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ส�ริจำ�ก 
ประธานกรรมการอำานวยการ

ในยุคุสมัยัุที่่�โลกเปล่�ยุนแปลงไปอยุ่างรวดเรว็ ความัร้�ด�านวิที่ยุาศาสตร์ 
และวิที่ยุาการที่ั�งปวง รวมัที่ั�งวิจััยุและนวัตกรรมั เป็นหััวใจัสำคัญ 
ที่่�จัะนำพาประเที่ศใหั�เท่ี่าทัี่นการเปล่�ยุนแปลงที่่� เ กิดขึ้้�นได�  
และเมั่�อผนวกกับการอุดมัศ้กษา จั้งเป็นเสมั่อนสปริงบอร์ดใหั�ไที่ยุ
กระโดดได�ไกลขึ้้�นนำองค์ความัร้�เหัล่าน่�ไปใช้�ใหั�ผลิดอกออกผลกับ
ประเที่ศเป็นภารกิจัท่ี่�กระที่รวง อว. เป็นหััวเร่อหัลักในการ
ขึ้บัเคล่�อน ผ่านหัน่วยุงานที่่�เขึ้�มัแขึ้ง็ มัศ่กัยุภาพ พร�อมัด�วยุกำลงัคน 
และกำลังความัร้ �สหัวิที่ยุาการท่ี่�หัลากหัลายุ ซึ่้�งร่วมักันที่ำงาน
ด�วยุความัสมััครสมัานสามััคค่ ที่ำใหั�เกิดผลงานเป็นที่่�ประจัักษ ์
ในการเขึ้�าไปสร�างใหั�เกิดการเปล่�ยุนแปลง เกิดการพัฒนาที่ั�งในระดับสังคมั 
จันถึง้ระดบัประเที่ศและระหัว่างประเที่ศได� ซ้ึ่�ง สอวช้. ได�ที่ำหัน�าที่่�
เปน็หัน้�งกำลังต�นน�ำสำคัญขึ้องกระที่รวง อว. ตลอดระยุะเวลาหัลายุ
ปีที่่�ผ่านมัา

ปัจัจัุบันสิ�งที่่�เห็ันได�ชั้ดเจันที่่�ทัี่�วโลกใหั�ความัสำคัญและร่วมักัน 
หัาแนวที่างรับมัอ่อยุ่างจัริงจังั คอ่ปัญหัาการเปล่�ยุนแปลงสภาพภมิ้ัอากาศ  
ตามัที่่�ประเที่ศไที่ยุได�กำหันดเป้าหัมัายุท่ี่�จัะไปส้่การปล่อยุ 
ก๊าซึ่เร่อนกระจักสุที่ธิิเป็นศ้นยุ์ (Net Zero) ภายุในปี ค.ศ. 2065 
กระที่รวง อว. ได�มั่ส่วนร่วมัขึ้ับเคล่�อนการแก�ไขึ้ปัญหัาในเร่�องน่� 
เช่้นเดยุ่วกัน โดยุ สอวช้. ได�รับบที่บาที่สำคัญ เป็นหัน่วยุประสานงานกลาง 
ด�านการพัฒนาและถึ่ายุที่อดเที่คโนโลยุ่ การเปล่�ยุนแปลงสภาพ 
ภม้ัอิากาศขึ้องประเที่ศไที่ยุ หัรอ่ NDE (National Designated Entity)  
มั่การเช้่�อมัโยุงกลไกด�านการถ่ึายุที่อดเที่คโนโลยุ่และด�านการเงิน
ภายุใต�กรอบอนสุญัญาสหัประช้าช้าตวิา่ด�วยุการเปล่�ยุนแปลงสภาพ
ภม้ัอิากาศ นอกจัากน่� ยุงัมัก่ารขึ้ยุายุผลการผลติและพฒันากำลงัคน 

ในสาขึ้าที่่�เก่�ยุวขึ้�อง ใหั�พร�อมัรองรับความัต�องการในอนาคต 
เป็นการเสริมัสร�างการเติบโตด�านกำลังคนขึ้องไที่ยุใหั�ก�าวที่ัน 
การเปล่�ยุนแปลงขึ้องโลก

นอกจัากน่� กระที่รวง อว. ยุังคำน้งถึ้งการเตร่ยุมัความัพร�อมัผลิต
กำลังคนสมัรรถึนะส้งเพ่�อตอบโจัที่ยุ์อนาคตในอ่กหัลายุด�าน  
หัน้�งในกลไกสำคัญค่อแนวที่างการจััดการศ้กษาที่่�แตกต่างจัาก
มัาตรฐานการอุดมัศ้กษาเดิมั หัร่อ Higher Education Sandbox 
ที่่�เราได�ดำเนินการกันมัาอยุ่างต่อเน่�อง โดยุในปีที่่�ผ่านมัาได�อนุมััติ
หัลักส้ตรแซึ่นด์บ็อกซึ่์ 4 หัลักส้ตรแรก ได�แก่ 1) หัลักส้ตรการผลิต
และพัฒนากำลังคนสาขึ้าฉุุกเฉิุนการแพที่ย์ุ 2) หัลักส้ตรการผลิต
บคุลากร High-tech Entrepreneur 3) หัลกัสต้รการผลิตบุคลากร
ด�านวศิวกรรมัปัญญาประดษิฐแ์ละดจิัทิี่ลั และ 4) หัลักส้ตรการผลติ 
กาํลังคนศกัยุภาพสง้ที่่�มัค่วามัร้�เช้งิล้กด�านวทิี่ยุาศาสตรแ์ละแนวคดิ
เช้ิงนวัตกรรมั หัลักส้ตรเหัล่าน่�ล�วนเป็นหัลักส้ตรที่่�เน�นการผลิต 
กำลงัคนในสาขึ้าที่่�ประเที่ศไที่ยุขึ้าดแคลน และยุงัตอบโจัที่ยุโ์ลกขึ้อง
ธิุรกิจัสมััยุใหัมั่อ่กด�วยุ

อ่กหัน้�งผลงานประจัักษ์ ที่่�กระที่รวง อว. ร่วมักับ สอวช้.  
ภาคการศก้ษา และภาคเอกช้น จัดัที่ำขึ้้�น คอ่การสร�างแพลตฟอร์มั
พัฒนากำลังคนสมัรรถึนะส้ง ที่ั�งแพลตฟอร์มั STEMPlus ที่่�ช่้วยุ
พฒันาบุคลากรด�านสะเต็มั พร�อมัมัอบสิที่ธิปิระโยุช้น์ที่างภาษ่ใหั�กับ 
ผ้�ประกอบการที่่�ส่งบุคลากรเขึ้�าอบรมัในหัลักสต้รที่่�ผ่านการรับรอง 
รวมัถึ้งแพลตฟอร์มั BrighterBee Talent Solution ที่่�เปิดโอกาส
ใหั�นักศ้กษา 2 ล�านคนเร่ยุนฟร่กว่า 250 หัลักส้ตร ช้่วยุยุกระดับ
ที่ักษะได�ที่ั�ง Hard skill และ Soft skill โดยุไมั่เส่ยุค่าใช้�จั่ายุ

มัากไปกว่านั�น กระที่รวง อว. ใหั�ความัสำคัญกับการส่งเสริมัใหั�
ประเที่ศไที่ยุสามัารถึอนุรักษ์ และส่บสานศิลปวัฒนธิรรมั รวมัทัี่�ง
ต่อยุอดทุี่นที่รัพยุากรสร�างสรรค์ที่่�หัลากหัลายุเพ่�อนำมัาขัึ้บเคล่�อน
ประเที่ศอยุ่างยุั�งยุ่น โดยุมั่แนวที่างการจััดตั�งสถึาบันอุดมัศ้กษา
เฉุพาะที่าง เพ่�อผลิตและพัฒนากำลังคนเฉุพาะที่างสมัรรถึนะส้ง
กลุ่มัอตุสาหักรรมัสร�างสรรค์ ที่ำหัน�าที่่�เปน็ศ้นย์ุกลางในการอนรุกัษ์ 
ส่บสานองค์ความัร้�รากฐานศิลปะและวัฒนธิรรมัไที่ยุ และต่อยุอด
เพ่�อผลติและพัฒนานวัตกรรมัสร�างสรรค์ นอกจัากน่� กระที่รวง อว. 
โดยุ สอวช้. ยุังร่วมักับกระที่รวงวัฒนธิรรมั พัฒนาแนวที่าง 
ความัร่วมัมั่อและบ้รณาการงานด�านศิลปวัฒนธิรรมั วิที่ยุาศาสตร์ 
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การวิจััยุและนวัตกรรมั เพ่�อสร�างความัตระหันักร้�และความัเขึ้�าใจัขึ้องทีุ่กภาคส่วนเก่�ยุวกับความัสัมัพันธิ์ระหัว่างศิลปวัฒนธิรรมัและ
วิที่ยุาศาสตร์ ในฐานะปัจัจััยุเช้่�อมัโยุงที่่�ส่งเสริมัใหั�เกิดการอนุรักษ์ ฟ้�นฟ้ และต่อยุอดทุี่นที่างวัฒนธิรรมั ไปส่้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ์
ที่างวัฒนธิรรมัขึ้องไที่ยุในรป้แบบใหัม่ั ๆ  เพ่�อเป็นเสาหัลักในการพัฒนาสังคมัและยุกระดับเศรษฐกิจัไที่ยุส้ก่ารสร�างมัล้ค่าเพิ�มั สร�างคุณคา่ 
ที่างสังคมั สร�างโอกาสใหัมั่ ๆ ใหั�ประเที่ศไที่ยุ ซึ่้�งได�มั่การลงนามัผ่านบนัที่ก้ความัเขึ้�าใจั (MOU) ระหัว่าง 2 กระที่รวงในปีที่่�ผ่านมัาด�วยุ

ไมั่เพ่ยุงเที่่าน่� การดำเนินงานขึ้อง สอวช้. ยุังก่อใหั�เกิดผลลัพธิ์ที่่�สำคัญอ่กหัลายุงาน ไมั่ว่าจัะเป็นแนวที่างการส่งเสริมัการพัฒนายุานยุนต์
ไฟฟ้า ยุานยุนต์สมััยุใหัมั่ การพัฒนาผ้�ประกอบการวิสาหักิจัขึ้นาดกลางและขึ้นาดยุ่อมั (SME) รวมัถึ้งสนับสนุนใหั�เกิดผ้�ประกอบการ 
ฐานนวัตกรรมั (IDE) เพ่�อผน้กกำลังขึ้ับเคล่�อนเศรษฐกิจัขึ้องประเที่ศในระยุะยุาว และที่่�สำคัญค่อการรักษาความัสัมัพันธิ์กับต่างประเที่ศ
ในการพัฒนาด�าน อววน. เพ่�อใหั�เกิดการเช้่�อมัโยุงการที่ำงานร่วมักันที่ั�งในระดับภ้มิัภาคและระดับโลกต่อไปผมัขึ้อขึ้อบคุณและช่้�นช้มั 
คณะผ้�บรหิัารและบคุลากรขึ้อง สอวช้. ที่่�ได�ทีุ่ม่ัเที่สรรพกำลงัในการที่ำงานอยุา่งเตม็ัที่่� โดยุเฉุพาะการที่ำงานรว่มักบัหันว่ยุงานที่่�เก่�ยุวขึ้�อง
ที่ั�งในกระที่รวงและนอกกระที่รวง ในการริเริ�มัสร�างรากฐานด�านนโยุบายุที่่�คำน้งถ้ึงประโยุช้น์ขึ้องประเที่ศช้าติและประช้าช้นทุี่กกลุ่มั 
อยุ่างที่ั�วถ้ึงและเท่ี่าเที่ยุ่มั หัวงัเป็นอยุ่างยุิ�งว่าการรวมัพลังที่ำงานอยุ่างแขึ้ง็ขึ้นัขึ้องที่กุคน จัะช่้วยุนำพาประเที่ศไที่ยุใหั�ไปส้ป่ระเที่ศที่่�พัฒนาแล�ว 
อยุ่างมัั�นคงและยุั�งยุ่น

(ศึาสำตราจัารย์พิเศึษ ดร.เอนุก เห่ล่าธิรรมูทัศึนุ์)
รัฐมันตร่ว่าการกระที่รวงการอุดมัศ้กษา วิที่ยุาศาสตร์ วิจััยุและนวัตกรรมั

ประธิานกรรมัการอำนวยุการ สำนักงานสภานโยุบายุการอุดมัศ้กษา วิที่ยุาศาสตร์ 
วิจััยุและนวัตกรรมัแหั่งช้าติ

06   | NXPO ANNUAL REPORT 2022NXPO ANNUAL REPORT 2022



ส�ริจำ�ก 
ผ้�อำานวยการ

จัากวิกฤตการแพร่ระบาดขึ้องโรคโควิด-19 และเศรษฐกิจัโลกที่่�
ถึดถึอยุ ห่ัวงโซ่ึ่อปุที่านทัี่�วโลกกำลงัปรบัตวัตามัสภาพภม้ัริฐัศาสตร์ใหัม่ั  
มั่การโยุกยุ�ายุการลงทุี่นเพ่�อลดความัเส่�ยุงจัากปัจัจััยุความั 
ไมั่แน่นอนต่าง ๆ 

สอวช้. ตระหันักถ้ึงความัเร่งด่วนที่่�ไที่ยุต�องมั่แนวที่างใหัม่ั ๆ  
เพ่�อกระตุ�นใหั�เศรษฐกิจัไที่ยุฟ้�นตวัอยุ่างยุั�งยุน่ และเพิ�มัขึ้ด่ความัสามัารถึ 
ที่างนวัตกรรมัขึ้องผ้�ประกอบการใหั�อยุ้ร่อดและแข่ึ้งขัึ้นในระดับโลกได�
ด�วยุการส่งเสริมัใหั�มั่การผลิตและพัฒนากำลังคนขึ้องประเที่ศใหั�
ตอบสนองต่อความัต�องการขึ้องประเที่ศ และส่งเสริมัการใช้� 
การวิจััยุและนวัตกรรมัมัาช้่วยุพัฒนาเศรษฐกิจั ชุ้มัช้น สังคมั และ
สิ�งแวดล�อมั ใหั�ยุั�งยุ่นและแขึ้่งขึ้ันได�ในระยุะยุาว 

เพ่�อที่่�จัะด้งด้ดการลงทีุ่นในอุตสาหักรรมัยุุที่ธิศาสตร์และ 
เพิ�มัขึ้่ดความัสามัารถึขึ้องสถึานประกอบการ สอวช้. ได�สร�าง
แพลตฟอร์มัพฒันากำลงัคนสมัรรถึนะสง้ ใหั�เป็นกลไกการผลติกำลงัคน 
แบบเฉุพาะเจัาะจังที่่�สอดคล�องกบัความัต�องการ ที่ำใหั�เกดิการพฒันา 
แรงงานด�วยุหัลักส้ตรคุณภาพส้งและเกิดการจั�างงานสมัรรถึนะส้ง
เพิ�มัเติมั นอกจัากน่�  ยุังได�ปรับแนวที่างการจััดการศ้กษา 
ใหั�ตอบโจัที่ยุ์ประเที่ศได�อยุ่างรวดเร็วและขึ้จััดขึ้�อจัำกัดมัาตรฐาน 
การอุดมัศ้กษา โดยุใช้�มัาตรการ Higher Education Sandbox  
ซึ่้�งนำร่องผลติกำลงัคนแบบใหัม่ัใน 4 สาขึ้าความัต�องการ กลไกเหัล่าน่� 
ถึ่อเป็นการสร�างมัาตรฐานการพัฒนากำลังคนกระบวนที่ัศน์ใหัมั่  
ที่่�เน�นการผลติกำลงัคนร่วมักนั (Co-creation) ระหัว่างภาคการศก้ษา  
ภาคผ้�ประกอบการ และภาคส่วนที่่�เก่�ยุวขึ้�อง

ในด�านการสร�างผ้�ประกอบการนวัตกรรมัเพ่�อเพิ�มัรายุได�ที่�องถึิ�น
และยุกระดับเศรษฐกิจัไที่ยุส้่ความัยุั�งยุ่น สอวช้. เช้่�อมัั�นว่า ถึ้งเวลา

ที่่�ไที่ยุควรเร่งเก็บเก่�ยุวผลจัากการลงทีุ่นด�านองค์ความัร้�และ
โครงสร�างพ่�นฐานในสถึาบันอุดมัศ้กษา โดยุได�ออกแบบมัาตรการ
ที่่�เอ่�อใหั�เกิด Deep-tech Startups และธิุรกิจันวัตกรรมัที่่�เติบโต
แบบก�าวกระโดด ด�วยุกลไกการร่วมัลงทุี่นขึ้องมัหัาวิที่ยุาลัยุ  
(University Holding Company) การส่งเสริมัเคร่อขึ้่ายุที่่�ปร้กษา
พัฒนาธุิรกิจันวัตกรรมั และการสร�างระเบ่ยุงเศรษฐกิจันวัตกรรมั
เช้ิงพ่�นที่่� รวมัที่ั�งได�เตร่ยุมัความัพร�อมัผ้�เล่นรายุสำคัญและระบบ
สนับสนุนต่าง ๆ ใหั�ไที่ยุก�าวส่้อุตสาหักรรมัใหัมั่ท่ี่�ใช้�นวัตกรรมั  
โดยุม่ัอุตสาหักรรมัอาหัารแห่ังอนาคต อุตสาหักรรมัเศรษฐกิจั
สร�างสรรค์ เป็นอาที่ิ นอกจัากน่� สอวช้. ยุังเหั็นโอกาสที่่�จัะใช้�กลไก 
อววน. ส่งเสริมัการยุกระดับสถึานะที่างสังคมัขึ้องประช้าช้นกลุ่มั
ฐานราก ใหั�กลุม่ัเปราะบางมัห่ัลกัประกนัโอกาสที่างการศ้กษาและ
สามัารถึเขึ้�าส้่เส�นที่างอาช้่พที่ักษะกลาง-ส้ง รวมัที่ั�งบ่มัเพาะใหั�เกิด
ผ้�ประกอบการนวัตกรรมัในชุ้มัช้นที่่�เขึ้�มัแขึ้็ง ซ้ึ่�งเหัล่าน่�จัะเป็น
เคร่�องยุนต์สำคัญที่ำใหั�ไที่ยุพ�นจัากกับดักรายุได�ปานกลางและ 
ขึ้ยุับสถึานะที่างสังคมัขึ้องเศรษฐกิจัฐานรากไปควบค้่กัน 
 
จัากการออกแบบเช้ิงระบบ อววน. ในระยุะที่่�ผ่านมัา ในปี 2565 
ถึ่อเป็นปีที่่�เหั็นการยุกระดับเช้ิงโครงสร�างการบริหัารจััดการหัลายุ
เร่�องเกิดขึ้้�นเป็นร้ปธิรรมั ที่ั�งการจััดตั�งองค์การมัหัาช้นเพ่�อเพิ�มั
ประสิที่ธิิภาพการบริหัารจััดการงานวิจััยุและนวัตกรรมั ภายุใต�ช้่�อ 
“สำนักงานเร่งรัดการวิจััยุและนวัตกรรมัเพ่�อเพิ�มัความัสามัารถึใน
การแขึ้่งขึ้ันและการพัฒนาพ่�นที่่� (องค์การมัหัาช้น)” และการเสนอ
ใหั�จััดตั�งสถึาบันอุดมัศ้กษาเพ่�อขึ้ับเคล่�อนเศรษฐกิจัสร�างสรรค์
ขึ้องประเที่ศ 

ในป ี2566 สอวช้. จัะเน�นการขึ้้�นรป้และที่ดลองแพลตฟอรม์ัเรง่การ
ฟ้�นตัวและการพัฒนาที่่�ยัุ�งยุ่นด�วยุนวัตกรรมั เพ่�อสร�างระบบนิเวศ
ที่่�สนับสนุนใหั�เกิดธิุรกิจันวัตกรรมัในระดับชุ้มัช้นและธิุรกิจั
นวัตกรรมัที่่�เติบโตแบบก�าวกระโดด สินค�านวัตกรรมัไที่ยุสามัารถึ
ออกส้่ตลาดที่ั�งในและต่างประเที่ศ ผ้�ประกอบการเดิมัสามัารถึ 
ก�าวขึ้้�นส้ห่่ัวงโซ่ึ่คณุค่าขึ้องอตุสาหักรรมัใหัม่ัได� ธิรุกจิัสามัารถึปรบัตวั 
และมั่ภ้มิัต�านที่านต่อการเปล่�ยุนแปลงสภาพภ้มิัอากาศ และ 
เพิ�มัแรงงานสมัรรถึนะส้งใหั�เพ่ยุงพอ 

สอวช้. จัะเดินหัน�าสนับสนุนการพัฒนาและต่อยุอดศักยุภาพ อววน. 
มัาใช้�นำพาประเที่ศไที่ยุเขึ้�าส้่ประเที่ศรายุได�ส้ง ที่่�ที่ั�วถึ้งและยุั�งยุ่น

(ดร.กิติพงค์ พร้อมูวิงค์)
ผ้�อำนวยุการสำนักงานสภานโยุบายุการอุดมัศ้กษา

วิที่ยุาศาสตร์ วิจััยุและนวัตกรรมัแหั่งช้าติ
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สำานักงานสภานโยบายการอำุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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วิิสัยที่ัศน์

อววน. นำ�พ�ประเทศไทยไปสู่่�ก�รเป็นประเทศพัฒน�แล้้ว
แล้ะมีีระบบนวัตกรรมีที�เข้้มีแข้็งเป็นร�กฐ�นก�รพัฒน�เพ่�ออน�คตเศรษฐกิจเติบโต

อย��งสู่มีดุุล้แล้ะยั�งย่น กระจ�ยโอก�สู่อย��งทั�วถึึงคนไทยมีีคว�มีอย่�ดุีมีีสูุ่ข้ 
เข้้�ถึึงก�รเรียนร่้ตล้อดุชีีวิตที�มีีคุณภ�พ
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พิันธกิจำต�มกฎหม�ย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน
การปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการสภานโยบาย ตามมาตรา 11 มาตรา 21 และมาตรา 22 *

หน้าที่และอำนาจ
ของสภานโยบาย

วัตถุประสงค์ สอวช. 
รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ
ของสภานโยบาย

บทบาทหน้าที่
ของ สอวช.

เพือ่สง่เสริมและสนบัสนนุใหเ้กดิการพฒันา
และการบรูณาการดา้น อววน. ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผน

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนใ์นการผลติและพฒันา
กําลงัคนของประเทศใหส้ามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประเทศ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดบัโลกได ้โดยใชก้ารวจิยัและนวตักรรม
ในการขบัเคลือ่นประเทศ พฒันาเศรษฐกจิ 
ชุมชน และสังคม

สนบัสนนุการนาํผลงานวิจยัและนวัตกรรม
ทีส่ําเร็จแลว้ไปสูก่ารผลติทีไ่ดม้าตรฐานเพือ่
ใช้ประโยชน์ ในภาคการเกษตร ภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการ

กํากบัทศิทางการดําเนนิงานของ คกก. และ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม

เสนอ ครม. เร่งรัดติดตามการปรับปรุง
กฎหมาย อววน. และเชื่อมโยงการทํางาน
ภาครัฐและเอกชนแก้ปัญหาประเทศ

เสนอแนะ ครม. กําหนดมาตรการ แรงจงูใจ
เพื่อพัฒนา อววน.

ติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน

กํากบั เรง่รดั ตดิตาม บรูณาการการจดัทํา
ฐานข้อมูล อววน.

เสนอรายงานการพัฒนา อววน. ต่อ ครม. 
และรัฐสภา

เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการ
อุดมศึกษา และด้านวทิยาศาสตร์  วจัิยและ
นวตักรรมต่อ ครม.

ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย ออกแบบ และ
จัดทํา ข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พฒันา อววน. เพือ่ส่งตอ่ใหห้นว่ยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรมนําไปปฏิบัติ

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ และจัดทํา
มาตรการ กลไก แนวทาง การพฒันา อววน. 
รวมทั้งการจัดทํากฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนา อววน.

วางระบบการจดัทําฐานขอ้มลู อววน. และการ
ตดิตามประเมนิผลการดําเนนิการตามนโยบาย

จัดทําข้อเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ 
อววน.

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชา
สังคม ขับเคลื่อน นําร่องนโยบาย อววน.

เห็นชอบกรอบวงเงิน ด้านการอดุมศกึษา 
และด้านวทิยาศาสตร์  วิจัยและนวฒักรรม 
เพื่อเสนอ ครม. อนุมัติ

วิิสำัยทัศึนุ์ พันุธิกิจั ภารกิจัตามูกฎห่มูายจััดตั�งห่นุ่วิยงานุ
การปฏิิบัติห่นุ้าท่�สำำานุักงานุเลข้านุุการสำภานุโยบาย ตามูมูาตรา 11 มูาตรา 21 และมูาตรา 22 ข้องพระราชบัญญัต ิ
สำภานุโยบายการอุดมูศึึกษา วิิทยาศึาสำตร์ วิิจััยและนุวิัตกรรมูแห่่งชาติ พ.ศึ. 2562 

หมายเหตุุ อววน. ค่อ การอุดมัศ้กษา วิที่ยุาศาสตร์ วิจััยุและนวัตกรรมั 
สา
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สำำหรับผู้้�บริหาร
บทสรุป
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บที่สริุป
สำาหรับผ้�บริหาร
สำนกังานสภานโยุบายุการอดุมัศก้ษา วทิี่ยุาศาสตร ์วจิัยัุและนวตักรรมัแหัง่ช้าต ิหัรอ่
สอวช้. มัห่ัน�าที่่�สนบัสนนุการดำเนนิงานขึ้องสภานโยุบายุการอดุมัศก้ษา วทิี่ยุาศาสตร์ 
วิจััยุและนวัตกรรมัแหั่งช้าติ เพ่�อกำหันดที่ิศที่างพัฒนาการอุดมัศ้กษา วิที่ยุาศาสตร์ 
วจิัยัุและนวัตกรรมั ในการผลิตและพัฒนากำลังคนขึ้องประเที่ศใหั�สามัารถึตอบสนอง
ต่อความัต�องการขึ้องประเที่ศ และสร�างข่ึ้ดความัสามัารถึในการแข่ึ้งขึ้นัในระดบัโลกได� 
โดยุใช้�การวิจััยุและนวัตกรรมัในการขึ้ับเคล่�อนประเที่ศ พัฒนาเศรษฐกิจั ชุ้มัช้นและ
สังคมั รวมัที่ั�งสนับสนุนการนำผลงานวิจััยุและนวัตกรรมัที่่�สำเร็จัแล�วไปส้่การผลิต
ที่่�ได�มัาตรฐาน เพ่�อใช้�ประโยุช้น์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหักรรมัและภาคบริการ

สอวช้. มั่เป้าหัมัายุชั้ดเจันในการร่วมัขัึ้บเคล่�อนเพ่�อนำพาประเที่ศไที่ยุไปส้่ประเที่ศ
พัฒนาแล�ว โดยุใช้�การอุดมัศ้กษา วิที่ยุาศาสตร์ วิจััยุและนวัตกรรมั (อววน.) เขึ้�าไป
หันุนเสริมัและเร่งใหั�ไที่ยุเปล่�ยุนผ่านไปส้่ประเที่ศพัฒนาแล�วได�สำเร็จั โดยุ สอวช้. 
ร่วมัขึ้ับเคล่�อน ใน 5 มัิติสำคัญ ค่อ (1) ยุกระดับประเที่ศไที่ยุหัลุดจัากกับดักรายุได�
ปานกลาง (2) ยุกระดับเศรษฐกิจัฐานรากและลดความัเหัล่�อมัล�ำด�วยุ อววน.
(3) ลดก๊าซึ่เร่อนกระจัก (4) มั่สัดส่วนแรงงานที่ักษะส้งเพิ�มัขึ้้�น และ (5) การปฏิิร้ป
ระบบการอดุมัศก้ษา วทิี่ยุาศาสตร ์วจิัยัุและนวตักรรมั โดยุมัผ่ลการดำเนนิงานสำคญั
ในปี 2565 ดังน่� 
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ยกระดับประเทศึไทยพ้นุจัากกับดักรายได้ปานุกลาง

ออกแบบมัาตรการและกลไกเพ่�อยุกระดบัวสิาหักจิัฐานนวัตกรรมั ควบค้ไ่ปกบัการสร�างอตุสาหักรรมัแห่ังอนาคต ด�วยุแพลตฟอร์มัพฒันา
ผ้�ประกอบการที่่�ช้่วยุเช้่�อมัโยุงผ้�ประกอบการนวัตกรรมักับตลาด และสร�างศักยุภาพผ้�ประกอบการใหั�สามัารถึเขึ้�าส่้ตลาดต่างประเที่ศได�  
เพ่�อเพิ�มัจัำนวนและเพิ�มัมัล้คา่วสิาหักิจัฐานนวตักรรมั ซ้ึ่�งจัะช้ว่ยุยุกระดบัประเที่ศไที่ยุพ�นจัากกบัดกัรายุได�ปานกลางผา่นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจันวัตกรรมั 

กลไกการส่่งเส่ริมนวััตุกรรมด้้านใหม่ (Innovation 
Sandbox) เพ่�อยุกเว�นการบังคับใช้�กฎหัมัายุที่่�เป็นอุปสรรค
ในการนำเที่คโนโลยุ่ใหัมั่มัาใช้�ในประเที่ศ ใหั�นวัตกรรมัเกิดได�
อยุ่างรวดเรว็โดยุที่่�ยัุงคำนง้ถ้ึงความัปลอดภัยุและความัเหัมัาะสมั 
ในบริบที่ขึ้องไที่ยุ 

ส่ร้างควัามเชื่่�อมั�นในอุตุส่าหกรรมเคร่�องม่อแพทย์ไทย  
เสนอแนะนโยุบายุและออกแบบสนามัที่ดลอง (Sandbox) 
การจััดซึ่่�อจััดจั�างภาครัฐ เพ่�อที่ำใหั�เกิดความัต�องการ
ผลิตภัณฑ์์นวัตกรรมัไที่ยุในสาขึ้าอุตสาหักรรมัยุาและ
เวช้ภัณฑ์์ที่างการแพที่ยุ์ เพิ�มัขึ้้�นในตลาดภาครัฐ 

ขัับเคล่�อนเศรษฐกิจส่ร้างส่รรค์จากทุนทางวััฒนธรรม 
บ้รณาการงานด�านศิลปวัฒนธิรรมั วิที่ยุาศาสตร์ การวิจััยุ
และนวัตกรรมั เพ่�อใหั�เกดิการอนรุกัษ์ ฟ้�นฟ ้และต่อยุอดไป
ส่้การพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่างวัฒนธิรรมัในร้ปแบบใหัม่ั ๆ  
ผ่านขึ้�อรเิริ�มัที่่�สำคญั อาที่ ิ ความัร่วมัมั่อพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรมัที่างวัฒนธิรรมัระหัว่างกระที่รวงวฒันธิรรมัและ
กระที่รวง อว. และขึ้�อเสนอการจััดตั�งสถึาบันอุดมัศ้กษา 
เฉุพาะที่างเพ่�อขึ้ับเคล่�อนเศรษฐกิจัสร�างสรรค์

ส่ร้างอุตุส่าหกรรมยานยนต์ุไฟฟ้าด้ัด้แปลง (EV 
Conversion Industrialization) สง่เสรมิัความัเขึ้�าใจัและ
ผลักดันเช้ิงนโยุบายุ EV Conversion โดยุเริ�มัจัากการใช้�
ตลาดภาครัฐ และส่งเสริมัผ้�ประกอบการไที่ยุร่วมังานวิจััยุ
และพฒันายุานยุนตไ์ฟฟา้ในไที่ยุใหั�ครอบคลมุัประเภที่ขึ้อง
ยุานพาหันะใหั�กว�างขึ้วางมัากขึ้้�น

ข้ับเคล่�อนุนุโยบายการ Scale up และเพิ�มู
จัำานุวินุผู้ประกอบการฐานุนุวิัตกรรมู (IDE) 

พัฒนาพ่�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจนวััตุกรรม (Route 1 
Innovation Economic Corridor) เพิ�มัความัสามัารถึ 
ที่างนวัตกรรมัใหั� SMEs ใหั�เจัาะตลาดที่ั�งในและต่างประเที่ศ  
โดยุใช้�โครงสร�างพ่�นฐานและบุคลากรด�านนวัตกรรมัในพ่�นที่่� 
ประกอบกับเคร่อข่ึ้ายุพ่�เล่�ยุงท่ี่�เช้่�ยุวช้าญด�านการค�าและ 
การตลาด และการมัเ่ส�นที่างโลจิัสตกิส์ระหัว่างประเที่ศที่่�สำคัญ 
ใหั�เกิดเป็นศ้นยุ์กลางความัเจัริญขึ้องภ้มัิภาค

พัฒนุานุโยบายข้ับเคล่�อนุอุตสำาห่กรรมู
แห่่งอนุาคต
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สำร้างฐานุกำาลังคนุสำมูรรถนุะสำูงรองรับการพัฒนุาในุอนุาคต

เสนอที่ิศที่าง/นโยุบายุเพ่�อพัฒนาระบบการอุดมัศ้กษาใหั�สามัารถึพัฒนากำลังคนใหั�ตอบสนองต่อความัต�องการ รวมัถึ้งที่ิศที่างขึ้องสังคมั
และโลกที่่�เปล่�ยุนไป เพ่�อเพิ�มัสัดส่วนแรงงานที่ักษะส้งในประเที่ศใหั�ถึ้งร�อยุละ 25 ในปี พ.ศ. 2570

ข้ับเคล่�อนุนุโยบายพัฒนุากำาลังคนุ
สำมูรรถนุะสำูงรองรับอุตสำาห่กรรมูเป้าห่มูาย

ข้ับเคล่�อนุนุโยบายการสำร้างศึักยภาพสำถาบันุ
อุดมูศึึกษาและพลิกโฉมูระบบอุดมูศึึกษาไทย 

แพลตุฟอร์มบริหารจัด้การการพัฒนากำลั งคน 
ส่มรรถนะสู่งตุอบการลงทุนขัองภาคผลิตุและบริการ 
ภายุใต�มัาตรการ Thailand Plus Package โดยุจั้งใจั 
ใหั�เกิดการพัฒนาบุคลากรและการจั�างแรงงานล้กจั�างที่่�มั่
ที่ักษะส้งด�าน STEM ซ้ึ่�งมั่หัลักส้ตรฝึึกอบรมัท่ี่�ผ่านการ
รับรองกว่า 540 หัลักส้ตร บุคลากรได�รับการพัฒนาที่ักษะ
เพิ�มัเติมั 15,388 คน จัาก 608 องค์กร และมั่การรบัรอง 
การจั�างงานที่ักษะส้งแล�วจัำนวน 1,741 ตำแหัน่งงาน  
จัาก 59 บริษัที่ 

ปรับเปล่�ยนบทบาทมหาวิัทยาลัยราชื่ภัฏให้เป็นตุ้นแบบ
มหาวิัทยาลัยเชื่ิงพ่�นท่� สนับสนุนการจััดที่ำ “แผนปฏิิบัติ
การเช้ิงยุุที่ธิศาสตร์ มัหัาวิที่ยุาลัยุราช้ภัฏิ” ที่่�จัะนำไปส้่การ
พัฒนาชุ้มัช้น สังคมัและเศรษฐกิจัโดยุมัหัาวิที่ยุาลัยุราช้ภัฏิ
เป็นกำลังสำคัญขึ้องพ่�นที่่�

Talent Thailand Platform รวบรวมัขึ้�อมั้ลยุ�อนหัลัง
ขึ้องกำลงัคนที่่�มัศ่กัยุภาพสง้ด�านที่่�เก่�ยุวขึ้�องกบัอตุสาหักรรมั 
เป้าหัมัายุและด�านศิลปวัฒนธิรรมั เพ่�อประโยุช้น์ในการจัดัที่ำ 
นโยุบายุและที่ิศที่างการพัฒนากำลังคนและการใช้�
ประโยุช้น์กำลังคนที่่�มั่ศักยุภาพส้ง

Higher Education Sandbox คณะรัฐมันตร่อนุมััติใหั�
ที่ดลองใช้�นวัตกรรมัการจััดการร้ปแบบใหัมั่ เพ่�อใหั�สามัารถึ
ผลติบณัฑ์ติที่่�มัส่มัรรถึนะตรงตามัความัต�องการขึ้องประเที่ศ 
โดยุจัะเริ�มัดำเนินการใน 4 หัลักส้ตร ที่่�จัะผลิตกำลังคน 
ตอบโจัที่ยุ์ความัต�องการขึ้องประเที่ศ 17,455 คน 

ปรับเปล่�ยนบทบาทมหาวัิทยาลัยเทคโนโลย่ราชื่มงคล  
เพ่�อขัับเคล่�อนประเด้็นส่ำคัญขัองประเทศ สนับสนุนการ 
จััดที่ำ “ยุุที่ธิศาสตร์มัหัาวิที่ยุาลัยุเที่คโนโลยุ่ราช้มังคลฯ  
พ.ศ. 2566 – 2570” มัุง่เน�นใหั�เกิดบัณฑิ์ตนักปฏิบัิตมิัอ่อาช้พ่ 
การสร�างขึ้ด่ความัสามัารถึที่างด�านเที่คโนโลยุแ่ละนวตักรรมั
ขึ้องภาคเกษตร ภาคอุตสาหักรรมั และภาคบริการ 
ตามัอัตลักษณ์ขึ้องชุ้มัช้นที่�องถึิ�นและพ่�นที่่�
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ยกระดับสำถานุะทางสำังคมูข้องคนุในุกลุ่มูฐานุราก

พฒันา New Local Economy ใหั�มัข่ึ้ด่ความัสามัารถึในการแขึ้ง่ขัึ้น 
เช้่�อมัโยุงคนจัน เขึ้�าส้่ Value Chain และใช้�นวัตกรรมัเพ่�อแก�จัน
และลดความัเหัล่�อมัล�ำ  ยุกระดับศกัยุภาพความัเป็นผ้�ประกอบการ
ฐานราก

พัฒนุานุโยบายสำ่งเสำริมูการยกระดับ
สำถานุะทางสำังคมูและเศึรษฐกิจัฐานุราก นุำา อวิวินุ. ห่นุุนุเป้าห่มูาย GHG Net Zero

ออกแบบระบบบริห่ารการจััดการ
ทรัพยากรนุำ�าเพ่�อควิามูยั�งย่นุ 

สำ่งเสำริมูการพัฒนุาท่�ยั�งย่นุและเป็นุมูิตรต่อ 
สำิ�งแวิดล้อมูด้วิยกลไก อวิวินุ. 

ใช้�ขึ้ด่ความัสามัารถึและกลไกด�านการอดุมัศก้ษา วทิี่ยุาศาสตร์ วจิัยัุ
และนวัตกรรมัเพ่�อเร่งการเปล่�ยุนผ่านส่้การเป็นประเที่ศที่่�ปล่อยุ 
ก๊าซึ่เร่อนกระจักสุที่ธิิเป็นศ้นย์ุ รวมัที่ั�งการเติบโตที่่�เป็นมิัตรต่อ 
สิ�งแวดล�อมั

ขั้อเส่นอกลไกกองทุนพลังงานชืุ่มชื่น เพ่�อเพิ�มการเขั้าถึง
เทคโนโลย่พลังงานทางเล่อกขัองชืุ่มชื่น โดยุการสร�าง
ระบบนิเวศที่ั�งด�านการเงิน เที่คโนโลยุ่ และธิุรกิจั ที่่�เอ่�อต่อ
การเปล่�ยุนผ่านส้เ่ที่คโนโลยุ่พลังงานที่างเลอ่กในระดับชุ้มัช้น
ตามักลไกตลาดและลดการพ้�งพาจัากภาครัฐในระยุะยุาว 

ข้ัอเส่นอนวััตุกรรมเชื่ิงระบบเพ่�อการบริหารจัด้การน�ำ  

(จัด้ตุั�งกระทรวังทรัพยากรน�ำ) นำงานวิจััยุ วิที่ยุาศาสตร์ 
เที่คโนโลยุ่และนวตักรรมัไปสนบัสนนุการบรหิัารจัดัการน�ำอยุ่าง
มัป่ระสิที่ธิภิาพในระดับนโยุบายุ ใหั�การบริหัารจัดัการน�ำมัค่วามั
ที่ันสมััยุ ผ่านการลงนามับันที่้กขึ้�อตกลงความัร่วมัม่ัอกับ
สำนักงานที่รพัยุากรน�ำแห่ังช้าต ิ และเสนอที่างเลอ่กรป้แบบ
ระบบบริหัารจััดการน�ำ ต่อคณะกรรมัการกำหันดนโยุบายุ 
ขึ้บัเคล่�อนการบรหิัารจัดัการที่รพัยุากรน�ำ 

กรอบนโยบายระบบนเิวัศนวัตัุกรรมเศรษฐกจิหมนุเวัย่น: 
วัิส่ัยทัศน์ 2030 จััดที่ำขึ้�อเสนอแนะกรอบยุุที่ธิศาสตร์ 
เป้าหัมัายุ roadmap การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมั
เศรษฐกจิัหัมันุเวยุ่น และ 7 Flagship ที่่�สำคญั ใหั�เป็นส่วนหัน้�ง 
ในการวางนโยุบายุขึ้องหัน่วยุงานที่่�เก่�ยุวขึ้�อง

นโยบายการแ ก้ ไขัปัญหาควัามยากจนและลด้ 
ควัามเหล่�อมล�ำในพ่�นท่�นำร่อง สร�างต�นแบบแนวที่างลด 
ความัเหัล่�อมัล�ำด�วยุนวัตกรรมัภาครัฐ ผ่านกระบวนการพัฒนา 
นโยุบายุแบบมั่ส่วนร่วมัใน 3 พ่�นที่่�นำร่อง จันได� 3 ต�นแบบ
นโยุบายุส่งต่อใหั�สำนักงาน ป.ยุ.ป. นำไปขึ้ยุายุผลต่อไป

กรอบมาตุรการการนำ อวัวัน. เพ่�อหนุนเป้าหมาย Carbon 
Neutrality และ GHG Net Zero ขัองประเทศไทย  
สภานโยุบายุฯ เห็ันช้อบ 3 กลไกการขัึ้บเคล่�อนขึ้อง
กระที่รวง อว. เพ่�อสนับสนุนเจัตนารมัณ์ขึ้องประเที่ศที่่�จัะ
ยุกระดับการแก�ไขึ้ปัญหัาสภาพภ้มัิอากาศ 
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ปฏิิรูประบบการอุดมูศึึกษา วิิทยาศึาสำตร์ วิิจััยและนุวิัตกรรมู

ปฏิริป้ระบบ อววน. อยุ่างต่อเน่�องจัากปีที่่�ผ่านมัาเพ่�อเพิ�มัประสทิี่ธิภิาพและประสทิี่ธิผิลขึ้องระบบบรหิัารจัดัการ อววน. พร�อมัส่งเสริมัและ
สร�างแรงจัง้ใจัการที่ำงานขึ้องภาคเอกช้นและกระตุ�นใหั�ภาคเอกช้นลงที่นุด�าน ววน. เพิ�มัขึ้้�น โดยุการมัร่ะบบจัดัสรรและบรหิัารงบประมัาณ
เพ่�อตอบสนองต่อโจัที่ย์ุการพัฒนาประเที่ศ มัร่ะบบ/กลไกการบริหัารจัดัการงานรป้แบบใหัม่ัที่่�มัุง่ตอบประสิที่ธิผิลและผลกระที่บเปน็สำคัญ

ปรับระบบบริห่ารจััดการภาครัฐ
และงบประมูาณรูปแบบให่มู่ 

ปลดล็อกกฎห่มูาย กฎ ระเบ่ยบ 
ให่้เอ่�อต่อการพัฒนุา อวิวินุ. 

บทวัิเคราะห์การลงทุนขัองภาครัฐด้้านวัิทยาศาส่ตุร์ 
วัิจัยและนวััตุกรรม (วัวัน.) เพ่�อการพัฒนาประเทศ 
วเิคราะหัผ์ลที่่�เกิดขึ้้�นจัากการลงที่นุจัากภาครฐัด�าน ววน. 
ในช้่วง พ.ศ. 2557 – 2564 เพ่�อสะที่�อนถึ้งบที่บาที่ขึ้อง
การปฏิิร้ประบบ อววน. ที่่�มั่ส่วนช่้วยุในการพัฒนาและ
เพิ�มัประสิที่ธิิภาพขึ้องการใช้�จั่ายุงบประมัาณด�าน ววน.

การจัด้ตุั�งส่ำนักงานเร่งรัด้การวัิจัยและนวััตุกรรม 
เพ่�อเพิ�มควัามส่ามารถในการแขัง่ขันัและการพัฒนาพ่�นท่� 
(องคก์ารมหาชื่น) คณะรฐัมันตรเ่หัน็ช้อบการตั�งหันว่ยุงาน
เป็นกลไกบริหัารและจััดการทุี่นท่ี่�สำคัญ เพ่�อเพิ�มัความั
สามัารถึในการแขึ้่งขึ้ัน และสร�างรากฐานไปส้่อุตสาหักรรมั
และกจิัการแห่ังอนาคต การพฒันาพ่�นที่่� และการยุกระดับ 
คณุภาพช้วิ่ตและเศรษฐกิจัฐานราก รวมัที่ั�งใหั�เกิดการลงทุี่น
วิจััยุและนวัตกรรมัร่วมักับภาคเอกช้น 

ขัอ้เส่นอแนะเชื่งินโยบายการศกึษาแนวัทางการจดั้ส่รร
งบประมาณการอุด้มศึกษาเพ่�อส่นองตุ่ออุปส่งค์ 
(Demand-side Financing) เพ่�อเปล่�ยุนผ่าน 
ระบบการจััดสรรและบริหัารงบประมัาณด�านการ
อุดมัศ้กษาจัากเดิมัท่ี่�ม่ัลักษณะตอบสนองต่ออุปที่านเป็น
หัลักมัาใช้�หัลักการ Demand-directed Budgeting  
มัุ่งใหั�การผลิตกำลังคนที่่�ตอบสนองต่อความัต�องการได�
อยุ่างแที่�จัริง

กฎหัมัายุลำดบัรองขึ้อง พ.ร.บ. ส่ง่เส่รมิการใชื่ป้ระโยชื่น์
ผลงานวิัจัยและนวััตุกรรม พ.ศ. 2564 และออกแบบ
แนวที่างเพ่�อส่งเสริมัใหั�บุคลากรวิจััยุและนวัตกรรมันำ 
ผลงานวิจััยุไปใช้�ประโยุช้น์ 

จััดที่ำระเบ่ยุบสภานโยุบายุฯ ว่าด�วยุการร่วัมลงทุน 
เพ่�อนำผลงานวัจิยัและนวัตัุกรรมไปใช้ื่ประโยชื่น์ ที่่�จัะส่งเสริมั
ใหั�สถึาบันอุดมัศ้กษาและสถึาบันวิจััยุนำผลงานวิจััยุไปใช้�
ประโยุช้น์โดยุการจััดตั�งธิุรกิจันวัตกรรมั (Spin-off) และ
ลงทีุ่นในผ้�ประกอบการรายุใหัม่ัเพ่�อใหั�นำผลงานวิจััยุ 
ไปขึ้ยุายุผลและออกส้่เช้ิงพาณิช้ยุ์ได�จัริง

ปรบัหัลักเกณฑ์ก์ารจดั้ซื้่�อจดั้จา้งเพ่�อการวัจิยัและพฒันา
และเพ่�อการใหั�บริการที่างวิช้าการขึ้องสถึาบันอุดมัศ้กษา 
ใหั�คล่องตัวและส่งเสริมัการที่ำงานร่วมักับเคร่อขึ้่ายุ

รา่งกฎหัมัายุเก่�ยุวกับขัอ้มูลการอุด้มศึกษา วัทิยาศาส่ตุร์ 
วัิจัยและนวััตุกรรม เพ่�อใหั�สามัารถึเช้่�อมัโยุงและเขึ้�าถ้ึง
ขึ้�อมั้ลได�อยุ่างเป็นระบบ

จััดตั�ง Sandbox โดยุอาศัยุหัลักการขึ้อง Innovation 
Sandbox ตามัมัาตรา 14 พ.ร.บ. สภานโยุบายุฯ 

กฎหัมัายุที่่� เ ก่� ยุ วขึ้� อ งกั บการจั ด้ตุั� ง กองทุ น เพ่� อ 
พัฒนาการอุด้มศึกษา 

ส่ ง เสริ มัจริ ยธรรมการ วิัจั ย  กำหันดหัลัก เกณฑ์์ 
การวิจััยุและขึ้�อกำหันดจัริยุธิรรมัรองรับการวิจััยุที่่�อาจัมั่
ปัญหัาหัร่อกระที่บกับหัลักศาสนา วัฒนธิรรมั จัาร่ต
ประเพณ่ หัร่อศ่ลธิรรมัอันด่ขึ้องประช้าช้น

บท
สรุ

ุปส
ำ�ห

รุับ
ผู้้�บ

รุิห
�รุ

สำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รุอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตรุ์ วิจัยและนวัตกรุรุมแห่งช�ติ
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สอวช. กัับกัารขัับเคลื่่�อนส่�โลื่กั GHG Net Zero
Grand Challenge
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Grand Challenge  
สอวช. กัับกัารขัับเคล่ื่�อนส่�โลื่กั GHG  
Net Zero

ทั่่�วทั่่�งโลกกำล่งเผชิิญก่บปััญหาทั่่�ม่ีความีซั่บซั้อน ไมี่ม่ีทั่างออก
สุุดท้ั่ายท่ั่�แน่ชิ่ด และไม่ีสุามีารถแก้ปััญหาได้อย่างตรงไปัตรงมีา 
ปัญัหาเหล่าน่�อาจเรย่กได้วา่เป็ันปัญัหาที่่�ไร้สู้ตูร้สูำเร้จ็ หรือ Wicked  
Problems ปััญหาเหล่าน่�ม่ีกม่ีความีเก่�ยวโยงเข้้าก่บหลาย ๆ  ด้าน 
เชิ่น ด้านสุิ�งแวดล้อมี ด้านการเมีืองระหว่างปัระเทั่ศ และด้าน
เศรษฐกจิ การแก้ปััญหาเหล่าน่� จำเป็ันต้องมีท่ั่่�งนวต่กรรมีทั่างความีคดิ  
และเทั่คโนโลย่ในการแก้ปััญหา น่บว่าเปั็น Grand Challenge 
สุำหร่บนานาปัระเทั่ศทั่่�วโลกทั่่�กำล่งเผชิิญหน้าร่วมีก่น

หน่�งใน Grand Challenge ทั่่�ปัระเทั่ศไทั่ย ต้องปัระสุบในปีัทั่่�ผ่านมีา 
และปัีต่อ ๆ  ไปั คือ ปััญหาจากการ้เปัลี่่�ยนแปัลี่งสูภาพภูมิิอากาศ
หร้อื Climate Change แมีว้า่ปัระเทั่ศไทั่ยจะเป็ันปัระเทั่ศท่ั่�ปัล่อย

ก๊าซัเรอืนกระจกซั่�งเป็ันต้นตอข้องปััญหาน้อยกว่า 1% เมีื�อเทั่ย่บกบ่ 
ทั่่�งโลก ปัระเทั่ศไทั่ยกลบ่เปัน็หน่�งในกลุม่ีปัระเทั่ศทั่่�ไดร้บ่ผลกระทั่บ
จาก Climate Change สุูงทั่่�สุุดเนื�องมีาจากความีเปัราะบางข้อง
ภาคเกษตรกรรมี ไมี่เพี่ยงเทั่่าน่�น ผู้ปัระกอบการในปัระเทั่ศไทั่ยย่ง
ต้องร้ับมิือกับแร้งกดดันที่างการ้ค้้าจากมิาตร้การ้ด้าน 
สูิ�งแวดลี่อ้มิของปัร้ะเที่ศคู้�ค้า้ ทั่างออก คอื การ้ปัร้บัโค้ร้งสูร้า้งที่าง
เศร้ษฐกิจให้เหมิาะสูมิกับการ้พัฒนาแบบ GHG Net Zero 
Emission แลี่ะยืดหย่�นต�อการ้เปัลี่่�ยนแปัลี่งสูภาพภูมิิอากาศ 
ปัระเทั่ศไทั่ยปัระกาศเป้ัาหมีาย GHG Net Zero 2065 เพีื�อสุร้าง 
เป้ัาหมีายร่วมีก่น ให้ปัระเทั่ศไทั่ยและผู้ปัระกอบการปัร่บต่วและ
เปัล่�ยนแปัลงเพีื�อเสุริมีสุร้างความีสุามีารถในการเติบโตและแข้ง่ข้น่ 
และเกิดเปั็นโจทั่ย์ทั่่� สุอวชิ. ชิ่วยเร่งสุน่บสุนุนด่งน่�

สุอวชิ. ไดต้ระหนก่ถ่งความีสุำคญ่ข้องอดุมีศก่ษา วทิั่ยาศาสุตร ์วจิย่ และนวต่กรรมี ในการสุนบ่สุนนุการปัรบ่ตว่และเปัล่�ยนแปัลงโครงสุรา้ง
ทั่างเศรษฐกิจข้องปัระเทั่ศรองร่บการเปัล่�ยนแปัลงสุภาพีภูมีิอากาศ ได้ผล่กด่นเชิิงในด้านทั่่�สุำค่ญ ด่งน่� 

สอวช. กัับกัารขัับเคลื่่�อน
ส่�โลื่กั GHG Net Zero
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สำานักังานสภานโยบายกัารอุดมศึกัษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกัรรมแห�งชาติ
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1. กัารพััฒนาด้้วยหลื่ักักัารเศรษฐกัิจหมุุนเวียน

สุอวชิ. ผล่กด่นการพี่ฒนาด้วยหล่กการเศรษฐกิจหมุีนเว่ยน ด้วย
การเชิื�อมีต่อผู้เล่นในระบบเพีื�อสุร้าง Vision ร่วมีก่นข้องปัระเทั่ศ 
ซั่�งต้องปัระกอบด้วยการผล่กด่นด้านนโยบาย ด้านโครงสุร้าง 
พีื�นฐาน ด้านผู้ปัระกอบการ และความีตระหน่กรู้ข้องปัระชิาชิน 
จากแรงกดดน่ทั่างการค้าจากมีาตรการด้านสุิ�งแวดล้อมีข้องปัระเทั่ศคูค้่า  
เชิน่ มีาตรฐานสุนิคา้นำเข้า้สุูป่ัระเทั่ศ EU รวมีถง่นโยบายข้องบรษิท่ั่
ข้้ามีชิาติข้นาดใหญ่ทั่่�บริษ่ทั่ SMEs ในปัระเทั่ศไทั่ยอยู่ในห่วงโซั่
มีูลค่า ทั่ำให้ผู้ปัระกอบการในปัระเทั่ศไทั่ยต้องเร่งปัร่บต่วอย่าง
มีหาศาลในช่ิวง 2-3 ปัขี้า้งหน้า หน่�งในหลก่การเศรษฐกิจ BCG คอื 
Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมีุนเว่ยนเปั็นหน่�งในแนวทั่าง
ทั่่�จะชิ่วยให้ผู้ปัระกอบการปัร่บต่วได้ผ่านการปัร่บเปัล่�ยนแนวคิด
การทั่ำธุุรกิจให้สุามีารถสุก่ดมีูลค่าออกมีาจากทั่ร่พียากรธุรรมีชิาติ
ให้ได้คุ้มีค่าทั่่�สุุดในทัุ่ก ๆ วงจรข้องทั่ร่พียากรน่�น ซั่�งหล่กการ
เศรษฐกิจหมีุนเว่ยนนอกจากชิ่วยแก้ปััญหาเรื�องทั่ร่พียากรและ
ปััญหาข้ยะและข้องเสุ่ย ย่งเป็ันหน่�งในแนวทั่างท่ั่�สุามีารถช่ิวยให้
ปัระเทั่ศไทั่ยบรรลุเปั้าหมีาย GHG Net Zero ได้ (กว่า 45% ข้อง
การปัล่อยก๊าซัเรือนกระจกทั่่�วโลกสุามีารถลดได้ด้วยแนวทั่าง
เศรษฐกิจหมีุนเว่ยน)

Circular Economy Vision 2030

สุอวชิ.และหน่วยงานภาค่เห็นถ่งความีสุำค่ญข้องการสุร้าง 
สุภาพีแวดลอ้มีทั่่�เสุรมิีสุรา้งผูป้ัระกอบการในการปัรบ่ตว่และแข้ง่ข่้น
ในตลาดโลก และด่งดูดการลงทุั่นจากต่างปัระเทั่ศ เพีื�อไม่ีให้
ปัระเทั่ศไทั่ยต้องสุูญเสุ่ยความีสุามีารถในการแข้่งข้่นในอนาคต

สุอวชิ. ได้ร่วมีก่บสุมีาคมีสุ่งเสุริมีการผลิตและการบริโภคทั่่�ย่�งยืน 
(ปัระเทั่ศไทั่ย) จ่ดเวทั่่แลกเปัล่�ยนความีรู้ Circular Economy  
Innovation Policy Forum โดยม่ีผู ้เข้ ้าร่วมีกว่า 877 ทั่่าน
จาก 770 องค์กร ซั่�งข้้อเสุนอแนะเชิงินโยบายจากโครงการได้ถกูพีฒ่นา
ร่วมีก่บเครือข้่ายต่อเนื�อง จนเกิดเปั็น Circular Economy Vision 
2030 ซั่�งเปั็นกรอบนโยบายเพีื�อข้่บเคลื�อนเศรษฐกิจหมีุนเว่ยน  
โดยจะเปั็นการข้่บเคลื�อนทั่่�งระบบนิเวศไปัพีร้อมี ๆ  ก่น ทั่่�งในด้าน
นโยบาย ดา้นโครงสุรา้งและปัจัจย่เอื�อ ดา้นผู้ปัระกอบการ และดา้น
ปัระชิาชิน และมีก่ารระบ ุ7 flagships โครงการสุำคญ่ซั่�งจะนำไปัสุู ่
การบรรลุเป้ัาหมีายทั่่�วางร่วมีกน่ไว้ในปีั 2030 คอื (1) การ้ลี่ดการ้ใช้้ 
ที่ร้ัพยากร้ใหมิ�ลี่ง 1 ใน 3 (2) การ้ลี่ดการ้ปัลี่�อยก๊าซ 
เร้ือนกร้ะจก 30 MtCO2e ต�อปัี แลี่ะ (3) การ้เพิ�มิ GDP 3%
ด้วยกิจกร้ร้มิเศร้ษฐกิจหมิ่นเว่ยน 

ศ่นย์คาด้กัารณ์์เทคโนโลื่ยีเอเปค (APEC Center for Technology Foresight)
กัับกัารขัับเคลื่่�อน Circular Economy

APEC Center for Technology Foresight จ่ดเวทั่่ปัระชิุมีเชิิงปัฏิิบ่ติการด้านการคาดการณ์์เทั่คโนโลย่รองร่บเศรษฐกิจหมีุนเว่ยน 
ร่วมีก่บกลุ่มีปัระเทั่ศใน APEC เพีื�อหา global demand ก่บโอกาสุทั่างการตลาด สุำหร่บ Circular technology และนำมีาจ่ดทั่ำ 
Technology Roadmap เกิดเปั็นการทั่ำงานร่วมีมีือ 7 โครงการ เชิ่น Agriculture waste to functional fibers โดย Circular 
Economy ถูกระบุไว้ใน APEC Bangkok Goals on Bio-Circular-Green (BCG) Economy ว่าเปั็นหน่�ง Key Areas ทั่่�สุำค่ญ
ต่อการพี่ฒนาอย่างย่�งยืน

Reduce new resource used Emission reduction Increase

From Circular Activities1/3 30 MtCO2e

Circular Economy 
Vision 2030 Goals

เกัษตรแลื่ะอาหาร

กัลืุ่�มุอุตสาหกัรรมุ

กัารเงิินสีเขัียว

ธุุรกัิจท�องิเที�ยวกัารเรียนร่้ในชุมุชน

มุุมุมุองิสิ�งิแวด้ลื่้อมุ

วิจัย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลื่ยี 7 Forum 770 องค์์กร

3% GDP

18   | NXPO ANNUAL REPORT 2022NXPO ANNUAL REPORT 2022



2. เช่�อมุโยงิ Climate Change ทุกัมุิติ ด้้วย Science, Technology and Innovation (STI)

กัารอบรมุกัระบวนกัารออกัแบบหมุุนเวียน (Circular Design)
เพั่�อขัับเคลื่่�อนเศรษฐกัิจหมุุนเวียน (หลื่ักัส่ตร CIRCO)

CIRCO Hub Thailand เกิดจากความีร่วมีมีือข้องสุมีาคมีเครือข้่ายโกลบอลคอมีแพี็กแห่งปัระเทั่ศไทั่ย และ สุอวชิ. โดยมี่เปั้าหมีาย
ในการสุ่งเสุริมีข่้ดความีสุามีารถด้านการออกแบบหมีุนเว่ยน (Circular Design) ให้ก่บธุุรกิจในปัระเทั่ศไทั่ย โดยใชิ้องค์ความีรู้ 
จากหล่กสุูตร CIRCO จากปัระเทั่ศเนเธุอร์แลนด์ ด้วยการสุน่บสุนุนข้องร่ฐบาลเนเธุอร์แลนด์ เพีื�อเสุริมีสุร้างข้่ดความีสุามีารถ 
ด้านเศรษฐกิจหมีุนเว่ยนแก่เอกชินไทั่ย มี่ผู้เข้้าร่วมีกว่า 100 บริษ่ทั่ จาก 9 กลุ่มีอุตสุาหกรรมี ได้เข้้าร่วมีกระบวนการบ่มีแนวคิด 
การออกแบบหมีุนเว่ยนในปัี 2565

โดยต่วอย่างในกลุ ่มีอสุ่งหาริมีทั่ร่พีย์ เกิดโมีเดลธุุรกิจทั่่�งในด้าน Subscription การบำรุงร่กษาบ้านและให้เชิ่าอุปักรณ์์
ดา้นบำรุงรก่ษาบ้าน ซั่�งทั่ำให้ไมีเ่กดิการสุิ�นเปัลอืงวสุ่ดุอปุักรณ์ ์หรือเปัน็ Platform เชิื�อมีโยง Waste ดา้นวสุ่ดุกอ่สุรา้งซั่�งยง่มีม่ีลูค่า
และมี่คนต้องการ รวมีถ่งเทั่คโนโลย่การลดว่สุดุก่อสุร้าง เชิ่น กระเบื�อง เหล็ก หรือโพีล่เอสุเตอร์ 

Credit: European Aggregates Association (UEPG)
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• กัารพััฒนาเค์รือข่่ายมหาวิิทยาลััย
ในบทบาท Service Provider แลื่ะ 
Green Campus

• พััฒนาเค์รือข่่ายนวิัตกรรมการลัด
ก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization 
Consortium)

• กลัไก/แพลัตฟอร์มถ่่ายทอด
เทค์โนโลัยีแลัะนวิัตกรรม ระหว�าง
หน�วยงานในประเทศแลื่ะกัาร
สนับสนุนจากันานาชาติิ

• แผนที�นำาทางเทค์โนโลัยีแลัะ
นวิัตกรรมเพั่�อลื่ดกั๊าซเร่อนกัระจกั
แลื่ะสนับสนุนกัารปรับติัวติ�อกัาร
เปลื่่�ยนแปลื่งสภาพัภ่มิิอากัาศ 

• กลัไกการร่วิมลังทุนด้านวิิจัย 
เทค์โนโลัยีแลัะนวิัตกรรม (Matching 
fund) กัับแหลื่�งทุนภายใน ภายนอกั
ประเทศ แลื่ะภาคเอกัชน

• สนับสนุน โค์รงการข่นาดใหญ่ ่
ที�เป็็นการ Scale-up แลื่ะ  
Demonstration ร�วมิเคร่อขั�าย
นวัติกัรรมิกัารลื่ดกั๊าซเร่อนกัระจกั แลื่ะ
การสนับสนุนเงินทุนจากต่างป็ระเทศ

สุอวชิ. เชิื�อมีโยง STI เข้้าหนุนเปั้าหมีาย Net Zero ข้องปัระเทั่ศ และใชิ้ปัระโยชิน์จากกลไกระหว่างปัระเทั่ศในการถ่ายทั่อดเทั่คโนโลย่
และความีรู้ในกระบวนการลดก๊าซัเรือนกระจกข้องภาคเอกชิน เทั่คโนโลย่และนว่ตกรรมี มี่บทั่บาทั่สุำค่ญมีาก ทั่่�งทั่างตรงและทั่างอ้อมี 
สุอวชิ. เชิื�อมีโยง Science Technology and Innovation (STI) เข้้าหนุนเปั้าหมีาย Net Zero ข้องปัระเทั่ศ โดย สุอวชิ. ได้นำเสุนอ
กรอบมีาตรการสุู่สุภานโยบายการอุดมีศ่กษา วิทั่ยาศาสุตร์ วิจ่ยและนว่ตกรรมีแห่งชิาติ และได้ร่บมีอบหมีายให้ปัระสุานหน่วยงาน
ทั่่�เก่�ยวข้้อง เพีื�อผล่กด่นและข้่บเคลื�อนมีาตรการฯ และรายงานความีก้าวหน้าต่อสุภานโยบาย

กัลื่ไกัด้้านความุร�วมุมุ่อ กัลื่ไกักัารถ่�ายทอด้
แลื่ะพััฒนาเทคโนโลื่ยี

กัลื่ไกัสนับสนุน
ด้้านกัารเงิิน

UNFCCC Technology Mechanism and Financial Mechanism แลื่ะบทบาท สอวช.

