฒนา
เพ่�อุตอุบโจัทย์ทั�งทางด้านเศึรษฐกิจัและสังคัม และขัับเคัล่�อุน
ป็ระเทศึไป็ส่่คัวิามเป็็นป็ระเทศึท่�พัฒนาแล้วิ โดยภารกิจัห้ลัก
ขัอุงกระทรวิงฯ ค่ัอุการพัฒนาการศึึกษาและสถาบันอุุดมศึึกษา
เพ่�อุผ่ลิตกำาลังคันท่�ม่คุัณ์ภาพรอุงรับการเป็ล่�ยนแป็ลงใน
อุนาคัต รวิมถึงการยกระดับคุัณ์ภาพการศึึกษาให้้ม่คัวิาม
เป็็นเลิศึทัดเท่ยมกับป็ระเทศึท่�ม่คัวิามก้าวิห้น้าด้านการวิิจััย
และนวิัตกรรม ซึ่ึ�งการบรรลุเป้็าห้มายและผ่ลสัมฤทธิิ�นั�นต้อุง
อุาศัึยการสนับสนุนงบป็ระมาณ์จัากภาคัรัฐอุย่างต่อุเน่�อุง
และเป็็นระบบเพ่�อุการพัฒนาระบบการศึึกษาขัอุงป็ระเทศึ
ให้้ม่คัวิามเข้ัมแข็ังและม่คุัณ์ภาพ อุ่กทั�งระบบการอุุดมศึึกษา
ปั็จัจุับันจัำาเป็็นต้อุงร่บป็รับตัวิเพ่�อุให้้ทันต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลง
อุย่างฉับพลัน รวิมถึงรอุงรับการจััดการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตเพ่�อุ
ตอุบสนอุงคัวิามต้อุงการขัอุงคันทุกช่วิงวัิยให้้ม่โอุกาสเข้ัาถึง
การศึึกษาตามคัวิามต้อุงการขัอุงผ้่่เร่ยนได้ เพ่�อุพัฒนาคัวิาม
สามารถ ม่คัวิามร้่ทักษะและคัุณ์ลักษณ์ะท่�พึงป็ระสงคั์ในการ
ดำารงช่วิิต สามารถอุย่่ร่วิมกับผ้่่อุ่�นในสังคัม รวิมถึงม่สมรรถนะ
ในการทำางานเพ่�อุการป็ระกอุบอุาช่พตามคัวิามถนัดและคัวิาม
สนใจัสอุดคัล้อุงกับคัวิามต้อุงการขัอุงตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาเศึรษฐกิจัและสังคัมขัอุงป็ระเทศึ อุ่กทั�งสถาบันการศึึกษา
คัวิรม่คัวิามย่ดห้ยุ่น ในการจััดการเร่ยนร้่เพ่�อุตอุบโจัทย์คัวิาม
ต้อุงการในอุนาคัตท่�ม่คัวิามห้ลากห้ลาย อุาทิ ด้านเศึรษฐกิจั 
สังคัมศึาสตร์ มนุษยศึาสตร์ สิ�งแวิดล้อุม รวิมถึงการเม่อุงการ
ป็กคัรอุง ซึึ่�งไม่เพ่ยงแต่สถาบันอุุดมศึึกษาเท่านั�นท่�จัะเป็็นผ้่่ม่
บทบาทสำาคััญในระบบการอุุดมศึึกษาแต่ยังป็ระกอุบด้วิยผ้่่ม่
บทบาทสำาคััญ อุ่�น ๆ อุาทิ สถาบันวิิจััย อุงคั์กรภาคัรัฐและ
เอุกชน อุงค์ักรต่างป็ระเทศึ รวิมถึงชุมชนและภาคัการผ่ลิต
และบริการ ซึึ่�งเป็็นภาคัส่วินท่�ม่คัวิามสำาคััญในการสร้างคัวิาม
เป็ล่�ยนแป็ลงขัอุงระบบการอุุดมศึึกษา 

ทั�งน่� การจััดสรรงบป็ระมาณ์ในระบบป็กติเป็็นรายปี็ยัง
ไม่สามารถส่งเสริมการพัฒนาด้านการอุุดมศึึกษาได้อุย่างม่
ป็ระสิทธิิภาพ เน่�อุงจัากการผ่ลิตกำาลังคันระดับส่งเฉพาะทาง
และการวิิจััยท่�ตอุบสนอุงคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ จัำาเป็็น
ต้อุงม่การวิางแผ่นทั�งระยะสั�นและระยะยาวิอุย่างต่อุเน่�อุง 
รวิมถึงม่การจััดสรรงบป็ระมาณ์ให้้เป็็นไป็ตามวิตัถปุ็ระสงคัเ์พ่�อุ
นำาไป็ส่่การบรรลุเป้็าห้มายในแต่ละระยะ ซึึ่�งจัำาเป็็นต้อุงได้รับ
การจััดสรรงบป็ระมาณ์เป็็นกอุ้นและสามารถบรหิ้ารจััดการการ
ใช้จ่ัายได้โดยไม่ติดข้ัอุจัำากัดด้านป็ฏิิทินงบป็ระมาณ์ป็ระจัำาปี็ 
(Block grant and multi-year) เพ่�อุให้้การใช้จ่ัายงบป็ระมาณ์
คัล่อุงตัวิและป็รับเป็ล่�ยนได้ตามคัวิามเป็ล่�ยนแป็ลงท่�ม่พลวิัต 

โดยเฉพาะอุย่างยิ�งในภาวิะท่�ม่การการเป็ล่�ยนอุย่างพลิกโฉม
ฉับพลนัและการเกดิเห้ตุวิิกฤติเชิงซึ่อุ้นอุ่�นท่�ไมอุ่าจัคัาดการณ์์ได้ 
เพ่�อุให้้ม่การดำาเนินงานอุย่างต่อุเน่�อุงและบรรลุวัิตถุป็ระสงค์ั
ขัอุงการพัฒนาสถาบันอุุดมศึึกษา 

ด้วิยเห้ตุผ่ลข้ัางต้น จึังม่คัวิามจัำาเป็็นต้อุงจััดตั�ง “กองทุี่น
เพ้ั�อพััฒนาการ่อุดมศึกษา” ขึั�น เพ่�อุสนับสนุนภารกิจัเฉพาะ
ด้านในการพัฒนาคัวิามเป็็นเลิศึขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาและ
การผ่ลิตกำาลังคันระดับส่งเฉพาะทางตามคัวิามต้อุงการ
ขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุเป็็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้้สถาบัน
อุุดมศึึกษาดำาเนินพันธิกิจัไป็ในทิศึทางท่�สร้างคัวิามเข้ัมแข็ังให้้
แก่ระบบเศึรษฐกิจัและสังคัม รวิมทั�งเพิ�มข่ัดคัวิามสามารถใน
การแข่ังขัันขัอุงป็ระเทศึ นอุกจัากน่� กอุงทุนเพ่�อุพัฒนาการ
อุุดมศึึกษา จัะเป็็นแห้ล่งงบป็ระมาณ์สำาห้รับการให้้เงินก้่ย่ม
ดอุกเบ่�ยตำ�าแก่สถาบันอุุดมศึึกษาเอุกชนเพ่�อุพัฒนาการจััดการ
ศึึกษาให้้ม่คุัณ์ภาพมากขึั�น สอุดคัล้อุงกับป็ระเด็นการจััดสรร
ทรัพยากรในการจััดการอุุดมศึึกษาตามมาตรา 45 (3) และ
มาตรา 45 (4) แห้่งพระราชบัญญัติการอุุดมศึึกษา พ.ศึ. โดย
ม่ระบบติดตาม ตรวิจัสอุบและป็ระเมินผ่ลท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ 
เพ่�อุให้้สามารถป็ระเมินผ่ลสัมฤทธิิ�ขัอุงการดำาเนินงานให้้เป็็น
ไป็ตามทิศึทางท่�กำาห้นด 

สอุวิช. ร่วิมกับสำานักงานป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม ศึึกษาแนวิทางเพ่�อุอุอุกแบบ 
รวิมถึงจััดทำาข้ัอุเสนอุการจััดตั�งกอุงทุนเพ่�อุพัฒนาการ
อุุดมศึึกษา โดยวิิเคัราะห้์แนวิทางการจััดตั�งกอุงทุนจัาก
พระราชบัญญัติการอุุดมศึึกษา พ.ศึ. 2562 ตามมาตรา 47 
ต่อุมาคัณ์ะกรรมการการอุุดมศึึกษา (กกอุ.) ในการป็ระชุม 
คัรั�งท่� 7/2563 เม่�อุวัินท่� 9 กรกฎิาคัม 2563 เห้น็ด้วิยในห้ลักการ
ขัอุงการจััดตั�งกอุงทุนพัฒนาการอุุดมศึึกษา เพ่�อุให้้ป็ระเทศึไทย
ม่กำาลังคันคัุณ์ภาพและเพ่ยงพอุในสาขัาท่�สอุดคัล้อุงกับคัวิาม
ต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ เกิดกลไกการทำางานในการพัฒนา
ระบบอุุดมศึึกษาร่วิมกับ ภาคัรัฐ มห้าวิิทยาลัย ภาคัเอุกชน 
และชุมชน ท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ ขัณ์ะน่� ร่างกฎิห้มายฯ ได้ผ่่านการ
พิจัารณ์าจัากคัณ์ะกรรมการท่�ป็รึกษาทรงคัุณ์วุิฒิพิจัารณ์าร่าง
กฎิห้มายล่กบทภายใต้กฎิห้มายจััดตั�งกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม คัรั�งท่� 9/2563 เม่�อุวัินท่� 
24 พฤศึจิักายน 2563 และได้รับคัวิามเห็้นชอุบในห้ลักการ
จัากท่�ป็ระชุมสภานโยบายวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม
แห่้งชาติเม่�อุวัินท่� 4 กุมภาพันธ์ิ 2564 และคัณ์ะทำางานได้ม่
การยกร่างพระราชบัญญัติการอุุดมศึึกษา (ฉบับท่� ..) พ.ศึ. ..... 
โดยได้ผ่่านขัั�นตอุนการฟัื้งคัวิามคิัดเห็้นท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับกฎิห้มาย
กอุงทุนอุุดมศึึกษาเร่ยบร้อุยแล้วิ ขัณ์ะน่�อุย่่ระห้ว่ิางเตร่ยมนำา
เสนอุต่อุคัณ์ะรัฐมนตร่ ในปี็ 2565 ต่อุไป็
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ขอเสนอก ุท การทางานรวมเพ่ือตอบ จท

ุ ท าสตรการ พั นา ร เ ท  ของก ุ ม

มหาวท า ั เทค น รา มงค

สถาบันอุุดมศึึกษาในฐานะภาคัส่วินท่�ม่บทบาทสำาคััญ
ในการขัับเคัล่�อุน (Driver) การยกระดับศัึกยภาพบุคัลากรให้้ม่
ทักษะและสมรรถนะท่�สอุดคัล้อุงกับการขัับเคัล่�อุนเป็้าห้มาย
ป็ระเทศึ พร้อุมทั�งเป็็นสถาบันท่�สร้างอุงค์ัคัวิามร้่ เทคัโนโลย่
และนวัิตกรรม ซึึ่�งมห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัลทั�ง 9 แห่้ง 
นับเป็็นกลุ่มมห้าวิิทยาลัยท่�ม่บทบาทสำาคััญต่อุการพัฒนา
ป็ระเทศึ เน่�อุงด้วิยเป็็นมห้าวิิทยาลัยท่�ม่การจััดการเร่ยนการ
สอุนทางด้านวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ ท่�มุ่งเน้นการสร้าง
บัณ์ฑิ์ตให้้เป็็นนวิัตกรนักป็ฏิิบัติท่�ม่ทักษะเทคัโนโลย่ชั�นส่ง 
สอุดคัล้อุงกับคัวิามต้อุงการกำาลังคันขัอุงภาคัป็ระกอุบการ 
ป็ระกอุบกับคัวิามสามารถขัอุงคัณ์าจัารย์ท่�ม่คัวิามเช่�ยวิชาญ
ท่�ห้ลายห้ลาย สามารถป็ระยุกต์ใช้เทคัโนโลย่ขัั�นส่ง เช่�อุมโยง
เข้ัากับอุงค์ัคัวิามร้่ท้อุงถิ�น ต่อุยอุดและป็รับป็รุงจันกลายเป็็น
เทคัโนโลย่ท่�ม่คัวิามเห้มาะสม และถ่ายทอุดลงส่่ระดับชุมชน
ได้อุ่กทางห้นึ�ง ซึึ่�งเทคัโนโลย่เห้ล่าน่�จัะเป็็นรากฐานสำาคััญใน
การยกระดับการขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึจัากภายใน

สอุวิช. ร่วิมดำาเนินงานกับคัณ์ะทำางานจัากห้ลายภาคัส่วิน
และคัณ์ะกรรมการอุอุกแบบจััดทำายุทธิศึาสตร์มห้าวิิทยาลัย
เทคัโนโลย่ราชมงคัล เพ่�อุขัับเคัล่�อุนป็ระเด็นสำาคััญขัอุง
ป็ระเทศึ โดย สอุวิช. สนับสนุนเคัร่�อุงม่อุและกระบวินการ 
Policy Design Process เพ่�อุแป็ลงวิิสัยทัศึน์เเละพันธิกิจั
ขัอุงห้น่วิยงานให้้เป็็นนโยบายท่�จัับต้อุงได้ผ่่านแพลตฟื้อุร์ม
พัฒนานโยบายนวัิตกรรม Thailand Higher Education 
and Innovation Policy Accelerator (THIPA) ผ่่านการจััด
กิจักรรมอุบรมเชิงป็ฏิิบัติการเพ่�อุจััดทำากลยุทธ์ิขัอุงกลุ่ม มทร. 
จัำานวิน 3 คัรั�ง ซึึ่�งม่ผ้่่เข้ัาร่วิมจัากกลุ่ม มทร. ได้แก่ อุธิิการบด่ 
รอุงอุธิิการบด่ ผ้่่ช่วิยอุธิิการบด่ ผ้่่อุำานวิยการกอุง คัณ์บด่ และ
รอุงคัณ์บด่ จัำานวิน 70 คัน โดยม่การระดมคัวิามเห็้นเก่�ยวิกับ
การคัาดการณ์์อุนาคัต ปั็จัจััยภายนอุกท่�ม่ผ่ลกระทบต่อุภาพ
อุนาคัตขัอุง มทร. เพ่�อุจััดทำาวิิสัยทัศึน์ร่วิม เป้็าป็ระสงค์ั และ
กลยุทธ์ิขัอุง มทร. เพ่�อุขัับเคัล่�อุนป็ระเด็นสำาคััญขัอุงป็ระเทศึ 
ผ่่านกระบวินการ ดังน่� 

• วิิเคัราะห์้จุัดแข็ัง โอุกาส แรงบันดาลใจัและผ่ลลัพธ์ิท่�
คัาดห้วัิงขัอุงอุงค์ักร (SOAR analysis)

• ระบุแนวิโน้ม (trends) ท่�เป็็นแรงผ่ลักดัน (driving forces) 
ขัอุงป็ระเด็นท่�กำาลังพิจัารณ์าอุย่่ในด้านสังคัม (social) 
เทคัโนโลย่ (technology) เศึรษฐกิจั (economic) 
สิ�งแวิดล้อุม (environment) ห้ร่อุ การศึึกษา (education) 
และนโยบาย /การเม่อุง (policy / politics) 

• วิิเคัราะห์้วัิตถุป็ระสงค์ั ข้ัอุได้เป็ร่ยบและขัอุบเขัตการ
การดำาเนินงานขัอุงอุงค์ักร (OAS analysis)

• ระบุคัวิามไม่แน่นอุน (uncertainties) ขัอุงปั็จัจััยห้ร่อุ
เห้ตุการณ์์ท่�ไม่แน่ใจัว่ิาจัะเกิดห้ร่อุไม่เกิดในอุนาคัต

• กำาห้นดป็ระเด็นห้ลัก (scenario logics) ขัอุงโคัรงเร่�อุงภาพ
อุนาคัตป็ระมาณ์ 3 - 4 ป็ระเด็น

• จััดทำาภาพอุนาคัตในลักษณ์ะเร่�อุงเล่า (narrative) 
เห้ตุการณ์์ในอุนาคัต

• เช่�อุมโยงภาพอุนาคัตกับการวิางแผ่นเชิงกลยุทธิ์ โดย
พิจัารณ์าเห้ตุปั็จัจััยทุกอุย่างได้คัรบถ้วินภายใต้ทรัพยากร
จัำากัด เพ่�อุขัยายผ่ลสิ�งท่�พึงป็ระสงค์ั และป้็อุงกันสิ�งท่�
ไม่พึงป็ระสงค์ัมิให้้เกิดขึั�น

• ระดมคัวิามเห็้นเพ่�อุจััดทำาวิิสัยทัศึน์ร่วิมขัอุงมห้าวิิทยาลัย
เทคัโนโลย่ราชมงคัล

• กำาห้นดเป้็าป็ระสงค์ัเชิงกลยุทธ์ิ จัากการวิิเคัราะห์้ป็ระเด็น
สำาคััญ (Key issues)

• พยากรณ์์แบบมอุงย้อุนห้ลัง  (Back  cas t i ng ) 
เพ่�อุพิจัารณ์าแนวิทางและคัวิามเป็็นไป็ได้ในการบรรลุ
อุนาคัตท่�ต้อุงการนั�น

ในส่วินขัอุงการระดมคัวิามคัิดเห้็นเพ่�อุจััดทำาวิิสัยทัศึน์
กลุ่ม มทร. ผ้่่ร่วิมกิจักรรมได้กำาห้นดวิสััยทัี่ศน์ร่่วมของ 
มที่ร่. ค้อ บัณฑิิตนักปฏิิบัติแลัะนวัตกร่ แลัะผ้้ปร่ะกอบ
การ่ได้รั่บการ่ยกร่ะดับทัี่กษะจัาก มที่ร่. ม่สัมร่ร่ถนะแลัะ
ทัี่กษะส้ัง ม่บที่บาที่สัำาคัญในการ่สัร่้างข่ดความสัามาร่ถ
ที่างด้านเที่คโนโลัย่แลัะนวัตกร่ร่มของภาคเกษตร่แลัะ
อุตสัาห์กร่ร่ม แลัะบร่ิการ่ตามอัตลัักษณ์ของชุีมชีน
ท้ี่องถิ�นแลัะพ้ั�นท่ี่� 
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โดยผ้่่เข้ัาร่วิมกิจักรรมได้กำาห้นดเป้็าป็ระสงค์ัขัอุง 
กลุ่ม มทร. 4 หั้วิข้ัอุ ได้แก่ 1) ผ้่่ต้อุงการเร่ยนร้่ในพ่�นท่�เข้ัาถึง
แห้ล่งเร่ยนร้่ขัอุง มทร. จับการศึึกษาเป็็นนักเทคัโนโลย่ และ
วิิศึวิกรนักป็ฏิิบัติท่�ม่สมรรถนะส่ง 2) ผ้่่ป็ระกอุบการเคัร่อุข่ัาย 
มทร. เป็ล่�ยนผ่่านไป็ส่่ smart farmer, innovation-based 
industry และ creative tourism 3) ชุมชนในพ่�นท่�บริการขัอุง 
มทร. สามารถบริห้ารจััดการตนเอุง ม่คุัณ์ภาพช่วิิตท่�ด่ และม่
รายไดท่้�ยั�งย่น และ 4) มทร. ม่ระบบบรหิ้ารจััดการอุงคัก์ร ONE 
RMUT ท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ เกิดคัวิามคัล่อุงตัวิและม่ธิรรมาภิบาล 
ทั�งน่�ไดร่้วิมกำาห้นดกลัยทุี่ธ์ุของ มที่ร่. เพ้ั�อขบัเคล้ั�อนปร่ะเดน็
สัำาคัญของปร่ะเที่ศ ได้แก่ 

1)	 พััฒนานักปฏิิบััติิทัักษะสููงด้้วยเทัคโนโลยีและ
ความคดิ้สูร้้างสูร้ร้ค	์และบัม่เพัาะนวตัิกร้มอือาชีีพั	
สูำาหรั้บัภาคปร้ะกอบัการ้ทุักพืั�นทีั�

2)	 เปลี�ยนผ่่านภาคการ้เกษติร้	 ภาคการ้ผ่ลิติ	 และ
ภาคการ้บัริ้การ้ไปสูู่เกษติร้อัจฉริ้ยะ	 อุติสูาหกร้ร้ม
สูร้้างสูร้ร้ค์ทีั�มีมูลค่าสููง	และอุติสูาหกร้ร้มการ้ผ่ลิติ
ฐานเทัคโนโลยีและนวัติกร้ร้ม	 จากศัักยภาพัและ
ทัรั้พัยากร้ของกลุ่ม	มทัร้.

3)	 ผ่นึกกำาลังชุีมชีนในพืั�นทีั�บัริ้การ้ของ	มทัร้.	เพืั�อมุ่งสูู่
การ้พััฒนาพืั�นทีั�อยา่งเหมาะสูมและยั�งยนืพัร้้อมร้บัั
การ้เปลี�ยนแปลง	ในมิติิความหลากหลายของพืั�นทีั�	
ด้้วยความเชีี�ยวชีาญและความโด้ด้เด่้นของ	มทัร้.

4)	 ปฏิิรู้ปโคร้งสูร้้างของกลุ่ม	มทัร้.	เพืั�อบัร้หิาร้จัด้การ้
ข้อมูล	 งบัปร้ะมาณและกำาลังคนสูมร้ร้ถนะสููง 
มุ่ง สูู่การ้เป็นองค์กร้อัจฉริ้ยะบันร้ะบับัดิ้จิทััล
แพัลติฟอร์้ม

ปั็จัจุับันคัณ์ะทำางาน สอุวิช. และคัณ์ะทำางานอุอุกแบบ
จััดทำา ยุทธิศึาสตร์มห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล  
เพ่�อุขัับเคัล่�อุนป็ระเด็นสำาคััญขัอุงป็ระเทศึ อุย่่ระห้ว่ิางการจััดทำา
สมุดป็กขัาวิ (White paper) ยุทธิศึาสตร์ขัอุงกลุ่มมห้าวิิทยาลัย
เทคัโนโลย่ราชมงคัลเพ่�อุขัับเคัล่�อุนโจัทยใ์ห้ญข่ัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุ
เสนอุตอุ่ท่�ป็ระชมุอุธิิการบด่มห้าวิิทยาลยัเทคัโนโลย่ราชมงคัล 
(ทป็อุ.มทร.) และนำาเสนอุต่อุคัณ์ะกรรมการการอุุดมศึึกษา 
(กกอุ.) พร้อุมทั�งกำาห้นด Flagship ท่�ม่การทำางานร่วิมกัน
ขัอุงกลุ่ม มทร. เพ่�อุนำาเสนอุต่อุรัฐมนตร่ว่ิาการกระทรวิง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม สำานักงาน
ป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร ์วิิจััยและนวิตักรรม 
และห้น่วิยบริห้ารและจััดการทุนฯ ในลำาดับต่อุไป็

บทบาทของก ุมมหาวท า ั รา ภั  เพ่ือตอบ จท

ุท าสตรการพั นา ร เท

มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิทั�ง 38 แห่้ง ถ่อุเป็็นตัวิจัักรสำาคััญ
ต่อุการพัฒนาเศึรษฐกิจั สังคัม และทรัพยากรมนุษย์ ตั�งแต่ใน
ระดับชุมชนท้อุงถิ�นจันถึงในระดับพ่�นท่�ภ่มิภาคั ซึึ่�งเป็็นรากฐาน
สำาคััญขัอุงการพัฒนาป็ระเทศึ โดยม่ศึักยภาพท่�โดดเด่นทั�งใน
ด้านท่�ตั�งซึึ่�งกระจัายตัวิอุย่่ทั�วิทุกภ่มิภาคัขัอุงป็ระเทศึ ทรัพยากร
บุคัคัลและอุงค์ัคัวิามร้่ในสาขัาท่�ห้ลากห้ลาย คัวิามใกล้ชิดและ
ป็ระสบการณ์์การทำางานร่วิมกับชุมชนท้อุงถิ�นมาเป็็นระยะเวิลา
ยาวินาน รวิมถึงการม่ยุทธิศึาสตร์มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิเพ่�อุการ
พัฒนาท้อุงถิ�นซึึ่�งเป็็นทิศึทางการขัับเคัล่�อุนสำาคััญ

ท่ี่�มา : ประมวลผลโดย สอวช.
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สอุวิช. และ มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ ทั�ง 38 แห่้ง ได้จััดทำา
บันทึกข้ัอุตกลงคัวิามร่วิมม่อุการพัฒนานโยบายและข้ัอุริเริ�ม
เพ่�อุส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามห้าวิิทยาลัยราชภัฏิเพ่�อุ
ตอุบโจัทย์การพัฒนาป็ระเทศึ เม่�อุวัินท่� 29 พฤศึจิักายน 2564 
เพ่�อุร่วิมดำาเนินการจััดทำาแผ่นป็ฏิิบัติการเชิงยุทธิศึาสตร์ 
(Strategic Action Plan) มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ รวิมถึงการพัฒนา
ข้ัอุเสนอุนโยบายและข้ัอุริเริ�มสำาคััญขัอุงกลุ่มมห้าวิิทยาลัย
ราชภัฏิ เพ่�อุรวิมพลังกลุ่มมห้าวิิทยาลัยราชภัฏิสร้าง
ผ่ลกระทบเชิงป็ระจัักษ์ในการยกระดับศัึกยภาพเศึรษฐกิจัและ
สังคัม ชุมชนท้อุงถิ�นท่�สอุดคัล้อุงกับคัวิามห้ลากห้ลายขัอุงแตล่ะ
ภ่มิภาคัขัอุงป็ระเทศึ 

ปั็จัจัุบันอุย่่ระห้ว่ิางการดำาเนินกิจักรรมการป็ระชุม
เชิงป็ฏิิบัติการ (Workshop) ร่วิมกับมห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ
ทั�ง 38 แห่้ง เพ่�อุจััดทำาแผ่นป็ฏิิบัติการเชิงยุทธิศึาสตร์ 
(Strategic Action Plan) และข้ัอุริเริ�มสำาคััญขัอุงมห้าวิิทยาลัย
ราชภัฏิต่อุการพัฒนาป็ระเทศึ ทั�งในระดับภาพรวิมขัอุง
มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิทั�ง 38 แห่้ง และระดับภ่มิภาคั โดย สอุวิช. 
สนับสนุนเคัร่�อุงม่อุและกระบวินการ Policy Design Process 
เพ่�อุแป็ลงวิิสัยทศัึน์เเละพนัธิกจิัขัอุงห้นว่ิยงานให้้เป็็นนโยบายท่�
จัับตอุ้งไดผ่้่านแพลตฟื้อุรม์พฒันานโยบายนวิตักรรม Thailand 
Higher Education and Innovation Policy Accelerator (THIPA) 
ขัอุง สอุวิช.
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 บทบาทการอุดม กษาเพ่ือการเร นร การพั นากา ังคนทุก วงวั  

ร เบ บวาร การเร นรต อด วตในหมุดหมา ท่  ของ ราง นพั นาเ รษฐกจ สังคม หง าต บับท่ 

จัากสถานการณ์์การเป็ล่�ยนแป็ลงขัอุงบริบทโลกในมิติ
ต่าง ๆ ท่�ม่นัยต่อุการป็รับตัวิขัอุงป็ระเทศึไทย ส่งผ่ลให้้เกิด
คัวิามต้อุงการกำาลังคันร่ป็แบบให้ม่ท่�ม่ทักษะและคัวิามร้่ท่�
สอุดคัล้อุงกับสถานการณ์์โลกและโจัทย์ท้าทายท่�สำาคััญขัอุง
ป็ระเทศึไทย รวิมถงึกำาลังคันท่�ม่ทักษะและคัวิามร้่ท่�ห้ลากห้ลาย 
ย่ดห้ยุ่น สามารถป็รับตัวิรอุงรับคัวิามต้อุงการขัอุงตลาดงาน
ท่�ถ่กกระทบด้วิยภาวิะวิิกฤตต่าง ๆ ได้ ดังนั�นระบบการศึึกษา
และการเร่ยนร้่จึังต้อุงคัำานึงถึงและเตร่ยมคัวิามพร้อุมเพ่�อุ
รอุงรบัสถานการณ์์ดังกลา่วิ การเร่ยนจัากระบบการศึึกษาเพ่ยง
คัรั�งเด่ยวิเพ่�อุใช้งานตลอุดช่วิิตจังึไมเ่พ่ยงพอุท่�จัะตอุบโจัทยวิ์ิถ่
ช่วิิตให้ม่ท่�เป็ล่�ยนแป็ลงจัากร่ป็แบบช่วิิตสามช่วิง (three-stage 
life) ไป็ส่่ร่ป็แบบวิิถ่ช่วิิตแบบห้ลายช่วิง (multistage life) ส่งผ่ล
ให้้คันต้อุงทำางานห้ลายอุาช่พ รวิมถึงอุงค์ัคัวิามร้่และเทคัโนโลย่
ม่แนวิโน้มท่�จัะเป็ล่�ยนไป็อุย่างรวิดเร็วิ จึังต้อุงการระบบส่งเสริม
การศึึกษาและการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตท่�เอุ่�อุให้้คันไดพั้ฒนาทกัษะ
ให้้เท่าทันต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างต่อุเน่�อุงตลอุดช่วิิต

สอุวิช. จึังได้ศึึกษาวิิจััยในบริบทท่�เก่�ยวิขั้อุงกับการ
ส่งเสริมการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิต และจััดทำาข้ัอุเสนอุแนะเชิง
นโยบายด้านการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตเพ่�อุให้้คันม่ทักษะและ
คัวิามร้่ท่�ตอุบโจัทย์การทำางานและการใช้ช่วิิต และม่ภ่มิคุ้ัมกัน
ต่อุภาวิะผั่นผ่วินขัอุงเศึรษฐกิจัและสังคัมโลก เป็็นผ้่่เร่ยนร้่แบบ
นำาตนเอุง (self-directed learner) และม่วัิฒนธิรรมขัอุงการ
เร่ยนร้่ตลอุดช่วิิต และจัะมุ่งเน้นให้้ข้ัอุเสนอุแนะด้านการเร่ยนร้่
ตลอุดช่วิิตท่�สถาบนัอุุดมศึึกษาห้ร่อุห้นว่ิยงานดา้นวิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวัิตกรรม สามารถเข้ัาไป็ม่บทบาทส่งเสริมการยก
ระดับทักษะและคัวิามร้่ได้ โดยมุ่งเน้นศึึกษาในกลุ่มเป้็าห้มาย 
4 ช่วิงวัิย ได้แก่ เด็กและเยาวิชนนอุกระบบการศึึกษา ซึึ่�งรวิมถึง 
เด็กและเยาวิชนกลุ่มเส่�ยงท่�จัะห้ลุดอุอุกจัากระบบการศึึกษา 
นักศึึกษา กำาลังแรงงาน และผ้่่ส่งอุายุ ซึึ่�งรวิมถึงผ้่่ท่�กำาลังจัะ
เข้ัาส่่วัิยส่งอุายุ ซึึ่�งแต่ละกลุ่มเป้็าห้มายจัะม่จุัดเน้นขัอุงการ
ศึึกษาและคุัณ์ลักษณ์ะท่�คัาดห้วัิงท่�แตกต่างกัน โดยม่ข้ัอุค้ันพบ
ท่�สำาคััญ นำาไป็ส่่การอุอุกแบบขัอุ้เสนอุแนะเชิงนโยบายดา้นการ
เร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตในแต่ละกลุ่มเป้็าห้มายท่�แตกต่างกัน



ว� การ กษาว�จั

ก ุมเ าหมา จดเนนของการ กษา
เ าหมา  : จัดทำขอเสนอนโยบายการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต ท่ตอบ จท การท งาน การใ  ว�ต 

           การสรางภมคุมกันตอภาว นั วนของต าดงาน

เด็กและเยาวชนนอกระบบการ ึกษา 
.  ลานคน   

 กลุมเส่ียงท่ีจะหลุดออกจาก
ระบบการ กึษา .  ลานคน

นัก ึกษาในหลักสูตรรวมกับ
สถานประกอบการ 

เปาหมาย .2 แสนคน

กำลังแรงงาน
. 5 ลานคน

ผูสูงอายุ .  ลานคน
  ผูกำลังเขาสูวัยสูงอาย

กรอบการ กษา

การว�เครา หส านการ ของ ก 

นั ท่มตอการ รับตัวของ ร เท ท

ในมตท่เก่ วของกับการเร นรต อด ว�ต

 

การว�เครา หก ุมทเ าหมา ทัง  ก ุม

  • สถานการณ ความตองการ และขอจำกัด
   มาตรการสงเสร�มการเร�ยนรูตลอดช�ว�ตในปจจบัน
   กรณีตัวอยางการดำเนินงาน
   ขอเสนอแนะนโยบาย และตัวอยางกลไกการดำเนินงาน

การออก บบก ทุ การสงเสร�มการเร นรต อด ว�ต 
ส หรับส าบันอุดม กษาเ พา ก ุม

ประกอบดวย กลุมมหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุม
มหาว�ทยาลัยราชภั  และกลุมสถาบันอุดม กึษาในกำกับของรัฐ  

ขอม ฐมภม

   การสัมภาษณเช�งลึกกับบุคคลกลุมตาง  จากสถาบันอุดม กึษา 
     หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม ชุมชน องคกร
     ปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนของผูไดรับประโยชนกลุมตาง  
   การประชุมคณะกรรมการว�ชาการ คณะกรรมการท่ีปรกษา 
     และการประชุมระดมความคิดเห็นกับผูเช�ย่วชาญและหนวยงาน
     ท่ีเก่ียวของ 

ขอม ทุต ภม

  • รายงานการ กึษาและบทความว�จัย 

  • ขอมูลสถิติจากแหลงขอมูลและฐานขอมูลตาง 

  • รายงานประจำปของหนวยงาน เอกสารแผน ยุทธ าสตร 

    ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

Lifelong

Life-wide

Death

Birth

Contexts

Modes

เพื่อว�เคราะหสภาพปญหาและความตองการ
ของประชาชนกลุมตาง  ที่มีนัยตอนโยบาย
สงเสร�มการเร�ยนรูตลอดช�ว�ต

เพื่อว�เคราะหสถานภาพของมาตรการ
สงเสร�มการเร�ยนรูตลอดช�ว�ตของ
ประเท ไทยในปจจบัน

เพื่อเสนอแนะนโยบายการสงเสร�ม
การเร�ยนรูตลอดช�ว�ตที่ตอบโจทย
การทำงาน การใชช�ว�ต และการสราง
ภูมิคุมกันตอภาวะผันผวนของเ รษฐกิจ
และสังคมโลก

1

2

3

ขอเสนอน บา  เร่อง  

 Mu titag  i
 i u ti  t chn g
 g a hic chang
 ging i u
 t id  n  c n ic d

บร�บท กท่ส คัญ

เ าหมา ของ ร เท

 ta  ant t  di u ti  chang
  c ati n  a u  c ati n   

   n dg  c n
 ducti it  nhanc nt
 n ua it   t  adicati n
 ui ding i i nc  and c i i  anag nt Non-

aF a n a

Life

ความตองการก ังคนร บบใหม วัต ุ ร สงค

การจัดการ กษาร บบใหม : 
การ กษา การเร นรต อด ว�ต

มีทักษะและความรูที่หลากหลายและ
สอดคลองกับสถานการณโลก

มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวรองรับ
ความตองการของตลาดงานที่ถูกกระทบ
ดวยภาวะว�ก ตตาง  ได
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นอุกจัากน่� สถาบันอุุดมศึึกษาเป็็นห้นึ�งในปั็จัจััยขัับเคัล่�อุนสำาคััญในระบบนิเวิศึการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิต รายงานการศึึกษา
ฉบับน่�ยังได้ศึึกษาและจััดทำาข้ัอุเสนอุกลยุทธ์ิการดำาเนินงานขัอุงมห้าวิิทยาลัยเฉพาะกลุ่ม เพ่�อุส่งเสริมระบบการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิต

Key finding Policy implication Policy recommendation

เดก เ าว นนอกร บบการ กษา

Goals : สัร้่างที่ักษะการ่ที่ำางานแลัะการ่ใช้ี
ช่ีวิต ให้์สัามาร่ถอย่้ร่อดได้ในสัังคม สัร้่าง 
growth mindset ยกร่ะดับทัี่กษะการ่เร่่ยนร้้่ 
เพ้ั�อพััฒนาตนเองแลัะยกร่ะดบัคณุภาพัชีวิ่ต

• ม่เด็กแลัะเยาวชีนท่ี่�อย่้นอกร่ะบบการ่
ศึกษามากถึง 1.19 ล้ัานคน 

• ม่เด็กและเยาวิชนท่�ม่ฐานะยากจันซึึ่�งม่
ความเส่ั�ยงท่ี่�จัะห์ลุัดอุอุกจัากระบบการ
ศึึกษาอุ่ก 1.87 ล้ัานคน

• ข้อจัำากัดในการ่เข้าถึงการ่ศึกษาห์ร้่อ
ฝึักอบร่ม
- กระทบต่อุการทำางาน ส่ญเส่ยโอุกาสใน

การสร้างรายได้
- ม่ภาระค่ัาใช้จ่ัายเพิ�มเติม 
- ไม่เห็้นถึงป็ระโยชน์ท่�จัะได้รับจัาก

การศึึกษา

• ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายมุ่งเน้นการ่สัร้่าง
โอกาสัการ่เข้าถึงการ่ศึกษาแลัะการ่เร่่ยน
ร้้่ท่ี่�ม่คุณภาพั ผ่่านการพััฒนาการ่เร่่ยน
ร้้่ท่ี่�ตอบความต้องการ่แลัะสัอดคล้ัอง
กับบริ่บที่การ่ดำาเนินช่ีวิตของกลุ่ัมเป้า
ห์มาย ร่วมทัี่�งควร่คำานึงถึงการ่สัร้่าง
ทัี่ศนคติท่ี่�ด่ต่อการ่ศึกษา เพ่�อุให้้กลุ่มเป้็า
ห้มายเกิดการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การ่
พััฒนาทัี่กษะอาช่ีพั ทัี่กษะช่ีวิต การ่สัร้่าง
ทัี่ศนคติเชิีงบวกต่อการ่ศึกษา 

1. การ่พััฒนาทัี่กษะอาช่ีพั การจััดการศึึกษา 
career-based education และห้ลักส่ตรแบบ 
personalized curriculum

2. การ่พััฒนาทัี่กษะช่ีวิต การพัฒนาระบบ
ให้้คัำาป็รึกษาด้านการใช้ช่วิิตเป็็นรายบุคัคัล 
(personal life counseling) 

3. การ่สัร้่างทัี่ศนคติเชิีงบวกต่อการ่ศึกษา 
การพัฒนา career guidance platform และ
การสร้าง role model 

4. การ่พััฒนาสัมร่ร่ถนะให้์กับบุคลัากร่ 
แ ล ะ โป็ ร แก รมส นับส นุนก า รทำา ง าน 
(promotional package) 

5. การ่พััฒนาฐานข้อม้ลัเด็กและเยาวิชนนอุก
ระบบการศึึกษา 

นัก กษา

Goals : สัร้่าง skillset ท่ี่�ตอบโจัที่ย์การ่ที่ำางาน 
ที่ำาธุุร่กิจั สัามาร่ถแข่งขันในตลัาดงานได้ 
แลัะม่ภ้มิคุ้มกันต่อภาวะวิกฤต

• Skillset of graduates ขัอุงไทยอุย่่ในอัุนดับ
ท่� 79 จัาก 141 ป็ระเทศึทั�วิโลก แสดง
ให้้เห็้นถึงปัญห์า Skill Mismatch ของ
นักศึกษาจับให์ม่

• การ่ผลิัตบัณฑิิตฐานสัมร่ร่ถนะยังคงม่
ช่ีองว่างการ่ดำาเนินงาน เช่น ห้ากต้อุงการ
เพิ�มจัำานวินนักศึึกษาเข้ัาร่วิมการจััดการ
ศึึกษาร่วิมกับการทำางาน สถานป็ระกอุบ
การท่�สามารถรอุงรับได้อุาจัไม่เพ่ยงพอุ 
ขัาดการเช่�อุมโยงการทำางานระห้ว่ิางห้น่วิย
งานในภาพรวิม ห้น่วิยงานตัวิกลางยังม่
จัำากัด และขัาดแรงจ่ังใจัสำาห้รับผ้่่เล่นใน
ระบบ

• ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายจึังมุ่งเน้นการ่
พััฒนาร่ะบบสันับสันุนการ่จััดการ่ศึกษา
ฐานสัมร่ร่ถนะ เพ้ั�อขยายผลัแลัะเสัริ่ม
ความเข้มแข็งให้์กับร่ะบบการ่พััฒนา
บัณฑิิตฐานสัมร่ร่ถนะ เพ่�อุพิ�มจัำานวิน
นักศึึกษาท่�เข้ัาร่วิมการจััดการศึึกษาร่วิมกับ
การทำางานเพ่�อุทำาให้้เกิดผ่ลกระทบในภาพ
รวิมต่อุคุัณ์ภาพขัอุงบัณ์ฑิ์ตในอุุดมศึึกษา

1. การ่เพิั�มจัำานวนนักศึกษาเข้าร่่วมการ่
จััดการ่ศกึษาร่่วมกบัการ่ที่ำางานเปน็ 2 เที่า่ 
(120,000 คัน/ป็ี) โดยดำาเนินการในร่ป็แบบ 
CWIE และ Industrial Training Center (ITC)

2. การ่พััฒนาร่ะบบสันันสันุนการ่จััดการ่
ศึกษาฐานสัมร่ร่ถนะทัี่�งในร่ะดับนโยบาย
แลัะปฏิิบัติการ่ เปิ็ดโอุกาสให้้ห้น่วิยงานท่�ม่
ศัึกยภาพมาเป็็น intermediary และม่การจััด
ทำาแนวิทางการป็ระกันคุัณ์ภาพ 

3. จััดที่ำามาตร่การ่สันับสันุน แลัะสิัที่ธิุ
ปร่ะโยชีน์สัำาห์รั่บ Key actors

4. การ่ที่ดลัองนำาร่่องโดยใช้ีกลัไก Higher 
Education Sandbox

5. การ่สัร้่างเคร้่อข่ายความร่่วมม้อระห้ว่ิาง
สถาบันอุุดมศึึกษา

กา ัง รงงาน

Goals : สัร้่างภ้มิคุ้มกันด้านทัี่กษะให้์กับ
กำาลัังแร่งงานเพ้ั�อร่องรั่บภาวะผันผวนของ
ตลัาดงาน แลัะพัร่อ้มปร่บัตัวเข้าส่้ัอาช่ีพัให์ม่ 
สัามาร่ถแข่งขันในตลัาดงานได้

• อัตร่าส่ัวนการ่ม่ส่ัวนร่่วมขัอุงกำาลังแรงงาน
ขัอุงป็ระเทศึไทยม่แนวโน้มลัดลังเน่�อุงจัาก
สถานการณ์์สังคัมส่งวัิย

• ในแต่ละปี็ แรงงานไทยเข้ัารับการฝึกอุบรม
เพ่ยง 16-17% (ค่ัาเฉล่�ย OECD = 46%)

• ความท้ี่าที่าย : กำาลังแรงงานกว่ิาร้อุยละ 
92 ยังไม่ม่ความต้องการ่พััฒนาทัี่กษะ 
การเข้าไม่ถึงโอกาสัในการพัฒนาทักษะ 
การพัฒนาทักษะแรงงานไม่สอุดคัล้อุงกับ
การ่ยกร่ะดับของค่าจ้ัาง

• ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายจึังมุ่งเน้นการเข้า
ถึงกลุ่ัมเป้าห์มายให้้คัรอุบคัลุมทุกกลุ่มและ
การสัร้่างภ้มิคุ้มกันด้านทัี่กษะท่ี่�ตอบโจัที่ย์
การ่พััฒนากำาลัังแร่งงานแต่ลัะกลุ่ัมเพ่�อุ
รอุงรับภาวิะวิิกฤต ใน 3 ด้าน ได้แก่ การ่
ส่ังเสัริ่มแลัะจ้ังใจัในการ่พััฒนาทัี่กษะ
แร่งงาน ร่ะบบนิเวศการ่พััฒนาทัี่กษะ
แร่งงาน แลัะการ่พััฒนากำาลัังแร่งงาน
เฉพัาะกลุ่ัม

1. การ่ส่ังเสัริ่มแลัะจ้ังใจัในการ่พััฒนาทัี่กษะ
แร่งงาน มาตรการส่งเสริมทางการเงิน
โดยตรงไป็ท่�ตัวิบุคัคัล

2. ร่ะบบนิเวศการ่พััฒนาที่ักษะแร่งงาน 
พัฒนาระบธินาคัารห้น่วิยกิตแห่้งชาติ 
(National Credit Bank) การพัฒนาห้ลักส่ตร
ระยะสั�น (Non-degree) พัฒนาแพลตฟื้อุร์ม
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเช่�อุมโยงกับ
การฝึกอุบรม การป็ระเมินสมรรถนะ และ
การห้างาน 

3. การ่พััฒนากำาลัังแร่งงานเฉพัาะกลุ่ัม การ
ส่งเสริมทางการเงินและยกระดับสวัิสดิภาพ
ด้วิยการจััดทำา package สวัิสดิการท่�ห้ลาก
ห้ลายคัรอุบคัลุมแรงงานนอุกระบบและ
กลุ่มเป็ราะบาง Gig Workers

สงอา ุ

Goals : พััฒนาให้์เป็น Active ageing สัร้่าง 
life skills, social skills แลัะ career skills

• ในปี็ พ.ศึ. 2580 จัำานวินผ้่่ส่งอุายุจัะเพิ�มขึั�น
เป็็น 19.8 ล้านคัน (29.8%) ซึึ่�งเป็็นภาวิะ
สังคัมส่งอุายุระดับสุดยอุดขัอุงป็ระเทศึไทย 

• ควร่ส่ังเสัริ่มให้์ปร่ะชีากร่ไที่ยเป็น active 
ageing โดยการส่งเสริมการ่เร่่ยนร้้่ทัี่�ง
เพ้ั�อการ่ใช้ีช่ีวิต การ่ปร่ะกอบอาช่ีพั แลัะ
การ่เข้าสัังคม เพ้ั�อให้์ผ้้ส้ังอายุดำาร่งช่ีวิต
ได้อย่างม่ความสุัข ห์ร้่อยังสัามาร่ถที่ำา
ปร่ะโยชีน์ให้์สัังคมแลัะเศร่ษฐกิจัได้

• การ่จััดการ่เร่่ยนร้้่ให้์กับผ้้ส้ังอายุม่ความ
แตกต่างจัากการ่จััดการ่เร่่ยนร้้่ทัี่�วไปและ
ต้อุงม่คัวิามเข้ัาใจัในธิรรมชาติการเร่ยนร้่
ขัอุงผ้่่ส่งอุายุ

• ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายจึังมุ่งเน้นการ่เพิั�ม
ศักยภาพัให้์กับองค์กร่ท้ี่องถิ�นห์ร้่อชุีมชีน
ในการ่จััดการ่เร่่ยนร้้่ท่�เห้มาะสมกับสุขัภาพ
และคัวิามต้อุงการทั�งด้านการใช้ช่วิิตและ
การทำางานขัอุงผ้่่ส่งวัิย เน้นการ่ม่ส่ัวนร่่วม
ของผ้้ส้ังอายุ  ใช้ีร้่ปแบบกิจักร่ร่มท่ี่�จ้ังใจั
ให้์ผ้้ส้ังอายุต้องการ่เร่่ยนร้้่มากขึ�น

1. การ่พััฒนาบุคลัากร่ด้านการ่เร่่ยนร้้่แลัะ
การ่ด้แลัผ้้ส้ังอายุ สนับสนุนให้้สถาบัน
อุุดมศึึกษาในพ่�นท่� ร่วิมยกระดับคัวิาม
เช่�ยวิชาญขัอุงวิิทยากรโรงเร่ยนผ้่่ส่งอุายุ 
สำานักงาน กศึน. อุงค์ักรป็กคัรอุงส่วินท้อุงถิ�น

2. การ่เตร่่ยมความพัร้่อมให้์กับผ้้ส้ังอายุ
แลัะผ้้ท่ี่�กำาลัังจัะเข้าส่้ัวัยผ้้ส้ังอายุ เน้นการ
เพิ�มทักษะห้ร่อุการเป็ล่�ยนทักษะ เตร่ยม
พร้อุมทำางานในวัิยส่งอุายุให้้กับคันในวัิย
ก่อุนเกษ่ยณ์ 

3. การ่ส่ังเสัริ่มการ่เข้าสัังคมของผ้้ส้ังอายุ 
ผ่่านการเร่ยนร้่ท่�ม่การแลกเป็ล่�ยนเร่ยนร้่แบบ 
Intergenerational learning

4. การ่ส่ังเสัริ่มการ่ที่ำางานของผ้้ส้ังวัย
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เด็กแลัะเยาวชีนนอกร่ะบบการ่ศึกษา
(มที่ร่. + กศน.)