ภายใต้กรอบอนุสุ่ญญาสุหปัระชิาชิาติ (UNFCCC) Technology and Financial Mechanism คือ กลไกสุำหร่บการถ่ายทั่อด
เทั่คโนโลย่และความีรู้ และการสุน่บสุนุนทั่างการเงินเพีื�อการแก้ไข้ปััญหาและปัร่บต่วก่บ Climate Change สุอวชิ. ในฐานะ 
ศูนย์ปัระสุานงานด้านเทั่คโนโลย่ข้องปัระเทั่ศ (National Designated Entities: NDE) เช้ื�อมิโยงค้วามิต้องการ้ด้านเที่ค้โนโลี่ย ่
ในปัร้ะเที่ศ ที่ั�งจากเอกช้น หน�วยงานร้ัฐ มิหาวิที่ยาลี่ัย เข้ากับค้วามิช้�วยเหลี่ือจากต�างปัร้ะเที่ศ
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สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวิัตกรรมแห่่งชาติ

1 ส่่่่วนที่่่�่ 
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สภานโยบายการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม
แห่่งชาติ

สภานโยบายการอุดุมศึกึษา วิิทยาศึาสตร์ วิจิัยัและนวิตักรรมแห่่งชาต ิ
มหี่นา้ที�ในการกำห่นดนโยบายยุทธศึาสตรแ์ผนดา้นการอุดุมศึกึษา
และแผนด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมขอุงประเทศึ 
ให่้มีเอุกภาพและเป็นระบบ ตลอุดจันการจััดสรรงบประมาณและ
การประเ มินผลการปฏิิ บัติ ใ ห้่ เ ป็นไปโดยเห่มาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำเนินงานที�สำคััญในปีงบประมาณ 
พ.ศึ. 2565 ดังนี� 

สภานโยบายฯ ขัับเคลื่่� อนให้ ้ เกิิดกิารด ำ า เนินงาน
ในประเด็นยุทธศาสตร ์ส ำา คัญท่�มี่ผลื่กิระทบสูง 

• คัณะรัฐมนตรีเห็่นชอุบในห่ลักการให้่สถาบันอุุดมศึึกษา 
จััดการศึกึษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐานการอุดุมศึึกษา  
(Higher Education Sandbox) เม่�อุวินัที� 1 กมุภาพนัธ์ 
2565 ตามที�สภานโยบายเสนอุ และสภานโยบายมอุบห่มายให่ ้
คัณะกรรมการพเิศึษเฉพาะเร่�อุงดา้นการสง่เสรมินวิตักรรมการ
อุุดมศึึกษาปฏิิบัติห่น้าที�แทนสภานโยบาย โดยคัณะกรรมการ
พิเศึษเฉพาะเร่�อุงได้พิจัารณาให้่คัวิามเห็่นชอุบข้อุเสนอุการ
จััดการศึึกษาที�แตกต่างจัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษาจัำนวิน  
4 ข้อุเสนอุ มีเป้าห่มายในการผลิตกำลังคันสมรรถนะสูง 
ตอุบโจัทยส์ำคััญขอุงประเทศึ จัำนวิน 17,455 คัน ไดแ้ก ่สาขา
ฉกุเฉนิการแพทย์ การผลติบคุัลากร High-tech entrepreneur  
การผลิตบุคัลากรวิิศึวิกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจัิทัล  
และการผลิตกำลังคันศัึกยภาพสูงที�มีคัวิามรู้เชิงลึกด้าน
วิิทยาศึาสตร์ และแนวิคัิดเชิงนวิัตกรรม 

• ข้อุเสนอุการส่งเสริมสถาบันอุุดมศึึกษาเพ่ื่�อุขัับเคล่�อุน
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์ขัอุงประเทศึ และการจััดตั�งสถาบัน
ศึิลปะโรงเรียนเพาะช่าง เพ่�อุเป็นตัวิอุย่างการจััดตั�งสถาบัน
อุุดมศึึกษาเฉพาะทางด้านทัศึนศึิลป์ งานฝีีม่อุและห่ัตถกรรม 
ในกลุม่สถาบนัอุดุมศึกึษาเพ่�อุผลติและพฒันาบคุัลากรวิชิาชพี
และสาขาจัำเพาะ โดยมกีระทรวิงการอุดุมศึกึษา วิทิยาศึาสตร์ 
วิจิัยัและนวัิตกรรมเป็นห่น่วิยงานเจัา้ภาพ ซึึ่�งการจัดัตั�งสถาบัน
อุดุมศึกึษากลุม่เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์ั จัะเป็นกลไกสำคััญในการ
ขับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์ขอุงประเทศึ มีบทบาทสำคััญ
ตอุ่ระบบนเิวิศึเศึรษฐกิจัสรา้งสรรค์ั ทั�งในดา้นการอุนรุกัษแ์ละ
ส่บสานศิึลปวิัฒนธรรม การพัฒนาต่อุยอุดสินคั้าและบริการ

ขอุงภาคัอุุตสาห่กรรมและชุมชนให้่ตรงกับคัวิามต้อุงการขอุง
ตลาด รวิมทั�งการผลิตและพัฒนากำลังคันเฉพาะทาง
สมรรถนะสูงในการขับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์ขอุง
ประเทศึ

• ห่ลักการกรอุบแนวิทางการขัับเคล่�อุนประเทศึไทย 
ส่่ชาตินวิัตกรรมภายในปี พื่.ศึ. 2573 โดยมีสำนักงาน
นวิัตกรรมแห่่งชาต ิ (อุงค์ัการมห่าชน) เป็นห่น่วิยงานเจ้ัาภาพ 
ประกอุบด้วิย 6 แนวิทางสำคััญ ได้แก่ 
1. การขับเคัล่�อุนโดยภาคัรัฐผ่านกลไก Sandbox และ 

Accelerator ขอุงนวิัตกรรม 
2. เร่งการเติบโตในการลงทุนทางนวิัตกรรมเช่�อุมกับการ

ใช้ประโยชน์จัากงานวิิจััย 
3. กระตุ้นกิจักรรมและสร้างฐานข้อุมูลตลาดการเงิน

นวิัตกรรมและตลาดทุนทางเทคัโนโลยี 
4. เพิ�มจัำนวินวิิสาห่กิจัฐานนวัิตกรรมเพ่�อุการปฏิิรูป

โคัรงสร้างทางธุรกิจั 
5. กระตุ้นการจัดทะเบียนสิทธิบัตรและใช้ประโยชน์ 

สิทธิบัตรเพ่�อุเพิ�มมูลคั่าสินคั้าและบริการ 
6. เพิ�มจัำนวินนวัิตกรรมฐานคัวิามคิัดสร้างสรรค์ัและ

วิัฒนธรรม  
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สำานักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมแห่่งชาติ
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กิำาห้นดกิรอบวงเงนิดา้นกิารอดุมีศกึิษา วทิยาศาสตร ์วจิัยั
แลื่ะนวัตกิรรมี เพื่่�อตอบโจัทย์สำาคัญแลื่ะเร่งด่วนขัอง
ประเทศ

เพ่�อุให่้เกิดการขับเคัล่�อุนแผนด้านการอุุดมศึึกษาเพ่�อุผลิตและ
พัฒนากำลังคันขอุงประเทศึ พ.ศึ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศึ. 2566 – 2570 และแผนด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม
ขอุงประเทศึ พ.ศึ. 2566–2570 ตามกรอุบทิศึทางและกลไก 
นำประเทศึเกิดการเปลี�ยนแปลงอุย่างรวิดเร็วิแบบก้าวิกระโดด  
ให่้เป็นประเทศึที�พัฒนาแล้วิภายในปี พ.ศึ. 2580 สภานโยบาย 
ได้เห่็นชอุบกรอุบวิงเงินงบประมาณด้านการอุุดมศึึกษาในคัวิาม 
รับผิดชอุบขอุงกระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวิตักรรม และกรอุบวิงเงนิงบประมาณดา้นวิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและ
นวิตักรรมขอุงประเทศึ สำห่รบัปีงบประมาณ พ.ศึ. 2567 รวิมทั�งสิ�น  
146,070.4034 ล้านบาท รวิมทั�งระบบการจััดสรรและบริห่าร 
งบประมาณแบบบรูณาการที�มุง่ผลสัมฤทธิ�ตามกรอุบวิงเงินดงักล่าวิ 
เพ่�อุตอุบโจัทย์สำคััญและเร่งด่วินขอุงประเทศึ โดยเฉพาะการ 
ขบัเคัล่�อุนประเทศึดว้ิยโมเดลเศึรษฐกจิับซีึ่จีั ีทั�งดา้นการแพทยแ์ละ
สขุภาพ ด้านเกษตรและอุาห่าร เศึรษฐกจิัฐานรากเพ่�อุขจัดัคัวิามยากจัน  
และลดคัวิามเห่ล่�อุมล�ำ อุุตสาห่กรรมและบริการแห่่งอุนาคัต 
เศึรษฐกิจัสร้างสรรค์ัเพ่�อุสร้างคุัณคั่าและมูลค่ัาให้่กับทุนทาง
วิัฒนธรรม การผลิตและพัฒนากำลังคันเพ่�อุรอุงรับการขับเคัล่�อุน
นโยบายขอุงรัฐบาล 

1. การผลิตบัณฑิิตในระบบอุุดมศึึกษา ในระดับอุนุปริญญา 
ปรญิญาตรี และบัณฑิติศึกึษา โดยมีเป้าห่มายการพัฒนากำลัง
คันเพ่�อุขบัเคัล่�อุนอุตุสาห่กรรมเปา้ห่มาย จัำนวิน 415,525 คัน 

2. การผลิตกำลั งแรงงานในห่ลักสูตรระยะสั�น  (Non- 
degree program) ที�เปิดโอุกาสประชากรอุายุ 15 ปีขึ�นไป 
ที�มีคุัณวิุฒิระดับมัธยมศึึกษาห่ร่อุอุุดมศึึกษาสามารถพัฒนา
คัวิามรู้ในทักษะเดิม (Reskill) การยกระดับทักษะเดิม  
(Upskill) และการเพิ�มพูนทักษะให่ม่ (New skill) จัำนวิน 
ไม่น้อุยกว่ิา 25,000 คัน 

3. การพัฒนากำลังคันตลอุดช่วิงชีวิิตที�เปิดโอุกาสให่้ประชากร
อุายุ 25 ปีขึ�นไป สามารถรับการศึึกษาทั�งในระบบ Degree 
program และ Non-degree program 

นอุกจัากนี� ยังมีโคัรงการพลิกโฉมมห่าวิิทยาลัย (Reinventing 
university) เพ่�อุผลิตกำลังคันสมรรถนะสูงที�มีทักษะรอุงรับ
อุุตสาห่กรรมและบริการให่ม่แห่่งอุนาคัตที�อุยู่บนพ่�นฐานขอุง
เศึรษฐกจิัฐานนวิตักรรม การถา่ยทอุดอุงคัค์ัวิามรูด้า้นวิทิยาศึาสตร์ 
เทคัโนโลย ีและนวิตักรรมให้่แกผู้่ประกอุบการ เพ่�อุพฒันาวิสิาห่กจิั
ชมุชนและระบบเศึรษฐกจิัฐานราก ตลอุดจันการพฒันาคัวิามเป็นเลศิึ 
ขอุงสถาบนัอุดุมศึกึษาตามอุตัลกัษณ์และคัวิามเชี�ยวิชาญ ดำเนนิการ 
ตามกลไกการพลิกโฉมมห่าวิิทยาลัยใน 5 แพลตฟอุร์ม ได้แก่  
การพัฒนาคัุณภาพการเรียนการสอุน การพัฒนาแสวิงห่าบุคัลากร 
คัวิามเป็นนานาชาติ การบริห่ารงานวิิจััยและนวัิตกรรม และ 
การสร้างแพลตฟอุร์มคัวิามร่วิมม่อุ 

ในด้านการอุุดมศึึกษา การจััดสรรทรัพยากรจัะมุ่งเน้นให่้เกิด 
การผลิตบัณฑิิตและพัฒนากำลังคันที�รอุงรับการเรียนรู้ตลอุดชีวิิต 
(Life-long learning) ตอุบสนอุงต่อุคัวิามต้อุงการขอุง 
ตลาดแรงงาน และตอุบโจัทย์อุุตสาห่กรรมเป้าห่มายเพ่�อุการ 
พัฒนาประเทศึ ประกอุบด้วิย 

• กรอุบมาตรการการนำา อุวิวิน. เพื่่�อุห่นนุเป้าห่มาย Carbon 
Neutrality และ GHG Net Zero Emissions ขอุง
ประเทศึไทย ตามเจัตนารมณ์ขอุงประเทศึที�จัะยกระดับการ
แกไ้ขปัญห่าภมูอิุากาศึ ตั�งเปา้มุง่สูค่ัวิามเปน็กลางทางคัารบ์อุน
ภายในปี พ.ศึ. 2593 และบรรลุเป้าห่มายการปล่อุยก๊าซึ่ 
เร่อุนกระจักสุทธิเป็นศึูนย์ได้ในปี พ.ศึ. 2608 โดยมีกระทรวิง
การอุุดมศึกึษา วิทิยาศึาสตร์ วิจิัยัและนวิตักรรมเปน็ห่นว่ิยงาน
เจั้าภาพ ซึ่ึ�งประกอุบด้วิย 3 กลไกห่ลัก คั่อุ 
1. กลไกด้านคัวิามร่วิมม่อุ โดยการพัฒนาเคัร่อุข่าย

มห่าวิทิยาลยัในบทบาทผูใ้ห่บ้รกิาร (Service provider) 
สนับสนุนภาคัส่วินต่าง ๆ 

2. กลไกการถ่ายทอุดและพัฒนาเทคัโนโลยี โดยจััดทำ
แพลตฟอุร์มการถา่ยทอุดเทคัโนโลยแีละนวิตักรรมเช่�อุม
ตอุ่ระห่วิา่งห่นว่ิยงานภายในประเทศึและระดบันานาชาติ
อุย่างเป็นระบบ ตลอุดจันส่งเสริมการพัฒนาเทคัโนโลยี
ขึ�นเอุงภายในประเทศึ 

3. กลไกสนับสนุนด้านการเงิน ผ่านการพัฒนากลไกการ 
ร่วิมลงทุนด้านวิิจััย เทคัโนโลยีและนวิัตกรรม และ
สนับสนุนโคัรงการขนาดให่ญ่ที� เ ป็นการยกระดับ  
(Scale-up) และการทดลอุง (Demonstration)  
ผ่านเคัร่อุข่ายนวิัตกรรมการลดก๊าซึ่เร่อุนกระจัก
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1. การพัฒนาเศึรษฐกิจัไทยด้วิยเศึรษฐกิจัสร้างคัุณคั่าและ
เศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์ ให่้มีคัวิามสามารถในการแข่งขัน และ
พึ�งพาตนเอุงได้อุย่างยั�งย่น ได้แก่ การพัฒนาและผลิต
ผลติภณัฑิก์ารแพทยข์ั�นสงู (Advanced Therapy Medicinal 
Products: ATMPs) การพัฒนาและยกระดับการท่อุงเที�ยวิ
โดยใช้แนวิคิัดเศึรษฐกิจัสร้างสรรค์ัที�เน้นคัุณคั่า สร้างคัวิาม
ยั�งย่น และเพิ�มรายได้ขอุงประเทศึ พัฒนาและส่งเสริมให้่
ประเทศึเพิ�มธุรกิจัฐานนวิัตกรรม (Innovation-Driven  
Enterprises: IDEs) การเป็นศึูนย์กลางการผลิตและส่งอุอุก
ชั�นนำขอุงโลกด้าน Functional ingredients, Functional 
food และ Novel food การเป็นศูึนย์กลางการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าขอุงอุาเซึ่ียน เป็นต้น 

2. การยกระดบัสังคัมและสิ�งแวิดล้อุมให้่มกีารพัฒนาอุย่างยั�งยน่ 
เช่น การเพิ�มคัวิามเข้มแข็งขอุงเศึรษฐกิจัฐานราก เพ่�อุการ
พึ�งพาตนเอุงและกระจัายรายได้สูท้่อุงถิ�น ประเทศึไทยสามารถ
ยกระดับการเป็นสังคัมคัาร์บอุนต�ำ การพัฒนาผู ้สูงอุายุ
ในชนบทและเม่อุงให่้มีศึักยภาพในการพึ�งพาตนเอุง มีคัุณคั่า
และสร้างมูลคั่าเพิ�มให่้แก่สังคัม เป็นต้น 

3. การพัฒนาวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลยี การวิิจััยและนวิัตกรรม
ระดับขั�นแนวิห่น้าที�ก้าวิห่น้าล�ำยุคั เพ่�อุสร้างโอุกาสให่ม่และ
คัวิามพรอุ้มขอุงประเทศึในอุนาคัต ไดแ้ก่ การพฒันานวิตักรรม
และเทคัโนโลยีระบบโลกและอุวิกาศึ (Earth space  
technology) โดยสามารถสร้างดาวิเทียมที�วิิจััยและพัฒนา
โดยคันไทยและส่งไปโคัจัรรอุบดวิงจัันทร์ เป็นต้น 

4. การพัฒนากำลังคัน สถาบันอุดุมศึกึษา และสถาบันวิจิัยัให้่เป็น
ฐานการขบัเคัล่�อุนการพฒันาเศึรษฐกจิัและสงัคัมขอุงประเทศึ
แบบก้าวิกระโดดและอุย่างยั�งย่น ได้แก่ ประเทศึไทยเป็น
ศึูนย์กลางขอุงกำลังคันระดับสูง (Hub of talent) และ
ศึูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of knowledge) ขอุงอุาเซึ่ียน 
เป็นต้น

สภานโยบายฯ ปลื่ดลื่็อกิกิฎระเบ่ยบเพื่่� ออำานวย 
ความีสะดวกิในกิารพื่ัฒนา อววน. 

สอุวิช. ได้เสนอุสภานโยบายเห็่นชอุบข้อุเสนอุมาตรการ กลไก  
กฎ ระเบียบ เพ่�อุอุำนวิยคัวิามสะดวิกในการพัฒนา อุวิวิน. และ
กระตุ้นการลงทุนวิิจััยและนวิัตกรรมขอุงภาคัเอุกชน รวิมถึง 
ข้อุเสนอุการอุอุกแบบระบบและโคัรงสร้างเชิงสถาบันที�มุ่งตอุบ
ประสิทธิผลและผลกระทบเป็นสำคััญ ดังนี� 
• ขอุ้เสนอุมาตรการยกเวิน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุัคัลสำห่รบัคัา่ใชจ้ัา่ย

ด้านการวิิจััยและนวิัตกรรม 300% ระยะที� 2 (พ.ศึ. 2566 – 
2570) เป็นกลไกสำคััญในการส่งเสริมการวิิจััย พัฒนา
เทคัโนโลยีและนวิัตกรรมสำห่รับผู้ประกอุบการ รวิมถึงการ
เพิ�มศัึกยภาพการแข่งขันทางการค้ัาขอุงภาคัเอุกชนและขอุง
ประเทศึ 

• ร่างระเบียบคัณะกรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวิัตกรรมวิ่าด้วิยจัริยธรรมการวิิจััยทั�วิไป พ.ศึ. …. และ 
ร่างพระราชกฤษฎกีาว่ิาด้วิยห่ลักเกณฑ์ิการวิจิัยัและข้อุกำห่นด 
จัรยิธรรมการวิจิัยั ซึึ่�งมีปญัห่ากับห่ลักศึาสนา วิฒันธรรม จัารีต
ประเพณี ห่ร่อุศึีลธรรมอุันดีขอุงประชาชน พ.ศึ. …. เพ่�อุเป็น
แนวิทางให่้นักวิิจััยยึดถ่อุประพฤติปฏิิบัติ และมีกระบวินการ
รกัษาจัรยิธรรมการวิจิัยั เพ่�อุรกัษาและสง่เสรมิเกยีรตคิัณุและ
ช่�อุเสียง และฐานะขอุงคัวิามเป็นนักวิจิัยัที�มคีัณุภาพ คัณุธรรม 
และจัริยธรรม ให่้เป็นที�ยอุมรับขอุงประชาคัมวิิจััย และ
ประชาชนทั�งในประเทศึและต่างประเทศึ

การลงทุนงบประมาณด้าน วิวิน. มุ่งสร้างให่้เกิดผลลัพธ์ใน  
4 ด้านสำคััญ ได้แก่ 
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• ร่างระเบียบสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย
และนวิัตกรรมแห่่งชาติ วิ่าด้วิยการร่วิมลงทุนในโคัรงการซึึ่�ง
นำผลงานวิิจััยและนวิัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เป็นกลไกที�จัะ

• ช่วิยผลักดันงานวิิจััยและนวัิตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ได้อุย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปแบบที�ห่น่วิยงาน
ขอุงรัฐและมห่าวิิทยาลัยชั�นนำในต่างประเทศึนำมาใช้และ
ประสบคัวิามสำเรจ็ั กอุ่ให่เ้กดิการสรา้งรายไดแ้ละการจัา้งงาน
เพิ�มมากขึ�นในระบบวิิจััยและนวัิตกรรม ซึึ่�งจัะช่วิยยกระดับ
เศึรษฐกิจันวิัตกรรมให่้กับประเทศึ

• ร ่างประกาศึสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
• วิิจััยและนวัิตกรรมแห่่งชาติ เร่�อุงการจััดทำฐานข้อุมูล 

การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม และ 
ห่ลักเกณฑ์ิ วิิธีการเง่�อุนไขการแจั้ง การนำส่ง การเช่�อุมโยง
ขอุ้มูล การรายงานผลงานวิจิัยัและนวิตักรรม และการเปิดเผย
ข้อุมูลต่อุสาธารณชน พ.ศึ. …. และร่างระเบียบสภานโยบาย
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมแห่่งชาติ  
วิ่าด้วิย การแจั้ง การนำส่ง การเช่�อุมโยงข้อุมูล การรายงาน 
ผลงานวิิจััยและนวิัตกรรม และการเปิดเผยข้อุมูลการวิิจััย 
ในระบบข้อุมูลสารสนเทศึกลาง พ.ศึ. …. เพ่�อุให่้สามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จัากฐานข้อุมูลในการวิิเคัราะห่์ 
สังเคัราะห่์ข้อุมูล ประกอุบการกำห่นดนโยบาย ทิศึทาง และ
การจััดสรรงบประมาณในการพัฒนา อุวิวิน. ต่อุไป

1. ร่างประกาศึสภานโยบาย เร่�อุง ห่ลักเกณฑิ์และเง่�อุนไข
การให่ท้นุขอุงห่นว่ิยงานขอุงรฐั ตามกฎห่มายวิา่ด้วิยการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิิจััยและนวิัตกรรม 
พ.ศึ. ....

2. ร่างประกาศึสภานโยบาย เร่�อุง ห่ลักเกณฑิ์ วิิธีการ และ
เง่�อุนไขเกี�ยวิกบัการรายงานผลงานวิจิัยัและนวิตักรรมที�
ผู้ให่้ทุนเป็นเจั้าขอุงผลงานวิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. ....

3. ร่างประกาศึสภานโยบาย เร่�อุง สิทธิและห่น้าที�ขอุงคัน
ต่างด้าวิซึ่ึ�งมีถิ�นที�อุยู่ในราชอุาณาจัักรไทยที�จัะได้รับการ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิิจััยและนวิัตกรรม 
พ.ศึ. ....

4. ร่างระเบียบสภานโยบาย วิ่าด้วิยการขอุใช้ประโยชน์ 
ผลงานวิิจััยและนวิัตกรรมโดยบุคัคัลภายนอุก พ.ศึ. ....

5. ร่างระเบียบสภานโยบาย วิ่าด้วิยการส่งเสริมและ
สนับสนุนการนำผลงานวิิจััยและนวัิตกรรมเกี�ยวิกับ
เทคัโนโลยีที�เห่มาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศึ. ....

6. ร่างระเบียบสภานโยบาย และคัณะกรรมการส่งเสริม
วิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและนวิตักรรม วิา่ดว้ิยการอุทุธรณแ์ละ
การพิจัารณาอุุทธรณ์ตามกฎห่มายว่ิาด้วิยการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. ....

7. ร่างแนวิทางขอุงสภานโยบายเกี�ยวิกับการประกาศึให่้ใช้
บังคัับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงาน
วิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. 2564 แก่คันต่างด้าวิซึ่ึ�งไม่มีถิ�น
ที�อุยู่ในราชอุาณาจัักรไทย พ.ศึ. ....

• ร่างกฎห่มายลำดับรอุงขอุงพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ผลงานวิิจััยและนวัิตกรรม พ.ศึ. …. 
ซึ่ึ�งเป็นกลไกสำคัญัผลกัดนัผลงานวิิจััยให้่เกดิการใช้ประโยชน์ 
จัำนวิน 7 ฉบับ ดังนี�
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นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รองนายกรัฐมนตรี

ศ.กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

ศ.พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.อว.

ประธานสภานโยบายรองประธานสภานโยบาย
คนที่หนึ่ง

รองประธานสภานโยบาย
คนที่สอง

สภานโยบายกิารอุดมีศึกิษา วิทยาศาสตร์ วิจััยแลื่ะนวัตกิรรมีแห้่งชาติ

กิรรมีกิารโดยตำาแห้น่ง

พล.อ.ประยุที่่ธ์์ จันที่่ร์โอชา
รมว.กห.

นายดนุชา พิชยนันที่่์ 
เลขาธ์ิการ ส่่ศช.

นายไพรินที่่ร์ ชูโชติิถาวร
ด้านอุดมศึกษา

นายเฉลิมชัย ศร่อ่อน
รมว.กษ.

ศ.ส่่มคิิด เลิศไพฑููรย์
ประธ์าน กกอ.

ศ.ประส่่ิที่่ธ์ิ� วัฒนาภา 
ด้านอุดมศึกษา

นายจุรินที่่ร์ ลักษณวิศิษฏ์์
รมว.พณ.

ศ.เกย่รติิคิณุ ส่่ริฤิกษ์ ที่่รงศิวไิล
ปลัดกระที่่รวง อว.

รศ.เอมอร อุดมเกศมาล่
ด้านวิที่่ยาศาส่่ติร์ เที่่คิโนโลย่

นางส่่าวติร่นุช เที่่่ยนที่่อง
รมว.ศธ์.

นายส่่มเกย่รติิ ติั�งกิจวานชิย์
ด้านส่่ังคิมและมนุษยศาส่่ติร์

นายสุ่่ริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
รมว.อก.

นายพิเชฐ ดุรงคิเวโรจน์
ผูู้้แที่่นหน่วยงานในระบบ 

วิจัยและนวัติกรรม

นายพณชิติ กิติติิปัญญางาม
ด้านส่่ังคิมและมนุษยศาส่่ติร์

นายอาคิม เติิมพิที่่ยาไพส่่ิฐ
รมว.กคิ.

รายละเอุียดเพิ�มเติมเกี�ยวิกับสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมแห่่งชาติ https://www.nxpc.or.th 

นายเฉลิมพล เพ็ญสู่่ติร
ผู้อ.ส่่งป.

รศ.กำาจร ติติิยกว่
ด้านอุดมศึกษา

นายชัยวุฒิ ธ์นาคิมานุส่่รณ์
รมว.ดศ.

ศ.กิติติิคิุณ สุ่่ที่่ธ์ิพร จิติติ์มิติรภาพ
ประธ์าน กส่่ว.

นายกานติ์ ติระกูลฮุุน 
ด้านวิที่่ยาศาส่่ติร์ เที่่คิโนโลย่

นายสุ่่ชาติิ ชมกลิ�น 
รมว.รง.

นายกิติิพงคิ์ พร้อมวงคิ์ 
ผู้อ.ส่่อวช.

นายณรงคิ์ ศิริเลิศวรกุล
ด้านวิที่่ยาศาส่่ติร์ เที่่คิโนโลย่

นายอนุที่่ิน ชาญว่รกูล
รมว.ส่่ธ์.

นายบัณฑููร ลำ�าซำำา 
ด้านส่่ังคิมและมนุษยศาส่่ติร์

กิรรมีกิารโดยตำาแห้น่ง

กิรรมีกิารแลื่ะเลื่ขัานุกิาร

กิรรมีกิารผู้ทรงคุณวุฒิ
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2 ส่่่่วนที่่่�่ 
สถานภาพด้้านการอุุด้มศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวิัตกรรมขอุงประเทศึไทย
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สถานภาพด้้านการอุุด้มศึึกษา
วิที่่ยาศาส่่ตร์์ วิจััยและนวัตกร์ร์ม
ของปร์ะเที่่ศไที่่ย

อัันดัับความสามารถในการแข่่งขั่นข่อังประเทศเป็นดััชนีชี�วัดัประเภทหน่�งที�นิยมใช้เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในแต่่ละด้ัาน
ข่อังประเทศต่่าง ๆ  ทั�วโลก จากการจัดัอัันดัับข่อัง International Institute for Management Development (IMD) ซึ่่�งจัดัอัันดัับโดัย
พจิารณาตั่วชี�วดััหลากหลายมิต่ ิเชน่ เศรษฐกิจ สงัคม สขุ่ภาพ วทิยาศาสต่ร์ และการศก่ษา เป็นต้่น พบว่าในปี 2565 ประเทศไทยมีอัันดับั
ในภาพรวมอัย่่ในอัันดัับที� 33 จาก 63 ประเทศ/เข่ต่เศรษฐกิจ

สำหรับดั้านการศ่กษานั�น IMD จัดัอัันดัับโดัยใช้ต่ัวชี�วัดัย่อัย 19 รายการ ซึ่่�งเกี�ยวข่้อังกับการศ่กษาในทุกระดัับชั�น โดัยความสามารถ 
ในการแข่่งข่ันดั้านการศ่กษาข่อังประเทศไทยดัีข่่�นจากอัันดัับ 56 ในปี 2564 ข่่�นมาอัย่่ในอัันดัับที� 53 ในปี 2565 และเม่�อัพิจารณา 
ต่ัวชี�วัดัย่อัยที�เกี�ยวกับระดัับอัุดัมศ่กษาโดัยต่รงพบว่า ต่ัวชี�วัดั University Education Index ข่อังประเทศไทยข่ยับจากอัันดัับที� 48  
ในปี 2564 ข่่�นมาอัย่่ในอัันดัับที� 47 ในปี 2565 
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สำหรับต่ัวชี�วัดั University education index นั�น IMD ไดั้อัาศัยข่้อัม่ลการจัดัอัันดัับมหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) 
ซึ่่�งจัดัโดัย Times Higher Education (THE) มาคำนวณเป็นอันัดับัข่อังแต่่ละประเทศโดัยวธิีกีารข่อัง IMD เอัง ซึ่่�งใน World University  
Rankings 2023 ได้ัมีการจัดัอัันดัับมหาวิทยาลัยทั�วโลก 1,799 แห่ง โดัยมหาวิทยาลัยที�ได้ัอัันดัับที� 1 ค่อั University of Oxford  
อัันดัับที� 2 Harvard University และอัันดัับที� 3 ประกอับดั้วย 2 มหาวิทยาลัยที�มีอัันดัับร่วมกัน ไดั้แก่ University of Cambridge และ  
Stanford University 

สำหรับในประเทศกลุ่มอัาเซึ่ียนนั�น มีประเทศที�มีมหาวิทยาลัยต่ิดั 100 อัันดัับแรกเพียงประเทศเดัียวค่อัสิงคโปร์ ซึ่่�งมีมหาวิทยาลัยต่ิดั  
100 อัันดัับแรก จำนวน 2 แห่ง ส่วนประเทศที�มีมหาวิทยาลัยต่ิดั 500 อัันดัับแรก ไดั้แก่ มาเลเซึ่ีย (ต่ิดัอัันดัับจำนวน 3 แห่ง) ฟิิลิปปินส์  
(ต่ิดัอัันดัับจำนวน 1 แห่ง) และ เวียดันาม (ต่ิดัอัันดัับจำนวน 2 แห่ง) สำหรับประเทศไทยนั�น มีมหาวิทยาลัยที�ต่ิดั 1,000 อัันดัับแรก  
ทั�งหมดั 4 แห่ง ได้ัแก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอัมเกล้าธีนบรุ ีมหาวทิยาลยัมหดิัล จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้ิาหลวง

ที�มา : Times Higher Education (THE), 2565

นอักจากอัันดัับ World University Rankings แล้ว THE ยังไดั้มี
การจัดัอัันดัับอีักประเภทหน่�งที�น่าสนใจค่อั The Times Higher 
Education Impact Rankings ซ่ึ่�งประเมินมหาวิทยาลัยที� 
ต่อับโจทย์ เ ป้าหมายการพัฒนาที� ยั� งย่น  (Susta inable 
Development Goals: SDGs) โดัยแบ่งการจัดัอันัดับัมหาวิทยาลัย
ต่าม 17 เป้าหมาย แต่่ละเป้าหมายมีเกณฑ์์การประเมินที�แต่กต่่าง
กนั โดัยสว่นใหญ่จ่ะพจิารณาจากงานวจิยั การจดััการเรยีนการสอัน 
นโยบายและมาต่รการต่่าง ๆ ข่อังมหาวิทยาลัย และการสร้าง 
ผลกระทบทางสังคมที�เกี�ยวข่้อังกับเป้าหมายนั�น ๆ

จากการจัดัอัันดัับ Impact Rankings 2022 ซ่ึ่�งไดั้จัดัอัันดัับ
มหาวิทยาลัยรวมทั�งสิ�น 1,406 แห่ง จาก 106 ประเทศ พบว่า
มหาวิทยาลัยที�ได้ัอันัดับัสง่สุดั 3 อันัดับัแรก ได้ัแก่ Western Sydney  
University (อัอัสเต่รเลีย), Arizona State University (Tempe) 
(USA) และ Western University (แคนาดัา) ต่ามลำดัับ  
เม่�อัเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอัาเซึ่ียน พบว่า มหาวิทยาลัย 
ที�ไดั้อัันดัับในภาพรวม (Overall ranking) ส่งที�สุดัข่อังอัาเซึ่ียนค่อั 
Universiti Sains Malaysia (อัันดัับที� 4) นอักจากนี�ยังมี
มหาวิทยาลัยข่อังไทยติ่ดัอัย่่ใน 100 อันัดับัแรกข่อังโลก 2 แห่ง ได้ัแก่ 
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั (อันัดับัที� 16) และ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 
(อัันดัับที� 70)

โดัยสรุป ข่ดีัความสามารถในการแข่ง่ขั่นด้ัานการศ่กษาข่อังประเทศ
ในมิต่ิดั้านอัุดัมศ่กษานั�น โดัยภาพรวมมีอัันดัับที�ดัีข่่�น แต่่อัาจจะ 
ยังข่ยับอัันดัับได้ัไม่มากพอัที�จะแข่่งขั่นกับประเทศอั่�น ๆ ที�มีการ
พัฒนาอัย่างก้าวกระโดัดัได้ั ประเทศไทยจ่งยังต่้อังการได้ัรับ 
การพัฒนาอัย่่หลายมิต่ิ 

อัันดัับมหาวิิทยาลััยโลัก World University Rankings 2023
(จากทั�งหมดั 1,799 มหาวิิทยาลััย) โดัย Times Higher Education

อัันดัับ จำำ�นวนมห�วิทย�ลััย
สิิงคโปร์์

จำำ�นวนมห�วิทย�ลััย
ม�เลัเวีย

จำำ�นวนมห�วิทย�ลััย
ไทย

จำำ�นวนมห�วิทย�ลััย
อัินโดันีเซีีย

จำำ�นวนมห�วิทย�ลััย
ฟิิลัิปปินสิ์

จำำ�นวนมห�วิทย�ลััย
เวียดัน�ม

1-100 2 - - - - -

101-500 - 3 - - 1 2

501-1,000 - 8 4 - 1 -

1,001+ - 11 14 18 2 4
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ความสามารถขอุงประเทศึด้้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม

ในดั้านโครงสร้างพ่�นฐานทางวิทยาศาสต่ร์นั�น IMD ไดั้วิเคราะห์จากต่ัวชี�วัดัย่อัย 22 รายการ ซึ่่�งประเทศไทยอัย่่ในอัันดัับที� 38 เท่ากับปี
ก่อันหน้า โดัยในกลุ่มนี�มีต่ัวชี�วัดัที�สำคัญ่ เช่น
• ค่าใช้จ่ายดั้านการวิจัยและพัฒนาข่อังทั�งประเทศต่่อัผลิต่ภัณฑ์์มวลรวมภายในประเทศ เพิ�มจาก 1.14% (อัันดัับที� 36) เป็น 1.33% 

(อัันดัับที� 33) 
• สัดัส่วนนักวิจัยเทียบเท่าทำงานเต่็มเวลาต่่อัประชากร 1,000 คน เพิ�มจาก 1.9 (อัันดัับที� 40) เป็น 2.2 (อัันดัับที� 36)
• จำนวนสิทธีิบัต่รที�ให้กับคนในประเทศ เพิ�มจาก 367 (อัันดัับที� 46) เป็น 473 (อัันดัับที� 43)

อัันดัับความสามารถในการแข่่งข่ันข่อังประเทศดั้านโครงสร้างพื้้�นฐานทางวิทยาศาสตร์
ที�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2565

การลงทุนดั้านการวิจััยและพื้ัฒนาข่อังประเทศ
ที�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2565
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จัำนวนบุคลากรดั้านการวิจััยและพื้ัฒนาแบบเทียบเท่าทำงานเต็มเวลา ต่อัประชากร 10,000 คน
ที�มา : International Institute for Management Development (IMD), 2565

เม่�อัเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอัาเซึ่ียนแล้วพบว่า ในดั้านโครงสร้างพ่�นฐานทางวิทยาศาสต่ร์นั�น ประเทศไทยยังคงเป็นรอังประเทศ
สงิคโปร์และมาเลเซึ่ยี โดัยในปี 2570 ประเทศไทยต่ั�งเปา้หมายยกระดับัขี่ดัความสามารถในการแข่ง่ขั่นดัา้นโครงสร้างพ่�นฐานวิทยาศาสต่ร์
ใหอ้ัย่ใ่น 30 อันัดับัแรกข่อังโลก รวมทั�งต่ั�งเปา้หมายคา่ใชจ้า่ยดัา้นการวจิยัและพฒันาข่อังทั�งประเทศอัย่่ที� 2% GDP และมจีำนวนบคุลากร
ดั้านการวิจัยและพัฒนาข่อังทั�งประเทศเป็น 30 FTE ต่่อัประชากร 10,000 คน 

ในดัา้นความสามารถทางนวตั่กรรมนั�น จากดัชัน ีThe Global Innovation Index (GII) ประจำป ี2565 ซึ่่�งจดััอันัดับัทั�งหมดั 132 ประเทศ/
เข่ต่เศรษฐกิจ ชี�ว่าประเทศไทยมีอัันดัับความสามารถด้ัานนวัต่กรรมอัย่่ในอัันดัับที� 43 เท่ากับปีก่อันหน้า โดัยมีจุดัแข่็งในด้ัานศักยภาพ
ทางการต่ลาดั ดั้านศักยภาพทางธีุรกิจ และดั้านผลผลิต่จากการพัฒนาความร่้และเทคโนโลยี อัย่างไรก็ต่าม เม่�อัเปรียบเทียบเฉพาะ 
ในกลุ่มอัาเซึ่ียนพบว่า ความสามารถทางนวัต่กรรมข่อังประเทศไทยยังเป็นรอังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซึ่ีย โดัยประเทศไทยยังมี 
จุดัที�ต่้อังปรับปรุงในดั้านสถาบัน ดั้านทุนมนุษย์และการวิจัย และดั้านโครงสร้างพ่�นฐาน

อัันดัับความสามารถดั้านนวัตกรรมข่อังประเทศ The Global Innovation Index (GII)
ที�มา : The Global Innovation Index (GII), 2565
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จากสถิต่ิเหล่านี� จ่งสรุปไดั้ว่าประเทศที�ให้ความสำคัญ่กับปัจจัยต่ั�งต่้น เช่น การลงทุนวิจัยและพัฒนา การสร้างบุคลากร ก็มีแนวโน้มที�จะ
มีผลลัพธ์ีที�สามารถสร้างนวัต่กรรมให้กับประเทศไดั้ส่งต่ามไปดั้วย ทั�งนี� ยังอัาจมีปัจจัยสำคัญ่อั่�น ๆ ที�เกี�ยวข่้อังดั้วย เช่น กฎหมาย 
กฎระเบียบ กลุ่มอัุต่สาหกรรมที�มุ่งเป้า นโยบายข่อังประเทศนั�น ๆ เป็นต่้น ซึ่่�งประเทศไทยมีแนวโน้มพัฒนาการที�ดัีข่่�นอัย่างต่่อัเน่�อังโดัย
เฉพาะปจัจยัต่ั�งต่น้ เน่�อังจากมกีารต่ั�งเปา้หมายประเทศในการข่บัเคล่�อันงานดัา้นการวจิยัและพฒันา รวมถง่ทศิทางการจดััสรรงบประมาณ
ดัา้นการวจิยัและพฒันาที�บร่ณาการมากข่่�นกวา่แต่ก่่อัน ซึ่่�งจะสง่ผลดัตี่อ่ัการพฒันาการดัา้นการวจิยัและพฒันา รวมถง่การสร้างนวตั่กรรม
ไดั้ในระยะยาว 

ความสามารถทางวชิาการขอุงสถาบัันวจัิัยท่�สำาคัญในไทยเทย่บัเค่ยงกบัันานาชาติ

ในการจัดัอัันดัับความสามารถในการแข่่ ง ขั่น (G lobal  
Competitiveness Index 4.0: GCI 4.0) โดัย World Economic  
Forum (WEF) นั�น ได้ัมีการนำตั่วชี�วัดัด้ัานความโดัดัเด่ันข่อัง
สถาบนัวจิยั (Research Institutions’ Prominence) มาเป็นปจัจยั
หน่�งในการพจิารณาความสามารถในการแข่่งข่นัข่อังแต่่ละประเทศด้ัวย  
ซึ่่�งต่วัชี�วดัันี� WEF อัา้งอังิมาจากการจดััอันัดับัขี่ดัความสามารถข่อัง
สถาบันวิจัย (SCImago Institutions Rankings: SIR) ที�จัดัทำโดัย 
SCImago Research Group โดัย WEF จะนำคะแนนข่อัง
สถาบันวิจัยข่อังแต่่ละประเทศที�อัย่่ในอัันดัับ SIR ไปคำนวณอัอัก
มาเป็นคะแนนรวมข่อังประเทศนั�น ๆ ดัังนั�น ค่าอัันดัับ SIR นี�  
จ่งเป็นต่ัวแปรที�สำคัญ่และมีประโยชน์ในการกำหนดันโยบายเพ่�อั
สง่เสรมิสถาบนัวจิยัและสถาบนัอัดุัมศก่ษา และยงัสามารถใชใ้นการ
ต่ิดัต่ามประเมินผลไดั้อัีกดั้วย

ในการจดััอันัดับั SIR ไดัแ้บ่งหนว่ยงาน อังคก์ร และสถาบนัวิจยัอัอัก
เป็น 5 ประเภท ไดั้แก่ 1) สถาบันอัุดัมศ่กษาและมหาวิทยาลัย  
2) สถาบันและหน่วยงานดั้านการแพทย์และสาธีารณสุข่ (แม้จะ
เป็นหน่วยงานข่อังรัฐหร่อัอุัดัมศ่กษา) 3) หน่วยงานข่อังรัฐ  
4) บริษัทเอักชน และ 5) อังค์กรไม่แสวงกำไร ทั�งนี� การจัดัอัันดัับ
ข่อัง SIR แบ่งต่ัวชี�วัดัอัอักเป็น 3 มิต่ิ ดั้วยกัน ไดั้แก่ 
1. ดั้านการวิจัย (Research) ซึ่่�งประกอับดั้วยต่ัวชี�วัดัดั้าน 

ความเป็นเลิศข่อังผลงานวิชาการที�เกิดัจากสถาบันแต่่ละแห่ง 
ทั�งในแง่จำนวน การถก่อ้ัางอังิถง่ การต่พีมิพ์ในวารสารชั�นแนวหน้า  
การอัย่่ในกลุม่ผลงานวิจยัที�มคีวามเป็นเลิศ หรอ่ัความเป็นผ้่นำ
ทางวชิาการ ฯลฯ ซึ่่�งเกี�ยวข่อ้ังกับคณุภาพและผลสมัฤทธีิ�ข่อัง
ผลงานวิจัยที�เกิดัข่่�น 

2. ดั้านนวัต่กรรม (Innovation) ซึ่่�งประกอับด้ัวยตั่วชี�วัดั 
ที�เกี�ยวข่้อังกับสิทธีิบัต่ร ไดั้แก่ การมีสิทธีิบัต่รอั้างอัิง ผลงาน
วิจัยข่อังสถาบัน สัดัส่วนผลงานวิจัยที�มีสิทธีิบัต่รอั้างถ่ง และ
การย่�นข่อัจดัสิทธีิบัต่รโดัยหน่วยงาน 

3. ดั้านผลกระทบทางสังคม (Societal) ซึ่่�งเป็นการชี�วัดัมิต่ิ 
ดั้านการแสดังต่ัวต่นบนส่�อัอัอันไลน์และในอัินเทอัร์เน็ต่ 

จากการจัดัอัันดัับ SCImago Institutions Rankings 2021 ซึ่่�งไดั้

1. จัุฬาลงกรณ์์มหาวิทยาลัย ซึ่่�งเปลี�ยนแปลงจากอัันดัับที� 568 
ในปี 2021 เป็นอัันดัับที� 500 ในปี 2022 โดัยมีอัันดัับที� 
ใกล้เคียงกันกับ Chonbuk National University และ  
Chungnam National University ข่อังเกาหลีใต่้

2. มหาวทิยาลยัมหดิัล เปลี�ยนแปลงจากอันัดับัที� 540 ข่่�นมาอัย่่
ในอัันดัับที� 516 มีอัันดัับใกล้เคียงกับ Universita degli  
Studi di Parma ประเทศอัิต่าลี และ Universidade de 
Aveiro ประเทศโปรตุ่เกส

3. ศูนย์พื้ันธุุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพื้แห่งชาติ 
เปลี�ยนแปลงจากอัันดัับที� 583 ข่่�นมาอัย่่ในอัันดัับที� 572 มี
อัันดัับใกล้เคียงกับ National Institute of Physiological 
Science ประเทศญี่�ปุ�น และ Centre de Recerca Ecològica 
i Aplicacions Forestals ประเทศสเปน

เม่�อัพิจารณาในภาพรวมข่อังประเทศไทยจะพบว่า สถาบนัในลำดับัต้่น ๆ  
ข่อังประเทศมีอันัดับัที�ดัขี่่�น สว่นหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการ
อั่�น ๆ  มอีันัดับัเพิ�มข่่�นบา้ง จากอันัดับัที�ราว 700 ลงมา เปลี�ยนแปลง
ดัีข่่�นเป็นอัันดัับที� 600-700 ซึ่่�งนับว่าเป็นการเปลี�ยนแปลงในทาง
บวกที�เห็นไดั้เม่�อัเทียบกับปีก่อันหน้า อัย่างไรก็ดัี ก็ยังนับว่า
ประเทศไทยและหน่วยงานที�มีผลงานด้ัานวิจัยวิชาการในไทยนั�น 
ยังมีอัันดัับที�ไม่ส่งนักเม่�อัเทียบกับหน่วยงานและสถาบันระดัับโลก 
จ่งยังเป็นประเดั็นสำคัญ่ที�จะต่้อังให้ความสำคัญ่ต่่อัการวิจัยและ
พัฒนา รวมถ่งการสร้างนวัต่กรรม ผ่านสร้างความเข่้มแข่็งให้กับ
ระบบนิเวศวิจัยและนวัต่กรรมทั�งระบบ เพ่�อัยกอัันดัับข่อัง
สถาบันวิจัยทุกประเภท ซึ่่�งในระยะยาวจะนำไปส่่การเพิ�มข่ีดั 
ความสามารถในการแข่่งข่ันข่อังประเทศ และผลักดัันประเทศส่ ่
การหลุดัพ้นจากกับดัักรายได้ัปานกลาง และกลายเป็นประเทศที�
พัฒนาแล้ว

มีการจัดัอัันดัับสถาบันวิจัยทั�วโลกมากกว่า 7,000 แห่ง พบว่า 
อัันดัับที� 1 ยังคงเป็น Chinese Academy of Sciences (CAS) 
ข่อังประเทศจีน ซึ่่�งอัย่่ในอัันดัับที� 1 ข่อังโลกมาต่ั�งแต่่ปี 2017  
สว่นเม่�อัพจิารณาเฉพาะ 100 อันัดับัแรกพบว่า ประเทศที�มสีถาบนั
ต่ดิัอันัดับัมากที�สุดัค่อัสหรฐัอัเมรกิา ซ่ึ่�งต่ดิัอันัดับัมากถง่ 45 สถาบนั 
ส่วนประเทศไทยนั�น มีสถาบันเข่้าร่วมการจัดัอัันดัับในครั�งนี� 
รวมทั�งสิ�น 40 แห่ง โดัยสถาบันไทย 3 อัันดัับแรก ไดั้แก่
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ผลงานนโยบายสำำาคััญของ สำอวช. ปีี 2565

การอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย และนวิัตกรรม (อุวิวิน.) เป็็นป็ัจัจััยสำคััญท่�จัะนำพาป็ระเทศึไทยไป็เป็็นป็ระเทศึพัฒนาแล้วิ โดย อุวิวิน. 
จัะเสริมและเร่งให้้ไทยเป็ล่�ยนผ่่านไป็ส่่ป็ระเทศึพัฒนาแล้วิได้สำเร็จั ในการขัับเคัล่�อุนงานขัอุง สอุวิช. จัึงม่การดำเนินการทั�งในด้านการ
พฒันาระบบ อุวิวิน. ขัอุงป็ระเทศึให้ก้า้วิห้นา้และมป่็ระสทิธิภิาพ และการใชป้็ระโยชนจ์ัากระบบ อุวิวิน. ให้เ้กดิป็ระสทิธิผิ่ลตอุ่การพฒันา
ป็ระเทศึในด้านต่าง ๆ โดยคัาดห้วิังวิ่าผ่ลการทำงานขัอุง สอุวิช. จัะเป็็นจัุดคัานงัดท่�สำคััญในการเร่งเป็ล่�ยนแป็ลงป็ระเทศึให้้ไป็ส่่ป็ระเทศึ
ท่�พัฒนาแล้วิ และเปิ็ดโอุกาสให้้ม่การนำระบบ อุวิวิน. ไป็ใช้ป็ระโยชน์ต่อุภาคัส่วินต่าง ๆ อุย่างกว้ิางขัวิาง ทั�งในการฟื้้�นฟื้่ป็ระเทศึใน 
ระยะเร่งด่วินและการพัฒนาป็ระเทศึในระยะยาวิ 

การทำงานในป็ี 2565 ขัอุง สอุวิช. มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาและใช้ป็ระโยชน์จัากขั่ดคัวิามสามารถด้านการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ 
วิิจััยและนวิัตกรรม ใน 5 มิติ ดังน่� 
1. ยกระดับป็ระเทศึไทยพ้นจัากกับดักรายได้ป็านกลาง
2. สร้างฐานกำลังคันสมรรถนะส่งรอุงรับการพัฒนาในอุนาคัต
3. ยกระดับสถานะทางสังคัมขัอุงคันในกลุ่มฐานราก
4. ส่งเสริมการพัฒนาท่�ยั�งย่นและเป็็นมิตรต่อุสิ�งแวิดล้อุมด้วิยกลไก อุวิวิน.
5. ป็ฏิิร่ป็ระบบการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม

ผลงานการขบัเคัล่�อนนโยบายสำำาคัญั 
ของ ส่่อวช. ปีี 2565

ยกระดัับประเทศไทยพ้้นจาก 
กับดัักรายไดั้ปานกลาง

สร้างฐานกำาลังคนสมรรถนะสูง
รองรับการพ้ัฒนาในอนาคต

ยกระดัับสถานะทางสังคม 
ของคนในกล่�มฐานราก

ส�งเสริมการพ้ัฒนาท่�ยั�งยืน 
และเป็นมิตรต�อสิ�งแวดัล้อม 

ดั้วยกลไก อววน.