• สร้างคัวิามตระห้นักด้านการพัฒนา
คัวิามร้่และทักษะ 

• จััดทำาห้ลักส่ตรท่�มุ่งเน้นคัวิามต้อุงการ
ในช่วิิต ห้ร่อุการป็ระกอุบอุาช่พ

• พัฒนาระบบการเร่ยนการสอุน 
ท่�เข้ัาถึงง่าย 

• สร้างพ่�นท่�การเร่ยนร้่ทั�งด้านวิิทยาศึาสตร์ 
เทคัโนโลย่ สังคัมฯ

นักศึกษา (Work-integrated learning)

• พัฒนากระบวินการบ่รณ์าการการเร่ยน
กับการทำางาน

• พัฒนาห้น่วิยงานกลางเพ่�อุเช่�อุมโยง 
กับภาคัอุุตสาห้กรรม สังคัมและชุมชน

ผ้้ส้ังอายุ (Elderly school)

• ยกระดับสมรรถนะให้้กับบุคัลากรขัอุง 
โรงเร่ยนผ้่่ส่งอุายุ

• ห้ลักส่ตร Non-degree เพ่�อุพัฒนา
ทักษะและคัวิามร้่ด้านเทคัโนโลย่ 
ขัั�นพ่�นฐานเพ่�อุป็ระกอุบอุาช่พ และ 
การดำารงช่วิิต

กำาลัังแร่งงาน (Nondegree + Credit bank)

• เช่�อุมโยงระบบธินาคัารห้น่วิยกิตขัอุง  
9 มห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล

• จััดทำาระบบและกลไกการเท่ยบคุัณ์วุิฒิ
และรับรอุงคุัณ์วุิฒิ

• พัฒนาห้ลักส่ตรระยะสั�น (Non-degree) 
• สร้างระบบนิเวิศึการทำางานขัอุง 

มห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล 
ท่�เอุ่�อุต่อุการทำางานร่วิมกับภาคั
อุุตสาห้กรรม สังคัมและชุมชน  
พร้อุมทั�งเคัร่อุข่ัายการทำางาน

เด็กแลัะเยาวชีนในโร่งเร่่ยนขนาดเล็ัก

• พัฒนาแพลตฟื้อุร์มส่งเสริม  
โรงเร่ยนขันาดเล็ก 
- ส่�อุ เทคัโนโลย่และนวัิตกรรมการเร่ยนร้่ 

โดยเฉพาะการบ่รณ์าการห้ลายชั�นเร่ยน
- ระบบแนะแนวิการศึึกษาต่อุ คัวิามถนัด 

และอุาช่พ

ชุีมชีนท้ี่องถิ�น

• สร้าง Local Startup ท่�ทำางานร่วิมกับ
ท้อุงถิ�น

• พัฒนาแพลตฟื้อุร์มคัลังปั็ญญาจัาก 
ท้อุงถิ�นและเทคัโนโลย่พร้อุมใช้ขัอุง  
มห้าลัยวิิทยาลัยราชภัฏิ

• ขัยายผ่ลนโยบาย University as 
a marketplace

กลุ่ัมแร่งงาน (ฐานร่าก)

• Reskill/ Upskill/ New skill  
เพ่�อุพัฒนาเศึรษฐกิจัท้อุงถิ�น

MSME

• พัฒนา One stop service และ Shared 
service กลุ่มมห้าวิิทยาลัยราชภัฏิภ่มิภาคั

• พัฒนากำาลังคันเทคัโนโลย่ดิจิัทัลใน
พ่�นท่� เพ่�อุเสริมศัึกยภาพ MSME เช่น 
นักศึึกษา บัณ์ฑิ์ตจับให้ม่/ตกงาน

เด็กแลัะเยาวชีนนอกร่ะบบการ่ศึกษา
(มห์าวิที่ยาลััยพ่ั�เล่ั�ยงให้์มห์าวิที่ยาลััย
เล็ัก-กลัาง แลัะห์น่วยงานในพ้ั�นท่ี่�)

• ช่วิยยกระดับการศึึกษาขัั�นพ่�นฐาน 
ในพ่�นท่� 

• ทำางานวิิจััยร่วิม เพ่�อุแก้ไขัปั็ญห้าการ
ศึึกษาในพ่�นท่� 

• พัฒนาสมรรถนะท่�จัำาเป็็นทางวิิชาช่พ
ขัอุงห้น่วิยงาน

• พัฒนาระบบฐานข้ัอุม่ล
• Incubation program

นักศึกษา (Employer-engaged education)

• Sandbox พัฒนาบัณ์ฑิ์ตร่วิมกับสถาน
ป็ระกอุบการ

• Talent mobility + พัฒนาบัณ์ฑิ์ต 
ป็ริญญาโท + เอุก

กำาลัังแร่งงาน (Future skill non-degree)

• Non-degree ร่วิมกับสถานป็ระกอุบการ 
• บทเร่ยนอุอุนไลน์สำาห้รับ Gig worker  
• พัฒนา Digital literacy แรงงานทุกกลุ่ม

ผ้้ส้ังอายุ (City elderly school)

• ขัยายผ่ล โรงเร่ยนผ้่่ส่งอุายุ
ในมห้าวิิทยาลัย 

• ห้ลักส่ตรสำาห้รับผ้่่ส่งอุายุท่�ต้อุงการเป็็น
ผ้่่ป็ระกอุบการ 

• พัฒนานวัิตกรรมส่�อุ / สภาพแวิดล้อุม
การเร่ยนร้่สำาห้รับผ้่่ส่งวัิย

• พัฒนาบุคัลากรท่�เช่�ยวิชาญด้านผ้่่ส่งวัิย 
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สอุวิช. ได้นำาเสนอุข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบาย เร่�อุง 
การส่งเสริมการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตขัอุงป็ระเทศึไทย และบทบาท
ขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาแต่ละกลุ่ม ในท่�ป็ระชุมคัณ์ะกรรมการ
ท่�ป็รึกษาด้านการศึึกษา การเร่ยนร้่ และการพัฒนากำาลังคัน 
ตามคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ คัรั�งท่� 2/2564 เม่�อุวัินท่� 
30 กรกฎิาคัม 2564 รวิมถึงได้นำาเสนอุป็ระเด็นสำาคััญจัากการ
ศึึกษาในท่�ป็ระชุมคัณ์ะกรรมการยกร่างแผ่นพัฒนาเศึรษฐกิจั
และสังคัมแห่้งชาติ ฉบับท่� 13 (ห้มุดห้มายท่� 12 ไทยม่กำาลังคัน 
สมรรถนะส่ง มุ่งเร่ยนร้่อุย่างต่อุเน่�อุง ตอุบโจัทย์การพัฒนา
แห่้งอุนาคัต) คัรั�งท่� 2/2564 เม่�อุวัินท่� 29 มิถุนายน 2564 
โดยผ่ลการศึึกษาวิิจััยได้ถ่กนำาไป็บรรจุัใน (ร่าง) แผ่นพัฒนา
เศึรษฐกิจัและสังคัมแห่้งชาติ ฉบับท่� 13 ห้มุดห้มายท่� 12 ไทย
ม่กำาลังคันสมรรถนะส่ง มุ่งเร่ยนร้่อุย่างต่อุเน่�อุง ตอุบโจัทย์
การพัฒนาแห่้งอุนาคัต เพ่�อุให้้ห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุงนำาไป็
ขัับเคัล่�อุนการดำาเนินงานต่อุในอุนาคัต

นอุกจัากน่� สอุวิช. ม่แผ่นการส่งต่อุข้ัอุเสนอุแนะนโยบาย
การสง่เสรมิการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตและตวัิอุยา่งกลไกการดำาเนนิ
งานสำาห้รับป็ระชาชนแต่ละช่วิงวัิย รวิมถึงข้ัอุเสนอุกลยุทธ์ิ 
การดำาเนินงานขัอุงมห้าวิิทยาลัยเฉพาะกลุ่มเพ่�อุส่งเสริม
การเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิต ไป็ยังห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุงอุ่�น ๆ อุาทิ 
สำานักงานคัณ์ะกรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวัิตกรรม (สกสวิ.) สำานักงานป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม สถาบันอุุดมศึึกษา สำานักงาน
พัฒนาวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่แห่้งชาติ ธินาคัารแห้่ง
ป็ระเทศึไทย กระทรวิงแรงงาน สถาบันคุัณ์วุิฒิวิิชาช่พ กอุงทุน
เพ่�อุคัวิามเสมอุภาคัทางการศึึกษา กรมกิจัการผ้่่ส่งอุายุ เพ่�อุ
ผ่ลักดันให้้เกิดนโยบายส่งเสริมการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตสำาห้รับ
ป็ระชาชนทุกช่วิงวัิยขัอุงป็ระเทศึต่อุไป็

รา งานการ กษา : การ กร ดับ เ นเพ่ือ กร ดับการเร นรของเ าว นนอกร บบการ กษา

การจััดการศึึกษาท่�ม่คุัณ์ภาพอุย่างเท่าเท่ยมและทั�วิถึง
เป็็นห้นึ�งในเป้็าห้มายสำาคััญขัอุงการพัฒนาท่�ยั�งย่นขัอุงโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เน่�อุงจัากการสร้าง
และพัฒนาคันเป็็นปั็จัจััยแรกขัอุงการขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัและ
สังคัม เด็กและเยาวิชนทุกคันในสังคัมค่ัอุทรัพยากรบุคัคัลท่�ม่
คุัณ์ค่ัาเน่�อุงจัากจัะเติบโตเป็็นกำาลังสำาคััญในการพัฒนาป็ระเทศึ
ต่อุไป็ ดังนั�นจึังคัวิรได้รับการศึึกษาท่�ม่คุัณ์ภาพ อุย่างไร
ก็ตาม ในปั็จัจุับันพบว่ิา ป็ระเทศึไทยม่เด็กและเยาวิชนท่�อุย่่

นอุกระบบการศึึกษาเป็็นจัำานวินมาก และก่อุให้้เกิดผ่ลกระทบ
ด้านลบทั�งในระดับบุคัคัลและระดับป็ระเทศึ เช่น ทางเล่อุกใน
การป็ระกอุบอุาช่พและรายได้ถ่กจัำากัด ม่โอุกาสท่�จัะก่อุให้้เกิด
ปั็ญห้าสังคัม และคุัณ์ภาพแรงงานไทยตำ�า ดังนั�นจึังคัวิรสนับสนุน
ให้้เด็กและเยาวิชนเห้ล่าน่�ได้รับโอุกาสในการศึึกษาและการ
เร่ยนร้่ท่�เห้มาะสม เพ่�อุให้้เกิดการพัฒนาศัึกยภาพและยกระดับ
คุัณ์ภาพช่วิิต เติบโตเป็็นทรัพยากรบุคัคัลท่�ม่คุัณ์ค่ัาและเป็็นกำาลัง
สำาคััญในการพัฒนาป็ระเทศึต่อุไป็



ท ทางส คัญเพื่อการ ร ร บบการอุดม กษา ว�ท า าสตร ว�จั นวัตกรรม

การสงเสร�ม สราง รงจงใจการท งานของภาคเอก น
กร ตุนใหภาคเอก น งทุนดาน ววน  เพ่มขน

การเพ่ม ร สท �ภาพ ร สท �
ของร บบบร�หารการจัดการ อววน
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สอุวิช. และจัุฬาลงกรณ์์มห้าวิิทยาลัย ได้ร่วิมกันศึึกษา
วิิจััยเชิงระบบเพ่�อุวิิเคัราะห์้ สถานภาพการดำาเนินงานและ
ข้ัอุจัำากัดการดำาเนินงานขัอุงห้น่วิยงานผ้่่เล่นม่บทบาทในการ
ส่งเสริมการเข้ัาถึงการศึึกษาและการเร่ยนร้่ขัอุงเด็กและเยาวิชน
นอุกระบบการศึึกษาในปั็จัจุับัน วิิเคัราะห์้สถานภาพการ
ดำาเนินงานขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาในการยกระดับศัึกยภาพ
ขัอุงห้น่วิยงานผ้่่เล่น รวิมถึงการวิิเคัราะห้์จุัดแข็ัง จุัดอุ่อุน 
คัวิามท้าทาย และโอุกาสขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษา โดยการ
สัมภาษณ์์เชิงลึก การจััดป็ระชุมระดมคัวิามคัิดเห็้นร่วิมกับ
ผ้่่เช่�ยวิชาญและห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุง การเก็บข้ัอุม่ลแบบ
ป็ระเมินสถานภาพบทบาทขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษา และการ
ทบทวินวิิสัยทัศึน์ พันธิกิจั และแนวิป็ฏิิบัติท่�ด่ขัอุงห้น่วิยงาน
ผ้่่เล่นและสถาบนัอุุดมศึึกษาจัากเอุกสารท่�เก่�ยวิขัอุ้ง เพ่�อุนำาไป็
ส่่การจััดทำาข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไก เพ่�อุ
ส่งเสริมและขัยายผ่ลบทบาทห้น้าท่�ขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาใน
การยกระดับศัึกยภาพขัอุงผ้่่เล่นในระบบนิเวิศึ เพ่�อุเพิ�มโอุกาส

ในการเข้ัาถึงการศึึกษาและการเร่ยนร้่ตลอุดช่วิิตขัอุงเด็กและ
เยาวิชนนอุกระบบการศึึกษา ซึึ่�งป็ระกอุบด้วิย 4 ข้ัอุเสนอุแนะ
เชิงนโยบายท่�สำาคััญ ได้แก่ 1) การพัฒนาสมรรถนะท่�จัำาเป็็น
ทางวิิชาช่พขัอุงผ้่่เล่นในระบบนิเวิศึ การเพิ�มโอุกาสการเข้ัา
ถึงการศึึกษา การเร่ยนร้่และการพัฒนาตนเอุงขัอุงผ้่่เล่นและ
เด็กและเยาวิชนนอุกระบบการศึึกษา 2) การผ่นึกกำาลังคัวิาม
ร่วิมม่อุขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาและภาค่ัเคัร่อุข่ัายในการยก
ระดับศัึกยภาพขัอุงผ้่่เล่นในระบบนิเวิศึ เพ่�อุเพิ�มโอุกาสในการ
ทำางานส่งเสริมการศึึกษาและการเร่ยนร้่ขัอุงเด็กและเยาวิชน
นอุกระบบการศึึกษา 3) การป็รับระบบการบริห้ารงานขัอุง
สถาบันอุุดมศึึกษาเพ่�อุให้้เอุ่�อุต่อุการทำางานร่วิมกับผ้่่เล่นใน
ระบบนิเวิศึและการทำางานด้านเด็กและเยาวิชนนอุกระบบการ
ศึึกษา และ 4) การจััดทำาระบบฐานข้ัอุม่ลกลางในการบ่รณ์า
การการทำางานขัอุงผ้่่เล่นในระบบนิเวิศึเพ่�อุเพิ�มโอุกาสในการ
ศึึกษาและการเร่ยนร้่ขัอุงเด็กและเยาวิชนนอุกระบบการศึึกษา
ท่�ถ่กต้อุงและทันสมัย

การพฒันาป็ระเทศึไทยให้้เป็็นป็ระเทศึท่�เศึรษฐกจิัเติบโต 
สังคัมกา้วิห้นา้ คัวิบคั่ไ่ป็กบัการรกัษาสิ�งแวิดลอุ้มอุยา่งสมดลุใน
ระยะยาวิตามนโยบายขัอุงรัฐบาลให้้เกิดผ่ลสัมฤทธิิ�นั�น จัำาเป็็น
ต้อุงพัฒนาการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่ และ
นวัิตกรรม (อุวิวิน.) โดยวิางกลไกสนบัสนนุการขัับเคัล่�อุนระบบ 
อุวิวิน. ท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ ซึึ่�งรวิมถึงการบริห้ารจััดการทรัพยากร
ด้านการเงินและบุคัลากร และการพัฒนากระบวินการทำางาน
ท่�มุ่งไป็ส่่ผ่ลสัมฤทธิิ�ตามเป้็าห้มายการพัฒนาด้าน อุวิวิน.  

เพ่�อุให้้เกิดคัวิามรับผ่ิดชอุบในระบบ (Accountabi l i ty)  
ป็รับกระบวินทศัึน์ในการทำางาน (Paradigm) และสง่เสรมิให้้เกดิ
ปั็จัจััยสนบัสนุนในการสรา้งสภาพแวิดล้อุมท่�เอุ่�อุต่อุการพฒันา 
อุวิวิน. (Enabling environment) ท่�ผ่่านมา สอุวิช. ได้ดำาเนิน
การขัับเคัล่�อุนการป็ฏิิร่ป็ระบบ อุวิวิน. ในฐานะฝ่ายเลขัานุการ
ร่วิมคัณ์ะกรรมการขัับเคัล่�อุนการป็ฏิิร่ป็ อุวิวิน. โดยม่ผ่ลการ
ดำาเนินงานท่�สำาคััญตามเป้็าห้มายห้ลัก 2 ป็ระการ ดังน่�

  ท ทางสาคัญเพ่ือการ ร ร บบการอุดม กษา                
  วท า าสตร  นวัตกรรม                     
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1.2) ร่ะบบบริ่ห์าร่แลัะจััดการ่ ซึึ่�งม่เป้็าห้มายให้้เกิดระบบ/กลไกการบริห้ารจััดการงานร่ป็แบบให้ม่ท่�ไม่ยึดกติกาเดิมและ
มุ่งตอุบป็ระสิทธิิผ่ลและผ่ลกระทบเป็็นสำาคััญ

• ข้ัอุเสนอุการอุอุกแบบระบบบริห้ารและจััดการ
ทุนวิิจััยและนวิัตกรรมขัอุงป็ระเทศึ ซึ่ึ�งม่ห้ลักการ
สำาคััญ เช่น การนำาเอุาผ่ลลัพธิ์ห้ร่อุโจัทย์จัากผ่่้ใช้
ป็ระโยชน์เป็็นตวัิตั�ง เพ่�อุให้้ระบบสามารถส่งมอุบ
ผ่ลลัพธิ์ (Deliverable) ท่�ป็ระเทศึต้อุงการภายใต้
นโยบายและยทุธิศึาสตร์ อุวิวิน. ได้ การเป็็นระบบ
เป็ิดท่�ให้้ภาคัส่วินต่าง ๆ และบุคัลากรรุ่นให้ม่ท่�
ม่ศึักยภาพ เขั้ามาม่ส่วินห้ร่อุร่วิมในการบริห้าร
จััดการห้ร่อุดำาเนินการ ซึ่ึ�งสภานโยบายให้้คัวิาม
เห้็นชอุบเม่�อุวิันท่� 15 กันยายน 2564

• ข้ัอุเสนอุการจััดตั�งสำานักงานเร �งรัดการวิิจััยและ
นวัิตกรรมเพ่�อุเพิ�มคัวิามสามารถการแข่ังขัันและ
การพัฒนาพ่�นท่� (อุงค์ัการมห้าชน) ห้ร่อุ รวิพ. เป็็น
ห้น่วิยงานขัอุงรัฐป็ระเภทอุงค์ัการมห้าชน ภายใต้ 
กระทรวิง อุวิ. โดยม่เป้็าห้  มายเพ่�อุเพิ�มคัวิาม
สามารถในการแข่ังขัันขัอุงภาคัการผ่ลิตและบริการ 
การสร้างรากฐานไป็ส่่อุุตสาห้กรรมและกิจัการแห่้ง
อุนาคัต การพฒันาพ่�นท่� และการยกระดบัคุัณ์ภาพ
ช่วิิตและเศึรษฐกิจัฐานราก รวิมทั�งบริห้ารจััดการ
เพ่�อุให้้เกิดการลงทุนวิิจััยและนวัิตกรรมร่วิมกับ

ภาคัเอุกชน รวิมถึงการระดมทุนจัากบุคัคัลทั�วิไป็
ห้ร่อุห้น่วิยงานอุ่�นเพ่�อุการวิิจััยและนวิตักรรม และ
การนำาผ่ลงานดังกล่าวิไป็ใช้ป็ระโยชน์เชิงพาณิ์ชย์
ห้ร่อุเชิงสังคัม ซึ่ึ�งสภานโยบายให้้คัวิามเห้็นชอุบ
เม่�อุวัินท่� 15 กันยายน 2564

• การใช้กระบวินการติดตามและป็ระเมินผ่ล
เพ่�อุการพัฒนา (Developmental Evaluation ห้ร่อุ 
DE) ในการพฒันาสำานักงานการวิิจััยแห้ง่ชาต ิ(วิช.) 
เพ่�อุให้้สามารถทำางานรอุงรบัระบบให้ม่ด้าน วิวิน. 
โดยมุ่งเน้นการม่ส่วินร่วิมขัอุงผ้่่ท่�ม่ส่วินเก่�ยวิข้ัอุง 
และบุคัลากรขัอุง วิช. (ทำางานร่วิมระห้ว่ิาง สอุวิช. 
และสถาบันนโยบายวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่และ
นวัิตกรรม มจัธิ.) ซึึ่�งคัณ์ะกรรมการขัับเคัล่�อุนการ
ป็ฏิิร่ป็ อุวิวิน. ให้้คัวิามเห้น็ชอุบห้ลกัเกณ์ฑ์์และตวัิ
ช่�วัิดการป็ระเมินป็ระสิทธิิภาพและผ่ลการป็ฏิิบัติ
ราชการขัอุงสำานักงานการวิิจััยแห่้งชาติ (วิช.) เม่�อุ
วัินท่� 24 พฤษภาคัม 2564 และรับทราบแนวิทาง
การดำาเนินงานตามห้ลักการ DE

 การเพ่ม ร สท ภาพ ร สท ของร บบบรหารจัดการ อววน  

1.1) ร่ะบบงบปร่ะมาณ ซึึ่�งม่เป้็าห้มายให้้เกิดการจััดสรรและบริห้ารงบป็ระมาณ์ในลักษณ์ะเป็็นก้อุน (Block Grant) 
และต่อุเน่�อุง (Multi-year) และตอุบโจัทย์การพัฒนาป็ระเทศึ

• ข้ัอุเสนอุห้ลักการจััดสรรงบป็ระมาณ์ภายใต้
กอุงทุนส่งเสริม วิวิน. และการติดตามป็ระเมิน
ผ่ลโคัรงการท่� ได ้รับการจััดสรรงบป็ระมาณ์
แบบ Multi-year ซึ่ึ�งห้น่วิยจััดสรรงบป็ระมาณ์
จัะสนับสนุนงบป็ระมาณ์ทั�งห้มดในแผ่นงาน
วิิจััย ห้ร่อุแผ่นการสร ้างโคัรงสร ้างพ่�นฐาน
ท่�ใช้ระยะเวิลาการดำาเนินงานมากกวิ่า 1 ป็ี  
แก่ห้น่วิยรบังบป็ระมาณ์ โดยห้นว่ิยรบังบป็ระมาณ์
จัะไม่ได้รับงบป็ระมาณ์ทั�งห้มดในคัราวิเด่ยวิ  
แต่สามารถคัาดการณ์์ได้ว่ิาจัะได้รับงบป็ระมาณ์
ช่วิงเวิลาใดและจัำานวินเท่าใด โดยแนวิทางการ
จััดสรรงบป็ระมาณ์แบบเงินก้อุน (Block grant) 
และต่อุเน่�อุงห้ลายป็ี (Multi-year) ซึ่ึ�งเป็็นการ
ทำางานร่วิมระห้วิา่ง สอุวิช. และ สกสวิ. ไดรั้บคัวิาม
เห็้นชอุบจัาก กสวิ. เม่�อุวัินท่� 16 กรกฎิาคัม 2564

• รายงานการศึึกษาเร่�อุง ระบบการจััดสรร
และบริห้ารงบป็ระมาณ์ด้านการอุุดมศึึกษา
แบบบ่รณ์าการท่�มุ่งผ่ลสัมฤทธิิ� โดยเน้นกลไก
การจััดสรรงบป็ระมาณ์ท่�ตอุบสนอุงต่อุอุุป็สงค์ั 
(Demand-directed Financing) ซึ่ึ�งเป็็นการ
ทำางานร่วิมกันขัอุง สอุวิช. และสถาบันนโยบาย
วิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่และนวัิตกรรม มจัธิ. โดย
จัะเสนอุต่อุคัณ์ะกรรมการการอุุดมศึึกษา (กกอุ.) 
และสภานโยบาย ตามลำาดับต่อุไป็
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1.3) ร่ะบบข้อม้ลัแลัะการ่ติดตามแลัะปร่ะเมินผลั  ซึึ่� ง ม่ เ ป้็าห้มายให้้ม่ระบบขั้อุม่ลด้านการอุุดมศึึกษา 
และด้าน วิวิน. ท่�เช่�อุมโยงกันเพ่�อุใช้ในการบริห้ารจััดการ และการติดตามป็ระเมินผ่ล

• ผั่งโคัรงสร้างสถาปั็ตยกรรมข้ัอุม่ลด้านการ
อุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม  
ซึึ่�งเป็็นการเช่�อุมโยงระบบข้ัอุม่ล 3 ระบบ ป็ระกอุบ
ด้วิย ระบบข้ัอุม่ลสารสนเทศึวิิจััยและนวิัตกรรม
แห่้งชาติ (National Research and Innovation 
Information System ห้ร่อุ NRIIS) ระบบข้ัอุม่ล 
Higher Education UNICON ห้ร่อุ HE UNICON 
และระบบข้ัอุม่ลด้านวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่ 
ได้แก่ ระบบข้ัอุม่ล National Science Technology 
Information System ห้ร่อุ NSTIS (ทำางาน
ร่วิมระห้ว่ิาง สป็.อุวิ. วิช. สกสวิ. และ สอุวิช.)  

ซึึ่�งคัณ์ะกรรมการขัับเคัล่�อุนการป็ฏิิร่ป็ อุวิวิน.  
ให้้คัวิามเห็้นชอุบเม่�อุวัินท่� 25 มกราคัม 2564 

• ข้ัอุเสนอุรายการตัวิช่�วัิด (Objective and Key 
Result ห้ร่อุ OKR) เพ่�อุใช้ในการติดตามและ
ป็ระ เมินผ่ลการดำา เ นินงานตามแผ่นด้าน
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม โดยม่รายการ
ข้ัอุม่ลท่�จัำาเป็็นต้อุงใช้ และพร้อุมทั�งข้ัอุม่ลพ่�นฐาน 
(Baseline Data) สำาห้รับรายการท่�ม่ห้น่วิยงาน
จััดเก็บข้ัอุม่ลไว้ิแล้วิ โดยขัอุ้เสนอุดงักลา่วิได้ส่งให้้ 
สำานักงานคัณ์ะกรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััย
และนวัิตกรรม (สกสวิ.) นำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ต่อุไป็

 การสงเสรม สราง รงจงใจการทางานของภาคเอก น กร ตุนใหภาคเอก น งทุน 
  ดาน ววน  เพ่มขน

การ่ปฏิิร้่ปเชิีงกฎห์มาย กฎ ร่ะเบ่ยบ ซึึ่�งม่เป้็าห้มายให้้ม่ระบบสนับสนุนการสร้างและพัฒนางานวิิจััยและนวัิตกรรมท่�เป็็น
เคัร่�อุงม่อุขัับเคัล่�อุนและพัฒนาภาคัการผ่ลิตและบริการ ชุมชนและสังคัม โดยลดปั็ญห้าอุุป็สรรคั ข้ัอุจัำากัดขัอุงกฎิ ระเบ่ยบต่าง ๆ  
และส่งเสริมการเข้ัาถึงแห้ล่งทุน คัวิามร้่ เทคัโนโลย่ และตลาด รวิมถึงให้้แรงจ่ังใจัและสิทธิิป็ระโยชน์ และส่งเสริมทักษะการบริห้าร
จััดการและถ่ายทอุดเทคัโนโลย่และนวัิตกรรม จัากมห้าวิิทยาลัย สถาบันวิิจััยไป็ยังภาคัเอุกชน 

• พระราชบัญญัติส่งเส ริมการนำาผ่ลงานวิิ จััยและ
นวิัตกรรมไป็ใช้ป็ระโยชน์ พ.ศึ. 2564 ม่วิัตถุป็ระสงคั์
เพ่�อุส่งเสริมให้้เกิดการนำาผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม
ท่�เกิดจัากการสนับสนุนทุนวิิจััยและนวัิตกรรมขัอุงรัฐ
ไป็ใช้ป็ระโยชน์ โดยกำาห้นดให้้ผ่่ ้รับทุนสามารถเป็็น
เจั้าขัอุงผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรมท่�ตนได้สร้างสรรคั์ขัึ�น
ได้ ทำาให้้เกิดคัวิามคัล่อุงตัวิในการบริห้ารและจััดการ
ผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรมและการถ่ายทอุดเทคัโนโลย่
ไป็ยงัผ่่ใ้ช้ป็ระโยชน์ในภาคัเอุกชนและภาคัป็ระชาสงัคัม
ทั�งในเชิงพาณ์ิชย์และสาธิารณ์ป็ระโยชน์ นอุกจัากน่� 
ยังม่กลไกในการสร้างแรงจั่งใจัให้้แก่นักวิิจััยในสังกัด
ผ่่้รับทุนโดยกำาห้นดให้้ม่การจััดสรรรายได้ท่�เกิดขัึ�นจัาก
การนำาผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรมไป็ใช้ป็ระโยชน์ให้้แก่
นักวิิจััยด้วิย 

• ร่างป็ระกาศึคัณ์ะกรรมการนโยบายการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัาง
และการบริห้ารพัสดุภาคัรัฐ เร่�อุงห้ลักเกณ์ฑ์์การจััดซ่ึ่�อุ
จััดจ้ัางเพ่�อุการวิิจััยและพัฒนา และเพ่�อุการให้้บริการ
ทางวิิชาการขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษา โดยป็ลดล็อุก 
ป็ระเด็นสำาคััญ อุาทิ การจ้ัางไม่เกิน 1 ล้านบาท
ไม่ต้อุงวิางเงินห้ลักป็ระกันร้อุยละ 5 การจ้ัางท่�ป็รึกษา
ต่างป็ระเทศึ กรณ่์จัำาเป็็นให้้เป็็นไป็ตามป็ระเพณ่์
ทางการค้ัา (ไม่ต้อุงวิางห้ลักป็ระกัน และจ่ัายเงิน

ล่วิงห้น้าได้เกินร้อุยละ 15) เป็็นมาตรฐานกลางในการ
จ้ัางท่�ป็รึกษาสำาห้รับห้น่วิยงานขัอุงรัฐท่�ไม่สามารถ
ดำาเนินการตาม พ.ร.บ.จััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐ พ.ศึ. 2561 
การใช้ข้ัอุม่ลท่�ป็รึกษาสามารถเล่อุกใช้จัากบญัช่รายช่�อุท่�
ห้น่วิยงานขัอุงรฐัจััดทำาขึั�นห้ร่อุบญัช่รายช่�อุท่�ศ่ึนย์ข้ัอุม่ล
ท่�ป็รึกษา โดยกรณ่์ท่�ป็รึกษาต่างป็ระเทศึให้้พิจัารณ์า
ผ่ลงานท่�ผ่่านมา ซึึ่�งสภานโยบายให้้คัวิามเห็้นชอุบ  
เม่�อุวัินท่� 4 กุมภาพันธ์ิ 2564

• แนวิทางป็ฏิิบัติเพ่�อุการจััดตั�งและดำาเนินการนิติบุคัคัล
เพ่�อุร่วิมลงทุน (Holding Company) ขัอุงสถาบัน
อุุดมศึึกษาและสถาบันวิิจััยขัอุงรัฐ ซึึ่�งม่สาระสำาคััญ 
ดังน่� 1) การวิิเคัราะห์้กฎิห้มายท่�เก่�ยวิข้ัอุงกับ Holding 
Company 2) แนวิทางการพิจัารณ์าจััดตั�ง Holding 
Company 3) การกำากับด่แล 4) การส่งเสริมและ
สนับสนนุการนำาคัวิามร้่ ผ่ลงานวิิจััย ห้ร่อุนวิตักรรมขัอุง
สถาบนัอุุดมศึึกษาและขัอุงห้นว่ิยงานวิิจััยไป็ใช้ป็ระโยชน์ 
และ 5) การส่งเสริมบุคัลากรมาบริห้ารจััดการ Holding 
Company  ซึึ่�งคัณ์ะกรรมการพิเศึษเฉพาะเร่�อุงด้านการ
ส่งเสริมระบบนิเวิศึนวิัตกรรม และการพัฒนาป็รับป็รุง
กฎิห้มาย กฎิและระเบ่ยบ ให้้คัวิามเห็้นชอุบ เม่�อุวัินท่� 
2 มิถุนายน 2564
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พรอม ตวัค นเองภา ใน ร เท

ตัวอ าง   ใน ท

ร บบรา การมความ มค องตัว แตธุรกิจ
นวัตกรรมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว
จึงตองบริหารแบบเอกชน

ทา มตองตัง   

ว บรหารการ งทุนเพ่ือนาผลงานว�จัย
ของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยออกไป
จัดต้ังธุรกิจ

สามาร งทุนในงานวจั ของผูประกอบการ
รายใหมใหขยายผล และนาไปสูเชิงพาณิชย
ไดจริง

สามาร เขา งทรัพ ากรของมหาวท า ั
และเช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม มีการ
สนับสนุนทางการเงินอยางคลองตัว

การสงเสรมการรวม งทุน
รัฐ เอก น านก ก  

ที่มีสถานะเปนนิติบุคคลแยกจากหนวยงานวิจัยของรัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ ชวยลดความเสี่ยง
ในการลงทุน มีความคลองตัวสูงเหมาะกับธุรกิจนวัตกรรมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ก กสงเสรมการรวม งทุนรัฐ เอก น
เพิ่มพลังผลักดันงานวิจัยสูเชิงพาณิชย



ท ทางส คัญเพื่อการพั นาร บบนวัตกรรมสังคม

ดานสังคม าสตร ดานมนุษ าสตร ดาน กรรม

ร บบความร S  ท่พง ร สงค

เปาหมาย : ความสามารถในการตอบโจทยทาทายสาธารณะ
คุณคาภายใน : ความเปนเลิ ทางว�ชาการดานคนและผลงาน

คุณคาภายนอก : ความรูเพื่อการเปลี่ยนผานพลังปญญาสาธารณะ

ระดับนโยบาย 

ระดับ M  

ระดับป ิบัติการ

หนวยติดตามประเมินผลเช�งระบบ

โครงสรางพื้นฐานความรู n dg  n a t uctu
บุคลากร  เคร�อขาย  คลังขอมูลและปญญา  การตีพิมพและเผยแพร

ประชาคม 
และ

ประชาคม าสตร
อื่น  

ที่เกี่ยวของ

ผู ใชประโยชน
ความรู

สาธารณะ
ภาคนโยบาย

หนวยว�ทย
สมาคมดาน

หนวย
เช�่อมตอการ

ว�จัยกับ
นโยบาย

หนวยบร�หาร
จัดการทุนว�จัย

ดาน 

หนวยจัดสรร
โครงสรางพื้นฐาน

ระบบ อววน.
ระบบบร�หารจัดการความรู

  cia  ci nc , u aniti  and th  t•
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  ร บบนวัตกรรมสังคม S  S              

ระบบนวิัตกรรมสังคัมท่�จัะสามารถขัับเคัล่�อุนการ
เป็ล่�ยนผ่่านและม่พ่�นฐานขัอุงวิิชาท่�แข็ังแรงนั�น ต้อุงการ
การเป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างเป็็นระบบท่�ม่เป้็าห้มายร่วิมและม่
ข้อต่อ (intermediary) เช้ี�อมสั่วนต่าง ๆ ในร่ะบบอย่าง
คร่บถ้วน ได้แก่ 1) ห์น่วยติดตามปร่ะเมินผลัเชิีงร่ะบบ  

2) ห์น่วยเช้ี�อมต่อการ่วิจััยกับนโยบาย 3) ห์น่วยจััดสัร่ร่
โคร่งสัร้่างพ้ั�นฐาน 4) ห์น่วยวิที่ยสัมาคมด้านสัังคมศาสัตร์่ 
แลัะ 5) ห์น่วยบริ่ห์าร่จััดการ่ทุี่นวิจััยด้านสัังคมศาสัตร่์ 
ทั�งน่�ข้ัอุต่อุแต่ละข้ัอุ ไม่จัำาเป็็นต้อุงรวิมศ่ึนย์อุย่่ในอุงค์ักรเด่ยวิ  
แต่อุาจักระจัายไป็ในห้ลายอุงค์ักร ห้ลายระดับ



พ ัง ญญาสา าร

การ กร ดับสมรร น การเ ่ น งเ �งส าบัน
รากฐาน

การ กร ดับขดความสามาร เพื่อการท งาน
ขับเค ื่อนการเ ่ น าน สหสาขาว� า

การสรางพืนท่รวมเร นรกับภาคน บา
สา าร

การก หนด นวทางการพั นาความรขัน
นวหนา บุค ากร ครงสรางพืนฐาน

การสราง นวทางตดตามสมรร น ของ
ร บบ ร เมน การเ ่ น ง

การสรางความเขม ขงของ ร าคมว� าการ เครอขา  ความสามาร ในการทบทวนตนเอง

การทบทวน
ก ขก ร เบ บ

ขอบังคับท่เ น
อุ สรรค

NXPO I ANNUAL REPORT 2021

 ดานสังคม าสตร

สอุวิช. ร่วิมกับ สถาบันวิิจััยสังคัม จุัฬาลงกรณ์์มห้าวิิทยาลัย 
และเคัร่อุข่ัายคัวิามร่วิมม่อุ จััดทำา “ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบาย
เพ่�อุการยกระดับระบบบริห้ารจััดการคัวิามร้่และการป็รับป็รุง
โคัรงสร้างคัวิามร้่ทางสังคัมศึาสตร์ขัอุงป็ระเทศึไทย” โดย
บทบาทในสาธิารณ์ะท่�สำาคััญขัอุงสังคัมศึาสตร์ค่ัอุ สะพาน
การเร่ยนร้่ระห้ว่ิางโลกคัวิามเป็็นจัริงกับมโนทัศึน์ท่�อุธิิบายให้้
เกิดคัวิามเข้ัาใจัเชิงลึกต่อุสถานการณ์์ท่�เป็็นอุย่่ ต่อุคัวิามคิัด
คัวิามเช่�อุท่�ยอุมรับกันเป็็นป็กติ ต่อุคุัณ์ค่ัาท่�อุาจัไม่ได้ถ่กถาม 
จันสังคัมเกิดจิันตนาการต่อุอุนาคัตท่�เปิ็ดกว้ิางจันแป็รเป็็น
พลังร่วิมท่�จัะเป็ล่�ยนแป็ลงสังคัมร่วิมกันได้ ป็ระเด็น สำาคััญท่�
สังคัมศึาสตร์สามารถร่วิมขัับเคัล่�อุนในวิาระการวิิจััยม่ดังน่�

 1. การลดคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าและการขัจััดคัวิามยากจัน
 2. การส่งเสริมสุขัภาวิะ คัวิามห้ลากห้ลายทางวิัฒนธิรรม 