1. ขับเคลื่่�อนนโยบายการ Scale up 
แลื่ะเพิ่่�มจำำานวนผู้้�ปีระกอบการ 
ฐานนวัตกรรม (IDE)

2. พิ่ัฒนานโยบายการขับเคลื่่�อน
อุตส่่าหกรรมแห่งอนาคต

3. ขับเคลื่่�อนนโยบายพิ่ัฒนา 
กำาลื่ังคนส่่มรรถนะส่่้งรองรับ
อุตส่่าหกรรมเปี้าหมาย

4. ขับเคลื่่�อนนโยบายการส่่ร�าง
ศัักยภาพิ่ส่่ถาบันอุดมศัึกษาแลื่ะ
พิ่ลื่่กโฉมระบบอุดมศัึกษาไที่่ย

8. ปีรับระบบบร่หารจำัดการภาครัฐ
แลื่ะงบปีระมาณร้ปีแบบใหม่

9. ปีลื่ดลื่็อกกฎหมาย กฎ ระเบ่ยบ  
ให�เอ่�อต่อการพิ่ัฒนา อววน.

5. พิ่ัฒนานโยบายส่่่งเส่่ร่มการยก
ระดับส่่ถานะที่่างส่่ังคมแลื่ะ
เศัรษฐก่จำฐานราก

6. นำา อววน. หนุนเปี้าหมาย GHG 
Net Zero

7. ออกแบบระบบบร่หาร 
การจำัดการที่่รัพิ่ยากรนำ�า 
เพิ่่�อความยั�งย่น

ปฏิิรูประบบการอ่ดัมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ยกระดัับปีระเทศไทยพ้้นจากกับดัักรายไดั้ปีานกลาง

ขับเคัล่�อนนโยบายการ Scale up และเพ้่�มจำานวนผ้้ปีระกอบการฐานนวัตกรรม (IDE)

1. วางแนวทางการใช้้กลไก Innovation Sandbox เพ้ื�อยกเว้นการบังคับใช้้กฎหมายท่�เป็นอ่ปสรรค
ในการนำาเทคโนโลย่ใหม�มาใช้้ในประเทศไทย

เพ่�อุให้้การดำเนินงานด้านนวัิตกรรมในป็ระเทศึไทยเกิดได้อุย่าง
รวิดเร็วิเท่าทันกระแสเทคัโนโลย่ โดยท่�ยังคัำนึงถึงคัวิามป็ลอุดภัย
และคัวิามเห้มาะสมในบริบทขัอุงไทย สภานโยบายการอุุดมศึึกษา 
วิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและนวิตักรรมแห้ง่ชาต ิไดม้ม่ตเิห้น็ชอุบห้ลักการ
การส่งเสริมนวัิตกรรมด้านให้ม่ (Innovation Sandbox) ตามท่� 
สอุวิช. เสนอุ เพ่�อุสร้างกลไกรอุงรับการทดลอุงใช้เทคัโนโลย่และ
นวิัตกรรมให้ม่อุย่างม่ป็ระสิทธิิภาพให้้ทันต่อุคัวิามต้อุงการขัอุง 
ผ่่้ป็ระกอุบการ ห้น่วิยงานภาคัรัฐ และภาคัเอุกชน พร้อุมทั�งให้้เกิด
การป็รับป็รุงและอุอุกแบบร่ป็แบบการกำกับด่แล และมาตรฐาน
สำห้รบันวิตักรรมและเทคัโนโลยข่ัึ�นมาให้มอุ่ยา่งรวิดเรว็ิ เพ่�อุกำกบั
ขัอุบเขัตขัอุงผ่ลกระทบเชิงเศึรษฐกิจั สังคัม สิ�งแวิดล้อุมให้้อุย่่ใน 
วิงท่�จัำกัด อุ่กทั�งเป็็นการส่งเสริมให้้เกิดคัวิามร่วิมม่อุจัากภาคัรัฐ 
ภาคัเอุกชน และผ่่้เก่�ยวิข้ัอุงทุกภาคัส่วินในการร่วิมกันกำห้นด
แนวิทางกำกับการนำเทคัโนโลย่และนวัิตกรรมไป็ใช้ป็ระโยชน์ 
ให้เ้ป็น็ท่�ยอุมรับ เกิดธุิรกิจัเทคัโนโลยแ่ละนวัิตกรรมขัึ�นในระบบวิจิัยั
และนวิัตกรรมขัอุงป็ระเทศึ สร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้  
ซึ่ึ�งนำไป็ส่่การเพิ�มม่ลคั่าทางเศึรษฐกิจั

สภานโยบายได้แต่งตั�งคัณะกรรมการพิเศึษเฉพาะเร่�อุงด้านการ 
ส่งเสริมระบบนิเวิศึนวัิตกรรมและการพัฒนาป็รับป็รุงกฎห้มาย  
กฎและระเบย่บขัึ�นเพ่�อุขับัเคัล่�อุนการดำเนนิงาน ซึ่ึ�งท่�ผ่่านมา สอุวิช. 
ได้วิิเคัราะห์้แนวิทางการส่งเสริมนวัิตกรรมด้านให้ม่ (Innovation 
Sandbox) มุ่งเน้นการศึึกษาป็ระเด็นกฎห้มายและกฎระเบ่ยบท่� 
ต้อุงการการป็ลดล็อุกในกลุ่มเกษตรและอุาห้าร (Food & Agriculture) 
และกลุ่มอุุตสาห้กรรม BCG พร้อุมได้จััดลำดับคัวิามสำคััญห้ัวิข้ัอุ 
ท่�คัวิรได้รบัการผ่่อุนป็รนเพ่�อุการนำร่อุงดำเนนิการ

สอุวิช. ได้จัดัทำกรอุบแนวิทางสำห้รบัการดำเนนิงาน Sandbox แลว้ิ  
ซึ่ึ�งป็ระกอุบด้วิย ห้ลักเกณฑ์์ ขัั�นตอุน และกระบวินการตั�งแต่ระยะ
การพิจัารณาการจััดตั�งโคัรงการ การบริห้ารโคัรงการ และการ
ติดตามป็ระเมินผ่ลโคัรงการ รวิมถึงขัั�นตอุนการดำเนินงานห้ลัง
โคัรงการเสร็จัสิ�น เพ่�อุให้้การสนับสนุนอุตุสาห้กรรมและผ้่่ป็ระกอุบการ
ผ่า่นโคัรงการ Sandbox เป็น็ไป็อุย่างมร่ะบบและเกิดผ่ลสมัฤทธิิ�ได้
อุย่างเป็็นร่ป็ธิรรม ซึึ่�งจัะเป็็นป็ระโยชน์ต่อุการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาภาคัอุุตสาห้กรรมขัอุงไทยอุย่างยั�งย่นต่อุไป็ โดยได้นำ
ห้ลักเกณฑ์แ์ละแบบฟื้อุร์มการดำเนินงานมาทดลอุงป็ระยุกตใ์ชก้บั
กรณต่วัิอุยา่งจัากการศึกึษาในอุดต่ และสรปุ็เป็น็รายงานอุอุกแบบ
กรณ่ศึึกษา

ความสำาคัญของ Innovation Sandbox 

การขับเคลื�อนกลไก Innovation Sandbox

Innovation & Technology
• Technology จำากงานว่จำัยไที่่ย แลื่ะ

ต่างปีระเที่่ศั
• นำามาใช�ในส่่ร�างมล้ื่ค่าในปีระเที่่ศัไที่่ย

อ่ปสรรคดั้านกฎ ระเบ่ยบ
• กฎ ระเบ่ยบเปี็นอุปีส่่รรคในการนำา 

Technology ใหม่มาใช�ในปีระเที่่ศัไที่่ย
• ยังไม่ม่ กฎ ระเบ่ยบรองรับใน

ปีระเที่่ศัไที่่ย

Innovation Sandbox
• การยกเว�นการบังคับใช�กฎหมายที่่่�

เปี็นอุปีส่่รรค 
• การส่่่งเส่่ร่มแลื่ะส่่่ที่่ธิ่ปีระโยชน์
• ที่่ดส่่อบ/ลื่องใช�นวัตกรรม
• ม่การจำำากัดขอบเขต แลื่ะระยะเวลื่า

Ease of Doing Innovation:
การแก�ไขกฎหมายที่่่�เปี็นอุปีส่่รรค
การปีรับแนวที่่างการปีฏิ่บัต่ของ 
regulators
กฎ ระเบ่ยบใหม่รองรับการใช�
เที่่คโนโลื่ย่

จำัดที่่ำาข�อเส่่นอหลื่ักการ กระบวนการที่่ำางาน แลื่ะ
พิ่ัฒนาโครงการนำาร่องเพิ่่�อขับเคลื่่�อนอุตส่่าหกรรม
ภายใต�กลื่ไก Innovation Sandbox

การดำาเน่นงานปีัจำจำุบัน 
• รวบรวมข�อเส่่นอ โดยความร่วมม่อ ส่่อที่่. 
• หาร่อภาคอุตส่่าหกรรม แลื่ะ Regulator 

• ว่เคราะห์ข�อม้ลื่เพิ่่�อออกแบบกระบวนการที่่ำางาน
ใน sandbox แลื่ะกำาหนดขอบเขตการที่่ดส่่อบ
ของแต่ลื่ะโครงการ 

ตัวอย�างข้อเสนอโครงการท่�จะคัดัเลือกเข้าโครงการนำาร�อง

ระบบจำดัการซากขยะอเ่ลื่ก็ที่่รอนก่ส์่่ 
PRO-WEE

ระบบอัตโนมัต่เพิ่่�อบร่หารจำัดการ
ขยะอุตส่่าหกรรม

Bio Agro-Material for Food 
Container
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2. พ้ัฒนาพ้ื�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจนวัตกรรม: Route 1 Innovation Economic Corridor

ภาคัเห้นอุ่และภาคัตะวินัอุอุกเฉย่งเห้นอุ่เป็น็พ่�นท่�ท่�มโ่อุกาสในการ
เติบโตทางเศึรษฐกิจัส่งจัากข้ัอุได้เป็ร่ยบทางภ่มิศึาสตร์ท่�ม่เส้นทาง
คัมนาคัมเช่�อุมต่อุกับป็ระเทศึในกลุ่มอุนุภ่มิภาคัลุ่มแม่น�ำโขังและ
สาธิารณรัฐป็ระชาชนจั่น (แม่โขัง-ล้านช้าง) ทั�งทางบก ทางราง  
ทางทะเล และทางอุากาศึ โดยเฉพาะการม่เส้นทางรถไฟื้จั่น-ลาวิ 
ท่�เช่�อุมมาไทยได้ทั�งทางภาคัเห้น่อุโดยเส้นทางทางถนน R3A และ
ทางภาคัตะวินัอุอุกเฉย่งเห้นอุ่ป็จััจับุนัสามารถเช่�อุมมาด้วิยเส้นทาง
ทางรถไฟื้ และรถไฟื้คัวิามเร็วิส่งในอุนาคัต ซึ่ึ�งจัะเป็็นเส้นทาง
ยทุธิศึาสตรส์ำคัญัท่�ทำให้ป้็ระเทศึไทยมข่ัอุ้ไดเ้ป็รย่บในการเช่�อุมโยง
ด้านการคั้า การลงทุน และการส่งอุอุก อุ่กทั�งยังม่อุุทยาน
วิทิยาศึาสตร์ภาคัเห้นอุ่และภาคัตะวินัอุอุกเฉย่งเห้นอุ่เป็น็โคัรงสรา้ง
พ่�นฐานด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมในภ่มิภาคั 

โดยสบ่เน่�อุงจัากการป็ระชมุรฐัมนตรต่่างป็ระเทศึกรอุบคัวิามร่วิมมอุ่ 
แม่โขัง-ล้านช้าง คัรั�งท่� 6 คัณะรัฐมนตร่มอุบห้มายให้้ สอุวิช. เป็็น
ห้น่วิยงานห้ลักในการส่งเสริมคัวิามร่วิมม่อุด้านอุุตสาห้กรรม 
วิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่และนวิัตกรรมระห้วิ่างป็ระเทศึสมาชิก
กรอุบคัวิามร่วิมม่อุ โดยเฉพาะการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG และ
ระเบ่ยงนวิัตกรรมตามแนวิเส้นทาง R3A เพ่�อุสนับสนุนเขัต
เศึรษฐกิจัชายแดนและอุุตสาห้กรรม BCG และการสนับสนุน
วิิสาห้กิจัขันาดกลาง ขันาดเล็กและรายย่อุย 

สอุวิช. จัึงได้ทำการศึึกษาและจััดทำข้ัอุเสนอุนโยบายการพัฒนา
พ่�นท่�ระเบย่งเศึรษฐกจิันวัิตกรรม Route 1 Innovation Economic  
Corridor โดยระบุอุตุสาห้กรรมท่�มศั่ึกยภาพในพ่�นท่�ภาคัเห้นอุ่และ
ภาคัตะวิันอุอุกเฉ่ยงเห้น่อุจัำนวิน 5 คัลัสเตอุร์ ได้แก่ เกษตรและ
อุาห้าร สุขัภาพและการแพทย์ วิัฒนธิรรม (Cultural Industry) 
การศึึกษา (Education Industry) และคัาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate  
Economy) นอุกจัากน่�ยงัไดม้ก่ารระบุพ่�นท่�ทางภม่ศิึาสตรห์้ลกัขัอุง
ขัั�วิคัวิามเจัรญิ โดยพจิัารณาเลอุ่กอุตุสาห้กรรมท่�เป็น็ขัั�วิคัวิามเจัรญิ 
จัากนั�นจััดทำแผ่นท่�การกระจัายตัวิขัอุงกิจักรรมต้นน�ำ กลางน�ำ 
และป็ลายน�ำ ซึ่ึ�งงานวิิจััยนโยบายน่�ได้ถ่กผ่ลักดันส่่การกำห้นด
นโยบาย 

แนวิทางพัฒนา “ระเบียงเศรษฐก่จนวัตกรรม” ได้รับการ
ยอุมรับจัากเคัร่อุขั่ายนโยบายทั�งระดับป็ระเทศึและภ่มิภาคั โดย
เป็็นป็ระเด็นสำคััญท่�บรรจัุในร่างแผนปีฏ่ิบัต่การ 5 ปีี ของ
กรอบคัวามร่วมมอ่แม่โขง-ล้านช้าง (คั.ศ. 2023 - 2027) 
และโคัรงการภายใต้แผนพั้ฒนาภาคั พ้.ศ. 2566-2570 ภาคั
เหน่อและภาคัตะวันออกเฉีียงเหน่อ นอุกจัากน่� กองทุน
พ้เ่ศษแม่โขง-ล้านช้าง ปีระจำาปี ีพ้.ศ. 2565 ได้สนับสนุนงบ
ป็ระมาณ 468,700 เห้ร่ยญสห้รัฐ เพ่�อุดำเนินโคัรงการพัฒนาผ่่้
ป็ระกอุบการในกลุ่มป็ระเทศึแม่โขัง-ล้านช้าง ซึ่ึ�ง สอุวิช. จัะดำเนิน
การร่วิมกับมห้าวิิทยาลัยเช่ยงให้ม่ และ สอุวิช. จัะจััดทำขั้อุเสนอุ
โคัรงการเพ้่�อพ้ัฒนาเคัร่อข่ายผ้้ปีระกอบการกลุ่ม Future 
Food และ Digital Content เพ่�อุขัอุรับการสนับสนุนจัาก
กอุงทนุพเิศึษแม่โขัง-ล้านช้าง ป็ระจัำปี็ พ.ศึ. 2566 ต่อุไป็ 

การพัฒนาพ่�นท่�ระเบ่ยงเศึรษฐกิจันวิัตกรรม จัะทำให้้ SMEs ได้รับ
การพัฒนาคัวิามสามารถทางนวิัตกรรม โดยใช้คัวิามพร้อุมทาง
โคัรงสร้างพ่�นฐานและบคุัลากรดา้นนวิตักรรมท่�มอุ่ย่เ่ดมิขัอุงอุทุยาน
วิิทยาศึาสตร์ภ่มิภาคัและมห้าวิิทยาลัยในพ่�นท่� เช่�อุมโยงกับ
ศึักยภาพขัอุงห้น่วิยงานเคัร่อุขั่ายและพ่� เ ล่�ยง (Mentors)  
ท่�เช่�ยวิชาญด้านการคั้าและการตลาด ซึ่ึ�งจัะช่วิยยกระดับศึักยภาพ 
SME ในพ่�นท่�ให้ส้ามารถเจัาะตลาดทั�งภายในและตลาดตา่งป็ระเทศึ
ท่�มก่ำลังซึ่่�อุสง่และเติบโตอุย่างตอุ่เน่�อุง อุก่ทั�งเป็น็การใชป้็ระโยชน์
จัากเสน้ทางโลจัสิตกิส์ระห้วิา่งป็ระเทศึท่�สำคััญ เสรมิสรา้งศึกัยภาพ
ในการลงทุนให้้กลายเป็็นศ่ึนย์กลางคัวิามเจัริญขัอุงภ่มิภาคั
สนับสนุนการพัฒนาเชิงพ่�นท่� 
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พ้ัฒนานโยบายขับเคัล่�อนอุตสำาหกรรมแห่งอนาคัต 

1. มาตรการและกลไกสนับสน่นการสร้างความเช้ื�อมั�นในอ่ตสาหกรรมเครื�องมือแพ้ทย์ไทย

ห้นึ�งในอุตุสาห้กรรมให้ม่ท่�ไทยมศั่ึกยภาพภายใตน้โยบายเศึรษฐกจิั 
BCG คั่อุ อุุตสาห้กรรมยาและเวิชภัณฑ์์ทางการแพทย์ โดยตลาด
ภาคัรัฐถ่อุเป็็นตลาดห้ลักสำคััญในการส่งเสริมและใช้สินคั้า
นวิตักรรมไทย แต่ในระยะท่�ผ่่านมา อุตุสาห้กรรมดังกล่าวิป็ระสบกับ 
ป็ัญห้าคัวิามเช่�อุมั�นขัอุงบุคัลากรทางการแพทย์ท่�ม่ต่อุเคัร่�อุงม่อุ
แพทย์ขัอุงบริษัทไทย คัณะอุนุกรรมการขัับเคัล่�อุนการพัฒนา
เศึรษฐกิจั BCG Model สาขัาเคัร่�อุงม่อุแพทย์ จัึงได้มอุบห้มายให้้ 
สอุวิช. จัดัทำข้ัอุเสนอุแนะแนวิทางในการพัฒนานโยบายการจัดัซึ่่�อุ
จััดจั้างภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวิัตกรรม และขัอุให้้อุอุกแบบ 
สนามทดลอุง (Sandbox) การจััดซึ่่�อุจััดจั้างภาคัรัฐ เพ่�อุทำให้้เกิด 
คัวิามต้อุงการผ่ลิตภัณฑ์น์วัิตกรรมไทยเพิ�มขัึ�น ในสาขัาอุตุสาห้กรรม
สำคััญ ได้แก่ ยาและเวิชภัณฑ์์ทางการแพทย์

เพ่�อุทบทวินผ่ลการดำเนินงานและเสนอุแนะแนวิทางในการ
ป็รับป็รุงป็ระสิทธิิภาพและป็ระสิทธิิผ่ลขัอุงนโยบายจััดซึ่่�อุจััดจั้าง
ภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวิัตกรรมผ่่านมาตรการบัญช่นวิัตกรรมไทย 
ตลอุดจันเพ่�อุให้้ผ่่้กำห้นดนโยบายได้ทราบถึงศึักยภาพขัอุงการ 
จัดัซึ่่�อุจัดัจัา้งภาคัรฐัเพ่�อุสนับสนนุนวิตักรรม และเพ่�อุกระตุน้ให้ผ้่้่ท่�

ม่ส่วินเก่�ยวิขั้อุงในการจััดซ่ึ่�อุจััดจ้ัาง (เช่น เจั้าห้น้าท่�รัฐท่�เก่�ยวิขั้อุง 
และผ่่ข้ัายสนิค้ัาและบรกิารนวิตักรรม) ตระห้นกัถงึคัวิามสำคััญขัอุง
นโยบายดังกล่าวิ และนำมาป็รับใช้ในการดำเนินงานให้้มากขัึ�น 

สอุวิช. จัึงได้ร่วิมม่อุกับสถาบันวิิจััยเพ่�อุการพัฒนาป็ระเทศึไทย  
(ทด่อุ่าร์ไอุ) ศึกึษากฎห้มาย กฎระเบย่บ และขัอุ้สั�งการท่�เก่�ยวิข้ัอุงกบั 
การจััดซึ่่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวัิตกรรม ภาพรวิมและ 
ผ่ลกระทบขัอุงมาตรการบญัชน่วิตักรรมไทย ในสาขัาอุตุสาห้กรรม
ท่�สำคัญั เชน่ ยาและเวิชภัณฑ์ท์างการแพทย์ และจัดัทำกรณศึ่ึกษา
ท่�ม่ศัึกยภาพส่ง เพ่�อุวิิเคัราะห้์ปั็จัจััยท่�สนับสนุนห้ร่อุเป็็นอุุป็สรรคั
ต่อุมาตรการบัญช่นวัิตกรรมไทย ทั�งในระยะสั�น และระยะยาวิ  
ในสาขัาอุุตสาห้กรรมท่�สำคััญ และป็ระเมินป็ระสิทธิิภาพและ
ป็ระสิทธิิผ่ลขัอุงนโยบายการจััดซึ่่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐ เพ่�อุสนับสนุน
นวิตักรรม ผ่่านมาตรการบัญชน่วัิตกรรมไทย รวิมถึงเสนอุแนะแนวิทาง 
พัฒนานโยบายจััดซึ่่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวิัตกรรม  
ผ่่านมาตรการบัญช่นวัิตกรรมไทย รวิมถึงอุอุกแบบสนามทดลอุง  
(Sandbox) เพ่�อุทำให้้เกิดคัวิามต้อุงการผ่ลิตภัณฑ์์ในบัญช่
นวิัตกรรมไทยมากขัึ�น

การสร้างขั�วความเจริญในพ้ื�นท่�ระเบ่ยงเศรษฐกิจ
นวัตกรรม: Route 1 Innovation Economic  
Corridor 

ใช�ศัักยภาพิ่ของพิ่่�นที่่่�แลื่ะข�อได� เปีร่ยบเช่งยุที่่ธิศัาส่่ตร์ เพิ่่�อส่่ร�าง 
ขั�วความเจำรญ่ตามแนว Route 1 ด�วยการใช�กลื่ไก อววน. ในการปีรบัเปีลื่่�ยน
หว่งโซอ่ปุีที่่านการผู้ลื่ต่ส่่่นค�าแลื่ะบร่การในคลัื่ส่่เตอรท์ี่่่�มศ่ักัยภาพิ่ไปีส่้่่ส่่่นค�า
แลื่ะบร่การที่่่�ม่ม้ลื่ค่าเพิ่่�มส่่้ง (High Value Added) 

เป้้าหมาย: 
• เพิ่่�มจำำานวนว่ส่่าหก่จำนวัตกรรมที่่่�ผู้ลื่่ตส่่่นค�าแลื่ะบร่การม้ลื่ค่าส่่้ง  

อย่างน�อย 2,000 ราย
• เพิ่่�มม้ลื่ค่าการส่่่งออกของพิ่่�นที่่่�ไม่ตำ�ากว่า 100,000 ลื่�านบาที่่ 
• เพิ่่�มม้ลื่ค่า RDI ของภาคเอกชนในพิ่่�นที่่่�ไม่ตำ�ากว่า 1,800 ลื่�านบาที่่ 
• เพิ่่�มส่่่วนแบ่งรายได�เกษตรกรไม่ตำ�ากว่า 15% 
• ส่่ร�างการจำ�างงานแลื่ะอาช่พิ่ใหม่ให�ชุมชนด�วยนวัตกรรมแลื่ะเศัรษฐก่จำ

ส่่ร�างส่่รรค์ 

คลััสเตอร์์เป้้าหมาย
• เกษตรแลื่ะอาหารม้ลื่ค่าส่่้ง 
• Health Tourism 
• Cultural Industry
• Education Industry 
• Carbohydrate Economy• GPP รวม 23 จำังหวัด 1.9 ลื่�านลื่�านบาที่่ 

(11.6% ของ GDP)
• ม้ลื่ค่าการค�ารวมจำากด่านส่่ำาคัญ 

517,693 ลื่�านบาที่่ ปีี 2562

อุทยานว่ทยาศาสำตร์
ภาคัตะวันออกเฉีียงเหน่อ (จ.ขอนแก่น)

ดั่านบ่อเต็น/บ่อหาน

ผ้่เอ๋อร์

อุทยานว่ทยาศาสำตร์
ภาคัเหน่อ (จ.เชียงใหม่)

อุทยานว่ทยาศาสำตร์
ภาคัตะวันออกเฉีียงเหน่อตอนล่าง 

(จ.นคัรราชสำีมา)

+ เคัร่อข่ายมหาว่ทยาลัย 9 แห่ง

+ เคัร่อข่ายมหาว่ทยาลัย 9 แห่ง

+ เคัร่อข่ายมหาว่ทยาลัย 
14 แห่ง

ขอนแก�น

เช้่ยงใหม�

โคัราช

นคัรพ้นม

บึงกาฬ

สำกลนคัรอุดัรธานี

หนองบัวลำาภ้

ชัยภ้ม่
เพ้ชรบ้รณ์์

พ้่ษณ์ุโลก

อุตรดั่ตถ์์

น่าน
พ้ะเยา

เชียงราย
เชียงของ

แพ้ร่
ลำาปีาง

ลำาพ้้น

สำุโขทัย

แม่ฮ่่องสำอน

เลย

หนองคัาย

R3
A

ที่่่าอากาศัยาน

เม่อง

ด่านศัุลื่กากร

เส่่�นที่่างรถไฟไที่่ย-จำ่น

เส่่�นที่่าง R3A

ที่่างหลื่วงแผู้่นด่นหมายเลื่ข 1

ที่่างหลื่วงแผู้่นด่นหมายเลื่ข 11

เขตเศัรษฐก่จำพิ่่เศัษ
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2. การขับเคลื�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากท่นทางวัฒนธรรม 

ขั้อุเสนอุแนะแนวิทางในการพัฒนานโยบายการจััดซึ่่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐเพ่�อุสนับสนุนนวัิตกรรม ผ่่านมาตรการบัญช่นวัิตกรรมไทย และ 
สนามทดลอุง (Sandbox) การจััดซึ่่�อุจััดจ้ัางภาคัรัฐ เพ่�อุทำให้้เกิดคัวิามต้อุงการผ่ลิตภัณฑ์์นวัิตกรรมไทยเพิ�มขัึ�น ในสาขัาอุุตสาห้กรรม
สำคััญ ได้แก่ ยา และเวิชภัณฑ์์ทางการแพทย์ ได้เผ่ยแพร่ต่อุสาธิารณชนเพ่�อุพิจัารณาให้้คัวิามเห็้นและได้ผ่่านคัวิามเห็้นชอุบจัากคัณะ
อุนุกรรมการขัับเคัล่�อุนการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG Model สาขัาเคัร่�อุงม่อุแพทย์ โดยคัณะทำงาน สอุวิช. สวิทช. และ TDRI จัะร่วิมกัน
จััดทำเป็็นขั้อุเสนอุแนะเชิงนโยบายเพ่�อุเสนอุต่อุห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุง เช่น กรมบัญช่กลาง กระทรวิงการคัลัง ในลำดับต่อุไป็ 

ความร�วมมือในการพั้ฒนาท่นทางวัฒนธรรม และระบบ
นิ เวศนวัตกรรมทางวัฒนธรรมด้ัวยการวิจัยและ
นวัตกรรม 
กระทรวิงวัิฒนธิรรม (วิธิ.) ร่วิมกับกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม (อุวิ.) โดย สอุวิช. ได้พัฒนา
แนวิทางคัวิามร่วิมม่อุและบ่รณาการงานด้านศิึลป็วัิฒนธิรรม 
วิิทยาศึาสตร์ การวิิจััยและนวิัตกรรม เพ่�อุสร้างคัวิามตระห้นักรับร่้
และคัวิามเขั้าใจัขัอุงทุกภาคัส่วินเก่�ยวิกับคัวิามสัมพันธ์ิระห้วิ่าง 
ศึลิป็วิฒันธิรรมและวิทิยาศึาสตร ์ในฐานะป็จััจัยัเช่�อุมโยงท่�สง่เสรมิ
ให้้เกิดการอุนุรักษ์ ฟื้้�นฟื้่ และต่อุยอุดทุนทางวัิฒนธิรรม ไป็ส่่การ
พัฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ทางวิัฒนธิรรมขัอุงไทยในร่ป็แบบให้ม่ ๆ  เพ่�อุเป็็น
เสาห้ลักในการพัฒนาสังคัมและยกระดับเศึรษฐกิจัไทยส่่การสร้าง
มล่คัา่เพิ�ม สรา้งคัณุคัา่ทางสงัคัมสรา้งโอุกาสให้ม ่ๆ  ให้ป้็ระเทศึไทย
รอุงรับคัวิามเป็ล่�ยนแป็ลงและคัวิามท้าทายในอุนาคัต ด้วิย
นวิัตกรรมวิัฒนธิรรม เพ่�อุพัฒนาและส่งเสริมการยกระดับระบบ
นิเวิศึนวิัตกรรมทางวัิฒนธิรรมทั�งระบบ ซึึ่�งม่คัวิามสำคััญอุย่างยิ�ง 
ตอุ่การพัฒนาและตอุ่ยอุดทุนทางวิฒันธิรรม เพ่�อุเป็น็ห้นึ�งในป็จััจัยั
ในการพัฒนาสังคัมและยกระดับเศึรษฐกิจัขัอุงป็ระเทศึ สนับสนุน

การอุนรุกัษ ์คุ้ัมคัรอุง และเพิ�มคุัณค่ัาให้ก้บัทนุทางวิฒันธิรรม ท่�เป็น็
ตาน�ำขัอุงภ่มิป็ัญญาไทย ส่งเสริมการใช้ป็ระโยชน์และสร้างม่ลคั่า
ให้้กับทุนทางวัิฒนธิรรมโดยใช้ห้ลักนวิัตกรรมทางวัิฒนธิรรม  
ด้วิยคัวิามร่วิมม่อุในการพัฒนาทุนทางวัิฒนธิรรมและระบบนิเวิศึ
นวิัตกรรมทางวิัฒนธิรรมด้วิยการวิิจััยและนวิัตกรรมอุย่างเป็็น 
ร่ป็ธิรรม ระห้ว่ิาง 2 กระทรวิง ระห้ว่ิาง อุวิ. - วิธิ. ผ่่านบันทึก 
คัวิามเขั้าใจั (MOU) ลงนาม ณ วิันท่� 12 กรกฎาคัม 2565  
ณ ห้อุศึิลป็์แห้่งชาติ กระทรวิงวิัฒนธิรรม 

อ่ตสาหกรรมเครื�องมือแพ้ทย์

สถานภาพ้ปัจจ่บัน โอกาสของประเทศไทย

ยุที่่ธิศัาส่่ตร์การพิ่ัฒนา
อุตส่่าหกรรมไที่่ย 4.0 
ระยะ 20 ปีีอุตส่่าหกรรม
การแพิ่ที่่ย์ครบวงจำร

ยุที่่ธิศัาส่่ตร์การพิ่ัฒนา
ปีระเที่่ศัไที่่ยให�เปี็น
ศั้นย์กลื่างสุ่่ขภาพิ่ 
นานาชาต่ (Medical Hub)

แผู้นยุที่่ธิศัาส่่ตร์การ 
ขับเคลื่่�อนการพิ่ัฒนาโมเดลื่
เศัรษฐก่จำ BCG

แนวโน�มการเจำ็บปี่วย 
แลื่ะโรคระบาด ม่มากขึ�น

การเข�าส่่้่ส่่ังคมผู้้�ส่่้งอายุ 
โดยส่่มบ้รณ์ 
(Aged Society)

ความก�าวหน�าของ
เที่่คโนโลื่ย่ 
(Disruptive Technology)

ม้ลื่ค่าตลื่าดเคร่�องม่อแพิ่ที่่ย์ในปีระเที่่ศัไที่่ย ม่ม้ลื่ค่า มากกว่า  
1 แสำนล้านบาท ม่อัตราเต่บโตเฉลื่่�ย (ปีี 2019-2027F) 8.1%  
ต่อปีี

คัรุภัณ์ฑ์์ 43%
วัส่่ดุส่่่�นเปีลื่่อง 40%

นำ�ายาแลื่ะชุดตรวจำ 17%

วัสำดัุสำ่�นเปีล่อง 88%
ครุภัณฑ์์ 10%

นำ�ายาแลื่ะชุดตรวจำ 2%

ผู้้�ปีระกอบการ ส่่่วนใหญ่ นำาเข�าเคร่�องม่อแพิ่ที่่ย์ > 2,000 ราย 
ม่ผู้้�ผู้ลื่่ต จำำานวน 595 ราย โดยเปี็น SMEs 96.5%

ปีัญหา ขาดัแคัลน แลื่ะ การเข้าถ์ึง เคร่�องม่อแพิ่ที่่ย์ มีมาก
โดยเฉพิ่าะในต่างจำังหวัด

นำาเข้า 

New
S-Curve

SMEs

นำาเข้า ส�งออก
83%

96.5%

เติบโตเฉล่�ย
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



การส�งเสริมสถาบันอ่ดัมศึกษาเพ้ื�อขับเคลื�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
สอุวิช. ร่วิมกับสำนักงานป็ลัดกระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม ดำเนินการศึึกษานโยบายการส่งเสริมสถาบัน
อุุดมศึึกษาเพ่�อุขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์ขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุให้้ป็ระเทศึไทยสามารถอุนุรักษ์ และส่บสานศึิลป็วิัฒนธิรรม รวิมทั�ง 
ต่อุยอุดต้นทุนทรัพยากรสร้างสรรคั์ท่�ห้ลากห้ลายเพ่�อุนำมาขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึอุย่างยั�งย่น โดยได้เสนอุให้้ม่การจััดตั�งสถาบันอุุดมศึึกษา
เฉพาะทาง เพ่�อุผ่ลติและพฒันากำลงัคันเฉพาะทางสมรรถนะสง่กลุม่อุตุสาห้กรรมสรา้งสรรคั ์ทำห้นา้ท่�เป็น็ศึน่ยก์ลางในการอุนรุกัษ ์สบ่สาน
อุงค์ัคัวิามร่ร้ากฐานศึลิป็และวัิฒนธิรรมไทย และตอุ่ยอุดเพ่�อุผ่ลิตและพฒันานวัิตกรรมสรา้งสรรคั ์ซึ่ึ�งจัะกอุ่ให้เ้กดิระบบและกลไกการผ่ลติ
และพฒันากำลงัคันเฉพาะทางสมรรถนะสง่กลุม่อุตุสาห้กรรมสรา้งสรรค์ั เพ่�อุเป็็นปั็จัจัยัสำคััญในการขับัเคัล่�อุนอุตุสาห้กรรมสร้างสรรค์ัไทย  
พรอุ้มทั�งอุนรุกัษแ์ละสบ่สานคัวิามร่ร้ากฐานศึลิป็และวิฒันธิรรมไทย และยกระดบัศึกัยภาพอุตุสาห้กรรมสรา้งสรรคัไ์ทยในการเขัา้ถงึและ
แขั่งขัันในระดับนานาชาติ เพ่�อุให้้เศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์เป็็นรากฐานการขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึในระยะยาวิ

โดยรัฐมนตร่วิ่าการกระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม ให้้คัวิามเห้็นชอุบขั้อุเสนอุการส่งเสริมสถาบันอุุดมศึึกษา
เพ่�อุขับัเคัล่�อุนเศึรษฐกจิัสร้างสรรค์ัขัอุงป็ระเทศึ และให้้จัดัตั�งสถาบนัศึลิป็ะ โรงเรย่นเพาะช่าง เป็็นสถาบันอุดุมศึกึษาในสงักดักระทรวิง อุวิ. 
โดยโอุนวิทิยาลยัเพาะช่างสงักดัมห้าวิทิยาลยัเทคัโนโลยร่าชมงคัลรตันโกสินทร์มาสงักดัสถาบนัดงักล่าวิ มอุบห้มายกระทรวิง อุวิ. ดำเนนิการ
จััดตั�งสถาบันศึิลป็ะ โรงเร่ยนเพาะช่าง เป็็นสถาบันอุุดมศึึกษาในสังกัด/ในกำกับกระทรวิง อุวิ. และรายงานผ่ลการดำเนินการให้้
สภานโยบายทราบ รวิมถึงมอุบห้มายกระทรวิง อุวิ. และ สอุวิช. จััดทำแผ่นงานและมาตรการการขัับเคัล่�อุนคัวิามเป็็นเลิศึขัอุงสถาบัน
อุุดมศึึกษา เพ่�อุยกระดับศึักยภาพกลุ่มอุุตสาห้กรรมทัศึนศึิลป็์ งานฝีีม่อุและห้ัตถกรรม 

โอกาสแห�งอนาคตในอ่ตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย

เศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์เป็็นห้นึ�งในอุุตสาห้กรรมแห้่งอุนาคัตเพ่�อุ
การขัับเคัล่�อุนป็ระเทศึไทยในระยะยาวิ เน่�อุงด้วิยต้นทุน
ทรพัยากรสร้างสรรค์ัภายในป็ระเทศึท่�มค่ัวิามห้ลากห้ลายโดดเด่น  
นำมาผ่นวิกกับคัวิามคัิดสร้างสรรคั์ ต่อุยอุดให้้กลายเป็็น
นวิัตกรรมเพ่�อุส่งมอุบคัุณคั่าในร่ป็ขัอุงสินคั้าและบริการให้้กับ 
ผ่่้ ใช้ ทั�งในและต่างป็ระเทศึ ด้วิยศึักยภาพขัอุงคัวิามคัิด
สร้างสรรคัใ์นการตอุ่ยอุดอุยา่งไมม่ท่่�สิ�นสดุ นานาป็ระเทศึจังึใช้
เศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์เป็็นอุงค์ัป็ระกอุบสำคััญในการขัับเคัล่�อุน
ป็ระเทศึอุย่างต่อุเน่�อุง อุาทิ สห้รัฐอุเมริกา สห้ราชอุาณาจัักร 
จั่น ญ่�ป็ุ�น และเกาห้ล่ใต้ 

ก่อุนวิกิฤตการณ์โคัโรนาไวิรสั 2019 สนิค้ัาสร้างสรรค์ัในตลาดโลก 
ม่ม่ลคั่าท่�เติบโตส่งขัึ�นกวิ่าสอุงเท่าจัาก 208 พันล้านเห้ร่ยญ
สห้รัฐในปี็ พ.ศึ. 2545 เป็็น 509 พันล้านเห้ร่ยญสห้รัฐ 
ในป็ี พ.ศึ. 2558 (UNCTAD, 2561) โดยในป็ี พ.ศึ. 2556 ม่การ
จั้างงานกวิ่า 29 ล้านคันทั�วิโลก (UNESCO, 2558) เศึรษฐกิจั
สร้างสรรค์ัได้รับคัาดการณ์ว่ิาจัะมส่ดัส่วินถงึร้อุยละ 10 ขัอุงจัด่พ่โ่ลก 
ในปี็ พ.ศึ. 2573 (Nicolas J.A. Buchoud, 2564) และใน 9 ป็ระเทศึ 
ชั�นนำขัอุงโลก จัะม่การจั้างงานเติบโตถึงร้อุยละ 36 จัาก  
19 ล้านคันในป็ี พ.ศึ. 2561 เป็็น 26 ล้านคันในป็ี พ.ศึ. 2573 
(Deloitte, 2565) ทั�งน่� ด้วิยการผ่่อุนคัลายจัากวิิกฤตการณ์
โคัโรนาไวิรัส 2019 จังึทำภาคัธุิรกจิัในแต่ละป็ระเทศึเริ�มกลับมา 
ดำเนินการ รวิมถึงกลุ่มอุุตสาห้กรรมสร้างสรรคั์เช่นกัน  
จัากผ่ลสำรวิจัขัอุงตัวิแทนจัำห้น่ายผ่ลงานศึิลป็ะทั�วิโลกในช่วิง 

คัรึ�งป็ีแรกขัอุงป็ี พ.ศึ. 2564 พบวิ่ากวิ่าร้อุยละ 50 ขัอุงตัวิแทน
จัดัจัำห้น่าย มย่อุดขัายเพิ�มขัึ�นจัากปี็ก่อุนห้น้า โดยกว่ิาร้อุยละ 75  
ขัอุงผ่ลงานจััดจัำห้น่าย อุย่่ในกลุ่มทัศึนศิึลป์็ งานฝีีม่อุและ
ห้ัตถกรรม และกว่ิาร้อุยละ 30 ขัอุงการจััดจัำห้น่ายทั�งห้มด
เป็น็การจัดัจัำห้น่ายผ่า่นช่อุงทางอุอุนไลน์ (McAndrew, 2564) 
ในขัณะเด่ยวิกัน ด้วิยคัวิามก้าวิห้น้าขัอุงเทคัโนโลย่ดิจัิทัล
แพลตฟื้อุร์ม และเทคัโนโลย่บล็อุกเชนก็ได้ส่งผ่ลให้้สินทรัพย์
ดิจัิทัล (Non-fungible token) เติบโตอุย่างก้าวิกระโดด โดยม่
ม่ลคั่าถึง 711 ล้านเห้ร่ยญสห้รัฐในป็ี พ.ศึ. 2564 ซึ่ึ�งเติบโตกวิ่า
รอุ้ยละ 125 จัากป็กีอุ่นห้นา้ (Galaxy, 2564) ถงึแมว้ิา่จัะอุย่ใ่น
ชว่ิงวิกิฤตโคัโรนาไวิรสั 2019 กลุม่อุตุสาห้กรรมสร้างสรรคัย์อุ่ย
บางกลุม่ยงัสามารถดำเนนิธิรุกจิั และบางกลุม่กส็ามารถเตบิโต
อุยา่งก้าวิกระโดด ซึึ่�งอุาศัึยการอุอุกแบบและแฟื้ชั�นท่�สร้างสรรค์ั 
คัวิามเข้ัาใจัการเป็ล่�ยนแป็ลงคัวิามต้อุงการขัอุงตลาด และการใช้ 
เทคัโนโลย่เป็็นส่วินเสริมสำคััญในการขัับเคัล่�อุน 

ไทยในฐานะป็ระเทศึท่�มต้่นทนุทรัพยากรสร้างสรรค์ัท่�ห้ลากห้ลาย  
มส่นิคัา้และบรกิารเป็น็ท่�ตอุ้งการและยอุมรบัในระดบันานาชาติ 
ม่นักสร้างสรรค์ั ผ้่่เช่�ยวิชาญ ศึิลปิ็น อุาจัารย์และนักศึึกษา 
ในสถาบันอุุดมศึึกษา และผ่่้ป็ระกอุบการรุ่นให้ม่ท่�ม่ศัึกยภาพ
เป็็นจัำนวินมาก ป็ระเทศึไทยจัึงม่ศึักยภาพในการคัวิ้าโอุกาส
เพ่�อุใช้เศึรษฐกิจัสร้างสรรคั์เป็็นส่วินสำคััญในการขัับเคัล่�อุน
ป็ระเทศึอุย่างยั�งย่น
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3. การสร้างอ่ตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดััดัแปลง (EV Conversion Industrialization)

ป็ระเทศึไทยสามารถก้าวิขัึ�นเป็็นผ่่้นำด้านการผ่ลิตและส่งอุอุก 
ดา้นยานยนตไ์ฟื้ฟ้ื้าขัอุงภม่ภิาคัไดห้้ากมก่ารวิางแผ่นอุยา่งเป็น็ระบบ 
มก่ารบร่ณาการและทุม่เททรพัยากร และมก่ารดำเนนิงานท่�รวิดเรว็ิ 
ยุทธิศึาสตร์การเป็ล่�ยนผ่่าน (Transition Strategy) ไป็ส่่ยานยนต์
ไฟื้ฟ้ื้าขัอุงป็ระเทศึสามารถใช้ในการขัับเคัล่�อุนในช่วิงรอุยต่อุขัอุง
การกา้วิกระโดดขัอุงเทคัโนโลยแ่ละเตรย่มคัวิามพรอุ้มในดา้นตา่ง ๆ   
ท่�ผ่่านมาภาคัรัฐได้ม่การสนับสนุนการศึึกษาวิิจััยและพัฒนาด้าน 
การพัฒนาให้้เกิดระบบท่�ทำงานร่วิมกัน (System Integration) 
การอุอุกแบบระบบและป็ระกอุบรถไฟื้ฟ้ื้าให้ม่ทั�งคััน (New EV 
Design) และการดดัแป็ลงยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้า (EV Conversion) ในรป่็ขัอุง 
การพฒันารถตน้แบบ ป็จััจับุนัตลาดท่�นำรถน�ำมนัท่�ใชง้านเดมิห้รอุ่
นำรถเกา่มาดัดแป็ลงเป็น็รถไฟื้ฟื้า้เริ�มเป็น็ท่�ร่จ้ักัและมค่ัวิามตอุ้งการ
ในการใช้งานทั�งในเชิงพาณิชย์และในส่วินบุคัคัลเพิ�มมากขัึ�น  
อุย่างไรก็ด่พบว่ิากลุ่มท่�สามารถดำเนินการได้จัะเป็็นกลุ่มบริษัท
เอุกชนขันาดให้ญ่ แตก่ารดำเนินการขัอุงผ่่ป้็ระกอุบการขันาดกลาง
และเลก็ยงัมข่ัอุ้จัำกดั ทั�งในดา้นราคัาเน่�อุงจัากการผ่ลติในป็ระเทศึ
ยังม่ต้นทุนส่งกวิ่าการนำเขั้าชิ�นส่วินและอุุป็กรณ์จัากต่างป็ระเทศึ 
และการพัฒนาชิ�นส่วินภายในป็ระเทศึยังมค่ัวิามท้าทายเร่�อุงขันาด
ขัอุงตลาดภายในป็ระเทศึท่�ยังม่ขันาดเล็กและยังไม่สามารถทำให้้
เกิดคัวิามคัุ้มคั่าในการลงทุนทำชิ�นส่วินขึั�นภายในป็ระเทศึ ในด้าน
การขัาดอุงคั์คัวิามร้่ด้านการอุอุกแบบตามห้ลักวิิศึวิกรรม  
(Engineering Design) และในส่วินขัอุงการทำให้้ม่มาตรฐานและ
ม่คัวิามป็ลอุดภัยในระห้วิ่างดำเนินการขัอุงสถานป็ระกอุบการ 
ขันาดกลางและเล็กยังขัาดการทำให้้ม่มาตรฐาน/คัำแนะนำ  
(Standard/Guideline) และขัาดการสร้างแนวิทางในการส่งเสรมิ
และสนับสนุนเพ่�อุทำให้้การดัดแป็ลงรถไฟื้ฟื้้าก้าวิขัึ�นไป็ส่่การผ่ลิต
จัำนวินมากในระดับอุุตสาห้กรรม จัึงยังไม่เกิดการลงทุนขัอุง 
ผ่่้ป็ระกอุบการขันาดกลางและเล็กในวิงกวิ้าง

ทั�งน่�การทำยานยนต์ไฟื้ฟื้้าดัดแป็ลงสามารถทำได้ในห้ลายมิติและ
ห้ลายร่ป็แบบ
• การทำยานยนต์ไฟื้ฟื้้าดัดแป็ลง ม่ 2 กลุ่ม 1. การอุอุกแบบ 

ยานยนต์ให้ม่ (EV New Design) และ 2. การนำรถเก่ามาดดัแป็ลง 
เป็็นไฟื้ฟื้้า (EV Conversion) โดยม่ห้ลักการ ค่ัอุ นำตัวิถัง 
ท่�อุอุกแบบไวิ้เดิมห้ร่อุม่อุย่่เดิมมาป็รับระบบให้้เป็็นไฟื้ฟื้้า  
เพ่�อุลดคั่าใช้จั่าย การอุอุกแบบ การทดสอุบมาตรฐานและ
คัวิามป็ลอุดภัย 

• การดัดแป็ลงยานยนต์ไฟื้ฟื้้า ม่ 2 แบบ 1. การทำในป็ริมาณ 
ไม่มาก และ 2. การทำในเชิงป็ริมาณ (Mass-Production)  

ซึ่ึ�งการผ่ลิตจัำนวินมาก จัะชว่ิยให้ม้ก่ารอุอุกแบบกระบวินการ
ดำเนินการ ทำชิ�นส่วินป็ระกอุบให้้ม่ราคัาถ่กลงและใช้เวิลา 
ในการป็ระกอุบสั�นลง และจัำเป็็นต้อุงใช้อุงคั์คัวิามร้่ทางด้าน
วิิศึวิกรรม 

• การทำให้เ้ป็น็อุตุสาห้กรรม (Industrialization) มวั่ิตถุป็ระสงค์ั
ในการสนับสนุนด้านการอุอุกแบบ การใช้งาน การวิิเคัราะห์้
ทดสอุบ เพ่�อุห้า Best Practice ท่�จัะทำให้้ราคัาถ่กลง และ
เนน้การทำเป็น็คั่ม่อุ่ถา่ยทอุดคัวิามร่ใ้ห้ผ้่่ป้็ระกอุบการสามารถ
นำไป็ใช้ป็ระโยชน์ได้ในทันท่ เพ่�อุให้้เกิดกระบวินการผ่ลิตท่�ม่
ระบบและมม่าตรฐานขัอุงผ่ลติภณัฑ์แ์ละคัวิามป็ลอุดภยั ห้รอุ่
ห้ากต้อุงการทำเชิงลึกก็ม่ข้ัอุม่ลเชิงเทคันิคัให้้ไป็ต่อุยอุดการ
พัฒนาได้ 

สำนักงานสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวัิตกรรมแห้ง่ชาต ิ(สอุวิช.) จังึเลง็เห้น็ถงึคัวิามสำคััญ และตอุ้งการ
สนับสนุนให้้เกิดการส่งเสริมการพัฒนายานยนต์ไฟื้ฟื้้าดัดแป็ลง 
ให้้ไป็ส่่อุตุสาห้กรรม (EV Conversion Industrialization) ในรป่็แบบ 
ต่าง ๆ และมุ่งไป็ส่่การขัยายผ่ลในวิงกวิ้าง เพ่�อุให้้เกิดคัวิามเขั้าใจั
ถงึป็ระโยชน ์คัวิามสำคัญั และการทำให้ก้ารดดัแป็ลงยานยนตไ์ฟื้ฟ้ื้า
ไป็ส่่อุุตสาห้กรรม (EV Conversion Industrialization) และเกิด
การผ่ลักดันเชงินโยบายในการใชง้าน EV Conversion โดยเริ�มจัาก
การใช้ตลาดภาคัรัฐ (Government Procurement ) และส่งเสริม
ผ่่้ป็ระกอุบการไทยได้ร่วิมในการขัับเคัล่�อุนงานวิิจััยและพัฒนา 
ยานยนต์ไฟื้ฟื้้าในป็ระเทศึไทย ให้้คัรอุบคัลุมป็ระเภทขัอุง 
ยานพาห้นะให้้กวิ้างขัวิางมากขัึ�น ผล
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สำร้างฐานกำาลังคันสำมรรถ์นะสำ้งรองรับการพ้ัฒนาในอนาคัต

ขับเคัล่�อนนโยบายพ้ัฒนากำาลังคันสำมรรถ์นะสำ้งรองรับอุตสำาหกรรมเปี้าหมาย

จัากสถานการณ์ป็ัจัจุับันขัอุงโลกท่�ม่คัวิามเป็ล่�ยนแป็ลงและ 
แรงกดดนัจัากสงคัรามการค้ัา สง่ผ่ลให้น้กัลงทุนทั�วิโลกเริ�มกระจัาย
พ่�นท่�การลงทนุ เพ่�อุลดคัวิามเส่�ยงจัากป็จััจัยัคัวิามไมแ่นน่อุนตา่ง ๆ  
และพบการโยกย้ายฐานการลงทุนอุอุกจัากป็ระเทศึท่�เส่�ยงต่อุการ
โดนแทรกแซึ่งด้วิยป็ัญห้าทางการเม่อุง และม่แนวิโน้มในการ 
ย้ายมายังป็ระเทศึแถบอุาเซึ่่ยนมากขัึ�น ซึ่ึ�งป็ระเทศึไทยถ่อุเป็็น 
จัดุยทุธิศึาสตร์ห้นึ�งท่�สำคัญัขัอุงนกัลงทุนทั�งภายในและตา่งป็ระเทศึ 
จัึงเป็็นโอุกาสสำคััญท่�ต้อุงม่การป็รับตัวิเพ่�อุรอุงรับกระแสการ
เป็ล่�ยนแป็ลงดังกล่าวิ ซึ่ึ�งกำลังคันสมรรถนะส่งเป็็นอุ่กห้นึ�งป็ัจัจััย
สำคัญัในการขับัเคัล่�อุนอุตุสาห้กรรมและเป็น็อุงคัป์็ระกอุบห้ลกัตอุ่
การตดัสนิใจัเข้ัามาลงทนุขัอุงผ่่ป้็ระกอุบการ ดงันั�นการผ่ลติกำลังคัน
ท่�ม่ทักษะตรงกับคัวิามต้อุงการอุย่างเป็็นระบบ จัึงเป็็นกลไกห้นึ�งท่�
สามารถดึงด่ดการลงทุนทั�งในภาคัการผ่ลิตและบริการได้ โดยห้าก
ป็ระเทศึไทยสามารถสร้างระบบการพัฒนากำลังคันสมรรถนะส่ง
ท่�สามารถตอุบสนอุงคัวิามตอุ้งการทั�งในเชงิป็รมิาณและคัณุภาพได้
จัะเป็็นกลไกสำคััญในการกำห้นดมาตรการส่งเสริมการลงทุนขัอุง
ป็ระเทศึไทยได้อุย่างตรงจัุดและม่ป็ระสิทธิิภาพมากยิ�งขัึ�น

สอุวิช. ดำเนินการ 2 มาตรการสำคััญเพ่�อุพัฒนาและใช้ป็ระโยชน์
กำลงัคันสมรรถนะสง่ คัอุ่ การขับัเคัล่�อุนให้เ้กดิแพลตฟื้อุรม์บรหิ้าร
จัดัการการพัฒนากำลังคันสมรรถนะสง่ตอุบการลงทนุขัอุงภาคัผ่ลิต
และบริการ และแพลตฟื้อุร์มการใช้ป็ระโยชน์กำลังคันท่�ม่ศัึกยภาพสง่
ขัอุงป็ระเทศึ

1. มาตรการ Thailand Plus Package และ
แพ้ลตฟอร์มบริหารจัดัการการพั้ฒนากำาลังคน
สมรรถนะสูงตอบการลงท่นของภาคผลิตและ
บริการ