และคัวิามพร้อุมรับม่อุการเป็ล่�ยนแป็ลงโคัรงสร้าง
ป็ระชากร 

 3. การป็ฏิิร่ป็การศึึกษาและเสริมสร้างการพัฒนามนุษย์ 
 4. การสร้างสังคัมเปิ็ดและป็ระชาธิิป็ไตย 
 5. การสร้างคัวิามร้่เท่าทันและคัวิามสามารถในการป็รับตัวิ

ต่อุภ่มิรัฐศึาสตร์ให้ม่
 6. การสร้างคัวิามสามารถในการกำากับการพลิกผั่นทาง

เทคัโนโลย่และรับม่อุคัวิามเส่�ยงอุุบัติให้ม่
 7. การเป็ล่�ยนผ่่านส่่คัวิามยั�งย่น 

การ่ขับเคล้ั�อนสัังคมศาสัตร์่

การพัฒนาระบบนิเวิศึเพ่�อุเสริมสร้างภาคัรัฐระบบ
เปิ็ดและการม่ส่วินร่วิมอุย่างม่คัวิามห้มายบนฐานขัอุงการ
ตระห้นักถึงบริบทคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าและแยกขัั�วิ โดยเฉพาะ
คัวิามเส่�ยงและโอุกาสต้อุงคัำานึงถึงแกนห้ลัก 3 แกน ค่ัอุ 
1) การป็ระสานคัวิามแตกต่างทางคัวิามคัาดห้วัิงและคัวิาม
เข้ัาใจัระห้ว่ิางโลกวิิชาการสังคัมศึาสตร์กับโลกขัอุงฝ่ายนโยบาย
วิิจััย โดยการร้อุยเร่ยงคัวิามเช่�อุมโยงจัาก “ฐานราก” ขัอุงการ
ทำางานวิิชาการไป็ส่่การใช้ป็ระโยชน์สาธิารณ์ะในแง่การสร้าง
เป็ล่�ยนผ่่านส่่คัวิามยั�งย่น อุ่กนัยห้นึ�ง ค่ัอุการทำาให้้สังคัมศึาสตร์
เป็็น “พลังปั็ญญาสาธิารณ์ะ” 2) การเสริมสมรรถนะการ
ทำางานทางด้านสังคัมศึาสตร์ให้้ทั�งสามารถทำางานลงลึกและ
สร้างการเป็ล่�ยนผ่่านได้นั�น จัำาต้อุงม่การเป็ล่�ยนแป็ลงเชิง
สถาบัน ไม่ว่ิาการจััดตั�งพ่�นท่�ร่วิม อุงค์ักร การช่�วัิด การแก้ไขั
กฎิระเบ่ยบ เกิดขึั�นไป็ด้วิยพร้อุมกัน และ 3) การเป็ล่�ยนแป็ลง
เชิงระบบท่�บริบ่รณ์์ จัะเป็็นแผ่นท่�นำาทางให้้ห้ลายภาคัส่วินม่
จุัดเข้ัาร่วิม (entry points) ท่�ห้ลากห้ลายสำาห้รับการร่วิมคิัด
ร่วิมทำาท่�คัรอุบคัลุมได้ กล่าวิค่ัอุ เป็็นการสร้าง “พลังภาค่ั” 
ท่�กระทำาการด้วิยคัวิามเข้ัาใจัภาพรวิมต่อุกัน
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 ดานมนุษ าสตร
สอุวิช. ร่วิมกับ คัณ์ะอุักษรศึาสตร์ จุัฬาลงกรณ์์

มห้าวิิทยาลัย จััดทำา “ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายเพ่�อุการยก
ระดับระบบบริห้ารจััดการคัวิามร้่และการป็รับป็รุงโคัรงสร้าง
คัวิามร้่ทางมนุษยศึาสตร์ขัอุงป็ระเทศึไทย” โดยการป็รับเป็ล่�ยน
ห้ร่อุยกระดับระบบบริห้ารจััดการคัวิามร้่และป็รับป็รุงโคัรงสร้าง
คัวิามร้่ทางมนุษยศึาสตร์ขัอุงป็ระเทศึไทยนั�น นอุกจัากขึั�น
อุย่่กับวิิสัยทัศึน์และการเปิ็ดใจัรับฟัื้งปั็ญห้าขัอุงผ้่่บริห้ารแล้วิ 
จัำาเป็็นอุย่างยิ�งท่�ต้อุงได้รับคัวิามร่วิมม่อุและการสนอุงตอุบ
จัากป็ระชาคัมนักวิิจััย รวิมไป็ถึงการส่�อุสารกับนักวิิจััยสาย
มนุษยศึาสตรใ์ห้้เข้ัาใจัถึงเป็า้ห้มายและยทุธิศึาสตรข์ัอุงป็ระเทศึ
และคัวิามจัำาเป็็นในการป็รับร่ป็แบบการทำางานให้้เข้ัากับบริบท
ขัอุงสังคัมท่�เป็ล่�ยนไป็ ปั็ญห้าห้ลักขัอุงระบบบริห้ารงานวิิจััยขัอุง
ไทยค่ัอุการขัาดคัวิามเช่�อุมโยงและการบ่รณ์าการขัอุงทุกภาคั
ส่วินท่�เก่�ยวิข้ัอุง ดังนั�นการสร้างกลไกให้้เกิดคัวิามเช่�อุมโยงกัน
ขัอุงทั�งระบบห้ร่อุตวัิกลางท่�สามารถป็ระสานการทำางานขัอุงผ้่่ม่
ส่วินได้ส่วินเส่ยทุกกลุ่ม เช่น ห้น่วิยป็ระสานงานมนุษยศึาสตร์ 
ห้ร่อุการจััดตั�งเคัร่อุข่ัายวิิจััย จึังเป็็นสิ�งท่�จัำาเป็็นอุย่างยิ�งเพ่�อุให้้
เกิดกระบวินการสรา้งการม่ส่วินร่วิมขัอุงป็ระชาคัม (community 
engagement) และการสร้างบรรยากาศึการทำางานท่�ม่คัวิาม
ห้ลากห้ลายและคัรอุบคัลุม (moving toward a more diverse 
and inclusive research environment)

วิาระห้ร่อุป็ระเด็นการวิิจััยด้านมนุษยศึาสตร์คัวิร
คัรอุบคัลุม ได้แก่ 1) งานวิิจััยพ่�นฐานท่�เน้นคัวิามเช่�ยวิชาญ
และพัฒนาการขัอุงศึาสตร์คัวิามร้่แขันงต่าง ๆ 2) งานวิิจััยเชิง
อุนุรักษ์ท่�เน้นการศึึกษาและส่บทอุดภ่มิปั็ญญาและมรดกทาง
วัิฒนธิรรมขัอุงชาติและชุมชน และ 3) งานวิิจััยเชิงป็ระยุกต์
ท่�ตอุบโจัทย์สังคัมร่วิมกับศึาสตร์อุ่�น ๆ เพ่�อุห้าทางอุอุกให้้
กับป็ระเด็นปั็ญห้าต่าง ๆ ขัอุงสังคัม โดยป็ระเด็นสำาคััญท่�
มนุษยศึาสตร์สามารถร่วิมขัับเคัล่�อุนในวิาระการวิิจััยม่ดังน่�

1. ผ่ลกระทบขัอุงโคัวิิดกับสังคัมไทยในมิติต่าง ๆ
2. ปั็ญห้าเร่�อุงการส่�อุสารในระดับต่าง ๆ
3. การอุย่่ร่วิมกันท่ามกลางคัวิามห้ลากห้ลาย
4. ปั็ญห้าคัวิามเห้ล่�อุมลำ�าในสังคัมไทย
5. มนุษยศึาสตร์สิ�งแวิดล้อุม
6. การเร่ยนการสอุนภาษาต่างป็ระเทศึ
7. มรดกทางวัิฒนธิรรม
8. การเกาะเก่�ยวิทางสังคัม
9. ป็ระโยชน์สุขัส่วินรวิม

 ดาน กรรม
สอุวิช.  ร่วิมกับ มห้าวิิทยาลัยศิึลป็ากร จััดทำา 

“ข้ัอุเสนอุแนะเชิงนโยบายเพ่�อุการยกระดับระบบบริห้ารจััดการ
คัวิามร้่และการป็รับป็รุงโคัรงสร้างคัวิามร้่ทางศิึลป็กรรมขัอุง
ป็ระเทศึไทย” โดยคัณุ์ป็ระโยชนข์ัอุงศึลิป็กรรมท่�ม่ต่อุสังคัมและ
ชุมชน ศิึลป็กรรมเป็็นเคัร่�อุงม่อุในการสง่เสริมและให้้ ป็ระโยชน์

ต่อุสังคัมห้ลากห้ลายร่ป็แบบ สามารถสรุป็อุอุกมาได้ 5 ป็ระเด็น 
ค่ัอุ 1) สุนทร่ยะ 2) วัิฒนธิรรม 3) สังคัม 4) การเม่อุง และ 
5) เศึรษฐกิจั ในป็ระเด็นขัอุงเศึรษฐกิจั ศิึลป็กรรมถ่อุวิ่าสร้าง
ม่ลค่ัาได้ทั�งทางตรงและทางอุ้อุม บ่งช่�ให้้เห็้นว่ิาอุงค์ัป็ระกอุบ
ทางศิึลป็กรรมกับการสร้างม่ลค่ัาเป็็นป็ระเด็นคุัณ์ป็ระโยชน์ท่�
ม่ขันาดให้ญ่สามารถจััดป็ระเภทอุอุกมาเป็็นป็ระโยชน์ท่�ม่ต่อุ
เศึรษฐกิจัได้อุย่างจัำาเพาะ แต่ยังคังอุย่่ในมิติขัอุงคุัณ์ป็ระโยชน์
เด่ยวิกัน ขัณ์ะเด่ยวิกันผ่ลป็ระโยชน์ทางสังคัมและชุมชนท่�เกิด
ขึั�นยังสามารถช่วิยให้้เกิดผ่ลป็ระโยชน์กับทั�งเศึรษฐกิจัและ
ปั็จัเจักบุคัคัลเช่นเด่ยวิกัน โดยท่�ทั�งผ่ลป็ระโยชน์ต่อุเศึรษฐกิจั
และปั็จัเจักบุคัคัลม่ส่วินช่วิยส่งเสริมการทำางานขัอุงระบบ
ศิึลป็กรรม ทำาให้้การไห้ลเว่ิยนระห้วิ่างผ่ลป็ระโยชน์ท่�เกิดขึั�น
กับการสร้างสรรค์ัและการม่ส่วินร่วิมทางศิึลป็ะเป็็นลักษณ์ะ
ขัอุงการพึ�งพาอุาศัึยกัน

วิาระห้ร่อุป็ระเด็นการวิิจััยด้านศิึลป็กรรมคัวิรคัรอุบคัลุม 
ได้แก่ 1) การพัฒนานิเวิศึทางศิึลป็กรรมท่�ตอุบโจัทย์การใช้
งานต่อุการพัฒนางานวิิจััย 2) การสร้างคัวิามร้่ด้านสร้างสรรค์ั
กับการวิิจััย 3) การส่งเสริมเศึรษฐกิจัสร้างสรรค์ั โดยป็ระเด็น
สำาคััญท่�ศิึลป็กรรมสามารถร่วิมขัับเคัล่�อุนในวิาระการวิิจััยม่ดังน่�

 1. สำารวิจัศัึกยภาพขัอุงพ่�นท่�ในด้านการสร้างสรรค์ัโดย
ใช้แบบจัำาลอุงกลไกการทำางานศิึลป็กรรม 

 2. ทำาคัวิามเข้ัาใจันิเวิศึขัอุงศึิลป็กรรมในป็ระเทศึ  
ทั�ง 4 อุงค์ัป็ระกอุบสำาคััญ ได้แก่ 1) ด้านการศึึกษา  
2) โคัรงสร้างพ่�นฐานขัอุงศิึลป็กรรม 3) การสร้างสรรค์ั 
ในพ่�นท่� และ 4) การม่ส่วินร่วิมทางศิึลป็ะขัอุง
แต่ละพ่�นท่�

 3. ป็รับป็รุงร่ป็แบบการเก็บข้ัอุม่ลให้้ชัดเจันมากขึั�น  
โดยแบ่งกลุ่มงานตามท่�เป็็นจัริงขัอุงสาขัาวิิชา 
เพ่�อุให้้สามารถนำามาใช้งานได้จัริงทั�งในภาคั
อุุตสาห้กรรมสร้างสรรค์ัและงานวิิจััย

 4. การจั ัดทำาดัชน่ช่�วัิดด้านคัวิามคัิดสร้างสรรคั์ขัอุง
ป็ระเทศึ

 5. การพัฒนาแนวิทางการสร้างอุงค์ัคัวิามร้่ให้ม่
ทางสายศิึลป็กรรมผ่่านกระบวินการสร้างสรรค์ั - 
สร้างสรรค์ัวิิจััย – งานวิิชาการ

 6. พัฒนาร่ป็แบบการสนับสนุนการส่งเสริมด้าน 
Culture Technology (CT) ให้้สอุดคัล้อุงกับ
ป็ระเทศึไทย

 7. การพัฒนาแนวิทางการส่ ง เสริม เศึรษฐกิจั
สร้างสรรคั์ให้้เกิดการเติบโตได้ด้วิยตนเอุง เช่น 
ยกระดับคัวิามสำาคััญขัอุงอุุตสาห้กรรมและ
เทคัโนโลย่กับการผ่สมผ่สานกับศึิลป็วิัฒนธิรรม 
ส่งเสริมกลุ่มธุิรกิจัขันาดเล็กและขันาดกลางท่�ม่
ศัึกยภาพ เป็็นต้น



System reform 

Big data analytics

co2

ทิิศทิาง สอวช. 
      ในปีี 2565

ส่่วนที่่� 5



B

การผลักดันใหประเทศหลุดจากกับดัก
รายไดปานกลางสูรายไดสูงดวยเศรษฐกิจ
สรางสรรคและเศรษฐกิจนวัตกรรม

การขยับสถานะทางสังคมของคนในกลุม
ฐานราก (Social Mobility) ดวยการ
ศึกษาและโอกาสความกาวหนาในอาช�พ

การมีฐานกําลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอ
รองรับการพัฒนาในอนาคต

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ดวยการผลิตท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม ลดปญหาจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

บทบาทของ สอวช. 
ในกระบวนการผลักดัน
นโยบาย อววน. 
เพ่ือบรรลุ Super KPI

Agenda Setting & Policy Formulation 
Policy Partnership  

& Deployment
ผลสำคัญที่จะเกิดสำหรับประเทศไทย

ในระยะยาว (Impact) ป 2570

เรงการเติบโตและบมเพาะธุรกิจนวัตกรรม
ขยายตลาดใหแกว�สาหกิจใหไปสูตลาดโลก

พัฒนาอุตสาหกรรมใหมที่มีมูลคาสูงและแขงขันได 
ยกระดับกลุมอุตสาหกรรมรองรับระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

Tech-based Enterprise/IDE
ท่ีมีรายได 1,000 ลานบาท 1,000 ราย

นวัตกรรมเพ่ือแกจน
10      

ลดกาซเรือนกระจก 290 ลานตัน
(Net Zero 2065)

อันดับความสามารถของอุดมศึกษาใน
การตอบโจทยการแขงขันเชิงเศรษฐกิจ

ติด 1 ใน 25 ของ IMD

2%GERD/GDP
คาใชจายดานการว�จัยและพัฒนาเปน 2% ตอ GDP

การเปลี่ยนผานสูการเปนประเทศที่
ปลอยกาซเร�อนกระจกสุทธ�เปนศูนย

การเปลี่ยนผานสูระบบ
เศรษฐกิจหมุนเว�ยน

นวัตกรรมเช�งระบบ
การบร�หารจัดการน้ำ

เศรษฐกิจนวัตกรรม และการสรางมูลคาจากเศรษฐกิจสรางสรรค

ความย่ังยืน

ยกระดับศักยภาพความเปนผูประกอบการรากฐาน
ลดความเหลื่อมล้ำ ดวยมาตรการระดับพื้นที่ เนนดานการศึกษา

บูรณาการกลไกในพื้นที่เพื่อ
เช�่อมโยงคนจนสูหวงโซมูลคา

การขยับสถานะทางสังคม และลดความเหล่ือมล้ํา

ระบบการจัดสรรและบร�หารงบประมาณ
ระบบบร�หารจัดการรูปแบบใหม

ระบบขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การปลดล็อคกฏหมาย กฏระเบียบใหเอื้อตอการพัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร อววน. และการปฏิรูปเชิงระบบ

แพลตฟอรมพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
ยุทธศาสตรสำหรับกลุมสถาบันอุดมศึกษา

พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองตอ
ทิศทางความตองการกำลังคนที่เปลี่ยนแปลง

นโยบายการพัฒนากําลังคน

พํฒนาบุคลากรดานนโยบายของหนวยงานในระบบ อววน.
แพลตฟอรมเช�่อมโยงและว�เคราะหขอมูลเพื่อการจัดทำนโยบาย

แพลตฟอรมนวัตกรรมออกแบบนโยบาย
การว�จัยนโยบายเช�งระบบ

สรางความเขมแข็งของกระบวนการนโยบาย

ระบุหนวยงานสงตอนโยบาย / 
สราง Policy partnership 
ระดับนโยบาย

กำหนดกลยุทธการสงตอ
นโยบาย อววน. สูหนวย Policy 
Deployment

กระตุนการลงทุนและอำนวย
ความสะดวกแกหนวยดำเนินการ
ในระบบ อววน. สัดสวนแรงงานทักษะสูง เพิ่มข�้นเปน 25%

ในป 2570 (ป 2562 สัดสวน 13.8%)

เปาหมายใหญของประเทศ 

(Super KPI) ดาน อววน. 

เพ่ือบรรลุ Super KPI

จังหวัดเปาหมาย พนเสนความยากจน

รายไดเฉลี่ยของครัวเร�อนใน 2 Quintile ลาง 
จากการสงเสร�มเศรษฐกิจสรางสรรคเพิ่มข�้นสูง
กวา 1.5 เทาของการเติบโตรายไดครัวเร�อน
เฉลี่ยของประเทศ
เพิ่มจำนวนบร�ษัทที่มีนวัตกรรมที่มีรายได 
>1,000 ล.บ.เปน 2,000 บร�ษัท

ประเทศไทยพนจากกับดักรายไดปานกลาง

มีแพลตฟอรม/กลไกในการสนับสนุน การขยับ
ฐานะทางสังคมของคน หร�อครัวเร�อน 
(1,000,000 คนหร�อครัวเร�อน)

Social Mobility

(ป 2562 สัดสวน 13.8%)
ผานแพลตฟอรมพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง
รองรับการลงทุนและการพัฒนาประเทศ

สัดสวนแรงงานทักษะสูง เพ่ิมข�น้เปน 25%
ในป 2570

และมีแผนสูการปลอยกาซเร�อนกระจกเปนศูนย
(net zero emission)

50% ของบร�ษัทสงออก 
Achieve Carbon Neutrality

Super KPI ของ สอวช.

สอวช. I รายงานประจำำาปี 2564 83

สอวช. จะร่่วมขัับเคล่ื่�อนเพ่ื่�อนำ�พื่�ปร่ะเทศไทยไป
ส่่ปร่ะเทศพื่ัฒน�แลื่้ว โดยใช้ อววน. เข้ั�ไปหนุนเสริ่ม
แลื่ะ เร่่ ง ใ ห้ ไทย เป ล่ื่� ยน ผ่่�นไป ส่่ปร่ะ เทศพัื่ฒน�แ ล้ื่ว
ได้สำ�เร็่จ โดยม่เป้�หม�ยใหญ่่ (Super KPI) ท่� สอวช. 
จะร่่วมขัับเคล่ื่�อนให้บร่ร่ลุื่ภ�ยในปี 2570 ใน 4 มิติิสำ�คัญ่ ค่อ  

ก�ร่ผ่ลัื่กดันให้ปร่ะเทศหลุื่ดจ�กกับดักร่�ยได้ป�นกลื่�ง 
ก�ร่ขัยับสถ�นะท�งสังคมขัองคนในกลุ่ื่มฐ�นร่�ก (Social 
Mobility) ก�ร่ม่ฐ�นกำ�ลัื่งคนสมร่ร่ถนะส่งเพ่ื่ยงพื่อร่องร่ับ
ก�ร่พัื่ฒน�ในอน�คติ แลื่ะก�ร่พัื่ฒน�ท่�ยั�งย่น

ในปี 2565 สอวช. จะดำ�เนินง�นใน 6 ร่ะบบท่�สำ�คัญ่ 
ได้แก่ 1) เศร่ษฐกิจนวัติกร่ร่ม 2) คว�มยั�งย่น 3) ก�ร่ขัยับ
สถ�นะท�งสังคมแลื่ะก�ร่ลื่ดคว�มเหล่ื่�อมลื่ำ�� 4) นโยบ�ยแลื่ะ
ยุทธศ�สติร์่ อววน. แลื่ะก�ร่ปฏิิร่่ปเชิงร่ะบบ 5) นโยบ�ยก�ร่
พัื่ฒน�กำ�ลัื่งคน แลื่ะ 6) ก�ร่สร้่�งคว�มเข้ัมแข็ังขัองกร่ะบวนก�ร่

นโยบ�ย ซ่ึ่�งต้ิองอ�ศัยก�ร่ทำ�ง�นร่่วมกับพัื่นธมิติร่ในก�ร่
ส่งต่ิอนโยบ�ย ร่วมทั�งกร่ะตุ้ินให้เกิดก�ร่ลื่งทุนแลื่ะอำ�นวย
คว�มสะดวกแก่หน่วยดำ�เนินก�ร่ในร่ะบบ อววน. ในก�ร่ร่่วม
ขัับเคล่ื่�อนง�นด้�นก�ร่อุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สติร์่ วิจัย แลื่ะ
นวัติกร่ร่มเพ่ื่�อก�ร่พัื่ฒน�ปร่ะเทศ
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  เศรษฐกิจนวัตกรรม                                                                                      

“ยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจจากฐานธุรกิจรูปีแบบใหม่ 

และสามารถขยายตลาดสู่ระดับโลกได้”

ปัจจัยสำ�คัญ่ท่�ทำ�ให้ผ่่้ปร่ะกอบก�ร่เติิบโติได้อย่�งก้�วกร่ะโดดค่อก�ร่เขั้�ถ่งติลื่�ดขัน�ดใหญ่่ (market access) หร่่อก�ร่
ติ่อยอดผ่ลื่ิติภัณฑ์แลื่ะบร่ิก�ร่เดิมไปได้ในหลื่�กหลื่�ยธุร่กิจ (market diversification) ซึ่่�งก�ร่ทำ�สิ�งเหลื่่�น่�ได้จำ�เป็นติ้องม่ศักยภ�พื่ 
(capability) ด้�นนวตัิกร่ร่มหลื่�กหลื่�ยปร่ะเภท อ�ท ิก�ร่ม่โมเดลื่ธรุ่กจิท่�เหม�ะสม ม่นวัติกร่ร่มด้�นผ่ลิื่ติภณัฑ์ ก�ร่ผ่ลิื่ติ ก�ร่ติลื่�ด 
แลื่ะก�ร่พื่ัฒน�องค์กร่ ก�ร่สร่้�งแพื่ลื่ติฟอร่์มพื่ัฒน�ผ่่้ปร่ะกอบก�ร่นวัติกร่ร่มเพื่่�อขัย�ยส่่ติลื่�ด จ่งเป็นกลื่ไกท่�ช่วยเช่�อมโยง
ผ่่้ปร่ะกอบก�ร่นวัติกร่ร่มกับติลื่�ดติ่�งปร่ะเทศ แลื่ะสร่้�งศักยภ�พื่ผ่่้ปร่ะกอบก�ร่ให้ส�ม�ร่ถเขั้�ส่่ติลื่�ดติ่�งปร่ะเทศได้ ซึ่่�งก�ร่
พื่ัฒน�ร่ะบบเศร่ษฐกิจนวัติกร่ร่ม ได้ม่ก�ร่ติั�งเป้�หม�ยก�ร่เพื่ิ�มจำ�นวนแลื่ะเพื่ิ�มม่ลื่ค่� High growth IDE แลื่ะ Scale up โดยเน้น
ก�ร่ออกม�ติร่ก�ร่แลื่ะกลื่ไกเพื่่�อยกร่ะดับ วิส�หกิจฐ�นนวัติกร่ร่ม (Innovation-Driven Enterprises: IDE)  สร่้�ง New Economy 
(เศร่ษฐกิจจ�กฐ�นธุร่กิจร่่ปแบบใหม่ เช่น ธุร่กิจแพื่ลื่ติฟอร่์มโลื่จิสติิกส์แลื่ะท่องเท่�ยว เศร่ษฐกิจสร่้�งสร่ร่ค์จ�กทุนท�งอ�ร่ยธร่ร่ม
ในพื่่�นท่� Deep-tech Startups เป็นต้ิน) แลื่ะส�ม�ร่ถขัย�ยติลื่�ดส่ร่่ะดับโลื่ก ในปี 2565 จะมุง่เน้นก�ร่จดัทำ�ม�ติร่ก�ร่ในเร่่�องต่ิ�งๆ 
ติ่อจ�กก�ร่ดำ�เนินง�นในปี 2564 เพื่่�อบร่ร่ลืุ่เป้�หม�ย ดังน่�

• มาตรการทางนโยบายเพ่ื่�อเร่งการเติบโตและ 
การบ่มเพื่าะธุุรกิจนวััตกรรม เพ่ื่�อเป็นก�ร่ด่งด่ด
นักลื่งทุนท่�ม่ข่ัดคว�มส�ม�ร่ถให้เข้ั�ม�ลื่งทุนแลื่ะ
เป็นพ่ื่�เล่ื่�ยงให้กับ startup ขัองไทยเข้ั�ส่่ติลื่�ดโลื่ก 
สอวช. จ่งดำ�เนินก�ร่ปร่ับปรุ่งกลื่ไก/ม�ติร่ก�ร่ขัอง
หน่วยง�นส่งเสริ่มแลื่ะสนับสนุนนวัติกร่ร่มให้ติอบ
โจทย์ Pain point ขัอง IDE ให้ม่กร่ะบวนก�ร่ท่�สะดวก 
ร่วดเร็่ว แลื่ะไม่ซัึ่บซ้ึ่อน  

• มาตรการส่่งเส่ริม IDE เข้้าส่่่ตลาดด้วัยกลไก 
ตลาดภาครัฐและตลาดโลก ด้วยก�ร่ปร่ับปรุ่ง 
กลื่ไกบัญ่ช่นวัติกร่ร่ม แลื่ะก�ร่ส่งเสริ่มผ้่่ให้บริ่ก�ร่
พัื่ฒน�ธุร่กิจนวัติกร่ร่ม 

• การจัดทำามาตรการส่่งเส่ริมการลงทุนเพ่ื่�อยก
ระดับอุตส่าหกรรมท่� ม่ฐานการผลิตในไทย
ส่่่อุตส่าหกรรมใหม่ท่�ม่ม่ลค่าส่่งและแข่้งขั้นได้
ด้วัยวิัทยาศาส่ตร์ วิัจัยและนวััตกรรม (วัวัน.) เช่น 
อุติส�หกร่ร่มส่วนปร่ะกอบอ�ห�ร่ฟังก์ชั�น เศร่ษฐกิจ
จุลิื่นทร่่ย์ ร่วมถ่งก�ร่ปรั่บปรุ่งม�ติร่ก�ร่ท�งก�ร่เงิน
ขัองรั่ฐเพ่ื่�อช่วยลื่ดคว�มเส่�ยงแลื่ะสร้่�งแร่งจ่งใจใน
ก�ร่ลื่งทุนสร้่�งนวัติกร่ร่ม Deep tech ขัองบริ่ษัทไทย  

• การยกระดับคลัส่เตอร์ศักยภาพื่ข้องไทยรองรับ
พ่ื่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจนวััตกรรม แม่โข้ง-ล้านช้้าง  
Route 1 ปร่ะเทศไทยจำ�เป็นต้ิองเร่่งดำ�เนินก�ร่เชิงรุ่ก 
โดยยกร่ะดับศักยภ�พื่ขัองคลัื่สเติอร์่อุติส�หกร่ร่ม 
เพ่ื่�อไ ม่ เ ส่ยโอก�สจ�กก�ร่ม่ ข้ัอได้ เปร่่ยบท�ง
ภ่ มิศ�สติ ร์่แลื่ะ เ ส้นท�งคมน�คมท่� เ ช่� อม ต่ิอ
เส้นท�งดังกล่ื่�ว เพ่ื่�อโอก�สทั�งด้�นก�ร่ค้� ก�ร่ลื่งทุน 
แลื่ะก�ร่ท่องเท่�ยวแลื่ะบริ่ก�ร่ สอวช. จ่งดำ�เนินก�ร่
จัดทำ�ม�ติร่ก�ร่ส่งเสริ่มคว�มส�ม�ร่ถท�งนวัติกร่ร่ม 
(ม�ติร่ฐ�นสินค้� Traceability, Cold chain logistics, 
Civilization-based industry) แลื่ะก�ร่เข้ั�ส่่ติลื่�ด
แม่โขังล้ื่�นช้�ง (CLMVC)  

• การจัดทำาฐานข้้อม่ลเทคโนโลย่และธุุร กิจ
นวััตกรรมท่�จำาแนกระดับควัามพื่ร้อมและกลไก
ส่นับส่นุนการใช้้ประโยช้น์เชิ้งพื่าณิิช้ย์และ Scale up  
เพ่ื่�อเป็นข้ัอม่ลื่สนับสนุนก�ร่จัดทำ�นโยบ�ยส่งเสริ่ม
ร่ะบบนิเวศได้อย่�งม่ปร่ะสิทธิภ�พื่ม�กข่ั�น ผ้่่ปร่ะกอบ
ก�ร่ส�ม�ร่ถเข้ั�ถ่งข้ัอม่ลื่ท่�เป็นท่�ยอมรั่บแลื่ะเกิด
ธุร่กิจนวัติกร่ร่ม หร่่อก�ร่ต่ิอยอดธุร่กิจนวัติกร่ร่มเดิม 
สร้่�งเป็นธุร่กิจใหม่หร่่ออุติส�หกร่ร่มใหม่ได้เพิื่�มข่ั�น
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  ความยั�งยืนเพืื่�อมุ่งสู่การปีล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทิธิเป็ีนศูนย์ ภายในปีี 2065                   

“ใช้ขีดความสามารถและกลไกด้านการอุดมศึกษา วิทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพืื่�อเร่งการเปีลี�ยนผ่่านสู่การเป็ีนปีระเทิศทีิ�ปีล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทิธิเป็ีนศูนย์”

ก�ร่กำ�หนดเป้�หม�ย Net Zero ค.ศ. 2065 ม�จ�กผ่ลื่ก�ร่ศ่กษ�ก�ร่จัดทำ�ยุทธศ�สติร่์ร่ะยะย�วในก�ร่พื่ัฒน�ท่�ปล่ื่อย
ก๊�ซึ่เร่่อนกร่ะจกติำ�� ปร่ะเทศไทยม่ร่ะดับก�ร่ปล่ื่อยก๊�ซึ่เร่่อนกร่ะจกส่งสุด (Peak GHG Emissions) ใน ค.ศ. 2030 ขัณะเด่ยวกัน  
ก�ร่จะมุ่งส่่ก�ร่เป็นปร่ะเทศท่�ม่คว�มเป็นกลื่�งท�งค�ร์่บอน (Carbon Neutrality) ภ�ยใน ค.ศ. 2065 ติ�มแผ่นพื่ลัื่งง�นช�ติิได้
มุ่งเน้นม�ติร่ก�ร่สำ�คัญ่ เช่น ก�ร่เพิื่�มสัดส่วนพื่ลัื่งง�นหมุนเว่ยน ก�ร่ใช้เทคโนโลื่ย่ย�นยนติ์ไฟฟ้� ก�ร่เพิื่�มปร่ะสิทธิภ�พื่ก�ร่ใช้
พื่ลัื่งง�นโดยใช้เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม ร่วมถ่งก�ร่ปรั่บโคร่งสร้่�งกิจก�ร่พื่ลัื่งง�นเพ่ื่�อร่องรั่บแนวโน้มก�ร่เปล่ื่�ยนผ่่�นด้�นพื่ลัื่งง�น 
เป็นต้ิน ซ่ึ่�ง สอวช. ม่แนวท�งก�ร่ดำ�เนินง�นติ�มแผ่นพื่ลัื่งง�นแห่งช�ติิ โดยกำ�หนดเป้�หม�ยลื่ดปริ่ม�ณก๊�ซึ่เร่่อนกร่ะจกให้ได้
เท่�กับ 250 ล้ื่�นตัิน เพ่ื่�อเข้ั�ส่่ Net Zero ใน ค.ศ. 2065 แลื่ะม่เป้�หม�ยในก�ร่ เพิื่�ม GDP เป็น1 ล้ื่�นล้ื่�นบ�ท ในปี พื่.ศ. 2570 
ซ่ึ่�งในปี 2565 สอวช. ม่ก�ร่ดำ�เนินง�นท่�สำ�คัญ่ท่�ส่งผ่ลื่ต่ิอก�ร่ปล่ื่อยก๊�ซึ่เร่่อนกร่ะจกสุทธิเป็นศ่นย์ (Net Zero) ได้แก่ 

• Climate change & Net Zero Tech Transfer, 
Absorb & Localize โดยก�ร่จัดทำ�เกณฑ์แลื่ะ
กฎร่ะเบ่ยบอุติส�หกร่ร่ม EV Conversion ก�ร่ปรั่บ
เปลื่่�ยนเทคโนโลื่ย่ขัองพื่ลื่ังง�นท่�ใช้ในก�ร่ผ่ลื่ิติจ�ก
ก�ร่ใช้เช่�อเพื่ลิื่งฟอสซิึ่ลื่เป็นพื่ลัื่งง�นไฟฟ้�สะอ�ด 
(ตัิ�งแต่ิร่ะบบไฟฟ้�ท่�ใช้ จนถ่งก�ร่ใช้อุปกร่ณ์ก�ร่
กักเก็บพื่ลัื่งง�นเข้ั�ม�สนับสนุน) สนับสนุนให้เกิด
ก�ร่ถ่�ยทอดแลื่ะพัื่ฒน�ต่ิอยอดเทคโนโลื่ย่จ�ก
ต่ิ�งปร่ะเทศให้เหม�ะสมกับบริ่บทขัองปร่ะเทศไทย 
(Technology Local ization) โดยก�ร่ปร่ะส�น
ผ้่่เช่�ยวช�ญ่ทั�งในแลื่ะต่ิ�งปร่ะเทศ ติลื่อดจนแหล่ื่ง
เงินทุนสนับสนุนก�ร่ทำ�โคร่งก�ร่ถ่�ยทอดเทคโนโลื่ย่
แลื่ะให้คว�มช่วยเหล่ื่อด้�นเทคนิคในอุติส�หกร่ร่ม
เป้�หม�ย โดยอ�ศัยทรั่พื่ย�กร่ด้�น อววน. อ�ทิ 
บุคลื่�กร่ แลื่ะโคร่งสร้่�งพ่ื่�นฐ�น เร่่งให้เกิดก�ร่
ด่ดซัึ่บองค์คว�มร้่่ แลื่ะเทคโนโลื่ย่ต่ิ�งๆ เพ่ื่�อพัื่ฒน�
แลื่ะต่ิอยอดในปร่ะเทศ สร้่�งแพื่ลื่ติฟอร์่มก�ร่ทำ�ง�น
เพ่ื่�อปรั่บเปล่ื่�ยนร่่วมกันร่ะหว่�งภ�ครั่ฐ นักวิจัย 
แลื่ะผ้่่ปร่ะกอบก�ร่ ร่่ปแบบก�ร่ทำ�ง�นเพ่ื่�อสร้่�ง
เคร่่อข่ั�ยก�ร่ทำ�ง�น (Network Effects) ร่่วมกันใน
ก�ร่ขัับเคล่ื่�อนก�ร่ลื่ดก�ร่ปล่ื่อยก๊�ซึ่เร่่อนกร่ะจกติ�ม
เป้�หม�ย Net Zero แลื่ะสร้่�งก�ร่เช่�อมต่ิอร่ะหว่�ง
ผ้่่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในภ�คส่วนต่ิ�ง ๆ  เพ่ื่�อแลื่กเปล่ื่�ยน
คว�มต้ิองก�ร่ คว�มร้่่ ปร่ะสบก�ร่ณ์ (Learning and 
Sharing) แลื่ะก�ร่ได้ม�ขัองข้ัอม่ลื่ เพ่ื่�อสร้่�งนวัติกร่ร่ม
ก�ร่ทำ�ง�นขัับเคล่ื่�อนก�ร่ลื่ดก�ร่ปล่ื่อยก๊�ซึ่เร่่อน
กร่ะจกขัองปร่ะเทศ 

• ระบบนิเวัศเศรษฐกิจหมุนเว่ัยน (Circular 
Economy) พัื่ฒน� Roadmap & milestone  
ก�ร่ขัับเคล่ื่�อนเศร่ษฐกจิหมุนเว่ยนปร่ะเทศไทย จัดทำ� 

Circular Economy Innovation Policy Forum & Digital 
Platform จัดตัิ�ง Circular Economy Service Hub 
หน่วยใหบ้ริ่ก�ร่แลื่ะสง่เสร่มิเศร่ษฐกจิหมุนเว่ยน ร่วมถ่ง 
ก�ร่สร่้�งเคร่่อข่ั�ยแลื่ะคว�มร่่วมม่อกับต่ิ�งปร่ะเทศ
ผ่่�นก�ร่พัื่ฒน� Technology Roadmap โดย สอวช. 
ในฐ�นะ APEC Center for Technology Foresight

• การบริหารจัดการนำ�า  ติ�มท่�กร่ะทร่วง อว. 
ได้จัดทำ�ข้ัอติกลื่งคว�มร่่วมม่อก�ร่บ่ร่ณ�ก�ร่นโยบ�ย
ก�ร่พื่ัฒน� ก�ร่วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม ก�ร่ใช้ปร่ะโยชน์
จ�กองค์คว�มร้่่ บุคลื่�กร่ โคร่งสร้่�งพ่ื่�นฐ�น แลื่ะ
ข้ัอม่ลื่ด้�นทรั่พื่ย�กร่นำ�� เพ่ื่�อก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่
ทรั่พื่ย�กร่นำ��ขัองปร่ะเทศ ร่่วมกบัสำ�นักง�นทร่พัื่ย�กร่
นำ��แห่งช�ติิ (สทนช.) ซ่ึ่�งร่ะบใุห้ สอวช. เป็นหน่วยง�น 
รั่บผิ่ดชอบก�ร่สนับสนุน แลื่กเปล่ื่�ยนทิศท�ง
แลื่ะนโยบ�ยในก�ร่ขัับเคล่ื่�อนก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่
ทรั่พื่ย�กร่นำ��ท่�สอดคล้ื่องกับแผ่นแม่บทก�ร่บริ่ห�ร่
จัดก�ร่ทร่ัพื่ย�กร่นำ�� 20 ปี (พื่.ศ.2561-2580) ขัอง
ปร่ะเทศไทย แลื่ะนโยบ�ย ยุทธศ�สติร์่ แผ่นด้�น
ก�ร่อุดมศ่กษ�แลื่ะแผ่นด้�นวิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะ
นวัติกร่ร่มขัองปร่ะเทศ เพ่ื่�อให้เกิดก�ร่แก้ไขัเชิงร่ะบบ 
แลื่ะกลื่ไกเชิงนโยบ�ยในก�ร่นำ�ง�นวิจัย วิทย�ศ�สติร์่ 
เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวตัิกร่ร่มไปใช้ในก�ร่บร่หิ�ร่จัดก�ร่นำ��
อย่�งเป็นร่่ปธร่ร่ม จ่งม่คว�มจำ�เป็นต้ิองม่ก�ร่ศ่กษ�
ก�ร่ออกแบบกลื่ไกเชิงร่ะบบเพ่ื่�อท่�จะสนับสนุนก�ร่
บริ่ห�ร่จัดก�ร่นำ��ขัองปร่ะเทศ ท่�ส�ม�ร่ถแก้ปัญ่ห�
เดิมหร่่อเติิมเต็ิมช่องว่�งในเร่่�องก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่นำ��
เชิงโคร่งสร้่�งแลื่ะพ่ื่�นท่� ด้วยก�ร่ใช้นโยบ�ย อววน.  
ในก�ร่ส่งเสริ่มนวัติกร่ร่มกลื่ไกสถ�บัน (Consortium) 
ในก�ร่บร่ิห�ร่จัดก�ร่นำ��ทั�งในเชิงพ่ื่�นท่� แลื่ะในเชิง
ปร่ะเด็น
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  มาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.                                                     

“พัื่ฒนา New Local Economy ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื�อมโยงคนจน

 เข้าสู่ Value Chain และใช้กลไกการศึกษาเพืื่�อลดความเหลื�อมลำ�า”

สอวช. ได้ถอดบทเร่่ยนจ�กกร่ณ่ศ่กษ�ขัองปร่ะเทศจ่น ท่�แสดงให้เห็นถ่งบทบ�ทแลื่ะคว�มสำ�คัญ่ขัองก�ร่นำ�องค์คว�มร้่่แลื่ะ
นวัติกร่ร่มจ�กมห�วิทย�ลัื่ยแลื่ะสถ�บันวิจัยในท้องถิ�นเป็นพื่ลัื่งสำ�คัญ่ขัองก�ร่แก้ไขัปัญ่ห�คว�มย�กจน แลื่ะปรั่บใช้ให้เหม�ะกับ
บริ่บทขัองปร่ะเทศไทย โดยตัิ�งเป้�หม�ยให้ม่ผ้่่ปร่ะกอบก�ร่ฐ�นนวัติกร่ร่มเกิดข่ั�นใน 10 พ่ื่�นท่�เป้�หม�ย แลื่ะเกิดนวัติกร่ร่มแก้จน
แลื่ะลื่ดคว�มเหล่ื่�อมลื่ำ��ด้�นก�ร่ศ่กษ� โดยม่ 10 จังหวัดเป้�หม�ยพ้ื่นเส้นคว�มย�กจน  เย�วชนทุกคนแลื่ะผ้่่ใหญ่่ในสัดส่วนส่ง 
ส�ม�ร่ถอ่�นออก เข่ัยนแลื่ะคำ�นวณได้ ซ่ึ่�งเป็นก�ร่ดำ�เนินก�ร่ต่ิอเน่�องจ�กปี 2564 โดยในปี 2565 ได้ก�ร่สนับสนุนพื่ลัื่งฐ�นร่�ก
ให้เป็นพื่ลัื่งท่�เข้ัมแข็ังในก�ร่ขัับเคล่ื่�อนเศร่ษฐกิจสร้่�งสร่ร่ค์แลื่ะเศร่ษฐกิจนวัติกร่ร่ม โดย

• พัื่ฒนา New Local Economy ให้ม่ข่้ดควัาม
ส่ามารถในการแข่้งขั้น และเกิดการหมุนเว่ัยน
ข้องเศรษฐกิจในพ่ื่�นท่� โดยยกร่ะดับศักยภ�พื่
คว�มเป็นผ้่่ปร่ะกอบก�ร่ฐ�นร่�กมุ่งเน้นไปท่�กลุ่ื่ม
ผ้่่ม่ร่�ยได้น้อยซ่ึ่�งเป็นกลุ่ื่มท่�มักขั�ดโอก�ส สร้่�งกลื่ไก
ก�ร่เงินร่่ปแบบใหม่ท่�ส่งเสริ่มให้เกิดก�ร่ลื่งทุนในร่ะดับ
ชุมชน แลื่ะ New Business model โดยให้คนในพ่ื่�นท่� 
ม่ส่วนร่่วมกับเอกชน สนับสนุนก�ร่ยกร่ะดับสหกร่ณ์
แลื่ะวิส�หกิจชุมชนให้เป็นฐ�นขัองก�ร่สร้่�งนวัติกร่ร่ม
ชุมชนจ�กภ่มิปัญ่ญ่�ท้องถิ�น ผ่ส�นองค์คว�มร้่่แลื่ะ
เทคโนโลื่ย่ ร่วมถ่งก�ร่ม่ม�ติร่ก�ร่ส่งเสร่ิม Social 
Enterprise เพ่ื่�อยกร่ะดับคุณภ�พื่ช่วิติขัองคนฐ�นร่�ก 