สอุวิช. ได้รว่ิมกับห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุง อุาทิ สภาคัณบดว่ิทิยาศึาสตร์
แห่้งป็ระเทศึไทย สภาคัณบดค่ัณะวิศิึวิกรรมศึาสตร์แห่้งป็ระเทศึไทย 
สำนักงานคัณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานป็ลัด
กระทรวิงการอุุดมศึึกษาวิิทยาศึาสตร์วิิจััยและนวัิตกรรม ดำเนิน
การพัฒนาแพลตฟื้อุร์มการผ่ลิตกำลังคันสมรรถนะส่งท่�สอุดคัล้อุง
กบัคัวิามตอุ้งการทั�งในเชงิคัณุภาพและเชงิป็รมิาณ เพ่�อุรอุงรบัคัวิาม
ต้อุงการขัอุงอุุตสาห้กรรมยุทธิศึาสตร์และทิศึทางการลงทุนขัอุง
ป็ระเทศึไทย ทำให้้เกิดการพัฒนากลไกการผ่ลิตกำลังคันแบบ 
เฉพาะเจัาะจัง (Tailor-made) กับคัวิามต้อุงการขัอุงภาคั
อุุตสาห้กรรมและส่งเสริมการพัฒนาร่ป็แบบการร่วิมพัฒนา
บุคัลากรระห้ว่ิางภาคัการศึึกษาและภาคัส่วินขัอุงผ่่้ใช้กำลังคันให้้
เช่�อุมโยงกบัการขับัเคัล่�อุนอุตุสาห้กรรมทั�งในระยะสั�นและระยะยาวิ 

และเช่�อุมโยงขั้อุม่ลคัวิามต้อุงการกำลังคันจัากภาคัการผ่ลิตและ
บรกิารไป็ส่ภ่าคัการศึึกษาเพ่�อุการรว่ิมอุอุกแบบและพฒันาห้ลกัสต่ร
การเรย่นการสอุน ตลอุดจันห้ลกัสต่รการฝีกึอุบรมเพ่�อุพฒันากำลงั
คันให้้ม่คัวิามพร้อุมเขั้าส่่การทำงาน

นอุกจัากน่� สอุวิช. ยังได้รับมอุบห้มายจัาก คัรม. เศึรษฐกิจั และ 
กรมสรรพากร ให้้ดำเนนิการสนบัสนนุมาตรการ Thailand Plus 
Package ซึึ่�งถอุ่เป็็นห้นึ�งในกลไกสำคัญัท่�สนบัสนนุการพฒันากำลงัคัน 
สมรรถนะส่ง โดยผ่ลการดำเนินงานท่�ผ่่านมาได้ดำเนินการรับรอุง
ห้ลักส่ตรฝีึกอุบรมเพ่�อุพัฒนาบุคัลากรและการจั้างแรงงานล่กจั้าง 
ท่�ม่ทักษะส่งด้านวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่ วิิศึวิกรรมศึาสตร์ ห้ร่อุ
คัณิตศึาสตร์ ทั�งน่�ได้ม่การพิจัารณารับรอุงห้ลักส่ตรฝึีกอุบรมแล้วิ 
จัำนวินกว่ิา 540 ห้ลักส่ตร จัาก 52 ห้น่วิยฝึีกอุบรม และม่การ
รบัรอุงการจ้ัางงานแล้วิจัำนวิน 1,741 ตำแห้น่งงาน จัาก 59 บริษทั 
โดยมจ่ัำนวินผ่่ผ้่า่นการฝีกึอุบรมแลว้ิ 15,388 คัน จัาก 608 อุงคัก์ร 
รวิมถึงการจััดตั�งศึ่นย์ป็ระสานงานและบริการเบ็ดเสร็จั (STEM 
One-Stop Service) ภายใตแ้พลตฟื้อุรม์พฒันากำลงัคันสมรรถนะ
ส่งตอุบการลงทุนขัอุงภาคัการผ่ลิตและบริการเพ่�อุให้้การดำเนิน
งานเป็็นไป็อุย่างเป็็นระบบและม่ป็ระสิทธิิภาพ 
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2. แพ้ลตฟอร์มการใช้้ประโยช้น์กำาลังคนท่�ม่ศักยภาพ้สูงของประเทศ เพ้ื�อขับเคลื�อนย่ทธศาสตร์ 
การพั้ฒนาประเทศอ่ตสาหกรรมเป้าหมายและสาขาสนับสน่นเพ้ื�อยกระดัับศักยภาพ้อ่ตสาหกรรม 
เศรษฐกิจฐานรากและช้่มช้นท้องถิ�น (Talent Thailand Platform) 

คัณะป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศึด้านวิัฒนธิรรม ก่ฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ มอุบห้มายให้้ สอุวิช. และห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุง
จััดทำฐานข้ัอุม่ลกำลังคันท่�ม่ศึักยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึ และ
แพลตฟื้อุร์มการใช้ป็ระโยชน์กำลังคันท่�ม่ศึักยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึ 
(Talent Utilization Platform for National Talent Pool)
เพ่�อุป็ระโยชน์ในการจััดทำนโยบายการพัฒนากำลังคัน (Talent  
Development) เพ่�อุกำห้นดทิศึทางให้กั้บห้นว่ิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุงกบั
การผ่ลิตและพัฒนากำลังคัน อุาทิ โรงเร่ยน มห้าวิิทยาลัย 
สถาบันวิิจััย รวิมถึงห้น่วิยงานภาคัรัฐ และนำไป็ส่่การวิางแผ่น 
การทำงานร่วิมกับเคัร่อุข่ัายคัวิามร่วิมม่อุท่�เก่�ยวิขั้อุงกับการใช้
ป็ระโยชน์กำลังคันระดับสง่ขัอุงป็ระเทศึ (Talent Utilization Alliance) 
ท่�ม่บทบาทเป็็นห้น่วิยงานกลาง (Intermediary) เช่�อุมโยงให้้
สามารถนำผ่่้ม่ศึักยภาพส่งไป็ทำงานท่�ตรงคัวิามต้อุงการขัอุงภาคั
ส่วินต่าง ๆ ป็ระกอุบด้วิย ภาคัเอุกชน สังคัม ชุมชน และท้อุงถิ�น 
เพ่�อุให้้เกิดการพัฒนากำลังคันให้้ตรงตามคัวิามต้อุงการ เกิด 
การพัฒนาเส้นทางอุาช่พขัอุงบุคัลากรท่�ม่ศึักยภาพส่ง และเกิด
ป็ระโยชน์ส่งสุดต่อุการพัฒนาป็ระเทศึในอุนาคัต

สอุวิช. ได้พฒันาแพลตฟื้อุร์มการใชป้็ระโยชน์กำลงัคันท่�มศั่ึกยภาพ
ส่งขัอุงป็ระเทศึ (Talent Utilization Platform for National 
Talent Pool) ดังกล่าวิขัึ�นมา พร้อุมทั�งได้จััดทำสมุดป็กขัาวิ 

การพฒันากำลังคันผ่่ม้ศั่ึกยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุเสนอุแนะแนวิ
ทางการส่งเสริมการพัฒนากำลังคันผ้่่ม่ศัึกยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึให้้
กับห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุง 

ในปี็งบป็ระมาณ 2565 แพลตฟื้อุร์มน่�ได้รวิบรวิมข้ัอุม่ลย้อุนห้ลัง
ขัอุงกำลงัคันท่�มศ่ึกัยภาพสง่ดา้นดนตร ่และฐานขัอุ้มล่ท่�สอุดคัลอุ้ง
กับ 5 กลุ่มงานดนตร่ ได้แก่ ดนตร่แจั๊ส ดนตร่พ่�นเม่อุงส่�ภาคัเเละ
ชาติพันธ์ุิ ดนตร่คัลาสสิก ดนตร่สมัยนิยม และดนตร่ไทย ซึ่ึ�ง
ป็ระกอุบด้วิยขั้อุม่ลขัอุงกำลังคันศึักยภาพส่ง 1,531 คัน จัากแขันง
คัวิามเช่�ยวิชาญ 33 สาขัา สาขัาคัวิามเช่�ยวิชาญ 30 สาขัา และ 
คัวิามถนัดตามด้านดนตร่ 30 สาขัา 

สอุวิช. ม่แผ่นในการต่อุยอุดแพลตฟื้อุร์มการใช้ป็ระโยชน์กำลังคัน
ท่�ม่ศัึกยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึ โดยม่การห้าร่อุร่วิมกับห้น่วิยบริห้าร
และจััดการทุนด้านการพัฒนากำลังคัน และทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุุดมศึึกษา การวิิจััยและการสร้างนวิัตกรรม (บพคั.)  
เพ่�อุสนับสนุนการแลกเป็ล่�ยนบุคัลากรและการสร้างเคัร่อุขั่าย 
เพ่�อุให้้เกิดการร่วิมพัฒนาและแก้ป็ัญห้าสำคััญในภ่มิภาคั ASEAN 
เพ่�อุตอุบเป้็าห้มายการพฒันาท่�ยั�งยน่ ด้วิยการบร่ณาการคัวิามร่วิมมอุ่ 
ขัอุงกำลังคันท่�ม่ศึักยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึไทยกับกำลังคันท่�ม่
ศึักยภาพส่งในกลุ่มป็ระเทศึ ASEAN 

มาตรการ Thailand Plus Package

การดำาเน่นงานส่่นับส่่นุนมาตรการ
ร่วมกับเคร่อข่าย
มีการรับรองแล้ว
• 348 หลื่ักส่่้ตร 
• 517 ตำาแหน่งงาน

• การรับรองการจำ�างแรงงาน
ลื่้กจำ�างที่่่�ม่ที่่ักษะส่่้งด�าน 
STEM

• การรับรองหลื่ักส่่้ตรฝึึกอบรม
เพิ่่�อพิ่ัฒนาบุคลื่ากรด�าน 
STEM

Impact 
• กำาลื่ังแรงงานของปีระเที่่ศัเพิ่่�ม 

ผู้ลื่่ตภาพิ่ในการปีฏิ่บัต่งานให�แก่
ภาคอุตส่่าหกรรม

• การจำ�างแรงงานที่่ักษะส่่้งนำาไปีส่่้่
การพิ่ัฒนาคุณภาพิ่ช่ว่ต เศัรษฐก่จำ
แลื่ะส่่ังคม

• ส่่่ที่่ธิ่ปีระโยชน์ที่่างภาษ่ในการจำ�างงานบุคลื่ากรด�าน STEM 1.5 เที่่่า
• ส่่่ที่่ธิ่ปีระโยชน์ที่่างภาษ่ในการส่่่งบุคลื่ากรเข�ารับการฝึึกอบรม 2.5 เที่่่า

• การรับรองหลื่ักส่่้ตรฝึึกอบรมใช�เปี็นข�อม้ลื่อ�างอ่งส่่ำาหรับการพิ่่จำารณาเง่นส่่นับส่่นุนค่าใช�จำ่าย 
ในการฝึกึอบรมบคุลื่ากร ตามปีระกาศัคณะกรรมการนโยบายเพิ่่�มขด่ความส่่ามารถในการแขง่ขนั
ของปีระเที่่ศัส่่ำาหรบัอตุส่่าหกรรมเปีา้หมาย ที่่่� 1/2564 เร่�อง มาตรการส่่ง่เส่่รม่การพิ่ฒันาบคุลื่ากร
ที่่ักษะขั�นส่่้ง
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พรอุ้มทั�งอุอุกแบบกลไกและแนวิทางการพัฒนากำลงัคันท่�มศั่ึกยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึไทยให้ส้ามารถเขัา้รว่ิมภาค่ัเคัรอุ่ขัา่ยชั�นนำระดับโลก 
โดยม่การวิิเคัราะห้์ขั้อุม่ลกำลังคันท่�ม่ศึักยภาพส่งขัอุงป็ระเทศึในสาขัาการวิิจััยขัั�นแนวิห้น้า ได้แก่ 1) Advanced Materials about 
Decarbonization 2) Space Technology  3) Quantum Technology  4) High-Energy Physics  5) Medicine และ 6) Artificial 
Intelligence สำห้รับนำไป็ใช้ในการกำห้นดโจัทย์การสนับสนุนทุน และกำห้นดคั่าเป็้าห้มายการพัฒนากำลังคันขัอุงป็ระเทศึ และนำไป็
ส่ก่ารวิางแผ่นการทำงานร่วิมกับเคัรอุ่ข่ัายคัวิามร่วิมมอุ่ท่�เก่�ยวิขัอุ้งกบัการใชป้็ระโยชน์กำลังคันระดับส่งขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุให้เ้กิดการพัฒนา
กำลงัคันให้ต้รงตามคัวิามตอุ้งการ เกดิการพฒันาเสน้ทางอุาช่พขัอุงบคุัลากรท่�มศ่ึกัยภาพสง่ และเกดิป็ระโยชนส่์งสดุตอุ่การพฒันาป็ระเทศึ
ในอุนาคัต

ขับเคัล่�อนนโยบายการสำร้างศักยภาพ้สำถ์าบันอุดัมศึกษาและพ้ล่กโฉีมระบบอุดัมศึกษาไทย  

1. การจัดัการศึกษาท่�แตกต�างไปจากมาตรฐานการอ่ดัมศึกษา (Higher Education Sandbox)

จัากแนวิโน้มการเป็ล่�ยนแป็ลงต่าง ๆ ทั�งด้านเศึรษฐกิจั สังคัม 
เทคัโนโลย่ และวิิถ่ช่วิิต ซึึ่�งจัะส่งผ่ลต่อุการพัฒนาอุุดมศึึกษาให้ ้
เท่าทันกับการเป็ล่�ยนแป็ลง สามารถผ่ลิตบัณฑ์ิตท่�ม่สมรรถนะตรง
ตามคัวิามตอุ้งการขัอุงป็ระเทศึ พระราชบญัญตักิารอุดุมศึกึษา พ.ศึ. 
2562 มาตรา 69 กำห้นดวิ่า เพ่�อุป็ระโยชน์ในการสร้างนวิัตกรรม
การอุุดมศึึกษา รัฐมนตร่ ว่ิาการกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิทิยาศึาสตร์ วิจิัยัและนวัิตกรรม (รมวิ.อุวิ.) อุาจัเสนอุสภานโยบาย
การอุดุมศึกึษา วิทิยาศึาสตร์ วิจิัยัและนวัิตกรรมแห่้งชาติ เพ่�อุเสนอุ
ต่อุคัณะรัฐมนตร่ให้้ม่มติให้้สถาบันอุุดมศึึกษาห้ร่อุส่วินงานใน
สถาบันอุุดมศึึกษาจััดการศึึกษาท่�แตกต่างไป็จัากมาตรฐาน 
การอุดุมศึกึษาได้ ตามห้ลักเกณฑ์ ์วิธิิก่าร และเง่�อุนไขัท่�สภานโยบาย
กำห้นด เพ่�อุนำไป็ส่่การพลิกโฉมระบบการอุดุมศึกึษาและการสร้าง
มาตรฐานการอุุดมศึึกษาในกระบวินทัศึน์แบบให้ม่ 

คัณะรัฐมนตร่เห็้นถึงคัวิามจัำเป็็นขัอุงการจััดการศึึกษาระดับ
อุุดมศึึกษาท่�ต้อุงป็รับเป็ล่�ยนให้้ทันกับบริบทท่�เป็ล่�ยนไป็และ 
การทดลอุงใช้นวัิตกรรมการจััดการร่ป็แบบให้ม่ท่�ตอุบโจัทย์ 
คัวิามต้อุงการในยุคัให้ม่ จัึ งมอุบอุำนาจัให้้สภานโยบาย 
การอุดุมศึกึษา วิทิยาศึาสตร์ วิจิัยัและนวัิตกรรมแห่้งชาติ ทำห้น้าท่�

พิจัารณากลั�นกรอุงเร่�อุงการให้้สถาบันอุุดมศึึกษาจััดการศึึกษาท่�
แตกต่างจัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษาแทนคัณะรัฐมนตร่ 

กระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม (อุวิ.) 
โดยสำนกังานป็ลดักระทรวิงการอุดุมศึกึษา วิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและ
นวิัตกรรม (สป็.อุวิ.) และ สอุวิช. ได้ร่วิมกันพัฒนากลไกรอุงรับ 
การจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐานการอุุดมศึึกษา โดย
สภานโยบายฯ ได้อุอุกกำห้นดสภานโยบาย เร่�อุง ห้ลักเกณฑ์์
วิิธ่ิการ และเง่�อุนไขัการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐาน 
การอุุดมศึึกษา พ.ศึ. 2564 ป็ระกาศึในราชกิจัจัานุเบกษา และ
แตง่ตั�งคัณะกรรมการพิเศึษเฉพาะเร่�อุง ดา้นการส่งเสริมนวัิตกรรม 
การอุุดมศึึกษา เพ่�อุดำเนินการในเร่�อุงน่�แทนสภานโยบาย 

จัากการป็ระชุมคัณะกรรมการพิเศึษเฉพาะเร่�อุง ด้านการส่งเสริม
นวิัตกรรมการอุุดมศึึกษา คัรั�งท่� 1/2565 เม่�อุวิันท่� 12 กันยายน 
2565 ได้ม่มติอุนุมัติขั้อุเสนอุการจััดการศึึกษาฉบับสมบ่รณ์ฯ และ
ให้้สถาบันอุุดมศึึกษาจััดการศึึกษาในร่ป็แบบ Higher Education 
Sandbox จัำนวิน 4 ข้ัอุเสนอุ ซึึ่�งมเ่ป้็าห้มายผ่ลิตกำลังคันท่�ตอุบโจัทย์ 
คัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ รวิมจัำนวิน 17,455 คัน ป็ระกอุบด้วิย 
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1) การผ่ลิตและพัฒนากำลังคันสาขัาฉุกเฉินการแพทย์ นำโดย
วิทิยาลยัวิทิยาศึาสตรก์ารแพทยเ์จัา้ฟื้า้จัฬุาภรณ ์ราชวิทิยาลยั
จัุฬาภรณ์ ร่วิมกับมห้าวิิทยาลัยอุ่ก 6 แห้่ง และสถาบัน 
การแพทย์ฉุกเฉินแห้่งชาติ ตั�งเป็้าผ่ลิตกำลังคันสาขัาฉุกเฉิน
การแพทย์ ระดับผ่่้ป็ระกอุบโรคัศึิลป็ะ จัำนวิน 15,000 คัน

2) การผ่ลิตบุคัลากร High-tech Entrepreneur นำโดย  
International School of Management (ISM) มห้าวิทิยาลยั
ห้อุการคัา้ไทย รว่ิมกบั Harbour.Space University ป็ระเทศึ
สเป็น ตั�งเป้็าผ่ลิตกำลังคันท่�ม่คัวิามร่้ขัั�นแนวิห้น้า (Frontier 
knowledge) ด้านเทคัโนโลย่ จัำนวิน 400 คัน 

3) การผ่ลิตบุคัลากรด้านวิิศึวิกรรมป็ัญญาป็ระดิษฐ์และดิจัิทัล  
นำโดยมห้าวิทิยาลัยซึ่เ่อ็ุมเคัแอุล และสถาบันวิศิึวิกรรมปั็ญญา
ป็ระดษิฐ ์ร่วิมกบัมห้าวิิทยาลัยอุ่ก 6 แห้่ง ตั�งเป็า้ผ่ลิตบคุัลากร
ด้านวิิศึวิกรรมป็ัญญาป็ระดิษฐ์และดิจัิทัลจัำนวิน 1,880 คัน 

4) การผ่ลิตกํ า ลั งคันศึักยภาพส่งท่� ม่คัวิาม ร่้ เชิ งลึกด้ าน
วิิทยาศึาสตร์ และแนวิคัิดเชิงนวิัตกรรม นำโดยวิิทยสถาน
วิทิยาศึาสตร์แห่้งป็ระเทศึไทย (ธัิชวิทิย์) สำนักงานป็ลัดกระทรวิง
การอุุ ดม ศึึกษา  วิิทยาศึาสตร์  วิิ จัั ยและนวิั ตกรรม  
(สป็.อุวิ.) ร่วิมกับ สถาบันวิิจััยวิิทยาศึาสตร์และสถาบัน
อุดุมศึกึษา ตั�งเป้็าผ่ลิตกาํลงัคันทักษะสง่ท่�มค่ัวิามร่เ้ชงิลกึดา้น
วิิทยาศึาสตร์ และแนวิคัิดเชิงนวิัตกรรม จัำนวิน 175 คัน 

Higher Education Sandbox : โครงการผลิตฉ่กเฉินการแพ้ทย์บัณฑิิต

สภานโยบายได้ให้้คัวิามเห็้นชอุบโคัรงการผ่ลิตฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิ์ตโดยห้ลักส่ตรการจััดการศึึกษาท่�แตกต่างจัากมาตรฐาน 
การอุุดมศึึกษา (Higher Education Sandbox) นำโดยวิิทยาลัยวิิทยาศึาสตร์การแพทย์เจั้าฟื้้าจัุฬาภรณ์ ราชวิิทยาลัยจัุฬาภรณ์ 
รว่ิมกบัเคัรอุ่ขัา่ยมห้าวิทิยาลยัอุก่ 6 แห้ง่ และสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉนิแห้ง่ชาต ิสถาบนัพระบรมราชชนก ตั�งเป็า้ผ่ลติกำลงัคันสาขัา
ฉุกเฉินการแพทย์ ระดับผ่่้ป็ระกอุบโรคัศึิลป็ะ จัำนวิน 15,000 คัน ภายใน 10 ป็ี ตอุบโจัทย์การขัาดแคัลนผ่่้ป็ฏิิบัติงานด้านฉุกเฉิน
การแพทยใ์นระบบบรกิารป็จััจับุนัซึ่ึ�งมเ่พย่งป็ระมาณ 5,000-6,000 คัน สว่ินให้ญผ่่่านการฝีกึอุบรมระยะสั�น ทกัษะคัวิามร่ส้ว่ินให้ญ่
เน้นการบริบาลเป็็นห้ลัก แต่การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินยังคัรอุบคัลุมผ่่้ป็�วิยฉุกเฉินนอุกโรงพยาบาลป็ระเภทอุ่�น ๆ  ด้วิย  
การท่�ผ่่้ป็�วิยได้รับการตรวิจัรักษาในห้้อุงฉุกเฉินเร็วิขัึ�น 1 นาท่ ในทุก ๆ อุุบัติเห้ตุ จัะสามารถลดคัวิามส่ญเส่ยทางเศึรษฐกิจัได้ถึง 
1,000 ล้านบาทต่อุป็ี
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



ปััจจุบัันมีีข้้อเสนอการจัดการศึึกษาเชิิงหลัักการทีี่�ผ่่านการพิิจารณาจากคณะที่ำงานฯ แลัะอยู่่่ระหว่่างการพัิฒนาข้้อเสนอการจัดการ
ศึึกษาฉบัับัสมีบั่รณ์เพิ่�อเสนอต่่อคณะกรรมีการพิิเศึษเฉพิาะเร่�องฯ จำนว่น 11 ข้้อเสนอ ซึ่ึ�งจะนำไปัส่่การผ่ลัิต่กำลัังคนสมีรรถนะส่ง 
ในหลัากหลัายู่สาข้าที่ี�ต่อบัโจที่ยู่์สำคัญข้องปัระเที่ศึต่่อไปั

2. ปรัับเปลี่่�ยนบทบาทมหาวิิทยาลี่ัยเทคโนโลี่ย่รัาชมงคลี่ เพื่่�อขัับเคลี่่�อนปรัะเด็็นสำำาคัญขัองปรัะเทศ 

เพิ่�อข้ับัเคลั่�อนให้มีหาว่ิที่ยู่าลััยู่เที่คโนโลัยีู่ราชิมีงคลั (มีที่ร.) มีาร่ว่มีเปั็นผ่่้มีีบัที่บัาที่สำคัญในการยู่กระดับัศัึกยู่ภาพิบุัคลัากรข้องปัระเที่ศึ
แลัะการพิัฒนาเที่คโนโลัยีู่แลัะนวั่ต่กรรมี เพิ่�อให้เกิดการข้ับัเคลั่�อนเศึรษฐกิจไที่ยู่ด้ว่ยู่นวั่ต่กรรมีอยู่่างเต็่มีปัระสิที่ธิิภาพิ การเพิิ�มี
ข้ีดคว่ามีสามีารถข้องผ่ลัิต่ภาพิการผ่ลัิต่ในภาคเกษต่รแลัะภาคบัริการด้ว่ยู่การนำเที่คโนโลัยู่ีมีาใชิ้ปัระโยู่ชิน์ รว่มีถึงการยู่กระดับัศึักยู่ภาพิ
แลัะคุณภาพิข้องปัระชิากรไที่ยู่ทุี่กช่ิว่งวั่ยู่ให้มีีทัี่กษะรองรับัการเปัลีั�ยู่นแปัลังข้องสภาพิแว่ดล้ัอมีแลัะเที่คโนโลัยีู่อยู่่างฉับัพิลััน สอว่ชิ. จึง
ร่ว่มีกับั มีที่ร. จัดที่ำ “ยูุ่ที่ธิศึาสต่ร์มีหาว่ิที่ยู่าลััยู่เที่คโนโลัยู่ีราชิมีงคลั เพิ่�อข้ับัเคลั่�อนปัระเด็นสำคัญข้องปัระเที่ศึ พิ.ศึ. 2566 – 2570” โดยู่
การปัรบััเปัลัี�ยู่นกระบัว่นที่ศัึนท์ี่างการศึกึษา โดยู่ใชิจ้ดุเนน้ข้อง มีที่ร. ซึ่ึ�งกอ่ต่ั�งข้ึ�นโดยู่มีวี่ตั่ถปุัระสงคเ์พิ่�อมีุง่เนน้การผ่ลัติ่นกัปัฏิบิัตั่มิีอ่อาชิพีิ  
(Hands-on) รองรับัอุต่สาหกรรมีเปั้าหมีายู่ข้องปัระเที่ศึ การพิัฒนาการจัดการศึึกษาด้ว่ยู่เที่คโนโลัยู่ี นว่ัต่กรรมี แลัะการส่งเสริมี 
คว่ามีเป็ันผ้่่ปัระกอบัการ พิร้อมีที่ั�งสร้างงานว่จิยัู่ เที่คโนโลัยู่ ีแลัะนว่ตั่กรรมีเพ่ิ�อให้บัรกิารว่ชิิาการแก่ชิมุีชินในพิ่�นที่ี� แลัะยู่กระดบััคณุภาพิชิวี่ติ่ 
ข้องปัระชิากร 

ขัั�นตอนการัเสำนอขัอจััด็การัศึกษาผ่่านกลี่ไก Higher Education Sandbox

สำภานโยบาย

กรัะทรัวิง (คณะทำางานฯ)

สำถาบันอุด็มศึกษา

รายงานผลให้้สภานโยบายฯ ทราบ

5. พิจิารณาอนมุัตัิข้ิ้อเสนอ
การจดัการศึกึษาฉบับ
สมับูรณ์

3. ย่�นเสนอข้้อเสนอการจดัการศึกึษา
ฉบบัสมับรูณ์

(เห็้นชอบโดยสภาสถาบันอดุมัศึกึษา) 

7. เปิิดห้ลักสูติรและ
แจ้งสาธารณชนรับทราบ

6. ออกปิระกาศึและห้นังส่อแจ้งผลการพิิจารณา
พิร้อมัรายช่�อคณะผู้ปิระเมัินอิสระ

1. ย่�นข้้อเสนอการจัดการศึกึษาเชิงห้ลกัการ 
(เห็้นชอบโดยอธิการบด)ี

2. พิิจารณาเห้็นชอบข้้อเสนอเชิงห้ลักการ
และแจ้งผลการพิิจารณา

และข้้อเสนอแนะ
(ภายใน 60 วััน)

4. กลั�นกรองและเสนอ
ข้้อเสนอการจัดการศึึกษา
ฉบับสมับูรณ์

8. ติิดติามัปิระเมัินผลโดย
คณะผู้ปิระเมัินอิสระ

คณะกรรมการพิิเศษเฉพิาะเร่�อง
ด้้านการส่่งเส่ริมนวััตกรรม

การอุด้มศึกษา

• ข้้อเสนอแนะปิรับปิรุง
มัาติรฐานการอุดมัศึึกษา

• ข้้อเสนอการพิัฒนา
นวััติกรรมัอุดมัศึึกษา

เสำนอต่อสำภานโยบายฯ
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ในยุทธิศึาสตร์ดังกล่าวิกำห้นดวิิสัยทัศึน์ขัอุงกลุ่มมห้าวิิทยาลัย
เทคัโนโลย่ราชมงคัล (มทร.) ให้้ “บัณฑ์ิตนักป็ฏิิบัติ นวิัตกร และ 
ผ่่้ป็ระกอุบการท่� ได้รับการยกระดับทักษะจัากกลุ่ม มทร.  
ม่สมรรถนะและทักษะส่ ง  ม่บทบาทสำคััญในการส ร้าง 
ขัด่คัวิามสามารถทางดา้นเทคัโนโลยแ่ละนวิตักรรมขัอุงภาคัเกษตร 
ภาคัอุตุสาห้กรรม และภาคับรกิารตามอุตัลกัษณข์ัอุงชมุชนทอุ้งถิ�น
และพ่�นท่�” และม่จัุดเน้นเชิงยุทธิศึาสตร์ ดังน่�
1) ผ่ลติและพฒันานกัเทคัโนโลย ่นกัคัดิ นกัสร้างสรรค์ัและนวิตักร 

นักป็ฏิิบัติ ท่�ม่อุัตลักษณ์และม่ทักษะสมรรถนะบนมาตรฐาน
สากล รวิมถึงอุงคั์คัวิามร่้ด้านคัวิามป็ลอุดภัย คัรอุบคัลุมทุก
พ่�นท่�เป็้าห้มายขัอุงกลุ่มมห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล 
สอุดคัล้อุงกับคัวิามต้อุงการกำลังคันขัอุงภาคัอุุตสาห้กรรม 
ภาคัเกษตรและภาคับริการแห้่งอุนาคัต ด้วิยการบ่มเพาะ 
นวิตักรมอุ่อุาชพ่ ยกระดบัสมรรถนะแรงงานในภาคัป็ระกอุบการ  
และกระจัายโอุกาสการ เขั้ าถึ งการศึึกษา เพ่� อุ เพิ� ม 
ขั่ดคัวิามสามารถการแขั่งขัันขัอุงป็ระเทศึ

2) เพิ�มคัวิามเขั้มแขั็งทางเศึรษฐกิจัและต่อุยอุดขั่ดคัวิามสามารถ
การแขั่งขัันขัอุงศัึกยภาพเคัร่อุข่ัายภาคัป็ระกอุบการขัอุงกลุ่ม

มห้าวิทิยาลัยเทคัโนโลยร่าชมงคัล ผ่่านการสร้างและถ่ายทอุด
อุงค์ัคัวิามร่้ เทคัโนโลย่และนวิัตกรรมขัั�นส่ง เพ่�อุเป็ล่�ยนผ่่าน
ไป็ส่่เกษตรสร้างม่ลค่ัา อุุตสาห้กรรมท่อุงเท่�ยวิสมัยให้ม่ 
อุตุสาห้กรรมสรา้งสรรคัท์่�มม่ล่คัา่ส่ง และอุตุสาห้กรรมการผ่ลติ
ฐานนวิัตกรรม

3) ผ่นึกพลังชุมชนในพ่�นท่�บริการขัอุงกลุ่มมห้าวิิทยาลัย
เทคัโนโลย่ราชมงคัลเพ่�อุเป็็นพ่�นท่�แห้่งการเร่ยนร่้ ด้วิย 
อุงคั์คัวิามร่้ เทคัโนโลย่และนวิัตกรรมท่�เห้มาะสม ผ่่านการ
สรา้งคุัณค่ัารว่ิมกันดว้ิยกระบวินการเรย่นร่ร่้วิมและเสริมสร้าง
ทักษะการบริห้ารจััดการตนเอุงให้้พร้อุมรับม่อุกับการ
เป็ล่�ยนแป็ลง เพ่�อุร่วิมเป็็นพลังขัับเคัล่�อุนการพัฒนาพ่�นท่� 
อุย่างยั�งย่น

4) ป็ฏิิรป่็โคัรงสรา้งและดจิัทิลัแพลตฟื้อุรม์เพ่�อุการบรหิ้ารจัดัการ
อุงคั์กรร่วิมกันขัอุงกลุ่มมห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่ราชมงคัล 
อุย่างม่มาตรฐาน และม่ธิรรมาภิบาล ด้วิยการจััดการข้ัอุม่ล
อุย่างมป่็ระสทิธิภิาพ และกฎระเบย่บท่�ทนัสมยั มค่ัวิามคัล่อุงตวัิ
สง่ นำไป็ส่่การใช้ศัึกยภาพขัอุงทรัพยากรบุคัคัล งบป็ระมาณ
และโคัรงสร้างพ่�นฐานให้้เกิดป็ระโยชน์ส่งสุด

แผนกลย่ทธ์กล่�มมหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ราช้มงคลเพ้ื�อขับเคลื�อนประเดั็นสำาคัญ

ศักยภาพ้ท่�โดัดัเดั�น

1) Smart living communities  
ด้้วัยโมเด้ล BCG

1) RMUT Fusion Management System       

2) Talent Resource Management

• ที่่ำาเลื่ที่่่�ตั�งใกลื่�พิ่่�นที่่่�อุตส่่าหกรรมแลื่ะพิ่่�นที่่่�เกษตรกรรม
• ผู้ลื่่ตพิ่ัฒนานักศัึกษาจำากส่่ายอาช่วะที่่่�ม่จำุดแข็งด�านที่่ักษะว่ชาช่พิ่ 

(Professional Skill)

• ว่ศัวกรนักปีฏิ่บัต่ ที่่่�ม่ที่่ักษะเช่งปีฏิ่บัต่การส่่้ง
• ส่่ร�างการว่จำัยเช่งปีระยุกต์
• ม่ความเช่�ยวชาญตามบร่บที่่ของพิ่่�นที่่่�

ย่ทธศาสตร์ ข้อริเริ�มสำาคัญ 
(Key Initiative Programs) Super KPI

พิ่ลื่่กโฉมระบบน่เวศัการผู้ลื่่ตกำาลื่ังคน
ที่่ักษะส่่้งแลื่ะนวัตกรม่ออาช่พิ่

อุตส่่าหกรรมการผู้ลื่่ต/เกษตร/
ที่่่องเที่่่�ยว/ส่่ร�างส่่รรค์ ฐานเที่่คโนโลื่ย่
แลื่ะนวัตกรรม

พิ่ัฒนาพิ่่�นที่่่�อย่างเหมาะส่่มแลื่ะยั�งย่น
พิ่ร�อมรับการเปีลื่่�ยนแปีลื่งในม่ต่ 
ความหลื่ากหลื่าย

ปีฏิ่ร้ปีโครงส่่ร�างของกลืุ่่ม
มหาว่ที่่ยาลื่ัยเที่่คโนโลื่ย่ราชมงคลื่  
บนระบบด่จำ่ที่่ัลื่แพิ่ลื่ตฟอร์ม 

1

2

3

4

1) นวัตกรรมการเร่ยนร้�
เพิ่่�อผู้ลื่่ตกำาลื่ังคน
ที่่ักษะส่่้งเฉพิ่าะด�าน

1) Digital and Quantum 
Technology Transfer 
Center

2) Automation and 
Robotic Transformation 
Center 

3) Logistic (Railway, 
Marine, Aviation)

4) Wow tourism

2) ส่่ถาบันรับรอง
ส่่มรรถนะไตรภาค่ 
(Triple Helix 
Certified Institution) • ส่่ถานปีระกอบการในพิ่่�นที่่่�

บร่การ มที่่ร. ม่กำาลื่ัง
แรงงานที่่่�ม่ที่่ักษะส่่มรรถนะ 
เพิ่่ยงพิ่อกับความต�องการ

• บ่มเพิ่าะนวัตกร จำำานวน 
100 ราย ให�ม่รายได� 100 
ลื่�านบาที่่/ราย/ปีี

• เพิ่่�มม้ลื่ค่าผู้ลื่่ตภัณฑ์ ์
มวลื่รวม (GDP) ของ
ว่ส่่าหก่จำขนาดกลื่างแลื่ะ
ขนาดย่อม (MSME) ร�อยลื่ะ 
15 ภายใน 5 ปีี
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3. ปรับเปล่�ยนบทบาทมหาวิทยาลัยราช้ภัฏิให้เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยเช้ิงพ้ื�นท่� 

สอุวิช. ร่วิมกับท่�ป็ระชุมอุธิิการบด่มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ (ทป็อุ.มรภ.) ร่วิมกันจััดทำ “แผ่นป็ฏิิบัติการเชิงยุทธิศึาสตร์ (Strategic Action 
Plan) มห้าวิทิยาลยัราชภัฏิ” รวิมถึงการพฒันาขัอุ้เสนอุนโยบายและขัอุ้รเิริ�มสำคัญัขัอุงกลุ่มมห้าวิทิยาลยัราชภฏัิ ผ่่านการจัดักจิักรรมการ
ป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการร่วิมกันระห้วิ่างบุคัลากรขัอุง มรภ. ทุกระดับ เพ่�อุนำไป็ส่่แผ่นป็ฏิิบัติการเชิงยุทธิศึาสตร์ท่�สามารถขัับเคัล่�อุนได้จัริง 
โดย สอุวิช. สนับสนุนเคัร่�อุงม่อุและกระบวินการ Policy Design Process เพ่�อุแป็ลงวิิสัยทัศึน์เเละพันธิกิจัขัอุงห้น่วิยงานให้้เป็็นนโยบาย
ท่�จัับต้อุงได้ผ่่านแพลตฟื้อุร์มพัฒนานโยบายนวิัตกรรม Thailand Higher Education and Innovation Policy Accelerator (THIPA) 
ขัอุง สอุวิช. จัากการดำเนินงานขั้างต้นร่วิมกันระห้วิ่างป็ระชาคัมในกลุ่มมห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ และ สอุวิช. นำไป็ส่่แผ่นท่�นำทางการป็ฏิิบัติ
การรายยุทธิศึาสตร์ มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ ระยะ 5 ป็ี (พ.ศึ. 2566 – 2570) 

ผ่ลลัพธิ์โดยรวิมขัอุงการพัฒนาระยะ 5 ป็ี ตามแผ่นป็ฏิิบัติการ 
เชงิยทุธิศึาสตร ์มห้าวิทิยาลยัราชภฏัิ ระยะ 5 ป็ ี(พ.ศึ. 2566 - 2570) 
ดังกล่าวิ คัาดวิ่าจัะนำไป็ส่่การพัฒนาชุมชน สังคัม และเศึรษฐกิจั
โดยมห้าวิทิยาลยัราชภฏัิเป็็นกำลงัสำคัญัขัอุงพ่�นท่�ในป็ระเดน็ดังต่อุไป็น่�
1. มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิม่บทบาทสำคััญในการขัับเคัล่�อุน

ป็ระเทศึไทยไป็ส่่การเป็็นป็ระเทศึพัฒนาแล้วิ โดยการผ่ลิต
บัณฑิ์ตท่�ม่ทักษะทางสังคัมและทักษะเชิงสมรรถนะเป็็นกำลัง
สำคัญัในการพัฒนาชุมชนท้อุงถิ�น และมบ่ทบาทสำคัญัในการ
สร้างนวิัตกรรมบนฐานทรัพยากรและทุนทางภ่มิสังคัมขัอุง
พ่�นท่�ท่�ตรงตามคัวิามต้อุงการขัอุงผ่่้บริโภคัทั�งในป็ระเทศึและ
ต่างป็ระเทศึ เป็็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาท้อุงถิ�นระดับโลก

2. นกัศึกึษาและบัณฑิ์ตมห้าวิทิยาลัยราชภัฏิมค่ัวิามภาคัภมิ่ใจัใน
คัุณคั่าขัอุงตน ม่ทัศึนคัติท่�ด่และถ่กต้อุงต่อุชาติบ้านเม่อุง  
ม่บทบาทห้น้าท่�และอุาช่พการงานท่�ได้รับการยอุมรับจัาก
สังคัมรอุบขั้างอุย่างด่และม่อัุตลักษณ์การพัฒนาตนเอุง 
อุย่างต่อุเน่�อุงและม่จัิตสาธิารณะ

3. มห้าวิทิยาลัยราชภฏัิเป็น็คัลังสมอุง คัลังป็ญัญา เพ่�อุการพฒันา
ท้อุงถิ�นอุย่างยั�งย่นทั�งด้านเศึรษฐกิจั สังคัม สิ�งแวิดล้อุม และ
การศึึกษา ทั�งยังม่ส่วินร่วิมในการแก้ป็ัญห้าคัวิามยากจันและ
ลดคัวิามเห้ล่�อุมล�ำระดับชาติ รวิมถึงม่บทบาทสำคััญในการ
พัฒนาการศึึกษาและเศึรษฐกิจัร่วิมกับป็ระเทศึเพ่�อุนบ้าน

4. มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิเป็็นมห้าวิิทยาลัยแห่้งการเร่ยนร่ ้
ตลอุดช่วิิต (lifelong learning university) เพิ�มโอุกาสการ
เขั้าถึงการศึึกษาท่�ม่คุัณภาพขัอุงป็ระชาชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม 
ทุกช่วิงวิัยในพ่�นท่�บริการ

5. มห้าวิิทยาลัยราชภัฏิ 38 แห้่ง รวิมพลังเพ่�อุการดำเนินงาน
อุย่างม่ป็ระสิทธิิภาพ ส่บสานพระราชป็ณิธิานตามนาม
พระราชทานท่�ห้มายถึง "คันขัอุงพระราชา" โดยใช้เทคัโนโลย่
เป็็นเคัร่�อุงสนับสนุนเพ่�อุรอุงรับการเป็ล่�ยนแป็ลงอุย่างทัน
สภาวิการณ์

แผนปฏิิบัติการเช้ิงย่ทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราช้ภัฏิ ระยะ 5 ปี 
(พ้.ศ. 2566 – พ้.ศ. 2570)

ความโดัดัเดั�น

ย่ทธศาสตร์

Super KPI

แลื่ะ 
ข�อร่เร่�มแผู้นงาน
ที่่่�ส่่ำาคัญ
(Key Initative 
Programs)

การพ้ัฒนาท้องถิ�น การผลิตและพ้ัฒนาครู การยกระดัับค่ณภาพ้การศึกษา การพ้ัฒนาระบบบริหารจัดัการ

• ที่่่�ตั�งของมหาว่ที่่ยาลื่ัยครอบคลืุ่ม 
ทีุ่่กภ้ม่ภาคที่่ั�วปีระเที่่ศั

• ม่ความเช่�ยวชาญในการที่่ำางานเช่งพิ่่�นที่่่�ร่วมกับ
ชุมชนที่่�องถ่�น

1. พิ่ัฒนา Community-Based 
Innovation Parks ในพิ่่�นที่่่�
เปี้าหมาย

2. ส่่ร�างนวัตกรชุมชนเพิ่่�อส่่ร�าง
ความส่่ามารถในการบร่หาร
จำัดการตนเองของชุมชนแลื่ะ
ขจำัดความยากจำน

1. ส่่่งเส่่ร่มการที่่ำาผู้ลื่งานว่จำัย  
งานส่่ร�างส่่รรค์แลื่ะ
นวัตกรรม

1. หลื่ักส่่้ตร Co-creation 
รองรับ Career of the 
Future 

1. Digitalization แลื่ะ Agile 
ระบบบร่หารจำัดการของกลืุ่่ม 
มรภ.

2. พิ่ัฒนาศัักยภาพิ่แลื่ะความ
ก�าวหน�าที่่างอาช่พิ่บุคลื่ากร
ของ มรภ.

1 2 3 4

ส่่ร�างม้ลื่ค่าเศัรษฐก่จำฐานรากแลื่ะเศัรษฐก่จำ
ส่่ร�างส่่รรค์โดยใช�พิ่่�นที่่่�มหาว่ที่่ยาลื่ัยเปี็น
จำุดศั้นย์กลื่างการเร่ยนร้�แลื่ะขยายผู้ลื่ 
ส่่้่ชุมชนที่่�องถ่�น เพิ่่�อเพิ่่�ม GPP ของจำังหวัด
ในส่่ัดส่่่วนร�อยลื่ะ 30 ภายในปีี 2570 

ลื่ดหน่�แลื่ะส่่ร�างว่นัย
ที่่างการเง่นของครัวเร่อน
นักศัึกษาแลื่ะบุคลื่ากร 
จำำานวน 500,000 คน

บัณฑ์่ตคร้แลื่ะศั่ษย์เก่าที่่่�ปีระกอบว่ชาช่พิ่คร้
ในพิ่่�นที่่่�บร่การม่ความส่่ามารถจำัดการเร่ยน
การส่่อนฐานส่่มรรถนะอย่างด่เย่�ยม ร�อยลื่ะ 
100 โดยม่โรงเร่ยนส่่าธิ่ต มรภ.เปี็นต�นแบบ
การจำัดการเร่ยนการส่่อนฐานส่่มรรถนะ
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ยกระดัับสำถ์านะทางสำังคัมของคันในกลุ่มฐานราก

พ้ัฒนานโยบายสำ่งเสำร่มการยกระดัับสำถ์านะทางสำังคัมและเศรษฐก่จฐานราก

1. นโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนและ 
ลดัความเหลื�อมลำ�าในพ้ื�นท่�นำาร�อง

กระทรวิงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (อุวิ.)
ได้ม่นโยบายในการขัับเคัล่�อุนให้้ “อุวิ. เป็็นห้น่วิยงานท่�พัฒนา
ป็ระเทศึโดยใชค้ัวิามร่แ้ละพลังป็ญัญา” โดยจัะขัยายการดำเนินงาน
ไป็ส่่พ่�นท่� เน้นกลไกการทำงานเชิงรุกให้้เกิดผ่ลอุย่างเป็็นร่ป็ธิรรม  
บ่รณาการด้านการอุุดมศึึกษาและด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวัิตกรรม เพ่�อุให้้เกิดผ่ลสัมฤทธิิ�ต่อุป็ระชาชนอุย่างรวิดเร็วิ  
ซึ่ึ�ง สอุวิช. ได้ดำเนินโคัรงการสร้างต้นแบบแนวทางลดัคัวาม 
เหล่�อมลำ�าดั้วยนวัตกรรมภาคัรัฐ ผ่านกระบวนการพ้ัฒนา
นโยบายแบบมีสำ่วนร่วมใน 3 พ่้�นที�นำาร่อง จันได้ต้นแบบ
นโยบาย 3 ต้นแบบ ได้แก่ 
1. ต้นแบบนโยบายกุดับากออนซอน ตำาบลกุดับาก 

อำาเภอกุดับาก จังหวัดัสำกลนคัร ท่�มุ่งส่่การเป็็นชุมชนท่�
มอุ่าชพ่เสริม สร้างรายได้เพ่�อุยกระดับคุัณภาพชว่ิติ ผ่า่นคัวิาม
เห้็นชอุบร่วิมกันขัอุงกลุม่คัรัวิเรอุ่นเป้็าห้มาย ผ่่แ้ทนจัากห้น่วิย
งานท้อุงถิ�น เช่น ผ่่้วิ่าราชการจัังห้วัิดสกลนคัร นายอุำเภอุ
กุดบาก เทศึบาลตำบลกุดแฮด พัฒนาการชุมชน กรมอุุทยาน
แห้่งชาติฯ เกษตรอุำเภอุกุดบาก ป็ศึุสัตวิ์อุำเภอุกุดบาก และ
ห้น่วิยงานอุ่�น ๆ ท่�เก่�ยวิขั้อุง 

2. ตน้แบบนโยบายแกไ้ขปีญัหาคัวามจนดัว้ยการพ้ฒันา
และต่อยอดัทักษะการปีระกอบอาชีพ้ (upskill/
reskill) ตำาบลหล่ายงาว อำาเภอเวียงแก่น จังหวัดั
เชียงราย มุ่งเน้นการนำเอุาอุงคั์คัวิามร่้จัากงานวิิจััย 
เทคัโนโลยแ่ละนวัิตกรรมมาเผ่ยแพร่และถา่ยทอุดให้แ้ก่ชมุชน 
เพ่�อุพฒันาต่อุยอุด ยกระดับขัด่คัวิามสามารถและศัึกยภาพใน
การป็ระกอุบอุาช่พให้้ม่ป็ระสิทธิิภาพมากขัึ�น พัฒนาทักษะ
อุาช่พเดิมให้้เขั้มแขั็ง รวิมถึงอุาจัเป็็นการสร้างช่อุงทางอุาช่พ
ให้ม่ให้้แก่ชุมชน ส่งเสริมการเขั้าส่่โอุกาส ขัยายโอุกาสให้้กลุ่ม
เป็้าห้มายม่อุาช่พห้ร่อุช่อุงทางการสร้างรายได้เพิ�มให้้เกิดการ
ยกระดับรายได้และคัุณภาพช่วิิตขัอุงชุมชน 

3. ตน้แบบนโยบายการพ้ฒันาผลต่ภณั์ฑ์ช์มุชนดัอยงาม
และสำร้างคัวามเข้มแข็งให้ชุมชน ตำาบลดัอยงาม 
อำาเภอพ้าน จังหวัดัเชียงราย เปิ็ดโอุกาสให้้ห้น่วิยงาน
ภาคัรัฐในพ่�นท่�และชุมชนได้ม่ส่วินร่วิมในการแสดงคัวิามคัิด
เห้น็และเรย่นร่ก้ระบวินการจัดัทำและพัฒนาแผ่นงานในพ่�นท่� 
เป็็นกลไกสร้างคัวิามไวิ้เน่�อุเช่�อุใจัระห้ว่ิางภาคัรัฐและชุมชน 
ผ่่านการร่วิมระดมคัวิามเห็้น สร้างเป้็าห้มายร่วิมในการพัฒนา
ผ่ลติภณัฑ์์ชมุชนและสร้างคัวิามเข้ัมแขัง็ให้้ชมุชนดอุยงาม มุง่เน้น 
การพัฒนาต่อุยอุดผ่ลิตภัณฑ์เ์ดิมภายในชุมชนให้ม้ค่ัวิามเขัม้แขัง็ 
สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่�อุยกระดับคุัณภาพช่วิิตคัรัวิเร่อุน 
เป็้าห้มายให้้ด่ขัึ�น

1

2

3

การขยับสถานะทางสังคม 
1,000,000 คน

ภายในปี พ้.ศ. 2570

การส�งเสริมดั้านการศึกษา
บัตรสวัสดัิการการศึกษา
• พิ่ัฒนาฐานข�อม้ลื่ผู้้�ได�รับส่่่ที่่ธิ่� โดยการเช่�อมโยงฐานข�อม้ลื่ระบบบัตรส่่วัส่่ด่การแห่งรัฐ 
• เง่�อนไขการใช�บัตรส่่วัส่่ด่การฯ เพิ่่�อส่่นับส่่นุนค่าใช�จำ่ายส่่นับส่่นุนการศัึกษา เช่น
 - ค่าเที่่อมหร่อค่าใช�จำ่ายเพิ่่�อการเร่ยน
 - ค่าเด่นที่่าง
 - ค่าเคร่�องแบบ แลื่ะอุปีกรณ์การศัึกษา (หนังส่่่อ ปีากกาฯ)
ระบบการจ้างงานระหว�างเร่ยน

การยกระดัับศักยภาพ้แรงงาน
• โปีรแกรมการยกระดับศัักยภาพิ่วัยที่่ำางานกลืุ่่มฐานรากด�อยโอกาส่่ที่่างการศัึกษา (Reskill/ 

Upskill Account)
• ยกระดับมาตรฐานด่จำ่ที่่ัลื่เที่่คโนโลื่ย่ เพิ่่�อพิ่ัฒนาระบบ LLL ให�ส่่มบ้รณ์ 
• มาตรการจำ้งใจำเพิ่่�อส่่ร�างการม่ส่่่วนร่วมของภาคเอกชนต่อการพิ่ัฒนากลืุ่่มฐานราก

การส�งเสริมการสร้าง Rural Entrepreneur Society
• กลื่ไกการยกระดับศัักยภาพิ่กลืุ่่มด�อยโอกาส่่ส่่้่การเปี็นผู้้�ปีระกอบการส่่่วนภ้ม่ภาค
• การพิ่ัฒนามาตรการเพิ่่�อส่่่งเส่่ร่มการม่ส่่่วนร่วมของภาคเอกชนต่อการส่่่งเส่่ร่มการขยับส่่ถานะ

ที่่างส่่ังคมของปีระชาชนกลืุ่่มฐานราก 

กลไกการดัำาเนินงานเพ้ื�อส�งเสริมการขยับสถานะทางสังคมของประช้าช้นกล่�มฐานราก
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



โดย สอุวิช. ได้ส่งมอุบผ่ลงานขั้างต้นแก่สำนักงานขัับเคัล่�อุนการป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศึ ยุทธิศึาสตร์ชาติ และการสร้างคัวิามสามัคัคั่ป็รอุงดอุง 
(สำนักงาน ป็.ย.ป็.) เพ่�อุรับไป็ดำเนินการและนำเสนอุนายกรัฐมนตร่และห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุงต่อุไป็

2. ต้นแบบข้อเสนอกลไกกองท่นพ้ลังงานช่้มช้น (BCG Community Energy) เพ้ื�อเพ้ิ�มการเข้าถึง
เทคโนโลย่พ้ลังงานทางเลือกของช้่มช้น

ป็ี พ.ศึ. 2564 คัณะรัฐมนตร่ม่มติเห้็นชอุบให้้นโยบายเศึรษฐกิจั
ชว่ิภาพ-เศึรษฐกจิัห้มนุเวิย่น-เศึรษฐกจิัสเ่ขัย่วิ (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) เป็็นวิาระแห้่งชาติ โดยใช้ศึักยภาพขัอุง
ป็ระเทศึไทยในเร่�อุงต่าง ๆ อุาทิ การเกษตร คัวิามห้ลากห้ลายทาง
ช่วิภาพ และคัวิามห้ลากห้ลายทางวัิฒนธิรรม มาต่อุยอุดด้วิย 
อุงคั์คัวิามร่้ เทคัโนโลย่และนวิัตกรรม เพ่�อุพัฒนาป็ระเทศึไทย
ให้พ้น้กบัดกัป็ระเทศึรายไดป้็านกลาง สนบัสนุนการพฒันาป็ระเทศึ
อุยา่งยั�งยน่ ทั�งน่�การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานทางเลอุ่กในระดับชมุชน 
(Community Energy) โดยใช้กลไกการเขั้าถึงสินเช่�อุขัอุงสถาบัน
การเงิน เป็็นการสนับสนุนการเป็ล่�ยนผ่่านไป็ส่่เทคัโนโลย่พลังงาน
ทางเล่อุกในระดับชุมชน ถ่อุเป็็นห้นึ�งในการริเริ�ม (Initiative) 
โคัรงการสำคััญ (Big Rock) ภายใต้การขัับเคัล่�อุนนโยบาย BCG 
Model สาขัาพลังงาน วิัสดุ และเคัม่ช่วิภาพ

สอุวิช. ร่วิมกับกระทรวิงพลังงานจััดทำข้ัอุเสนอุกลไกกอุงทุน
พลังงานชุมชน (BCG Energy Community) โดยได้รับคัวิามเห้็น
ชอุบจัากคัณะกรรมการบริห้ารการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG Model 

คัณะกรรมการขัับเคัล่�อุนการพัฒนาเศึรษฐกิจั BCG Model และ
ได้ถ่กบรรจัุในแผ่นป็ฏิิบัติการด้านการขัับเคัล่�อุนการพัฒนา
ป็ระเทศึไทยด้วิยโมเดลเศึรษฐกิจั BCG พ.ศึ.2564-2570 ซึึ่�งจัะ 
สง่เสรมิให้ช้มุชน/รายยอุ่ย ผ่่ป้็ระกอุบการคันกลาง (Value-added 
Aggregator) ห้ร่อุผ่่้ให้้บริการด้านเทคัโนโลย่พลังงาน (Service 
Provider) สามารถเขั้าถึงแห้ล่งเงินทุนสำห้รับเทคัโนโลย่พลังงาน
ทางเล่อุกได้ โดยลดการพึ�งพาจัากภาคัรัฐ เป็็นการกระตุ้นและ 
ให้้คัวิามช่วิยเห้ล่อุชุมชน/รายย่อุย เพิ�มป็ระสิทธิิภาพการผ่ลิตด้วิย
เทคัโนโลย่พลังงานทางเล่อุก พัฒนาร่ป็แบบระบบนิเวิศึ (การเงิน 
เทคัโนโลย่ ธิุรกิจั และชุมชน) ท่�เอุ่�อุต่อุการเป็ล่�ยนผ่่านส่่เทคัโนโลย่
พลงังานทางเลอุ่กในระดบัชมุชน และเพ่�อุป็ระโยชนใ์นการทำแผ่น
ป็ฏิิบัติการด้านการขัับเคัล่�อุนการพัฒนาป็ระเทศึไทยด้วิยโมเดล
เศึรษฐกจิั BCG พ.ศึ. 2564-2570 และเป็น็กรอุบการทำงานสำห้รบั
ห้น่วิยงานต่าง ๆ อุาทิ ธินาคัารอุอุมสิน ธิ.ก.ส. กระทรวิงพลังงาน 
ในการรว่ิมขับัเคัล่�อุนวิาระแห้ง่ชาตนิ่�ให้เ้กดิผ่ลเป็น็รป่็ธิรรมโดยเรว็ิ
และยั�งย่น
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สำ่งเสำร่มการพ้ัฒนาที�ยั�งย่นและเปี็นม่ตรต่อสำ่�งแวดัล้อมดั้วยกลไก อววน. 

นำา อววน. หนุนเปี้าหมาย GHG Net Zero 

1. กรอบมาตรการการนำา อววน. เพื้�อหน่นเป้าหมาย Carbon Neutrality และ GHG Net Zero  
Emissions ของประเทศไทย  

สภานโยบายฯ เห้็นชอุบกรอุบมาตรการการนำ อุวิวิน. เพ่�อุห้นุน
เป็้าห้มาย Carbon Neutrality และ GHG Net Zero Emissions 
ขัอุงป็ระเทศึไทย ตามเจัตนารมณ์ขัอุงป็ระเทศึท่�จัะยกระดับการ
แก้ไขัป็ัญห้าภ่มิอุากาศึ ตั�งเป็้ามุ่งส่่คัวิามเป็็นกลางทางคัาร์บอุน
ภายในป็ ีพ.ศึ. 2593 และบรรลเุป็า้ห้มายการป็ลอุ่ยกา๊ซึ่เรอุ่นกระจัก
สุทธิิเป็็นศึ่นย์ได้ในปี็ พ.ศึ. 2608 โดยม่กระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและนวิตักรรมเป็น็ห้นว่ิยงานเจัา้ภาพ ซึ่ึ�งป็ระกอุบ
ด้วิย 3 กลไกห้ลัก คั่อุ 
1. กลไกดา้นคัวิามรว่ิมมอุ่ โดยการพฒันาเคัรอุ่ขัา่ยมห้าวิทิยาลยั

ในบาทบาทผ่่้ให้้บริการ (Service Provider) สนับสนุนการ
เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ่มิอุากาศึขัอุงภาคัส่วินต่าง ๆ ตลอุดจัน
พฒันาเคัรอุ่ขัา่ยนวิตักรรมการลดกา๊ซึ่เรอุ่นกระจัก โดยเฉพาะ
ในภาคัเอุกชน และเป็็นจัุดเช่�อุมระห้ว่ิางคัวิามต้อุงการระดับ
นโยบายและระดับป็ฏิิบัติ

2. กลไกการถ่ายทอุดและพัฒนาเทคัโนโลย่  โดยจััดทำ
แพลตฟื้อุร์มการถ่ายทอุดเทคัโนโลย่และนวิัตกรรมเช่�อุมต่อุ
ระห้ว่ิางห้น่วิยงานภายในป็ระเทศึและระดับนานาชาติ 
อุย่างเป็็นระบบ ตลอุดจันต่อุยอุดเทคัโนโลย่ท่� ไ ด้รับ 
การถ่ายทอุดและสนับสนุนการวิิจััยและพัฒนาเพ่�อุส่งเสริม 
การพัฒนาเทคัโนโลย่ขัึ�นเอุงภายในป็ระเทศึ นอุกจัากน่�ยัง
จััดทำแผ่นท่�นำทาง (Road Map) เทคัโนโลย่และนวิัตกรรม
เพ่�อุลดก๊าซึ่เร่อุนกระจักและสนับสนุนการป็รับตัวิต่อุการ
เป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ่มิอุากาศึเพ่�อุห้นุนเสริมภาคัส่วินต่าง ๆ 
ดำเนินการด้านการเป็ล่�ยนแป็ลงสภาพภ่มิอุากาศึ 

3. กลไกสนับสนุนดา้นการเงินผ่่านการพัฒนากลไกการร่วิมลงทนุ
ด้านวิิจััย เทคัโนโลย่และนวิัตกรรมกับแห้ล่งทุนภายในและ
ภายนอุกป็ระเทศึ รวิมถึงแห้ล่งทุนจัากภาคัเอุกชน และ
สนบัสนนุ โคัรงการขันาดให้ญ่ท่�เป็น็การยกระดบั (Scale-up) 
และการทดลอุง (Demonstration) ผ่่านเคัร่อุขั่ายนวิัตกรรม
การลดก๊าซึ่เร่อุนกระจัก
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



2. กรอบนโยบายระบบนิเวศนวัตกรรมเศรษฐกิจหม่นเว่ยน: วิสัยทัศน์ 2030

การส่งเสริมระบบเศึรษฐกิจัห้มุนเว่ิยนจัะม่ส่วินลดการป็ล่อุยก๊าซึ่
เร่อุนกระจักได้มากถึง 2 ใน 3 แต่จัะส่งผ่ลมากท่�สุดในแง่ขัอุง 
การเพิ�มป็ระสทิธิภิาพการใชว้ิตัถดุบิและการเกบ็รกัษาพลงังานแฝีง
ขัอุงวิัสดุและผ่ลิตภัณฑ์์ คัาดวิ่าการป็ระยุกต์ใช้ห้ลักเศึรษฐกิจั
ห้มุนเวิ่ยนในอุุตสาห้กรรมซึ่่เมนต์ เห้ล็ก พลาสติก และอุล่มิเน่ยม 
จัะสามารถลดป็ริมาณการป็ล่อุยก๊าซึ่เร่อุนกระจักได้ 3.7 ล้านตัน
ในป็ี 2050 ห้ร่อุคัิดเป็็นการลดลงร้อุยละ 40 ขัอุงการป็ล่อุยก๊าซึ่
เร่อุนกระจักในอุุตสาห้กรรมเห้ล่าน่� 

รายงานการวิิจััยเชิงระบบ เร่�อุง ระบบนิเวิศึนวิัตกรรมเศึรษฐกิจั
ห้มุนเวิ่ยน: วิิสัยทัศึน์ 2030 Circular Economy Innovation 
Ecosystem: Vision 2030 ผ่่านการเห็้นชอุบจัากคัณะท่�ป็รึกษา
โคัรงการศึกึษาวิจิัยัเชงิระบบด้านเศึรษฐกิจัห้มุนเวิย่น และเป็น็ส่วิน
ห้นึ�งในการนำเสนอุในงาน 1st circular economy Technology 
foresight workshop 2022 APEC-PPSTI, เศึรษฐกิจัห้มุนเวิ่ยน
ในป็ระเทศึไทย จััดโดยจัุฬาลงกรณ์มห้าวิิทยาลัยและ FES โดย
ขัอุ้เสนอุแนะทั�งกรอุบยทุธิศึาสตรเ์ป็า้ห้มาย roadmap การพฒันา
ระบบนเิวิศึนวิตักรรมเศึรษฐกจิัห้มนุเวิย่น และ 7 Flagship ท่�สำคัญั 
เป็็นส่วินห้นึ�งในการวิางนโยบายขัอุงห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุง

ลดัการใช้้ทรัพ้ยากรลง
1 ใน 3

CE Champion Product CE Service Hub Internal Circularity

สร้างมูลค�าจากเศรษฐกิจ
หม่นเว่ยน 3%
ของ GDP

ลดัการปล�อยก๊าซเรือนกระจก
อย�างน้อย 30 ล้านตัน
คาร์บอนไดัออกไซดั์

แก้ปัญหาเดัิม โอกาสธ่รกิจใหม�

• การเปีลี�ยนแปีลงของเสำีย/วัสำดัุเหล่อใช้ซึ�งกันและกัน 
(Waste Symbiosis)

• การขนสำ่งสำ่นคั้าคั่นสำ้่ผ้้ขายและรีไซเคั่ล
(Reverse Logistic & Recycle)

• การหมุนเวียนอาหารถ์้กท่�ง
(Circular Food Waste)

• CE Platform for Green Construction &  
Smart City

• CE Solution Platform
(เที่่คน่ค, การส่่ร�างข่ดความส่่ามารถ, circular design)

• CE Service Provider
(การระบุคุณส่่มบัต่วัส่่ดุ/ Material Characteristic, 
match making, การออกแบบ)

• ผ้้ปีระกอบการเศรษฐก่จหมุนเวียน
(CE Enterpreneurs)

การพ้ัฒนา
ขีดัคัวามสำามารถ์

Targeted
Intervention

General
Intervention

แพ้ลตฟอร์ม
คัวามร่วมม่อ

Research & 
Development 

(R&D)
Programs

กฎระเบียบ
และแรงจ้งใจ
ทางการเง่น/

การคัลัง

เคัร่�องม่อ
การลงทุน

การสำ่งเสำร่ม
การขาย

และการสำ่งออก

52   | NXPO ANNUAL REPORT 2022NXPO ANNUAL REPORT 2022



ออกแบบระบบบร่หารการจัดัการทรัพ้ยากรนำ�าเพ้่�อคัวามยั�งย่น

กระทรวิงการอุดุมศึกึษา วิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและนวิตักรรม ไดจ้ัดัทำ
บันทึกขั้อุตกลงคัวิามร่วิมม่อุการบ่รณาการนโยบายการพัฒนา 
การวิิจััยและนวิัตกรรม การใช้ป็ระโยชน์จัากอุงคั์คัวิามร่้ บุคัลากร 
โคัรงสร้างพ่�นฐาน และข้ัอุม่ลด้านทรัพยากรน�ำ เพ่�อุการบริห้าร
จััดการทรัพยากรน�ำขัอุงป็ระเทศึ กับสำนักงานทรัพยากรน�ำ 
แห้่งชาติ (สทนช.) โดยให้้ สอุวิช. เป็็นห้น่วิยงานรับผ่ิดชอุบ 
การสนับสนุน แลกเป็ล่�ยนทิศึทางและนโยบายในการขัับเคัล่�อุน 
การบริห้ารจััดการทรัพยากรน�ำท่�สอุดคัล้อุงกับแผ่นแม่บทการ
บริห้ารจััดการทรัพยากรน�ำ 20 ป็ี (พ.ศึ. 2561 - 2580) ขัอุง
ป็ระเทศึไทย และนโยบาย ยุทธิศึาสตร์ แผ่นด้านการอุุดมศึึกษา
และแผ่นด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรมขัอุงป็ระเทศึ
เพ่�อุสนับสนุนในการนำงานวิิจััย วิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย่และ
นวิัตกรรมไป็สนับสนุนการบริห้ารจััดการน�ำอุย่างม่ป็ระสิทธิิภาพ
ในระดับนโยบายให้้การบริห้ารจััดการน�ำม่คัวิามทันสมัย 

อุย่างไรก็ตามถึงแม้ม่การกำห้นดห้ลักการขัับเคัล่�อุนการบริห้าร
จััดการน�ำในระดับป็ระเทศึ ยังคังม่ช่อุงว่ิางการบริห้ารจััดการน�ำ 
เชงิโคัรงสรา้งและเชงิพ่�นท่� โดยสะทอุ้นผ่า่นตวัิช่�วิดัคัวิามมั�นคังทาง
น�ำ (Asian Water Development Outlook, AWDO) และดัชน่
ช่�วิัดธิรรมาภิบาลด้านน�ำ (Water Governance) เพ่�อุให้้เกิดการ
จััดการทรัพยากรน�ำเชิงระบบท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ ป็ระสิทธิิผ่ล และ
การม่ส่วินร่วิมขัอุงทุกภาคัส่วิน จัึงม่คัวิามจัำเป็็นต้อุงม่การศึึกษา

นวิตักรรมเชงิระบบ/โคัรงสร้าง/กลไก ท่�สามารถแก้ป็ญัห้าเดิมและ
เติมเต็มช่อุงว่ิางในเร่�อุงการบริห้ารจััดการน�ำเชิงโคัรงสร้าง ลุ่มน�ำ
และพ่�นท่� รวิมถึงรอุงรับบริบทในอุนาคัต และตอุบสนอุงเป็้าห้มาย
การใช้ทรัพยากรน�ำขัอุงทุกภาคัส่วิน

สอุวิช. ได้พัฒนากรอุบการวิิเคัราะห้์ขั้อุม่ลเพ่�อุป็ระกอุบใน 
การศึึกษาฯ ท่�ผ่ ่านกระบวินการรวิบรวิมจัากผ่่ ้เช่�ยวิชาญและ
งานวิจิัยัท่�เก่�ยวิขัอุ้งดา้นตา่ง ๆ  รวิมถงึการสมัภาษณแ์ละการป็ระชมุ
เชิงป็ฏิิบัติการร่วิมกับผ้่่บริห้ารระดับส่งและผ้่่ท่�ม่ส่วินได้ส่วินเส่ยใน
ระบบบริห้ารจััดการน�ำทั�งห้มด จันได้ขั้อุสรุป็ทางเล่อุกร่ป็แบบ
ระบบบริห้ารจััดการน�ำเป็็น 3 ทางเล่อุก โดยเสนอุถึง pain-point  
การแก้ป็ัญห้าและผ่ลลัพธิ์ขัอุงทางเล่อุกร่ป็แบบด้านการจััดการน�ำ
ในด้านต่าง ๆ ให้้แก่คัณะกรรมการกำกับโคัรงการการศึึกษา
นวิัตกรรมเชิงระบบ โคัรงสร้าง และกลไกการบริห้ารจััดการ
ทรพัยากรน�ำขัอุงป็ระเทศึ คัรั�งท่� 5/2565 โดยม ่ดร.วิจิัารย์ สมิาฉายา  
เป็็นป็ระธิาน เม่�อุวิันท่� 22 มิถุนายน 65 และได้นำเสนอุทางเล่อุก
รป่็แบบระบบบริห้ารจัดัการน�ำ 3 ทางเลอุ่กและรายละเอุย่ดสำคัญั
ในมิตติา่ง ๆ  ให้ค้ัณะกรรมการ ในการป็ระชุมคัณะกรรมการกำห้นด
นโยบายขัับเคัล่�อุนการบริห้ารจััดการทรัพยากรน�ำขัอุงป็ระเทศึ  
คัรั�งท่� 2/2565 เพ่�อุยกร่างข้ัอุเสนอุการบริห้ารจััดการน�ำ โดยม ่ 
รอุงนายกรัฐมนตร่ พล.อุ.ป็ระวิิตร วิงษ์สุวิรรณ เป็็นป็ระธิาน  
เม่�อุวิันท่� 23 มิถุนายน 2565

• การแบ่งปีระเภที่่ของหน่วยงานตามภารก่จำหลื่ัก (Core Function) 
ให�ชัดเจำน ปีรับบที่่บาที่่ หน�าที่่่�แลื่ะอำานาจำ แลื่ะโครงส่่ร�าง

 ลื่ดการที่่ำางานที่่ับซ�อน เพิ่่�อไปีส่่้่การบ้รณาการการที่่ำางานที่่่�เปี็น
เอกภาพิ่ ส่่ร�างหน่วยงานอัจำฉร่ยะ "ส่่ำานักงานเศัรษฐก่จำ ส่่ังคม 
นวัตกรรมด�านบร่หารจำัดการนำ�า" Water resource management 
Intelligent Agency) เพิ่่�อเป็ีนมนัส่่มอง (Think Tank) ให�กบักระที่่รวงฯ

• พิ่ัฒนาเคร่�องม่อใหม่ด�านการเศัรษฐศัาส่่ตร์ ส่่ังคม น่เวศั แลื่ะ
นวัตกรรม ได�แก่ กองทีุ่่น เพิ่่�อใช�รับม่อกับปีัญหาปีัจำจำุบัน แลื่ะ 
ความที่่�าที่่ายใหม่ ๆ 

• แผู้นที่่่�นำาที่่างการจำัดตั�งกระที่่รวงนำ�าแลื่ะการพิ่ัฒนาระบบแบบ 
ก�าวกระโดด

ปีฏิ่ร้ปีโครงส่่ร�าง/ระบบการจำัดการนำ�าเพิ่่�อเพิ่่�มปีระส่่่ที่่ธิ่ภาพิ่การบร่หารจำัดการนำ�า

ข้อเสนอนโยบายนวัตกรรมเช้ิงระบบเพ้ื�อการบริหารจัดัการนำ�า (จัดัตั�งกระทรวงทรัพ้ยากรนำ�า) เสนอต�อ ครม.

ออกแบบระบบบริหาร
จััด้การนำ�าที่่�ต้องการ วัิเคราะห์ Need & 

Pain points ปััจัจัุบัน

ออกแบบ Water Institution 
และจัุด้คานงัด้ที่่� Intervene 
ที่ั�งระบบฯ

ออกแบบแผนที่่�นำาที่างการ
จััด้ที่ำานวััตกรรมเชิิงระบบ/
กระที่รวังนำ�า เพิ่�อเส่นอ ครม.
(แก้ไขระบบปััจัจัุบันควับค่่การ 
เส่นอระบบฯ ใหม่)

วัิเคราะห์ส่ถานภาพิ 
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



ปีฏิ่ร้ปีระบบการอุดัมศึกษา ว่ทยาศาสำตร์ ว่จัยและนวัตกรรม

ปีรับระบบบร่หารจัดัการภาคัรัฐและงบปีระมาณ์ร้ปีแบบใหม่

1. ขอ้เสนอการจัดัตั�งสำานกังานเร�งรัดัการวิจยัและนวัตกรรมเพ้ื�อเพ้ิ�มความสามารถในการแข�งขันและ
การพ้ัฒนาพ้ื�นท่� (องค์การมหาช้น)

ห้นึ�งในการป็ฏิิร่ป็ระบบวิิจััยและนวิัตกรรมท่�สำคััญภายใต้ พ.ร.บ. 
สภานโยบาย และ พ.ร.บ. การสง่เสรมิ วิวิน. โดยสภานโยบายฯ คัอุ่ 
การจัดัตั�งห้นว่ิยบรหิ้ารและจัดัการทุน 3 ห้นว่ิย ภายใตร้ม่นติบิคุัคัล
ขัอุง สอุวิช. แตด่ำเนนิการอุยา่งอุสิระภายใตค้ัณะกรรมการบรหิ้าร
แตล่ะห้นว่ิย ทำห้นา้ท่�สนบัสนุนทุนวิจิัยัและนวิตักรรมในชว่ิงเป็ล่�ยน
ผ่่าน 3 ด้าน คั่อุ (1) การเพิ�มคัวิามสามารถในการแขั่งขัันขัอุงภาคั
การผ่ลิตและบริการ (2) การพัฒนากำลังคันในสาขัาท่�จัำเป็็นต่อุ 
การพัฒนาป็ระเทศึ และ (3) การพัฒนาเชิงพ่�นท่� การพัฒนาชุมชน
ห้รอุ่ทอุ้งถิ�น ทั�งน่� จัะตอุ้งม่การป็ระเมินผ่ลการดำเนินงานขัอุงห้น่วิย
บรหิ้ารและจัดัการทุนและจัดัทำข้ัอุเสนอุการแยกห้น่วิยบริห้ารและ
จัดัการทนุอุอุกจัาก สอุวิช. ไป็เป็น็ห้นว่ิยงานในรป่็แบบท่�เห้มาะสม
ภายในระยะเวิลาไม่เกนิ 3 ปี็ ภายใต้กรอุบการป็ระเมนิและการจััดทำ
ขั้อุเสนอุท่�คัณะกรรมการขัับเคัล่�อุนการป็ฏิิร่ป็การอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม เพ่�อุสร้างผ่ลกระทบจัาก 
การบริห้ารและจััดการทุนผ่่านโป็รแกรม/แผ่นงานวิิจััยเชิง
ยุทธิศึาสตร์ (Strategic Funding) โดยการบริห้ารจััดการงานวิิจััย
และนวิัตกรรมอุย่างม่ป็ระสิทธิิภาพ และขัยายผ่ลให้้เกิดป็ระโยชน์ 
สามารถตอุบโจัทย์คัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ

การดำเนินงานขัอุงห้น่วิยบริห้ารจััดการทุนทั�ง 3 ห้น่วิย สามารถ 
ขัับเคัล่�อุนการพัฒนา วิวิน. ตามท่�ได้รับมอุบห้มายได้อุย่างม่
ป็ระสิทธิิภาพ โดยบริห้ารจััดการงบป็ระมาณท่�เป็็นโคัรงการ  
Flagship ได้ร้อุยละ 70 ขัอุงงบป็ระมาณวิิจััยสำห้รับ Flagship 
ทั�งห้มดในป็ี 2563 และงบป็ระมาณ Strategic Fund ร้อุยละ 50 
ขัอุงงบป็ระมาณวิิจััย Strategic Fund ทั�งห้มดในป็ี 2564 รวิม 
งบป็ระมาณวิิจััยท่�ห้น่วิยบริห้ารจััดการทุนทั�ง 3 ห้น่วิยบริห้ารในป็ี 
2563 และ 2564 คัิดเป็็น 5,600 ล้านบาท และ 5,160 ล้านบาท 
ตามลำดับ สภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและ
นวิัตกรรมแห้่งชาติ ในการป็ระชุมคัรั�งท่� 3/2564 เม่�อุวัินท่�  
15 กันยายน 2564 จัึงได้ม่มติเห้็นชอุบการแยกห้น่วิยบริห้ารและ
จััดการทุน ทั�ง 3 ห้น่วิยอุอุกจัาก สอุวิช. โดยให้้จััดตั�งเป็็นอุงคั์การ
มห้าชน โดยคัวิบรวิมห้น่วิยบริห้ารและจััดการทุน 3 ห้น่วิย 
มาอุย่ภ่ายใต้นติบิคุัคัลเดย่วิ ภายใต้ช่�อุสำำานกังานเร่งรัดัการวจั่ย
และนวัตกรรมเพ้่�อเพ้่�มคัวามสำามารถ์ในการแข่งขันและ
การพ้ัฒนาพ้่�นที� (องคั์การมหาชน) หร่อเรียกโดัยย่อว่า 
รวพ้.

การดำเนินงานขัอุง รวิพ. จัะเน้นไป็ท่�การบริห้ารจััดการและให้้ทุน
สำห้รบัการวิจิัยัและนวิตักรรม การพัฒนาป็รบัป็รงุเทคัโนโลยขั่ั�นสง่
และเทคัโนโลย่ท่�เห้มาะสม รวิมถึงการพัฒนากำลังคันทักษะส่ง  
ผ้่่ป็ระกอุบการให้ม่ และการพัฒนาโคัรงสร้างพ่�นฐานท่�จัำเป็็น
สำห้รบัระบบวิจิัยัและนวัิตกรรม ทั�งน่� โดยมเ่ป้็าห้มายเพ่�อุเพิ�มคัวิาม
สามารถในการแขั่งขัันขัอุงภาคัการผ่ลิตและบริการ การสร้าง
รากฐานไป็ส่่อุุตสาห้กรรมและกิจัการแห้่งอุนาคัต การพัฒนาพ่�นท่� 
และการยกระดับคุัณภาพช่วิิตและเศึรษฐกิจัฐานราก รวิมทั�ง 
ขับัเคัล่�อุนและเร่งรดัการพฒันาเทคัโนโลยแ่ละนวิตักรรมเพ่�อุนำไป็ส่่ 
การใช้ป็ระโยชน์และก่อุให้้เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เป็็นร่ป็ธิรรม 
ตามเป็้าห้มาย และบริห้ารจััดการเพ่�อุให้้เกิดการลงทุนวิิจััยและ
นวิตักรรมรว่ิมกบัภาคัเอุกชน รวิมถงึการระดมทนุจัากบคุัคัลทั�วิไป็
ห้ร่อุห้น่วิยงานอุ่�นเพ่�อุการวิิจััยและนวิัตกรรม และการนำผ่ลงาน 
ดังกล่าวิไป็ใช้ป็ระโยชน์เชิงพาณิชย์ห้ร่อุเชิงสังคัม ทั�งน่� ได้กำห้นด
ให้้ม่การป็รับโคัรงสร้างและภารกิจัเพ่�อุให้้สอุดรับกับสถานการณ์
และคัวิามจัำเป็็น ณ ป็ัจัจัุบัน รวิมถึงการกำห้นดให้้ม่ห้น่วิยบริห้าร
จััดการทุนเพิ�มขัึ�นอุ่ก 1 ห้น่วิย เพ่�อุสนับสนุนการขัับเคัล่�อุน
เจัตนารมณ์ขัอุงพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิการใชป้็ระโยชน์ผ่ลงานวิจิัยั
และนวิัตกรรม พ.ศึ. 2564 
1. ห้นว่ิยบริห้ารจัดัการทุนด้านการเพิ�มคัวิามสามารถการแขัง่ขันั 

ม่ห้น้าท่�รับผิ่ดชอุบในการให้้ทุนและบริห้ารจััดการทุนโดยม ่
เป็า้ห้มายเพ่�อุสร้างขัด่คัวิามสามารถในการแขัง่ขันัขัอุงป็ระเทศึ 
ขัับเคัล่�อุนและเร่งรัดการพัฒนาเทคัโนโลยแ่ละนวิัตกรรมเพ่�อุ
นำไป็ส่ ่การใชป้็ระโยชนแ์ละกอุ่ให้เ้กดิการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เป็น็
รป่็ธิรรม รวิมทั�งการสร้างคัวิามร่วิมมอุ่และการร่วิมลงทุนขัอุง
ภาคัเอุกชนในการวิิจััยและนวิัตกรรม โดยเน้นการพัฒนา 
ถ่ายทอุด และการบริห้ารจััดการเทคัโนโลย่และนวัิตกรรม 
ตลอุดจันการนำเข้ัาส่ต่ลาด รวิมทั�งการพฒันากำลงัคันทกัษะสง่  
ผ่่ป้็ระกอุบการให้ม่ และการพัฒนาโคัรงสร้างพ่�นฐานท่�จัำเป็น็
สำห้รับระบบวิิจััยและนวิัตกรรม
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2. ห้น่วิยบรหิ้ารจัดัการทนุด้านการพฒันาพ่�นท่� มห่้น้าท่�รบัผิ่ดชอุบ 
ในการให้้ทุนและบริห้ารจััดการทุนโดยม่เป็้าห้มายเพ่�อุ 
ยกระดบัคัณุภาพช่วิติ เศึรษฐกจิัฐานราก การกระจัายคัวิามเจัรญิ  
และสร้างการเป็ล่�ยนแป็ลงในพ่�นท่� โดยเน้นการตอุบสนอุง
คัวิามต้อุงการแก้ป็ัญห้าและพัฒนาชุมชนท้อุงถิ�น การพัฒนา
พ่�นท่�ตน้แบบ การศึกึษาวิจิัยัเพ่�อุรกัษาและสรา้งมล่ค่ัาเพิ�มจัาก
ฐานทุนทรัพยากรธิรรมชาติและทุนวัิฒนธิรรมขัอุงท้อุงถิ�น  
การพฒันาและป็ระยุกตใ์ชเ้ทคัโนโลยท่่�เห้มาะสมให้เ้ห้มาะกบั
พ่�นท่�  การสร้างนวัิตกรรมทางสังคัม ตลอุดจันการใช้
กระบวินการวิิจััยเป็็นเคัร่�อุงม่อุขัับเคัล่�อุนให้้เกิดคัวิามร่วิมม่อุ
ระห้ว่ิางภาคัส่วินต่าง ๆ การพัฒนาระบบบริห้ารจััดการ 
การวิจัิัยขัอุงสถาบนัอุดุมศึกึษาให้ส้ามารถตอุบโจัทยข์ัอุงพ่�นท่� 
การพัฒนาระบบการจััดการคัวิามร่้และกำลังคัน ซึ่ึ�งรวิมถึง 
นักจััดการคัวิามร่้ นวิัตกรสังคัม ป็ราชญ์ชาวิบ้าน และ 
ผ่่ป้็ระกอุบการในพ่�นท่� การเผ่ยแพร่ให้้เกดิการนำผ่ลงานวิจิัยัไป็ใช้ 
และการขัยายผ่ลการวิิจััยไป็ส่่พ่�นท่�ต่าง ๆ ทั�วิป็ระเทศึ 

3. ห้น่วิยบริห้ารจััดการทุนด้านเทคัโนโลย่และนวัิตกรรมเพ่�อุ
อุตุสาห้กรรมแห้ง่อุนาคัต มห่้นา้ท่�รบัผ่ดิชอุบในการให้ท้นุและ
บริห้ารจััดการทุนโดยม่เป้็าห้มายเพ่�อุการสร้างรากฐานไป็ส่่ 
การพัฒนาอุุตสาห้กรรมและกิจัการแห่้งอุนาคัต รวิมทั�งเพ่�อุ
เตร่ยมคัวิามพร้อุมรอุงรับการเป็ล่�ยนแป็ลงทางเทคัโนโลย ่
ท่�ส่งผ่ลต่อุเศึรษฐกิจัและสังคัมในอุนาคัต โดยเน้นการพัฒนา
เทคัโนโลย่และวิิทยาการขัั�นแนวิห้น้า การพัฒนากำลังคัน  
การพัฒนาโคัรงสร้างพ่�นฐานทางวิิทยาศึาสตร์และเทคัโนโลย่
ในสาขัาท่�กำห้นดให้้เป็็นอุุตสาห้กรรมและกิจัการแห้่งอุนาคัต 
และการสร้างคัวิามร่วิมม่อุและการร่วิมลงทุนกับห้น่วิยงาน
ขัอุงรฐัและเอุกชนทั�งในป็ระเทศึและตา่งป็ระเทศึในการพัฒนา
วิทิยาศึาสตร ์เทคัโนโลยแ่ละนวิตักรรมขัั�นสง่ และสง่เสรมิและ
สนับสนุนการพัฒนาศึิลป็ะ สุนทร่ยะ อุารยะเพ่�อุสร้างคัุณคั่า
และม่ลคั่าสำห้รับสังคัมไทยและเศึรษฐกิจัเชิงสร้างสรรคั์

4. ห้น่วิยบริห้ารจััดการทุนด้านการนำวิิทยาการ เทคัโนโลย่และ
ศึิลป็กรรมท่�เห้มาะสมไป็ใช้ป็ระโยชน์ ม่ห้น้าท่�รับผิ่ดชอุบ  
ในการให้้ทุนและบริห้ารจััดการทุนโดยม่เป็้าห้มายเพ่�อุเพิ�ม
สมรรถนะในการผ่ลิตและผ่ลิตภาพ สร้างรายได้ ยกระดับ
คัุณภาพช่วิิต และสิ�งแวิดล้อุม ในการสร้างป็ระโยชน์ให้้สังคัม
ห้ร่อุชุมชน และยกระดับเศึรษฐกิจัฐานรากให้้ม่คัวิามเขั้มแขั็ง
เติบโตอุย่างยั�งย่น โดยเน้นการแสวิงห้าวิิทยาการ เทคัโนโลย่
และศิึลป็กรรมท่�เห้มาะสมท่�ม่อุย่่แล้วิทั�งท่�เป็็นสาธิารณะและ
ม่เจั้าขัอุง สำรวิจัคัวิามต้อุงการใช้เทคัโนโลย่ในพ่�นท่�ต่าง ๆ  
พฒันาระบบ กลไกและผ่่ใ้ห้บ้รกิารเพ่�อุให้เ้กดิการนำวิทิยาการ 

เทคัโนโลย่และศิึลป็กรรมท่�เห้มาะสมไป็ใช้ให้้เกิดป็ระโยชน์ 
ป็รับแต่งและป็ระยุกต์เทคัโนโลย่ให้้เกิดการนำไป็ใช้ให้้เกิด
ป็ระโยชน์ในวิงกว้ิาง พัฒนาคัลังข้ัอุม่ลและแพลตฟื้อุร์ม
วิทิยาการ เทคัโนโลยแ่ละศึลิป็กรรมท่�เห้มาะสม และนำไป็เผ่ย
แพร่และถ่ายทอุดให้้แก่เกษตรกร วิิสาห้กิจัชุมชน วิิสาห้กิจั
เพ่�อุสังคัม และผ่่้ป็ระกอุบการรายย่อุย

2. ข้อเสนอแนะเช้ิงนโยบายการศึกษาแนวทาง
การจัดัสรรงบประมาณการอ่ดัมศึกษาเพ้ื�อสนอง
ต�ออ่ปสงค์ (Demand-side Financing)

ระบบการเงินและงบป็ระมาณถ่อุเป็็นห้นึ�งในกลไกท่�สำคััญในการ
ขับัเคัล่�อุนนโยบายดา้นการอุุดมศึกึษาและสรา้งแรงจ่ังใจัให้ส้ถาบนั
อุุดมศึึกษาเกิดการพัฒนาตนเอุงโดยตลอุดระยะเวิลาท่�ผ่่านมา
แนวิทางการจััดสรรด้านการเงินและงบป็ระมาณม่ลักษณะ 
ตอุบสนอุงต่อุอุุป็ทาน (Supply-side Financing) เป็็นห้ลัก 
เน่�อุงจัากมว่ิธิิก่ารจัดัสรรโดยพจิัารณาตามรายการค่ัาใช้จ่ัาย (Itemized 
Budget) ซึ่ึ�งสถาบันอุุดมศึึกษาแต่ละแห่้งม่การพิจัารณาสัญญาณ
คัวิามต้อุงการกำลังคัน (Demand Signal) อุย่างจัำกัด ระบบการ
เงนิและงบป็ระมาณจังึยงัไมถ่อุ่เป็น็กลไกในการขับัเคัล่�อุนนโยบาย
ขัอุงป็ระเทศึในการพัฒนากำลังคันได้อุย่างเป็็นระบบ ส่งผ่ลให้้การ
ผ่ลติบณัฑ์ติยงัไมต่อุบสนอุงตอุ่คัวิามตอุ้งการขัอุงตลาดแรงงานมาก
นักและระบบการป็ระเมินคุัณภาพขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษายังไม่ได้
นำมาใชป้็ระกอุบการพจิัารณาจัดัสรรดา้นการเงนิและงบป็ระมาณ 
ดงันั�น สำนักงานสภานโยบายการอุดุมศึึกษา วิทิยาศึาสตร์ วิจิัยัและ
นวิัตกรรมแห้่งชาติ (สอุวิช.) ได้ร่วิมกับมห้าวิิทยาลัยเทคัโนโลย่
พระจัอุมเกล้าธินบุร่ (มจัธิ.) เพ่�อุร่วิมกันศึึกษาระบบงบป็ระมาณ
การผ่ลิตและพฒันากำลังคันในลักษณะ Demand-side Financing 
เพ่�อุให้้สอุดคัล้อุงกับแผ่นป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศึด้านการศึึกษา แผ่นด้าน
การอุุดมศึึกษาเพ่�อุผ่ลิตและพัฒนากำลังคันขัอุงป็ระเทศึ และ
คัวิามเห้็นขัอุงสภาพัฒนาการเศึรษฐกิจัและสังคัมแห้่งชาติ ในการ
ป็ระชุมคัรั�งท่� 6/2563 เม่�อุวิันท่� 4 มิถุนายน 2563 ต่อุมา สอุวิช. 
และ มจัธิ. ได้นำผ่ลการศึึกษาดังกล่าวิมาพัฒนาเป็็น “ข้อเสำนอ 
(Roadmap) แนวทางการพ้ัฒนาระบบการจัดัสำรรและ
บร่หาร งบปีระมาณ์ดั้านการอุดัมศึกษาแบบบ้รณ์าการที�
มุ่งผลสำัมฤทธ่�” โดยใช้ห้ลักการ Demand-side Budgeting 
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



สาระสำาคัญของข้อเสนอ (Roadmap) แนวทางการพ้ัฒนาระบบการจัดัสรรและ
บริหารงบประมาณดั้านการอ่ดัมศึกษาแบบบูรณาการท่�ม่�งผลสัมฤทธิ�

ห้ลักการสำคััญ
(1) มุง่เนน้การสร้างคัวิามเท่าเทย่มและเป็น็ธิรรมในการบริห้าร

จััดการระบบการอุุดมศึึกษาเพิ�มป็ระสิทธิิภาพขัอุงการใช้
ทรัพยากรท่�ม่อุย่่อุย่างจัำกัดและถ่อุเป็็นการยกระดับ
คัุณภาพการศึึกษาให้้ตอุบโจัทย์การพัฒนาเศึรษฐกิจัและ
สังคัม 

(2) มุ่งเน้นให้้เกิดคัวิามคัุ้มค่ัา ม่ป็ระสิทธิิภาพสอุดคัล้อุงต่อุ
นโยบายและเป็า้ป็ระสงคัข์ัอุงป็ระเทศึโดยการป็รบัรป่็แบบ
และห้ลักเกณฑ์์ในการพิจัารณาเพ่�อุจััดสรรงบป็ระมาณให้้
แก่สถาบันอุุดมศึึกษาเป็็นสำคััญ โดยพิจัารณาในมิติขัอุง 
“ตน้ทุนมาตรฐานการผ่ลิตบัณฑิ์ต” (Standard Unit Cost) 
ในแต่ละสาขัาวิิชา ท่�สะท้อุนให้้เห็้นถึงต้นทุนขัอุงการจััด 
การศึึกษาท่�แท้จัริง คัุณภาพและมาตรฐานขัอุงการจััด 
การศึึกษาท่�ม่ป็ระสิทธิิภาพ โดยร่ป็แบบขัอุงการจััดสรรงบ
ป็ระมาณแผ่น่ดนิเพ่�อุการผ่ลติบณัฑ์ติในสถาบนัอุดุมศึกึษา
ขัอุงรฐัเพ่�อุสนอุงต่อุอุปุ็สงค์ั แบง่เป็น็ 2 รป่็แบบท่�สำคัญั คัอุ่  
งบป็ระมาณอุดุห้นุนรายหั้วินักศึกึษา (Unit Cost Subsidy) 
และเงินก่้ย่มเพ่�อุการศึึกษา (Student Loan) 

(3) ในการดำเนินการ จัำเป็็นต้อุงม่ระบบขั้อุม่ลกำลังการผ่ลิต
บัณฑ์ิตขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษา จัำแนกตามรายสาขัาวิิชา
ในอุดต่และป็จััจับุนั ขัอุ้มล่สญัญาณคัวิามตอุ้งการกำลงัคัน
จัากตลาดแรงงานภาคัรัฐ และภาคัเอุกชน ขัอุ้มล่ต้นทุนการ
ผ่ลิตบัณฑิ์ตในแต่ละสาขัา และเกณฑ์์ในการป็ระเมิน
คัณุภาพในการจัดัการเรย่นการสอุนขัอุงสถาบันอุดุมศึึกษา 
เพ่�อุป็ระโยชน์ในการจััดทำแผ่นการผ่ลิตและพัฒนากำลัง
คันในแต่ละสาขัา (Demand-led plan) ขัอุงสถาบัน
อุดุมศึึกษา ซึ่ึ�งเป็น็แนวิทางสำคัญัในการกำห้นดทศิึทางการ
ผ่ลิตกำลังคันและการจััดสรรการเงินและงบป็ระมาณให้้ม่
ป็ระสทิธิภิาพ เพ่�อุให้้สอุดคัล้อุงกับเป้็าห้มายขัอุงป็ระเทศึ 
และใช้เป็็นแนวิทางส่งเสริมการผ่ลิตบุคัลากรในสาขัา
เฉพาะทางท่�เป็็นคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ

ขัอุ้เสนอุแนะเชงินโยบาย แบง่แนวิทางการดำเนนิงานอุอุกไดเ้ป็น็ 
3 ระยะ ดังน่�
• ระยะที� 1: การเตรียมคัวามพ้ร้อม (As-Is) ระยะ 

เวลาดัำาเน่นการ 1 ปีี

• ระยะที� 2: การปีรับเปีลี�ยนแนวทางการจดััสำรรการ
เงน่และงบปีระมาณ์ด้ัานการอดุัมศกึษาในบางส่ำวน 
(Semi Demand-side Financing) ระยะเวลาดัำาเนน่

• ระยะที� 3: การจดััสำรรการเงน่และงบปีระมาณ์ดัา้น
การอุดัมศึกษาเพ้่�อตอบสำนองต่ออุปีสำงคั์ (De-
mand-side Financing) ระยะเวลาดัำาเน่นการ 5 

ห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุงร่วิมกันพัฒนากรอุบวิิธ่ิการวิิเคัราะห้์
สญัญาณคัวิามตอุ้งการกำลงัคัน (Demand Signal) ระดบั
อุุดมศึึกษา ห้ร่อุ “บัณฑิ์ต” และอุอุกแบบกระบวินการ
จััดสรรงบป็ระมาณด้านการอุุดมศึึกษา โดยอุาศัึย “แผ่น
ป็ฏิบิตักิารด้านการอุดุมศึกึษา” และ “แผ่นป็ฏิบัิตกิารดา้น

กำลังคันระดับส่งขัอุงป็ระเทศึและแผ่นการจััดการศึึกษา
ตลอุดช่วิิต” เพ่�อุป็ระกอุบการจััดทำคัำขัอุงบป็ระมาณ  
รวิมไป็ถึงการพัฒนาระบบข้ัอุม่ลเพ่�อุสนับสนุนการจััดการ
ด้านการเงินและงบป็ระมาณด้านการอุุดมศึึกษา

ห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุงวิิเคัราะห้์และจััดสรรงบป็ระมาณ
ในป็ระเภทงบบุคัลากร ตามมาตรา 45 (1) และงบดำเนนิการ
ตามมาตรา 45 (2) แห่้งพระราชบัญญัติการอุุดมศึึกษา  
พ.ศึ. 2562 โดยให้้ม่การพิจัารณาสัญญาณคัวิามต้อุงการ
กำลังคันและศึักยภาพในการผ่ลิตบัณฑ์ิตขัอุงสถาบัน
อุดุมศึึกษา โดยอุาศัึยกลไกขัอุงแผ่นป็ฏิิบัตกิารฯ ท่�อุอุกแบบไว้ิ 
ในระยะท่� 1 โดยห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิข้ัอุงร่วิมดำเนินการ
ป็รับป็รุงและแก้ไขักฎห้มาย กฎและระเบ่ยบท่�เก่�ยวิข้ัอุง
และสอุดคัล้อุงต่อุแนวิทางป็ฏิิบัติด้วิย

ห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุงจััดสรรการเงินและงบป็ระมาณโดย
คัำนวิณจัากต้นทุนมาตรฐานในการผ่ลิตบัณฑ์ิตในแต่ละ
สาขัาท่�เป็็นคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ ตามคัวิามต้อุงการ 
ผ่่้เร่ยน และตามศึักยภาพในการผ่ลิตบัณฑ์ิตขัอุงแต่ละ
สถาบนัอุดุมศึกึษา รว่ิมกบัการใชก้ลไกกอุงทนุพฒันาระบบ
การอุุดมศึึกษา (ท่�กำลังจััดตั�งขัึ�น) เป็็นเคัร่�อุงม่อุในการ
จััดสรรด้านการเงินและงบป็ระมาณด้านการอุุดมศึึกษา 
ร่ป็แบบให้ม่ ร่วิมกับเคัร่�อุงม่อุทางการเงินท่�ใช้อุย่่เดิม และ
ม่คัวิามจัำเป็็นต้อุงแก้ไขักฎห้มาย กฎและระเบ่ยบ
ท่� เก่�ยวิขั้อุงและสอุดคัล้อุงต่อุแนวิทางป็ฏิิบัติด้วิย

ระบบการจัดัสรรและบริห้ารงบป็ระมาณด้านการอุดุมศึึกษา โดย
ใช้ห้ลักการ Demand-directed Budgeting น่� มุ่งเน้นการ 
ส่งมอุบผ่ลลัพธิ์สำคััญ ได้แก่ การผ่ลิตกำลังคันท่�ตอุบสนอุง 
ตอุ่คัวิามต้อุงการไดอุ้ยา่งแทจ้ัรงิ ซึ่ึ�งสะทอุ้นได้จัากคัวิามสามารถ
ในการไดง้านทำ (Employability) ท่�เพิ�มส่งขัึ�น คัวิามคุ้ัมคัา่และ
ผ่ลตอุบแทนจัากการลงทนุ (Return of Investment) ท่�ชดัเจัน 
และคัวิามเช่�อุมโยงในการร่วิมลงทุนในการพัฒนากำลังคันกับ
ภาคัเอุกชน (Co-creation)
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3. บทวิเคราะห์การลงท่นของภาครัฐดั้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพ้ื�อการพั้ฒนา
ประเทศ (Science, Research and Innovation (SRI) Budget Review: Government Budget,  
Policy alignment and Performance)

การศึึกษาและจััดทำรายงานบทวิิเคัราะห้์การลงทุนขัอุงภาคัรัฐ
ด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (Science, Research and  
Innovation (SRI) Budget Review: Government Budget, 
Policy Alignment and Performance) ท่�สะท้อุนทิศึทางการ
ลงทนุดา้นวิทิยาศึาสตร ์วิจิัยัและนวิตักรรม (วิวิน.) จัากภาคัรฐัเพ่�อุ
ขัับเคัล่�อุนการพัฒนาป็ระเทศึ โดยพิจัารณาในช่วิงเวิลาตั�งแต่
ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศึ. 2557 – 2564 ซึ่ึ�งนับเป็็นช่วิงเวิลาท่�เกิด 
การเป็ล่�ยนแป็ลงสำคััญในทั�งด้านการอุุดมศึึกษา และด้าน
วิทิยาศึาสตร ์วิิจัยัและนวิตักรรมขัอุงป็ระเทศึ โดยดำเนินการศึกึษา
และวิิเคัราะห้์ผ่ลท่�เกิดขัึ�นจัากการลงทุนจัากภาคัรัฐ มุ่งเน้นใน 
12 อุุตสาห้กรรมเป็้าห้มายขัอุงป็ระเทศึ (S-curves Industries) 
และพิจัารณาจัากผ่ลผ่ลิตท่�เกิดขัึ�น รวิมทั�งคัวิามสอุดคัล้อุงกับ
นโยบายสนับสนุนขัอุงภาคัรัฐในแต่ละช่วิงเวิลา รายงานฉบับน่�มุง่เน้น 
การวิิเคัราะห์้เชิงเป็ร่ยบเท่ยบ (Comparative Analysis) ในช่วิง
เวิลาสำคััญ คั่อุ ป็ีงบป็ระมาณ พ.ศึ. 2557 – 2562 ซึ่ึ�งเป็็นช่วิงก่อุน
การป็ฏิิร่ป็ระบบการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม 
(อุวิวิน.) และในป็ีงบป็ระมาณ พ.ศึ. 2563 – 2564 ซึ่ึ�งเป็็นช่วิงห้ลัง
การป็ฏิิร่ป็ระบบ อุวิวิน. และม่การจััดตั�งกระทรวิงการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (อุวิ.) และกอุงทุนส่งเสริม
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (วิวิน.) ภายใต้สำนักงานคัณะ
กรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (สกสวิ.)

ผ่ลจัากการศึึกษาพบวิ่า ภาพรวิมงบป็ระมาณด้าน วิวิน. ขัอุง
ป็ระเทศึม่แนวิโน้มลดลงอุย่างต่อุเน่�อุง อุย่างไรก็ตามเม่�อุพิจัารณา
ถึงวิัตถุป็ระสงคั์การใช้จั่ายงบป็ระมาณด้าน วิวิน. เพ่�อุตอุบโจัทย์
อุุตสาห้กรรมเป็้าห้มาย 12 อุุตสาห้กรรม พบวิ่า แนวิโน้ม 

งบป็ระมาณเพ่�อุตอุบโจัทย์เป็้าห้มายดังกล่าวิม่ทิศึทางเพิ�มขึั�น 
ภายห้ลงัจัากการจัดัตั�งกอุงทนุส่งเสรมิ วิวิน. โดยอุตุสาห้กรรมเป้็าห้มาย
ท่�ไดร้บัการจัดัสรรงบป็ระมาณสง่ท่�สดุ 3 อุนัดบัแรก คัอุ่ อุตุสาห้กรรม
การแพทย์และสาธิารณสุขั อุุตสาห้กรรมการเกษตร และ
อุุตสาห้กรรมดิจัิทัล ตามลำดับ ซึ่ึ�งเป็็นอุุตสาห้กรรมท่�สำคััญในการ
ขัับเคัล่�อุนเศึรษฐกิจัขัอุงป็ระเทศึ โดยช่วิงห้ลังการป็ฏิิร่ป็ระบบ 
อุวิวิน. พบวิ่างบป็ระมาณม่การกระจัายตัวิไป็ยังอุุตสาห้กรรมท่�ม่
คัวิามห้ลากห้ลายมากยิ�งขัึ�น ตลอุดจันม่การระบุวิัตถุป็ระสงคั์การ
ใช้จั่ายงบป็ระมาณท่�ม่คัวิามชัดเจันมากขัึ�น และม่โจัทย์วิิจััยท่� 
ห้ลากห้ลายและคัรอุบคัลุมป็ระเด็นวิจิัยัท่�สำคััญขัอุงแต่ละอุตุสาห้กรรม  
ม่การระบุผ่ลผ่ลิตท่�ชัดเจัน รวิมถึงการกระจัายตัวิขัอุงงบป็ระมาณ
ไป็ยังห้น่วิยรับงบป็ระมาณท่�ม่คัวิามห้ลากห้ลายและสอุดคัล้อุงกับ
ศึักยภาพขัอุงแต่ละห้น่วิยงาน นอุกจัากน่�กอุงทุนส่งเสริม วิวิน. 
ยงัมร่ะบบติดตามและป็ระเมนิผ่ลและระบบการจัดัเกบ็ขัอุ้มล่ท่�เป็น็
ระบบและม่เอุกภาพ และสามารถติดตามผ่ลผ่ลิตจัากการใช้จั่าย 
งบป็ระมาณได้

รายงานบทวิิเคัราะห์้การลงทุนขัอุงภาคัรัฐด้านวิิทยาศึาสตร์ วิิจััย
และนวิตักรรมฉบบัน่�สะทอุ้นถงึการป็ฏิิรป่็ระบบ อุวิวิน. มส่ว่ินชว่ิย
ในการพฒันาและเพิ�มป็ระสทิธิภิาพขัอุงการใชจ้ัา่ยงบป็ระมาณดา้น 
วิวิน. อุย่างไรก็ตาม ยังม่ข้ัอุสังเกตเพิ�มเติมในป็ระเด็นการจััดสรร 
งบป็ระมาณให้ค้ัรอุบคัลมุตลอุดห้ว่ิงโซึ่ม่ล่ค่ัาจัากการวิจิัยัขัั�นพ่�นฐาน
ไป็ส่่การนำผ่ลงานวิิจััยไป็ใช้ป็ระโยชน์ ซึึ่�งจัะม่ส่วินสำคััญในการ 
ขับัเคัล่�อุนระบบวิทิยาศึาสตร์ วิจิัยัและนวัิตกรรม ให้้สามารถตอุบโจัทย์ 
ยุทธิศึาสตร์และนโยบายท่�สำคััญและเกิดผ่ลสัมฤทธิิ�ตามเป็้าห้มาย
การพัฒนาป็ระเทศึได้อุย่างชัดเจันและม่ป็ระสิทธิิภาพ

การปีลดัล็อกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เอ่�อต่อการพ้ัฒนานวัตกรรม

1. กฎหมายลำาดัับรองของพ้ระราช้บัญญัติส�งเสริมการใช้้ประโยช้น์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

สภานโยบายฯ ให้้คัวิามเห้็นชอุบร่างกฎห้มายลำดับรอุงขัอุง 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ป็ระโยชน์ผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม 
จัำนวิน 7 ฉบับ เพ่�อุเป็็นกลไกสำคััญผ่ลักดันผ่ลงานวิิจััยให้้เกิดการ
ใช้ป็ระโยชน์ ดังน่� 
1.1 รา่งป็ระกาศึสภานโยบาย เร่�อุง ห้ลกัเกณฑ์แ์ละเง่�อุนไขัการให้้

ทนุขัอุงห้น่วิยงานขัอุงรัฐตามกฎห้มายว่ิาด้วิยการส่งเสริมการ
ใช้ป็ระโยชน์ผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. กำห้นดเง่�อุนไขั

ขัอุบเขัตการใชบ้งัคัับกฎห้มายว่ิา การให้ทุ้นขัอุงห้น่วิยงานขัอุง
รัฐท่�ม่วิัตถุป็ระสงคั์ตามกฎห้มาย และทุนจัากงบป็ระมาณ 
แผ่่นดิน กอุงทุน วิวิน และกอุงทุนห้มุนเวิ่ยน อุย่่ภายใต้บังคัับ
ขัอุงกฎห้มาย ยกเวิ้นทุนการศึึกษา การจั้างท่�ป็รึกษา ห้ร่อุทุน
อุ่�นท่�คัณะกรรมการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม 
(กสวิ.) กำห้นด
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1.2 รา่งป็ระกาศึสภานโยบาย เร่�อุง ห้ลกัเกณฑ์ ์วิธิิก่าร และเง่�อุนไขั
เก่�ยวิกับการรายงานผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรมท่�ผ่่้ให้้ทุนเป็็น
เจั้าขัอุงผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. …. กำห้นดให้้ผ่่้ให้้ทุน
เป็็นเจั้าขัอุงผ่ลงานม่ห้น้าท่�รายงานผ่ลงานอุย่างน้อุยป็ีละ  
1 คัรั�ง ตามรายการท่� กสวิ. กำห้นด และให้้ผ่่้ให้้ทุนเผ่ยแพร่
ขั้อุม่ลรายงานผ่่านระบบสารสนเทศึห้ร่อุช่อุงทางท่�ป็ระชาชน
เขั้าถึงได้โดยสะดวิก

1.3 รา่งป็ระกาศึสภานโยบาย เร่�อุง สทิธิแิละห้นา้ท่�ขัอุงคันตา่งดา้วิ
ซึ่ึ�งม่ถิ�นท่�อุย่่ในราชอุาณาจัักรไทยท่�จัะได้รับ การส่งเสริมการ
ใช้ป็ระโยชน์ผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. …. กล่าวิถึง 
คันต่างด้าวิท่�จัะม่สิทธิิตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ จัะต้อุงม่ถิ�นท่�อุย่่
ในราชอุาณาจัักรไทยและร่วิมกับห้น่วิยงานรัฐสนับสนุนทุน
ห้ร่อุเป็็นผ่่ร้บัทนุ โดยทำเป็็นสัญญา และการใช้ป็ระโยชน์ต้อุงม่ 
ฐานการผ่ลิต การสร้างนวัิตกรรม สร้างคัวิามร่้  ห้ร่อุ 
การจ้ัางงานห้ลักในไทย เวิ้นแต่ม่พฤติการณ์พิเศึษ ในกรณ่ท่�
คันต่างด้าวิเป็ล่�ยนสถานะจัะต้อุงโอุนผ่ลงานคั่นให้้แก่ผ้่่ให้้ทุน
ตามท่�กำห้นด

1.4 ร่างระเบ่ยบสภานโยบาย วิ่าด้วิยการขัอุใช้ป็ระโยชน์ผ่ลงาน
วิิจััยและนวัิตกรรมโดยบุคัคัลภายนอุก พ.ศึ. …. กำห้นดให้ ้
ผ่่้ป็ระสงคั์จัะใช้ป็ระโยชน์ในผ่ลงานวิิจััยอุาจัเสนอุ คักก. 
อุนุญาตการใช้สิทธิิ ซึึ่�งห้ากเจั้าขัอุงผ่ลงานไม่โต้แย้งให้้ม่การ 
ทำสัญญาอุนุญาตให้้ใช้ป็ระโยชน์ห้ร่อุสัญญาโอุนผ่ลงาน ห้าก
ตกลงกันไม่ได้ให้้คัณะกรรมการพิจัารณาวิ่าเจั้าขัอุงผ่ลงาน
ใช้ป็ระโยชน์ภายใน 2 ป็ี ห้ร่อุไม่ และม่อุำนาจัอุอุกคัำสั�ง

1.5 ร่างระเบ่ยบสภานโยบาย วิ่าด้วิยการส่งเสริมและสนับสนุน 
การนาํผ่ลงานวิจิัยัและนวิตักรรมเก่�ยวิกบัเทคัโนโลยท่่�เห้มาะสม 
ไป็ใชป้็ระโยชน ์พ.ศึ. …. กำห้นดห้นว่ิยงานเฉพาะมห่้นา้ท่�และ
อุำนาจัในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผ่ลงาน
วิิจััยและนวิัตกรรมเก่�ยวิกับเทคัโนโลย่ท่� เห้มาะสมไป็ใช้
ป็ระโยชน์ในวิงกวิ้าง ตลอุดจันแนวิทางส่งเสริมและสนับสนุน
ผ่ลงานดังกล่าวิเพ่�อุป็ระโยชน์ในการเพิ�มสมรรถนะการผ่ลิต 
สร้างรายได้ ยกระดับคัุณภาพช่วิิต สิ�งแวิดล้อุม รวิมทั�ง
ถ่ายทอุดคัวิามร่้และเทคัโนโลย่แก่เกษตรกร กลุ่มอุาช่พใน
ชุมชน วิิสาห้กิจัชุมชน วิิสาห้กิจัเพ่�อุสังคัม เพ่�อุยกระดับ
เศึรษฐกิจัฐานรากและเพิ�มขั่ดคัวิามสามารถการแขั่งขััน

1.6 ร่างระเบ่ยบสภานโยบายและคัณะกรรมการส่งเสริม
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม วิ่าด้วิยการอุุทธิรณ์และ  
การพิจัารณาอุุทธิรณ์ตามกฎห้มายวิ่าด้วิยการส่งเสริมการใช้
ป็ระโยชน์ผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม พ.ศึ. .... กำห้นด 
ห้ลกัเกณฑ์แ์ละวิธิิก่ารในการอุทุธิรณแ์ละการพิจัารณาอุุทธิรณ์  
โดยกำห้นดผ่่ม้ส่ทิธิอิุทุธิรณ์ ผ่่ม่้อุำนาจัวินิจิัฉยัอุทุธิรณ์ รายละเอุย่ด  
คัำอุทุธิรณ์ การย่�นคัำอุทุธิรณ์ การพจิัารณาอุทุธิรณ์ กำห้นดเวิลา  
การวิินิจัฉัยอุุทธิรณ์ และการขัอุถอุนคัำอุุทธิรณ์

1.7 รา่งแนวิทางขัอุงสภานโยบาย เก่�ยวิกับการป็ระกาศึให้ใ้ชบ้งัคับั
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ป็ระโยชน์ผ่ลงานวิิจััยและ