• การข้จัดควัามยากจน ด้วัยการเช่้�อมโยงคนจน 
เข้้าส่่่ Value Chain ข้อง New Local Economy  
ผ่่�นก�ร่ใช้ฐ�นข้ัอม่ลื่เพ่ื่�อออกแบบนโยบ�ยก�ร่ขัจัด
คว�มย�กจนอย่�งติร่งจุด แลื่ะใช้กลื่ไกบ่ร่ณ�ก�ร่
ทำ�ง�นขัจัดคว�มย�กจนร่ะดับนโยบ�ยแลื่ะพ่ื่�นท่� 

• การแก้ปัญหาควัามเหล่�อมลำ�า ด้วัยมาตรการระดับ
พ่ื่�นท่� เน้นด้านการศึกษา ผ่่�นก�ร่ตัิ�งว�ร่ะก�ร่วิจัย
แลื่ะนวัติกร่ร่มแบบมุ่งภ�ร่กิจ (mission-oriented 
research and innovation) ในก�ร่แก้ปัญ่ห�คว�ม
เหล่ื่�อมลื่ำ�� ร่วมถ่งจัดทำ�ต้ินแบบนโยบ�ยก�ร่ลื่ดคว�ม
เหล่ื่�อมลื่ำ��ในพ่ื่�นท่�เป้�หม�ย แลื่ะสร้่�ง pathway to 
impact ในก�ร่ใช้กลื่ไกก�ร่ศ่กษ�เพ่ื่�อลื่ดปัญ่ห�ก�ร่
ส่งต่ิอคว�มย�กจนข้ั�มรุ่่น แลื่ะปัญ่ห�คว�มเหล่ื่�อมลื่ำ�� 
ในมิติิอ่�น ๆ
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  พื่ลิกโฉมอุดมศึกษา                                                                                       

“เสนอทิิศทิาง/นโยบายเพืื่�อพัื่ฒนาระบบการอุดมศึกษา

ให้สามารถพัื่ฒนากำาลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

รวมถึงทิิศทิางของสังคมและโลกทีิ�เปีลี�ยนไปี”

สอวช. ดำ�เนินก�ร่ศ่กษ�วิจัยแลื่ะวิเคร่�ะห์เพ่ื่�อจัดทำ�นโยบ�ยแลื่ะม�ติร่ก�ร่สนับสนุนก�ร่พัื่ฒน�บุคลื่�กร่แลื่ะอุดมศ่กษ�
คร่อบคลุื่มก�ร่ดำ�เนินก�ร่ 3 ด้�น ปร่ะกอบด้วย 1) Manpower & Brainpower Policy 2) Reinventing University System แลื่ะ 
3) Reskill/Upskill/New Skill & Lifelong Learning ซ่ึ่�งคร่อบคลุื่มตัิ�งแต่ิมิติิก�ร่ว�งแผ่นก�ร่พัื่ฒน�กำ�ลัื่งคนเพ่ื่�อร่องรั่บภ�วะวิกฤติ
แลื่ะก�ร่เปล่ื่�ยนแปลื่งในอน�คติ ร่ะบบบริ่ห�ร่จัดก�ร่กำ�ลัื่งคนท่�แสดงสถ�นภ�พื่ปัจจุบันแลื่ะค�ดก�ร่ณ์สิ�งท่�จะเกิดข่ั�นในอน�คติ 
ศ่กษ�แนวท�งก�ร่ปรั่บปรุ่งแลื่ะพัื่ฒน�ร่ะบบก�ร่ศ่กษ�ในร่ะดับร่ะดับท้องถิ�น ร่วมถ่งก�ร่เช่�อมโยงในร่ะดับน�น�ช�ติิ ก�ร่พัื่ฒน�
กลื่ไกนวัติกร่ร่มก�ร่อุดมศ่กษ� แลื่ะก�ร่พัื่ฒน�ร่่ปแบบก�ร่ศ่กษ�ท่�ยั�งย่นเพ่ื่�อสร้่�งโอก�สก�ร่เข้ั�ถ่งก�ร่ศ่กษ�ขัองปร่ะช�ชน  
ได้กำ�หนดแนวท�งเพิื่�มสัดส่วนแร่งง�นทักษะส่งในร่ะบบเป็นร้่อยลื่ะ 25 ในปี พื่.ศ. 2570 ม่อันดับคว�มส�ม�ร่ถขัองอุดมศ่กษ�
ในก�ร่ติอบโจทย์ก�ร่แข่ังขัันเชิงเศร่ษฐกิจ ติิด 1 ใน 25 ติ�มก�ร่จัดอันดับขัอง IMD Platforms แลื่ะพัื่ฒน� Platforms ด้�นก�ร่
ยกร่ะดับทักษะบุคลื่�กร่ในส�ขั�เป้�หม�ย โดยในปี 2565 จะเน้นก�ร่เสนอทิศท�ง/นโยบ�ยเพ่ื่�อพัื่ฒน�ร่ะบบก�ร่อุดมศ่กษ�ให้
ส�ม�ร่ถพัื่ฒน�กำ�ลัื่งคนให้ติอบสนองต่ิอคว�มต้ิองก�ร่ ร่วมถ่งทิศท�งขัองสังคมแลื่ะโลื่กท่�เปล่ื่�ยนไป เช่น 

• การส่ร้างกำาลังคนส่มรรถนะส่่งตอบการลงทุนภาค
การผลิตและบริการ โดยก�ร่พัื่ฒน�แพื่ลื่ติฟอร์่มก�ร่
ใช้ปร่ะโยชน์กำ�ลัื่งคนร่ะดับส่งขัองปร่ะเทศ (Talent 
Utilization Platform) แลื่ะแพื่ลื่ติฟอร่์มพัื่ฒน�กำ�ลัื่ง
คนสมร่ร่ถนะส่งติอบโจทย์ก�ร่ลื่งทุน ร่วมถ่งจัดทำ�
ข้ัอเสนอแนะโจทย์ก�ร่วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่มส่งเสริ่ม
ก�ร่พื่ัฒน�กำ�ลัื่งคนสมร่ร่ถนะส่งเพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนก�ร่
เป็นศ่นย์กลื่�งกำ�ลัื่งคนร่ะดับส่งขัองอ�เซ่ึ่ยน (Hub of 
Talent) เพ่ื่�อเป็นแนวท�งสำ�คัญ่ในก�ร่ว�งแผ่นกำ�ลัื่ง
คนขัองปร่ะเทศในอน�คติ

• จัดทำานโยบาย ยุทธุศาส่ตร์ และข้้อริเริ�มใหม่ 
ส่ำาหรับกลุ่มส่ถาบันอุดมศึกษา เพ่ื่�อให้กลุ่ื่มสถ�บัน
อุดมศ่กษ�ม่ยุทธศ�สติร่์ในก�ร่ร่องร่ับก�ร่ปร่ับตัิว
เข้ั�ส่่ก�ร่เปล่ื่�ยนแปลื่งในร่่ปแบบต่ิ�ง ๆ (University 
Transformation) ร่วมถ่งม่ก�ร่ดำ�เนินง�นท่�ติอบโจทย์
คว�มต้ิองก�ร่ขัองปร่ะเทศ แลื่ะเป็นก�ร่สร้่�งคว�ม
เข้ัมแข็ังให้กับกลุ่ื่มสถ�บันอุดมศ่กษ� จ่งจัดทำ�แผ่น
ปฏิิบัติิก�ร่ขัองกลุ่ื่มสถ�บันอุดมศ่กษ� เพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อน
ปร่ะเทศ ในกลุ่ื่มมห�วิทย�ลื่ัยเทคโนโลื่ย่ร่�ชมงคลื่ 
แลื่ะมห�วิทย�ลัื่ยร่�ชภัฏิ เพ่ื่�อสร้่�งข่ัดคว�มส�ม�ร่ถ
ด้�นเทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่มขัองภ�คเกษติร่ ภ�คก�ร่
ผ่ลิื่ติแลื่ะบริ่ก�ร่ ร่วมถ่งก�ร่ยกร่ะดับสมร่ร่ถนะแร่งง�น
ให้เป็นแร่งง�นทักษะส่ง 

• การพื่ลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาเพ่ื่�อตอบส่นอง
ต่อทิศทางควัามต้องการกำาลังคนท่�เปล่�ยนแปลง 
และ วิั ถ่ ช่้ วิัต ท่� เป ล่� ยนไปในอนาคต  จั ดทำ�
แพื่ลื่ติฟอร์่มสนับสนุนก�ร่เร่่ยนร้่่ติลื่อดช่วิติโดยเฉพื่�ะ
ในกลุ่ื่มเปร่�ะบ�ง ร่วมถ่งก�ร่ขัับเคล่ื่�อนมิติิใหม่ด้�น
ก�ร่อดุมศ่กษ� โดยจดัทำ�เกณฑต์ิำ�แหนง่ท�งวชิ�ก�ร่
ด้�นนวัติกร่ร่มแลื่ะกลื่ไกสนับสนุน แลื่ะส่งเสร่ิมก�ร่
ทำ�ง�นร่่วมกันร่ะหว่�งภ�คร่ัฐ เอกชน แลื่ะภ�คก�ร่
ศ่กษ� เพ่ื่�อพัื่ฒน�กลื่ไกก�ร่เร่่ยนก�ร่สอนท่�แติกต่ิ�ง
จ�กม�ติร่ฐ�นก�ร่อุดมศ่กษ� (Higher Education 
Sandbox) ให้ส�ม�ร่ถผ่ลิื่ติกำ�ลัื่งคนสมร่ร่ถนะส่งแบบ
ร่วดเร็่วแลื่ะติร่งจุด แลื่ะนำ�ไปส่่ก�ร่กำ�หนดม�ติร่ฐ�น
ก�ร่อุดมศ่กษ�ขัองปร่ะเทศในกร่ะบวนทัศน์ใหม่ 
ต่ิอไป
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  ปีฏิิรูปีระบบ อววน.                                                                                         

“เพิื่�มปีระสิทิธิภาพื่และปีระสิทิธิผ่ลของระบบบริหารจัดการ อววน. 

และส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจการทิำางานของภาคเอกชน

และกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุินด้าน ววน. เพิื่�มขึ�น”

ในปี 2565 สอวช. เน้นก�ร่ปฏิิร่่ปร่ะบบ อววน. อย่�งต่ิอเน่�องจ�กปีท่�ผ่่�นม�เพ่ื่�อเพิื่�มปร่ะสิทธิภ�พื่แลื่ะปร่ะสิทธิผ่ลื่ขัองร่ะบบ
บริ่ห�ร่จัดก�ร่ อววน. แลื่ะสง่เสริ่มแลื่ะสร่�้งแร่งจ่งใจก�ร่ทำ�ง�นขัองภ�คเอกชนแลื่ะกร่ะตุ้ินใหภ้�คเอกชนลื่งทนุด้�น ววน. เพิื่�มข่ั�น 
โดยก�ร่ม่ร่ะบบจัดสร่ร่แลื่ะบริ่ห�ร่งบปร่ะม�ณเพ่ื่�อติอบสนองต่ิอโจทย์ก�ร่พัื่ฒน�ปร่ะเทศ ม่ร่ะบบ/กลื่ไกก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่ง�น
ร่่ปแบบใหม่ท่�ไม่ย่ดกติิก�เดิมแลื่ะมุ่งติอบปร่ะสิทธิผ่ลื่แลื่ะผ่ลื่กร่ะทบเป็นสำ�คัญ่ ม่ร่ะบบข้ัอม่ลื่ด้�นก�ร่อุดมศ่กษ� แลื่ะด้�น ววน. 
ท่�เช่�อมโยงกันเพ่ื่�อใช้ในก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่ แลื่ะก�ร่ติิดติ�มปร่ะเมินผ่ลื่ ร่วมถ่งก�ร่ปลื่ดล็ื่อคกฎหม�ย กฎ ร่ะเบ่ยบให้เอ่�อต่ิอ
ก�ร่พัื่ฒน� อววน. แลื่ะสร้่�งแร่งจ่งใจสำ�หรั่บภ�คเอกชน ผ่่�นกร่ะบวนก�ร่ดำ�เนินง�นใน 4 ร่ะบบ ได้แก่ 

• การ พัื่ฒนาระบบการ จัดส่รรและบ ริหาร
งบประมาณิ เพ่ื่�อติอบสนองติ่อโจทย์ก�ร่พื่ัฒน�
ปร่ะเทศ ร่ะบบก�ร่จัดสร่ร่งบปร่ะม�ณด้�นก�ร่
อุดมศ่กษ� ด้วยหลัื่กก�ร่ Demand-side Financing 
แลื่ะก�ร่วิเคร่�ะห์งบปร่ะม�ณเพ่ื่�อว�งแผ่นก�ร่กำ�หนด
กร่อบวงเงินงบปร่ะม�ณ 

• ระบบบริหารจัดการ ม่กลื่ไกก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่ง�น
ร่่ปแบบใหม่ท่� มุ่งติอบปร่ะสิทธิผ่ลื่แลื่ะผ่ลื่กร่ะทบ 
เป็นสำ�คัญ่ โดยก�ร่ออกแบบขัอบเขัติง�นขัอง
หน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะจัดก�ร่ทุนให้เป็นองค์ก�ร่มห�ชน  
ก�ร่ปร่ะเมินปร่ะสิทธิภ�พื่แลื่ะปร่ะสิทธิผ่ลื่ขัอง
สำ�นักง�นก�ร่วิจัยแห่งช�ติิ (วช.) โดยใช้หลัื่กก�ร่ 
Developmental Evaluation กร่ะบวนก�ร่ Innovation 
Sandbox แลื่ะก�ร่จัดทำ� Thailand Catapult Platform  

• การปลดล็อคกฎหมาย กฎ ระเบ่ยบให้เอ่�อต่ิอ 
ก�ร่พื่ัฒน� อววน. แลื่ะสร่้�งแร่งจ่งใจสำ�หรั่บ
ภ�คเอกชน โดยก�ร่ม่กฎหม�ย ร่ะเบ่ยบ ท่�เอ่�อต่ิอ
ก�ร่ดำ�เนินง�น เช่น (ร่่�ง) ร่ะเบ่ยบ/ปร่ะก�ศ ภ�ยใต้ิ 
กฏิหม�ยส่งเสริ่มก�ร่ใช้ปร่ะโยชน์ผ่ลื่ง�นวิจัยแลื่ะ
นวัติกร่ร่ม (ร่่�ง) ร่ะเบ่ยบให้บุคลื่�กร่นำ�ผ่ลื่ง�น 
ท่� ไ ด้ จ � ก ก � ร่ป ฏิิ บั ติิ ห น้ � ท่� ไ ป ห �ป ร่ ะ โ ย ช น์
ท�งเศร่ษฐกิจได้ พื่.ศ. ....

• ระบบข้้อม่ลและระบบติดตามประเมินผล  
ม่ร่ะบบขั้อม่ลื่ด้�นก�ร่อุดมศ่กษ� แลื่ะด้�น ววน.  
ท่�เช่�อมโยงกันเพ่ื่�อใช้ในก�ร่บร่ิห�ร่จัดก�ร่ แลื่ะ
ก�ร่ติิดติ�มปร่ะเมินผ่ลื่ เช่นก�ร่ติิดติ�มคว�มก้�วหน้�
ก�ร่เช่�อมโยงร่ะบบข้ัอม่ลื่อุดม แลื่ะด้�น ววน.  
แลื่ะก�ร่ใช้ปร่ะโยชน์ขั้อม่ลื่ผ่ลื่ง�นวิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม
จ�กก�ร่สนับสนุนจ�กภ�ครั่ฐ

  สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบาย                                                           

“ออกแบบนโยบายทีิ�สามารถบูรณาการหน่วยงานและกระทิรวงทีิ�เกี�ยวข้อง (Cross Ministry)”

ก�ร่สร้่�งคว�มเข้ัมแข็ังขัองกร่ะบวนก�ร่นโยบ�ย ต้ิองอ�ศัยก�ร่จัดทำ�กลื่ไกท่�จะช่วยเปล่ื่�ยนวิสัยทัศน์เเลื่ะพัื่นธกิจขัอง
หน่วยง�นต่ิ�ง ๆ ให้กลื่�ยเป็นนโยบ�ยท่�จับต้ิองได้ผ่่�นกร่ะบวนก�ร่ Policy Design Process โดยใช้แนวคิดหลัื่กก�ร่ Design 
Thinking ในก�ร่ทำ�คว�มเข้ั�ใจปัญ่ห� เข้ั�ใจผ้่่ใช้แลื่ะใช้คว�มคิดสร้่�งสร่ร่ค์เพ่ื่�อออกแบบนโยบ�ยท่�เหม�ะกับผ้่่ใช้จริ่ง เน้นก�ร่
ดำ�เนินก�ร่ท่�ร่วดเร็่ว ย่ดหยุ่นเเลื่ะเปิดโอก�สให้ทุกภ�คส่วนส�ม�ร่ถม่ส่วนร่่วมในก�ร่คิดเเลื่ะลื่งม่อทำ�ร่่วมกัน เพ่ื่�อให้ร่องรั่บกับ
บริ่บทท่�เปล่ื่�ยนเเปลื่งไปอย่�งร่วดเร็่ว ภ�ยใต้ิก�ร่จัดทำ�แพื่ลื่ติฟอร์่มพัื่ฒน�นโยบ�ยนวัติกร่ร่ม Thailand Higher Education and 
Innovation Policy Accelerator (THIPA) โดยในปี 2565 ม่เป้�หม�ยหลัื่กในก�ร่ออกแบบนโยบ�ยท่�ส�ม�ร่ถบ่ร่ณ�ก�ร่หน่วยง�น
แลื่ะกร่ะทร่วงท่�เก่�ยวข้ัอง (Cross Ministry) ซ่ึ่�งดำ�เนินก�ร่ผ่่�นกร่ะบวนก�ร่ให้คำ�ปร่่กษ�ในก�ร่จัดทำ�นโยบ�ยแลื่ะยุทธศ�สติร่์ 
แลื่ะก�ร่พัื่ฒน�แลื่ะสร้่�งข่ัดคว�มส�ม�ร่ถนักพัื่ฒน�นโยบ�ยด้�น อววน. ให้แก่หน่วยง�นในร่ะบบ อววน. ท่�ต้ิองก�ร่ทำ�นโยบ�ย 
แลื่ะบุคลื่�กร่ท่�ต้ิองก�ร่พัื่ฒน�ข่ัดคว�มส�ม�ร่ถในก�ร่พื่ัฒน�นโยบ�ย ซ่ึ่�ง สอวช. ม่เคร่่�องม่อท่�ช่วยสนับสนุนก�ร่สร้่�งคว�ม
เข้ัมแข็ังขัองกร่ะบวนก�ร่นโยบ�ย ท่�สำ�คัญ่ ได้แก่ ม่ร่ะบบก�ร่วิเคร่�ะห์ข้ัอม่ลื่แลื่ะก�ร่ติิดติ�มปร่ะเมนิผ่ลื่ ม่ห้องปฏิิบัติิก�ร่นโยบ�ย 
(Policy Accelerator Lab) จัดทำ�หลัื่กส่ติร่ก�ร่พัื่ฒน�นักนโยบ�ยด้�น อววน. แลื่ะก�ร่ม่เคร่่อข่ั�ยผ้่่เช่�ยวช�ญ่ด้�น อววน. 
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  การพัื่ฒนาคุณภาพื่และศักยภาพื่องค์กรของ สอวช.                                                             

“ยกระดับคุณภาพื่ขององค์กร สู่องค์กรทีิ�มีขีดความสามารถสูงและทัินสมัย 

คนมีสมรรถนะสูง น่าเชื�อถือและได้รับความไว้วางใจ”

เน้นก�ร่พัื่ฒน�ให้เป็นองค์กร่ท่�ม่ข่ัดคว�มส�ม�ร่ถส่งแลื่ะ
ทันสมัย แลื่ะม่บุคลื่�กร่สมร่ร่ถนะส่ง น่�เช่�อถ่อแลื่ะได้รั่บคว�ม
ไว้ว�งใจ โดยอิงติ�มหลัื่กก�ร่ขัองก�ร่ปร่ะเมินผ่ลื่ก�ร่พัื่ฒน�
คุณภ�พื่ก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่ภ�ครั่ฐ (Public Sector Management 
Quality) แบ่งเป็นด้�นต่ิ�ง ๆ ดังน่� ด้�นโคร่งสร้่�งพ่ื่�นฐ�นแลื่ะ
ร่ะบบง�น มุ่งเน้นก�ร่จัดทำ�ม�ติร่ก�ร่แลื่ะกลื่ไกเพ่ื่�อสร้่�งคว�ม
เข้ัมแข็ังขัององค์กร่ พัื่ฒน�ร่ะบบโคร่งสร้่�งพ่ื่�นฐ�นภ�ยใน
สำ�นักง�นท่�ส�ม�ร่ถเช่�อมโยงกันได้ ไม่น้อยกว่� 5 ร่ะบบ แลื่ะ 
จัดทำ�ข้ัอเสนอแนะก�ร่กำ�หนดม�ติร่ฐ�นก�ร่ทำ�ง�นก�ร่
ให้บริ่ก�ร่ร่่วมขัอง สอวช. เพ่ื่�อให้ม่โคร่งสร่้�งพ่ื่�นฐ�นแลื่ะ
ร่ะบบง�นท่� ม่ก�ร่เช่�อมโยงผ่่�นร่ะบบดิจิทัลื่เติ็มร่่ปแบบ
ทุกกร่ะบวนก�ร่ทั�งองค์กร่ร้่อยลื่ะ 100 ภ�ยในปี 2566 
โดยสำ�เร็่จอย่�งน้อยร้่อยลื่ะ 50 ภ�ยในปี 2565 อย่�งม่
ธร่ร่ม�ภิบ�ลื่ ด้�นกลื่ไกก�ร่ส่�อส�ร่นโยบ�ย ด้�น อววน. 
สร้่�งแพื่ลื่ติฟอร์่มก�ร่ส่�อส�ร่นโยบ�ยท่� เหม�ะสมกับ
กลุ่ื่มเป้�หม�ย แลื่ะม่ปร่ะสิทธิภ�พื่ เพ่ื่�อให้ม่กร่ะบวนก�ร่
ส่�อส�ร่นโยบ�ยเพ่ื่�อสร้่�งก�ร่รั่บร้่่ คว�มเข้ั�ใจได้ร่วดเร็่ว 
ถ่กต้ิองแลื่ะน่�เช่�อถ่อ ส�ม�ร่ถติอบสนองได้ทันท่ ทันต่ิอ 
ก�ร่เปล่ื่�ยนแปลื่ง ด้�นพัื่ฒน�แลื่ะยกร่ะดับศักยภ�พื่บุคลื่�กร่ 
ดำ�เนินก�ร่พัื่ฒน� Competency & IDP เพ่ื่�อยกร่ะดับศักยภ�พื่

ขัองบุคลื่�กร่ท่�เหม�ะสมกับส�ยง�นแลื่ะติำ�แหน่งท่�ถ่อคร่อง 
จำ�นวน 20 competency set พัื่ฒน�สมร่ร่ถนะบุคลื่�กร่ 
ด้วยเคร่่�องม่อท่�เหม�ะสม ติ�มร่่ปแบบ 70:20:10 ร่วมถ่งก�ร่
ว�งร่ะบบก�ร่จ้�งง�นแบบ Hybrid Employment เพ่ื่�อสร้่�ง 
Brain Power ในองค์กร่ พัื่ฒน�ให้บุคลื่�กร่ม่ศักยภ�พื่แลื่ะ
ทักษะท่�หลื่�กหลื่�ยเป็นท่�น่�เช่�อถ่อไว้ว�งใจ จนได้รั่บก�ร่
แต่ิงตัิ�งให้ไปร่่วมในภ�ค่เคร่่อข่ั�ยภ�ยนอกทั�งร่ะดับช�ติิแลื่ะ
น�น�ช�ติิ ทำ�ให้เกิดคว�มร่่วมม่อกับเคร่่อข่ั�ยแลื่ะหน่วยง�น 
แลื่ะด้�นก�ร่เสริ่มสร้่�งวัฒนธร่ร่มองค์กร่ เน้นก�ร่สร้่�ง
คว�มผ่่กพัื่นแลื่ะก�ร่ม่ส่วนร่่วมขัองพื่นักง�น (Employee 
Relation and Engagement) ด้วยกร่ะบวนก�ร่ปรั่บเปล่ื่�ยน
ท�งคว�มคิด (Mindset) ผ่่�นกิจกร่ร่มท่�ให้พื่นักง�นม่ส่วนร่่วม 
จำ�นวน 6 กิจกร่ร่ม (ก�ร่ส่งเสริ่ม Core Values, คว�มพื่ร้่อม
ด้�นดิจิทัลื่, ก�ร่ส่งเสริ่มธร่ร่ม�ภิบ�ลื่,ก�ร่พัื่ฒน�เส้นท�งอ�ช่พื่
ขัองพื่นักง�น,ก�ร่สร่้�งก�ร่ม่ส่วนร่่วมกับผ้่่ม่ส่วนได้เส่ย) แลื่ะ
ก�ร่พื่ัฒน�ร่ะบบนิเวศในพ่ื่�นท่�ขัองสำ�นักง�นให้เหม�ะกับก�ร่
ทำ�ง�นแบบ Hybrid เพ่ื่�อก่อให้เกิดวัฒนธร่ร่มองค์กร่ ท่�เน้นก�ร่
เร่่ยนร้่่ คว�มไว้ว�งใจ เกิดคว�มผ่่กพัื่นในองค์กร่ คว�มส�มัคค่ 
ส่งผ่ลื่ให้พื่นักง�นร่่วมแร่งร่่วมใจปฏิิบัติิง�นให้สำ�เร็่จบร่ร่ลุื่
เป้�หม�ยองค์กร่



System reform 

Big data analytics

co2

การเสริมสร้าง
ปีระสิทิธิภาพื่ขององค์กร

ส่่วนที่่� 6



System reform 

Big data analytics

co2

การพัฒนาสมรรถนะและเคร�อขาย
เพื่อสรางความเขมแข็งของกระบวนการทำนโยบาย 

การพัฒนาศักยภาพและเคร�อขาย
นักว�จัยดานการออกแบบนโยบาย 

 ว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ของประเทศ

แพลตฟอรมการว�จัยนโยบาย
สาธารณะเช�งระบบ

ระบบขอมูลเพื่อการว�เคราะหและ
การติดตามประเมินผล

นโยบาย อววน.
การเผยแพรองคความรู

ดานนโยบาย อววน.

การยกระดับการใชเคร�่องมือ
และการว�เคราะหขอมูล
เพื่อออกแบบนโยบาย

การสงเสร�มบทบาทของไทยใน
เวทีดานนโยบาย อววน.

ระหวางประเทศ
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  การพัื่ฒนาสมรรถนะและเครือข่ายเพืื่�อสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการทิำานโยบาย  

1) การพื่ัฒนาศักยภาพื่และเครือข่ายนักวิจัยด้านการออกแบบนโยบายวิทิยาศาสตร์ 
   เทิคโนโลยีและนวัตกรรมของปีระเทิศ

ก�ร่จัดทำ�แลื่ะเสนอนโยบ�ยด้�นก�ร่อุดมศ่กษ� 
วิทย�ศ�สติร่์ เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม (อววน.) เพ่ื่�อให้เกิด
ผ่ลื่เป็นร่่ปธร่ร่ม สอวช. จำ�เป็นต้ิองม่บุคลื่�กร่ท่�ม่ศักยภ�พื่ส่งใน
ก�ร่ทำ�หน้�ท่�ออกแบบแลื่ะเสนอก�ร่ดำ�เนินง�นด้�นนโยบ�ย 
ซ่ึ่�งจะต้ิองม่คว�มร้่่แลื่ะคว�มเข้ั�ใจเก่�ยวกับกร่ะบวนก�ร่กำ�หนด

นโยบ�ยแลื่ะก�ร่ดำ�เนินง�นขัองภ�คร่ัฐ แลื่ะก�ร่วิเคร่�ะห์
ส�เหติุขัองปัญ่ห�ท�งเศร่ษฐกิจแลื่ะสังคมขัองปร่ะเทศท่�ม่
ผ่ลื่เก่�ยวเน่�องม�จ�กแร่งขัับเคล่ื่�อนท�งก�ร่เม่อง สังคมแลื่ะ
เศร่ษฐกิจทั�งภ�ยในแลื่ะภ�ยนอกปร่ะเทศ

หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทิยาศาสตร์ เทิคโนโลยีและนวัตกรรม (STIP)

สอวช. ร่่วมกับ สถ�บันนโยบ�ยวิทย�ศ�สติร์่ เทคโนโลื่ย่
แลื่ะนวัติกร่ร่ม (STIPI) มห�วิทย�ลัื่ยเทคโนโลื่ย่พื่ร่ะจอมเกล้ื่�
ธนบุร่่ (มจธ.) เห็นพ้ื่องถ่งคว�มสำ�คัญ่ขัองก�ร่พัื่ฒน�เคร่่อข่ั�ย
นักวิจัยนโยบ�ยด้�น อววน. ท่�ม่คุณภ�พื่ จ่งจัดให้ม่หลัื่กส่ติร่
ก�ร่ออกแบบนโยบ�ยวิทย�ศ�สติร่์ เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม 
ท่�มุ่งสนับสนุนก�ร่พัื่ฒน�ศักยภ�พื่ขัองบุคลื่�กร่ให้ม่คว�มร้่่แลื่ะ
คว�มส�ม�ร่ถในก�ร่ออกแบบแลื่ะจัดทำ�นโยบ�ยด้�น อววน. 
ร่วมถ่งก�ร่สร้่�งเคร่่อข่ั�ยขัองนักพัื่ฒน�นโยบ�ย อววน.

ผ้่่เข้ั�รั่บก�ร่อบร่มม�จ�กหน่วยง�นท่�เก่�ยวข้ัองกับ
นโยบ�ย อววน. ท่�หลื่�กหลื่�ย ซ่ึ่�งผ้่่เข้ั�ร่่วมอบร่มจะได้
รั่บคว�มร้่่ ด้�นก�ร่วิเคร่�ะห์ แลื่ะออกแบบนโยบ�ยใน
หัวข้ัอท่�เก่�ยวข้ัองกว่� 20 หัวข้ัอ จ�กวิทย�กร่ผ้่่ทร่งคุณวุฒิ 
ทั�งนักวิช�ก�ร่แลื่ะผ้่่ท่�ม่ปร่ะสบก�ร่ณ์ส่ง ในก�ร่ขัับเคล่ื่�อน
นโยบ�ยจร่ิง เพ่ื่�อเพิื่�มพ่ื่นคว�มร้่่ ส�ม�ร่ถนำ�ไปปร่ะยุกต์ิใช้
ในก�ร่ปฏิิบัติิง�นได้อย่�งเหม�ะสม ทั�งน่� ผ้่่เข้ั�อบร่มจะได้รั่บ
ก�ร่อบร่มทั�งในส่วนคว�มร้่่พ่ื่�นฐ�นกร่ะบวนก�ร่จัดทำ�นโยบ�ย 
ร่วมถ่งก�ร่ได้ฝึึกปฏิิบัติิจริ่งเพ่ื่�อจัดทำ�แลื่ะนำ�เสนอนโยบ�ย
ด้�น อววน. ในปร่ะเด็นท่�เป็นว�ร่ะสำ�คัญ่ขัองกร่ะทร่วง



NXPO I ANNUAL REPORT 202192

หลักสูตรนี� ได้เปิีดต่อเนื�อง

เป็ีนปีีทีิ� 3 โดยมีผู้่สำาเร็จการ 

ฝึึกอบรมแล้วทัิ�งสิ�น 133 ท่ิาน

หลักสูตรเฉพื่าะทิางด้านนโยบายวิทิยาศาสตร์ เทิคโนโลยีและนวัตกรรม 

สอวช. ร่่วมกับหน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะจัดก�ร่ทุนด้�นก�ร่
พัื่ฒน�กำ�ลัื่งคน แลื่ะทุนด้�นก�ร่พัื่ฒน�สถ�บันอุดมศ่กษ� 
ก�ร่วิจัยแลื่ะก�ร่สร้่�งนวัติกร่ร่ม (บพื่ค.) แลื่ะสถ�บันนโยบ�ย
วิทย�ศ�สติร์่ เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม (STIPI) มห�วิทย�ลัื่ย
เทคโนโลื่ย่พื่ร่ะจอมเกลื่้�ธนบุร่่ (มจธ.) จัดอบร่มหลื่ักส่ติร่
ร่ะยะสั�น เฉพื่�ะท�งด้�นนโยบ�ยวิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะ
นวัติกร่ร่ม ผ่่�นร่ะบบออนไลื่น์ จำ�นวน 5 หลัื่กส่ติร่ ได้แก่ 
หลักส่่ตรการจดัการเทคโนโลย่และนวััตกรรม (Technology 
and Innovation Management), หลักส่่ตรนโยบายการ
พัื่ฒนากำาลังคนและการศึกษาเพ่ื่�อส่นับส่นุนการพื่ัฒนา
ประเทศ (Manpower & Education Policy for National 
Development), หลกัส่่ตรนโยบายและกลไกการเงนิส่ำาหรบั
การพัื่ฒนานวััตกรรม (Innovation Financing), หลักส่่ตร
นโยบายวัิทยาศาส่ตร์ วิัจัยและนวััตกรรม ส่ำาหรับการ
พัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นท่�และชุ้มช้น (Community/Area-based 

Science Research & Innovation Policy) และหลักส่่ตร
การท่ตวิัทยาศาส่ตร์ (Science Diplomacy) โดยได้รั่บ
เก่ยร่ติิจ�กท่�นวิทย�กร่ผ้่่ทร่งคุณวุฒิทั�งภ�ครั่ฐแลื่ะเอกชน 
อ�ทิเช่น ร่ศ.ดร่.บัณฑิติ ทิพื่�กร่, ดร่.กฤษณพื่งศ์ ก่ร่ติิกร่, 
ดร่.สุวิทย์ เมษินทร่่ย์, คุณทร่งศักดิ� ส�ยเช่�อ, คุณเอ็นน่ 
ซ่ึ่�อสุวร่ร่ณ, ดร่.ส่ลื่�ภร่ณ์ บัวส�ย, ดร่.ศร่พื่ลื่ ตุิลื่ยะเสถ่ยร่ แลื่ะ 
ร่ศ.ดร่.ปิติิ ศร่่แสงน�ม เป็นต้ิน เพ่ื่�อให้บุคลื่�กร่ท่�เก่�ยวข้ัองกับ
ก�ร่พัื่ฒน�ก�ร่อุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม 
(อววน.) ได้ม่โอก�สรั่บทร่�บนโยบ�ยแลื่ะม�ติร่ก�ร่ ร่วมถ่ง 
กลื่ไกท่�เก่�ยวข้ัองกับก�ร่พัื่ฒน�ร่ะบบ อววน. แลื่ะร่่วม
แลื่กเปล่ื่�ยนปร่ะสบก�ร่ณ์กับผ้่่ทร่งคุณวุฒิ แลื่ะผ้่่เข้ั�ร่่วมอบร่ม
จ�กหน่วยง�นติ่�ง ๆ ซ่ึ่�งจะเป็นปร่ะโยชน์ต่ิอก�ร่ทำ�ง�นให้
เหม�ะสมกับแต่ิลื่ะหน่วยง�น แลื่ะก�ร่สร่้�งเคร่่อข่ั�ยในก�ร่
ทำ�ง�นในอน�คติ
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Policy Innovation Platform [PIP]

สอวช. ได้ปร่ะก�ศรั่บข้ัอเสนอด้�นนโยบ�ย โจทย์ : 
พื่ลิื่กวิกฤติโควิด-19 เป็นโอก�สทองขัองปร่ะเทศไทย  
ภ�ยใต้ิแพื่ลื่ติฟอร์่มนวัติกร่ร่มนโยบ�ยเพ่ื่�ออน�คติไทย ร่ะหว่�ง
วันท่� 1 ธันว�คม 2563 – 31 มกร่�คม 2564 ซ่ึ่�งเป็นแนวท�ง
ในก�ร่จัดทำ�นโยบ�ยแลื่ะนวัติกร่ร่มท�งนโยบ�ยร่่ปแบบใหม่ 
โดยผ่ลื่ง�นท่�ได้รั่บก�ร่คัดเล่ื่อกจ�กคณะกร่ร่มก�ร่ให้พัื่ฒน�
ข้ัอเสนอนโยบ�ยต่ิอ จะได้รั่บเงินสนับสนุนคว�มคิด พื่ร้่อมม่
โอก�สไดรั้่บก�ร่พัื่ฒน�ร่่วมกบัเคร่่อข่ั�ยหนว่ยง�นวจัิยนโยบ�ย
แลื่ะผ้่่ทร่งคุณวุฒิผ้่่ม่คว�มร้่่คว�มเช่�ยวช�ญ่ด้�นก�ร่ออกแบบ
นโยบ�ยขัอง สอวช. เพ่ื่�อเป็นหน่�งในนโยบ�ยภ�ยใต้ิโคร่งก�ร่ 
Policy Innovation Platform for the Better Future ซ่ึ่�งจะ
ถ่กขัับเคล่ื่�อนไปส่่ก�ร่ใช้ง�นจริ่งในอน�คติ

ข้ัอเสนอท่�ส่งเข้ั�ม�ได้ผ่่�นก�ร่พิื่จ�ร่ณ�กลัื่�นกร่อง
ข้ัอเสนอโจทย์โดยคณะกร่ร่มก�ร่พิื่จ�ร่ณ�ข้ัอเสนอโจทย์ 
“พลิิกวิิกฤตโควิิด-19 เป็็นโอกาสทองของป็ระเทศไทย” 
ภ�ยใติ้แพื่ลื่ติฟอร่์มนวัติกร่ร่มนโยบ�ยเพ่ื่�ออน�คติไทย 
ติ�มหลัื่กเกณฑ์ท่� สอวช. กำ�หนด ซ่ึ่�งในก�ร่พิื่จ�ร่ณ�ข้ัอเสนอ
คณะกร่ร่มก�ร่ฯ ให้คว�มสำ�คัญ่ต่ิอโจทย์ท่�จะได้รั่บก�ร่พัื่ฒน�

อย่�งต่ิอเน่�องเพ่ื่�อให้ส�ม�ร่ถผ่ลัื่กดันนโยบ�ยไปส่่ก�ร่ปฏิิบัติิ
จริ่ง แลื่ะส�ม�ร่ถแก้ไขัปัญ่ห�เชิงโคร่งสร้่�งท่�ม่คว�มซัึ่บซ้ึ่อนได้ 
โดยม่ข้ัอเสนอท่�ได้รั่บก�ร่สนับสนุนร่ะดับแนวคิด (Policy Ideas) 
จำ�นวน 3 ข้ัอเสนอ ดังน่�

• ข้ัอเสนอนโยบ�ย แชร์่ ช่วย ใช้ โดยคุณเด่นชัย 
พัื่นธ์ุเกตุิ แลื่ะท่ม 

• ข้ัอเสนอนโยบ�ย โคร่งก�ร่ศ่นย์ด่แลื่ฟ้�นฟ่แลื่ะสถ�น
ท่�พัื่กอ�ศัยผ้่่ส่งอ�ยุวิถ่พุื่ทธ เพ่ื่�อก�ร่ขัับเคล่ื่�อนสงัคม
ส่งวัยจ�กเม่องส่่ชนบทหลัื่ง COVID-19 โดยเส่อเฒ่�ท่ม 

• ข้ัอเสนอนโยบ�ย แพื่ลื่ติฟอร์่มดิจิทัลื่ก�ร่เร่่ยนร้่่เพ่ื่�อเสร่มิ
สร้่�งอ�ช่พื่ส้่โควิด-19 โดยคุณพิื่สิฐ พื่ร่พื่งศ์เติชว�ณิช

โดยคณะกร่ร่มก�ร่ฯ เห็นควร่ให้ สอวช. ผ่ลัื่กดันแลื่ะ
พัื่ฒน�ข้ัอเสนอนโยบ�ย แชร์่ ช่วย ใช้ แลื่ะโคร่งก�ร่ศ่นย์ด่แลื่
ฟ้�นฟ่แลื่ะสถ�นท่�พัื่กอ�ศัยผ้่่ส่งอ�ยุวิถ่พุื่ทธ เพ่ื่�อก�ร่ขัับเคล่ื่�อน
สังคมส่งวัยจ�กเม่องส่่ชนบทหลัื่ง COVID-19 ร่่วมกับท่มผ้่่ส่ง
ข้ัอเสนอต่ิอไป เพ่ื่�อให้เกิดก�ร่ขัับเคล่ื่�อนส่่ก�ร่นำ�ไปปฏิิบัติิใช้
ง�นได้จริ่ง

2) แพื่ลตฟอร์มการวิจัยนโยบายสาธารณะเชิงระบบ 
แ น ว โ น้ ม ก � ร่ เ ป ล่ื่� ย น แ ป ลื่ ง ท่� สำ� คั ญ่ ขั อ ง โ ลื่ ก 

ก�ร่เปลื่่�ยนแปลื่งแบบพื่ลื่ิกโฉมฉับพื่ลัื่นท่�เกิดจ�กเทคโนโลื่ย่
แลื่ะนวัติกร่ร่ม คว�มเหล่ื่�อมลื่ำ��ท�งสังคม วิกฤติก�ร่ณ์
ด้�นเศร่ษฐกิจ ร่วมทั�ง วิกฤติโควิด-19 ท่� เ กิดข่ั�นอย่�ง
ไม่ค�ดคิด ทำ�ให้เกิดก�ร่เปล่ื่�ยนกร่ะบวนทร่ร่ศน์ (Paradigm Shift)  
แลื่ะช่วิติวิถ่ใหม่ (New Normal) ท่�ส่งผ่ลื่กร่ะทบติ่อโลื่กแลื่ะ
ปร่ะเทศไทย ร่วมทั�งได้สะท้อนให้เห็นถ่งปัญ่ห�เชิงร่ะบบท่�
สำ�คัญ่ขัองปร่ะเทศท่�จำ�ต้ิองได้รั่บก�ร่แก้ไขั ยกร่ะดับหร่่อ
ออกแบบใหม่ เพ่ื่�อให้ส�ม�ร่ถแก้ไขัปัญ่ห�ร่�กเหง้�ท่�ม่อย่่
ในปัจจุบัน ม่คว�มย่ดหยุ่นเพ่ื่�อร่องรั่บคว�มท้�ท�ยแลื่ะ
วิกฤติก�ร่ณ์ในอน�คติ ร่วมทั�งสร้่�งโอก�สใหมใ่ห้แก่ปร่ะเทศได้ 

โคร่งก�ร่ก�ร่วิจัยเชิงร่ะบบเพ่ื่�อกร่ะบวนทร่ร่ศน์ใหม่ใน
ก�ร่พัื่ฒน�ปร่ะเทศน่� ได้คัดเล่ื่อกปร่ะเด็นสำ�คัญ่เพ่ื่�อศ่กษ�
วิเคร่�ะห์เชิงร่ะบบ จำ�นวน 4 เร่่�อง ได้แก่

 1. ร่ะบบอ�ห�ร่ ม่วัติถุปร่ะสงคเ์พ่ื่�อจัดทำ�ยุทธศ�สติร่ก์�ร่
พัื่ฒน�ร่ะบบอ�ห�ร่ขัองไทยให้เช่�อถ่อได้ (Reliable) 
ม่นวัติกร่ร่ม (Innovative) แลื่ะยั�งย่น (Sustainable)

 2. ร่ะบบสนบัสนุนก�ร่เปลื่่�ยนผ่่�นส่เ่ศร่ษฐกจิหมุนเว่ยน 
ม่วัติถุปร่ะสงค์เพ่ื่�อพัื่ฒน�ร่ะบบนิเวศผ้่่ปร่ะกอบก�ร่
ในร่ะบบเศร่ษฐกิจหมุนเว่ยน แลื่ะออกแบบร่ะบบ
ก�ร่จัดก�ร่บร่ร่จุภัณฑ์อย่�งยั�งย่นเพ่ื่�อมุ่งส่่เศร่ษฐกิจ
หมุนเว่ยน 

 3. ร่ะบบก�ร่เร่่ยนร้่่ติลื่อดช่วิติร่องรั่บ Disruptive changes 
แลื่ะทักษะเพ่ื่�ออ�ช่พื่ในอน�คติ ม่วัติถุปร่ะสงค์เพ่ื่�อ
พัื่ฒน�ร่ะบบก�ร่เร่่ยนร้่่ติลื่อดช่วิติท่�ติอบโจทย์ก�ร่
ทำ�ง�นแลื่ะก�ร่ใช้ช่วิติ แลื่ะก�ร่สร้่�งภ่มิคุ้มกันต่ิอ
ภ�วะผั่นผ่วนขัองติลื่�ดง�น

 4. ร่ะบบองค์คว�มร้่่ด้�นสังคมศ�สติร์่ มนุษยศ�สติร์่ แลื่ะ
ศิลื่ปกร่ร่มศ�สติร์่ ม่วัติถุปร่ะสงค์เพ่ื่�อยกร่ะดับร่ะบบ
บริ่ห�ร่จัดก�ร่คว�มร้่่แลื่ะปรั่บปรุ่งโคร่งสร้่�งคว�มร้่่
ท�งสังคมศ�สติร์่ มนุษยศ�สติร์่ แลื่ะศิลื่ปกร่ร่มศ�สติร์่
ขัองปร่ะเทศไทย

ผ่ลื่จ�กก�ร่ศ่กษ�วิเคร่�ะห์ร่ะบบดังกล่ื่�วจะนำ�ไปส่่
ก�ร่ออกแบบขั้อเสนอเชิงนโยบ�ย ม�ติร่ก�ร่ แลื่ะกลื่ไก
ในก�ร่ปรั่บร่ะบบก�ร่อุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะ
นวัติกร่ร่มขัองปร่ะเทศ ให้ร่องร่ับกร่ะบวนทร่ร่ศน์ใหม่
ในก�ร่พัื่ฒน�ปร่ะเทศ (New Development Paradigm) 
ในปร่ะเด็นท่�คัดเล่ื่อก ร่วมทั�งเป็นแนวท�งในก�ร่จัดทำ�
แผ่นง�นเพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนแผ่นด้�นก�ร่อุดมศ่กษ� แลื่ะ
แผ่นด้�นวิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่มขัองปร่ะเทศ ต่ิอไป
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3) ระบบข้อมูลเพืื่�อการวิเคราะห์และการติดตามปีระเมินผ่ลนโยบาย อววน.

การพัื่ฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพืื่�อนำาไปีสู่การเปิีดเผ่ยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

สอวช. ได้ม่กร่ะบวนก�ร่ทำ�ง�นพื่ัฒน�ร่ะบบบัญ่ช่
ข้ัอม่ลื่ แลื่ะจัดทำ�ร่�ยช่�อชุดข้ัอม่ลื่ท่�สัมพัื่นธ์กับกร่ะบวนก�ร่
ทำ�ง�นติ�มภ�ร่กิจรั่บผิ่ดชอบง�นวิช�ก�ร่แลื่ะง�นธุร่ก�ร่ 
ร่วมถ่งสนับสนุนแลื่ะอำ�นวยคว�มสะดวกให้ก�ร่ปฏิิบัติิหน้�ท่�
ขัองสภ�นโยบ�ยฯ โดยม่กร่ะบวนก�ร่ทำ�ง�นข้ัอม่ลื่ 4 เร่่�อง 
ปร่ะกอบด้วย 1. ง�นเลื่ขั�นุก�ร่สภ�นโยบ�ยก�ร่อุดมศ่กษ� 

วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่มแห่งช�ติิ 2. สร้่�งเคร่่อข่ั�ย
นักวิจัยนโยบ�ย 3. ร่วบร่วม วิเคร่�ะห์ เผ่ยแพื่ร่่ก�ร่จัดอันดับ
คว�มส�ม�ร่ถในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศ 4. ง�นขัับเคล่ื่�อนง�น
วิจัยนโยบ�ยเชิงร่ะบบ (System Research) โดยส�ม�ร่ถจำ�แนก
ชุดข้ัอม่ลื่ได้ 15 ชุดข้ัอม่ลื่ ได้แก่

กระบวันการทำางาน กระบวันการทำางานย่อย ช่้�อชุ้ดข้้อม่ล

1. งานเลข้านุการส่ภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิัทยาศาส่ตร์ 
วิัจัยและนวััตกรรมแห่งช้าติ

1. ก�ร่ปร่ะชุมสภ�นโยบ�ย องค์ปร่ะกอบสภ�นโยบ�ย

ค่่ม่อก�ร่ปร่ะชุมสภ�นโยบ�ย

ร่ะเบ่ยบว�ร่ะก�ร่ปร่ะชุม

เอกส�ร่ก�ร่ปร่ะชุม

ร่�ยง�นก�ร่ปร่ะชุม

2. ก�ร่ดำ�เนินง�นติ�มมติิสภ�นโยบ�ย นโยบ�ย แผ่น กฎหม�ย ม�ติร่ก�ร่ ข้ัอสั�งก�ร่

3. ก�ร่จัดทำ�ร่�ยง�นปร่ะจำ�ปีสภ�นโยบ�ย ร่�ยง�นปร่ะจำ�ปีสภ�นโยบ�ย

2. ส่ร้างเคร่อข่้ายนักวิัจัย
นโยบาย

1. จัดฝึึกอบร่มหลัื่กส่ติร่ก�ร่ออกแบบนโยบ�ย
วิทย�ศ�สติร์่ เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม ร่่วม
กับสถ�บันนโยบ�ยวิทย�ศ�สติร์่ เทคโนโลื่ย่
แลื่ะนวัติกร่ร่ม (STIPI) มห�วิทย�ลัื่ยเทคโนโลื่ย่
พื่ร่ะจอมเกล้ื่�ธนบุร่่ (มจธ.) 

ข้ัอม่ลื่โคร่งก�ร่ฝึึกอบร่ม

ข้ัอม่ลื่ก�ร่ปร่ะเมินแลื่ะติิดติ�มผ่ลื่

ข้ัอม่ลื่ผ่ลื่ก�ร่ฝึึกอบร่ม

ข้ัอม่ลื่เคร่่อข่ั�ยนักวิจัยนโยบ�ย

3. รวับรวัม วิัเคราะห์ เผยแพื่ร่
การจัดอันดับควัามส่ามารถใน
การแข่้งขั้นข้องประเทศ 

1. ร่วบร่วม วิเคร่�ะห์ เผ่ยแพื่ร่่ก�ร่จัดอันดับคว�ม
ส�ม�ร่ถในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศ ท่�จัดโดย IMD

บทวิเคร่�ะห์ก�ร่จัดอันดับคว�มส�ม�ร่ถ 
ในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศ ท่�จัดโดย IMD  
ในด้�นท่�เก่�ยวข้ัองกับก�ร่อุดมศ่กษ� 
วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม

2. ร่วบร่วม วิเคร่�ะห์ เผ่ยแพื่ร่่ก�ร่จัดอันดับคว�ม
ส�ม�ร่ถในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศ ท่�จัดโดย WEF

บทวิเคร่�ะห์ก�ร่จัดอันดับคว�มส�ม�ร่ถ 
ในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศ ท่�จัดโดย WEF  
ในด้�นท่�เก่�ยวข้ัองกับก�ร่อุดมศ่กษ� 
วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม

3. วิเคร่�ะห์แลื่ะเผ่ยแพื่ร่่บทวิเคร่�ะห์ก�ร่จัดอันดับ
คว�มส�ม�ร่ถด้�นนวัติกร่ร่ม (GII)

บทวิเคร่�ะห์ก�ร่จัดอันดับคว�มส�ม�ร่ถด้�น
นวัติกร่ร่ม (GII)

4. งานขั้บเคล่�อนงานวิัจัย
นโยบายเชิ้งระบบ (System 
Research)

1. ศ่กษ� วิเคร่�ะห์แลื่ะจัดทำ�ร่�ยง�นวิจัยนโยบ�ย
เชิงร่ะบบ (System Research) 

บทวิเคร่�ะห์ก�ร่วิจัยนโยบ�ยเชิงร่ะบบด้�นก�ร่
อุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม

ท่�ม� : https://gdcatalog.nxpo.or.th/gl/ 
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รายการข้อมูล OKRs เพืื่�อการติดตามและปีระเมินผ่ล

สอวช. ได้ดำ�เนินก�ร่จัดทำ�โคร่งก�ร่ข้ัอม่ลื่ด้�นอุดมศ่กษ� 
วิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม (อววน.) ท่�จำ�เป็นต่ิอก�ร่
ว�งนโยบ�ยแลื่ะยุทธศ�สติร์่ฯ แลื่ะก�ร่จัดสร่ร่งบปร่ะม�ณ
แลื่ะก�ร่วัดผ่ลื่ติ�ม KRs โดยม่วัติถุปร่ะสงค์เพ่ื่�อศ่กษ�ข้ัอม่ลื่
ด้�น อววน. เพ่ื่�อวัดผ่ลื่ติ�ม KRs ท่�กำ�หนดในนโยบ�ย
แลื่ะแผ่นยุทธศ�สติร่์ก�ร่อุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สติร่์ วิจัยแลื่ะ
นวัติกร่ร่ม พื่.ศ. 2563 -2570 แลื่ะแผ่นด้�นวิทย�ศ�สติร์่ 
วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม พื่.ศ. 2563 -2565 โดยในร่ะหว่�งก�ร่
ดำ�เนินง�น สอวช. ได้ดำ�เนินง�นร่่วมกันกับท่ม สำ�นักง�น

คณะกร่ร่มก�ร่ส่งเสริ่มวิทย�ศ�สติร์่ วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม 
(สกสว.) โดย ร่ศ.ดร่.พื่งศ์พัื่นธ์ แก้วติ�ทิพื่ย์ ให้คำ�ปร่่กษ�
โคร่งก�ร่ฯ จนได้ร่�ยง�นฉบับสมบ่ร่ณ์เป็นท่�เร่่ยบร้่อยแล้ื่ว 
จ�กนั�นได้ส่งมอบร่�ยก�ร่ข้ัอม่ลื่ OKRs เพ่ื่�อให้ สกสว. 
ในเด่อนมกร่�คม 2564 เพ่ื่�อให ้สกสว.ใช้ปร่ะโยชนใ์นก�ร่ติิดติ�ม
แลื่ะปร่ะเมินผ่ลื่ก�ร่สนับสนุน ววน. ม่ก�ร่ตัิ�งเป้�หม�ยตัิวช่�วัด 
ท่� เหม�ะสม แลื่ะส่งผ่ลื่ต่ิอก�ร่จัดสร่ร่งบปร่ะม�ณได้
อย่�งติร่งจุดแลื่ะสอดคล้ื่องกับคว�มต้ิองก�ร่ขัองปร่ะเทศ

ตััวอย่าง Objective and Key Results (OKRs) ระดัับแพลตัฟอร์ม

Platform 1 : การพื่ัฒนากำาลังคนและ
ส่ถาบันควัามร้่ 

Platform 2: การวิัจัยและส่ร้างนวััตกรรม
เพ่ื่�อตอบโจทย์ท้าทายข้องสั่งคม

Platform 3: การวิัจัยและส่ร้างนวััตกรรม
เพ่ื่�อเพิื่�มข่้ดควัามส่ามารถการแข่้งขั้น 

Platform 4: การวิัจัยและส่ร้างนวััตกรรม
เพ่ื่�อการพัื่ฒนาเชิ้งพ่ื่�นท่�และลดควัาม
เหล่�อมลำ�า

เป้�หม�ย 01: พัื่ฒน�กำ�ลัื่งคนแลื่ะสถ�บัน
คว�มร้่่เพ่ื่�อเพิื่�มข่ัดคว�มส�ม�ร่ถ

เป้�หม�ย 02: ม่องค์คว�มร้่่อันเกิดจ�ก
ก�ร่วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม เพ่ื่�อจัดก�ร่กับ
ปัญ่ห�ท�้ท�ยเร่่งดว่นท่�สำ�คัญ่ขัองปร่ะเทศ  
คนทุกช่วงวัยได้รั่บก�ร่พัื่ฒน�ให้ส�ม�ร่ถ
ดำ�ร่งช่วิติได้อย่�งม่คว�มสุขัแลื่ะม่คุณค่�

เป้�หม�ย 03: ยกร่ะดับข่ัดคว�มส�ม�ร่ถ
ในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศด้วยก�ร่วิจัยแลื่ะ
พัื่ฒน�นวัติกร่ร่ม

เป้�หม�ย 04: กร่ะจ�ยคว�มเจริ่ญ่แลื่ะ
สร้่�งคว�มเข้ัมแข็ังขัองเศร่ษฐกิจสังคม
ท้องถิ�น ด้วยคว�มร้่่แลื่ะนวัติกร่ร่ม

KR1.1 นั ก วิ จั ย แ ลื่ ะ พัื่ฒน� เ พิื่� ม เ ป็ น 
    25 คนต่ิอปร่ะช�กร่หน่�งหม่�นคน
    ภ�ยในปี 2564
KR1.2 คนไทยทุกช่วง วัยม่สมร่ร่ถนะ 
    พื่ร้่อมเข้ั�ส่่อ�ช่พื่แลื่ะทันต่ิอก�ร่ 
    เปล่ื่�ยนแปลื่ง
KR1.3 ม่กำ�ลัื่งคนแลื่ะสถ�บันคว�มร้่่/ 
    สถ�บันเฉพื่�ะท�งชั�นนำ�ขัองโลื่ก
KR1.4 บัณฑิติคุณภ�พื่/ผ้่่สำ�เร็่จก�ร่ศ่กษ�ใหม่ 
    ม่ทักษะติร่งหร่่อใกล้ื่เค่ยงกับท่� 
    ติลื่�ดง�นต้ิองก�ร่ จำ�นวน 1 ล้ื่�นคน 
KR1.5 สัดส่วนบัณฑิติด้�นวิทย�ศ�สติร์่ 
    เทคโนโลื่ย่ แลื่ะวิศวกร่ร่ม 
    (STEM degrees)

KR2.1 ม่อง ค์คว�ม ร้่่ อัน เ กิดจ�กก�ร่ 
    วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม เพ่ื่�อจัดก�ร่กับ 
    ปัญ่ห�ท้�ท�ยเร่่งด่วนสำ�คัญ่ขัอง 
    ปร่ะเทศ แลื่ะบร่ร่ลืุ่เป้�หม�ยติ�ม 
    ตัิวช่�วัดขัองยุทธศ�สติร์่ช�ติิ แลื่ะ 
    เป้�หม�ยก�ร่พัื่ฒน�ท่�ยั�งย่น (SDGs) 
KR2.2 คนในทุกช่วงวัยม่คุณภ�พื่ช่วิติท่�ด่  
    ส�ม�ร่ถดำ�ร่งช่วิติด้วยตินเองได้ 
    อย่�งม่คุณค่� แลื่ะม่กลื่ไกท่�เอ่�อต่ิอ 
    ก�ร่อย่่ ร่่วมกันอย่�งม่คว�มสุขั  
    พื่ร้่อมรั่บสังคมส่งวัย
KR2.3 ก�ร่ปรั่บโคร่งสร้่�งเศร่ษฐกิจภ�ค 
    ก�ร่เกษติร่เพ่ื่�อเพิื่�มผ่ลิื่ติภ�พื่แลื่ะ 
    คว�มมั�นคงท�งร่�ยได้ขัองเกษติร่กร่

KR3.1 อันดับข่ัดคว�มส�ม�ร่ถในก�ร่ 
    แข่ัง ขัันด้�นวิทย�ศ�สติร่์แลื่ะ 
    เทคโนโลื่ย่ จัดโดย IMD อย่่ใน 
    30 อันดับแร่ก
KR3.2 ดัชน่คว�มส�ม�ร่ถด้�นนวัติกร่ร่ม 
    (GII) ขัองไทยด่ข่ั�นอย่�งเน่�อง
KR3.3 สัดส่วนก�ร่พัื่ฒน�เทคโนโลื่ย่ 
    ขัองตินเองต่ิอก�ร่พ่ื่�งพื่�เทคโนโลื่ย่ 
    จ�กภ�ยนอกจ�ก 10:90 เป็น 30:70
KR3.4 จำ�นวนวิส�หกิจเริ่�มต้ิน (Startups)  
    แลื่ะ วิ ส �ห กิ จฐ�นน วัติกร่ ร่ม 
    (Innovation-driven Enterprises: 
    IDEs) ท่�ม่ศักยภ�พื่เติิบโติได้อย่�ง 
    ก้�วกร่ะโดด 5,000 ร่�ย

KR4.1 ชุมชนท่�ม่ข่ัดคว�มส�ม�ร่ถในก�ร่ 
    จัดก�ร่ตินเอง (Smart community)  
    ม่ศักยภ�พื่ในก�ร่พื่ัฒน�คุณภ�พื่ 
    ช่วิติแลื่ะสิ�งแวดล้ื่อมขัองชุมชน
KR4.2 ร่�ยไ ด้ขัองคนจนก ลุ่ื่มร่�ยได้ 
    ร้่อยลื่ะ 40 ล่ื่�งเพิื่�มข่ั�นร้่อยลื่ะ 15  
    อย่�งทั�วถ่ง
KR4.3 เ กิดก�ร่กร่ะจ�ยคว�มเจร่ิญ่ส่่ 
    ภ่มิภ�ค โดยม่เม่องศ่นย์กลื่�งท�ง 
    เ ศ ร่ษฐกิ จ ท่� ส ร้่ � ง โอก�สท�ง 
    เศร่ษฐกิจในร่ะดับภ่มิภ�ค
KR4.4 ดั ช น่ ก � ร่ พัื่ฒน�อ ย่ � ง ทั� ว ถ่ ง  
    (Inclusive Development Index: IDI)  
    ขัองไทยด่ข่ั�น 
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4) การเผ่ยแพื่ร่องค์ความรู้ด้านนโยบาย อววน. 

ติลื่อดปีงบปร่ะม�ณ 2564 ท่�ผ่่�นม� สอวช. ได้ดำ�เนินก�ร่เผ่ยแพื่ร่่องค์คว�มร้่่ด้�นนโยบ�ย แลื่ะข้ัอม่ลื่สำ�คัญ่เก่�ยวกับ 
อววน. อย่�งต่ิอเน่�อง เพ่ื่�อสร้่�งก�ร่รั่บร้่่แลื่ะคว�มเข้ั�ใจต่ิอสังคมในวงกว้�ง ทั�งในส่วนท่�สอดคล้ื่องกับก�ร่ดำ�เนินง�นขัองสำ�นักง�น 
ทั�งในส่วนภ�ร่กิจ ก�ร่ส่�อส�ร่นโยบ�ยสำ�คัญ่ด้�น อววน. ขัองปร่ะเทศ ติลื่อดจนส่�อส�ร่เร่่�องร่�วเก่�ยวกับก�ร่นำ�เอ�ศักยภ�พื่ขัอง 
อววน. ม�พื่ฒัน�ปร่ะเทศ โดยม่วตัิถุปร่ะสงคเ์พ่ื่�อสร่�้งก�ร่ร่บัร้่่ต่ิอปร่ะช�ชนเก่�ยวกับสิ�งท่� อววน. สร่�้งสร่ร่ค ์ส่งเสริ่มแลื่ะสนบัสนุน 
เพ่ื่�อส่งมอบอน�คติ แลื่ะสร้่�งโอก�สใหม่ให้กับปร่ะเทศ โดยใช้ช่องท�งแลื่ะเคร่่�องม่อก�ร่ส่�อส�ร่แบบ Multi Platform ท่�เหม�ะสม 
เพ่ื่�อเป็นอ่กกลื่ไกท่�จะช่วยให้เกิดคว�มเข้ัมแข็ังขัองกร่ะบวนก�ร่นโยบ�ยด้�น อววน. โดยม่ผ่ลื่ง�นสำ�คัญ่ ดังน่�

รายการ Future Talk by NXPO ผ่ลิื่ติร่�ยก�ร่พื่่ดคุยถ่งก�ร่เติร่่ยมคว�มพื่ร่้อมให้กับปร่ะเทศไทยร่ับม่อกับเทร่นด์ก�ร่
เปลื่่�ยนแปลื่งในอน�คติเพื่่�อมองห�แลื่ะสร้่�งโอก�สให้กบัปร่ะเทศผ่่�นก�ร่แลื่กเปล่ื่�ยนมุมมองจ�กผ่่เ้ช่�ยวช�ญ่แลื่ะมป่ร่ะสบก�ร่ณ์
ติร่งนำ�เสนอผ่่�นช่องท�งก�ร่ถ่�ยทอดสดท�ง Facebook Fanpage สอวช. โดยในปีงบปร่ะม�ณ 2564 ร่�ยก�ร่ Future Talk by 
NXPO นำ�เสนอให้ร่ับชมผ่่�น Facebook Live ม�แลื่้ว 5 ติอน ร่วมยอดร่ับชมทั�งสิ�น 77,953 คร่ั�ง แลื่ะม่ยอดเขั้�ถ่งร่วมทั�งสิ�น 
166,900 คร่ั�ง โดยติอนท่�ได้ร่บัคว�มนยิมสง่สดุ ได้แก่ “คว�มก้�วหน้�ก�ร่พื่ฒัน�วคัซึ่น่โควดิ-19 ขัองบร่ษิทัสติ�ร์่ทอพัื่สญั่ช�ติิไทย 
ด้วยกลื่ไกก�ร่บ่มเพื่�ะจ�กสถ�บันอุดมศ่กษ�”

โครงการผลติส่ารคด่เพื่่�อการเรย่นร่ ้THE NEXT “คล่�นอนาคต” โดย สอวช. ร่่วมกบั ThaiPBS ผ่ลื่ติิส�ร่คดช่ดุ “The NEXT 
คลื่่�นอน�คติ” เปิดมุมมองก�ร่เร่่ยนร่่้ผ่่�นส�ร่คด่เร่่�องน่�ร่่้ “ด่สนุก” แลื่ะ “ร่่้ทันโลื่ก” ถ่�ยทอดขั้อม่ลื่จ�กก�ร่ค้นพื่บแลื่ะง�นวิจัย 
มุมมองจ�กวิทย�ก�ร่คว�มร่่้ท่�ว่�ย�ก ให้เป็นเร่่�องน่�ร่่้ ด่สนุก ออกอ�ก�ศทุกวันศกุร่์ เวลื่� 17.30 - 18.00 น. ท�งไทยพื่่บ่่เอส 
เร่ิ�มติอนแร่กเด่อนกร่กฎ�คม – กันย�ยน 2564 (จำ�นวน 10 ติอน) คว�มย�วติอนลื่ะ 25 น�ท่
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นอกจ�กน่� สอวช. ยังได้ดำ�เนินก�ร่ปรั่บร่่ปแบบก�ร่ส่�อส�ร่เป็นแบบ Publisher ท่�ไม่เพ่ื่ยงแต่ินำ�เสนอภ�ร่กิจขัองหน่วยง�น 
แต่ินำ�เสนอคว�มร้่่ ผ่ลื่ง�นสำ�คัญ่ แลื่ะส�ร่ปร่ะโยชน์ทั�วไปท่�เก่�ยวกับด้�น อววน. ควบค่่ไปด้วย ผ่่�นแนวคิดท่�จะทำ�อย่�งไร่ให้คนใน
สังคมไทยมองวิทย�ศ�สติร์่เป็นเร่่�องใกล้ื่ตัิว มองนวัติกร่ร่มเป็นสิ�งท่�ขั�ดไม่ได้

สำ�หรั่บก�ร่ส่�อส�ร่นโยบ�ยแลื่ะก�ร่ดำ�เนินง�นขัองสำ�นักง�น ปร่ะจำ�ปีงบปร่ะม�ณ 2564 สอวช. ได้ดำ�เนินก�ร่ส่�อส�ร่นโยบ�ย 
ม�ติร่ก�ร่ กลื่ไก กิจกร่ร่ม โคร่งก�ร่ต่ิ�ง ๆ ขัองสำ�นักง�น เพ่ื่�อเผ่ยแพื่ร่่ไปยังส่�อมวลื่ชนแขันงต่ิ�ง ๆ ทั�งส่�อสิ�งพิื่มพ์ื่ ส่�อออนไลื่น์ 
ส่�อโทร่ทัศน์ ติลื่อดจนส่�อขัองสำ�นักง�น ค่อ Website แลื่ะ Facebook สอวช. อย่�งสมำ��เสมอ โดยได้ดำ�เนินก�ร่ส่�อส�ร่ ร่วมทั�งสิ�น 
494 เร่่�อง อ�ทิ นโยบ�ย BCG /  CE, Future Job / Higher Education, Future Tech / Industry, เศร่ษฐกิจฐ�นร่�ก, เศร่ษฐกิจ
นวัติกร่ร่ม (IDE), ก�ร่ปฏิิร่่ปร่ะบบ อววน. แลื่ะ ววน. ให้ม่เอกภ�พื่, ก�ร่สร้่�ง Innovation Ecosystem, พื่ลิื่กโฉมอุดมศ่กษ� เป็นต้ิน

ด้�นก�ร่สร้่�งพ่ื่�นท่�ข่ั�วแลื่ะม่ลื่ค่�ข่ั�วส�ร่ให้กับสำ�นักง�นผ่่�นส่�อหนังส่อพิื่มพ์ื่ แลื่ะส่�อออนไลื่น์ ส�ม�ร่ถสร้่�งพ่ื่�นท่�ข่ั�วได้
จำ�นวน 2,582 ข่ั�ว
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5) การยกระดับการใช้เคร่�องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลเพืื่�อออกแบบนโยบาย

Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator (THIPA)

Thailand Higher Education Innovation Policy 
Accelerator (THIPA) เป็นกลื่ไกท่�ช่วยเร่่งกร่ะบวนก�ร่พัื่ฒน�
นโยบ�ยให้เกิดได้อย่�งร่วดเร็่ว ตัิ�งแต่ิก�ร่พัื่ฒน�นโยบ�ย
แลื่ะขั้อริ่เริ่�มใหม่ (policy formulation) ก�ร่ปร่ะก�ศนโยบ�ย 
(legitimization) อ่กทั�งยังช่วยปรั่บปรุ่งคุณภ�พื่ขัองข้ัอเสนอ
นโยบ�ยผ่่�นก�ร่ใช้หลัื่กก�ร่ Design Thinking ในก�ร่ทำ�คว�ม

เข้ั�ใจปัญ่ห� เข้ั�ใจผ้่่ใช้แลื่ะใช้คว�มคิดสร้่�งสร่ร่ค์เพ่ื่�อออกแบบ
นโยบ�ยท่�เหม�ะกับผ้่่ใช้จริ่ง ร่วมถ่งจะให้คว�มสำ�คัญ่กับก�ร่
จัดทำ�ต้ินแบบนโยบ�ย (policy prototype) แบบม่ส่วนร่่วม
เพ่ื่�อนำ�ไปทดสอบแลื่ะปรั่บปรุ่งคุณภ�พื่ขัองข้ัอเสนอนโยบ�ย
แต่ิลื่ะเร่่�อง

กลื่ไกน่�เปิดโอก�สให้นำ�เคร่่�องม่อเชิงกร่ะบวนก�ร่ใหม่ ๆ  ม�ใช้เพ่ื่�อบ่ร่ณ�ก�ร่คว�มร่่วมม่อกับผ้่่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทุกภ�คส่วน 
โดยกลื่ไกน่�จะติอบโจทย์ก�ร่ทำ�ง�นขัอง สอวช. ซ่ึ่�งต้ิองอ�ศัยกร่ะบวนก�ร่จัดทำ�นโยบ�ยท่�เน้นก�ร่ม่ส่วนร่่วมขัองผ้่่เก่�ยวข้ัอง 
(stakeholder engagement)  ร่วมถ่งต้ิองก�ร่ก�ร่ส่�อส�ร่เชิงนโยบ�ย (policy communication) ท่�ม่ปร่ะสิทธิภ�พื่

ในปี 2564 THIPA มุ่งเน้นก�ร่สร้่�งข่ัดคว�มส�ม�ร่ถให้
กับบุคลื่�กร่ขัอง สอวช. ในก�ร่เร่่ยนร้่่กร่ะบวนก�ร่
ออกแบบนโยบ�ย (Policy Design Process 
and Workshop) แลื่ะเน้นก�ร่เร่่งแลื่ะสร้่�ง
ก�ร่ม่ส่วนร่่วมขัองภ�ค่ในก�ร่พัื่ฒน�
ม�ติร่ก�ร่หร่่อข้ัอริ่เริ่�มเชิงนโยบ�ย
ขัอง สอวช. เช่น “ก�ร่จัดทำ�
ยุทธศ�สติร์่กลุ่ื่มมห�วิทย�ลัื่ย
เพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนปร่ะเทศ” โดย
นำ�ร่่องกลุ่ื่มมห�วิทย�ลื่ัย
เ ทค โน โ ลื่ ย่ ร่ � ชม งคลื่ 
(มทร่.) แลื่ะก�ร่พื่ัฒน�
ต้ินแบบนโยบ�ยก�ร่แก้
ปัญ่ห�คว�มย�กจนใน
พ่ื่�นท่�นำ�ร่่อง (Poverty and 
Inequality Action Lab) 
โดย สอวช. ทำ�ง�นร่่วมกับ
สำ�นักง�น ป.ย.ป. องคก์ร่ก�ร่
ปกคร่องส่วนท้องถิ�น สถ�บัน
ก�ร่ศ่กษ� แลื่ะชุมชน
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6) การส่งเสริมบทิบาทิของไทิยในเวทีิด้านนโยบาย อววน. ระหว่างปีระเทิศ 

ความร่วมมือกับองค์การการศึกษา วิทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหปีระชาชาติ – ยูเนสโก 

(The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO)

ปี 2564 สอวช. ได้ดำ�เนินง�นคว�มร่่วมม่อด้�นก�ร่
ต่ิ�งปร่ะเทศด้วยก�ร่เช่�อมโยงนโยบ�ย อววน. กับย่เนสโก เพ่ื่�อ  
1 )  ส่ ง เ ส ริ่ มบทบ�ท ผ้่่ เ ช่� ย ว ช �ญ่ ท่� ท ร่ ง คุณ วุ ฒิ ขัอ ง
ไทย กร่ะทร่วง  อว .  แลื่ะปร่ะ เทศไทยใน เว ท่ โลื่ก 
2) สร้่�งโอก�สในก�ร่เข้ั�ถ่งแลื่ะใช้ปร่ะโยชน์จ�กองค์
คว�มร้่่ในร่ะดับส�กลื่ แลื่ะ 3) เสร่ิมสร้่�งคว�มสัมพัื่นธ์
ท่� ด่ กับ ย่ เนสโกเพ่ื่�อสร่้ �ง เค ร่่อข่ั�ยวิช�ก�ร่ร่ะดับโลื่ก
ก�ร่ดำ�เนินง�นท่�สำ�คัญ่เพ่ื่�อขัับเคล่ื่�อนคว�มร่่วมม่อกับ
ย่เนสโก อ�ทิ ก�ร่ให้ข้ัอม่ลื่แลื่ะจัดทำ�ร่�ยง�นปร่ะเทศไทย  
ก�ร่เข้ั�ร่่วมก�ร่ปร่ะชุมท่�สำ�คัญ่แลื่ะเก่�ยวข้ัอง จำ�นวนกว่� 
20 ครั่�ง ก�ร่สนับสนุนแลื่ะอำ�นวยคว�มสะดวกผ้่่แทนไทย
ท่�ปฏิิบัติิง�นเก่�ยวกับย่เนสโก ก�ร่ส่งเสริ่มก�ร่ดำ�เนินง�นขัอง
โคร่งก�ร่ส่งเสริ่มจริ่ยธร่ร่มด้�น วท. ในส่วนท่�เก่�ยวข้ัองกับง�น
ด้�นก�ร่ต่ิ�งปร่ะเทศ ก�ร่เสนอช่�อผ้่่แทนไทยสมัคร่เข้ั�ร่่วม

เป็นคณะกร่ร่มก�ร่ท่�สำ�คัญ่ขัองย่เนสโกเพิื่�มเติิม โดยเฉพื่�ะ
อย่�งยิ�งก�ร่สมัคร่เข้ั�ร่่วมเป็นกร่ร่มก�ร่ในคณะกร่ร่ม�ธิก�ร่
โลื่กว�่ด้วยจริ่ยธร่ร่มในคว�มร้่่ด�้นวทิย�ศ�สติร่แ์ลื่ะเทคโนโลื่ย่ 
(World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge 
and Technology  – COMEST) สำ�หรั่บว�ร่ะปี 2565 – 2568 
แลื่ะก�ร่ให้คว�มเห็นแลื่ะข้ัอเสนอเชิงนโยบ�ยแก่ว�ร่ะสำ�คัญ่
ในร่ะดับโลื่กทั�งท�งว�จ�แลื่ะลื่�ยลัื่กษณ์อักษร่ จำ�นวนกว่� 
10 ว�ร่ะ ทั�งน่� ก�ร่ดำ�เนินง�นเช่�อมโยงนโยบ�ย อววน.  
กับย่เนสโกแลื่ะสม�ชิกร่วม 193 ปร่ะเทศอย่�งสร้่�งสร่ร่ค์ติลื่อด
ปี 2564 ปร่ะสบคว�มสำ�เร็่จด้วยด่ ส่งผ่ลื่ให้ผ้่่เช่�ยวช�ญ่ขัองไทย 
กร่ะทร่วง อว. แลื่ะปร่ะเทศไทยม่บทบ�ทโดดเด่นในเวท่ร่ะหว่�ง
ปร่ะเทศ แลื่ะเกิดก�ร่พัื่ฒน�เคร่่อข่ั�ยวิช�ก�ร่ท่�ม่คว�มพื่ร้่อม
ก้�วส่่ร่ะดับคว�มเช่�ยวช�ญ่ในม�ติร่ฐ�นส�กลื่

คณะผ้่่แทนไทย (อว. แลื่ะ ศธ.) เข้ั�ร่่วมก�ร่ปร่ะชุมคณะกร่ร่มก�ร่ร่ะหว่�งรั่ฐบ�ลื่ว่�ด้วยช่วจริ่ยธร่ร่ม ครั่�งท่� 12 (The 12th 

Session of the Intergovernmental Bioethics Committee – 12th Session of the IGBC) ผ่่�นร่ะบบปร่ะชุมท�งไกลื่ ร่ะหว่�ง
วันท่� 23 – 24  กันย�ยน 2564 เวลื่� 18.00 – 23.00 น. ติ�มเวลื่�ปร่ะเทศไทย
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ความร่วมมือกับ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

สอวช. ได้เข้ั�ร่่วมใน OECD-Thailand Country Program ซ่ึ่�งเป็นโคร่งก�ร่ร่ะหว่�งร่ัฐบ�ลื่ไทยแลื่ะ Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) ม่ร่ะยะเวลื่�ก�ร่ดำ�เนินง�น 3 ปี (พื่.ศ. 2561 - พื่.ศ. 2564) 
เพ่ื่�อสนับสนุนก�ร่ขัับเคล่ื่�อนแผ่นพื่ัฒน�เศร่ษฐกิจแลื่ะสังคมแห่งช�ติิ ฉบับท่� 12 ใน 4 เส�หลื่ัก ได้แก่ ธร่ร่ม�ภิบ�ลื่
ภ�ครั่ฐแลื่ะคว�มโปร่่งใส (Governance & Transparency) สภ�พื่แวดลื่้อมท�งธุร่กิจแลื่ะคว�มส�ม�ร่ถในก�ร่แข่ังขััน 
(Business Climate & Competitiveness) ปร่ะเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แลื่ะก�ร่เติิบโติอย่�งทั�วถ่ง (Inclusive Growth)  
โดย สอวช. ได้ร่่วมดำ�เนินก�ร่ในเส�ท่� 3 ปร่ะเทศไทย 4.0 ซ่ึ่�งม่ผ่ลื่ง�นท่�สำ�คัญ่ 2 ชิ�น ได้แก่ (1) ก�ร่ร่�ยง�นข้ัอม่ลื่วิทย�ศ�สติร์่ 
เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม (วทน.) ขัองปร่ะเทศไทย ใน EC-OECD STI Policy Compass แลื่ะ (2) ก�ร่ศ่กษ�สถ�นภ�พื่แลื่ะโอก�ส
ในก�ร่พัื่ฒน�ธุร่กิจ Biorefinery ในร่ะดับเล็ื่กขัองปร่ะเทศไทย โดยเป็นส่วนหน่�งขัองนโยบ�ย BCG Economy

EC-OECD STI Policy Compass (https://stip.oecd.org/stip.html) เป็นฐ�นข้ัอม่ลื่ท่�ได้รั่บก�ร่ยอมรั่บในร่ะดับน�น�ช�ติิ 
ซ่ึ่�ง สอวช. ได้ร่�ยง�นบทวิเคร่�ะห์ คว�มก้�วหน้� แลื่ะข้ัอริ่เริ่�มต่ิ�ง ๆ ในก�ร่ส่งเสริ่ม วทน. ขัองปร่ะเทศ ใน 7 ด้�น ได้แก่ 
(1) โคร่งสร้่�งก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่ด้�น ววน. ขัองไทย (2) ร่ะบบก�ร่วิจัยขัองปร่ะเทศ (3) ก�ร่พัื่ฒน�นวัติกร่ร่มในภ�คเอกชน 
(4) ก�ร่ถ่�ยทอดองค์คว�มร้่่ร่ะหว่�งสถ�บันวิจัยแลื่ะภ�คอุติส�หกร่ร่ม (5) บุคลื่�กร่ด้�นก�ร่วิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม (6) ก�ร่วิจัยแลื่ะ
พัื่ฒน�นวัติกร่ร่มเพ่ื่�อสังคม แลื่ะ (7) ร่ะบบ วทน. เพ่ื่�อติอบรั่บกับสถ�นก�ร่ณ์โร่คร่ะบ�ดโควิด-19

สำ�หรั่บก�ร่ศ่กษ�สถ�นภ�พื่แลื่ะโอก�สใน
ก�ร่พื่ัฒน�ธุร่กิจ Biorefinery ในร่ะดับเล็ื่กขัอง
ปร่ะเทศไทยนั�น สอวช. ได้ร่่วมกับ OECD จัดทำ�
ร่�ยง�นเร่่�อง Guidance for a biorefining roadmap 
for Thailand ซ่ึ่�งเป็นก�ร่ศ่กษ�คว�มเป็นไปได้ในก�ร่
สร้่�งอุติส�หกร่ร่มไบโอร่่ไฟเนอร่่ขัน�ดเลื่็กในร่ะดับ
ชุมชน โดยเกษติร่กร่ส�ม�ร่ถส่งช่วมวลื่ในท้องถิ�น 
ให้เป็นวัติถุดิบท่�ส�ม�ร่ถแปร่ร่่ปเป็นผ่ลิื่ติภัณฑ์
ช่วภ�พื่ท่�สร้่�งม่ลื่ค่�เพิื่�มส่งกว่�ก�ร่ขั�ยพ่ื่ชผ่ลื่เพ่ื่ยง
อย่�งเด่ยว นอกจ�กน่� ในร่�ยง�นยังได้ร่ะบุม�ติร่ก�ร่
เชิงนโยบ�ยหลื่�ยปร่ะก�ร่ โดยได้อธิบ�ยถ่งม�ติร่ก�ร่
ทั�วไปในอุติส�หกร่ร่มไบโอร่่ไฟเนอร่่ แลื่ะม�ติร่ก�ร่ท่�
เฉพื่�ะเจ�ะจงสำ�หรั่บปร่ะเทศไทย สำ�หรั่บข้ัอเสนอ
ม�ติร่ก�ร่ท่�เฉพื่�ะเจ�ะจงสำ�หรั่บปร่ะเทศไทย ได้แก่ 
ก�ร่เพิื่�มก�ร่ทำ�ง�นร่่วมกันร่ะหว่�งผ้่่ท่�เก่�ยวข้ัอง โดย
เฉพื่�ะในกลุ่ื่มขัองผ้่่ท่�ม่ส่วนเก่�ยวข้ัองกับก�ร่ว�ง
นโยบ�ยแลื่ะก�ร่แลื่กเปล่ื่�ยนคว�มร้่่ขัองผ้่่เช่�ยวช�ญ่
ในส�ขั�เทคโนโลื่ย่ช่วภ�พื่ ขัณะเด่ยวกัน ก�ร่ปฏิิร่่ป
กฎร่ะเบ่ยบต่ิ�ง ๆ ก็เป็นปร่ะเด็นสำ�คัญ่ เช่น ก�ร่จัด 
ผั่งเม่อง ก�ร่จัดสร่ร่ส่วนแบ่งกำ�ไร่กับเกษติร่กร่ 
ก�ร่บริ่ห�ร่ก�ร่ใช้สอยท่�ดิน แลื่ะก�ร่สนับสนุนก�ร่
จัดตัิ�งโร่งง�นส�ธิติหร่่อโร่งง�นต้ินแบบในพ่ื่�นท่� EEC 
เป็นต้ิน

หลัื่งจ�กท่�โคร่งก�ร่ OECD-Thailand Country Program ได้สิ�นสุดลื่ง สอวช. ได้ร่่วมนำ�เสนอผ่ลื่ง�นในง�น The Concluding 
Event of the OECD Thailand Country Programme ซ่ึ่�งเป็นง�นเผ่ยแพื่ร่่ก�ร่ดำ�เนินโคร่งก�ร่ภ�ยใต้ิ Country Programme แลื่ะม่
ก�ร่ห�ร่่อทวิภ�ค่ร่ะหว่�ง น�ยสุพัื่ฒนพื่งษ์ พัื่นธ์ม่เช�ว์ ร่องน�ยกรั่ฐมนติร่่แลื่ะรั่ฐมนติร่่ว่�ก�ร่กร่ะทร่วงพื่ลัื่งง�น กับ น�ย Mathias 
Cormann เลื่ขั�ธิก�ร่ OECD
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 ASEAN

สอวช. ในฐ�นะผ้่่แทนปร่ะเทศไทยเข้ั�ร่่วมปร่ะชุม
คณะท่�ปร่่กษ�ขัองคณะกร่ร่มก�ร่อ�เซ่ึ่ยนว่�ด้วยวิทย�ศ�สติร์่ 
เทคโนโลื่ย่แลื่ะนวัติกร่ร่ม (Board of Advisers to Committee 
on Science, Technology and Innovation - BAC) ครั่�งท่� 10  
ในวันท่� 3 มิถุน�ยน 2564 ผ่่�นร่ะบบออนไลื่น์ ร่วมทั�งก�ร่ปร่ะชุม
ว�ร่ะพิื่เศษ ผ่่�นร่ะบบออนไลื่น์ เม่�อวันท่� 24 สิงห�คม 2564 
โดยร่่วมกันพิื่จ�ร่ณ�ปรั่บปรุ่งแนวปฏิิบัติิสำ�หรั่บ ASEAN 
Science, technology and Innovation Fund (ASTIF) 
แลื่ะทบทวนผ่ลื่ก�ร่ดำ�เนินโคร่งก�ร่ ASTIF ร่ะยะกลื่�ง (Mid-term 
Review result of APASTI 2016-2025) เพ่ื่�อนำ�เสนอต่ิอท่�ปร่ะชุม
คณะกร่ร่มก�ร่อ�เซ่ึ่ยนว่�ด้วยวิทย�ศ�สติร์่ เทคโนโลื่ย่แลื่ะ
นวัติกร่ร่ม ครั่�งท่� 80 (COSTI – 80)