นวิัตกรรม พ.ศึ. 2564 แก่คันต่างด้าวิซึ่ึ�งไม่ม่ถิ�นท่�อุย่่ใน 
ราชอุาณาจัักรไทย พ.ศึ. .... กำห้นดแนวิทางในการป็ระกาศึ
กำห้นดให้ใ้ช ้พ.ร.บ. สง่เสริมฯ แก่คันตา่งด้าวิท่�ไมม่ถ่ิ�นท่�อุย่่ใน
ราชอุาณาจักัร เม่�อุเห้น็วิา่ผ่ลงานจัากการรว่ิมทนุกบัห้น่วิยงาน
ขัอุงรัฐจัะเกิดป็ระโยชน์ต่อุป็ระเทศึ คันต่างด้าวิเป็็นผ่่้รับทุน
และมตั่วิแทนในราชอุาณาจักัร โดยให้เ้สนอุเร่�อุงตอุ่ กสวิ. และ
สภานโยบาย

ในป็ัจัจัุบัน กฎห้มายลำดับรอุงทั�ง 7 ฉบับ อุย่่ในชั�นการป็ระกาศึ
เร่�อุงในราชกิจัจัานุเบกษา

2. ร�างกฎหมายเก่�ยวกับข้อมูลการอ่ดัมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 ฉบับ 

ไดแ้ก ่รา่งปีระกาศสำภานโยบาย เร่�อง การจัดัทำาฐานข้อมล้ 
การอดุัมศกึษา วท่ยาศาสำตร์ วจ่ยัและนวตักรรม และหลกัเกณ์ฑ์์  
วธี่การและเง่�อนไขการแจ้ง การนำาส่ำง การเช่�อมโยงข้อมล้  
การรายงานผลงานว่จัยและนวัตกรรม และการเปิีดัเผย
ข้อมล้ต่อสำาธารณ์ชน เพ่�อุให้้เกิดการจัดัทำฐานข้ัอุมล่ การบร่ณาการ  
การคัวิบคัมุกำกบั การบริห้ารจัดัการ และการวิิเคัราะห์้ สงัเคัราะห์้
ขั้อุม่ล ให้้สามารถเช่�อุมโยงและเขั้าถึงข้ัอุม่ลได้อุย่างเป็็นระบบ  
รวิมทั�งกำห้นดห้ลักเกณฑ์์ วิิธิ่การ และเง่�อุนไขัการแจั้ง การนำส่ง 
การเช่�อุมโยงขัอุ้มล่ การรายงานผ่ลงานวิจิัยัและนวัิตกรรม และการ
เป็ิดเผ่ยข้ัอุม่ลต่อุสาธิารณชน โดยม่คัณะกรรมการกำกับนโยบาย
ขั้อุม่ล อุวิวิน. กำกับด่แล และร่างระเบ่ยบสภานโยบายว่ิาด้วิย 
การแจัง้ การนำส่ง การเช่�อุมโยงข้ัอุมล่ การรายงานผ่ลงานวิจิัยัและ
นวิตักรรม และการเปิ็ดเผ่ยข้ัอุมล่การวิจิัยัในระบบข้ัอุมล่สารสนเทศึ
กลาง ซึ่ึ�งเนน้ไป็ท่�การแจัง้ การนำสง่ การเช่�อุมโยงขัอุ้มล่การรายงาน
ผ่ลงานวิจิัยัและนวิตักรรม และการเป็ดิเผ่ยขั้อุมล่การวิจิัยัในระบบ
ขั้อุม่ลสารสนเทศึกลาง ซึึ่�งในปั็จัจัุบันอุย่่ในระห้ว่ิางการนำส่งเร่�อุง
เพ่�อุป็ระกาศึในราชกิจัจัานุเบกษา

3. ร�างประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดัซื�อ
จัดัจ้างและการบริหารพั้สดั่ภาครัฐ เรื�อง หลัก
เกณฑ์ิการจัดัซื�อจัดัจ้างเพ้ื�อการวิจัยและพั้ฒนา 
และเพ้ื�อการให้บริการทางวิช้าการของสถาบัน
อ่ดัมศึกษา 

โดยมป่็ระเดน็การป็ลดลอ็ุกขัอุ้จัำกดัเก่�ยวิกบัการจัดัจัา้งท่�ป็รกึษาท่�
ม่วิงเงินเกินกวิ่า 2 ล้านบาท ต้อุงใช้วิิธิ่ป็ระกวิดราคัา ซึ่ึ�งม่ขัั�นตอุน
ยุ่งยากและใช้เวิลานาน รวิมทั�งต้อุงเล่อุกผ้่่เสนอุราคัาท่�เสนอุราคัา
ต�ำท่�สุด และต้อุงจ้ัางจัากรายช่�อุห้น่วิยงานท่�ขัึ�นทะเบ่ยนกับ 
ศึน่ยข์ัอุ้มล่ท่�ป็รกึษากระทรวิงการคัลงั นอุกจัากน่�ยงัไมส่ามารถจัา้ง
ท่�ป็รึกษาต่างป็ระเทศึได้ เน่�อุงจัากคัวิามไม่สอุดคัล้อุงขัอุงเง่�อุนไขั
ขัอุงกฎห้มายไทยกับป็ระเพณ่ป็ฏิิบัติทางการคั้า
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4. ร ะ เ บ่ ย บ ส ภ า น โ ย บ า ย ก า ร อ่ ดั ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห�งช้าติว�าดั้วย
การร�วมลงท่นในโครงการซึ�งนำาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้้ประโยช้น์ พ้.ศ. 2566 

อุาศึัยอุำนาจัตามคัวิามในมาตรา 31 วิรรคัห้นึ�งและวิรรคัสาม แห้่ง 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ การวิิจััยและนวิัตกรรม  
พ.ศึ. 2562 มว่ิตัถปุ็ระสงค์ัเพ่�อุให้้ผ่ลงานวิจิัยัและนวัิตกรรมท่�ทำขัึ�นโดย 
สถาบนัอุดุมศึกึษาและสถาบนัวิจิัยัมโ่อุกาสนำไป็ใช้ป็ระโยชน์มากขัึ�น 
เพ่�อุไม่ให้้ผ่ลงานวิจิัยัและนวิตักรรม “ขัึ�นห้ิ�ง” แต่มโ่อุกาส “ขัึ�นห้้าง” 
มากขัึ�น ทั�งน่� เน่�อุงจัากการนำผ่ลงานวิจิัยัและนวิตักรรมไป็ใช้ป็ระโยชน์
มค่ัวิามเส่�ยงในการลงทนุ สถาบนัอุดุมศึกึษาและสถาบนัวิจิัยัจึังไม่กล้า
แบกรับคัวิามเส่�ยง กังวิลกับการถ่กตรวิจัสอุบ และการท่�ต้อุง 
รบัผ่ดิชอุบต่อุการขัาดทุนในการลงทุนใช้ป็ระโยชน์ในผ่ลงาน

ระเบ่ยบฉบับน่� เป็็นผ่ลงานขัอุงสภานโยบายการอุุดมศึึกษา 
วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรมแห่้งชาติ ท่�ส่งเสริมให้้สถาบัน
อุุดมศึึกษาและสถาบันวิิจััยนำผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรมไป็ใช้
ป็ระโยชน์ โดยการจััดตั�งธิุรกิจันวิัตกรรม (Spin-off) และลงทุนใน
ผ่่้ป็ระกอุบการรายให้ม่เพ่�อุให้้นำผ่ลงานวิิจััยไป็ขัยายผ่ลและ 
อุอุกส่เ่ชงิพาณชิย์ได้จัรงิ จัดัทำขัึ�นเพ่�อุเพิ�มขัด่คัวิามสามารถในการแข่ังขันั 
ขัอุงป็ระเทศึ เพ่�อุช่วิยเกษตรกรและชุมชน เพ่�อุเพิ�มม่ลค่ัาทาง
เศึรษฐกจิัและสงัคัม ให้ม้ก่ารลงทนุห้รอุ่รว่ิมลงทนุในการนำผ่ลงาน
วิิจััยและนวิัตกรรมไป็ใช้ป็ระโยชน์

ระเบ่ยบฉบับน่�จัะส่งผ่ลกระทบต่อุป็ระเทศึ ดังน่�
4.1 ในงบป็ระมาณขัอุงรัฐท่�ลงทุนเพ่�อุการวิิจััยและนวิัตกรรม 

ไม่ส่ญเป็ล่า เกิดการนำไป็ใช้ป็ระโยชน์ได้จัริง
4.2 เพิ�มจัำนวินบริษัทเทคัโนโลย่และนวิัตกรรมขัอุงไทย (IDE/

Startup/Smart SME) 
4.3 เพิ�มรายได ้& โอุกาส จัากการนำผ่ลงานวิจิัยัไป็เป็น็ฐานในการ

ผ่ลิตและบริการ
4.4 ป็ระเทศึได้รบัผ่ลตอุบแทนกลับมาในรป่็ขัอุงภาษเ่งินไดบ้คุัคัล

และนิติบุคัคัล

อุย่างไรก็ตาม ในกรณ่ท่�ห้น่วิยงานขัอุงรัฐม่ระเบ่ยบ ขั้อุบังคัับ 
ป็ระกาศึ ห้ลักเกณฑ์์ ห้ร่อุกฎท่�เร่ยกช่�อุอุย่างอุ่�นเก่�ยวิกับการ 
ร่วิมลงทุนในโคัรงการท่�เก่�ยวิกับการนำผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรม
ไป็ใช้ป็ระโยชน์ใช้บังคัับอุย่่แล้วิ ให้้ใช้บังคัับกฎดังกล่าวิต่อุไป็ได้ 
เท่าท่�ไม่ขััดห้ร่อุแย้งต่อุระเบ่ยบน่�

5. กฎหมายท่�เก่�ยวขอ้งกับการจดััตั�งกองทน่เพื้�อ
พ้ัฒนาการอ่ดัมศึกษา 4 ฉบับ

รา่งพระราชบัญญัตกิารอุดุมศึกึษา (ฉบับท่�..) พ.ศึ. .... และกฎห้มาย
ท่�เก่�ยวิขั้อุงกับการจััดตั�งกอุงทุนเพ่�อุพัฒนาการอุุดมศึึกษา ได้แก่  
ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััย
และนวิัตกรรมแห้่งชาติ (ฉบับท่� ..) พ.ศึ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
ระเบย่บบริห้ารราชการกระทรวิงการอุดุมศึึกษา วิทิยาศึาสตร์ วิจิัยั
และนวิัตกรรม (ฉบับท่� ..) พ.ศึ. .... และร่างพระราชบัญญัติการ 
ส่งเสริมวิิทยาศึาสตร์ การวิิจััยและนวิัตกรรม (ฉบับท่� ..) พ.ศึ. ....  
รวิม 4 ฉบับ เป็็นการป็ฏิิร่ป็การอุุดมศึึกษาเพ่�อุให้้ตอุบสนอุงคัวิาม
ต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ การเพิ�มขั่ดคัวิามสามารถการแขั่งขััน และ 
การสร้างคัวิามเป็็นเลิศึในสรรพวิิทยาการ โดยกอุงทุนเพ่�อุ
พัฒนาการอุุดมศึึกษาจัะทำห้น้าท่�จััดสรรเงินกอุงทุนและกำกับ
ติดตามให้้การพัฒนาคัวิามเป็็นเลิศึขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาและ 
การสง่เสรมิการผ่ลิตกำลงัคันระดบัส่งเฉพาะทางบรรลวุิตัถปุ็ระสงคั์
ตามคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ ทั�งน่� กอุงทุนเพ่�อุพัฒนาการ
อุุดมศึึกษาม่เป็้าห้มายเพ่�อุ

5.1 ผ่ลิตบัณฑ์ิตและกำลังคันท่�ม่สมรรถนะและศึักยภาพส่ง 
เพย่งพอุตอุ่คัวิามตอุ้งการขัอุงภาคัสว่ินตา่ง ๆ  ในการขับัเคัล่�อุน
การเตบิโตทางเศึรษฐกจิัสาขัาให้ม ่ๆ  (New growth engines) 
และการพัฒนาสังคัมและชุมชนให้้ทันต่อุการเป็ล่�ยนแป็ลง 
ขัอุงโลก

5.2 เกิดการพัฒนาคัวิามเป็็นเลิศึขัอุงสถาบันอุุดมศึึกษาเพ่�อุเพิ�ม
ศึักยภาพในการสนับสนุนการวิิจััยและการสร้างนวิัตกรรมให้้
ตรงกับคัวิามต้อุงการขัอุงป็ระเทศึ

5.3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานขัอุงการอุุดมศึึกษา/สถาบัน
อุุดมศึึกษา โดยเช่�อุมโยงการเร่ยนการสอุน การวิิจััย และ
นวิัตกรรมร่วิมกับนักวิิชาการ สถาบันวิิชาการ และอุงค์ักร 
ชั�นนำทั�งในป็ระเทศึและต่างป็ระเทศึ 

5.4 ระบบนวัิตกรรมการพัฒนากำลังคันและบุคัลากรทุกช่วิงวิัย
เพ่�อุตอุบโจัทย์การเร่ยนร่้ตลอุดช่วิิต (Lifelong Learning)  
เพ่�อุพัฒนาบุคัลากรขัอุงป็ระเทศึเป็็นไป็อุย่างม่คัุณภาพ 

5.1 ป็ัจัจุับันกอุงทุนเพ่�อุพัฒนาการอุุดมศึึกษาผ่่านชั�นการพิจัารณา
ขัอุงคัณะกรรมการป็ระสานงานสภา ผ้่่แทนราษฎรแล้ วิ  
เม่�อุวิันท่� 23 มกราคัม 2566

ระเบ่ยบฉบับน่�มุ่งเน้นการร่วิมลงทุนเพ่�อุนำผ่ลงานวิิจััยและ
นวิั ตกรรมไป็ใช้ ป็ระ โยชน์ โ ดยจัั ดตั� ง เป็็ นบริษั ทร่ วิมทุน  
(ธิุรกิจันวิัตกรรม) แตกต่างจัากการร่วิมลงทุนตามกฎห้มายวิ่าด้วิย
การร่วิมลงทุนระห้ว่ิางรัฐและเอุกชน ท่�มุ่งเน้นการลงทุนใน
โคัรงสร้างพ่�นฐานและบรกิารสาธิารณะ โดยกำห้นดให้้มผ่่ลบงัคับัใช้ 
กับ (1) สถาบันอุุดมศึึกษาขัอุงรัฐ (2) ห้น่วิยงานขัอุงรัฐท่�ม่ภารกิจั
และวิัตถุป็ระสงค์ัด้านการวิิจััยและนวิัตกรรมตามท่�สภานโยบาย
กำห้นด และ (3) ห้น่วิยงานอุ่�นขัอุงรัฐตามท่�สภานโยบายกำห้นด
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ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



6. ร�างระเบ่ยบสภานโยบาย ว�าด้ัวยการให้
บค่ลากรวจิยัและนวตักรรมนำาผลงานท่�ไดัจ้ากการ
ปฏิิบัติหน้าท่�ไปหาประโยช้น์ทางเศรษฐกิจ

ม่ห้ลักการ คั่อุ
6.1 เพ่�อุให้้บุคัลากรเกิดแรงจั่งใจัในการนำผ่ลงานไป็ใช้ป็ระโยชน์

ในเชิงพาณิชย์
6.2 เพ่�อุสนับสนุนให้้เกิดการนำผ่ลงานวิิจััยและนวิัตกรรมไป็ใช้ 

ให้้เกิดป็ระโยชน์ทางเศึรษฐกิจั
6.3 เป็น็ไป็ตามกฎห้มายและสอุดคัลอุ้งกบักฎห้มาย ไม่ขััดแยง้กนั
6.4 เพิ�มชอุ่งทางในการสรา้งรายไดใ้ห้ห้้น่วิยงานในระบบวิจิัยัและ

นวิัตกรรม
6.5 ส่งเสริมให้้เกิดการสร้างนวัิตกรรมให้ม่ และสร้างผ่่ป้็ระกอุบการ
6.6 เป็็นกฎห้มายกลางเพ่�อุให้้ห้น่วิยงานในระบบวิิจััยและ

นวัิตกรรมนำไป็เป็็นแนวิทางในการสนับสนุนให้้บุคัลากร 
นำผ่ลงานไป็ใช้ป็ระโยชน์

ทั�งน่� ได้จััดทำกรณศ่ึกึษาขัอุงต่างป็ระเทศึ ได้แก่ สห้รัฐอุเมริกา ญ่�ปุ็�น 
สวิ่เดน อุิตาล่ แคันาดา จั่น สิงคัโป็ร์ เกาห้ล่ใต้ และไต้ห้วัิน  
เพ่�อุนำมาเป็็นตน้แบบในการป็รบัป็รงุ เป็รย่บเทย่บกบัป็ระเทศึไทย  
โดยได้จัดัทำร่างระเบย่บฯ และจัดั Focus Group รบัฟัื้งคัวิามคิัดเห้น็ 
จัากสถาบนัอุดุมศึกึษา เพ่�อุห้ารอุ่แนวิทางการส่งเสรมิให้้บคุัลากรวิจิัยั 
และนวิตักรรมนำผ่ลงานวิจิัยัไป็ใชป้็ระโยชน ์โดยจัะเป็น็การสง่เสรมิ
ต่อุเน่�อุงจัากพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ป็ระโยชน์ผ่ลงานวิิจััย
และนวิัตกรรม พ.ศึ. 2564

7. ร�างพ้ระราช้กฤษฎ่กาจัดัตั�งสำานักงานเร�งรัดั
การวิจัยและนวัตกรรมเพ้ื�อเพ้ิ�มความสามารถ 
การแข�งขันและการพั้ฒนาพื้�นท่� (องค์การมหาช้น) 

จััดทำขัึ�นเพ่�อุแยกห้น่วิยงานให้้ทุนอุอุกจัาก สอุวิช. โดยม่
วิัตถุป็ระสงคั์ ดังน่�

7.1 บริห้ารจััดการและให้้ทุนสำห้รับการวิิจััยและนวิัตกรรม  
การพัฒนาป็รับป็รงุเทคัโนโลยขั่ั�นสง่และเทคัโนโลยท่่�เห้มาะสม  
รวิมถึงการพัฒนากำลังคันทักษะส่ง ผ่่้ป็ระกอุบการให้ม่ และ
การพัฒนาโคัรงสร้างพ่�นฐานท่�จัำเป็็นสำห้รับระบบวิิจััยและ
นวิัตกรรม ทั�งน่� โดยม่เป็้าห้มายเพ่�อุเพิ�มคัวิามสามารถในการ
แขั่งขัันขัอุงภาคัการผ่ลิตและบริการ การสร้างรากฐานไป็ส่่
อุตุสาห้กรรมและกิจัการแห่้งอุนาคัต การพัฒนาพ่�นท่� และการ
ยกระดับคัุณภาพช่วิิตและเศึรษฐกิจัฐานราก

7.2 ขัับเคัล่�อุนและเร่งรัดการพัฒนาเทคัโนโลย่และนวัิตกรรมเพ่�อุ
นำไป็ส่่การใช้ป็ระโยชน์และก่อุให้้เกิดการเป็ล่�ยนแป็ลงท่�เป็็น
ร่ป็ธิรรมตามเป็้าห้มาย

7.3 บรหิ้ารจัดัการเพ่�อุให้เ้กิดการลงทุนวิจัิัยและนวัิตกรรมร่วิมกับ
ภาคัเอุกชนรวิมถึงการระดมทุนจัากบุคัคัลทั�วิไป็ห้รอุ่ห้น่วิยงาน
อุ่�นเพ่�อุการวิิจััยและนวิัตกรรม และการนำผ่ลงานดังกล่าวิ 
ไป็ใช้ป็ระโยชน์เชิงพาณิชย์ห้ร่อุเชิงสังคัม

7.4 สร้างเคัร่อุขั่ายเพ่�อุสนับสนุนวิัตถุป็ระสงคั์ขัอุงสำนักงาน  
ทั�งในป็ระเทศึและระห้วิ่างป็ระเทศึ

ซึ่ึ�งในปั็จัจุับนัอุย่่ในระห้ว่ิางการนำเสนอุคัณะรฐัมนตรใ่ห้้คัวิามเห้น็ชอุบ

8. ร�างกฎหมายเก่�ยวกับจริยธรรมการวิจัย  
2 ฉบับ

8.1 ร่างพระราชกฤษฎ่กาวิ่าด้วิยห้ลักเกณฑ์์การวิิจััยและ 
ขั้อุกำห้นดจัริยธิรรมการวิิจััยซึ่ึ�งม่ป็ัญห้ากับห้ลักศึาสนา 
วิัฒนธิรรม จัาร่ตป็ระเพณ่ ห้ร่อุศ่ึลธิรรมอุันด่ขัอุงป็ระชาชน 
จััดทำขึั�นเพ่�อุกำห้นดห้ลักเกณฑ์์การวิิจััยท่�อุาจัม่ปั็ญห้าห้ร่อุ
ผ่ลกระทบกับห้ลักศึาสนา วิัฒนธิรรม จัาร่ตป็ระเพณ่ ห้ร่อุ 
ศึ่ลธิรรมอุันด่ขัอุงป็ระชาชนอุันเป็็นการส่งเสริมการวิิจััยให้้ม่
คัุณภาพและมาตรฐาน นำไป็ใช้ในการสร้างคัวิามเขั้มแขั็งทาง
ด้านเศึรษฐกิจัและสังคัม เพิ�มขั่ดคัวิามสามารถด้านการวิิจััย
และนวัิตกรรม ทั� งทางด้านวิิทยาศึาสตร์ เทคัโนโลย ่
สงัคัมศึาสตร์ และมนุษยศึาสตร์ให้ส้นอุงต่อุคัวิามต้อุงการขัอุง
ป็ระเทศึและสอุดคัล้อุงกับบริบทขัอุงสังคัมไทย ซึ่ึ�งในป็ัจัจัุบัน
อุย่่ในระห้วิ่างการรับฟื้ังคัวิามคัิดเห้็นร่างพระราชกฤษฎ่กา

8.2 ระเบ่ยบ กสวิ. วิ่าด้วิยจัริยธิรรมการวิิจััยทั�วิไป็ พ.ศึ. 2565  
จััดทำขัึ�นเพ่�อุเป็็นแนวิทางให้้นักวิิจััยยึดถ่อุป็ระพฤติป็ฏิิบัติ 
และม่กระบวินการรักษาจัริยธิรรมการวิิจััยท่�ด่ อุันเป็็น 
การรักษาและส่งเสริมเก่ยรติคัุณและช่�อุเส่ยง และฐานะขัอุง
คัวิามเป็็นนักวิิจััยท่�ม่คัุณภาพ คัุณธิรรมและจัริยธิรรม ให้้เป็็น
ท่�ยอุมรับขัอุงป็ระชาคัมวิจิัยัและป็ระชาชนทั�งในป็ระเทศึและ
ต่ า งป็ระ เทศึ โดยระ เบ่ ยบฉบับน่� ไ ด้ ป็ระกาศึใช้ ใน 
ราชกิจัจัานุเบกษาแล้วิ

9. การจัดัตั�ง Sandbox อาศัยหลักการของ  
Innovation Sandbox 

ตามมาตรา 14 พรบ. สภานโยบายฯ ท่�กำห้นดให้้สามารถจััดตั�ง 
Sandbox เพ่�อุส่งเสริมการวิจิัยัและส่งเสริมนวัิตกรรมด้านให้ม่และ
พฒันากำลังคันระดับสง่เฉพาะทางโดยให้ไ้ด้รบัการส่งเสริมและสิทธิิ
ป็ระโยชน์ ห้ร่อุการยกเวิ้นมิให้้นำบทบัญญัติขัอุงกฎห้มายห้ร่อุ 
กฎขั้อุบังคัับ การให้้การส่งเสริมและสิทธิิป็ระโยชน์ ให้้ตราเป็็น 
พระราชกฤษฎ่กา การยกเวิ้นมิให้้นำบทบัญญัติขัอุงกฎห้มายห้ร่อุ
กฎข้ัอุบังคัับใดมาใช้บังคัับ ให้้ดำเนินการตามกฎห้มายท่�เก่�ยวิข้ัอุง 
เพ่�อุให้้ม่การยกเวิ้นการใช้บังคัับดังกล่าวิต่อุไป็ โดยได้ร่วิมกับ  
บริษัท อุอุลล์ เวิลเนส จัํากัด ดำเนินการศึึกษาและวิิเคัราะห้์ขั้อุม่ล
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เก่�ยวิกับกฎห้มายไทยและต่างป็ระเทศึเก่�ยวิกับหุ้่นยนต์ส่งขัอุงอุัตโนมัติ (Delivery Robot) เพ่�อุนำมาใช้เป็็นแนวิทางในการดำเนินการ
และสมัคัรเขั้าร่วิมโคัรงการ Innovation Sandbox

ทั�งน่� สอุวิช. ยังม่การสนับสนุนการจััดทำกฎห้มายขั้างต้นในห้ลายร่ป็แบบ ได้แก่ การแต่งตั�งคัณะกรรมการท่�ป็รึกษาทรงคัุณวิุฒิพิจัารณา
ร่างกฎห้มายล่กบท ภายใต้กฎห้มายจััดตั�งกระทรวิงการอุุดมศึึกษาฯ เพ่�อุพิจัารณากฎห้มายให้้คัรบถ้วิน สมบ่รณ์ ก่อุนการป็ระกาศึใช้  
การสนับสนุนขั้อุม่ลให้้แก่คัณะกรรมาธิิการการอุุดมศึึกษา วิิทยาศึาสตร์ วิิจััยและนวัิตกรรม วิุฒิสภา การติดตามผ่ลการดำเนินการ 
ตามมตสิภานโยบายท่�เก่�ยวิขัอุ้งกบัการจัดัทำกฎห้มายลำดบัรอุงตามพระราชบญัญตัจิัดัตั�งกระทรวิงการอุดุมศึกึษาฯ และการป็ฏิริป่็ระบบ 
อุวิวิน. รวิมทั�งการให้้คัวิามเห้็นทางกฎห้มายแก่ห้น่วิยงานท่�เก่�ยวิขั้อุงด้วิย
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|   61รายงานปีระจำำาปีี ส่่อวช. 2565

ส่่ำานักงานส่่ภานโยบายการอุดมศัึกษา ว่ที่่ยาศัาส่่ตร์ ว่จำัยแลื่ะนวัตกรรมแห่งชาต่



4 ส่่่่วนที่่่�่ 
ทิิศทิางการขัับเคลื่่�อนนโยบาย สอวช. ในปีี 2566 
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ทิิศทิางการขัับเคลื่่�อนนโยบาย 
ส่่อวช. ในปีี 2566

สอวช. มีีเป้้าหมีายชัดเจนในการร่วมีขัับเคลื่่�อนเพื่่�อนำพื่าป้ระเทศไทยไป้ส่่ป้ระเทศพื่ัฒนาแลื่้ว โดยใช้ อววน. เขั้าไป้หนุนเสริมีแลื่ะเร่งให้
ไทยเป้ลื่ี�ยนผ่่านไป้ส่่ป้ระเทศพื่ัฒนาแลื่้วได้สำเร็จ โดยได้มีีแผ่นการดำเนินงานสำคัญ (Flagship) ในระยะ 5 ป้ี ที� สอวช. จะร่วมีขัับเคลื่่�อน 
ใน 5 มีิติิสำคัญ ค่อ ยกระดับป้ระเทศไทยหลืุ่ดจากกับดักรายได้ป้านกลื่าง ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแลื่ะลื่ดความีเหลื่่�อมีลื่้ำ ด้วย อววน. 
ลื่ดก๊าซเร่อนกระจก มีีสัดส่วนแรงงานทักษะส่งเพื่ิ�มีข้้ัน แลื่ะการป้ฏิิร่ป้ระบบการอุดมีศ้กษา วิทยาศาสติร์ วิจัยแลื่ะนวัติกรรมี โดยจะ 
มีุ่งเน้นการทำงานสำคัญ 9 เร่�อง ค่อ 1) Ecosystem Supporting IDEs 2) New Growth Engine 3) บนัไดเลื่่�อนสถานะกลืุ่ม่ีฐานราก : 
การศก้ษา ติำแหน่งงาน แลื่ะอาชพีื่ 4) เม่ีองต้ินแบบ : แม่ีเมีาะ & สระบรุ ี5) Green Campus 6) Future Skill Platform (Demand-Driven 
& Massive Access) 7) พื่ลื่ิกโฉมีการอุดมีศ้กษาให้ติอบโจทย์อนาคติ 8) NQI System Alignment 9) การจัดติั้งสถาบันอุดมีศ้กษา 
เฉพื่าะทาง – มีหาศิลื่ป้าลื่ัย โดยมีีแผ่นภาพื่แสดงความีเช่�อมีโยงติ่อการติอบสนองเป้้าหมีายติามีภาพื่ด้านลื่่าง

Super KPI ของ สอวช.
เปี้าหมายใหญ่่ของปีระเที่่ศที่่่� ส่่อวช. จะขับเคลื่่�อนนโยบายให้บรรลืุ่ภายในปีี 2570

1. ยกระดัับประเทิศไทิยพ้้น
จากกับดัักรายไดั้ปานกลื่าง 

ด้้วยการเพิ่่�มจำานวน
ผู้้ป้ีระกอบการฐานนวตักรรม 

1000 x 1000

1. ยกระดัับประเทิศไทิยพ้้น
จากกับดัักรายไดั้ปานกลื่าง 

2. การยกระดัับเศรษฐกิจ
ฐานรากแลื่ะลื่ดัความ
เหลื่่�อมลื่ำ�าดั้วย อววน. 
(Social Mobility) 

ม่แพิ่ลื่ตฟอร์ม/กลื่ไกใน 
การส่่นบัส่่นนุการขยบัส่่ถานะ
ที่่างส่่งัคมของ 1,000,000 คน

2. การยกระดัับเศรษฐกิจ
ฐานรากแลื่ะลื่ดัความ
เหลื่่�อมลื่ำ�าดั้วย อววน. 
(Social Mobility)

5. ปฏิิรูประบบการอุมศึกษา วิทิยาศาสตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม
ให้ม่ปีระส่่่่ที่่ธิ่ภาพิ่ส่่้ง ส่่ามารถเปี็นหัวรถจักรในการขับเคลื่่�อนการพิ่ัฒนาปีระเที่่ศเพิ่่�อหลืุ่ด้พิ่้นจากกับด้ักรายได้้ปีานกลื่าง

5. ปฏิิรูประบบการอุมศึกษา วิทิยาศาสตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม
ให้ม่ปีระส่่่่ที่่ธิ่ภาพิ่ส่่้ง ส่่ามารถเปี็นหัวรถจักรในการขับเคลื่่�อน
การพิ่ัฒนาปีระเที่่ศเพิ่่�อหลืุ่ด้พิ่้นจากกับด้ักรายได้้ปีานกลื่าง

4. เพ้ิ�มสัดัส่วนแรงงาน
ทิักษะสูง เป็น 25% 

ผู้่านแพิ่ลื่ตฟอร์มพิ่ัฒนา
กำาลื่ังคนส่่มรรถนะส่่้ง 
รองรับการลื่งทีุ่่นแลื่ะ 
การพิ่ัฒนาปีระเที่่ศ

4. เพ้ิ�มสัดัส่วนแรงงาน
ทิักษะสูง เป็น 25% 

3. ลื่ดัก๊าซเร่อนกระจก 
10 ลื่้านตัน

คาร์บอนไดัออกไซดั์เทิียบเทิ่า
ส่่่งเส่่ร่มพิ่่�นที่่่�ต้นแบบแลื่ะ

บร่ษััที่่เอกชนมุ่งส่่้่การปีลื่่อย
ก๊าซเร่อนกระจกเปี็นศ้นย์ 

(net zero emission)

3. ลื่ดัก๊าซเร่อนกระจก 
10 ลื่้านตัน

คาร์บอนไดัออกไซดั์เทิียบเทิ่า

การดำำาเนิินิงานิสำาคััญ (Flagship) ในิระยะ 5 ปีี

Ecosystem Supporting IDEs
•  University Holding 
Company & Innovation 
Parks
•  ส่่่งเส่่ร่มบร่ษััที่่/ที่่่�ปีรึกษัา 
พิ่ัฒนาธิุรก่จนวัตกรรม
New Growth Engine
• Future food
•  Creative content hub

เม่องต้นแบบ:
แม่เมาะ & ส่่ระบุร่
Green Campus

NQI System
Alignment

Demand-driven 
Massive-Access
future Skill Platform
พิ่ลื่่กโฉมการอุด้มศึกษัา 
ให้ตอบโจที่่ย์อนาคต

การจัด้ตั�งส่่ถาบันอุด้มศึกษัา
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ยกระดัับประเทิศไทิยพ้้นจากกับดััก 
รายไดั้ปานกลื่าง 

เพื่่�อจะยกระดับป้ระเทศไทยพ้ื่นจากกับดักรายได้ป้านกลื่าง  
จำเป้็นติ้องขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิจขัองป้ระเทศไป้ส่่เศรษฐกิจ 
ที�ขัับเคลื่่�อนด้วยนวัติกรรมี โดยนโยบายแลื่ะยุทธศาสติร์ 
การอดุมีศก้ษา วทิยาศาสติร์ วิจยัแลื่ะนวตัิกรรมี พื่.ศ. 2563-2570 
กำหนดเป้า้หมีายแลื่ะผ่ลื่สมัีฤทธิ�ดา้นการพื่ฒันาเศรษฐกจินวตัิกรรมี 
ให้มีีวิสาหกิจเริ�มีติ้นที�เกิดใหม่ีอย่่รอดเพื่ิ�มีข้้ัน แลื่ะเพื่ิ�มีจำนวน  
Deep-Tech Startups แลื่ะวิสาหกิจฐานนวัติกรรมีที�มีียอดขัาย 
1,000 ลื่า้นบาท/ป้ ีซ้�งการเพื่ิ�มีขั้น้ทัง้จำนวนแลื่ะรายไดข้ัองวสิาหกจิ
ฐานนวัติกรรมีจะมีีส่วนเพื่ิ�มี GDP ขัองป้ระเทศได้อย่างมีีนัยสำคัญ 
โดย สอวช. มีแีนวทางการดำเนนิงานสำคญัเพื่่�อบรรลื่เุป้้าหมีายดงักล่ื่าว  
ได้แก่ 1) การสร้างระบบนิิเวศและปััจจัยเอื้้�อื้เพ้ื่�อื้สนัิบสนุินิ 
การพื่ัฒนิาวิสาหกิจฐานินิวัตกรรม (Innovation-Driven  
Enterprises: IDEs) ที�มีศีกัยภาพื่เติบิโติได้อย่างก้าวกระโดดอย่างยั�งยน่  
(Scaleup) แลื่ะ 2) การเตรียมความพื่ร้อื้มรอื้งรับอืุ้ตสาหกรรม
แห่งอื้นิาคตที่ี�ขัับเคล้�อื้นิด้้วยนิวัตกรรม
1. การสร้างระบบนิเิวศและปัจัจัยเอื้้�อื้เพ้ื่�อื้สนัิบสนุินิการพัื่ฒนิา

วสิาหกจิฐานินิวตักรรม (Innovation-Driven Enterprises:  
IDEs) สอวช. จะเน้นการพัื่ฒนามีาติรการแลื่ะกลื่ไก 
การสง่เสรมิีผ่่ป้้ระกอบการวสิาหกจินวตัิกรรมีส่ก่ารเติบิโติแบบ 
ก้าวกระโดดหร่อสเกลื่อัพื่ (Scaleup) ผ่่านกลื่ไกสำคัญติ่าง ๆ 
โดยมีีกลื่ไกที� สอวช. จะดำเนินการในป้ี 2566 ค่อ
1.1 ส่งเสริมีการใช้กลื่ไก University Holding Company 

เพ่ื่�อการร่วมีลื่งทุนขัองสถาบันอุดมีศก้ษา/สถาบนัวิจยักับ
ภาคเอกชนเพื่่�อส่งเสริมีการสร้างธุรกิจนวัติกรรมีแลื่ะ 
Deep-tech Startups โดยการดำเนินงานในป้ีนี้จะเน้น
สร้างความีเข้ัาใจเกี�ยวกับแนวทางการจัดติัง้แลื่ะดำเนินงาน 
นิติิบุคคลื่เพื่่�อร่วมีลื่งทุน รวมีทั้งการป้ลื่ดลื่็อกหน่วยงาน
ภาครัฐแลื่ะองค์การมีหาชนให้สามีารถร่วมีลื่งทุนในธุรกิจ
นวัติกรรมีได้จริง

1.2 พื่ัฒนา E-Commercial and Innovation Park เพื่่�อ 
ส่งเสริมีผ่่้ป้ระกอบการนวัติกรรมีให้สามีารถขัยาย 
การผ่ลื่ิติแลื่ะส่งสินค้าส่่ติลื่าดทั้งในแลื่ะติ่างป้ระเทศ  
โดยใช้ความีเชี�ยวชาญเดิมีขัองอุทยานวิทยาศาสติร์ 
พื่ฒันาเพื่ิ�มีเติมิีเป็้น “E-Commercial and Innovation 
Park” โดยเพื่ิ�มีกลื่ไกด้านการผ่ลื่ิติแลื่ะติลื่าด เช่�อมีโยง
กับผ่่้ผ่ลิื่ติแลื่ะผ่่้กระจายสินค้าในพ้่ื่นที� สร้าง Sales  
Talent แลื่ะให้ขั้อมี่ลื่ Predictive Data เพื่่�อสนับสนุน 
ผ่่ป้้ระกอบการใหส้ามีารถขัายขัองไดท้ัง้ติลื่าดในป้ระเทศ 
แลื่ะติ่างป้ระเทศ

1.3 จัดทำมีาติรการแลื่ะกลื่ไกการส่งเสริมีผ่่้ป้ระกอบการ
วสิาหกจินวตัิกรรมีส่ก่ารเติบิโติแบบก้าวกระโดด ด้วยการ 
สรา้งติน้แบบเครอ่ขัา่ยที�ป้รก้ษาทางดา้นธรุกจินวตัิกรรมี

แลื่ะการลื่งทุนสำหรับผ้่่ป้ระกอบการนวัติกรรมีให้
สามีารถเขัา้ถง้ติลื่าดโลื่กได ้พื่รอ้มีทัง้ออกแบบมีาติรการ
การลื่งทุนขัองภาครัฐเพื่่�อดง้ดด่การลื่งทุนขัองภาคเอกชน 
(Venture capital: VC) ในสติาร์ทอัพื่ที�มีีศักยภาพื่ให้
สามีารถเติิบโติได้อย่างก้าวกระโดด

2. การเตรียมความพื่ร้อื้มรอื้งรับอืุ้ตสาหกรรมแห่งอื้นิาคตทีี่� 
ขัับเคล้�อื้นิด้้วยนิวัตกรรม ศ้กษาแลื่ะคาดการณ์์แนวโน้มี
อุติสาหกรรมีแห่งอนาคติ แลื่ะศักยภาพื่ด้าน อววน. ขัองไทย
ที�พื่ร้อมีจะใช้เป้็นเคร่�องยนต์ิติัวใหม่ีเพื่่�อขัับเคล่ื่�อนเศรษฐกิจ
ขัองป้ระเทศ โดย สอวช. เน้นการออกแบบเชงิระบบเพื่่�อสร้าง
ห่วงโซ่มี่ลื่ค่าขัองอุติสาหกรรมีใหม่ีแลื่ะใช้ อววน. ไป้เพื่ิ�มี 
ขัีดความีสามีารถขัองผ้่่ป้ระกอบการไทยในห่วงโซ่มี่ลื่ค่า  
โดยสาขัาที�จะมีุ่งเน้นในป้ี 2566 ป้ระกอบด้วย
2.1 การส่งเสริมีอุติสาหกรรมี Future Food ขัองไทย  

เพื่่�อสร้างอุติสาหกรรมีใหมี่จากการผ่ลื่ิติ Food and 
Functional ingredients ในป้ระเทศ ที�ได้มีาติรฐานสากลื่ 
แลื่ะแขั่งขัันได้ในระดับโลื่ก

2.2 สรา้งมีล่ื่คา่จากเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์สง่เสรมิีใหไ้ทยมีฐีาน
การผ่ลื่ิติ/บริการ Creative Content ที�สำคัญขัอง
ภ่มีิภาคอาเซียน แลื่ะยกระดับศักยภาพื่ขัองผ้่่ป้ระกอบ
การแลื่ะบุคลื่ากรด้าน Creative Content รวมีทั้ง
สนับสนุนให้ใช้ Creative Content พื่ัฒนาป้ระเทศไป้ส่่
สังคมีสร้างสรรค์แลื่ะยั�งย่น

2.3 EV Conversion แกป้้ญัหาพื่ลัื่งงานแลื่ะเรง่เป้น็ป้ระเทศ
ที�ป้ลื่่อยก๊าซเร่อนกระจกสุทธิเป้็นศ่นย์

ยกระดับัเศรษฐกจิฐานรากแลื่ะลื่ดัความ
เหลื่่�อมลื่ำ�าด้ัวย อววน. (Social Mobility)

อววน. สามีารถเป้็นเคร่�องมี่อในการเลื่่�อนสถานะทางสังคมี
ขัองคนได้ ผ่่านการศ้กษา หลื่ักป้ระกันโอกาสทางการศ้กษาแลื่ะ
เข้ัาส่่เส้นทางอาชีพื่ การเข้ัาถง้ติำแหน่งงานทกัษะกลื่าง-ส่ง แลื่ะอาชพีื่ 
รวมีทัง้การเพื่ิ�มีขัดีความีสามีารถทางนวตัิกรรมีแลื่ะการป้ระกอบการ 
ให้กับป้ระชากรกลืุ่่มีฐานราก ช่วยให้ผ่่้มีีรายได้น้อยสามีารถนำทุน
ที�มีีอย่่อย่างจำกัดมีาบริหารจัดการได้อย่างมีีป้ระสิทธิภาพื่ส่งสุด  
ดงันัน้ รฐัต้ิองเสริมีพื่ลัื่งฐานราก โดยพื่ฒันาระบบนิเวศแห่งการเรยีนร่ ้
เรง่สร้างความีเขัม้ีแขัง็จากภายใน ควบค่่กบัมีาติรการการสนับสนุน
ช่องทางในการเขั้าถ้งโอกาสขัองหน่วยงานภาครัฐที�ได้ดำเนินการ
ควบค่่กัน 

โดยในป้ี 2566 สอวช. จะเน้นการออกแบบกลื่ไกในการสนับสนุน 
กาเป้ลีื่�ยนสถานะทางสังคมีขัองคนหร่อครัวเร่อน ในป้ระชากร
ฐานราก 3 กลืุ่่มี ได้แก่ 
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1. กลุ่มเยาวชนิจากกลุ่มฐานิราก - ให้มีีหลัื่กป้ระกันโอกาส
ทางการศก้ษาแลื่ะเข้ัาส่เ่ส้นทางอาชพีื่ โดยการพื่ฒันา Inclusive  
Higher Education Platform เพื่่�อให้เด็กแลื่ะเยาวชน 
กลืุ่่มีฐานรากมีีโอกาสใช้ป้ระโยชน์ หร่อ เขั้าถ้งอุดมีศ้กษาที�
เหมีาะสมี

2. กลุม่คนิวัยที่ำงานิกลุม่ฐานิราก - ใหเ้ขัา้ถง้ติำแหน่งงานทกัษะ
กลื่าง-สง่ โดยจะเนน้ยกระดบัศกัยภาพื่แรงงานเช่�อมีโยงส่ก่าร
จ้างงาน โดยจะใช้กลื่ไกการพื่ัฒนากำลื่ังคน Reskill/ Upskill 
Account เพ่ื่�อส่งเสรมิีการพื่ฒันา Premium Workers รวมีทัง้ 
กระติุ้นการจ้างงานแรงงานกลืุ่่มีฐานรากผ่่านการอุดหนุน 
ค่าจ้าง/อบรมีร่วมีกับภาคเอกชน

3. กลุ่มผู้้้ปัระกอื้บการชุมชนิ - ส่งเสริมีการสร้างผ่่้ป้ระกอบการ
ชมุีชน เช่น การมีอบอำนาจ (Empower) ชมุีชนส่่ผ่่ป้้ระกอบการ 
ท้องถิ�นฐานนวัติกรรมี (Local Entrepreneurs) ในพื่่้นที�
นำร่อง จังหวัดป้ัติติานี พื่ัฒนาติ่อยอดผ่่้ป้ระกอบการในป้ีที� 1 
แลื่ะสร้างผ่่ป้้ระกอบการเพื่ิ�มีเติมิี สร้างเครอ่ข่ัายที�มีคีวามีร่วมีมีอ่ 
ที�เป็้นร่ป้ธรรมีมีากข้้ัน รวมีถ้งศ้กษาแนวทางการขัยายพื่่้นที�
ดำเนินงานในระดับจังหวัด/กลืุ่่มีจังหวัด แลื่ะการติิดติามี
ป้ระเมีินผ่ลื่

ลื่ดัก๊ าซเร่อนกระจก 10  ล้ื่านตัน
คาร์บอนไดัออกไซดั์เทิียบเทิ่า 

จากการป้ระชุมีรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหป้ระชาชาติิว่าด้วยการ
เป้ลื่ี�ยนแป้ลื่งสภาพื่ภมิ่ีอากาศ สมัียที� 26 (COP26) กว่า 60 ป้ระเทศ
ป้ระกาศเป้้าหมีายก๊าซเรอ่นกระจกสทุธเิป็้นศน่ย์ (Net Zero) รวมีถง้
ป้ระเทศไทยนายกรัฐมีนติรีได้ป้ระกาศเป้้าหมีายให้ป้ระเทศไทย
เป้น็กลื่างทางคารบ์อนภายในป้ ีพื่.ศ. 2593 แลื่ะการป้ลื่อ่ยกา๊ซเรอ่น
กระจกสุทธิเป้็นศ่นย์ในป้ี พื่.ศ. 2608 โดยป้ระเทศไทยจะยกระดับ
การแก้ป้ัญหาภ่มีิอากาศอย่างเติ็มีที� เพื่่�อให้ป้ระเทศไทยบรรลืุ่ 
เป้้าหมีาย สอวช. มีีบทบาทสำคัญที�ได้รับการมีอบหมีายจาก 
คณ์ะรัฐมีนติรีให้ทำหน้าที� เป็้นหน่วยป้ระสานงานกลื่างด้าน
เทคโนโลื่ยีขัอง UNFCCC นอกจากนี้ สอวช. สนับสนุนผ่่้ป้ระกอบ
การให้เกิดการป้รับติัวติามีเป้้าหมีายการลื่ดก๊าซเร่อนกระจกขัอง
ป้ระเทศแลื่ะสอดคลื่อ้งกบัมีาติรการขัองนานาชาติ ิโดยต้ัิงเป้า้หมีาย
การทำงาน “50% ขัองบรษิทัส่งออก achieve Carbon Neutrality  
แลื่ะมีีแผ่นส่่การป้ลื่่อยก๊าซเร่อนกระจกสุทธิเป้็นศ่นย์ (Net Zero 
Emission)” โดยในป้ี 2566 สอวช. มีีแนวทางการขัับเคลื่่�อนดังนี้
1. สร้างเม้อื้งต้นิแบบสระบุรี/แม่เมาะ ให้เป้็นจังหวัดติ้นแบบ 

ที�มีีการป้ลื่่อยก๊าซเร่อนกระจกสุทธิเป้็นศ่นย์ สร้างระบบเมีอ่ง
น่าอย่เ่ชงินเิวศ เพื่่�อลื่ดปั้ญหาหมีอกควนัไฟป่้า แลื่ะสนบัสนนุการ
ทำงานขัองวสิาหกิจชมุีชน โดยการ Formulate Innovation 
System ซ้�งจะระบุเทคโนโลื่ยี องค์ความีร่ ้กำลัื่งคน ที�ติอ้งการ

เพื่่�อสนบัสนนุเป้้าหมีาย Net Zero หลื่งัจากนัน้ ระบ ุNet Zero 
Innovation & Transformation แลื่ะพื่ัฒนาเคร่อข่ัาย
นวัติกรรมีการลื่ดก๊าซเร่อนกระจก (Decarbonization 
Consortium) แผ่นที�นำทางเทคโนโลื่ยแีลื่ะนวตัิกรรมี พื่ฒันา
กลื่ไกการร่วมีลื่งทุนด้านวิจัย เทคโนโลื่ยีแลื่ะนวัติกรรมี 
(Matching fund)

2. Green Campus การพัื่ฒนาเครอ่ข่ัายมีหาวิทยาลัื่ยในบทบาท  
Service Provider สนับสนุนการเป้ลีื่�ยนแป้ลื่งสภาพื่ภมิ่ีอากาศ 
ขัองภาคส่วนติ่าง ๆ  โดยใช้ทรัพื่ยากรขัองมีหาวิทยาลื่ัยในการ
ลื่ดก๊าซเร่อนกระจกภายในมีหาวิทยาลัื่ย แลื่ะขัยายขัอบเขัติ
การให้บริการ ส่่สังคมีเพื่่�อบรรลืุ่เป้้าหมีาย GHG Net Zero

เพิ้�มสดััสว่นแรงงานทิกัษะสงู เปน็ 25% 

กำลัื่งคนสมีรรถนะสง่เป็้นเคร่�องมีอ่สำคัญในการขับัเคลื่่�อนป้ระเทศ
ท่ามีกลื่างการแขั่งขัันเพื่่�อเพื่ิ�มีขีัดความีสามีารถขัองป้ระเทศด้วย
วิทยาศาสติร์ เทคโนโลื่ยีแลื่ะนวัติกรรมี อย่างไรก็ติามี กำลื่ังคน
สมีรรถนะส่งในป้ระเทศไทยเม่ี�อปี้ พื่.ศ. 2562 พื่บการรายงานเพีื่ยง
ร้อยลื่ะ 13.8 ซ้�งยังคงเป้็นสัดส่วนที�ติ�ำเมี่�อเป้รียบเทียบกับป้ระเทศ
ที�พื่ฒันาแล้ื่ว ดงันัน้ การเติรียมีฐานกำลัื่งคนสมีรรถนะสง่ให้เพื่ยีงพื่อ 
จ้งเป้็นป้ระเด็นสำคัญที�จะช่วยสนับสนุนการพื่ัฒนาป้ระเทศ 
ในอนาคติให้มีีป้ระสิทธิภาพื่ยิ�งขั้้น แลื่ะเพื่่�อไป้ส่่เป้้าหมีายดังกลื่่าว 
สอวช. จ้งดำเนินการ ดังนี้ 
1. พื่ัฒนิากำลังคนิสมรรถนิะส้งรอื้งรับอืุ้ตสาหกรรมเปั้าหมาย 

ผู่้ายการสร้างแพื่ลตฟอื้ร์มบร้ณาการนิโยบายพื่ฒันิากำลงัคนิ 
สมรรถนิะสง้ตอื้บการลงที่นุิภาคการผู้ลติและบรกิาร โดยจะ 
มีุง่เน้นให้มีกีารเติรียมีความีพื่ร้อมีด้านบคุลื่ากรที�มีทีกัษะขััน้สง่ 
ในอุติสาหกรรมีเป้้าหมีาย ทำให้ป้ระเทศไทยสามีารถเพื่ิ�มีผ่ลิื่ติภาพื่ 
แรงงานใหส้อดคลื่อ้งกบัทกัษะที�จำเป้น็ในการสนบัสนนุกจิการ
ที�ใช้เทคโนโลื่ยีหร่อองค์ความีร่้ส่ง แลื่ะสามีารถป้ระยุกติ์ใช้
เทคโนโลื่ยีหรอ่นวัติกรรมีสมัียใหม่ี เพื่่�อนำไป้ต่ิอยอดหรอ่สร้าง
มี่ลื่ค่าเพื่ิ�มีให้กับธุรกิจได้อย่างยั�งย่น โดยจะขัับเคลื่่�อนให้ได ้
ผ่ลื่งานสำคัญในป้ี 2566 ค่อ 1) ออกแบบระบบสนับสนุน 
การพื่ัฒนาแพื่ลื่ติฟอร์มี Upskill/Reskill/New Skill (URN): 
STEM One Stop Service (STEM-OSS) ระบบการเช่�อมีโยง
แลื่ะแลื่กเป้ลื่ี�ยนขั้อมี่ลื่เพื่่�อการผ่ลื่ิติแลื่ะพื่ัฒนากำลื่ังคนขัอง
ป้ระเทศไทย (E-Workforce Ecosystem (EWE) Platform) 
ที�เป้็นติัวกลื่างสำคัญในการเช่�อมีโยงแลื่ะแลื่กเป้ลีื่�ยนขั้อมี่ลื่
สำคัญด้านกำลื่ังคนสมีรรถนะส่ง เพื่่�อติ่อยอดแลื่ะนำไป้ใช้
ป้ระโยชน์ในการกำหนดนโยบายแลื่ะทศิทางการพื่ฒันากำลัื่งคน 
ขัองป้ระเทศ ให้ติรงกับความีติ้องการขัองติลื่าดแรงงานแลื่ะ
อตุิสาหกรรมีในอนาคติ 2) จดัทำมีาติรการสง่เสรมิีการพื่ฒันา
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กำลัื่งคนสมีรรถนะส่ง (บุคลื่ากรทักษะขัั้นส่ง) ภายใต้ิ 
พื่ระราชบัญญัติิเพื่ิ�มีขีัดความีสามีารถในการแขั่งขัันขัอง
ป้ระเทศ สำหรับอุติสาหกรรมีเป้้าหมีาย พื่.ศ. 2560 แลื่ะ 3) 
พื่ัฒนาขั้อเสนอกลื่ไกการพัื่ฒนาผ่่้มีีความีสามีารถพิื่เศษด้าน
วิทยาศาสติร์แลื่ะเทคโนโลื่ยีขัองป้ระเทศ

2. พื่ลิกโฉมระบบการอืุ้ด้มศึกษาให้ตอื้บโจที่ย์อื้นิาคต ป้รับ
บทบาทขัองสถาบันอุดมีศ้กษาให้ติอบโจทย์การจัดการศ้กษา
ในศติวรรษที� 21 แนวโน้มีเทคโนโลื่ยแีลื่ะอตุิสาหกรรมีในอนาคติ
โดยสภานโยบายฯ ออกขั้อกำหนดว่าด้วยการจัดการศ้กษาที�
แติกติา่งจากมีาติรฐานการอดุมีศก้ษา ใหเ้ป้็นระบบแลื่ะกลื่ไก
รองรับสำหรับสนับสนุนการทดลื่องจัดการศก้ษาเชงินวัติกรรมี
ในระดับอุดมีศ้กษา หร่อ Higher education sandbox ซ้�ง
เป้น็กลื่ไกที�จะชว่ยใหส้ถาบนัอดุมีศก้ษาสามีารถริเริ�มีการผ่ลื่ติิ
แลื่ะพัื่ฒนากำลื่ังคนสมีรรถนะส่งร่ป้แบบใหม่ีได้อย่างรวดเร็ว 
แลื่ะนำผ่ลื่การทดลื่องที�ได้ไป้ใช้ในการป้รับป้รุงมีาติรฐานการ
อุดมีศ้กษาติ่อไป้ ดังนั้น เพื่่�อให้เกิดแนวทางการจัดการศ้กษา
ผ่า่น Higher education sandbox ที�มีีป้ระสทิธภิาพื่ สามีารถ
พื่ัฒนากำลัื่งคนสมีรรถนะส่ งติามีความีต้ิองการขัอง
อตุิสาหกรรมีไดอ้ยา่งแทจ้รงิ สอวช. จง้จะนำำ�ร่อ่ง แพลตฟอร่ม์
ก�ร่พัฒนำ�กำ�ลังคนำทัักษะสููงในำสู�ข�ท่ั�เป็็นำคว�มต้องก�ร่ของ
ป็ร่ะเทัศ ผ่่�นำก�ร่จัดัก�ร่ศกึษ�ร่ปู็แบบใหม่ (Strategic sandbox)
โดยจะศก้ษาแลื่ะวิเคราะห์ข้ัอมีล่ื่ความีต้ิองการกำลัื่งคนทักษะสง่ 
(Demand analysis) ในสาขัาที�เป้็นความีติ้องการส่งแบบเร่ง
ด่วนขัองป้ระเทศ แลื่ะทดลื่องนำร่องกลื่ไกในรป่้แบบ Co-creation 
ระหว่างภาคการศ้กษา ภาคผ่่้ป้ระกอบการ แลื่ะภาคส่วนที�
เกี�ยวขั้อง

ปฏิรูิประบบการอุดัมศกึษา วิทิยาศาสตร์ 
วิจัยแลื่ะนวัตกรรม

การพื่ัฒนาป้ระเทศไทยให้เป็้นป้ระเทศที�เศรษฐกิจเติิบโติ สังคมี
กา้วหนา้ ควบค่ไ่ป้กบัการรกัษาสิ�งแวดลื่อ้มีอยา่งสมีดลุื่ในระยะยาว
ติามีนโยบายขัองรัฐบาลื่ให้เกิดผ่ลื่สัมีฤทธิ�น้ัน จำเป้็นติ้องพื่ัฒนา 
การอุดมีศ้กษา วิทยาศาสติร์ เทคโนโลื่ยี แลื่ะนวัติกรรมี (อววน.) 
โดยวางกลื่ไกสนบัสนนุการขับัเคลื่่�อนระบบ อววน. ที�มีปี้ระสทิธภิาพื่ 
ซ้�งรวมีถ้งการบริหารจัดการทรัพื่ยากรด้านการเงินแลื่ะบุคลื่ากร 
แลื่ะการพื่ัฒนากระบวนการทำงานที�มีุ่งไป้ส่่ผ่ลื่สัมีฤทธิ�ติามี 
เป้้าหมีายการพื่ฒันาด้าน อววน. เพื่่�อให้เกดิความีรบัผ่ดิชอบในระบบ  
(Accountability) ป้รับกระบวนทัศน์ในการทำงาน (Paradigm) 
แลื่ะส่งเสริมีให้เกิดป้ัจจัยสนับสนุนในการสร้างสภาพื่แวดล้ื่อมีที� 
เอ่้อติ่อการพื่ัฒนา อววน. (Enabling environment) 