สำ�หรั่บง�น ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG 
on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable 
Growth ซ่ึ่�งจัดข่ั�นร่ะหว่�งวันท่� 17 – 21 มกร่�คม 2565 สอวช. 
ได้มอบหม�ยผ้่่แทนเป็นปร่ะธ�นก�ร่ปร่ะชุม 1st Meeting 
of ASAEN Talent Mobil ity (ATM) Expert Group ใน
วันท่� 21 มกร่�คม 2565 โดยม่ผ้่่แทนจ�กปร่ะเทศสม�ชกิอ�เซ่ึ่ยน  
แลื่ะผ้่่แทนจ�กปร่ะเทศญ่่�ปุ�นซ่ึ่�งเป็นหน่�งในค่่เจร่จ� (Dialogue 
Partner) เข้ั�ร่่วมแลื่กเปลื่่�ยนแนวท�งก�ร่ขัับเคล่ื่�อนม�ติร่ก�ร่
สนับสนุนก�ร่เคล่ื่�อนย้�ยบุคลื่�กร่แลื่ะก�ร่พัื่ฒน�บุคลื่�กร่
ทักษะส่ง ร่วมทั�งแนวท�งก�ร่เช่�อมโยงคว�มร่่วมม่อร่ะหว่�ง
ปร่ะเทศต่ิอไป
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  การพัื่ฒนาระบบงานให้มีปีระสิทิธิภาพื่ สามารถรองรับการเปีลี�ยนแปีลงและภารกิจทีิ�เพิื่�มขึ�น  

1) ระบบ Smart Office 

สอวช. เป็นหน่วยง�นขัองรั่ฐท่�ม่บทบ�ทสำ�คัญ่ในก�ร่
สนับสนุนสภ�นโยบ�ยก�ร่อุดมศ่กษ� วิทย�ศ�สติร์่ วิจัย
แลื่ะนวัติกร่ร่มแห่งช�ติิ แลื่ะหน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะจัดก�ร่ทุน 
3 หน่วย ปร่ะกอบด้วย 1) หน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะจัดก�ร่ทุนด้�น 
ก�ร่พื่ฒัน�กำ�ลัื่งคน แลื่ะทนุด้�นก�ร่พื่ฒัน�สถ�บนัอุดมศ่กษ� 
ก�ร่วิจัยแลื่ะก�ร่สร้่�งนวัติกร่ร่ม (บพื่ค.) 2) หน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะ
จัดก�ร่ทุนด้�นก�ร่เพิื่�มคว�มส�ม�ร่ถในก�ร่แข่ังขัันขัองปร่ะเทศ 
(บพื่ขั.) 3) หน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะจัดก�ร่ทุนวิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม
ด้�นก�ร่พัื่ฒน�ร่ะดับพ่ื่�นท่� (บพื่ท.) เพ่ื่�อให้ก�ร่ขัับเคล่ื่�อนก�ร่
ดำ�เนินง�นแลื่ะปฏิิบัติิภ�ร่กิจได้อย่�งลุื่ล่ื่วงด้วยด่ สอวช. จำ�เป็น
ต้ิองพัื่ฒน�องค์กร่ให้ทันต่ิอก�ร่เปล่ื่�ยนแปลื่งท่�ร่วดเร็่วในยุค
ก�ร่เปล่ื่�ยนแปลื่งท�งดิจิทัลื่ (Digital Disruption) ด้วยก�ร่นำ�
เทคโนโลื่ย่ดิจิทัลื่ม�ปรั่บใช้ในองค์กร่ เติร่่ยมพื่ร้่อมสำ�หรั่บ
ปรั่บเปล่ื่�ยนไปส่่ออฟฟิศอัจฉริ่ยะ (Smart Office) ด้วยก�ร่ใช้
เทคโนโลื่ย่ในร่่ปแบบต่ิ�ง ๆ เพ่ื่�อสร้่�งก�ร่เช่�อมโยงท่�สะดวก
ร่วดเร็่วทั�งภ�ยใน แลื่ะภ�ยนอกองค์กร่ ก้�วส่่ต้ินแบบองค์กร่
ดิจิทัลื่ขัองรั่ฐในปี 2564  แลื่ะก้�วส่่ก�ร่เป็นองค์กร่สมร่ร่ถนะส่ง 
ในปี 2566 ส�ม�ร่ถเช่�อมโยงร่ะบบส�ร่สนเทศขัองหน่วยง�น
รั่ฐ ให้เกิดก�ร่บร่ิก�ร่ใหม่ ๆ เพ่ื่�อให้หน่วยง�นท่�เก่�ยวข้ัอง
นำ�ข้ัอม่ลื่ด้�นวิทย�ศ�สติร่์ เทคโนโลื่ย่ แลื่ะนวัติกร่ร่ม ไปใช้
ปร่ะโยชน์ต่ิอไป

ในปีงบปร่ะม�ณ 2564 สอวช. ไ ด้ จัดทำ�ร่ะบบ
สนับสนุน NXPO Smart office system ม่แผ่นก�ร่จัดทำ� 
คลัื่งฐ�นข้ัอม่ลื่หลัื่ก (Master data) ส�ม�ร่ถเช่�อมโยงข้ัอม่ลื่
จ�กทุกฝึ��ยภ�ยในองค์กร่อย่�งม่ปร่ะสิทธิภ�พื่ อ�ทิ เช่น 
ฝึ��ยกลื่ยทุธ์แลื่ะงบปร่ะม�ณองคก์ร่ ฝึ��ยพัื่ฒน�องคก์�ร่แลื่ะร่ะบบ
ง�น (ก�ร่เงินแลื่ะบัญ่ช่ ร่ะบบส�ร่สนเทศ ก�ร่พัื่ฒน�บุคลื่�กร่)  
ฝึ��ยบริ่ห�ร่จัดก�ร่องค์กร่แลื่ะร่ะบบธร่ร่ม�ภิบ�ลื่ ฝึ��ยพัื่ฒน�
กฎหม�ยแลื่ะบร่ิห�ร่คว�มเส่�ยง ฝึ��ยส่�อส�ร่นโยบ�ยแลื่ะ
เลื่ขั�นุก�ร่ แลื่ะโคร่งก�ร่พื่เิศษ Shared service เพ่ื่�อติอบสนอง
ต่ิอเทร่นด์แลื่ะไลื่ฟ์สไติล์ื่ (Lifestyle Trends) ขัองก�ร่ทำ�ง�นใน
ปัจจุบัน ค่อ ส�ม�ร่ถทำ�ง�นจ�กท่�ไหน เวลื่�ไหน ด้วยอุปกร่ณ์
อะไร่ก็ได้ (Work from Anywhere: W@A) แลื่ะจะพัื่ฒน�ร่ะบบ
ให้ส�ม�ร่ถเช่�อมโยงข้ัอม่ลื่ต่ิ�ง ๆ ผ่่�น Application Program 
Interface (API) ขัองร่ะบบข้ัอม่ลื่ส�ร่สนเทศวิจัยแลื่ะนวัติกร่ร่ม
แห่งช�ติิ (National Research and Innovation Information 
System: NRIIS) ต่ิอไป 

ในปีงบปร่ะม�ณ 2564 ได้ดำ�เนินก�ร่แล้ื่วเสร็่จ
จำ�นวน 9 ร่ะบบ ได้แก่ 1) ร่ะบบก�ร่สร่ร่ห�แลื่ะคัดเล่ื่อก  
(E-Recruitment) 2) ร่ะบบติิดติ�มก�ร่ร่�ยง�นผ่ลื่ก�ร่ปฏิิบัติิ
ง�น (iRED) 3) ร่ะบบ Body & Mind Wellness (BMW)  
4) ร่ะบบส�ร่บร่ร่ณอิเล็ื่กทร่อนิกส์ (e-Saraban) 5) พัื่ฒน�
ร่ะบบส�ร่สนเทศเพ่ื่�อบริ่ห�ร่จัดก�ร่งบปร่ะม�ณก�ร่เงิน บัญ่ช่ 
พัื่สดุ แลื่ะ MOU (ร่ะบบ Odoo) เพ่ื่�อก�ร่ทดสอบร่ะบบควบค่่
กับก�ร่ใช้ร่ะบบ ERP 6) ร่ะบบส�ร่สนเทศเพ่ื่�อก�ร่บริ่ห�ร่
จัดก�ร่สวัสดิก�ร่พื่นักง�น (Health & Welfare) 7) แผ่นดิจิทัลื่
แลื่ะแผ่นบร่ิห�ร่คว�มต่ิอเน่�องด้�นไอท่ในสถ�นก�ร่ณ์ฉุกเฉิน 
(BCP) 8) ร่ะบบก�ร่ขัออนุมัติิก�ร่ใช้จ่�ยเงินงบปร่ะม�ณ 
Electronic Finance (ร่ะบบ e-Fin) แลื่ะ 9) ร่ะบบบริ่ห�ร่จัดก�ร่ 
ก�ร่ให้บริ่ก�ร่ร่่วม (Shared Service Management System) 
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ระบบบร�หารจัดการการใหบร�การรวม (Shared Services Management System)

STAFFS
1. เห็นภาพรวมการบร�การทั้งหมด 
   (ตามที่มีอยูในระบบ)
2. มั่นใจวาผูใหบร�การไดรับเร�่องรองขอ
3. รูสถานะการทำงานที่รองขอ 
   (มีการแจงเตือนทุกความกาวหนา)
4. มีการให Feedback ของการทำงานแตละคร้ัง

USERS
1. สามารถบร�หารจัดการงานไดอยางคลองตัว
2. สามารถมอบหมายงานภายในทีมไดอยางมี
   ประสิทธ�ภาพ
3. ยกระดับการทำงานใหเปนการทำงานเช�งการ
   ใหบร�การ
4. สามารถพิจารณาเอกสารกอนรับงานได
5. สามารถกำหนด SLA ในการทำงานไดตาม
   ความเปนจร�ง 
6. มีการให Feedback การทำงานแตละครั้ง

1. สามารถตรวจวัดและรายงานผลไดดวย
   Evidence-base
2. ยกระดับเปนตนแบบองคกรภาครัฐขนาด
   เล็กที่มีการปรับตัว มีการทำงานรูปแบบใหม
   เทคโนโลยีทันสมัย
   มีธรรมาภิบาลและทำงานอยางโปรงใส
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2) การดำาเนินการร่วมกันจากหลายส่วนงาน (Shared Services)

เพ่ื่�ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่หน่วยบริ่ห�ร่แลื่ะจัดก�ร่ทุน
เฉพื่�ะด้�นภ�ยใต้ิสภ�นโยบ�ยฯ (บพื่ขั. บพื่ค. แลื่ะ บพื่ท.) 
สอวช. ได้นำ�ร่่องใช้เคร่่�องม่อเพ่ื่�อบริ่ห�ร่จัดก�ร่องค์กร่ท่�
มุ่งเน้นไปยังร่ะบบบริ่ห�ร่จัดก�ร่ท่�มุ่งลื่ดต้ินทุนขัององค์กร่ 
ใช้หลัื่กแนวคิดก�ร่ดำ�เนินก�ร่ร่่วมกันจ�กหลื่�ยส่วนง�น 
(Shared Services) ก�ร่เปลื่่�ยนแปลื่งก�ร่ทำ�ง�นจ�กร่ะบบ
เดิมม�ส่่ก�ร่ดำ�เนินก�ร่ร่่วมกันจะช่วยลื่ดกร่ะบวนก�ร่ดำ�เนิน
ง�นท่�ซึ่ำ��ซ้ึ่อน ลื่ดต้ินทุนในก�ร่ทำ�ง�น เป็นก�ร่ยกม�ติร่ฐ�น
ก�ร่ทำ�ง�นให้ส่งข่ั�นแลื่ะใช้เทคโนโลื่ย่นำ�สมัยเข้ั�ม�ช่วย  
ม่คว�มคล่ื่องตัิวในก�ร่เคล่ื่�อนย้�ยทรั่พื่ย�กร่/เพิื่�มหน่วยง�น 
แลื่ะส�ม�ร่ถให้องค์กร่มุ่งเน้นไปยังส่วนง�นหลื่ักได้อย่�งม่
ปร่ะสิทธิภ�พื่ม�กข่ั�น แลื่ะยกร่ะดับก�ร่ทำ�ง�นขัอง สอวช.  
ให้เป็นตัิวอย่�งหน่วยง�นภ�ครั่ฐท่�ปรั่บตัิวก�ร่ทำ�ง�นให้เข้ั�กับ

สถ�นก�ร่ณ์ปัจจุบัน ส�ม�ร่ถดำ�เนินก�ร่ให้บริ่ก�ร่แก่ปร่ะช�ชน
ได้อย่�งม่ปร่ะสิทธิภ�พื่ต่ิอไป โดยในร่ะยะแร่กน่�ม่เป้�หม�ย
ปรั่บร่ะบบก�ร่บริ่ห�ร่จัดก�ร่ในส่วนง�นท่�เป็นแผ่นกสนับสนุน
ก�ร่ทำ�ง�นหลัื่ก อย่�งเช่น แผ่นกก�ร่เงิน แผ่นกเทคโนโลื่ย่
แลื่ะส�ร่สนเทศ แผ่นกให้บริ่ห�ร่ล่ื่กค้� แลื่ะแผ่นกทรั่พื่ย�กร่
มนุษย์ เป็นต้ิน

นอกจ�กน่� สอวช. ได้ออกแบบร่ะบบบริ่ห�ร่จัดก�ร่ก�ร่ให้
บริ่ก�ร่ร่่วม (Shared Services Management System: SSMS) 
เพ่ื่�อให้เกิดก�ร่ขัับเคล่ื่�อนแลื่ะเปล่ื่�ยนแปลื่งร่่ปแบบก�ร่ทำ�ง�น
ขัองร่ะบบสนับสนุนให้ม่ม�ติร่ฐ�น วัดผ่ลื่ก�ร่ทำ�ง�นได้ ร่องรั่บ
ก�ร่เปลื่่�ยนแปลื่งขัองโลื่กสมยัใหม่ พัื่ฒน�จุดแข็ังในก�ร่ดำ�เนิน
ง�นขัองสำ�นักง�นท่�ม่อย่่ด้วยร่ะบบ Digital เพิื่�มคว�มคุ้มค่�
ขัองก�ร่ทำ�ง�น
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  ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัื่ฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม     

1) การพัื่ฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเติบโต 

โดยสร้่�งร่ะบบนิเวศให้บุคลื่�กร่เป็นอัจฉริ่ยะ (Smart 
People) แลื่ะผ้่่นำ�ยุคใหม่ (New Leader) โดยกำ�หนด 
แนวท�งก�ร่พัื่ฒน�สมร่ร่ถนะติ�มติำ�แหน่งแลื่ะดำ�เนินก�ร่
ติ�มแผ่นพัื่ฒน�บุคลื่�กร่ท่�ติอบสนองสมร่ร่ถนะหลัื่กติ�ม
ร่่ปแบบก�ร่เร่่ยนร้่่ (Learning Model) 70:20:10 ปร่ะกอบด้วย 
1) ทักษะเชิงยุทธศ�สติร์่ ได้แก่ ทักษะดิจิทัลื่ ก�ร่ส่�อส�ร่โน้มน้�ว 
ก�ร่คิดอย่�งเป็นร่ะบบแลื่ะสร้่�งสร่ร่ค์ ก�ร่คิดวิเคร่�ะห์แลื่ะ
วิพื่�กษ์ 2) ทักษะก�ร่เป็นผ้่่นำ� ได้แก่ ก�ร่ย่ดมั�นในม�ติร่ฐ�น
จริ่ยธร่ร่มแลื่ะคว�มเป็นม่ออ�ช่พื่ ก�ร่กำ�หนดวิสัยทัศน์แลื่ะ
กลื่ยุทธ์ ก�ร่สร้่�งแลื่ะส่งเสริ่มให้เกิดก�ร่ทำ�ง�นบ่ร่ณ�ก�ร่แลื่ะ
คว�มร่่วมม่อ 3) ทักษะติ�มส�ยง�นผ่่�นก�ร่ฝึึกอบร่ม สัมมน�
ภ�ยในขัองสำ�นักง�นแลื่ะหน่วยง�นภ�ยนอก เพ่ื่�อเติิมเต็ิม 
ช่องว่�งขัองทักษะในก�ร่ทำ�ง�น ร่วมทั�งก�ร่ศ่กษ�ด่ง�น
องค์กร่ชั�นนำ�ในด้�นต่ิ�ง ๆ เพ่ื่�อนำ�ม�พัื่ฒน�องค์กร่ ร่วมทั�ง
จัดทำ�แหล่ื่งเร่่ยนร้่่แบบ Online Self-Learning โดยสอดคล้ื่อง
กับแผ่นยุทธศ�สติร์่ขัองสำ�นักง�น ดังน่� 1. Collaboration 
สนับสนุนให้เกิดก�ร่ทำ�ง�นบ่ร่ณ�ก�ร่ สร้่�งก�ร่ปฏิิสัมพัื่นธ์
เพ่ื่�อนำ�ไปส่่ก�ร่ทำ�ง�นร่่วมกันท่�ด่ข่ั�น ผ่่�นก�ร่ทำ�ง�นแบบ  
Cross Functional Team ร่ะหว่�งบุคลื่�กร่กลุ่ื่มวิช�ก�ร่แลื่ะ

กลุ่ื่มปฏิิบัติิก�ร่ ร่วมทั�งสนับสนุนก�ร่ทำ�ง�นแบบ Work from 
Home แลื่ะ Work from Anywhere โดยม่เคร่่�องม่อร่องร่ับ
ก�ร่ทำ�ง�นแบบออนไลื่น์ 2. Personal Growth สนับสนุน
ให้บุคลื่�กร่ม่กร่อบคว�มคิดแบบเติิบโติ (Growth Mindset)  
ในก�ร่เร่่ยนร้่่แลื่ะพัื่ฒน�ตินเอง เติร่่ยมคว�มพื่ร้่อมให้บุคลื่�กร่
เติิบโติติ�มเสน้ท�งอ�ช่พื่ ผ่่�นกิจกร่ร่ม One-on-One Coaching 
ร่วมทั�งก�ร่จัดทำ�ร่ะบบบริ่ห�ร่แผ่นส่บทอดติำ�แหน่งง�น
เพ่ื่�อช่วยลื่ดปัญ่ห�ก�ร่ขั�ดพื่นักง�นใหม่ในติำ�แหน่งสำ�คัญ่ 
โดยก�ร่พัื่ฒน�ทักษะด้�นก�ร่บริ่ห�ร่ง�นท่�จำ�เป็นต่ิอภ�ร่กิจ
ขัองสำ�นักง�น 3. Facilitating System สนับสนุนให้ม่ร่ะบบ
หร่่อกิจกร่ร่มท่�กร่ะตุ้ินให้เกิดบร่ร่ย�ก�ศก�ร่แลื่กเปลื่่�ยนเร่่ยน
ร้่่ในก�ร่ทำ�ง�น สร้่�งสุขัภ�วะแลื่ะคุณภ�พื่ช่วิติท่�ด่ให้กับ
พื่นักง�น ได้แก่ ก�ร่จัดกิจกร่ร่มโยคะออนไลื่น์ โคร่งก�ร่ Body 
& Mind Wellness Program โดยจัดกิจกร่ร่มแข่ังขัันลื่ดนำ��หนัก
ด้วยก�ร่ออกกำ�ลัื่งก�ยแลื่ะให้คว�มร้่่ในเร่่�องก�ร่ด่แลื่ตัิวเอง
ให้ปลื่อดภัยด้วยสมุนไพื่ร่ไทยให้ห่�งไกลื่โควิด แลื่ะโปร่แกร่ม
พ่ื่�เล่ื่�ยง-น้องเล่ื่�ยง (Mentoring Program) 4. Monitoring ติิดติ�ม
ผ่ลื่ก�ร่ปฏิิบัติิง�นแลื่ะปร่ะสิทธิภ�พื่ขัองโคร่งก�ร่ ผ่่�นก�ร่จัดทำ�
ร่�ยง�นก�ร่พัื่ฒน�บุคลื่�กร่ร่�ยไติร่ม�สแลื่ะปร่ะจำ�ปี

2) การสร้างความผู่กพัื่นและวัฒนธรรมองค์กร 

โดยติอบโจทย์ค่�นิยม สอวช. (NXPO Core Values) 4 ด้�น ผ่่�นก�ร่จัดกิจกร่ร่มยกร่ะดับค่�นิยมองค์กร่ เช่น 
กิจกร่ร่ม NXPO x PMUs Retreat 2021 โดยผ่ลื่ก�ร่สำ�ร่วจร่ะดับคว�มผ่่กพัื่นต่ิอองค์กร่ พื่บว่� พื่นักง�นร่้อยลื่ะ 63  
คิดว่�ก�ร่ทำ�ง�นแลื่ะช่วิติใน สอวช. ติอบโจทย์ช่วิติขัองตินเองในร่ะดับม�ก แลื่ะร้่อยลื่ะ 36 อย่่ในร่ะดับป�นกลื่�ง โดยให้เหตุิผ่ลื่
ในเร่่�องก�ร่สร้่�งสมดุลื่ในก�ร่ทำ�ง�นแลื่ะช่วิติส่วนตัิวแบบ Work life balance แลื่ะม่คว�มสุขักับเพ่ื่�อนร่่วมง�น



 เจาะลึึก DNA บุุคลึากร สอวช.

“NXPO Core Values”“NXPO Core Values”

Nation’s Benefits First

Partnership with stakeholders

Xystem approach with evidence

Open-Minded Agile Learner

ประโยชน์ของประเที่ศชาตัิมาเป็นอันดัับ 1
ในใจำของคน ส่อวช.

เข้าใจำอย่างลึกซึ้ึ�ง โดัยมองความเช่�อมโยง
ของเร่�องตั่างๆ ในระบบ วิเคราะห์์และส่ังเคราะห์์

ข้อมูลโดัยใช้ห์ลักฐานเชิงประจำักษ์์

เปิดัใจำเร่ยนรู้ ปรับเปล่�ยน อย่างว่องไว
ที่ันตั่อเห์ตัุการณ์์

ส่ร้างส่ัมพันธภาพที่่�ดั่และคำานึงถึึงผลประโยชน์
ร่วมกับของผู้ร่วมงานทีุ่กคน

ที่ั�งในและนอกองค์กร



System reform 

Big data analytics

co2

รายงานการแสดงสถานะ
ทางการเงิินประจำำาปี

ส่วนท่� 7



System reform 

Big data analytics

co2
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รายงิานของิผู้้�สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ		คณะกรรมการอำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ	(สอวช.)

ความเห็็น 

ข้้าพเจ้ัาได้ตรวจัสอบรายงานการเงินข้องสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ	
(สอวช.)	ซึึ่�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564	งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน	งบแสดงการ
เปล่�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุนและงบกระแสเงินสด	สำาห่รับปีสิ�นสุดวันเด่ยวกัน	และห่มายเห่ตุประกอบงบการเงิน	 รวมถึึง
สรุปนโยบายการบัญช่ท่�สำาคัญ	

ข้้าพเจ้ัาเห็่นว่า	รายงานการเงินข้้างต้นน่�แสดงฐานะการเงินข้องสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและ
นวัตกรรมแห่่งชาติ	(สอวช.)	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	สำาห่รับปีสิ�นสุดวันเด่ยวกัน	โดยถูึก
ต้องตามท่�ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐท่�กระทรวงการคลังกำาห่นด

เกณฑ์์ในการแสดงิความเห็็น

ข้้าพเจ้ัาได้ปฏิิบัติงานตรวจัสอบเป็นไปตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช่	
ความรับผิดชอบข้องข้้าพเจ้ัาได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบข้องผู้สอบบัญช่ต่อการตรวจัสอบรายงานการเงินในรายงานข้อง
ข้้าพเจ้ัา	ข้้าพเจ้ัาม่ความเป็นอิสระจัากสำานักงานตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินท่�กำาห่นดโดยคณะกรรมการ
ตรวจัเงินแผ่นดินและข้้อกำาห่นดจัรรยาบรรณข้องผู้ประกอบวิชาช่พบัญช่ท่�กำาห่นดโดยสภาวิชาช่พบัญช่	ในส่วนท่�เก่�ยวข้้องกับการ
ตรวจัสอบรายงานการเงิน	และข้้าพเจ้ัาได้ปฏิิบัติตามความรับผิดชอบด้านจัรรยาบรรณอ่�นๆ	ซึึ่�งเป็นไปตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐาน
การตรวจัเงินแผ่นดินและข้้อกำาห่นดจัรรยาบรรณเห่ล่าน่�	 ข้้าพเจ้ัาเช่�อว่าห่ลักฐานการสอบบัญช่ท่�ข้้าพเจ้ัาได้รับเพ่ยงพอและ
เห่มาะสมเพ่�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็่นข้องข้้าพเจ้ัา	

ข�อม้ลอ่�น

ผู้บริห่ารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้้อมูลอ่�น	 ข้้อมูลอ่�นประกอบด้วยข้้อมูลซึึ่�งรวมอยู่ในรายงานประจัำาปี	 แต่ไม่รวมถึึงรายงาน
การเงินและรายงานข้องผู้สอบบัญช่ท่�อยู่ในรายงานนั�น	 ซึึ่�งคาดว่ารายงานประจัำาปีจัะถึูกจััดเตร่ยมให่้ข้้าพเจ้ัาภายห่ลังวันท่�ใน
รายงานข้องผู้สอบบัญช่น่�	

ความเห็่นข้องข้้าพเจ้ัาต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึึงข้้อมูลอ่�นและข้้าพเจ้ัาไม่ได้ให้่ความเช่�อมั�นต่อข้้อมูลอ่�น	

ความรับผิดชอบข้องข้้าพเจ้ัาท่�เก่�ยวเน่�องกับการตรวจัสอบรายงานการเงินค่อ	การอ่านและพิจัารณาว่าข้้อมูลอ่�นม่ความขั้ด
แย้งท่�ม่สาระสำาคัญกับรายงานการเงินห่ร่อกับความรู้ท่�ได้รับจัากการตรวจัสอบข้องข้้าพเจ้ัา	ห่ร่อปรากฏิว่า	ข้้อมูลอ่�นม่การแสดง
ข้้อมูลท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำาคัญห่ร่อไม่

เม่�อข้้าพเจ้ัาได้อ่านรายงานประจัำาปี	ห่ากข้้าพเจ้ัาสรุปได้ว่าม่การแสดงข้้อมูลท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ข้้าพเจ้ัา
ต้องส่�อสารเร่�องดังกล่าวกับผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำากับดูแล	 เพ่�อให้่ผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำากับดูแลดำาเนินการแก้ไข้ข้้อมูลท่�แสดงขั้ดต่อ
ข้้อเท็จัจัริง

งิบการเงิิน
สำาหรับปีส้�นสุดวันท่� 30 กันยายน 2564



NXPO I ANNUAL REPORT 2021108

ความรับผิู้ดชอบของิผู้้�บริห็ารและผู้้�มีห็น�าทีี่�ในการกำากับด้แลต่อรายงิานการเงิิน

ผู้บริห่ารม่ห่น้าท่�รับผิดชอบในการจััดทำาและนำาเสนอรายงานการเงินเห่ล่าน่�โดยถูึกต้องตามท่�ควรตามมาตรฐานการบัญช่
ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐท่�กระทรวงการคลังกำาห่นด	 และรับผิดชอบเก่�ยวกับการควบคุมภายในท่�ผู้บริห่ารพิจัารณา
ว่าจัำาเป็นเพ่�อให้่สามารถึจััดทำารายงานการเงินท่�ปราศึจัากการแสดงข้้อมูลท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจัะเกิดจัาก
การทุจัริตห่ร่อข้้อผิดพลาด		

ในการจััดทำารายงานการเงิน	 ผู้บริห่ารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถึข้องสำานักงานในการดำาเนินงานต่อเน่�อง	
เปิดเผยเร่�องท่�เก่�ยวกับการดำาเนินงานต่อเน่�องตามความเห่มาะสม	และการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำาห่รับการดำาเนินงานต่อเน่�อง	เว้นแต่
ม่ข้้อกำาห่นดในกฎห่มายห่ร่อเปน็นโยบายรฐับาลท่�จัะเลกิสำานักงานห่ร่อห่ยุดดำาเนนิงานห่ร่อไม่สามารถึดำาเนนิงานตอ่เน่�องต่อไปได้	

ผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำากับดูแลม่ห่น้าท่�ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจััดทำารายงานทางการเงินข้องสำานักงาน	

ความรับผิู้ดชอบของิผู้้�สอบบัญชีต่อการตรวจำสอบรายงิานการเงิิน

การตรวจัสอบข้องข้้าพเจ้ัาม่วัตถุึประสงค์เพ่�อให้่ได้ความเช่�อมั�นอย่างสมเห่ตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศึจัากการ
แสดงข้้อมูลท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำาคัญห่ร่อไม่	ไม่ว่าจัะเกิดจัากการทุจัริตห่ร่อข้้อผิดพลาด	และเสนอรายงานข้องผู้สอบ
บัญช่ซึึ่�งรวมความเห่น็ข้องข้้าพเจ้ัาอยู่ด้วย	ความเช่�อมั�นอย่างสมเห่ตสุมผลค่อความเช่�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนั
ว่าการปฏิิบัติงานตรวจัสอบตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช่จัะสามารถึตรวจั
พบข้้อมลูท่�ขั้ดต่อข้้อเทจ็ัจัรงิอันเป็นสาระสำาคัญท่�ม่อยู่ได้เสมอไป	ข้้อมูลท่�ขั้ดต่อข้้อเทจ็ัจัรงิอาจัเกดิจัากการทจุัริตห่ร่อข้้อผิดพลาด
และถ่ึอว่าม่สาระสำาคัญเม่�อคาดการณไ์ด้อย่างสมเห่ตสุมผลว่ารายการท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัรงิแต่ละรายการห่ร่อทุกรายการรวมกนัจัะ
ม่ผลต่อการตัดสินใจัทางเศึรษฐกิจัข้องผู้ใช้รายงานการเงินจัากการใช้รายงานการเงินเห่ล่าน่�			

ในการตรวจัสอบข้องข้้าพเจ้ัาตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช่	 ข้้าพเจ้ัา
ได้ใช้ดุลยพินิจัและการสังเกตและสงสัยเย่�ยงผู้ประกอบวิชาช่พตลอดการตรวจัสอบ	การปฏิิบัติงานข้องข้้าพเจ้ัารวมถึึง	

•	ระบุและประเมินความเส่�ยงจัากการแสดงข้้อมูลท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำาคัญในรายงานการเงินไม่ว่าจัะเกิดจัาก
การทุจัริตห่ร่อข้้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิิบัติงานตามวิธ่ิการตรวจัสอบเพ่�อตอบสนองต่อความเส่�ยงเห่ล่านั�น	และได้
ห่ลักฐานการสอบบัญช่ท่�เพ่ยงพอและเห่มาะสมเพ่�อเป็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็่นข้องข้้าพเจ้ัา	ความเส่�ยงท่�ไม่พบข้้อมูล
ท่�ขั้ดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำาคัญซึึ่�งเป็นผลมาจัากการทุจัริตจัะสูงกว่าความเส่�ยงท่�เกิดจัากข้้อผิดพลาด	เน่�องจัากการ
ทุจัริตอาจัเก่�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารห่ลักฐาน	การตั�งใจัละเว้นการแสดงข้้อมูล	การแสดงข้้อมูลท่�
ไม่ตรงตามข้้อเท็จัจัริงห่ร่อการแทรกแซึ่งการควบคุมภายใน	

•	ทำาความเข้้าใจัในระบบการควบคุมภายในท่�เก่�ยวข้้องกับการตรวจัสอบ	 เพ่�อออกแบบวิธ่ิการตรวจัสอบท่�เห่มาะสมกับ
สถึานการณ	์แต่ไม่ใช่เพ่�อวัตถุึประสงคใ์นการแสดงความเห่น็ต่อความม่ประสทิธิิผลข้องการควบคมุภายในข้องสำานักงาน

•	ประเมินความเห่มาะสมข้องนโยบายการบัญช่ท่�ผู้บริห่ารใช้และความสมเห่ตุสมผลข้องประมาณการทางบัญช่และการ
เปิดเผยข้้อมูลท่�เก่�ยวข้้องซึึ่�งจััดทำาขึ้�นโดยผู้บริห่าร		
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•	สรุปเก่�ยวกับความเห่มาะสมข้องการใช้เกณฑ์์การบญัช่สำาห่รบัการดำาเนนิงานตอ่เน่�องข้องผู้บริห่ารและจัากห่ลกัฐานการ
สอบบัญช่ท่�ได้รับ	สรุปว่าม่ความไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญท่�เก่�ยวกับเห่ตุการณ์	ห่ร่อสถึานการณ์ท่�อาจัเป็นเห่ตุให้่เกิดข้้อ
สงสัยอย่างม่นัยสำาคัญต่อความสามารถึข้องสำานักงานในการดำาเนินงานต่อเน่�องห่ร่อไม่	ถ้ึาข้้าพเจ้ัาได้ข้้อสรุปว่าม่ความ
ไม่แน่นอนท่�ม่สาระสำาคัญ	 ข้้าพเจ้ัาต้องกล่าวไว้ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้ัาโดยให้่ข้้อสังเกตถึึงการเปิดเผย
ข้้อมูลในรายงานการเงนิท่�เก่�ยวข้้อง	ห่ร่อถ้ึาการเปดิเผยข้้อมลูดังกล่าวไม่เพ่ยงพอ	ความเห่น็ข้องข้้าพเจ้ัาจัะเปล่�ยนแปลง
ไป	ข้้อสรุปข้องข้้าพเจ้ัาขึ้�นอยู่กับห่ลักฐานการสอบบัญช่ท่�ได้รับจันถึึงวันท่�ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้ัา	อย่างไร
ก็ตามเห่ตุการณ์ห่ร่อสถึานการณ์ในอนาคตอาจัเป็นเห่ตุให้่สำานักงานต้องห่ยุดการดำาเนินงานต่อเน่�อง		

•	ประเมินการนำาเสนอโครงสรา้งและเน่�อห่าข้องรายงานการเงนิโดยรวม	รวมถึึงการเปดิเผยข้้อมลูว่ารายงานการเงนิแสดง
รายการและเห่ตุการณ์ในรูปแบบท่�ทำาให้่ม่การนำาเสนอข้้อมูลโดยถูึกต้องตามท่�ควรห่ร่อไม่

ข้้าพเจ้ัาได้ส่�อสารกับผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำากับดูแลในเร่�องต่างๆ	 ท่�สำาคัญ	 ซึึ่�งรวมถึึงข้อบเข้ตและช่วงเวลาข้องการตรวจัสอบ
ตามท่�ได้วางแผนไว้	ประเดน็ท่�ม่นัยสำาคัญท่�พบจัากการตรวจัสอบรวมถึึงข้้อบกพรอ่งท่�ม่นัยสำาคัญในระบบการควบคมุภายในห่าก
ข้้าพเจ้ัาได้พบในระห่ว่างการตรวจัสอบข้องข้้าพเจ้ัา

ผู้สอบบัญช่ท่�รับผิดชอบงานสอบบัญช่และนำาเสนอรายงานฉบับน่�ค่อ	นางสาวธัิญพร	ตั�งธิโนปจััย

	

	
	
	
	
	
	 (นางสาวธัิญพร	ตั�งธิโนปจััย)
	 ผู้สอบบัญช่รับอนุญาต	ทะเบ่ยนเลข้ท่�	9169

บริษัท	สอบบัญช่ธิรรมนิติ	จัำากัด
กรุงเทพมห่านคร
วันท่�	30	ธัินวาคม	2564
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สินที่รัพย์

บาท

หมายเหตุุ 2564 2563

สินทรัพย์ห่มุนเว่ยน

	 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 4 5,443,310,977.97 4,678,485,519.07

	 ลูกห่น่�อ่�นระยะสั�น 5 627,440.00 556,234.74

	 วัสดุคงเห่ล่อ 667,618.89 763,149.06

	 สินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น 6 4,937,077.75 3,766,785.77

	 	 	 รวมสินทรัพย์ห่มุนเว่ยน 5,449,543,114.61 4,683,571,688.64

สินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยน

	 อุปกรณ์	-	สุทธิิ 7 14,929,326.05 12,881,549.36

	 สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	-	สุทธิิ 8 4,915,067.04 653,314.08

	 เงินมัดจัำา 147,774.20 148,274.20

	 	 	 รวมสินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยน 19,992,167.29 13,683,137.64

รวมสินทรัพย์ 5,469,535,281.90 4,697,254,826.28

	

งิบแสดงิฐานะการเงิิน
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

ณ วันท่� 30 กันยายน 2564

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

(นางิสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิติพงิค์ พร�อมวงิค์)
ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถูึกต้องและเป็นจัริง
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 ห็นี�สินและส่วนของิทุี่น

บาท

หมายเหตุุ 2564 2563

ห่น่�สินห่มุนเว่ยน

	 เจ้ัาห่น่�ระยะสั�น 9 118,374,048.49 186,451,858.10

	 รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้ 10 4,719,162,321.31 4,022,058,821.23

	 ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่�ถึึงกำาห่นด
	 	 	 ชำาระภายใน	1	ปี		 12 3,701,826.23 3,884,347.05

	 ห่น่�สินห่มุนเว่ยนอ่�น 11 4,418,394.60 2,424,610.77

	 	 	 รวมห่น่�สินห่มุนเว่ยน 4,845,656,590.63 4,214,819,637.15

ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยน

	 ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว	-	สุทธิิ 12 3,043,166.44 5,297,994.58

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13 14,953,298.00 11,978,176.00

	 	 	 รวมห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยน 17,996,464.44 17,276,170.58

รวมห่น่�สิน 4,863,653,055.07 4,232,095,807.73

สินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน

	 ทุนประเดิม 25,939,497.62 25,939,497.62

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ัายสะสม 584,494,388.21 439,219,520.93

	 องค์ประกอบอ่�นข้องสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน (4,551,659.00) -

รวมสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน 605,882,226.83 465,159,018.55

รวมห่น่�สินและสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน 5,469,535,281.90 4,697,254,826.28

งิบแสดงิฐานะการเงิิน (ต่อ)
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

ณ วันท่� 30 กันยายน 2564

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

(นางิสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิติพงิค์ พร�อมวงิค์)
ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถูึกต้องและเป็นจัริง
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บาท

หมายเหตุุ 2564 2563

รายได้

	 รายได้จัากเงินงบประมาณ 215,156,400.00 281,676,100.00

	 รายได้จัากเงินอุดห่นุน 14 3,839,214,749.87 2,671,986,658.77

	 รายได้อ่�น 15 16,027,023.19 7,089,431.47

	 	 	 รวมรายได้	 4,070,398,173.06 2,960,752,190.24

ค่าใช้จ่ัาย

	 ค่าใช้จ่ัายบุคลากร 16 166,092,707.69 114,496,296.77

	 ค่าตอบแทน 17 21,887,000.00 11,705,712.94

	 ค่าใช้สอย 18 127,461,810.65 92,215,675.57

	 ค่าวัสดุ 1,951,564.77 2,564,431.75

	 ค่าสาธิารณูปโภค 19 1,675,690.42 1,460,474.92

	 เงินทุนสนับสนุนโครงการ 20 3,599,577,206.42 2,641,818,719.56

	 ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำาห่น่าย 21 5,850,148.73 5,292,291.97

	 ค่าใช้จ่ัายอ่�น 20.00 60,949.44

	 	 	 รวมค่าใช้จ่ัาย 3,924,496,148.68 2,869,614,552.92

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ัายก่อนต้นทุนทางการเงิน 145,902,024.38 91,137,637.32

	 ต้นทุนทางการเงิน 627,157.10 655,244.65

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ัายสุทธิิ 145,274,867.28 90,482,392.67

งิบแสดงิผู้ลการดำาเนินงิานที่างิการเงิิน
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

สำาหรับปีส้ �นสุดวันท่� 30 กันยายน 2564

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

(นางิสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิติพงิค์ พร�อมวงิค์)
ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถูึกต้องและเป็นจัริง
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บาท

หมายเหตุุ

ทุุน รายได้้สููง/(ตุำ�า)
กว่่าค่่าใช้้จ่่าย

สูะสูม

องค์่ประกอบอ่�น/
ของสิูนทุรัพย์
สุูทุธิิ/สู่ว่นทุุน

รว่มสิูนทุรัพย์
สุูทุธิิ/สู่ว่นทุุน

การเปล่ี่�ยนแปลี่งในสิูนทุรัพย์/สู่ว่นทุุนสูำาหรับปี 2563

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ัายสำาห่รับงวด - 90,482,392.67 - 90,482,392.67

ยอดคงเห่ล่อ	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2563 25,939,497.62 439,219,520.93 - 465,159,018.55

การเปล่ี่�ยนแปลี่งในสิูนทุรัพย์/สู่ว่นทุุนสูำาหรับปี 2564

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ัายสำาห่รับงวด - 145,274,867.28 - 145,274,867.28

ผล	(ข้าดทุน)	จัากการวัดมูลค่าให่ม่ข้องผลประโยชน์พนักงาน - - (4,551,659.00) (4,551,659.00)

ยอดคงเห่ล่อ	ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564 25,939,497.62 584,494,388.21 (4,551,659.00) 605,882,226.83

งิบแสดงิการเปลี�ยนแปลงิสินที่รัพย์สุที่ธิ/ส่วนทุี่น
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

สำาหรับปีส้ �นสุดวันท่� 30 กันยายน 2564

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

(นางิสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิติพงิค์ พร�อมวงิค์)
ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถูึกต้องและเป็นจัริง
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บาท

2564 2563

กระแสเงินสดจัากกิจักรรมดำาเนินงาน

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ัายสุทธิิ 145,274,867.28 90,482,392.67

	 ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิิจัากกิจักรรมดำาเนินงาน

	 	 ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำาห่น่าย 5,850,148.73 5,292,291.97

	 	 ข้าดทุน	(กำาไร)	จัากการจัำาห่น่ายสินทรัพย์ถึาวร 20.00 60,740.38

	 	 สำารองผลประโยชน์พนักงาน 1,423,463.00 1,607,187.00

	 	 ดอกเบ่�ยรับ (13,210,055.38) (7,031,905.19)

	 	 ดอกเบ่�ยจ่ัาย 477,442.10 488,498.65

	 	 กำาไรจัากการดำาเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์ 139,815,885.73 90,899,205.48

	 สินทรัพย์ดำาเนินงานลดลง	(เพิ�มขึ้�น)

	 	 ลูกห่น่�อ่�นระยะสั�น	 (71,205.26) 16,162.30

	 	 วัสดุคงเห่ล่อ			 95,530.17 (350,294.38)

	 	 สินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น (740,416.68) (289,603.91)

	 	 สินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น 500.00 (274.20)

	 ห่น่�สินจัากการดำาเนินงานเพิ�มขึ้�น	(ลดลง)

	 	 เจ้ัาห่น่�ระยะสั�น (68,077,809.61) 184,259,706.05

	 	 ห่น่�สินห่มุนเว่ยนอ่�น 699,097,283.91 4,017,739,509.15

	 	 เงินสดรับ	(จ่ัาย)	จัากการดำาเนินงาน 770,119,768.26 4,292,274,410.49

	 	 	 เงินสดรับจัากดอกเบ่�ย 12,780,180.08 4,355,611.41

	 	 	 เงินสดจ่ัายผลประโยชน์พนักงาน (3,000,000.00) (1,430,480.00)

	 	 เงินสดสุทธิิได้มาจัาก	(ใช้ไปใน)	กิจักรรมดำาเนินงาน 779,899,948.34 4,295,199,541.90

งิบกระแสเงิินสด
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

สำาหรับปีส้ �นสุดวันท่� 30 กันยายน 2564

(นางิสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิติพงิค์ พร�อมวงิค์)
ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถูึกต้องและเป็นจัริง
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บาท

2564 2563

กระแสเงินสดจัากกิจักรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ัายเพ่�อซ่ึ่�ออุปกรณ์ (5,763,433.08) (2,979,302.00)

	 เงินสดจ่ัายเพ่�อสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน (4,746,765.30) (545,700.00)

เงินสดสุทธิิได้มาจัาก	(ใช้ไปใน)	กิจักรรมลงทุน (10,510,198.38) (3,525,002.00)

กระแสเงินสดจัากกิจักรรมจััดห่าเงิน

	 เงินสดจ่ัายดอกเบ่�ย (477,442.10) (488,498.65)

	 ชำาระค่นเจ้ัาห่น่�ตามสัญญาเช่าการเงิน (4,086,848.96) (3,435,214.13)

เงินสดสุทธิิได้มาจัาก	(ใช้ไปใน)	กิจักรรมจััดห่าเงิน (4,564,291.06) (3,923,712.78)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดเพิ�มขึ้�น	(ลดลง)	 764,825,458.90 4,287,750,827.12

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 4,678,485,519.07 390,734,691.95

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ�นปี 5,443,310,977.97 4,678,485,519.07

ข้้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

	 รายการท่�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

	 ซ่ึ่�อสินทรัพย์ถึาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 1,649,500.00 5,179,577.25

งิบกระแสเงิินสด (ต่อ)  
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

สำาหรับปีส้ �นสุดวันท่� 30 กันยายน 2564

(นางิสาวรติมา เอ่�อธรรมาภิมุข)
รองผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิติพงิค์ พร�อมวงิค์)
ผู้อำานวยการสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถูึกต้องและเป็นจัริง
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1.  ข�อม้ลทัี่�วไป

สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ	 (สอวช.)	 เป็นห่น่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์วิจััยและนวัตกรรม	ม่บทบาทห่น้าท่�เสนอนโยบาย	ยุทธิศึาสตร์	และแผนดา้นการอุดมศึึกษา
เพ่�อผลิตและพัฒนากำาลังคนข้องประเทศึและแผนด้านวิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรมข้องประเทศึท่�สอดคล้องกับยุทธิศึาสตร์
ชาติแผนแม่บท	และแผนอ่�นรวมทั�งนโยบายข้องรัฐบาลต่อคณะรัฐมนตร่เพ่�อให้่ความเห็่นชอบ	พิจัารณาให้่ความเห็่นชอบกรอบ
วงเงินงบประมาณประจัำาปีด้านการอุดมศึึกษาในความรบัผิดชอบข้องกระทรวง	กำากับให้่การดำาเนินงานเป็นไปในทิศึทางท่�ม่ความ
เช่�อมโยงและสอดคลอ้งกัน	กรอบกฎห่มายห่ลกัท่�เก่�ยวข้้องกบัการดำาเนนิงานข้อง	สอวช.	ได้แก่	พระราชบญัญัติสภานโยบายการ
อุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ	พ.ศึ.	2562	ลงวันท่�	26	เมษายน	2562

สถึานท่�ตั�งสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ	 (สอวช.)	 ตั�งอยู่ท่�	
319	อาคารจััตุรัสจัามจุัร่	ชั�นท่�	14	ถึนนพญาไท	แข้วงปทุมวัน	เข้ตปทุมวัน	กรุงเทพมห่านคร

เพ่�อวัตถุึประสงค์ในการรายงานข้้อมูล	 จึังเร่ยกสำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรม
แห่่งชาติ	ว่า	“สอวช.”

การจั่ด้ตัุ�งหน่ว่ยบริหารแลี่ะจั่ด้การทุุน

ในการประชุมครั�งท่�	2/2562	เม่�อวันท่�	28	ตุลาคม	2562	ข้องสภานโยบายการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม
แห่่งชาติ	 ม่มติเห็่นชอบในการห่ลักการให้่จััดตั�ง	ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนในด้านระบบการอุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและ
นวัตกรรม	 3	 ห่น่วย	 ได้แก่	 1.	 ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการพัฒนากำาลังคน	 และทุนด้านการพัฒนาสถึาบันอุดมศึึกษา	
การวิจััยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 2.	 ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการเพิ�มความสามารถึในการแข่้งขั้นข้องประเทศึ	
(บพข้.)	 3.	 ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ่�นท่�	 (บพท.)	 เพ่�อประโยชน์ในการขั้บเคล่�อนการปฏิิรูประบบการ
อุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรมตามนโยบายข้องรัฐบาล	 ตามท่�สภานโยบายอุดมศึึกษา	 วิทยาศึาสตร์	 วิจััยและ
นวัตกรรมแห่่งชาติมอบห่มาย	โดยให้่ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุน	ม่อิสระในการบริห่ารงาน	แต่ยังคงเป็นส่วนห่นึ�งข้องสำานักงาน
สภานโยบายการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ	(สอวช.)	โดยอาศัึยอำานาจัตามความในมาตรา	22(9)	และ
มาตรา	25(4)	แห่่งพระราชบญัญัติสภานโยบายการอดุมศึึกษา	วทิยาศึาสตร	์วิจััยและนวตักรรมแห่่งชาต	ิพ.ศึ.	2562	ให้่ม่ผลบงัคับ
ใช้ตั�งแต่วันท่�	1	พฤศึจิักายน	2562	เป็นต้นไป	

งบประมาณแลี่ะเงินอุด้หนุน

ในปีงบประมาณ	พ.ศึ.	2564	และ	พ.ศึ.	2563	สอวช.	ได้รับจััดสรรงบประมาณรายจัา่ยประจัำาปี	จัำานวน	215,156,400.00	บาท	
และ	281,676,100.00	บาท	ตามลำาดับ	โดยแยกเป็นงบบุคลากร	จัำานวน	85,251,800.00	บาท	และ	87,408,100.00	บาท	ตามลำาดับ	
งบดำาเนินงาน	จัำานวน	129,904,600.00	บาท	และ	194,268,000.00	บาท	ตามลำาดับ	ซึึ่�งเป็นค่าใช้จ่ัายดำาเนินโครงการ	

ห็มายเห็ตุประกอบงิบการเงิิน
สำานักงิานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรมแห็่งิชาติ (สอวช.)

ณ วันท่� 30 กันยายน 2564
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ในปีงบประมาณ	พ.ศึ.	2564	และ	พ.ศึ.	2563	สอวช.	ได้รับเงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	จัำานวน	5,531,143,219.00	บาท	
และ	 6,684,012,900.00	 บาท	 ตามลำาดับ	 โดยแยกเป็นเงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	 -	 โครงการวิจััยข้อง	 สอวช.	 จัำานวน	
37,108,700.00	บาท	และ		712,625,000.00	บาท	ตามลำาดับ	เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	-	บพค.	จัำานวน	1,552,893,298.00	บาท	
และ	 1,433,488,400.00	 บาท	 ตามลำาดับ	 เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	 -	 บพข้.	 จัำานวน	 3,035,511,786.00	 บาท	 และ	
3,837,686,300.00	 บาท	 ตามลำาดับ	 และเงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	 -	 บพท.	 จัำานวน	 905,629,435.00	 บาท	 และ	
700,123,200.00	บาท	ตามลำาดับ

จัากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	(กสว.)	ครั�งท่�	7/2564	เม่�อวันท่�	16	กรกฎาคม	2564	
ม่มติอนุมัตใิห้่	บพค.	ปรับลดงบประมาณท่�ได้รบัจััดสรรจัากกองทุนส่งเสริม	ววน.	ประจัำาปีงบประมาณ	พ.ศึ.	2564	ภายใต้โปรแกรม
ท่�	17	จัำานวน	100,000,000.00	บาท	คงเห่ล่อเงินอุดห่นุนจัาก	สกสว.	จัำานวน	1,452,893,298.00	บาท	โดยทางห่น่วยบริห่าร
และจััดการทุนได้ค่นเงิน	บพค.	100,000,000.00	บาท	ให้่กับ	สกสว.	เม่�อวันท่�	18	สิงห่าคม	2564

2.  เกณฑ์์การจัำดที่ำารายงิานการเงิิน 

รายงานการเงินจััดทำาขึ้�นตามมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐท่�กระทรวงการคลังประกาศึใช้	
ซึึ่�งรวมถึึงห่ลักการและนโยบายการบัญช่ภาครัฐ	มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐ

นอกจัากน่�ฝ่่ายบริห่ารได้นำา	มาตรฐานการบัญช่ฉบับท่�	19	 เร่�องผลประโยชน์พนักงาน	มาถ่ึอปฏิิบัติซึึ่�งม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่
รอบระยะเวลาบัญช่	1	พฤศึจิักายน	2562	(วันท่�จััดตั�งห่น่วยงาน)	เป็นต้นไป

รายงานการเงินน่�จััดทำาขึ้�นโดนใช้เกณฑ์์ราคาทุนเดิม	เว้นแต่จัะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่�นในนโยบายบัญช่

3.  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

 3.1 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีี่�มีผู้ลบังิคับใช�ในปัจำจุำบัน

	 	 	 ตามประกาศึข้องกระทรวงการคลัง	 เร่�อง	 มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐ	 (ฉบับท่�	 2)	
พ.ศึ.	2564	ได้แก้ไข้ห่ลักการและนโยบายการบัญช่ภาครัฐ	และมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐฉบับท่�	3	เร่�อง	นโยบายการ
บัญช่	 การเปล่�ยนแปลงประมาณการทางบัญช่	 และข้้อผิดพลาด	 และเพิ�มเติมนโยบายการบัญช่ภาครัฐ	 เร่�องบัตรภาษ่	
ในมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายบัญช่ภาครัฐ	พ.ศึ.	2561	ซึึ่�งให้่ถ่ึอปฏิิบัติกับรายงานการเงินสำาห่รับรอบระยะ
เวลาบัญช่ท่�เริ�มในห่ร่อห่ลังวันท่�	1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป

	 	 	 มาตรฐานการบัญช่ภาครัฐ	ฉบับท่�	23	 เร่�อง	รายได้จัากรายการไม่แลกเปล่�ยน	 ซึึ่�งม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่รอบระยะเวลา
บัญช่ท่�เริ�มในห่ร่อห่ลังวันท่�	1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป	อย่างไรก็ด่	สอวช.	ได้นำามาตรฐานฉบับน่�มาถ่ึอปฏิิบัติตั�งแต่วันท่�	
1	ตุลาคม	2562

	 	 	 ฝ่่ายบริห่ารประเมินแล้วว่ามาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐฉบับให่ม่ข้้างต้นไม่ม่ผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อรายงานการเงิน

 3.2 เงิินสดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงิินสด 

	 	 	 เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	 ประกอบด้วยเงินฝ่ากสถึาบันการเงิน	 ซึึ่�งม่อายุครบกำาห่นดไม่เกิน	 3	 เด่อน	
โดยไม่รวมรายการเงินฝ่ากธินาคารท่�ม่ภาระคำ�าประกัน

 3.3 ล้กห็นี�อ่�นระยะสั�น

	 	 	 ลูกห่น่�อ่�นระยะสั�น	 เป็นเงินให้่พนักงานย่มเงินไปใช้จ่ัายในการปฏิิบัติงานโดยไม่ม่ดอกเบ่�ย	 เช่น	 เงินย่มทดรอง	
จัะรับรู้ลูกห่น่�ตามมูลค่าท่�จัะได้รับ

 3.4 วัสดุคงิเห็ล่อ 

	 	 	 วัสดุคงเห่ล่อเป็นวัสดุสิ�นเปล่องสำานักงานม่ไว้เพ่�อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติ	แสดงตามราคาทุนคำานวณมูลค่าวัสดุ
คงเห่ล่อโดยวิธ่ิเข้้าก่อนออกก่อน	(FIFO)	และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ัายเม่�อม่การตรวจันับ	ณ	วันสิ�นงวด
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3.5 เงิินร่วมทุี่นโครงิการ
	 	 	 เงินร่วมทุนโครงการ	 ห่มายถึึง	 โครงการความร่วมม่อระห่ว่าง	 สอวช.	 กับห่น่วยงานอ่�น	 ซึึ่�งบริห่ารจััดการโดย

คณะกรรมการกำากับโครงการ	และโครงการท่�	สอวช.	 ร่วมบริห่ารจััดการ	และดำาเนินการด้วยงบประมาณ	ข้อง	สอวช.	
เป็นส่วนให่ญ่

 3.6 อุปกรณ์ 

	 	 	 อุปกรณ์	 แสดงในราคาทุนหั่กค่าเส่�อมราคาสะสม	 ยกเว้นอุปกรณ์ท่�ม่ราคาทุนตำ�ากว่า	 10,000	 บาท	 จัะแสดงเป็น
ค่าใช้จ่ัายในงวดท่�เกิดรายการ

	 	 ค่าเส่�อมราคาอุปกรณ์	คำานวณโดยวิธ่ิเส้นตรงตามอายุการให้่ประโยชน์โดยประมาณข้องสินทรัพย์	แต่ละประเภท	ดังน่�

ประเภทุ อายุการให้ประโยช้น์ (ปี)

อุปกรณ์ 3	-	10

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3	-	5

ยานพาห่นะ 5

	 	 	 สินทรัพย์ท่�ได้รับจัากการบริจัาค	 แสดงในราคาทุนตามประเภทข้องสินทรัพย์	 โดยจัะบันทึกสินทรัพย์คู่กับห่น่�สินใน
รายการรายได้รอการรับรู้	 และจัะทยอยรับรู้เป็นรายได้จัากการบริจัาคตามสัดส่วนข้องค่าเส่�อมราคาข้องสินทรัพย์ท่�ได้
รับบริจัาคในแต่ละงวดบัญช่

 3.7 สินที่รัพย์ไม่มีตัวตน 

	 	 	 สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	 แสดงในราคาทุนหั่กค่าตัดจัำาห่น่ายสะสมและค่าเผ่�อการด้อยค่า	 ยกเว้นสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตนท่�ม่
ราคาตำ�ากว่า	20,000	บาท	จัะแสดงเป็นค่าใช้จ่ัายในงวดท่�เกิดรายการ

	 	 ค่าตัดจัำาห่น่ายสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตนคำานวณโดยวิธ่ิเส้นตรงตามอายุการให้่ประโยชน์	โดยประมาณ	3	ปี

 3.8 สัญญาเช่าระยะยาว

	 	 	 ณ	วันท่�เริ�มต้นข้้อตกลงห่ร่อม่การประเมินข้้อตกลงให่ม่	สอวช.	จัะพิจัารณาว่า	สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงิน
ห่ร่อไม่	 โดยพิจัารณาสินทรัพย์จัากระยะเวลาข้องสัญญาว่าครอบคลุมอายุการให้่ประโยชน์เชิงเศึรษฐกิจัส่วนให่ญ่ข้อง
สินทรัพย์	แม้ว่าจัะไม่ม่การโอนกรรมสิทธิิ�เกิดขึ้�น	สัญญานั�นจัะนำาไปสู่สิทธิิในการใช้สินทรัพย์	ทำาให้่	สอวช.	ม่สิทธิิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์นั�น	ถ่ึอเป็นสัญญาเช่าการเงิน

	 	 	 สินทรัพย์ท่�ได้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจัะคิดค่าเส่�อมตลอดอายกุารให่ป้ระโยชนข์้องสนิทรัพย์นั�นเช่นเด่ยวกบัสินทรัพย์
ท่�ม่เพ่�อใช้งานอ่�น	ๆ	ประเภทเด่ยวกัน	ห่ร่ออายุข้องสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจัะน้อยกว่า

	 	 	 สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยท่�ความเส่�ยงและผลตอบแทนข้องความเป็นเจ้ัาข้องส่วนให่ญ่ไม่ได้โอนมาให้่	สอวช.	ในฐานะ
ผู้เช่าถ่ึอเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	จัำานวนเงนิท่�ต้องจ่ัายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานจัะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ัายในงบแสดงผล
การดำาเนินงานทางการเงิน	ตามวิธ่ิเส้นตรงตลอดอายุข้องสัญญาเช่า

 3.9 ห็นี�สินตามสัญญาเช่าการเงิิน

	 	 	 ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงิน	 เป็นห่น่�สินท่�เกิดจัากสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่�ความเส่�ยงและผลตอบแทนข้องความเป็น
เจ้ัาข้องส่วนให่ญ่ได้โอนไปให้่แก่	สอวช.	ในฐานะผู้เช่า	ถ่ึอเป็นสัญญาเช่าการเงิน	สัญญาเช่าการเงินจัะบันทึกสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธิรรมข้องสนิทรัพย์ท่�เช่าห่ร่อมูลค่าปัจัจุับันสุทธิิข้องจัำานวนเงนิขั้�นตำ�าท่�ต้องจ่ัายตามสัญญาเช่า	แล้วแต่มูลค่า
ใดจัะตำ�ากว่า	โดยจัำานวนเงินขั้�นตำ�าท่�ต้องจ่ัายจัะปันส่วนระห่ว่างห่น่�สินและค่าใช้จ่ัายทางการเงิน	เพ่�อให้่ได้อัตราดอกเบ่�ย
คงท่�ต่อห่น่�สินท่�คงค้างอยู่โดยพิจัารณาแยกแต่ละสัญญา	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหั่กค่าใช้จ่ัายทางการเงินจัะบันทึกเป็น
ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยน	 ส่วนดอกเบ่�ยจ่ัายจัะบันทึกในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินในส่วนข้องต้นทุนทางการเงิน
ตลอดอายุข้องสัญญาเช่า	สินทรัพย์ท่�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจัะคิดค่าเส่�อมตลอดอายุการให้่ประโยชน์ข้องสินทรัพย์
นั�นเช่นเด่ยวกับสินทรัพย์ท่�ม่เพ่�อใช้งานอ่�น	ๆ	ประเภทเด่ยวกัน	ห่ร่ออายุข้องสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจัะสั�นกว่า
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 3.10 ผู้ลประโยชน์พนักงิาน
	 	 ผลประโยชน์ระยะสั�น
	 	 	 สอวช.	รับรู้เงินเด่อน	ค่าจ้ัาง	โบนัส	และกองทุนสำารองเล่�ยงช่พเป็นค่าใช้จ่ัายเม่�อเกิดรายการ
	 	 	 ผลประโยชน์ห่ลังออกจัากงานข้องพนักงาน	(โครงการสมทบเงิน)
	 	 	 สอวช.	และพนกังานไดร่้วมกันจััดตั�งกองทนุสำารองเล่�ยงช่พ	ซึึ่�งประกอบดว้ยเงนิท่�พนักงานจัา่ยสะสมและเงนิท่�	สอวช.	

จ่ัายสมทบให่้เป็นรายเด่อน	 สินทรัพย์ข้องกองทุนสำารองเล่�ยงช่พได้แยกออกจัากสินทรัพย์ข้อง	 สอวช.	 เงินท่�	 สอวช.	
จ่ัายสมทบกองทุนสำารองเล่�ยงช่พบันทึกเป็นค่าใช้จ่ัายในปีท่�เกิดรายการ

	 	 ผลประโยชน์ห่ลังออกจัากงานข้องพนักงาน	(โครงการผลประโยชน์)	
	 	 	 สอวช.	ม่ภาระสำาห่รับเงินชดเชยท่�ต้องจ่ัายให้่แก่พนักงานเม่�อออกจัากงานตามมาตรา	21	วรรค	3	กิจัการข้อง	สอวช.	

ไม่อยู่ใต้บังคับแห่่งกฎห่มายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎห่มายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ิ	 กฎห่มายว่าด้วยแรงงาน
รัฐวิสาห่กิจัสัมพันธ์ิ	กฎห่มายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎห่มายว่าด้วยเงินทดแทน	แต่พนักงานข้อง	สอวช.	ต้องได้
รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าท่�กำาห่นดไว้ตามกฎห่มายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน	 กฎห่มายว่าด้วยการ
ประกันสังคม	 และกฎห่มายว่าด้วยเงินทดแทน	 ซึึ่�งบริษัทถ่ึอว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ห่ลังออก
จัากงานสำาห่รับพนักงาน	

	 	 	 สอวช.	คำานวณห่น่�สินตามโครงการผลประโยชนห์่ลังออกจัากงานข้องพนกังาน	โดยใช้วิธ่ิคิดลดแต่ละห่น่วยท่�ประมาณ
การไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เช่�ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามห่ลักคณิตศึาสตร์
ประกันภัย	 ซึึ่�งห่ลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้้อสมมติท่�ห่ลากห่ลาย	รวมถึึงข้้อสมมติเก่�ยวกับอัตราคิดลด	 อัตรา
การขึ้�นเงินเด่อนในอนาคต	อัตราการเปล่�ยนแปลงในจัำานวนพนักงาน	อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้้อ

	 	 	 ผลกำาไรห่ร่อข้าดทุนจัากการประมาณการตามห่ลักคณิตศึาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	 gains	 and	 losses)	 สำาห่รับ
โครงการผลประโยชน์ห่ลังออกจัากงานข้องพนักงานจัะรับรู้ในงบแสดงการเปล่�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน

 3.11 ทุี่น 

	 	 	 ณ	 วันท่�	 30	 กันยายน	2562	 ทุนข้อง	สอวช.	 จัำานวน	25,939,497.62	บาท	 เป็นเงินและสินทรัพย์ท่�ได้รับโอนจัาก
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศึาสตร์	เทคโนโลย่และนวัตกรรมแห่่งชาติ	(สวทน.)

 3.12 การรับร้�รายได�และค่าใช�จ่ำาย  

	 (1)	รายได้จัากเงินงบประมาณจัะรับรู้เม่�อได้รับเงินจััดสรรและอนุมัติฎ่กาเบิกงบประมาณจัากกรมบัญช่กลาง
	 (2)	รายได้เงินอุดห่นุนจัะบันทึกเป็นห่น่�สินเงินอุดห่นุนรับล่วงห่น้าเม่�อได้รับเงินจััดสรร	 เม่�อโครงการดำาเนินงานแล้ว

ม่ค่าใช้จ่ัายเกิดขึ้�นจัะรับรู้เป็นรายได้จัากการอุดห่นุนและค่าใช้จ่ัายตามโครงการนั�นๆ	 ด้วยจัำานวนเงินเด่ยวกันใน
แต่ละงวดบัญช่	เม่�อสิ�นสุดโครงการ	ห่นว่ยงานส่งค่นเงินเห่ล่อจ่ัายแก่แห่ล่งทุนท่�เป็นจ้ัาข้องเงินทุนวิจััยนั�น	และบันทึก
ลดยอดเงินอุดห่นุนรับล่วงห่น้า

	 (3)	รายได้จัากการให้่บริการจัะรับรู้เม่�อได้ให้่บริการกับลูกค้าแล้ว
	 (4)	รายไดด้อกเบ่�ยรับจัะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์์สัดส่วนข้องเวลาโดยคำานึงถึึงอัตราผลตอบแทนท่�แท้จัริงข้องสินทรัพย์
	 (5)	รายได้อ่�นรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง
	 (6)	ค่าใช้จ่ัายรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง

 3.13 กองิทุี่นสำารองิเลี�ยงิชีพ

	 	 	 สอวช . 	 จััด ตั� งกอง ทุนสำา รอง เ ล่� ย ง ช่พ	 ตามพระราชบัญญั ติกอง ทุนสำา รอง เ ล่� ย ง ช่พ	 พ .ศึ . 	 2530	
โดยจัดทะเบ่ยนเม่�อวันท่�	 1	 พฤศึจัิกายน	 2545	 ซึึ่�งบริห่ารโดยกองทุนสำารองเล่�ยงช่พ	 จัำานวน	 4	 แผน	 ค่อ		
1)	 นโยบายตราสารห่น่� 	 2)	 นโยบายผสมหุ้่นไม่เกินร้อยละ	 10	 3)	 นโยบายผสมหุ้่นไม่เกินร้อยละ	 25			
4)	นโยบาย	freestyle
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	 	 สอวช.จัะจ่ัายเงินสมทบเข้้ากองทุน	ในอัตราท่�กำาห่นดดังน่�	

อัตราเงินสะสม	(ร้อยละข้องเงินเด่อน) อัตราเงินสมทบ	(ร้อยละข้องเงินเด่อน)

2	-	8 8

9	-	15 เท่ากับอัตราเงินสะสมข้องพนักงาน

	 	 	 เงินสมทบและผลประโยชน์จัะจ่ัายให้่แก่สมาชิก	เม่�อสมาชิกครบเกษ่ยณอายุ	ตาย	ห่ร่อออกจัากงาน	โดยไม่ม่ความผิด
ตามอายุการทำางาน	ดังต่อไปน่�

อายุงาน ร้อยละข้องเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

น้อยกว่า	6	เด่อน	 ไม่ได้รับ

ตั�งแต่	6	เด่อนขึ้�นไปจันถึึง	3	ปี 50

มากกว่า	3	ปีขึ้�นไปจันถึึง	5	ปี 80

มากกว่า	5	ปีขึ้�นไป 100

	 	 	 สอวช.	 รับรู้เงินจ่ัายสมทบเป็นค่าใช้จ่ัายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินในงวดท่�เกิดรายการ	 โดยสินทรัพย์
ข้องกองทุนสำารองเล่�ยงช่พได้แยกออกจัากสินทรัพย์ข้อง	สอวช.	และบริห่ารโดยบริษัทห่ลักทรัพย์จััดการกองทุน	

4.  เงิินสดและรายการเทีี่ยบเท่ี่าเงิินสด

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

เงินฝ่ากธินาคาร

เงินฝ่ากธินาคาร	-	ออมทรัพย์ 5,443,310,977.97 4,678,485,519.07

	 	 	 รวมเงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 5,443,310,977.97 4,678,485,519.07

เงินฝ่ากออมทรัพย์ม่อัตราดอกเบ่�ยลอยตัวตามอัตราท่�ธินาคารกำาห่นด

5.  ล้กห็นี�อ่�นระยะสั�น 

ลูกห่น่�อ่�นระยะสั�น	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ลูกห่น่�เงินย่มทดรอง 27,440.00 556,234.74

ลูกห่น่�การค้าจัากห่น่วยงานภาครัฐ 600,000.00 -

	 	 	 รวมลูกห่น่�อ่�นระยะสั�น 627,440.00 556,234.74

	 ลูกห่น่�เงินย่มทดรอง	ณ	วันสิ�นปี	แยกตามอายุห่น่�	ดังน่�

ลูี่กหน่�เงินย่มทุด้รอง
ยังไม่ถึึงกำาหนด้ช้ำาระ

แลี่ะการสู่งใช้้ใบสูำาคั่ญ
เกินกำาหนด้ช้ำาระแลี่ะ
การสู่งใช้้ใบสูำาคั่ญ รว่ม

ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564	 27,400.00 - 27,440.00
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6.  สินที่รัพย์ห็มุนเวียนอ่�น

สินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธินาคารค้างรับ 3,715,585.50 3,285,710.20

ค่าใช้จ่ัายจ่ัายล่วงห่น้าอ่�น 1,215,856.56 474,605.62

ค่าประกันภัยจ่ัายล่วงห่น้า 5,635.69 6,469.95

	 	 	 รวมสินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น 4,937,077.75 3,766,785.77

7.  อุปกรณ์

อุปกรณ์	ประกอบด้วย

(ห่น่วย	:	บาท)

ณ วั่นทุ่� 1
ตุุลี่าค่ม 2563

รายการเพิ�มขึ�น (ลี่ด้ลี่ง) ระหว่่างปี ณ วั่นทุ่� 30
กันยายน 2564เพิ�มขึ�น ลี่ด้ลี่ง โอนเข้า  

(โอนออก)

ราคาทุน

อุปกรณ์ 11,025,794.80 380,233.58 (555,094.60) - 10,850,933.78

คอมพิวเตอร์ 17,515,149.50 1,852,104.50 (2,814,411.00) - 16,552,843.00

ยานพาห่นะ 3,854,275.25 - - - 3,854,275.25

สินทรัพย์ระห่ว่างก่อสร้าง - 5,180,595.00 - - 5,180,595.00

	 	 รวมราคาทุน 32,395,219.55 7,412,933.08 (3,369,505.60) - 36,438,647.03

หั่ก	ค่าเส่�อมราคาสะสม

อุปกรณ์ 10,683,352.50 189,810.82 (555,086.60) - 10,318,076.72

คอมพิวเตอร์ 8,161,546.78 4,405,178.91 (2,814,403.00) - 9,752,322.69

ยานพาห่นะ 668,770.91 770,150.66 - - 1,438,921.57

	 	 รวมค่าเส่�อมราคาสะสม 19,513,670.19 5,365,140.39 (3,369,489.60) - 21,509,320.98

รวมอุปกรณ์	-	สุทธิิ 12,881,549.36 14,929,326.05
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(ห่น่วย	:	บาท)

ณ วั่นทุ่� 1
ตุุลี่าค่ม 2562

รายการเพิ�มขึ�น (ลี่ด้ลี่ง) ระหว่่างปี ณ วั่นทุ่� 30
กันยายน 2563เพิ�มขึ�น ลี่ด้ลี่ง 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

ยานพาห่นะ 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

หั่ก	ค่าเส่�อมราคาสะสม

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

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

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

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

บาท

2564 2563

ค่าเส่�อมราคาสำาห่รับปี 5,365,140.39 4,638,641.88

8.  สินที่รัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	ประกอบด้วย

(ห่น่วย	:	บาท)

ณ วั่นทุ่� 1
ตุุลี่าค่ม 2563

รายการเพิ�มขึ�น (ลี่ด้ลี่ง) ระหว่่างปี ณ วั่นทุ่� 30
กันยายน 2564เพิ�มขึ�น ลี่ด้ลี่ง โอนเข้า  

(โอนออก)

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,988,539.00 774,498.10 (2,571,256.00) 699,500.00 11,891,281.10

โปรแกรมระห่ว่างติดตั�ง - 3,972,267.20 - (699,500.00) 3,272,767.20

	 	 รวม 12,988,539.00 4,746,765.30 (2,571,256.00) - 15,164,048.30

หั่ก	ค่าตัดจัำาห่น่ายสะสม	

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,335,224.92 485,008.34 (2,571,252.00) - 10,248,981.26

	 	 รวม 12,335,224.92 485,008.34 (2,571,252.00) - 10,248,981.26

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	-	สุทธิิ 653,314.08 4,915,067.04
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(ห่น่วย	:	บาท)

ณ วั่นทุ่� 1
ตุุลี่าค่ม 2562

รายการเพิ�มขึ�น (ลี่ด้ลี่ง) ระหว่่างปี ณ วั่นทุ่� 30
กันยายน 2563เพิ�มขึ�น ลี่ด้ลี่ง 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

หั่ก	ค่าตัดจัำาห่น่ายสะสม	

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

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

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	-	สุทธิิ 761,264.17 653,314.08

บาท

2564 2563

ค่าตัดจัำาห่น่ายสำาห่รับปี 485,008.34 653,650.09

9.  เจำ�าห็นี�ระยะสั�น

เจ้ัาห่น่�ระยะสั�น	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

เจ้ัาห่น่�โครงการ 95,526,480.00 173,595,137.30

ค่าใช้จ่ัายค้างจ่ัาย 22,487,057.08 12,608,508.09

เจ้ัาห่น่�อ่�น 360,511.41 248,212.71

	 	 	 รวมเจ้ัาห่น่�ระยะสั�น 118,374,048.49 186,451,858.10
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10. รายได�เงิินอุดห็นุนรอรับร้�

	 รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจ่ัายโครงการ	-	สอวช. 175,217,992.23 663,880,610.37

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจ่ัายโครงการ	-	บพค. 1,199,693,535.70 361,507,815.00

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจ่ัายโครงการ	-	บพข้. 2,541,728,638.28 1,759,983,650.36

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจ่ัายโครงการ	-	บพท. 425,741,729.67 282,407,918.50

รายได้เงินอุดห่นุนรอส่งค่น 370,042,001.40 954,278,827.00

รายได้เงินอุดห่นุนรอจััดสรร	-	ห่น่วยบริห่ารจััดการทุน 6,738,424.03 -

	 	 	 รวมรายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้ 4,719,162,321.31 4,022,058,821.23

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้	-	รอจ่ัายโครงการ	ส่วนให่ญ่เป็นเงินอุดห่นุนท่�ได้รับจััดสรรจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์	วิจััย
และนวัตกรรม	ภายใต้การดำาเนินการข้องสำานักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	(สกสว.)	และสำานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึึกษา	วิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	ยังไม่ได้เบิกใช้และรอจ่ัายโครงการท่�ได้รับอนุมัติแล้ว

รายไดเ้งินอุดห่นุนรอส่งค่นกองทุนเป็นเงินอุดห่นุนรับจัากสำานักงานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศึาสตร	์วิจััยและนวตักรรม	
(สกสว.)	ท่�ไม่ได้ทำาสัญญาโครงการและรอส่งค่น	สกสว.

รายได้เงินอุดห่นุนรอจััดสรร	 -	 ห่น่วยบริห่ารจััดการทุน	 เป็นเงินคงเห่ล่อจัากการดำาเนินโครงการวิจััยห่ร่อดำาเนินโครงการ
ตามแผน	ซึึ่�งได้รับการสนับสนุนทุนจัากห่น่วยบริห่ารและจััดการทุน	ต้องนำาส่งค่นห่น่วยบริห่ารและจััดการทุน	และห่น่วยบริห่าร
และจััดการทุนอาจันำาไปใช้ได้ตามห่น้าท่�และอำานาจั	โดยต้องแจ้ังให้่กองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	(กสว.)	ทราบ	

11. ห็นี�สินห็มุนเวียนอ่�น

บาท

2564 2563

ภาษ่เงินได้บุคคลธิรรมดาหั่ก	ณ	ท่�จ่ัายค้างจ่ัาย 466,208.22 357,495.08

ภาษ่เงินได้นิติบุคคลหั่ก	ณ	ท่�จ่ัายค้างจ่ัาย 98,784.65 34,821.60

เงินประกันผลงาน 923,853.53 747,154.99

เงินประกันสัญญา 2,929,548.20 1,285,139.10

	 	 	 รวมห่น่�สินห่มุนเว่ยนอ่�น 4,418,394.60 2,424,610.77
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12. ห็นี�สินตามสัญญาเช่าการเงิิน

บาท

2564 2563

เงินตุ้น ด้อกเบ่�ย ยอด้จ่่าย
ช้ำาระ

เงินตุ้น ด้อกเบ่�ย ยอด้จ่่าย
ช้ำาระ

ครบกำาห่นดชำาระ
	 ภายในห่นึ�งปี 3,701,826.23 318,578.89 4,020,405.12 3,884,347.05 376,599.01 4,260,946.06

ครบกำาห่นดห่ลังจัาก
	 1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 3,043,166.44 147,669.86 3,190,836.30 5,297,994.58 201,995.84 5,499,990.42

รวม 6,744,992.67 466,248.75 7,211,241.42 9,182,341.63 578,594.85 9,760,936.48

ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564	และ	2563	สอวช.	ทำาสัญญาเช่าการเงินห่ลายฉบับกับบริษัทในประเทศึ	3	แห่่ง	ซึึ่�งเป็นการเช่า
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และยานพาห่นะ	สัญญาเช่าดังกล่าวม่ระยะเวลาเช่าสิ�นสุดในปี	2565	ถึึง	2568	

สำาห่รับปีสิ�นสุดวันท่�	30	กันยายน	2564	และ	2563	สอวช.	ตัดจ่ัายดอกเบ่�ยรอการตัดจัำาห่น่าย	เป็นเงิน	477,442.10	บาท	
และ	488,498.65	บาท	ตามลำาดับ	ซึึ่�งแสดงไว้ในบัญช่ต้นทุนทางการเงินในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่�ถึึงกำาห่นดชำาระภายในห่นึ�งปีได้แสดงไว้ในส่วนห่นึ�งข้องห่น่�สินห่มุนเว่ยนใน
งบแสดงฐานะการเงิน

13. ภาระผู้้กพันผู้ลประโยชน์พนักงิาน

สอวช.	ม่ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	ดังน่�	

บาท

2564 2563

ภาระผูกพันข้องโครงการผลประโยชน์	รับโอนต้นงวด 11,978,176.00 11,801,469.00

ต้นทุนบริการปีปัจัจุับัน 1,273,748.00 1,440,441.00

ต้นทุนดอกเบ่�ยปีปัจัจุับัน 149,715.00 166,746.00

ผลข้าดทุนประมาณการตามห่ลักคณิตศึาสตร์ประกันภัย 4,551,659.00 -

ส่วนท่�จ่ัายชำาระในงวด (3,000,000.00) (1,430,480.00)

ภาระผูกพันข้องโครงการผลประโยชน์	ยกไปปลายงวด 14,953,298.00 11,978,176.00

ข้้อสมมุติห่ลักในการประมาณการตามห่ลักการคณิตศึาสตร์ประกันภัย

ร้อยละ

2564 2563

อัตราคิดลด 1.45	-	3.40 1.40	-	2.50

อัตราเงินเฟ้้อ 2.00 2.50	

อัตราการเพิ�มขึ้�นข้องเงินเด่อน 4.00	-	10.00 5.00	-	12.00

อัตราการห่มุนเว่ยนพนักงาน 0.00	-	12.00 0.00	-	15.00

อัตราการมรณะ	(อ้างอิงจัากตารางมรณะไทย	พ.ศึ.	2560)	 103 103
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การวิเคราะห์่ความอ่อนไห่ว		

ผลกระทบข้องการเปล่�ยนแปลงสมมติฐานท่�สำาคัญต่อมูลค่าปัจัจุับันข้องภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงาน	
ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564	สรุปได้ดังน่�

บาท

เพิ�มขึ�น(ลี่ด้ลี่ง)
ร้อยลี่ะ

เพิ�มขึ�น ลี่ด้ลี่ง

อัตราคิดลด 1 (2,645,691.00) 3,321,157.00

อัตราการขึ้�นเงินเด่อน 1 3,139,201.00 (2,571,848.00)

อัตราการเปล่�ยนแปลงในจัำานวนพนักงาน	 20 (2,714,382.00) 3,517,276.00

อัตราการมรณะ 1 140,376.00 (165,726.00)

14. รายได�จำากเงิินอุดห็นุน

รายได้จัากเงินอุดห่นุน	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	-	สอวช. 524,371,318.14 53,994,389.63

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	-	บพค. 443,752,930.90 515,602,221.00

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	-	บพข้. 1,836,262,229.08 1,411,283,186.64

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	-	บพท. 717,014,151.83 381,805,281.50

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ	-เพ่�อการบริห่ารจััดการ 274,701,726.00 304,950,000.00

รายได้เงินสนับสนุนอ่�น 43,112,393.92 4,351,580.00

	 	 	 รวมรายได้จัากเงินอุดห่นุน 3,839,214,749.87 2,671,986,658.77

15. รายได�อ่�น

รายได้อ่�น	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

รายได้ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธินาคาร 13,210,055.38 7,031,905.19

รายได้ค่าปรับ 16,355.20 17,405.00

รายได้อ่�น 2,800,612.61 40,121.28

	 	 	 รวมรายได้อ่�น 16,027,023.19 7,089,431.47
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16. ค่าใช�จ่ำายบุคลากร

ค่าใช้จ่ัายบุคลากร	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

เงินเด่อน 114,518,615.62 95,361,524.11

เงินประโยชน์ตอบแทน 1,858,896.00 1,420,856.00

เงินสมทบกองทุนสำารองเล่�ยงช่พ 11,254,211.25 6,309,841.90

เงินค่าชดเชยเกษ่ยณอายุพนักงาน 1,273,748.00 1,440,441.00

ค่าสวัสดิการ 37,187,236.82 9,963,633.76

	 	 	 รวมค่าใช้จ่ัายบุคลากร 166,092,707.69 114,496,296.77

17. ค่าตอบแที่น

ค่าตอบแทน	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ค่าตอบแทนผู้ปฏิิบัติงานโครงการวิจััย 15,006,200.00 6,786,062.94

ค่าเบ่�ยประชุม 6,880,800.00 4,919,650.00

	 	 	 รวมค่าตอบแทน 21,887,000.00 11,705,712.94

18. ค่าใช�สอย

ค่าใช้สอย	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ค่าใช้จ่ัายในการเดินทาง 4,625,767.43 7,102,768.08

ค่าจ้ัางเห่มาบริการ 17,962,477.17 12,797,473.78

ค่าจ้ัางท่�ปรึกษา 56,031,762.60 34,341,102.10

ค่าเช่าและค่าบริการพ่�นท่�สำานักงานและอ่�นๆ 36,978,022.48 25,823,206.94

ค่ารับรองและพิธ่ิการ 4,087,437.58 5,466,384.91

ค่าโฆษณา 6,083,638.05 4,533,094.00

ค่าใช้สอยอ่�น 1,692,705.34 2,151,645.76

	 	 	 รวมค่าใช้สอย 127,461,810.65 92,215,675.57
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ค่าจ้ัางเห่มาบริการปี	 2564	 จัำานวน	 17,962,477.17	 บาท	 ส่วนให่ญ่เป็นค่าจ้ัางรวบรวมและวิเคราะห์่ข้้อมูล	 จัำานวน	
3,811,162.50	บาท	ค่าบริห่ารและประสานงาน	จัำานวน	2,909,790.00	บาท	ค่าจ้ัางบริการ	IT	Outsource	จัำานวน	2,763,099.65	บาท	
และค่าจ้ัางอ่�นๆ	จัำานวน	8,478,425.02	บาท

(ปี	2563	ค่าจ้ัางเห่มาบรกิาร	จัำานวน	12,797,473.78	บาท	ส่วนให่ญ่เป็นค่าบริห่ารและประสานงานจัำานวน	2,492,750.00	บาท	
ค่าจ้ัางรวบรวมและวิเคราะห์่ข้้อมูล	จัำานวน	1,190,367.54	บาท	ค่าจ้ัางบริการ	IT	Outsource	จัำานวน	1,997,030.00	บาท	และ
ค่าจ้ัางอ่�นอ่ก	จัำานวน	7,117,326.24	บาท)

ค่าเช่าและค่าบริการพ่�นท่�สำานักงาน	ปี	2564	จัำานวน	36,978,022.48	บาท	ส่วนให่ญ่เป็นค่าบริการพ่�นท่�เช่าสำานักงาน	จัำานวน	
16,459,137.44	บาท	ค่าเช่าพ่�นท่�สำานักงาน	จัำานวน	14,489,153.16	บาท	ค่าเช่ารถึ/พนักงานขั้บรถึ	จัำานวน	1,771,802.79	บาท	
ค่าเช่าอุปกรณ์สำานักงาน	ค่าบริการฐานข้้อมูลและเคร่อข่้าย	จัำานวน	4,257,929.09	บาท

(ปี	2563	 ค่าเช่าและค่าบริการพ่�นท่�สำานักงาน	จัำานวน	25,823,206.94	บาท	ส่วนให่ญ่เป็นค่าเช่าพ่�นท่�สำานักงาน	จัำานวน	
8,696,412.20	บาท	ค่าบริการพ่�นท่�เช่าสำานักงาน	จัำานวน	11,876,396.52	บาท	ค่าเช่ารถึ/พนักงานขั้บรถึ	จัำานวน	2,253,971.23	บาท	
ค่าเช่าอุปกรณ์สำานักงาน	ค่าบริการฐานข้้อมูลและเคร่อข่้าย	จัำานวน	2,996,426.99	บาท)

19. ค่าสาธารณ้ปโภค

ค่าสาธิารณูปโภค	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ค่าไฟ้ฟ้้า 1,115,680.89 985,455.95

ค่านำ�าประปา 4,798.00 945.00

ค่าโทรศัึพท์ 253,976.53 208,381.37

ค่าไปรษณ่ย์ 301,235.00 265,692.60

	 	 	 รวมค่าสาธิารณูปโภค 1,675,690.42 1,460,474.92

	

20. เงิินทุี่นสนับสนุนโครงิการ

เงินทุนสนับสนุนโครงการ	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

เงินทุนสนับสนุนโครงการ	-	สอวช. 557,730,500.69 328,876,450.42

เงินทุนสนับสนุนโครงการ	-	บพค. 445,143,930.90 515,602,221.00

เงินทุนสนับสนุนโครงการ	-	บพข้. 1,879,688,623.00 1,415,534,766.64

เงินทุนสนับสนุนโครงการ	-	บพท. 717,014,151.83 381,805,281.50

	 	 	 รวมเงินทุนสนับสนุนโครงการ	 3,599,577,206.42 2,641,818,719.56
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เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	สอวช.	ในปี	2564	ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ	Spearhead	จัำานวน	488,254,010.01	บาท	
และโครงการวิจััยเชิงระบบและการศึึกษาอนาคตเพ่�อกระบวนการทรรศึน์ให่ม่ในการพัฒนาประเทศึจัำานวน	17,326,500.00	บาท	

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	 สอวช.	 ในปี	 2563	 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ	 Spearhead	 จัำานวน	
255,104,226.98	บาท	และโครงการบริห่ารจััดการเม่องนวัตกรรมอาห่ารจัำานวน	23,397,300.00	บาท)	

เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	บพค.	ในปี	2564	ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการในโปรแกรมท่�	5	ส่งเสริมการวิจััยขั้�น
แนวห่น้าและการวิจััยพ่�นฐานท่�ประเทศึไทยม่ศัึกยภาพ	จัำานวน	158,484,799.26	บาท	และโปรแกรมท่�	4	ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์
เป็นฐานขั้บเคล่�อนประเทศึในอนาคต	จัำานวน	96,301,541.14	บาท

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	บพค.	ในปี	2563	ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสุนโครงการโปรแกรมท่�	5	ส่งเสริมการวิจััยขั้�น
แนวห่น้าและการวิจััยพ่�นฐานท่�ประเทศึไทยม่ศัึกยภาพ	จัำานวน	275,633,088.00	บาท	และโปรแกรมท่�	4	ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์
เป็นฐานขั้บเคล่�อนประเทศึในอนาคต	จัำานวน	90,675,361.00	บาท)

เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	บพข้.	 ในปี	 2564	 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ	 โปรแกรมท่�	 10	ยกระดับความ
สามารถึการแข่้งขั้นและวางรากฐานทางเศึรษฐกิจั	จัำานวน	1,627,679,228.55	บาท	และโปรแกรมท่�	17	การแก้ปัญห่าวิกฤตข้อง
ประเทศึ	จัำานวน	95,813,958.40	บาท	

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	บพข้.	 ในปี	2563	 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ	โปรแกรมท่�	10	ยกระดับความ
สามารถึการแข่้งขั้นและวางรากฐานทางเศึรษฐกิจั	จัำานวน	910,892,354.64	บาท	และโปรแกรมท่�	11	สร้างและยกระดับศัึกยภาพ
วิสาห่กิจัเริ�มต้น	(Startup)	พัฒนาระบบนิเวศึ	วัฒนธิรรมและพ่�นท่�เศึรษฐกิจันวัตกรรม	จัำานวน	384,000,000.00	บาท)

เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	บพท.	ในปี	2564	ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ	โปรแกรมท่�	13	นวัตกรรมสำาห่รับ
เศึรษฐกิจัฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	จัำานวน	359,965,931.50	บาท	และโปรแกรมท่�	15	เม่องน่าอยู่และการกระจัายศูึนย์กลาง
ความเจัริญ	จัำานวน	162,966,867.13	บาท	

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง	บพท.	ในปี	2563	ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ	โปรแกรมท่�	13	นวัตกรรมสำาห่รับ
เศึรษฐกิจัฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	จัำานวน	309,656,561.50	บาท	และโปรแกรมท่�	15	เม่องน่าอยู่และการกระจัายศูึนย์กลาง
ความเจัริญ	จัำานวน	37,424,010.00	บาท)

21. ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจำำาห็น่าย

	 ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำาห่น่าย	ประกอบด้วย

บาท

2564 2563

ค่าเส่�อมราคาอุปกรณ์ 1,145,992.77 915,425.21

ค่าเส่�อมราคาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 4,219,147.62 3,723,216.67

ค่าตัดจัำาห่น่ายสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน	 485,008.34 653,650.09

	 	 	 รวมค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำาห่น่าย 5,850,148.73 5,292,291.97



NXPO I ANNUAL REPORT 2021130

22. ภาระผู้้กพัน
	 1.)	สอวช.	 ม่ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพ่�นท่�อาคารสำานักงาน	 ยานพาห่นะ	 ค่าจ้ัางท่�ปรึกษา	 และจ้ัางเห่มาบริการอ่�นๆ	

ณ	วันท่�	30	กันยายน	2564	จัำาแนกตามระยะเวลาข้องสัญญาได้ดังน่�

บาท

2564 2563

ไม่เกิน	1	ปี 68,911,302.59 38,689,546.98

เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 4,648,343.00 -

	 	 	 รวม	 73,559,645.59 38,689,546.98

	 2.)	สอวช.	ม่ภาระผูกพันท่�ต้องจ่ัายตามสัญญาจ้ัางเห่มาตกแต่งและปรับปรุงพ่�นท่�สำานักงาน	คงเห่ล่อจัำานวน	11.46	ล้านบาท

23.  เงิินอุดห็นุนจำากกองิทุี่นส่งิเสริมวิที่ยาศึาสตร์ วิจัำยและนวัตกรรม

ตามบันทึกข้้อตกลงกับสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์	 วิจััยและนวัตกรรม	 (สกสว.)	 และสอวช.	 และห่น่วย
บริห่ารและจััดการทุน	3	ห่น่วยงาน	 ได้แก่	ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการพัฒนากำาลังคน	และทุนด้านการพัฒนาสถึาบัน
อุดมศึึกษา	 การวิจััยและการสร้างนวัตกรรม	 (บพค.)	 ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการเพิ�มความสามารถึในการแข่้งขั้นข้อง
ประเทศึ	(บพข้.)	และห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ่�นท่�	(บพท.)	ได้ตกลงร่วมกันในการดำาเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศึาสตร์	วิจััยและนวัตกรรม	(ววน.)	ได้รับพิจัารณาจััดสรรเงินจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์	วิจััยและ
นวัตกรรม	เป็นเงินอุดห่นุนทั�วไปสำาห่รับปีงบประมาณ	2564	และ	2563	ม่รายละเอ่ยดงบประมาณดังน่�

บาท

สูำาหรับปีสิู�นสุูด้วั่นทุ่� 30 กันยายน 2564

สูำานักงานสูภา
นโยบายการ
อุด้มศึึกษา 

วิ่ทุยาศึาสูตุร์ วิ่จั่ย
แลี่ะนวั่ตุกรรม

แห่งช้าติุ (สูอว่ช้.)