สอวช. ได้ดำเนินการขัับเคลื่่�อนการป้ฏิิร่ป้ระบบ อววน. ในฐานะ
ฝ่า่ยเลื่ขัานกุารรว่มีคณ์ะกรรมีการขับัเคลื่่�อนการป้ฏิริป่้ อววน. โดย
มีีเป้้าหมีายหลัื่ก 2 ป้ระการ ค่อ (1) การเพื่ิ�มีป้ระสิทธิภาพื่แลื่ะ

ป้ระสทิธผิ่ลื่ขัองระบบบรหิารจดัการ อววน. โดยการออกแบบระบบ
ย่อย (Sub-system) ได้แก่ ระบบนโยบาย ระบบงบป้ระมีาณ์ แลื่ะ
ระบบบริหารจัดการ ให้สามีารถเป้็นกลื่ไกขัับเคลื่่�อนระบบ อววน. 
ให้เท่าทันติ่อการเป้ลื่ี�ยนแป้ลื่ง (Disruption) ได้อย่างย่ดหยุ่นแลื่ะ
คล่ื่องติัว (Agility) โดยเน้นการมีีส่วนร่วมีจากผ่่้ใช้ป้ระโยชน์  
มีีทิศทางการดำเนินงานที�สอดคลื่้องเป้้าหมีายการพื่ัฒนา มีุ่งสร้าง
ผ่ลื่สมัีฤทธิ�แลื่ะผ่ลื่กระทบ แลื่ะแก้ไขัปั้ญหาป้ระเทศได้ทัง้ในระยะสัน้ 
แลื่ะระยะยาว แลื่ะ (2) การส่งเสริมีแลื่ะสร้างแรงจ่งใจการทำงาน
ขัองภาคเอกชนแลื่ะชุมีชน แลื่ะกระติุ้นให้ภาคเอกชนลื่งทุนด้าน 
ววน. เพื่ิ�มีขั้น้ โดยการออกแบบระบบนิเวศนวัติกรรมี แลื่ะป้รับป้รงุ/
พื่ัฒนากฎหมีาย กฎ ระเบียบ เพื่่�อสร้างสภาพื่แวดลื่้อมีแลื่ะป้ัจจัย
สนับสนุนด้านติ่าง ๆ  ให้สามีารถอำนวยความีสะดวกแลื่ะป้ลื่ดลื่็อก
ขั้อจำกัด/อุป้สรรคติ่าง ๆ รวมีถ้งสนับสนุนการสร้างศักยภาพื่ 
ด้าน อววน. ขัองภาคเอกชนแลื่ะชุมีชน

โดยในปี้ 2566 สอวช. จะดำเนนิการป้ฏิิรป่้ระบบ อววน. อย่างต่ิอเน่�อง 
จากป้ีที�ผ่่านมีา ทั้ งในมีิติิ โครงสร้างขัองหน่วยงาน ระบบ 
งบป้ระมีาณ์ (Budgeting System) แลื่ะการป้ระเมีินผ่ลื่นโยบาย 
ในระบบ อววน. ทั้งนี้ ได้กำหนดช้ินงานสำคัญที�จะดำเนินการ
ในป้ี 2566 ค่อ
1. National Quality Infrastructure (NQI) System 

Alignment เพื่่�อการพื่ัฒนาระบบโครงสร้างพื่่้นฐานทาง
คณุ์ภาพื่ขัองป้ระเทศ ติลื่อดจนการพัื่ฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื่่้นฐานทางคุณ์ภาพื่ การป้รับป้รุงการให้บริการ  
การป้รับป้รุงมีาติรฐาน แลื่ะกฎหมีายที�เกี�ยวข้ัอง เพื่่�อเพื่ิ�มี 
ขัดีความีสามีารถการให้บรกิารโครงสร้างพื่่้นฐานทางคุณ์ภาพื่
ขัองป้ระเทศ อันจะนำไป้ส่่การพัื่ฒนาศักยภาพื่ขัอง 
ภาคการผ่ลิื่ติแลื่ะภาคอุติสาหกรรมี แลื่ะยกระดับความีสามีารถ 
ในการแขั่งขัันขัองป้ระเทศได้

2. การจดั้ตั�งสถาบันิอื้ดุ้มศกึษาเฉพื่าะที่างด้้านิศิลปัะ สนุิที่รยีะ 
อื้ารยะ เพื่้�อื้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (...มหาศิลปัาลัย) เพื่่�อทำ
หน้าที�บม่ีเพื่าะวฒันธรรมีไทย ทัง้ระดบัชาติแิลื่ะระดบัทอ้งถิ�น 
ศิลื่ป้ะแลื่ะการช่างชั้นส่ง อนุรักษ์มีรดกทางศิลื่ป้ะแลื่ะ
วัฒนธรรมีขัองชาติิ แลื่ะสร้างมี่ลื่ค่าเพื่ิ�มีจากผ่ลื่งานเศรษฐกิจ
สรา้งสรรค์ โดยมีุง่เน้นการสร้างคุณ์ค่าแลื่ะรักษารากวัฒนธรรมี
ขัองชาติ ิซ้�งรวมีถง้ศลิื่ป้ะไทย สถาปั้ติยกรรมีไทยแลื่ะการช่างไทย  
อาหารไทย ดนติรแีลื่ะนาฏิศลิื่ป้ไ์ทย จารตีิป้ระเพื่ณ์ ีภ่มีปิ้ญัญา
แลื่ะวิถีไทย แลื่ะความีร่้เกี�ยวกับป้ระเทศแลื่ะวัฒนธรรมีไทย
ทุกมีิติิ เพื่่�อสร้าง ส่งเสริมี แลื่ะพัื่ฒนาทุนทางวัฒนธรรมีไทย 
บคุลื่ากรด้านศลิื่ป้ะ สนุทรยีะ อารยะ นวตัิกรรมีแลื่ะผ้่่ป้ระกอบการ 
ที�ใชท้นุทางวฒันธรรมีแลื่ะทนุทางป้ญัญามีาสรา้งสรรคผ์่ลื่งาน
เพื่่�อสร้างม่ีลื่ค่าเพื่ิ�มีทางเศรษฐกิจ สนับสนุนให้เกิดพื่่้นที�ทาง
วัฒนธรรมีทั้งที�เกิดขั้้นจริงทั�วป้ระเทศแลื่ะพื่่้นที�เสม่ีอนจริง 
แลื่ะส่งเสริมีการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรมีขัองไทย รวมีทั้ง 
สนับสนุนแลื่ะส่งเสริมีการพื่ัฒนาการใช้ทุนทางวัฒนธรรมี 
เพื่่�อสร้างสังคมีอันดีงามี
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5 ส่่่่วนที่่่�่ 
การเสริมสร้างประสิทธิิภาพขององค์์กร
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การเสริมสร้างประสิทธิิภาพ
ขององค์์กร

5.1 พัฒนาสมรรถนะและเครือข่่ายเพื�อสร้างความเข้่มแข่็งข่องกระบวนการ 
ทำานโยบาย 

1) พัฒนาข่ีดความสามารถและเครือข่่ายนักวิจััยด้านการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมข่องประเทศ

การยกระดัับการใช้้เคร่�องมื่อและการวิิเคราะห์์ข้้อมืูลเพื่่�อออกแบบนโยบาย 

ในการขับัเคลื่่�อนงานนโยบาย สอวช. เพื่่�อให้บ้รรลื่เุป้า้ห้มายที่่�สำคญั
ขัองป้ระเที่ศตามนโยบายแลื่ะแผน อววน. เช่น เป้้าห้มาย  
IDE 1,000 ลื่้านบาที่ จำนวน 1,000 ราย การลื่งทีุ่นด้้านการวิจัย 
แลื่ะพัื่ฒนา 2% ห้รอ่ สถาบันวิจยัมอ่นัด้บัใน Scimago Institutions 
เพื่ิ�มขั้�น 10 อนัดั้บ ด้ำเนินการผ่าน 3 ข้ัอมลูื่ห้ลัื่กป้ระกอบด้้วย (1)  ข้ัอมลูื่
ภาคเอกชนด้ำเนินการผ่านแพื่ลื่ตฟอร์มการป้ระเมินความสามารถ
ด้้านนวัตกรรม (NCAP Platform) ที่่�สำรวจภาคเอกชนถ้ง
สถานภาพื่ความสามารถด้้านนวัตกรรมมากกว่า 20,000 บริษััที่ 
(2) ข้ัอมลูื่ด้้านอุด้มศก้ษัา (High Education Dashboard: HiEd DB) 
ด้ำเนินการติด้ตามตัวช่�วัด้อันด้ับมห้าวิที่ยาลื่ัยผ่าน Times Higher 
Education แลื่ะ ขั้อมูลื่จาก IMD สำห้รับฐานขั้อมูลื่มห้าวิที่ยาลื่ัย
ภายในป้ระเที่ศ อาศยัขัอ้มลูื่ HiEd DB ขัอง สป้.อว. ในการรวมรวม
ฐานขัอ้มลูื่ที่่�สำคญัในการตดิ้ตามความกา้วห้นา้ในระบบอดุ้มศ้กษัา 

(3) ขั้อมูลื่ด้้านสถาบันวิจัย (Research Institution Dashboard) 
ด้ำเนินการติด้ตามผ่าน Scimago ที่่�ม่การรายงานความก้าวห้น้า
ขัองสถาบันวิจัยระห้ว่างป้ระเที่ศ สำห้รับความสามารถในการวิจัย
ภายในป้ระเที่ศอาศยัการเช่�อมโยงฐานขัอ้มลูื่กบัระบบ NRIIS, NSTI 
แลื่ะกรมที่รัพื่ย์สินที่างป้ัญญา ในการติด้ตามความสามารถใน 
การแขั่งขัันภายในป้ระเที่ศ ส่วนที่่�สำคัญอ่กส่วนค่อฐานข้ัอมูลื่  
Technology Screening Platform ป้ระเมินศักยภาพื่เที่คโนโลื่ย่
ขัองงานวิจัยขัองภาคเอกชนขัองไที่ยโด้ยเฉพื่าะวิสาห้กิจท่ี่� 
ขับัเคลื่่�อนด้ว้ยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises: IDEs) 
ผู้ป้ระกอบการในฐาน โด้ยฐานขั้อมูลื่ที่ั�งห้มด้ม่ไป้เพ่ื่�อใช้ป้ระโยชน์
ในการจัด้ที่ำนโยบาย แผนแลื่ะมาตรการต่าง ๆ เพื่่�อการพัื่ฒนา 
ความสามารถในการแขั่งขัันกับภาคเอกชนแลื่ะพื่ัฒนาสถาบัน
อุด้มศ้กษัา แลื่ะเป้็นที่ิศที่างในการจัด้สรรทีุ่นวิจัยรายสาขัาอ่กด้้วย

เป้้าห์มืาย ณ ป้ี 2570

การติิดัติามืควิามืก้าวิห์น้าข้องป้ระเทศ

การนำาไป้ใช้้ป้ระโยช้น์

Technology Screening Platform

IDE ที่่่�มี่รายได้้  
1,000 ล้้านบาที่่ 

จำำานวน 1,000 ราย

• ป้ระเมืินควิามืสามืารถใน 
การแข้่งข้ันข้องบริษััท

• ส่งรายงานการป้ระเมืิน 
ควิามืสามืารถให้์ผูู้ป้้ระกอบการ

• ป้ระช้าสัมืพื่ันธ์์ Solution 
Provider ข้องภาครัฐ และ
มืาติรการติ่าง ๆ ท่�สนับสนุน

• ป้ระเมืินศักยภาพื่เทคโนโลย่ งานวิิจััยและนวิัติกรรมื ข้องภาคเอกช้น สถาบันวิิจััย สถาบันอุดัมืศึกษัา

• รวิบรวิมืข้้อมืูลผู้ลการจััดัอันดัับ
มืห์าวิิทยาลัยโลก โดัย Times 
Higher Education (THE) 
World University Rankings

• เช้่�อมืโยงข้้อมืูลกับระบบ HiEd

• รวิบรวิมืผู้ลการจััดัอันดัับ
สถาบันวิิจััยระดัับโลก

 โดัย Scimago
• เช้่�อมืโยงข้้อมืูลลงกับระบบ 

NRIIS NSTIS กรมืทรัพื่ย์สิน 
ทางป้ัญญา

• จััดัทำานโยบาย แผู้น และ
มืาติรการติ่าง ๆ เพื่่�อพื่ัฒนา
ควิามืสามืารถในการแข้่งข้ัน
กับภาคเอกช้น และการพื่ัฒนา
สถาบันอุดัมืศึกษัา

• จััดัสรรทุนวิิจััยรายสาข้า/
 รายป้ระเดั็น
• จััดัทำาข้้อเสนอและบทวิิเคราะห์์

ศักยภาพื่ในการแข้่งข้ันข้อง
ป้ระเทศ

2%
GERD/GDP

จำำานวนบุค์ล้ากรด้้าน 
การวิจำัยแล้ะพััฒนา 3 

FTE / ประชากร 1,000 ค์น

ส่่ถาบนัอุด้มีศึึกษาที่่่�ตอบโจำที่่ย์ 
การแข่งขัน เป็น 1 ใน 30 

อันด้ับแรกของโล้ก

ส่่ถาบันวิจำัยมี่อันด้ับใน 
Scimago Institutions 

Rankings เพัิ�มีขึ�น  
จำำานวน 10 ส่่ถาบันวิจำัย

NCAP Platform High Educations 
Dashboard

Research Institution 
Dashboard
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ห์ลักสูติรการออกแบบนโยบายวิิทยาศาสติร์ เทคโนโลย่และนวิัติกรรมื (STIP)

สอวช. ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่แลื่ะ
นวัตกรรม (STIPI) มห้าวิที่ยาลื่ัยเที่คโนโลื่ย่พื่ระจอมเกลื่้าธนบุร่ 
(มจธ.) เห้น็ถง้ความสำคญัขัองการพื่ฒันาเครอ่ขัา่ยนกัวจิยันโยบาย
ด้้าน อววน. ที่่�ม่คุณภาพื่ จ้งจัด้ให้้ม่ห้ลื่ักสูตรการออกแบบนโยบาย
วิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวัตกรรม ที่่�มุ่งสนับสนุนการพัื่ฒนา
ศักยภาพื่ขัองบุคลื่ากรให้้ม่ความรู้แลื่ะความสามารถในการ
ออกแบบแลื่ะจัด้ที่ำนโยบายด้้าน อววน. ที่่�มุ่งสู่ผลื่สัมฤที่ธิ�ที่่�ชัด้เจน 
รวมถ้งการสร้างเคร่อขั่ายขัองนักพื่ัฒนานโยบาย อววน.

ผู้เขั้ารับการอบรมมาจากห้น่วยงานที่่�เก่�ยวขั้องกับนโยบาย อววน. 
ที่่�ห้ลื่ากห้ลื่ายที่ั�งห้น่วยงานในภาครัฐ สถาบันอุด้มศ้กษัา แลื่ะ 

ภาคเอกชน ซ้ึ่�งผู้เขั้าร่วมอบรมจะได้้รับความรู้ ด้้านการวิเคราะห้์ 
แลื่ะออกแบบนโยบายในหั้วข้ัอที่่� เ ก่�ยวข้ัองกว่า 20 ห้ัวข้ัอ  
จากวทิี่ยากรผูท้ี่รงคณุวฒุ ิที่ั�งนกัวชิาการแลื่ะผูท้ี่่�มป่้ระสบการณส์งู 
ในการขัับเคลื่่�อนนโยบายจริง เพื่่�อเพื่ิ�มพืู่นความรู้ สามารถนำไป้
ป้ระยุกต์ใช้ในการป้ฏิิบัติงานได้้อย่างเห้มาะสม ที่ั�งน่� ผู้เขั้าอบรม 
จะได้้รับการอบรมที่ั�งในส่วนความรู้พื่่�นฐานกระบวนการจัด้ที่ำ
นโยบาย รวมถง้การได้ฝ้ึกึป้ฏิบัิตจิริงเพื่่�อจัด้ที่ำแลื่ะนำเสนอนโยบาย
ด้้าน อววน. ในป้ระเด้็นที่่�เป้็นวาระสำคัญขัองกระที่รวง

ห้ลื่ักสูตรน่�ได้้เป้ิด้ต่อเน่�องที่ั�งห้มด้ 4 รุ่น โด้ยม่ผู้สำเร็จการฝึึกอบรม
แลื่้วที่ั�งสิ�น 197 คน จาก 23 ห้น่วยงาน
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แพื่ลติฟอร์มืนวิตัิกรรมืนโยบายเพื่่�ออนาคติไทย (Policy Innovation Platform for the Better Future: PIP)

ความเป้ลื่่�ยนแป้ลื่งขัองบริบที่โลื่กที่างเศรษัฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
แลื่ะสิ�งแวด้ลื่้อม ส่งผลื่ให้้ป้ัญห้าที่างนโยบายที่่�ป้ระเที่ศต้องเผชิญ 
ม่ความซัึ่บซ้ึ่อนแลื่ะความท้ี่าที่ายมากข้ั�น สอวช. จ้งพัื่ฒนา
แพลตฟอร์์มนวัตักร์ร์มนโยบายเพ่�ออนาคตไทย (Policy Innovation  
Platform for the Better Future: PIP) โด้ยมุ่งป้รับเป้ล่ื่�ยน
แนวที่างการพัื่ฒนานโยบายจากศูนย์กลื่างไป้สู่การพัื่ฒนานโยบาย
แบบ “ร่วมคิด้” ห้รอ่ “ร่วมสร้าง” จากการมส่่วนร่วมขัองป้ระชาชน 
นักวิชาการ นักศ้กษัา นักนโยบาย แลื่ะผู้เก่�ยวขั้องที่่�ม่ความสนใจ 
ในการร่วมกันออกแบบนโยบายผ่านแพื่ลื่ตฟอร์มที่่�เป้ร่ยบเสม่อน 
“พื่่�นที่่�กลื่าง” ในการระด้มความคิด้เห็้น (Crowdsourcing) แนวคิด้ 
ห้ร่อนวัตกรรม เพื่่�อพัื่ฒนานโยบายท่ี่�สามารถแก้ไขัป้ัญห้าได้้อย่าง
ตรงจุด้ ม่ป้ระสิที่ธิภาพื่ แลื่ะป้ระสิที่ธิผลื่ในการนำไป้ป้ฏิิบัติ  
การด้ำเนนิงานขัอง PIP เป้น็การระด้มความคดิ้เห้น็ขัองผูท้ี่่�สนใจใน
รูป้แบบขัองการป้ระกวด้การออกแบบข้ัอเสนอนโยบายตามโจที่ย์
ที่่�กำห้นด้ โด้ยม่การป้ระกาศโจที่ย์สำห้รับการป้ระกวด้เป้็นรอบ 
(Round) ผ่านที่างเว็บไซึ่ต์ (Website Platform) จากนั�น 
คณะกรรมการที่่�มาจากผู้เช่�ยวชาญในสาขัาท่ี่�เก่�ยวขั้องกับโจที่ย์ 
ในแต่ลื่ะรอบจะร่วมกันตัด้สินเพื่่�อให้้รางวัลื่เป้็นเงินทีุ่นสนับสนุน 

ส่งข้้อเสนอ
นโยบาย

คัดัเล่อกโดัย
คณะกรรมืการ

ป้ระกาศโจัทย์และข้้อเสนอนโยบาย

ส่่อวช. (หรือหน่วยงานที่่่�เก่�ยวข้อง) 
ร่วมีกับ ผู้้้เส่่นอนโยบายพััฒนาแล้ะ
ผู้ล้ักด้ันนโยบาย

ผู้้้เส่่นอนโยบายมี่โอกาส่่เข้าร่วมี
เค์รือข่ายนักออกแบบนโยบาย

นโยบายที่่่�ได้้รับค์ัด้เล้ือกได้้รับเงิน
ส่่นับส่่นุนเพัื�อพััฒนาข้อเส่่นอไปส่่้่
แพั็ค์เกจำนโยบาย

นักนโยบาย

ผูู้้เช้่�ยวิช้าญ

นักเร่ยน นักศึกษัา

ป้ระช้าช้นทั�วิไป้

แลื่ะให้้ขั้อเสนอแนะในการพื่ัฒนาขั้อเสนอไป้สู่นโยบาย ซึ่้�ง สอวช. 
จะที่ำห้น้าที่่�ให้้การสนับสนุนอย่างต่อเน่�องตลื่อด้กระบวนการขัอง
การพื่ัฒนาขั้อเสนอไป้สู่นโยบายห้ร่อแพื่็คเกจนโยบาย (Policy 
package) แลื่ะผลื่ักด้ันให้้เกิด้การส่งต่อนโยบายที่่�พื่ัฒนาขั้�นไป้
ยังห้น่วยงานผู้ใช้ป้ระโยชน์อย่างเห้มาะสม

การป้ระกวด้การออกแบบขั้อเสนอนโยบายขัอง PIP ที่่�ผ ่านมา
ที่ั�ง 2 รอบ ได้้แก่ ร์อบท่� 1 โจทย์พลิกวักิฤติ Covid-19 เป็็น “โอกาส”
ของป็ร์ะเทศไทย และร์อบท่� 2 โจทย์ “ทำอย่างไร์จะลดผลกร์ะทบ 
จากการ์แพร์่ร์ะบาดของโร์ค COVID-19 ต่อคุณภาพการ์ศึกษา
ในช่่วังร์ะดับอุดมศึกษา” ได้้นำมาซึ่้�งขั้อเสนอที่่�สามารถนำมา
พื่ัฒนาเป้็นนโยบายร่วมกับ สอวช. ได้้ อาที่ิ นโยบายแชร์ ช่วยใช้  
ที่่�มุ่งสนับสนุนให้้เกิด้การส่งต่ออุป้กรณ์ที่่�สำคัญต่อการเร่ยน 
ให้้กับกลุ่ื่มนักเร่ยนที่่�ม่ฐานะยากจนแลื่ะด้้อยโอกาส เป้็นต้น  
ที่ั�งน่� นอกจากการจดั้ป้ระกวด้ออกแบบขัอ้เสนอนโยบายแลื่ว้ สอวช.  
ยังม่แผนในการพื่ัฒนา PIP ให้้เป้็นชุมชนสำห้รับแลื่กเป้ลื่่�ยนเร่ยนรู้
ระห้ว่างนักออกแบบนโยบายในป้ระเที่ศต่อไป้ในอนาคต
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2) สรา้งความตระหนักและการรับร้้ดา้นนโยบาย อววน. 

สิ�งที่่� สอวช. ให้้ความสำคัญนอกเห้น่อจากการมุ่งมั�นสร้างรากฐานที่างนโยบายให้้กับป้ระเที่ศชาติแลื่้ว ค่อ การส่�อสารนโยบายเห้ลื่่านั�น 
ให้้ผู้ท่ี่�เก่�ยวขั้องได้้รับรู้ นำไป้สู่การเกิด้ความตระห้นักในความสำคัญแลื่ะป้ระโยชน์จากนโยบายท่ี่�เราร่วมกันผลื่ักด้ันให้้เกิด้ผลื่สำเร็จ  
ซึ่้�งในปี้ 2565 สอวช. ได้้ป้ระชาสัมพื่ันธ์ ส่�อสารข้ัอมูลื่ข่ัาวสารที่่�สอด้คล้ื่องไป้กับเป้้าห้มายให้ญ่ขัองป้ระเที่ศที่่� สอวช. ร่วมขัับเคลื่่�อน  
ผ่านการป้ลื่ด้ลื่็อกใน 4 ด้้านสำคัญ ได้้แก่ 1. ป้ลื่ด้ลื่็อกไที่ยสู่ป้ระเที่ศพื่ัฒนาแล้ื่ว 2. ป้ลื่ด้ลื่็อกไที่ย ไขัวงจรคนจน ยกระด้ับฐานราก  
3. ป้ลื่ด้ลื่อ็กไที่ย สร้างคนให้้ขัับเคลื่่�อนป้ระเที่ศ แลื่ะ 4. ป้ลื่ด้ลื่็อกไที่ย บรรลืุ่เป้้าห้มาย สู่การพื่ัฒนาที่่�ยั�งย่น โด้ย สอวช. ได้้ด้ำเนินการ
ส่�อสาร สรา้งความตระห้นกัแลื่ะสรา้งการรบัรูด้้า้นนโยบาย อววน. ผา่นชอ่งที่างการส่�อสารแลื่ะรปู้แบบการส่�อป้ระชาสมัพื่นัธท์ี่่�ห้ลื่ากห้ลื่าย  
โด้ยม่ผลื่การด้ำเนินงานที่่�สำคัญ ด้ังน่�

รายการ Future Talk by NXPO จัด้ขั้�นต่อเน่�องเป้็นป้ีที่่� 2 เน้นการพืู่ด้คุยถ้งการเตร่ยมความพื่ร้อมให้้กับป้ระเที่ศไที่ยรับม่อกับ
เที่รนด้์การเป้ลื่่�ยนแป้ลื่งในอนาคต นำเสนอผ่านช่องที่างการถ่ายที่อด้สด้ที่าง Facebook Fanpage สอวช. แลื่ะในป้ีน่�ได้้ป้รับรูป้แบบ
ให้้ผู้ด้ำเนินรายการเป้็นผู้ท่ี่�ที่ำนโยบายห้ร่อม่ความเก่�ยวขั้องกับการขัับเคล่ื่�อนนโยบายนั�น ๆ  โด้ยตรง ที่ำให้้เน่�อห้ารายการม่การเจาะลื่้ก 
ตรงป้ระเด็้น ม่ความเขั้มขั้นมากข้ั�น แลื่ะที่ำให้้เห้็นความเช่�อมโยงการด้ำเนินงานตั�งแต่ต้นน�ำไป้จนถ้งป้ลื่ายน�ำได้้ชัด้เจนยิ�งขั้�นด้้วย
โด้ยในป้ีงบป้ระมาณ 2565 จัด้ที่ำรายการรวม 8 ตอน ม่ยอด้รับชมกว่า 123,655 ครั�ง แลื่ะม่ยอด้เขั้าถ้งรวมกว่า 339,260 ครั�ง

รายการ NXPO Young Talk ที่่�ชวนนักนโยบายแลื่ะบุคลื่ากรรุ่นให้ม่ขัอง สอวช. มาบอกเลื่่าแลื่ะถ่ายที่อด้เร่�องราวนโยบายด้้าน อววน. 
ห้ร่อการด้ำเนินงานภายในห้น่วยงานที่่�ได้้ร่วมขัับเคลื่่�อนให้้บุคลื่ากรภายใน แลื่ะสาธารณะรับรู้ ซึ่้�งถ่อเป้็นการสร้าง NXPO Brand  
Ambassador แลื่ะสรา้งจดุ้เช่�อมตอ่ (Connected) ระห้วา่ง สอวช. แลื่ะกลืุ่ม่เป้า้ห้มายให้ใ้กลื่ช้ดิ้กนัมากยิ�งขั้�น โด้ยเผยแพื่รผ่า่น YouTube 
แลื่ะช่องที่างการส่�อสารอ่�น ๆ ขัอง สอวช. โด้ยในป้ี 2565 จัด้ที่ำรายการเผยแพื่ร่จำนวน 5 ตอน

สอวช. ยงัได้ป้้รับรูป้แบบการส่�อสารให้เ้ที่า่ทัี่นยุคสมยัเพื่่�อสรา้งความตระห้นกัแลื่ะสร้างการเขัา้ถง้กลืุ่ม่เป้า้ห้มาย ผา่นคลิื่ป้วดิ้โ่อที่่�ยอ่ยงา่ย 
อาที่ ิNXPO’s Highlights อปั้เด้ตภารกจิสำคญัขัอง สอวช. ผ่านการรวบรวมไฮไลื่ท์ี่ภารกจิ กจิกรรม แลื่ะข่ัาวสารสำคัญที่่� สอวช. ด้ำเนนิงาน 
ห้ร่อม่ส่วนร่วมผ่านคลื่ิป้วิด้่โอสั�นความยาวไม่เกิน 2 นาท่ี่ ม่การจัด้ที่ำคลิื่ป้เลื่่าเร่�องนโยบาย อววน. ผ่านการเล่ื่าเร่�องในรูป้แบบ 
ภาพื่ตัด้แป้ะ (collage) ท่ี่�ช่วยสร้างความน่าสนใจ นำไป้เผยแพื่ร่ผ่านส่�อสังคมออนไลื่น์ขัอง สอวช. ด้้านการจัด้ที่ำส่�อป้ระชาสัมพัื่นธ์  
ได้้เน้นการที่ำอินโฟกราฟิกในรูป้แบบ Policy Brief สรุป้นโยบายในภาพื่เด้่ยว เพื่่�อให้้ง่ายต่อการส่งต่อไป้ยังกลืุ่่มเป้้าห้มายที่่�ห้ลื่ากห้ลื่าย 
แลื่ะช่วยเพื่ิ�มการเขั้าถ้งขั้อมูลื่ด้้านนโยบาย อววน. ซึ่้�งจากการด้ำเนินการด้ังกลื่่าวส่งผลื่ให้้ Facebook Fanpage สอวช. สามารถ 
สร้างยอด้การม่ส่วนร่วมในภาพื่รวมขัองเพื่จได้้ถ้ง 242,820 Engagements นอกจากน่� ยังเพื่ิ�มช่องที่างส่�อสารให้ม่ขัอง สอวช.
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ในการสร้างพื่่�นที่่�ขั่าวในส่�อสารมวลื่ชน ที่ั�งขั่าวออนไลื่น์แลื่ะส่�อสิ�งพื่ิมพื่์ สอวช. ได้้รับการเผยแพื่ร่ขั่าวในห้ลื่ากห้ลื่ายป้ระเด้็นด้้านนโยบาย 
อววน. รวมแลื่้วจำนวน 3,181 ขั่าว แลื่ะในปี้ท่ี่�ผ่านมา สอวช. ยังได้้พื่ัฒนากลื่ไกแนวที่างการส่�อสารนโยบายที่่�เขั้าถ้งกลุ่ื่มเป้้าห้มาย  
เพื่่�อใช้เป็้นแนวที่างการจัด้ที่ำส่�อป้ระชาสัมพัื่นธ์ การเลื่อ่กรูป้แบบ แลื่ะช่องที่างในการเผยแพื่ร่ให้้เห้มาะสมกับกลืุ่ม่เป้้าห้มายแต่ลื่ะกลืุ่ม่ด้้วย

สำห้รับแผนการสร้างความตระห้นักแลื่ะการรับรู้ด้้านนโยบาย อววน. ในป้ี 2566 สอวช. ได้้วางแนวที่างการส่�อสารเพื่่�อเขั้าถ้ง 
กลืุ่่มเป้้าห้มายห้ลื่ักขัองสำนักงานใน 3 กลืุ่่ม ป้ระกอบด้้วย 1. ผู้ที่่�อยู่ในระบบ อววน. ตั�งแต่ระด้ับผู้กำห้นด้นโยบาย ผู้บริห้ารห้น่วยงาน 
รวมที่ั�งกลืุ่่มอาจารย์ แลื่ะนักวิจัย 2. General Public ค่อการส่�อสารไป้ยังสาธารณะ เช่น กลืุ่่มนักศ้กษัา ป้ระชาชน เด้็กแลื่ะเยาวชน  
3. Partners ส่�อสารกับกลืุ่่มคน ห้ร่อห้น่วยงานที่่�ที่ำงานร่วมกับ สอวช. สร้างความตระห้นักในการร่วมกันขัับเคลื่่�อนนโยบาย ที่ำให้้เกิด้
การมองเห้็นแลื่ะยอมรับในเป้้าห้มายเด้่ยวกัน ซึ่้�งการจะส่�อสารให้้เขั้าถ้งกลืุ่่มเป้้าห้มายที่ั�ง 3 กลืุ่่มขั้างต้นมากยิ�งขั้�น ฝึ่ายส่�อสารนโยบายฯ 
ม่แนวที่างการสำรวจเพื่่�อวัด้ป้ระสิที่ธิภาพื่ในการส่�อสารนโยบายขัอง สอวช. รวมถ้งพื่ฤติกรรมการรับขั่าวสารขัองกลืุ่่มคน ห้ร่อห้น่วยงาน
ที่่�ที่ำงานร่วมกับ สอวช. ผ่านการสัมภาษัณ์ขั้อมูลื่จากนักวิจัยที่่�เก่�ยวขั้องกับนโยบายแลื่ะที่ำงานใกลื่้ชิด้กับผู ้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย 
จากนั�นจะนำไป้รวบรวม วิเคราะห์้ เพื่่�อใช้เป็้นแนวที่างการวางแผนการส่�อสารนโยบาย การผลิื่ตส่�อป้ระชาสัมพัื่นธ์ รวมถ้งกำห้นด้ช่อง
ที่างการส่�อสาร ให้้เขั้าถ้งกลืุ่่มผู้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยแลื่ะผู้รับสารในกลืุ่่มต่าง ๆ ได้้อย่างเห้มาะสมแลื่ะเกิด้ป้ระสิที่ธิภาพื่มากยิ�งขั้�น
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3) สง่เสรมิบทบาทข่องไทยในเวทดีา้นนโยบาย อววน. ระหวา่งประเทศ 

การทำางานในฐานะศูนย์คาดัการณ์เทคโนโลย่แห์่งเอเป้ค (APEC CTF)

ศนูย์คาด้การณ์เที่คโนโลื่ยเ่อเป้ค (APEC Center for Technology 
Foresight) ในฐานะที่่�เป็้นศนูย์เช่�ยวชาญแรกในภมิูภาคเอเชย่-แป้ซึ่ฟิิก
จัด้ตั�งโด้ยคนไที่ย ในป้ระเที่ศไที่ย แลื่ะเป็้นห้น่วยงานแรกที่่�ริเริ�ม
ด้ำเนินการศ้กษัาวิจัยการมองอนาคตในระด้ับเอเช่ย-แป้ซึ่ิฟิก
ได้้ศ้กษัา จัด้กิจกรรม แลื่ะจัด้ที่ำโครงการเก่�ยวกับการคาด้การณ์
เพ่ื่�อพื่ฒันาเที่คโนโลื่ยส่าขัาตา่ง ๆ  ซึ่้�งจะเป้น็ป้ระโยชนต์อ่การพื่ฒันา
เศรษัฐกิจแลื่ะสังคมในภูมิภาคในอนาคต 

โด้ยในวันที่่� 24 พื่ฤษัภาคม 2565 แลื่ะ 26 กรกฎาคม 2565 สอวช. 
โด้ยศูนย์คาด้การณ์เที่คโนโลื่ย่เอเป้ค ได้้จัด้การป้ระชุมเชิงป้ฏิิบัติ
การด้้านการคาด้การณ์เที่คโนโลื่ย่รองรับเศรษัฐกิจห้มุนเว่ยน  
(Circular Economy Technology Foresight Workshop) ในรูป้แบบ 
ออนไลื่น์ มผู่เ้ข้ัาร่วมการป้ระชมุกว่า 60 คน จากห้ลื่ายเขัตเศรษัฐกจิ
ที่ั�วโลื่ก ไม่ว่าจะเป้็น ไที่ย ฮ่องกง อินโด้น่เซึ่่ย เว่ยด้นาม กัมพืู่ชา 
ฟิลื่ิป้ป้ินส์ ญ่�ปุ้่น บรูไน รัสเซึ่่ย แลื่ะสห้รัฐอเมริกา โด้ยการป้ระชุม
ครั� งน่� ม่ วั ตถุป้ระสงค์ เพื่่� อ ระบุป้ระ เด้็นสำ คัญ ขั้ อ เสนอ 
การแก้ไขัป้ัญห้า ป้ัจจัยสนับสนุนสำคัญ รวมที่ั�งกลื่ไกความร่วมม่อ 

ในการขัับเคล่ื่�อนเศรษัฐกิจห้มุนเว่ยน เพื่่�อนำไป้สู่การจัด้ที่ำแผนท่ี่�
นำที่างเที่คโนโลื่ย่รองรับเศรษัฐกิจห้มุนเว่ยนสำห้รับกลืุ่่ม 
เขัตเศรษัฐกิจ เอเช่ย-แป้ซิึ่ฟ ิก รอง รับการที่่�ป้ระเที่ศไที่ย
ให้้ความสำคัญกับการริเริ�มขัับเคลื่่�อนโมเด้ลื่เศรษัฐกิจบ่ซึ่่จ่  
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ที่่�เป้็นวาระแห้่งชาติ  
โด้ยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัื่ฒนาที่ั�งในระดั้บเขัตเศรษัฐกิจแลื่ะ
ระดั้บภูมิภาค การจะจัด้การกับสถานการณ์แลื่ะความท้ี่าที่าย 
ที่างเศรษัฐกจิแลื่ะสิ�งแวด้ลื่อ้มที่่�คนที่ั�งโลื่กกำลื่งัเผชญิรว่มกนั ในการ
ป้ระชุมได้้ม่การแบ่งกลุ่ื่มเพื่่�อแลื่กเป้ลื่่�ยนความคิด้เห้็นในป้ระเด้็น
สำคัญต่าง ๆ เช่น สุขัภาพื่แลื่ะมลื่ภาวะ (Health & pollution), 
ความเคลื่่�อนไห้วที่างสังคม แลื่ะการเติบโตอย่างมั�งคั�งแลื่ะยั�งย่น 
(Accelerated social movement, sustainable growth & 
collective wealth), การเป้ล่ื่�ยนแป้ลื่งสภาพื่ภูมิอากาศแลื่ะ 
ความเส่�ยง (Climate change and risks), แลื่ะการเกิด้
แลื่ะการเป้ล่ื่�ยนแป้ลื่งแพื่ลื่ตฟอร์มที่างเที่คโนโลื่ย่ (Emerging, 
transformative Technology platforms) เป้็นต้น
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ในวันที่่� 16 มถินุายน แลื่ะ 29 มถินุายน 2565 สอวช. โด้ยศนูย์คาด้การณ์
เที่คโนโลื่ย่เอเป้ค ร่วมกับ บริษััที่ ปู้นซึ่ิเมนต์ไที่ย จำกัด้ (มห้าชน) 
(SCG) จัด้การป้ระชุมเชิงป้ฏิิบัติการ “Innovation Roadmap for 
Industrial Decarbonization” 2 ครั�ง ซ้ึ่�งถอ่เป้น็สว่นห้น้�งขัองงาน 
ESG Symposium 2022: Achieving ESG and Growing 
Sustainability” เพื่่�อให้้ภาคส่วนท่ี่�เก่�ยวข้ัองในการขัับเคลื่่�อน 
การลื่ด้ก๊าซึ่เร่อนกระจกในอุตสาห้กรรมม่ส่วนร่วมในการจัด้ที่ำ
แผนที่่�นำที่างนวัตกรรมการลื่ด้การป้ล่ื่อยก๊าซึ่เร่อนกระจก  
ซึ่้�งเป็้นการรวบรวมเครอ่ข่ัายที่่�เก่�ยวข้ัองเข้ัามาร่วมกันระด้มความเห็้น 
ที่ั�งจากภาครัฐ ภาคเอกชน แลื่ะภาคอุตสาห้กรรม โด้ยวตัถปุ้ระสงค์
ในการจดั้ที่ำแผนที่่�นำที่างจากการป้ระชมุเชงิป้ฏิบิตักิารที่ั�งสองครั�ง 
ได้้แก่ 1) ห้าร่อวิสัยทัี่ศน์ร่วมในการพัื่ฒนานวัตกรรมเพ่ื่�อลื่ด้ 
การป้ลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกในภาคอุตสาห้กรรม 2) จัด้ที่ำนโยบาย
แลื่ะขั้อริเริ�มเพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพัื่ฒนานวัตกรรมเพื่่�อลื่ด้การป้ล่ื่อย
กา๊ซึ่เรอ่นกระจกในภาคอตุสาห้กรรม แลื่ะ 3) สรา้งกลื่ไกการที่ำงาน
แลื่ะสร้างความร่วมมอ่จากทุี่กภาคส่วน ที่ั�งภาครัฐ ภาคเอกชน แลื่ะ
พื่ันธมิตรในต่างป้ระเที่ศ ในการพัื่ฒนาแลื่ะขัับเคลื่่�อนนวัตกรรม 
เพื่่�อลื่ด้การป้ล่ื่อยก๊าซึ่เรอ่นกระจกในภาคอุตสาห้กรรม ผลื่จากการ
ระด้มความคิด้เห้็นเก่�ยวกับกลื่ไกในด้้านต่าง ๆ ได้้แก่ กลื่ไก 
ด้้านความร่วมม่อ (collaboration mechanisms) กลื่ไก 
การถ่ายที่อด้เที่คโนโลื่ย่ (Technology transfer mechanisms) 
แลื่ะกลื่ไกด้้านการเงิน (Financial mechanisms) โด้ยผลื่ขั้อสรุป้
จากการระด้มความเห็้นจัด้ที่ำแผนท่ี่�นำที่างนวัตกรรมลื่ด้การ 
ป้ลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกได้้ถูกนำเสนอในงาน “ESG Symposium 
2022: Achieving ESG and Growing Sustainability”
เม่�อวันที่่� 19 กรกฎาคม 2565

การส่งเสริมืควิามืร่วิมืมื่อดั้าน อวิวิน. ในภูมืิภาค 
ASEAN

สอวช. ในฐานะผู้แที่นป้ระเที่ศไที่ยเขั้าร่วมป้ระชุมคณะที่่�ป้ร้กษัา
ขัองคณะกรรมการอาเซึ่่ยนว่าด้้วยวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่แลื่ะ
นวัตกรรม (Board of Advisers to Committee on Science, 
Technology  and Innovat ion  –  BAC)  วาระพื่ิ เศษั
ในวันที่่� 20 เมษัายน 2656 ร่วมกับ 9 คณะกรรมการย่อยภายใต้
คณะกรรมการอาเซ่ึ่ยนว่าด้้วยวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่แลื่ะ
นวัตกรรม (Committee on Science, Technology and 
Innovation – COSTI) เพื่่�อที่บที่วนผลื่การด้ำเนินโครงการระยะกลื่าง
(Mid-term Review result of APASTI 2016-2025)
แลื่กเป้ลื่่�ยนความค่บห้น้ากิจกรรม รวมที่ั�งแผนการด้ำเนินงานขัอง
คณะกรรมการย่อยแต่ลื่ะคณะ แลื่ะเขั้าร่วมป้ระชุมคณะที่่�ป้ร้กษัา
ขัองคณะกรรมการอาเซึ่่ยนว่าด้้วยวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่แลื่ะ
นวัตกรรม ครั�งที่่� 12 (BAC – 12) ผ่านระบบออนไลื่น์ ระห้ว่าง
วันที่่� 7–8 มิถุนายน 2565 โด้ยร่วมกันติด้ตามความก้าวห้น้า
โครงการแลื่ะสิ�งส่งมอบภายใต้ COSTI ANNUAL PRIORITIES 2022
พื่ิจารณาสิ�งส่งมอบภายใต้ COSTI ANNUAL PRIORITIES 2023 
แลื่ะ แนวที่างการบริห้ารจัด้การ ASEAN Science, technology 
and Innovation Fund (ASTIF) ให้้เกิด้ป้ระโยชน์สูงสุด้
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สำห้รับงาน 3rd ASEAN Innovation Roadmap Forum: Key
Technologies and Innovations in Responding Global
Challenges towards Sustainable ASEAN ซึ่้�งจัด้ขั้�น ณ โรงแรม
เซึ่็นที่าราแกรนด้์ แอที่เซึ่็นที่รัลื่พื่ลื่าซึ่าลื่าด้พื่ร้าว กรุงเที่พื่ฯ แลื่ะ
ผ่านระบบออนไลื่น์ ระห้ว่างวันที่่� 27 – 29 มิถุนายน 2565 สอวช.
ได้ม้อบห้มายผูแ้ที่นเป้น็วิที่ยากรบรรยายพื่เิศษัในห้วัข้ัอ Disruptive 
Innovation: Frontier Technology-based Solutions for 
ASEAN Grand Challenges towards Sustainable and 
Resilient ASEAN เพื่่�อเป้็นแนวที่างในการยกระดั้บการพัื่ฒนา
เที่คโนโลื่ยใ่นระด้บัภมูภิาค แลื่ะขัยายผลื่ไป้สูก่ารตอ่ยอด้นวตักรรม
ที่่�จะเพื่ิ�มศกัยภาพื่ขัองอาเซึ่ย่นในการฟ้�นฟทูี่างเศรษัฐกจิแลื่ะสงัคม

ความรว่มมอืกบัองคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์และวฒันธิรรมแหง่สหประชาชาติ 
– ย้เนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural  
Organization – UNESCO)

1. การประชุมร่วมข่องคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจัริยธิรรมและ 
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยชีวจัริยธิรรม 

สอวช. เป้็นผู ้แที่นป้ระเที่ศไที่ยในการเขั้าร่วมการป้ระชุมร่วม
ขัองคณะกรรมการระห้ว่างป้ระเที่ศว่าด้้วยช่วจริยธรรมแลื่ะ
คณะกรรมการระห้ว่างรัฐบาลื่ว่าด้้วยช่วจริยธรรม (The Joint 
Session of the International Bioethics Committee
(IBC) and the Intergovernmental Bioethics Committee 
(IGBC) ซึ่้�งจดั้ขั้�นในช่วงการป้ระชมุวาระสาธารณะ (Public Meeting)
ขัอง IBC ครั�งที่่� 29 แลื่ะการป้ระชุมวาระพื่เิศษัขัองคณะกรรมาธิการโลื่ก 
วา่ด้ว้ยจรยิธรรมในความรูด้้า้นวทิี่ยาศาสตรแ์ลื่ะเที่คโนโลื่ย ่(World 
Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and 
Technology: COMEST) ครั�งที่่� 12 ระห้ว่างวันที่่� 19-20 กนัยายน 
2565 ณ สำนกังานให้ญ่ยูเนสโก กรุงป้าร่ส สาธารณรัฐฝึรั�งเศส 

สอวช. ในฐานะผู้แที่นป้ระเที่ศไที่ยในวาระที่่�เป้็นสมาชิก IGBC  
ปี้ 2562-2566 ได้้กล่ื่าวถ้อยแถลื่งเพื่่�อสนบัสนนุการด้ำเนนิงานขัอง
ยูเนสโก แลื่ะเสนอความเห้็นแลื่ะขั้อเสนอแนะอันเป้็นป้ระโยชน์
ในการสร้างความเขัา้ใจที่่�ด่้ขั้�นเก่�ยวกบัป้ระเด็้นที่างจรยิธรรมร่วมสมยั
รวมถ้งการออกแบบแลื่ะพัื่ฒนาความร่วมม่อระห้ว่างป้ระเที่ศ 
เพื่่�อบรรจุป้ระเด้น็ที่างจริยธรรม (Ethical Aspects) ให้้เป็้นส่วนห้น้�ง 
ขัองเกณฑ์์สำห้รับความริเริ�มแลื่ะโครงการพัื่ฒนาระห้ว่างป้ระเที่ศ
เพื่่�อการพื่ัฒนาเศรษัฐกิจแลื่ะสังคมอย่างม่จริยธรรมแลื่ะยั�งย่น 
ซึ่้�งครอบคลืุ่มให้้ชุมชนที่้องถิ�นได้้รับพื่ลัื่งขัับเคล่ื่�อนแลื่ะพื่ัฒนา
บนพื่่�นฐานขัองค่านิยมร่วม (Shared Values) แลื่ะความเป็้น 
น�ำห้น้�งใจเด้่ยว (Solidarity) ไป้พื่ร้อมกัน

2. การจัดัทำาการประเมินผลกระทบจัากจัริยธิรรม และการให้ข้่อมล้แนวปฏิบัิตทิี�ดี

สอวช. ในฐานะคณะกรรมการฝึ่ายวิที่ยาศาสตร์ ขัองคณะกรรมการแห้่งชาติว ่าด้้วยการศ้กษัา วิที่ยาศาสตร์ แลื่ะวัฒนธรรม
แห้่งสห้ป้ระชาชาติ (ยูเนสโก) ได้้ให้้ขั้อมูลื่แนวป้ฏิิบัติที่่�ด้่เก่�ยวกับวิที่ยาการแบบเป้ิด้ (Best Practice in Open Science) เพื่่�อสนับสนุน
ภารกิจการส่งเสริมแลื่กเป้ลื่่�ยนเร่ยนรู้แนวที่างการด้ำเนินงานที่่�สอด้คล้ื่องกับป้ระเด้็นด้้านวิที่ยาการแบบเป้ิด้ขัองรัฐสมาชิกตามขั้อเสนอ
แนะว่าด้้วยวิที่ยาการแบบเป้ิด้ (UNESCO’s Recommendation on Open Science) 

นอกจากน่� ในฐานะคณะกรรมการฝึ่ายสังคมศาสตร์ ขัองคณะกรรมการแห้่งชาติว่าด้้วยการศ้กษัา วิที่ยาศาสตร์ แลื่ะวัฒนธรรม
แห้่งสห้ป้ระชาชาติ (ยูเนสโก) สอวช. ได้้สำรวจแลื่ะจัด้ที่ำการป้ระเมินผลื่กระที่บที่างจริยธรรม (Ethical Impact Assessment) ร่วมกับ
ยเูนสโก อนัเป็้นส่วนสำคัญขัองการรับฟังความคิด้เห็้นแลื่ะการมส่่วนร่วมขัองภาคส่วนที่่�เก่�ยวข้ัอง รวมถง้เป็้นการด้ำเนินการตามข้ัอเสนอแนะ 
ว่าด้้วยจริยธรรมด้้านป้ัญญาป้ระด้ิษัฐ์ขัองยูเนสโก (UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)
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3. การใหข้่อ้มล้ ความเหน็และข่อ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

ในช่วงตลื่อด้ป้ี 2565 สอวช. ได้้ให้้ขั้อมูลื่ ความเห้็นแลื่ะขั้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่่�เก่�ยวขั้องกับขั้อเสนอแนะว่าด้้วยจริยธรรมด้้านป้ัญญา
ป้ระด้ษิัฐ์ขัองยเูนสโก อนัเป้น็กรอบงานระด้บัสากลื่ด้า้นคา่นยิม ห้ลัื่กการ แลื่ะแนวที่างป้ฏิิบตัทิี่างจรยิธรรมเก่�ยวกบัระบบป้ญัญาป้ระด้ษิัฐ์
ขัองรฐัสมาชกิ ซึ่้�งป้ระเที่ศไที่ยเป้น็ห้น้�งในสมาชกิมบ่ที่บาที่ที่่�สรา้งสรรคต์ั�งแตแ่รกเริ�มจดั้ที่ำ ให้ก้ารสนบัสนนุ รวมถง้ให้ค้วามเห้น็ชอบแลื่ะ
การรับรองในการป้ระชุมสมัยสามัญขัองยูเนสโก ครั�งที่่� 41 (The 41st General Conference of UNESCO) เม่�อเด้่อนพื่ฤศจิกายน 2564 
เพื่่�อเผยแพื่ร่องค์ความรู้แลื่ะขั้อมูลื่สำคัญที่่�เก่�ยวขั้องเพื่่�อป้ระโยชน์แก่ป้ระเที่ศไที่ยแลื่ะป้ระโยชน์สาธารณะในระด้ับโลื่ก

ในการด้ำเนนิงานเพื่่�อการนำเสนอแลื่ะเผยแพื่รป่้ระเด้น็สำคัญด้า้นความรว่มมอ่กบัตา่งป้ระเที่ศที่่�เก่�ยวขัอ้งกบัจรยิธรรมด้า้นป้ญัญาป้ระดิ้ษัฐ์
รวมป้ระเด็้นที่่�อยู่ในความสนใจขัองสังคมแลื่ะในเวที่่ระห้ว่างป้ระเที่ศภายในป้ระเที่ศไที่ย สอวช. ร่วมกับกระที่รวงศ้กษัาธิการ จัด้ที่ำ
บที่ความ เร่�อง “ป้ระเที่ศไที่ยกับความก้าวห้น้าด้้านการพื่ัฒนาแลื่ะการป้ระยุกต์ใช้จริยธรรมป้ัญญาป้ระด้ิษัฐ์ในบริบที่โลื่ก” จัด้พื่ิมพื่์
ลื่งในวารสารความร่วมม่อกับต่างป้ระเที่ศขัองกระที่รวงศ้กษัาธิการที่ั�งในรูป้แบบฉบับพื่ิมพื่์เผยแพื่ร่แลื่ะวารสารออนไลื่น์ นอกจากน่�
ยังได้้ร่วมเผยแพื่ร่ขั้อเสนอแนะว่าด้้วยจริยธรรมด้้านป้ัญญาป้ระด้ิษัฐ์ 7 ภาษัา ได้้แก่ อังกฤษั ฝึรั�งเศส สเป้น โป้รตุเกส จ่น อาห้รับ
แลื่ะรัสเซึ่่ย ในรูป้แบบเอกสารอิเลื่็กที่รอนิกส์ท่ี่�ยูเนสโกได้้รับรองความถูกต้องแลื่้วในป้ระเที่ศไที่ย เพื่่�อห้น่วยงานที่่�เก่�ยวขั้องพื่ิจารณา
นำไป้ใช้ป้ระโยชน์แลื่ะเผยแพื่ร่ในวงกว้าง ทัี่�งน่� ในส่วนขั้อเสนอแนะฉบับภาษัาไที่ยนั�น ยูเนสโกอยู่ระห้ว่างพื่ิจารณาด้ำเนินการแป้ลื่
แลื่ะจัด้ที่ำ โด้ยจะม่การเผยแพื่ร่แก่สาธารณะต่อไป้

ท่ี่�มาขัองภาพื่: UNESCO Recommendation on Open Science, UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence 
แลื่ะวารสารความร่วมม่อกับต่างป้ระเที่ศ กระที่รวงศ้กษัาธิการ
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นอกจากนั�น ผู้แที่น สอวช. ได้้รับเชิญจาก OECD ให้้ร่วมเป้็นผู้บรรยายใน Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) 
ภายใต้ห้ัวขั้อ STIP Compass – A Knowledge Infrastructure for Transformation? โด้ย TIPC เป้็นการรวมตัวกันขัองนักวิจัย 
ชั�นนำขัองโลื่กด้้าน วที่น. ผู้กำห้นด้นโยบาย แลื่ะห้น่วยงานให้้ทีุ่น ที่่�ที่ำงานด้้านนโยบาย วที่น. โด้ยม่เป้้าห้มายเพื่่�อศ้กษัาแลื่ะห้าแนวที่าง
รับม่อกับป้ระเด้็นที่้าที่ายที่างสังคมที่่�โลื่กกำลื่ังป้ระสบ ด้ังที่่�กำห้นด้ในเป้้าห้มายการพื่ัฒนาที่่�ยั�งย่นขัององค์การสห้ป้ระชาชาติ

ควิามืร่วิมืมือ่กบัองค์การเพ่ื่�อควิามืร่วิมืมือ่ทางเศรษัฐกจิัและการพื่ฒันา (Organization for Economic  
Cooperation and Development: OECD) 

1. การจััดัทำาข้้อมืูลนโยบาย วิทน. ใน European Commission-OECD STIP Compass

สอวช. ได้้มอบห้มายผู้แที่นเขั้าร่วมบรรยายในการป้ระชุม STIP Compass Presentation for South Africa ซึ่้�งจัด้โด้ย องค์การ
เพื่่�อความร่วมม่อที่างเศรษัฐกิจแลื่ะการพื่ัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD)
ร่วมกับ The South African Department of Science and Innovation แลื่ะ The National Advisory Council on Innovation 
ซึ่้�งเป้็นการป้ระชุมเพื่่�อนำเสนอการด้ำเนินงานภายใต้แพื่ลื่ตฟอร์ม European Commission-OECD STIP Compass โด้ยผู้แที่น สอวช. 
ได้้แบ่งป้ันป้ระสบการณ์ที่่� สอวช. ในฐานะที่่�เป้็นฝึ่ายเลื่ขัานุการขัองป้ระเที่ศไที่ยได้้จัด้ส่งขั้อมูลื่นโยบาย วที่น. ขัองป้ระเที่ศไที่ยให้้กับ
EC-OECD Science, Technology and Innovation Policy (STIP) Survey ตั�งแต่ ค.ศ. 2015 ซึ่้�งม่การรวบรวมขั้อมูลื่ทีุ่ก 2 ป้ี
แลื่ะขั้อมูลื่จาก STIP Survey ได้้ป้รากฏิใน EC-OECD STIP Compass ซ้ึ่�งเป้็นฐานขั้อมูลื่นโยบาย วที่น. ที่่�ได้้รับการยอมรับ
ในระดั้บนานาชาติ ป้ระกอบไป้ด้้วยขั้อมูลื่จาก 57 ป้ระเที่ศ แลื่ะ EU ม่ป้ริมาณครอบคลุื่ม 97% ขัองการวิจัยแลื่ะพัื่ฒนาที่ั�วโลื่ก แลื่ะ
ม่จำนวนนโยบายริเริ�มกว่า 6,700 policy initiatives ที่ั�งน่� STIP Compass เป้็นช่องที่างห้น้�งในการเผยแพื่ร่การด้ำเนินงานด้้าน วที่น. 
ขัองป้ระเที่ศ เพื่ิ�ม visibility ขัองห้น่วยงานแลื่ะองค์กรที่่�เก่�ยวขั้อง แลื่ะสร้างเคร่อขั่ายในการที่ำงานโด้ยเฉพื่าะด้้านนโยบาย วที่น.
ในระด้ับสากลื่
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2. การป้ระชุ้มืคณะกรรมืการนโยบายวิิทยาศาสติร์และเทคโนโลย่ครั�งท่� 121