หน่ว่ยบริหารแลี่ะ
จั่ด้การทุุนด้้านการ
พัฒนากำาลัี่งค่นแลี่ะ
ทุุนด้้านการพัฒนา
สูถึาบัน อุด้มศึึกษา 
การวิ่จั่ยแลี่ะการ
สูร้างนวั่ตุกรรม 

(บพค่.)

หน่ว่ยบริหารแลี่ะ
จั่ด้การทุุนด้้านการ
เพิ�มค่ว่ามสูามารถึ
ในการแข่งขันของ
ประเทุศึ (บพข.)

หน่ว่ยบริหารแลี่ะ
จั่ด้การทุุนด้้านการ
พัฒนาระดั้บพ่�นทุ่� 

(บพทุ.)

รว่ม

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับอนุมัติโครงการแล้วรอจ่ัายยกมา 657,358,394.00 361,507,815.00 1,759,552,650.36 282,407,918.50 3,060,826,777.86

ได้รับเงินอุดห่นุนเพ่�อโครงการวิจััย 36,934,000.00 1,375,248,633.00 2,883,736,197.00 860,347,963.00 5,156,266,793.00

เงินอุดห่นุนท่�ทำาสัญญาแล้วจ่ัายออก/รับรู้ค่าใช้จ่ัายระห่ว่างปี 523,410,853.10 443,752,930.90 1,836,262,229.08 717,014,151.83 3,520,440,164.91

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับอนุมัติโครงการแล้วรอจ่ัาย 170,881,540.90 1,199,693,535.70 2,530,294,598.28 425,741,729.67 4,326,611,404.55

เงินอุดห่นุนท่�ไม่ได้ทำาสัญญารอส่งค่นกองทุน - 93,309,981.40 276,732,020.00 - 370,042,001.40
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บาท

สูำาหรับรอบระยะเว่ลี่าบัญช่้ตัุ�งแตุ่วั่นทุ่� 1 พฤศึจิ่กายน 2562 (วั่นทุ่�จั่ด้ตัุ�งหน่ว่ยงาน) ถึึงวั่นทุ่� 30 กันยายน 2563

สูำานักงานสูภา
นโยบายการ
อุด้มศึึกษา 

วิ่ทุยาศึาสูตุร์ วิ่จั่ย
แลี่ะนวั่ตุกรรม

แห่งช้าติุ (สูอว่ช้.)

หน่ว่ยบริหารแลี่ะ
จั่ด้การทุุนด้้านการ
พัฒนากำาลัี่งค่นแลี่ะ
ทุุนด้้านการพัฒนา
สูถึาบัน อุด้มศึึกษา 
การวิ่จั่ยแลี่ะการ
สูร้างนวั่ตุกรรม 

(บพค่.)

หน่ว่ยบริหารแลี่ะ
จั่ด้การทุุนด้้านการ
เพิ�มค่ว่ามสูามารถึ
ในการแข่งขันของ
ประเทุศึ (บพข.)

หน่ว่ยบริหารแลี่ะ
จั่ด้การทุุนด้้านการ
พัฒนาระดั้บพ่�นทุ่� 

(บพทุ.)

รว่ม

เงินอุดห่นุนเพ่�อโครงการวิจััย 707,417,500.00 1,359,788,400.00 3,642,436,300.00 664,213,200.00 6,373,855,400.00

เงินอุดห่นุนท่�ทำาสัญญาแล้วจ่ัายออก/รับรู้ค่าใช้จ่ัายระห่ว่างปี 50,059,106.00 515,602,221.00 1,411,283,186.64 381,805,281.50 2,358,749,795.14

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับอนุมัติโครงการแล้วรอจ่ัาย 657,358,394.00 361,507,815.00 1,759,552,650.36 282,407,918.50 3,060,826,777.86

เงินอุดห่นุนท่�ไม่ได้ทำาสัญญารอส่งค่นกองทุน - 482,678,364.00 471,600,463.00 - 954,278,827.00

24. รายงิานฐานะเงิินงิบประมาณรายจ่ำาย ประจำำาปีงิบประมาณ พ.ศึ. 2564

(ห่น่วย	:	บาท)

รายการ งบสุูทุธิิ การสูำารองเงิน ใบสัู�งซ่ื้�อ/
สัูญญา

เบิกจ่่าย ค่งเหล่ี่อ

1.	 งบประมาณรายจ่ัายงบกลาง 125,876,100.00 - - 125,876,100.00 -

2.	 งบประมาณรายจ่ัายบูรณาการ 4,028,500.00 - - 4,028,500.00 -

3.	 งบประมาณจ่ัายบุคลากร 85,251,800.00 - - 85,251,800.00 -

	 	 	 รวมเงินงบประมาณ 215,156,400.00 - - 215,156,400.00 -

เงินงบประมาณประจัำาปี	2564	เป็นงบประมาณรับข้อง	สอวช.	ทั�งจัำานวน

25. การอนุมัติงิบการเงิิน

งบการเงินน่�ได้รับอนุมัติให้่ออกโดยคณะกรรมการสำานักงาน	เม่�อวันท่�	30	ธัินวาคม	2564
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คณะกรรมการตรวจสอบของสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ ได้ปฏิิบัติ
ห่น้ัาท่�ตามท่�คณะกรรมการอำานัวยการสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ (กอวช.) 
มอบห่มาย ภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการอำานัวยการสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
แห่่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในั พ.ศึ. 2563 ในัการสอบทานัรายงานัการเงินั ระบบการควบคุมภายในั การบริห่ารความ
เส่�ยง การปฏิิบัติตามกฎห่มายและกฎระเบ่ยบ และการกำากับดูแลงานัตรวจสอบภายในั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระดังน่ั�

    (1)  นัายสัมพันัธ์์ ศิึลปนัาฎ   ประธ์านักรรมการ

    (2)  นัางสาวแน่ังน้ัอย เจริญทว่ทรัพย์  กรรมการ

    (3)  นัางคุณากร วิทยไพศึาล  กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั�งเม่�อวันัท่� 4 ม่นัาคม 2563 โดยได้ปฏิิบัติงานัด้วยความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์อย่างระมัดระวัง รอบคอบ ม่ความเป็นัอิสระอย่างเพ่ยงพอ เพ่�อประโยชน์ัสูงสุดของสำานัักงานั

ในัปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ม่การประชุมแล้ว 11 ครั�ง เพ่�อปฏิิบัติห่น้ัาท่�ตามท่�ได้รับมอบห่มายดังกล่าว 
โดยในัการประชุมได้ม่การห่าร่อร่วมกับฝ่่ายบริห่ารของสำานัักงานั ซึึ่�งสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนิันังานัได้ดังน่ั�

1.	การสอบทานรายงานการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผูู้้สอบบัญช่เอกชนั บริษัท สอบบัญช่ธ์รรมนัิติ จำากัด ซึึ่�งสำานัักงานัการตรวจเงินั
แผู่้นัดินัพิจารณาเห็่นัชอบให่เ้ป็นัผูู้้สอบบญัช่ของสำานัักงานัสำาห่รับปีงบประมาณ 2563 เพ่�อรับทราบผู้ลการตรวจสอบตามรายงานั
การเงินัและรายงานัการประเมินัผู้ลการใช้จ่ายเงินัและทรัพย์สินัของสำานัักงานั ประจำาปีงบประมาณ 2563 และห่าร่อเก่�ยวกับการ
ปรับปรุงรายการสำาคัญรวมทั�งประเด็นัความเส่�ยงและการควบคุมภายในัขององค์กร รวมทั�งได้สอบทานัรายงานัการเงินัประจำาปี
และประจำาไตรมาสซึ่ึ�งฝ่่ายบริห่ารได้จัดทำาขึ�นั โดยได้พิจารณาในัประเด็นัท่�เป็นัสาระสำาคัญและให้่ข้อคิดเห็่นัท่�เป็นัประโยชนั์ต่อ
สำานัักงานัเพ่�อปรับปรุงให้่สอดคล้องและเป็นัไปตามมาตรฐานัการบัญช่ภาครัฐแล้ว

2.	การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัระบบการควบคุมภายในัเพ่�อประเมินัความเพ่ยงพอและประสิทธิ์ผู้ลของระบบการ
ควบคุมภายในั โดยได้ติดตามประเด็นัการควบคุมภายในัต่างๆ ท่�สำาคัญ และพิจารณาให้่ข้อเสนัอแนัะเพ่�อปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในั ซึึ่�งสำานัักงานัได้ดำาเนิันัการปรับปรุงในัเร่�องท่�ม่ความสำาคัญแล้วเป็นัส่วนัให่ญ่ และจะดำาเนิันัการปรับปรุงตามลำาดับ
ความสำาคัญต่อเน่ั�องไปจนัแล้วเสร็จทั�งห่มดในัปีงบประมาณ 2565

ทั�งน่ั� คณะกรรมการตรวจสอบเห่็นัความสำาคัญของการดำาเนัินังานัของห่นั่วยบริห่ารและจัดการทุนั (PMU) ท่�จัดตั�งขึ�นั
ในั สอวช. ซึึ่�งม่ภารกิจท่�สำาคัญท่�ก่อให้่เกิดการขับเคล่�อนัการปฏิิรูประบบการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมของ
ประเทศึ จึงได้ม่การเสวนัาห่าร่อและแลกเปล่�ยนัความคิดเห็่นักับผูู้้บริห่ารของห่น่ัวยบริห่ารและจัดการทุนัทั�งสามห่น่ัวยเก่�ยวกับ
การดำาเนิันังานัของห่น่ัวยบริห่ารและจัดการทุนั ซึึ่�งคณะกรรมการตรวจสอบม่ข้อคิดเห็่นัและข้อเสนัอแนัะอันัเป็นัประโยชน์ัต่อ
แนัวทางการดำาเนิันังานัของห่นั่วยบริห่ารและจัดการทุนัห่ลายประการเพ่�อให้่การดำาเนิันังานัของห่นั่วยบริห่ารและจัดการทุนั
บรรลุสู่ประสิทธิ์ผู้ลและเป็นัไปอย่างม่ประสิทธิ์ภาพมากยิ�งขึ�นั

นัอกจากน่ั� คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัของสำานัักงานัสำาห่รับปีงบประมาณ 
2563 ตามแบบ ปค. แล้วโดยม่ข้อคิดเห็่นัและข้อเสนัอแนัะให้่สำานัักงานัเพิ�มความสำาคัญในัการระบุความเส่�ยงให้่เป็นัไปอย่างม่
ประสิทธิ์ภาพเพ่�อกำาห่นัดวิธ่์การปรับปรุงการควบคุมภายในัให้่สอดคล้องและสามารถจัดการความเส่�ยงได้อย่างด่พอ และให้่ม่
กลไกการติดตามผู้ลของการปรับปรุงการควบคุมภายในัท่�ดำาเนิันัการในัการจัดการกับความเส่�ยงนัั�นัตามรอบระยะเวลาการบริห่าร
ความเส่�ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบระยะเวลาต้�งแต่ว้นท่ี่� 1 ตุลาคม 2563 ถึึงว้นท่ี่� 30 ก้นยายน 2564



NXPO I ANNUAL REPORT 2021134

3.	การสอบทานการบริหารความเส่�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความค่บห่น้ัาการบริห่ารความเส่�ยงจากฝ่่ายบริห่ารว่าสำานัักงานัได้ให้่ความสำาคัญ
กับการบริห่ารความเส่�ยงองค์กรโดยได้เริ�มดำาเนิันัการบริห่ารความเส่�ยงในัระดับองค์กรและกำากับดูแลให้่เกิดผู้ลในัทางปฏิิบัติ 
โดยม่การประเมินัความเส่�ยงของสำานัักงานัเพ่�อเตร่ยมจัดทำาแผู้นับริห่ารความเส่�ยงในัระดับองค์กรสำาห่รับปีงบประมาณ 2565 
ซึึ่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้่ข้อเสนัอแนัะเพิ�มเติมท่�เป็นัประโยชน์ัต่อสำานัักงานัในัการดำาเนิันัการเพ่�อขับเคล่�อนัการบริห่าร
ความเส่�ยงในัระดับองค์กรให้่เกิดผู้ลและการบริห่ารความเส่�ยงการทุจริต ซึึ่�งสำานัักงานัรับข้อเสนัอแนัะนัำาไปดำาเนิันัการแล้ว

4.	การสอบทานการปฏิิบัติิติามกฎหมายและกฎระเบ่ยบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัการปฏิิบัติงานัของสำานัักงานัให้่เป็นัไปตามระเบ่ยบข้อบังคับและกฎห่มายท่�เก่�ยวข้อง 
โดยสอบทานังานัการกำากับการปฏิิบัติตามกฎห่มายและกฎระเบ่ยบ (Compliance) เพ่�อให้่มั�นัใจว่าสำานัักงานัม่ระบบการควบคุม
และติดตามการปฏิิบัติงานัให้่เป็นัไปตามข้อกำาห่นัดกฎเกณฑ์์ทั�งจากภายนัอกและภายในัองค์กรอย่างครบถ้วนัเพ่ยงพอ

5.	การกำากับดููแลงานติรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นัอิสระ แผู้นังานั และผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้ตรวจสอบภายในั รวมทั�ง
พิจารณาเก่�ยวกับความเพ่ยงพอของทรัพยากรด้านัการตรวจสอบภายในั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามงานัตรวจสอบ
ภายในัตามท่�คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบห่มายและตามแผู้นัการตรวจสอบภายในัประจำาปีงบประมาณ 2564 ท่�กำาห่นัด
ไว้แล้ว ซึึ่�งคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนัอแนัะแนัวทางการพฒันัาระบบการตรวจสอบภายในัให่ด้ำาเนันิัการจดัทำาโครงการประกนัั
คุณภาพงานัตรวจสอบภายในัให้่เป็นัไปตามมาตรฐานัวิชาช่พการตรวจสอบภายในั และให้่พัฒนัาระบบการตรวจสอบอย่างต่อเน่ั�อง 
(Continuous Auditing) เพ่�อวิเคราะห์่ตรวจห่ารายการท่�ม่ความเส่�ยงห่ร่อม่การควบคุมภายในัท่�ไม่เพ่ยงพอ

ทั�งน่ั� ในัปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมม่อเป็นัอย่างด่จากคณะกรรมการและคณะทำางานัของ
สำานัักงานั ฝ่่ายบริห่าร ผูู้้สอบบัญช่ และทุกฝ่่ายท่�เก่�ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
 ในันัามคณะกรรมการตรวจสอบ
  
 
 

 (นายส้มพ้นธ์์ ศิลปนาฎ)
 ประธ์านักรรมการตรวจสอบ
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สอวช. ให้่ความสำาคัญกับการบริห่ารความเส่�ยงทั�วทั�งองค์กร ส่งเสริมและผู้ลักดันัให้่ม่
การบริห่ารจัดการอย่างต่อเน่ั�องและเป็นัระบบด้วยกระบวนัการท่�เห่มาะสม ซึ่ึ�งเป็นัไปตามแนัว
ปฏิิบัติตามมาตรฐานัสากล COSO ERM 2017 ผูู้้อำานัวยการ สอวช. ประกาศึนัโยบายการบริห่าร
ความเส่�ยง เพ่�อแสดงเจตนัารมย์และมุ่งมั�นัให้่ม่ทิศึทางของแนัวทางปฏิิบัติร่วมกันั โดยม่เป้าห่มาย
เพ่�อสร้างการกำากับดูแลท่�ด่ จัดการความเส่�ยงท่�ม่นััยสำาคัญและส่งผู้ลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
ช่�อเส่ยงและภาพลักษณ์ของ สอวช. ตลอดจนัการปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบและข้อกฎห่มายต่าง ๆ 
ท่�เก่�ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้่การบริห่ารความเส่�ยงเป็นัห่นึั�งในัวัฒนัธ์รรมองค์กรท่�สำาคัญ 
ผูู้้บริห่ารและพนัักงานั ม่ความรู้ ความเข้าใจ โดยสามารถนัำาแนัวทางการบรหิ่ารความเส่�ยง รวมทั�งม่
ส่วนัร่วมและสนัับสนุันัเพ่�อประยุกต์สู่การปฏิิบัติงานัได้จริงติดตามและประเมินัสถานัการณ์ซึึ่�งอาจ
ส่งผู้ลกระทบต่อการดำาเนิันังานั เพ่�อทบทวนัและปรับปรุงมาตรการเชิงป้องกันัความเส่�ยงให้่ทันั
ต่อการเปล่�ยนัแปลงของสภาพแวดล้อมทั�งภายในัและภายนัอกอย่างต่อเน่ั�อง 

สอวช. ได้จัดตั�งคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยงและการควบคุมภายในั ของ สอวช. เพ่�อ
พัฒนัากระบวนัการบริห่ารความเส่�ยง และแนัวทางการควบคุมภายในัท่�เห่มาะสมกับ สอวช. 
ตลอดจนัได้จัดทำาคู่ม่อการบริห่ารความเส่�ยงขึ�นัเพ่�อส่�อสารให้่ผูู้้บริห่ารและพนัักงานั สอวช. ได้รับ
ทราบข้อมูลแนัวการปฏิิบัติท่�ถูกต้อง ม่ความเข้าใจ ม่ส่วนัร่วมและใช้เป็นัเคร่�องม่อในัการบริห่าร
จัดการความเส่�ยงทั�งในัระดบัองค์กรและระดบัสายงานัภายในั ม่องค์ประกอบสำาคัญค่อ แนัวทางการ
บริห่ารความเส่�ยงของ สอวช. การประเมินัความเส่�ยง (Risk Assessment) และการจัดลำาดับความ
เส่�ยงการจัดการความเส่�ยง และกระบวนัการรายงานัผู้ลการบริห่ารความเส่�ยงตามแผู้นัจัดการความ
เส่�ยง และมาตรการ/กิจกรรมควบคุมท่�กำาห่นัดครบถ้วนั โดยม่การติดตามรายงานัผู้ลต่อผูู้้บริห่าร
สายงานั และคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยงเป็นัรายไตรมาส และนัำาส่งรายงานัการประเมินัผู้ล
คณะกรรมการบริห่าร สอวช. ตลอดจนัม่การทบทวนันัโยบายและกรอบการบริห่ารความเส่�ยงของ 
สอวช. ทุกปีห่ร่อเม่�อม่การเปล่�ยนัแปลงสำาคัญ

รายงานแนวที่างการบริหารความเส่�ยง
ของ สอวช. ประจำาปี 2564
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ประกาศสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

๑. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ผู้บริหาร และพนักงาน สอวช. ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง  โดยมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

๑.๑ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีการจัดการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล COSO ERM 
๒๐๑๗ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการกำกับดูแลที่ดี จัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกฎหมาย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑.๒ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที ่สำคัญ ผู้บริหารและ
พนักงาน มีความรู ้ ความเข้าใจ โดยสามารถนำแนวทางการบริหารความเสี ่ยง รวมทั้งมีส่วนร่วม  
และสนับสนุนเพื่อประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้จริง 

๑.๓ ติดตามและประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและ
ปรับปรุงมาตรการเชิงป้องกันความเสี ่ยงให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  
และภายนอกอย่างต่อเนื่อง

๒. คำจำกัดความของ “ความเสี่ยง” 

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบที่ตามมาในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย 
(ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ หรืออาจเป็นผลกระทบที่ตามมาในทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

๓. หลักปฏิบัติสำคัญ 
3.1 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และการดำเนินงานของ สอวช. ต้องรักษาสมดุล

ระหว่างระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
3.2 การบริหารความเสี ่ยง เป็นส่วนหนึ ่งในวัฒนธรรมสำคัญขององค์กรที ่จำเป็นต้อง

ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักว่า การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน 

3.3 ความเสี่ยงในระดับสูงถึงสูงมากที่อาจส่งผลกระทบต่อพันธกิจและเป้าประสงค์ ของ
องค์กร ความน่าเชื่อถือขององค์กร ตลอดจนการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก Core values หรือการบริหาร
จัดการองค์กร ทีจ่ะต้องได้รับการจัดการอย่างทันเวลาและต่อเนื่อง กล่าวคือ 
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3.3.1 ระบุความเสี่ยงอย่างครอบคลุมและทันเวลา 
3.3.2 ประเมินความเสี่ยงของโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) และ

ผลกระทบ (Impact) หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 
3.3.3 จัดการความเสี ่ยงให้อยู ่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยคำนึงถึงความ

เหมาะสมของต้นทุนและผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนควบคู่กัน 
3.3.4 ติดตามและรายงานการบริหารจัดการความเสี ่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อให้

สามารถบริหารความเสี่ยงได้เหมาะสมและทันเวลา 

4. บทบาทและความรับผิดชอบ

4.1  คณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มีบทบาทและความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
1) กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงของ สอวช. เป็นไปอย่างเหมาะสม
2) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

4.๒  คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทและความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กร 
2) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงที ่สำคัญ

และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของ สอวช. 
3) กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง

4.๓  ผู้อำนวยการ สอวช. มีบทบาทและความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สอวช. และรายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. 
2) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
3) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

4.๔  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
1) เสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้อำนวยการ สอวช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงของ สอวช.
3) กำกับ ติดตามและประมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงทั้งระดั บ

กิจกรรมและระดับองค์กรเพื่อรายงานต่อคณะผู้บริหาร สอวช. 
4) จัดทำสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้อำนวยการ สอวช.
5) เสนอผู้อำนวยการ สอวช. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการ

บริหารความเสี่ยงของ สอวช. 
4.๕  คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง 

1) ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
2) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องสำหรับการบริหารความ

เสี่ยงของ สอวช. 
3) รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยง

ของ สอวช. 
4) ประสานงานกับคณะกรรมการ และผู้ปฎิบัติงานของ สอวช. ในการบูรณาการแนว

ทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
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4.๖ Risk Owner (หัวหน้าฝ่าย/ส่วนงาน/พนักงาน) 
1) ประเมินจัดทำความเสี่ยงระดับองค์กร ระดับกระบวนการ ระดับกิจกรรม
2) ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
3) รายงานความก้าวหน้า/ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

4.7 ส่วนงานบริหารความเสี่ยง 
1) ติดตาม เฝ้าระวัง ประสานงาน ให้คำแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหาร

ความเสี่ยงของ สอวช. 
๒)   เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

4.8 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
1) สนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ของ สอวช. 

5. การทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุม
ที่กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นราย  
ไตรมาส และนำส่งรายงานการประเมินผลคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. ทุก 6 เดือน ตลอดจน 
มีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของ สอวช. ทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 

      (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
       วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564



สอวช. I รายงานประจำำาปี 2564 139

พระราชบัญญัติสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ 
ม่ผู้ลบังคับใช้เม่�อวันัท่� 2 พฤษภาคม 2562 ม่ผู้ลให้่สำานัักงานัคณะกรรมการนัโยบายวิทยาศึาสตร์ 
เทคโนัโลย่และนัวัตกรรมแห่่งชาติ (สวทนั.) เปล่�ยนัเป็นัสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา 
วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ (สอวช.) โดย

มาตรา 24 และ 25 กำาห่นัดให้่ม่คณะกรรมการอำานัวยการ สอวช. ม่ห่น้ัาท่�และอำานัาจควบคุม
ดูแลกิจการทั�วไปของ สอวช. เพ่�อให้่เป็นัไปตามวัตถุประสงค์ท่�กำาห่นัดไว้ 

มาตรา 31 กำาห่นัดให้่คณะกรรมการอำานัวยการ สอวช. จัดให้่ม่การประเมินัผู้ลการปฏิิบัติ
งานัของผูู้้อำานัวยการ สอวช. โดยผูู้้ประเมินัภายนัอกท่�เป็นักลางอิสระ ตามห่ลักเกณฑ์์และวิธ่์การ
ท่�คณะกรรมการอำานัวยการ สอวช. กำาห่นัด และ

คณะกรรมการอำานัวยการสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและ
นัวัตกรรมแห่่งชาติ ได้รับทราบผู้ลการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดของสำานัักงานัตามท่�ได้รับอนุัมัติ
จากคณะอนุักรรมการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้อำานัวยการ และในัการประชุมคณะ
กรรมการอำานัวยการสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
แห่่งชาติ ครั�งท่� 7/2564 วันัพุธ์ท่� 20 ตุลาคม พ.ศึ. 2564 ม่มติเห็่นัชอบผู้ลงานัสำาคัญของ สอวช. 
ท่�สร้างผู้ลกระทบต่อสังคมและประเทศึ เพ่�อประกอบการกำากับด้านัคุณภาพ ผู้ลการดำาเนิันั
งานัตามตัวช่�วัดการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของ สอวช. ประจำาปีงบประมาณ 2564 และ
ผู้ลการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดตามกรอบการประเมินัของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564

โดยผู้ลการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของ สอวช. ตามท่�
คณะอนุักรรมการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้อำานัวยการ เห็่นัชอบตัวช่�วัดจำาแนักตาม
คะแนันัถ่วงนัำ�าห่นััก 2 มิติ ค่อ มิติท่� 1 : การทำาห่น้ัาท่�สำานัักงานัเลขานุัการสภานัโยบาย นัำ�าห่นััก
ร้อยละ 85 และมิติท่� 2 : ประสิทธิ์ภาพองค์กร นัำ�าห่นัักร้อยละ 15 ม่ผู้ลสำาเร็จดังตารางท่� 1 และ
ผู้ลการดำาเนิันังานัตามตัวช่�วัดตามกรอบการประเมินัของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564 ม่ผู้ล
สำาเร็จดังตารางท่� 2

รายงานการประเมินผลการดำำาเนินงาน
ของ สอวช. ประจำาปี 2564
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ตารางท่ี่� 1 ผลการดำำาเนิินิงานิตามตัวช่ี้�วัดำการประเมินิผลการปฏิิบััติงานิของ สอวชี้. ประจำำาปีงบัประมาณ 2564

ตัิวช่ี้�วัดู	2564
นำ�าหนัก
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมายตัิวช่ี้�วัดูปี	2564
ผลการปฏิิบัติิงานของ	สอวชี้.	
ประจำาปีงบประมาณ	2564

ผลคะแนน
ถ่่วงนำ�า
หนัก

ขั�นติำ�า
(50	คะแนน)

มาติรฐาน
(75	คะแนน)

ขั�นสูง
(100	คะแนน)

มิติิท่�	1	:	การทำาหน้าท่�สำานักงาน
เลขานุการสภานโยบาย

85

KPI 1 การทำาห่น้ัาท่�ฝ่่ายเลขานุัการการ
ประชุมและติดตามงานัตามมติของ
สภานัโยบายสำาเร็จตามแผู้นั 100% 

10 80% 90% 100% 100% 10

KPI 2 จำานัวนัข้อเสนัอท่�เข้าสู่
กระบวนัการ Policy Deployment

10 - 1 เร่�อง 2 เร่�อง 3 เร่�อง 10

KPI 3 การปฏิิรูปเชิงระบบเพ่�อ
สร้างระบบนิัเวศึนัวัตกรรม ท่�ผู่้านั
กระบวนัการ Legitimization

20 5 เร่�อง 6 เร่�อง 7 เร่�อง 9 เร่�อง 20

KPI 4 จำานัวนัข้อเสนัอทางวิชาการ 
ข้อเสนัอนัโยบาย ยุทธ์ศึาสตร์ แผู้นั 
มาตรการ กลไก ด้านั อววนั. ท่�ผู่้านั
กระบวนัการ Legitimization

20 5 เร่�อง 6 เร่�อง 7 เร่�อง 9 เร่�อง 20

KPI 5 การวิจัยเชิงนัโยบาย 10 5 เร่�อง 7 เร่�อง 9 เร่�อง 9 เร่�อง 10

KPI 6 Policy Data & Analytics and 
Monitoring Report

15 5 เร่�อง 6 เร่�อง 7 เร่�อง 7 เร่�อง 15

มิติิท่�	2	:	ประสิทธิิภาพองค์กร	 15

KPI 7 การดำาเนิันังานัตามแผู้นัการ
พัฒนัาเพิ�มประสิทธิ์ภาพความสามารถ
ขององค์กรสำาเร็จตามแผู้นั 100%

13 80% 90% 100% 100% 13

KPI 8 การใช้จ่ายงบประมาณเท่ยบ
กับแผู้นั 

2 มากกว่า 
90%

81-90% ไม่เกินั 81% จ่ายจริง  60.5%*
ผูู้กพันัสัญญารอจ่าย  80.1%*

2

คะแนนรวม		 100

* ข้อมูล ณ 30 กันัยายนั 2564
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ตารางท่ี่� 2 ผลการดำำาเนิินิงานิตามตัวช่ี้�วัดำตามกรอบัการประเมินิของ ก.พ.ร. ปีงบัประมาณ พ.ศ. 2564

ตัิวช่ี้�วัดู นำ�าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดูำาเนินงาน

ผลการดูำาเนินงาน คะแนนท่�ไดู้
(เท่ยบจากค่าเป้าหมาย) คะแนนถ่่วงนำ�าหนัก

Performance  Perspective

องค์ประกอบท่�	1	ประสิทธิิผล

1.1 ตัวช่�วัดท่�สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั�ง
ท่�แสดงให้่เห็่นัการเช่�อมโยงจากยุทธ์ศึาสตร์ชาติ นัโยบาย
และแผู้นัระดับชาติ

30 9 เร่�อง
บรรลุเป้าห่มายขั�นัสูง

100 30

1.2 ตัวช่�วัดท่�สอดคล้องกับประเด็นัการปฏิิรูปประเทศึของ
กระทรวงท่�เก่�ยวข้อง/นัโยบายสำาคัญห่ร่อเร่งด่วนัของ
รัฐบาล

10 2 เร่�อง
บรรลุเป้าห่มายขั�นัสูง

100 10

องค์ประกอบท่�	2	ประสิทธิิภาพและความคุ้มค่าในการดูำาเนินงาน

2.1 ตัวช่�วัดท่�แสดงถึงประสิทธิ์ภาพในัการบริห่ารงานั/ความคุ้ม
ค่าในัการดำาเนิันังานั

2.1.1 จำานัวนัระบบท่�เพิ�มประสิทธิ์ภาพในัการให้่บริการ
ร่วมของสำานัักงานั

12.5 5 ระบบ
บรรลุเป้าห่มายขั�นัสูง

100 12.5

2.1.2 ความคุ้มค่าในัการให้่บริการร่วมของสำานัักงานั 12.5 5 กลุ่มงานั
บรรลุเป้าห่มายขั�นัสูง

100 12.5

2.2 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านับุคลากรขององค์การมห่าชนั 5 บรรลุเป้าห่มาย
มาตรฐานั

75 3.75

Potential  Perspective

องค์ประกอบท่�	3	ศัักยภาพขององค์การมหาชี้น

3.1 ผู้ลการพัฒนัาศัึกยภาพองค์การสู่การเป็นัระบบราชการ 4.0

3.1.1 การพัฒนัาองค์การสู่ดิจิทัล 
 1) การพัฒนัาระบบข้อมูลให้่เป็นัดิจิทัล เพ่�อ

นัำาไปใช้สู่การเปิดเผู้ยข้อมูลภาครัฐ (Open 
Data) : ภารกิจรับผิู้ดชอบงานัวิชาการและ
งานัธุ์รการ รวมถึงสนัับสนุันัและอำานัวย
ค ว ามสะด วก ใ ห้่ ก า รป ฏิิ บั ติ ห่ น้ั า ท่� ข อ ง 
สภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ 
วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ เป็นัไปอย่างม่
ประสิทธิ์ภาพ

10 บรรลุเป้าห่มายขั�นัสูง 100 10

3.1.2 การประเมินัสถานัะของห่น่ัวยงานัภาครัฐในัการ
เป็นัระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

10 342.98 คะแนันั 97.99 9.8

องค์ประกอบท่�	4	การควบคุมดููแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชี้น

4.1 ร้อยละความสำาเร็จของการพัฒนัาด้านัการควบคุมดูแล
กิจการของคณะกรรมการองค์การมห่าชนั

10 ร้อยละ 100
บรรลุเป้าห่มายขั�นัสูง

100 10

คะแนนรวม 98.55

ตัิวช่ี้�วัดูประกอบการประเมิน	(ไม่นำามาคำานวณคะแนน) ผลคะแนน	ITA	ปี	2564

การประเมินัคุณธ์รรมและความโปร่งใสในัการดำาเนิันังานัของห่น่ัวยงานัภาครัฐ (ITA) 94.95 (ระดับ A)

ห่มายเห่ตุ  สอวช. ได้รายงานัผู้ลการประเมินัองค์การมห่าชนั ประจำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2564 ต่อสำานัักงานั ก.พ.ร. เม่�อวันัท่� 12 ธั์นัวาคม พ.ศึ. 2564
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คณะกรรมการอำานวยการ
สำาน้กงานสภานโยบายการอุดำมศึกษา วิที่ยาศาสตร์ วิจ้ยและนว้ตกรรมแห่งชาติ

รัฐมนัตร่ว่าการกระทรวงการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม ประธ์านักรรมการ

ปลัดกระทรวงการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์วิจัยและนัวัตกรรม กรรมการโดยตำาแห่น่ัง

ผูู้้อำานัวยการสำานัักงานัคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม กรรมการโดยตำาแห่น่ัง

ประธ์านัท่�ประชุมอธิ์การบด่แห่่งประเทศึไทย กรรมการโดยตำาแห่น่ัง

นัายสัมพันัธ์์  ศิึลปนัาฎ กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ

ศึาสตราจารย์พิเศึษกิติพงศ์ึ  อุรพ่พัฒนัพงศ์ึ กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ

รองศึาสตราจารย์เจษฎา  วรรณสินัธ์ุ์ กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ

ผูู้้ช่วยศึาสตราจารย์มรกต  ไมยเออร์ กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ

รองศึาสตราจารย์วิษณุ  อรรถวานิัช กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ

รองศึาสตราจารย์พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ

ผูู้้อำานัวยการสำานัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ กรรมการและเลขานุัการ

นัายสมปอง  สงวนับรรพ์ ท่�ปรึกษา

นัายประดิษฐ์  เร่องดิษฐ์ ท่�ปรึกษา

คณะกรรมการอำานวยการ
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คณะผ้�บริหาร
สำาน้กงานสภานโยบายการอุดำมศึกษา วิที่ยาศาสตร์ วิจ้ยและนว้ตกรรมแห่งชาติ 

นัายกิติพงค์  พร้อมวงค์ ผูู้้อำานัวยการ kitipong@nxpo.or.th

นัางสาวกาญจนัา  วานิัชกร รองผูู้้อำานัวยการ kanchana@nxpo.or.th

นัางสาวสิริพร  พิทยโสภณ รองผูู้้อำานัวยการ siriporn@nxpo.or.th

นัางสาวรติมา  เอ่�อธ์รรมาภิมุข รองผูู้้อำานัวยการ ratima@nxpo.or.th

นัายสุรชัย  สถิตคุณารัตน์ั ผูู้้ช่วยผูู้้อำานัวยการ surachai@nxpo.or.th

นัายพูลศัึกดิ�  โกษ่ยาภรณ์ ผูู้้ช่วยผูู้้อำานัวยการ poolsak@nxpo.or.th

นัายสุชาต  อุดมโสภกิจ ผูู้้ช่วยผูู้้อำานัวยการ suchat@nxpo.or.th

นัางสาวนิัรดา  ว่ระโสภณ ผูู้้ช่วยผูู้้อำานัวยการ nirada@nxpo.or.th

นัางสาวอรพรรณ  เว่ยรชัย ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายอาวุโส 
ฝ่่ายนัโยบายกำาลังคนัตามความต้องการของประเทศึ

oraphan@nxpo.or.th

นัางสาวสิรินัยา  ลิม ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายอาวุโส ฝ่่ายเศึรษฐกิจนัวัตกรรม sirinya@nxpo.or.th

นัายคมเมธ์  จิตวานิัชไพบูลย์ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายอาวุโส ศูึนัย์คาดการณ์เทคโนัโลย่เอเปค kommate@nxpo.or.th

นัางสาวสลิลวรรณ  กลับประสิทธิ์� ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายอาวุโส ฝ่่ายเลขานุัการสภานัโยบาย salilwan@nxpo.or.th

นัางสาวอรนุัช  รัตนัะ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายอาวุโส ฝ่่ายกลยุทธ์์และการงบประมาณองค์กร oranuch@nxpo.or.th

นัางอัญชลิยา  ธ์งศึร่ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายอาวุโส ฝ่่ายพัฒนัากฎห่มายและบริห่ารความเส่�ยง anchaliya@nxpo.or.th

นัายนันัทวัฒน์ั  มะกรูดอินัทร์ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายศูึนัย์ข้อมูลนัโยบาย
ด้านัการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม

nonthawat@nxpo.or.th

นัางสาวภาณิศึา ห่าญพัฒนันัันัท์ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายนัวัตกรรมอุดมศึึกษาและ
การพัฒนัาทักษะแห่่งอนัาคต

panisa@nxpo.or.th

นัางสาวมนัันัยา ชุณห่วุฒิยานันัท์ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายระบบนิัเวศึส่งเสริมศัึกยภาพ
นัวัตกรรมของผูู้้ประกอบการ

manunya@nxpo.or.th

นัายภาสพงศ์ึ อาร่รักษ์ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายระบบบริห่ารจัดการของภาครัฐ
ด้านัการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม

pasapong@nxpo.or.th

นัางสาวสุภัค วิรุฬห่การุญ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายห้่องปฏิิบัติการนัโยบายการอุดมศึึกษา 
วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม

supak@nxpo.or.th

นัางปราณปร่ยา ศึร่วรรณวิทย์ ลุนัด์แบร์ย ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายนัโยบายความร่วมม่อระห่ว่างประเทศึ
ด้านัการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม

pranpreya@nxpo.or.th

นัางสาวชโลธ์ร บุญเห่ล่อ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายนัโยบายและประสานัยุทธ์ศึาสตร์ chalothorn@nxpo.or.th

นัางสาวอภิชชยา บุญเจริญ ผูู้้อำานัวยการฝ่่ายการเงินับัญช่และการจัดการธุ์รกรรม apitchaya@nxpo.or.th

คณะกรรมการและผ้�บริหาร



Sustainability

System reform 

Big data analytics

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทยาศาสตร วจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
OFFICE OF NATIONAL HIGHER EDUCATION SCIENCE RESEARCH AND INNOVATION POLICY COUNCIL

 319 อาคารจตุรัสจามจร ชั้น 14 ถนนพญาไท 
 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท : 0 2109 5432  
 โทรสาร : 0 2160 5438 
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 สอวช. @NXPOTHAILAND
 สอวช. @NXPO_TH
 NXPO - สอวช. 
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