สอวช. ได้้มอบห้มายผู้แที่นเขั้าร่วมการป้ระชุมคณะกรรมการนโยบายวิที่ยาศาสตร์แลื่ะเที่คโนโลื่ย่ครั�งที่่� 121 (121st Session of the 
Committee for Scientific and Technological Policy: CSTP) ในฐานะ Participant ขัองคณะกรรมการฯ ณ กรุงป้าร่ส ซึ่้�งผู้แที่น 
สอวช. ได้้รับเชิญให้้บันที่้กวิด้่โอสัมภาษัณ์ในการให้้คำรับรอง (Testimonial) แลื่ะแบ่งป้ันป้ระสบการณ์ในโอกาสที่่�ไที่ยเขั้าร่วมใน 
คณะกรรมการฯ ซ้ึ่�งเป้็นส่วนห้น้�งขัองการฉลื่องครบรอบ 50 ป้ีขัอง CSTP รวมถ้งได้้กลื่่าวถ้อยแถลื่งแลื่ะให้้ความเห้็นในวาระต่าง ๆ
เช่น นโยบายวิที่ยาศาสตร์แลื่ะนวัตกรรมสำห้รับการเป้ลื่่�ยนแป้ลื่งไป้สูเ่ศรษัฐกจิสเ่ขัย่ว (Green transition) นโยบายนวัตกรรมเชงิพื่นัธกจิ 
เพื่่�อให้้บรรลืุ่เป้้าห้มายการป้ลื่่อยก๊าซึ่เร่อนกระจกสุที่ธิเป้็นศูนย์ (Mission-Oriented Innovation Policies for Net Zero) ความที่้าที่าย
แลื่ะความต้องการให้ม่ ๆ ในกลืุ่่มนักวิจัย โด้ยเฉพื่าะในป้ระเด้็น ความที่ั�วถ้ง ความห้ลื่ากห้ลื่าย แลื่ะความเสมอภาค (Inclusion,  
diversity and equity: IDE)

นอกจากน่� ผู้อำนวยการ สอวช. พื่ร้อมคณะ ยังได้้ป้ระชุมร่วมกับ 
Division of Science and Technology Policy Division ขัอง 
OECD เพื่่�อห้าร่อกรอบความร่วมม่อภายใต้โครงการ OECD- 
Thailand Country Program Phase II ซึ่้�งเป้็นโครงการระห้ว่าง
รัฐบาลื่ไที่ยแลื่ะ OECD โด้ยม่กำห้นด้เริ�มโครงการป้ลื่ายปี้ 2565 
แลื่ะม่ระยะเวลื่าการด้ำเนินงาน 3 ป้ี ที่ั�งน่� สอวช. ได้้เขั้าร่วมเป้็น
ส่วนห้น้�งขัองโครงการ OECD-Thailand Country Program  
เพื่่�อจัด้ที่ำการศ้กษัาสนับสนุนยุที่ธศาสตร์วิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่ 

แลื่ะนวัตกรรม เพื่่�อความเป้็นกลื่างแลื่ะการเป้ลื่่�ยนผ่านขัอง
เศรษัฐกิจคาร์บอน (Supporting Science, Technology and 
Innovation Strategy for Carbon Neutrality and Transitions) 
รวมถ้งสนับสนุนการกระชับความร ่วมม่อระห้ว ่าง OECD
กับป้ระเที่ศไที่ย เพื่่�อการเขั้าถ้งองค์ความรู ้แลื่ะแนวป้ฏิิบัติท่ี่�ด้่
ขัอง OECD อย่างต่อเน่�อง สำห้รับยกระด้ับการพื่ัฒนานโยบาย
ภาครัฐภายในป้ระเที่ศให้้ด้่ยิ�งขั้�น
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ควิามืร่วิมืม่ือกับคณะกรรมืการเศรษัฐกิจัและสังคมืข้องเอเช้่ยและแป้ซิิฟิกแห่์งสห์ป้ระช้าช้าติิ  
(The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP)

1. โครงการ Supporting the implementation of STI policies and strategies for inclusive and sustainable 
development in Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet Nam ภายใติ้โป้รแกรมืควิามืร่วิมืมื่อ South-South 
And Triangular Collaboration Programme

สอวช. ได้ด้้ำเนินโครงการ Supporting the implementation of 
STI policies and strategies for inclusive and sustainable 
development in Cambodia, Lao PDR, Thailand and Viet 
Nam ภายใต้โป้รแกรมความร่วมมอ่ South-South And Triangular 
 Collaboration Programme ขัองคณะกรรมาธิการเศรษัฐกจิแลื่ะ
สังคมสำห้รับเอเช่ยแลื่ะแป้ซิึ่ฟิก (United Nations Economic 
and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) 
ซึ่้�งม่วัตถุป้ระสงค์เพื่่�อการพื่ัฒนาความร่วมม่อระห้ว่างป้ระเที่ศ
กัมพืู่ชา ลื่าว เว่ยด้นาม แลื่ะป้ระเที่ศไที่ย แลื่ะเพื่่�อสร้างศักยภาพื่
ขัองห้น่วยป้ระสานงานภาครัฐในการออกแบบแลื่ะขัับเคลื่่�อนเคร่�องมอ่ 
ที่างนโยบายด้้านวิที่ยาศาสตร์ เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวัตกรรม ให้้เกิด้ 
การพื่ัฒนาอย่างยั�งย่นแลื่ะที่ั�วถ้ง

สอวช. ได้้เป็้นเจ้าภาพื่ร่วมกับ ESCAP ในการจัด้การป้ระชุม 
เชงิป้ฏิบิตักิาร เพื่่�อกำห้นด้แนวที่างความรว่มมอ่ด้า้น วที่น. ระห้วา่ง 
ทัี่�งส่�ป้ระเที่ศ โด้ยได้้รบัเกย่รตจิาก Ms. Armida Salsiah Alisjahbana,  
Under-Secretary-General of the United Nations and  
Executive Secretary of United Nations ESCAP เป้็นผู้กลื่่าว
เป้ิด้งาน ม่ผู้เขั้าร่วมการป้ระชุม 60 คน จาก 4 ป้ระเที่ศ ได้้แก่ 
กัมพูื่ชา ลื่าว เว่ยด้นาม แลื่ะไที่ย โด้ยวัตถุป้ระสงค์ห้ลัื่กขัอง 
การป้ระชมุเชงิป้ฏิบิตักิารในครั�งน่� เพื่่�อเป้น็การพื่บป้ะแลื่ะเช่�อมโยง
เครอ่ขัา่ยผูจ้ดั้ที่ำนโยบายแลื่ะผูเ้ช่�ยวชาญที่ั�งในไที่ยแลื่ะตา่งป้ระเที่ศ 
ร่วมกนัแลื่กเป้ล่ื่�ยนความคิด้เห้น็แลื่ะมองถง้ศักยภาพื่ ขัด่้ความสามารถ 
ในการนำความรูด้้า้น วที่น. เขัา้มาจดั้ลื่ำด้บัความสำคญัขัองป้ระเด้น็
ด้้านเศรษัฐกิจ สังคมแลื่ะสิ�งแวด้ล้ื่อม รวมถ้งเพ่ื่�อร่วมกันเล่ื่อก

สมรรถนะด้า้น วที่น. ที่่�มศ่กัยภาพื่ ในการนำไป้พื่ฒันาห้รอ่ยกระด้บั
ต่อไป้

ที่ั�งน่� สอวช. ได้้สนับสนุนการพัื่ฒนาข้ัอเสนอโครงการซ้ึ่�งม่ผู้แที่น
ป้ระเที่ศไที่ยเป็้น Proposal Champion จำนวน 2 โครงการ ได้แ้ก่ 
ขั้อเสนอโครงการ STI Platform for Closed Loop Plastics 
Packaging ซึ่้�งม่วัตถุป้ระสงค์เพื่่�อพัื่ฒนาแพื่ลื่ตฟอร์มในระด้ับ
ภมูภิาคสำห้รบัการบม่เพื่าะโครงสรา้งพื่่�นฐานที่่�สำคญัในการจดั้การ
บรรจุภณัฑ์พ์ื่ลื่าสติกแลื่ะขัองเสย่โด้ยองค์กรรัฐท้ี่องถิ�น แลื่ะข้ัอเสนอ
โครงการ Policy Design and Implementation Support – 
Sustainability of Cassava Value Chain ซึ่้�งม่วัตถุป้ระสงค์เพื่่�อ
จดั้ที่ำนโยบาย วที่น. แลื่ะแผนที่่�นำที่างด้า้นเที่คโนโลื่ยข่ัองเศรษัฐกจิ
ช่วภาพื่ เศรษัฐกิจห้มุนเว่ยน แลื่ะเศรษัฐกิจส่เขั่ยว (Bio-Circular- 
Green Economy: BCG) ในกลืุ่่มป้ระเที่ศกัมพืู่ชา ลื่าว เว่ยด้นาม 
แลื่ะป้ระเที่ศไที่ย เพื่่�อความยั�งย่นขัองห้่วงโซึ่่มูลื่ค่ามันสำป้ะห้ลื่ัง 
ด้้านการป้ลืู่กมันสำป้ะห้ลื่ัง การผลื่ิตแป้้งมันสำป้ะห้ลื่ัง การจัด้การ
แลื่ะการใช้ป้ระโยชน์ขัองเส่ย แลื่ะผลื่ิตภัณฑ์์ที่่�ม่มูลื่ค่าเพื่ิ�ม

นอกจากน่� สอวช. ยังได้้สนับสนุนการพื่ัฒนาขั้อเสนอโครงการซึ่้�งม่
ผู้แที่นป้ระเที่ศเว่ยด้นามเป็้น Proposal Champion จำนวน  
2 โครงการ ได้้แก่ ขั้อเสนอ Scale-up readiness program for 
regional startup & innovative enterprises ซึ่้�งม่วัตถุป้ระสงค์
เพื่่�อการพัื่ฒนาผู้ป้ระกอบการธุรกิจนวัตกรรมในป้ระเที่ศกัมพืู่ชา 
ลื่าว เว่ยด้นาม แลื่ะป้ระเที่ศไที่ย แลื่ะขั้อเสนอโครงการ Regional 
Alliance of Technology Transfer and Adoption Centers 
ซึ่้�งม่วัตถุป้ระสงค์เพื่่�อการพัื่ฒนาองค์ความรู้แลื่ะเคร่อข่ัายด้้าน 
การถ่ายที่อด้เที่คโนโลื่ย่ในป้ระเที่ศกัมพืู่ชา ลื่าว เว่ยด้นาม แลื่ะ
ป้ระเที่ศไที่ย รวมถ้งสนับสนุนการพื่ัฒนาขั้อเสนอโครงการซึ่้�งม่ 
ผู ้แที่นป้ระเที่ศกัมพืู่ชาเป้็น Proposal Champion จำนวน
1 โครงการ ได้้แก่  ขั้อเสนอโครงการ Human capital 
development: Establishing regional STI pool of talent
for inclusive and sustainable growth ซึ่้�งม่วัตถุป้ระสงค์
เพื่่�อการพัื่ฒนาด้า้นกำลัื่งคนในป้ระเที่ศกัมพูื่ชา ลื่าว เวย่ด้นาม แลื่ะ
ป้ระเที่ศไที่ย ร่วมกับผู้แที่นป้ระเที่ศกัมพืู่ชา
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2. การป้ระชุ้มืป้ระจัำาป้ีข้องคณะกรรมืาธ์ิการเศรษัฐกิจัและสังคมืแห์่งสห์ป้ระช้าช้าติิสำาห์รับเอเช้่ยและแป้ซิิฟิก
(ESCAP) สมัืยท่� 78

ผู้แที่น สอวช. ได้้เขั้ารว่มการป้ระชุมป้ระจำป้ีขัองคณะกรรมาธิการเศรษัฐกจิแลื่ะสงัคมแห้ง่สห้ป้ระชาชาติสำห้รับเอเช่ยแลื่ะแป้ซึ่ิฟิก ห้ร่อ
เอสแคป้ (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP) สมัยที่่� 78 ณ ศูนย์ป้ระชุมแห้่งสห้ป้ระชาชาติ 
โด้ยได้้กลื่่าวถ้อยแถลื่งในวาระ Review of the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia 
and the Pacific: Trade and Investment โด้ยได้้กลื่่าวถ้ง ความร่วมม่อกับ ESCAP แลื่ะ Asian and Pacific Centre for Transfer 
of Technology (APCTT) ซึ่้�งกระที่รวงการอุด้มศ้กษัา วิที่ยาศาสตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิที่ยาศาสตร์แลื่ะเที่คโนโลื่ย่
แห้ง่ป้ระเที่ศไที่ย (วว.) แลื่ะ สอวช. ได้้มส่่วนร่วมในระดั้บภูมภิาคเอเชย่-แป้ซิึ่ฟกิ แลื่ะสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพื่ขัองป้ระเที่ศสมาชิก
ในด้้านเที่คโนโลื่ย่แลื่ะการถ่ายที่อด้เที่คโนโลื่ย่

ควิามืร่วิมืม่ือกับคณะกรรมืาธ์ิการเศรษัฐกิจัและสังคมืสำาห์รับเอเช้่ยและแป้ซิิฟิก (United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) และพื่ันธ์มืิติรภูมืิภาค
เอเช้่ยแป้ซิิฟิก

โครงการ “AI for Social Good: Strengthening Capabilities and Government Frameworks in Asia and the Pacific”

สอวช. ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษัฐกิจแลื่ะสังคมสำห้รับเอเช่ย
แลื่ะแป้ซิึ่ฟิก (United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) แลื่ะ
พื่ันธมิตรในภูมิภาคเอเช่ยแป้ซึ่ิฟิก ริเริ�มแลื่ะขัับเคลื่่�อนโครงการ  
“AI for Social Good: Strengthening Capabilities and 
Government Frameworks in Asia and the Pacific” ห้รอ่ช่�อย่อ  
“AI for Social Good” 

โครงการ AI for Social Good เป้็นความร่วมม่อระห้ว่าง สอวช. 
UN ESCAP แลื่ะพัื่นธมิตรในภูมิภาคเอเช่ยแป้ซิึ่ฟิก ริเริ�มข้ั�นเม่�อ 
ป้ี 2564 เพื่่�อศ้กษัาผลื่กระที่บท่ี่�เกิด้จากการพื่ัฒนาแลื่ะป้ระยุกต์
ใช้เที่คโนโลื่ย่แลื่ะนวัตกรรมปั้ญญาป้ระดิ้ษัฐ์ในภูมิภาคเอเช่ยแลื่ะ
แป้ซึ่ิฟิก โด้ย สมาคมมห้าวิที่ยาลื่ัยภาคพื่่�นแป้ซึ่ิฟิก (Association 
of Pacific Rim Universities: APRU) ซึ่้�งได้้รับทีุ่นสนับสนุนจาก 

กเูกลิื่ (Google.org) ได้้พื่ฒันาเครอ่ข่ัายผูม้ส่่วนได้้ส่วนเสย่แลื่ะเครอ่ข่ัาย 
สนบัสนุนผู้กำห้นด้นโยบาย เพื่่�อการพัื่ฒนางานวิจยัแลื่ะข้ัอมลูื่เชงิลื่ก้ 
เก่�ยวกับความสามารถแลื่ะกรอบการกำกับด้แูลื่ที่่�จะสนับสนุนแลื่ะ
ส่ง เสริมการใช้ป้ระโยชน์ป้ัญญาป้ระดิ้ษัฐ์เพื่่�อ สังคมอย่าง 
ม่ป้ระสิที่ธิภาพื่

ห้น่วยงานสำคัญในภูมิภาคเอเช่ยแป้ซึ่ิฟิกที่่�ร่วมด้ำเนินโครงการกับ 
สอวช. ป้ระกอบด้้วย UNESCAP APRU Google.org แลื่ะสถาบัน
การอุด้มศ้กษัาแลื่ะห้น่วยงานวิจัยชั�นนำขัองไที่ยแลื่ะต่างป้ระเที่ศ 
เช่น มห้าวิที่ยาลัื่ยแห่้งชาติออสเตรเลื่่ย (Australian National 
University: ANU) ศนูยเ์ที่คโนโลื่ยอ่เิลื่ก็ที่รอนกิสแ์ลื่ะคอมพื่วิเตอร์
แห้่งชาติ สำนักงานพัื่ฒนาวิที่ยาศาสตร์แลื่ะเที่คโนโลื่ย่แห่้งชาติ  
(เนคเที่ค สวที่ช.) สถาบนัวทิี่ยาการหุ้น่ยนตภ์าคสนาม มห้าวทิี่ยาลื่ยั
เที่คโนโลื่ย่พื่ระจอมเกลื่้าธนบุร่ (FIBO มจธ.) 
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การศึกษัาและออกแบบกลไก อวิวิน. เพ่ื่�อส่งเสริมืการค้าการลงทุนและเสริมืสร้างบทบาทไทยในภูมืิรัฐศาสติร์โลก 
ห์ลัง COVID-19

จากแนวโน้มบริบที่โลื่กท่ี่�ม่ความเป้ล่ื่�ยนแป้ลื่งผันผวน แนวที่างการพัื่ฒนาป้ระเที่ศไที่ยจ้งต้องป้รับเป้ล่ื่�ยนไป้ตามเง่�อนไขัแลื่ะปั้จจัยให้ม่ 
เตร่ยมพื่ร้อมรับม่อกับวิกฤตให้ม่แลื่ะการเป้ลื่่�ยนแป้ลื่งต่าง ๆ ที่ั�งด้้านสุขัภาพื่ เศรษัฐกิจ สังคม สิ�งแวด้ลื่้อม สอวช. ได้ด้้ำเนินโครงการ 
การศ้กษัาแลื่ะออกแบบกลื่ไก อววน. เพื่่�อส่งเสริมการค้าการลื่งทีุ่นแลื่ะเสริมสร้างบที่บาที่ไที่ยในภูมิรัฐศาสตร์โลื่กห้ลื่ัง COVID-19 ซึ่้�งม่
วัตถุป้ระสงค์ในการวิจัยนโยบายแลื่ะกลื่ไกการสร้างความร่วมม่อกับป้ระเที่ศในภูมิภาคให้้เกิด้การพัื่ฒนาที่่�ยั�งย่น อาศัย กลื่ไกด้้าน 
การอุด้มศ้กษัา วิที่ยาศาสตร์ วิจัยแลื่ะนวัตกรรม (อววน.) โด้ยวิเคราะห้์ตามกรอบแนวคิด้ What Who Why แลื่ะ How กลื่่าวค่อ  
What : อะไร/สาขัา/เร่�องที่่�จะที่ำความร่วมม่อ Who : ใคร ระบุผู้เลื่่นห้ลื่ัก/ผู้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย Why : ที่ำไม/แรงจูงใจต่อความร่วมม่อ 
How : ด้ำเนินความร่วมม่อนั�นอย่างไร  

ที่ั�งน่� สอวช. ที่ำการศ้กษัาเป้็น 2 ระด้ับ ค่อ (1) ระด้ับภูมิภาค ค่อ แนวที่างการสร้างโอกาสที่างด้้านการค้าแลื่ะการลื่งทีุ่นในการพื่ัฒนา
เศรษัฐกิจระห้ว่างป้ระเที่ศไที่ยกับกลืุ่่มป้ระเที่ศในอนุภูมิภาค โด้ยเน้นกลุ่ื่มป้ระเที่ศอนุภูมิภาคลุ่ื่มน�ำโขังที่่�ม่อัตราการเติบโตสูงอย่าง 
เว่ยด้นาม กัมพืู่ชา แลื่ะ สป้ป้. ลื่าว รวมไป้ถ้ง อินโด้น่เซึ่่ย ในฐานะป้ระเที่ศสมาชิกอาเซึ่่ยนที่่�ให้ญ่ที่่�สุด้ แลื่ะ (2) ระด้ับที่วิภาค่ สาธารณรัฐ 
ป้ระชาชนจ่น ซึ่้�งนับเป้็นคู่ค้ารายให้ญ่ที่่�สุด้ แลื่ะเป้็นผู้ลื่งทีุ่นระด้ับต้น ๆ  ขัองไที่ย การศ้กษัาการสร้างโอกาสที่างด้้านการค้าแลื่ะการลื่งทีุ่น
ในการพื่ัฒนาเศรษัฐกิจระห้ว่างป้ระเที่ศไที่ยกับจ่น จ้งม่แนวคิด้ที่่�จะยกระด้ับความสามารถในการแขั่งขัันอย่างยั�งย่นให้้กลืุ่่มอุตสาห้กรรม
เป้้าห้มาย (S-curves) 3 อุตสาห้กรรม ค่อ อุตสาห้กรรมยานยนต์สมัยให้ม่ อุตสาห้กรรมอาห้ารแห้่งอนาคต แลื่ะอุตสาห้กรรมการแพื่ที่ย์
ครบวงจร สำห้รับระบบแลื่ะยุที่ธศาสตร์ด้้าน วที่น. ขัองจ่น

โครงการ AI for Social Good มวั่ตถปุ้ระสงค์สำคญัเพื่่�อด้ำเนินงานวจิยัเก่�ยวกบันโยบายปั้ญญาป้ระดิ้ษัฐร์ว่มกนัระห้วา่งเครอ่ข่ัายพื่นัธมติร
ในภูมิภาคเอเช่ย-แป้ซึ่ิฟิก ใน 2 ห้ัวขั้อที่่�เป้็นป้ระโยชน์ต่อป้ระเที่ศไที่ย ได้้แก่ 1) “Responsible Data Sharing, AI Innovation and 
Sandbox Development: Recommendations for Digital Health Governance in Thailand” แลื่ะ 2) “Raising Awareness 
of the Importance of Data Sharing and Exchange to Advance Poverty Alleviation in Thailand” อันจะนำไป้สู่
การม่เคร่อขั่ายที่างวิชาการท่ี่�เขั้มแขั็งการสร้างองค์ความรู้ในเร่�องนโยบายป้ัญญาป้ระด้ิษัฐ์สำห้รับภูมิภาค แลื่ะการจัด้ที่ำขั้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายสำห้รับป้ระเที่ศไที่ย สถานะป้ัจจุบันขัองโครงการ อยู่ระห้ว่างการจัด้ที่ำงานวิจัยที่ั�งสองฉบับร่วมกับพื่ันธมิตร โด้ยเบ่�องต้น
ม่กำห้นด้จะแลื่้วเสร็จแลื่ะนำเสนอในการป้ระชุมระด้ับป้ระเที่ศแลื่ะภูมิภาคในช่วงป้ลื่ายป้ี 2566

82   | NXPO ANNUAL REPORT 2022NXPO ANNUAL REPORT 2022



สำห้รับการสร้างความร่วมม่อผ่านกลื่ไก อววน. ในแต่ลื่ะระด้ับม่ขั้อสรุป้เบ่�องต้น ค่อ ระด้ับภูมิภาค สามารถด้ำเนินการในลื่ักษัณะขัอง 
การสร้าง Soft Power ผ่านความร่วมม่อ อววน. เพ่ื่�อส่งเสริมการค้าการลื่งทีุ่นแลื่ะเสริมสร้างบที่บาที่ขัองไที่ยในภูมิภาค สำห้รับมิติ 
ด้า้นวฒันธรรม ห้มายรวมถง้ความรว่มมอ่ที่างวชิาการในการพื่ฒันา อววน. สำห้รบัมติคิวามรว่มมอ่ที่่�สอด้คลื่อ้งที่ั�งกบัแนวที่างการด้ำเนนิ
ยุที่ธศาสตร์การพัื่ฒนาด้้าน อววน. ขัองไที่ย รวมที่ั�ง กัมพืู่ชา ลื่าว เว่ยด้นาม แลื่ะอินโด้น่เซึ่่ย แลื่ะเป็้นการส่งเสริมการผลัื่กด้ันโมเด้ลื่
เศรษัฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy model) ไที่ยในเวที่่นานาชาติ ได้้แก่ 1) ช่ววิที่ยาศาสตร์ แลื่ะ ช่วเคม่ 2) พื่ลื่ังงานแลื่ะ
วัสดุ้ศาสตร์ 3) ภาคการเกษัตรแลื่ะอาห้าร 4) อุที่ยานวิที่ยาศาสตร์ แลื่ะอุที่ยานด้ิจิตอลื่ 5) โมเด้ลื่เศรษัฐกิจ BCG 6) การสาธารณสุขัแลื่ะ
ความร่วมม่อในยุคห้ลัื่งโควิด้ นอกจากน่� เพื่่�อสร้างความยั�งยน่ขัองความร่วมม่อ ควรมก่ารกำห้นด้จดุ้ห้มายร่วมกนั รวมที่ั�งม่การกำห้นด้
ยทุี่ธศาสตร์ในการพัื่ฒนาแต่ลื่ะป้ระเที่ศไป้ในทิี่ศที่างเด้ย่วกัน มก่ารสร้างแรงจูงใจร่วม ผา่นการมส่่วนร่วมในการกำห้นด้นโยบาย แนวที่าง
การพัื่ฒนา อววน. ร่วมกันในระดั้บภูมิภาค รวมทัี่�งพัื่ฒนาความสามารถแลื่ะศักยภาพื่ร่วมกัน โด้ยเน้นเร่�องการส่�อสาร ความน่าเช่�อถ่อ 
การที่ำงานที่่�ต่อเน่�อง สำห้รับระด้ับที่วิภาค่ การสร้างโอกาสที่างด้้านการค้าแลื่ะการลื่งทีุ่นในการพื่ัฒนาเศรษัฐกิจระห้ว่างไที่ยกับจ่นนั�น 
พื่บว่าผู้ม่ส่วนได้้เส่ยท่ี่�เก่�ยวข้ัองม่ 4 กลืุ่่ม ค่อ วิสาห้กิจขันาด้กลื่างแลื่ะขันาด้ย่อม ธุรกิจขันาด้ให้ญ่ สถาบันวิจัย แลื่ะห้น่วยงานรัฐบาลื่  
นำไป้สู่การวิเคราะห์้แรงจูงใจเพื่่�อสร้างแนวที่างความร่วมม่อสำห้รับแต่ลื่ะกลุ่ื่ม ได้้แก่ 1) พื่ันธมิตรที่างการค้า (สินค้า/บริการ)  
เจาะตลื่าด้ไที่ย จน่ แลื่ะอาเซึ่ย่น 2) พื่นัธมติรการลื่งที่นุ ที่่�ตั�งเป้้าห้มายในไที่ย จน่ แลื่ะอาเซึ่ย่น 3) พื่นัธมิตรในการวิจยั แลื่ะ 4) พื่นัธมติรภาครฐั 
ที่ั�งน่�จำเป็้นต้องพื่จิารณาที่ำเลื่ที่่�ตั�งขัองผูเ้ล่ื่นห้ลื่กัห้รอ่พื่นัธมิตรที่่�มศ่กัยภาพื่ในจน่ ควบคูไ่ป้กับแนวที่างการเข้ัาสูต่ลื่าด้ต่างป้ระเที่ศขัองจน่ด้้วย

5.2 เสริมความเข่้มแข่็งภายในองค์กรเพื�อก้าวส้่โลกดิจัิทัล  

1) ยกระดับระบบสารสนเทศ เพื�อรองรับองค์กรดิจัิทัล

ดั้านโครงสร้างพื่่�นฐานมื่ควิามืมืั�นคงป้ลอดัภัยทางไซิเบอร์  : Secure and Efficient Infrastructure

ม่การป้รับป้รุงระบบโครงสร้างพื่่�นฐานให้้ม่ความพื่ร้อมต่อการใช้งานแลื่ะม่ความมั�นคงป้ลื่อด้ภัยที่างไซึ่ต์เบอร์ ซึ่้�งได้้ม่การด้ำเนินการ 
ป้รับป้รุงย้ายระบบที่่�ติด้ตั�งบนฮาร์ด้แวร์เดิ้ม (Physical Server) สู่คอมพิื่วเตอร์เสม่อน (Virtual Machines) เพื่่�อการบริห้ารจัด้การ
คอมพื่วิเตอร์แมข่ัา่ยได้อ้ย่างมป่้ระสทิี่ธภิาพื่ รองรับการสำรองขัอ้มูลื่แบบอัตโนมัต ิซ้ึ่�งจดั้เกบ็ขัอ้มูลื่สำรองไวท้ี่่� สอวช. แลื่ะภายนอกองคก์ร 
(DR-Site) ที่ั�งน่�ยงัมเ่ครอ่ข่ัายอินเที่อร์เน็ตความเรว็สูงจาก 2 แห้ล่ื่ง ซ้ึ่�งที่ำห้น้าที่่�สำรองซ้ึ่�งกันแลื่ะกัน ลื่ด้ผลื่กระที่บห้ากเครอ่ข่ัายอินเที่อร์เน็ต
ใช้งานไม่ได้้ ม่ความเร็วขัองอินเที่อร์เน็ตรวมไม่น้อยกว่า 1 Gbps ซึ่้�งใช้สำห้รับการให้้บริการอินเที่อร์เน็ต เว็บไซึ่ต์ แลื่ะม่ระบบ Virtual 
Private Network (VPN) ที่่�เพื่่ยงพื่อสำห้รับการใช้งานนอกสถานที่่� รองรับการใช้งานจากคอมพื่ิวเตอร์ โที่รศัพื่ที่์เคลื่่�อนที่่�

ม่การรักษัาความมั�นคงป้ลื่อด้ภัยที่างไซึ่เบอร์ โด้ยใช้อุป้กรณ์ ซึ่อฟต์แวร์ที่่�ม่ป้ระสิที่ธิภาพื่ในการป้้องกัน ร่วมทัี่�งการเขั้าร่วมโครงการ  
Government Threat Monitoring System (GTM) แลื่ะ Government Website Protection System (GWP) ขัองสำนักงานธรุกรรม
อเิล็ื่กที่รอนิกส์ (ETDA) ที่่�ช่วยวิเคราะห์้แลื่ะป้อ้งกันการโจมตไ่ด้อ้ย่างมป่้ระสิที่ธิภาพื่ การให้บ้ริการเวบ็ไซึ่ตข์ัอง สอวช. มก่ารติด้ตั�ง Secure 
Socke t  Laye r  ( SSL )  เพื่่� อการรั กษัาความป้ลื่อด้ภัยในการรับส่ง ข้ัอมูลื่ ขัองผู้ ใช้งานกับคอมพื่ิว เตอร์เคร่อ ข่ัาย  
ที่ั�งน่�จากการป้ระเมินผลื่ระดั้บความพื่ร้อมรัฐบาลื่ดิ้จิที่ัลื่ห้น่วยงานภาครัฐขัองป้ระเที่ศไที่ย ป้ระจำป้ี 2565 สอวช. ได้้คะแนน
ในตัวช่�วัด้ที่่� 5 Secure and Efficient Infrastructure เที่่ากับ 96.83% ซึ่้�งสูงกว่าคะแนนเฉลื่่�ยห้น่วยงานระบบกรมห้ร่อเที่่ยบเที่่า 
ในกลืุ่ม่เด้ย่วกนั

การด้ำเนินการในอนาคต จัด้ให้้ม่การเช่�อมโยงเคร่อข่ัาย เพื่่�อให้้พื่นักงาน สอวช. สามารถเขั้าถ้งเคร่อขั่ายอินเที่อร์เน็ตได้้ 
อย่างง่าย ในการป้ฏิิบัติงานนอกสถานที่่� รวมที่ั�งจัด้ให้้ม่ความพื่ร้อมในการด้ำเนินการด้้านการเป้ิด้เผยขั้อมูลื่ (Open Data)
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นอกจากการดู้แลื่พื่นกังานอย่างใกล้ื่ชดิ้แล้ื่ว สำนกังานจำเป็้นต้องม ่
เคร่�องม่อในการวิเคราะห้์ขั้อมูลื่ด้้านการบริห้ารที่รัพื่ยากรบุคคลื่
แลื่ะการพื่ฒันาบคุลื่ากรอยา่งตอ่เน่�อง จง้ได้น้ำเคร่�องมอ่ Microsoft 
PowerBI มาพื่ฒันาเป็้น HR Dashboard เพื่่�อรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ   
เพื่่�อให้ผู้บ้ริห้ารวางแผนห้รอ่ตัด้สินใจในสถานการณ์ตา่ง ๆ   รวมที่ั�ง 
สามารถกำห้นด้นโยบายด้า้นการบรหิ้ารแลื่ะพื่ฒันาบคุลื่ากรที่่�ตอบ
สนองต่อความต้องการขัองพื่นักงานได้้อย่างม่ป้ระสิที่ธิภาพื่ โด้ย
ระบบด้งักล่ื่าวได้ใ้ชห้้ลัื่กการเช่�อมฐานขัอ้มลูื่ API จากฐานข้ัอมลูื่ HR 
เช่�อมกบัฐานขัอ้มลูื่ห้ลื่กั (Master Data) กบัระบบอ่�น ๆ  เชน่ ระบบ
สวสัด้กิาร (Health & Welfare) แลื่ะระบบบรหิ้ารงบป้ระมาณแลื่ะ
การเงินบัญช่ (Alldo)

ติอ่ยอดัการทำางานแบบ Hybrid สูก่ารเป็้น Digital 
Organization

มก่ารพื่ฒันาระบบภายในให้้ม่การเช่�อมโยงข้ัอมลูื่จากแห้ล่ื่งข้ัอมลูื่ห้ลื่กั  
เพื่่�อลื่ด้กระบวนการ ลื่ด้ความซึ่�ำซึ่้อน แลื่ะสามารถบริห้ารจัด้การ
ขั้อมูลื่ได้้ง่าย การเช่�อมโยงขั้อมูลื่เริ�มต้นจากระบบ HR เป้็นระบบ
ฐานขั้อมูลื่พื่นักงาน จะถูกเช่�อมโยงมาไว้ระบบ Master Data
เพื่่�อให้้ระบบอ่�น ๆ มาเช่�อมแลื่ะเร่ยกใช้งาน

ระบบห้ลื่ักที่่�ม่การเช่�อมโยงขั้อมูลื่กับระบบ Master Data เช่น 
ระบบบริห้ารงบป้ระมาณแลื่ะการเงินบัญช่ (Alldo) ระบบบริห้าร
สวัสด้ิการ (Health & Welfare)  ระบบบริห้ารผลื่การป้ฏิิบัติงาน 
(Individual Action and Development Plan : IADP)  
ระบบป้ระเมนิที่ด้ลื่องงาน ระบบบรหิ้ารจดั้การเอกสาร (Enterprise 
Content Management : ECM)

จัด้ให้้ม่เคร่�องม่อที่่�พื่ร ้อมสำห้รับการป้ฏิิบัติงานนอกสถานที่่�
เช่น Microsoft 365, Onedrive, Zoom, Adobe Acrobat

2) พฒันาบคุลากรส้อ่งคก์รแหง่การเรยีนร้้
และเติบโต

ดั้านระบบการบริห์ารบุคคล

จากสถานการณ์การระบาด้ขัองโรคโควิด้ 19 ที่่�ผ่านมาการป้รับ
ระบบการบรหิ้ารที่รพัื่ยากรบคุคลื่เป้น็ระบบตน้ ๆ  ที่่�จะตอ้งให้ค้วาม
สำคญัแลื่ะเรง่ป้รบัป้รงุกระบวนการแลื่ะขัั�นตอนการที่ำงานโด้ยด้ว่น 
เน่�องจากเป้็นระบบงานสำคัญท่ี่�จะกระที่บต่อพื่นักงานในองค์กร 
สำนักงานจ้งได้้เร่งห้าเคร่�องม่อแลื่ะนำเที่คโนโลื่ย่ดิ้จิทัี่ลื่มาพัื่ฒนา
กระบวนการที่ำงานให้ม่   เพื่่�อรองรับการที่ำงานแบบผสมผสาน 
(Hybrid Work) ให้้สามารถเขั้าถ้งระบบต่าง ๆ ได้้อย่างสะด้วก  
โด้ยไม่จำเป็้นต้องเขั้ามาในพื่่�นที่่�ขัองสำนักงาน ซ้ึ่�งเป้็นการป้้องกัน
การแพื่ร่ระบาด้ขัองโรคโควิด้ 19 ในพื่่�นที่่�สำนักงาน แลื่ะเป้็นการ
เพื่ิ�มป้ระสทิี่ธิภาพื่ในการป้ฏิบิตังิานขัองพื่นักงาน โด้ยเคร่�องมอ่ด้งักล่ื่าว 
ได้้ใช้ระบบห้ลื่ัก NXPO Apps แลื่ะเพิื่�มโมดุ้ลื่ย่อย ได้้แก่ ระบบ 
การจองเวลื่าการเขั้ามาในพ่ื่�นท่ี่�สำนักงาน ระบบการเบิกแลื่ะ 
การรายงานผลื่ตรวจโควิด้ 19 แลื่ะระบบ Health & Welfare ที่่�
อำนวยความสะด้วกในการเบิกสวัสดิ้การ แลื่ะยังยกเลิื่กการใช้
เอกสารได้้ 100% นอกจากน่� สำนักงานยังให้้ความสำคัญกับ
พื่นักงานให้ม่ด้้วยการพื่ัฒนาระบบ Onboarding Program  เพื่่�อ
ดู้แลื่พื่นักงานให้ม่ในช่วงการที่ด้ลื่องการป้ฏิิบัติงาน

ดั้านการพื่ัฒนาบุคลากร

สำนักงานสนับสนุนให้้บุคลื่ากรได้้รับการพื่ัฒนาอย่างต่อเน่�อง 
ที่ั�งความรู้แลื่ะที่ักษัะที่่�จำเป้็นต่อการที่ำงาน (Technical Skill)  
การพัื่ฒนาความรู้แลื่ะวิธ่คิด้ด้้านดิ้จิที่ัลื่ (Digital Literacy & 
Mindset) การพื่ัฒนาด้้านที่ักษัะที่างสังคมที่่�ใช้เพื่่�อป้ฏิิสัมพื่ันธ ์
กับผู้คน (Soft Skill) ที่่�จำเป้็น การพื่ัฒนาที่ักษัะการเป้็นผู้นำ 
(Leadership Competency) แลื่ะส่งเสรมิการป้ลื่กูฝัึงเร่�องคา่นยิม 
สอวช. (NXPO Core Values) เพื่่�อเป็้นห้ลัื่กในการป้ฏิิบัติงาน  
ผ่านรูป้แบบ Learning Model 70:20:10 โด้ยเน้นการเร่ยนรู ้
ในรปู้แบบ 70 คอ่ การนำความรูสู้ก่ารลื่งมอ่ที่ำงานจรงิจนได้ผ้ลื่ลื่พัื่ธ์ 
ได้้แก่ On the Job Coaching แลื่ะ การมอบห้มายงาน (Job 
Assignment) ผ่านการป้ระชุมขัับเคลื่่�อนงานป้ระจำสัป้ด้าห้์  
รวมที่ั�ง การอำนวยความสะด้วกให้้พื่นักงานสามารถพื่ัฒนาตนเอง
ได้้ทีุ่กที่่�ทีุ่กเวลื่าผ่านช่องที่างการเร่ยนรู้แบบ Self-Learning  
ที่่�รวบรวมไว้บน HR Intranet แลื่ะม่การวัด้ผลื่การเร่ยนรู้ 
ขัองพื่นักงานโด้ยใช้ Kirkpatrick Evaluation Model

ม่การจัด้ที่ำความรู้ความสามารถตามห้น้าที่่� (Role-based 
Competency) ขัองสายวิชาการแลื่ะสายสนับสนุน เพื่่�อยกระด้ับ
ศกัยภาพื่ขัองบคุลื่ากรที่่�เห้มาะสมกบัสายงานแลื่ะตำแห้นง่ที่่�ถอ่ครอง  
รวมที่ั�งสมรรถนะด้้านการเป้็นผู้นำ (Leadership Competency)  
แลื่ะการพื่ัฒนาตัวช่�วัด้ขัองค่านิยมองค์กร (NXPO Core Values) 
ที่่�มค่วามเฉพื่าะเจาะจงขัองแต่ลื่ะกลืุ่ม่ยุที่ธศาสตร์ เพื่่�อนำไป้พัื่ฒนา
ได้้ตรงจุด้มากขั้�น นอกจากน่� สำนักงานได้้เตร่ยมพัื่ฒนาระบบ 
Performance Management and Development  ซึ่้�งจะช่วยให้้ 
สำนักงานที่ราบระด้ับความสามารถขัองบุคลื่ากรเพื่่�อการพื่ัฒนา
ที่กัษัะ (Skill) ความรู ้(Knowledge) แลื่ะคุณลัื่กษัณะ (Attributes) 
ขัองบุคลื่ากรให้้เห้มาะสมกับระด้ับตำแห้น่ง โด้ยจะม่การใช้งาน
ระบบในป้ีงบป้ระมาณ พื่.ศ. 2566
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3) สรา้งความผก้พนัและวฒันธิรรมองคก์ร 

ป้ัจจุบันภายในองค์กรจะม่พื่นักงานที่่�ม่เจเนอเรชั�นท่ี่�แตกต่างกัน 
การสร้างความผูกพัื่นแลื่ะวัฒนธรรมองค์กรจง้เป็้นสิ�งที่่�มค่วามสำคัญ  
สำนักงานจ้งสนับสนุนให้้พื่นักงานเขั้ามาม่ส่วนร่วมในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร จ้งเกิด้กลืุ่่ม Youthful ซึ่้�งเป้็นกลืุ่่มพื่นักงานให้ม่
อายุไม่เกิน 30 ป้ี ที่ำห้น้าที่่�เป้็น Change Agent เพื่่�อเช่�อมสัมพื่ันธ์
แลื่ะส ร้างการ ม่ ส่วนร่ วม กับเพื่่� อนพื่นักงาน เ ม่� อองค์กร 
ม่การเป้ลื่่�ยนแป้ลื่งกระบวนการที่ำงาน แลื่ะยังที่ำห้น้าที่่�ส่�อสาร 
ในเร่�องการพื่ัฒนาองค์กรที่่�สำคัญ 

การที่ำงานแบบผสมผสานจะกลื่ายเป็้นวัฒนธรรมการที่ำงาน 
เต็มรูป้แบบในอนาคต สำนักงานจ้งจำเป้็นต้องป้รับเป้ล่ื่�ยนองค์กร
ที่ั�งในเชิงระบบแลื่ะกายภาพื่ ในปี้ท่ี่�ผ่านมา จ้งได้้ม่การสำรวจ 
ความคิด้เห้น็ขัองพื่นักงานเก่�ยวกับการที่ำงานในรูป้แบบต่าง ๆ  นำไป้สู่ 
การกำห้นด้นโยบายการที่ำงาน (Work from Anywhere: W@A) 
การออกระเบ่ยบ แลื่ะป้ระกาศต่าง ๆ รวมทัี่�ง พื่ัฒนาเคร่�องม่อ 
การที่ำงานให้ม ่ๆ  เพื่่�ออำนวยความสะด้วกให้แ้กพ่ื่นกังาน นอกจาก
น่� สำนกังานยงัให้ค้วามสำคญัเร่�องสขุัภาพื่ที่างใจ ห้ากจะตอ้งที่ำงาน
ที่่�บ้ านเ พ่ื่ยงลื่ำพื่ัง  ด้้วยการให้้ความรู้ แลื่ะฝึึกป้ฏิิบัติด้้ าน  
Mental Health

4) ส่งเสริมการเคารพและคุ้มครองสิทธิิ
มนุษยชน 

สอวช. ป้ฏิบิตัติอ่พื่นกังานที่กุคนอยา่งเที่า่เที่ย่ม แลื่ะให้ค้วามเคารพื่
ในความห้ลื่ากห้ลื่าย ยอมรับในความแตกต่างขัองบุคลื่ากร  

5) ยกระดบัการบริหารและจัดัการความเสี�ยง

สอวช. ให้ค้วามสำคญักบัการบรหิ้ารความเส่�ยงที่ั�วที่ั�งองคก์ร มก่าร
จดั้การอย่างเป็้นระบบแลื่ะต่อเน่�องด้้วยกระบวนการอย่างเห้มาะสม  
ซึ่้�งเป้็นไป้ตามแนวป้ฏิิบัติตามมาตรฐานสากลื่ COSO ERM 2017 
โด้ยม่เป้้าห้มายเพื่่�อสร้างการกำกับดู้แลื่ที่่�ด้่ จัด้การความเส่�ยง
ที่่�ม่นัยสำคัญแลื่ะส่งผลื่กระที่บต่อวัตถุป้ระสงค์ ช่�อเส่ยงแลื่ะภาพื่
ลื่ักษัณ์ขัององค์กร ตลื่อด้จนการป้ฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบแลื่ะ
ขัอ้กฎห้มายตา่ง ๆ  ที่่�เก่�ยวขัอ้งอยา่งเครง่ครดั้ สง่เสรมิให้ก้ารบรหิ้าร
ความเส่�ยงเป็้นห้น้�งในวฒันธรรมองค์กรที่่�สำคัญ ผูบ้รหิ้ารแลื่ะพื่นักงาน 
มค่วามรู ้ความเข้ัาใจ โด้ยสามารถนำแนวที่างการบรหิ้ารความเส่�ยง 
รวมที่ั�งม่ส่วนร่วมแลื่ะสนับสนุนเพื่่�อป้ระยุกต์สู ่การป้ฏิิบัติงาน
ได้้จริง ม่การติด้ตามแลื่ะป้ระเมินสถานการณ์ซึ่้�งอาจส่งผลื่กระที่บ
ต่อการด้ำเนินงาน เพื่่�อที่บที่วนแลื่ะป้รับป้รุงมาตรการเชิงป้้องกัน
ความเส่�ยงให้้ทัี่นต่อการเป้ลื่่�ยนแป้ลื่งขัองสภาพื่แวด้ลื่้อมที่ั�งภายใน
แลื่ะภายนอกอย่างต่อเน่�อง ม่กระบวนการรายงานผลื่การบริห้าร
ความเส่�ยงตามแผนจดั้การความเส่�ยง แลื่ะกจิกรรมควบคมุท่ี่�กำห้นด้ 
แลื่ะรายงานผลื่ต่อผู้บริห้ารสายงาน แลื่ะคณะกรรมการบริห้าร
ความเส่�ยงเป้็นรายไตรมาส แลื่ะนำส่งรายงานการป้ระเมินผลื่ต่อ
คณะกรรมการอำนวยการป้ระจำป้ี รวมถ้งม่การที่บที่วนนโยบาย
แลื่ะกรอบการบริห้ารความเส่�ยงขัอง สอวช. ทีุ่กป้ี ห้ร่อเม่�อม่การ
เป้ลื่่�ยนแป้ลื่งสำคัญ

จดั้ที่ำแลื่ะป้รับป้รุงนโยบายการคุม้ครองข้ัอมลูื่ส่วนบุคคลื่ขัอง สอวช.  
ให้้มม่าตรการกำกับดู้แลื่แลื่ะบริห้ารจดั้การอย่างชดั้เจนแลื่ะเห้มาะสม  
เผยแพื่ร่บนเว็บไซึ่ต์ขัอง สอวช. แลื่ะส่�อสารนโยบายการคุ้มครอง
ขั้อมูลื่ส่วนบุคคลื่กับพื่นักงานทีุ่กคนให้้ได้้รับขั้อมูลื่ที่่�ถูกต้อง
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6ส่่่่วนที่่่�่ 
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รายงานของผู้้�สอบบัญชีีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ 

ความเห็็น
ข้้าพเจั้าได้ตรวจัสอบรายงานการเงินข้องสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ (สอวช.)  
ซึ่ึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงนิ งบแสดงการเปล่�ยนแปลงสนิทรพัย์
สทุธิ/ิส่วนทนุและงบกระแสเงนิสด สำห่รบัปีสิ�นสดุวนัเดย่วกนั และห่มายเห่ตปุระกอบงบการเงนิ รวมถึงึสรปุนโยบายการบญัชท่่�สำคญั 

ข้้าพเจั้าเห่็นว่า รายงานการเงินข้้างต้นน่�แสดงฐานะการเงินข้องสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม
แห่่งชาติ (สอวช.) ณ วันท่� 30 กันยายน 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำห่รับปีสิ�นสุดวันเด่ยวกัน โดยถึูกต้องตามท่�ควร 
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐท่�กระทรวงการคลังกำห่นด

เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
ข้้าพเจั้าได้ปฏิิบัติงานตรวจัสอบตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช่ ความรับผิดชอบ 
ข้องข้้าพเจั้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบข้องผู้สอบบัญช่ต่อการตรวจัสอบรายงานการเงินในรายงานข้องข้้าพเจั้า ข้้าพเจั้าม่ความ
เปน็อสิระจัากสำนักงานตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินท่�กำห่นดโดยคณะกรรมการตรวจัเงินแผ่นดนิและประมวล
จัรรยาบรรณข้องผู้ประกอบวิชาช่พบัญช่ รวมถึึงมาตรฐานเร่�องความเป็นอิสระท่�กำห่นดโดยสภาวิชาช่พบัญช่ (ประมวลจัรรยาบรรณ 
ข้องผูป้ระกอบวชิาชพ่บญัช)่ ในส่วนท่�เก่�ยวข้้องกบัการตรวจัสอบรายงานการเงนิ และข้้าพเจ้ัาได้ปฏิิบตัติามความรบัผิดชอบด้านจัรรยาบรรณ 
อ่�นๆ ซึ่ึ�งเป็นไปตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินและประมวลจัรรยาบรรณข้องผู้ประกอบวิชาช่พบัญช่ ข้้าพเจั้า 
เช่�อว่าห่ลักฐานการสอบบัญช่ท่�ข้้าพเจั้าได้รับเพ่ยงพอและเห่มาะสม เพ่�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห่็นข้องข้้าพเจั้า

ข�อม้ลอ่�น
ผูบ้รหิ่ารเป็นผูร้บัผดิชอบตอ่ข้อ้มูลอ่�น ข้อ้มูลอ่�นประกอบดว้ยข้อ้มลูซึ่ึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจัำป ีแต่ไมร่วมถึงึรายงานการเงนิและรายงาน
ข้องผู้สอบบัญช่ท่�อยู่ในรายงานนั�น ซึ่ึ�งคาดว่ารายงานประจัำปีจัะถึูกจััดเตร่ยมให่้ข้้าพเจั้าภายห่ลังวันท่�ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่น่� 

ความเห่็นข้องข้้าพเจั้าต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึึงข้้อมูลอ่�นและข้้าพเจั้าไม่ได้ให่้ความเช่�อมั�นต่อข้้อมูลอ่�น 

ความรบัผดิชอบข้องข้้าพเจ้ัาท่�เก่�ยวเน่�องกับการตรวจัสอบรายงานการเงนิคอ่ การอ่านและพจิัารณาว่าข้้อมลูอ่�นมค่วามข้ดัแย้งท่�มส่าระสำคญักบัรายงาน
การเงนิห่ร่อกบัความรูท้่�ได้รบัจัากการตรวจัสอบข้องข้้าพเจ้ัา ห่รอ่ปรากฏิว่า ข้้อมลูอ่�นมก่ารแสดงข้้อมลูท่�ข้ดัต่อข้้อเทจ็ัจัรงิอนัเป็นสาระสำคญัห่รอ่ไม่

เม่�อข้้าพเจั้าได้อ่านรายงานประจัำปี ห่ากข้้าพเจั้าสรุปได้ว่าม่การแสดงข้้อมูลท่�ข้ัดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้้าพเจั้าต้องส่�อสาร
เร่�องดังกล่าวกับผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำกับดูแล เพ่�อให่้ผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไข้ข้้อมูลท่�แสดงข้ัดต่อข้้อเท็จัจัริง

ความรับผู้ิดชีอบของผู้้�บริห็ารและผู้้�มีห็น�าที่ี�ในการกำากับด้แลต่อรายงานการเงิน
ผู้บริห่ารม่ห่น้าท่�รับผิดชอบในการจััดทำและนำเสนอรายงานการเงินเห่ล่าน่�โดยถูึกต้องตามท่�ควรตามมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและ
นโยบายการบญัชภ่าครฐัท่�กระทรวงการคลังกำห่นด และรับผดิชอบเก่�ยวกบัการควบคุมภายในท่�ผูบ้รหิ่ารพจิัารณาวา่จัำเปน็เพ่�อให่ส้ามารถึ
จััดทำรายงานการเงินท่�ปราศึจัากการแสดงข้้อมูลท่�ข้ัดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจัะเกิดจัากการทุจัริตห่ร่อข้้อผิดพลาด  

ในการจัดัทำรายงานการเงิน ผูบ้ริห่ารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถึข้องสำนักงานในการดำเนินงานต่อเน่�อง เปิดเผยเร่�องท่�เก่�ยวกับ 
การดำเนนิงานตอ่เน่�องตามความเห่มาะสม และการใชเ้กณฑ์์การบญัชส่ำห่รบัการดำเนนิงานตอ่เน่�อง เวน้แตม่ข่้อ้กำห่นดในกฎห่มายห่รอ่
เป็นนโยบายรัฐบาลท่�จัะเลิกสำนักงานห่ร่อห่ยุดดำเนินงานห่ร่อไม่สามารถึดำเนินงานต่อเน่�องต่อไปได้ 

ผู้ม่ห่น้าท่�ในการกำกับดูแลม่ห่น้าท่�ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจััดทำรายงานการเงินข้องสำนักงาน 
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ความรับผู้ิดชีอบของผู้้�สอบบัญชีีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
การตรวจัสอบข้องข้้าพเจ้ัามวั่ตถุึประสงค์เพ่�อให้่ได้ความเช่�อมั�นอย่างสมเห่ตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศึจัากการแสดงข้้อมูลท่�ข้ดัต่อ 
อเทจ็ัจัรงิอนัเป็นสาระสำคญัห่รอ่ไม่ ไม่ว่าจัะเกดิจัากการทจุัรติห่รอ่ข้้อผดิพลาด และเสนอรายงานข้องผูส้อบบญัชซ่ึ่ึ�งรวมความเห่น็ข้องข้้าพเจ้ัา 
อยูด้่วย ความเช่�อมั�นอย่างสมเห่ตสุมผลคอ่ความเช่�อมั�นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบัิตงิานตรวจัสอบตามห่ลกัเกณฑ์์มาตรฐาน
เก่�ยวกบัการตรวจัเงนิแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัชจ่ัะสามารถึตรวจัพบข้้อมลูท่�ข้ดัต่อข้้อเทจ็ัจัริงอนัเป็นสาระสำคญัท่�มอ่ยูไ่ด้เสมอไป ข้้อมลู
ท่�ข้ดัต่อข้้อเทจ็ัจัรงิอาจัเกดิจัากการทจุัรติห่รอ่ข้้อผดิพลาดและถึอ่ว่ามส่าระสำคญัเม่�อคาดการณ์ได้อย่างสมเห่ตสุมผลว่ารายการท่�ข้ดัต่อข้้อเทจ็ัจัรงิ
แต่ละรายการห่รอ่ทุกรายการรวมกนัจัะม่ผลต่อการตดัสนิใจัทางเศึรษฐกิจัข้องผู้ใช้รายงานการเงินจัากการใช้รายงานการเงินเห่ล่าน่�

ในการตรวจัสอบข้องข้้าพเจั้าตามห่ลักเกณฑ์์มาตรฐานเก่�ยวกับการตรวจัเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญช่ ข้้าพเจั้าได้ใช้ดุลยพินิจั
และการสังเกตและสงสัยเย่�ยงผู้ประกอบวิชาช่พตลอดการตรวจัสอบ การปฏิิบัติงานข้องข้้าพเจั้ารวมถึึง 
• ระบุและประเมินความเส่�ยงจัากการแสดงข้้อมูลท่�ข้ัดต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงินไม่ว่าจัะเกิดจัากการทุจัริต 

ห่รอ่ข้้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบิตังิานตามวธิิก่ารตรวจัสอบเพ่�อตอบสนองต่อความเส่�ยงเห่ล่านั�น และได้ห่ลักฐานการสอบบญัช่ 
ท่�เพ่ยงพอและเห่มาะสมเพ่�อเป็นเกณฑ์์ในการแสดงความเห็่นข้องข้้าพเจ้ัา ความเส่�ยงท่�ไม่พบข้้อมูลท่�ข้ดัต่อข้้อเท็จัจัริงอันเป็นสาระสำคัญ
ซึ่ึ�งเป็นผลมาจัากการทจุัรติจัะสงูกว่าความเส่�ยงท่�เกดิจัากข้้อผิดพลาด เน่�องจัากการทจุัรติอาจัเก่�ยวกบัการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลง
เอกสารห่ลกัฐาน การตั�งใจัละเว้นการแสดงข้้อมูล การแสดงข้้อมูลท่�ไม่ตรงตามข้้อเทจ็ัจัรงิห่รอ่การแทรกแซึ่งการควบคมุภายใน 

• ทำความเข้้าใจัในระบบการควบคุมภายในท่�เก่�ยวข้้องกับการตรวจัสอบ เพ่�อออกแบบวิธิ่การตรวจัสอบท่�เห่มาะสมกับสถึานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพ่�อวัตถึุประสงค์ในการแสดงความเห่็นต่อความม่ประสิทธิิผลข้องการควบคุมภายในข้องสำนักงาน

• ประเมนิความเห่มาะสมข้องนโยบายการบัญชท่่�ผูบ้รหิ่ารใชแ้ละความสมเห่ตุสมผลข้องประมาณการทางบัญชแ่ละการเปิดเผยข้อ้มูล
ท่�เก่�ยวข้้องซึ่ึ�งจััดทำข้ึ�นโดยผู้บริห่าร  

• สรุปเก่�ยวกับความเห่มาะสมข้องการใช้เกณฑ์์การบัญช่สำห่รับการดำเนินงานต่อเน่�องข้องผู้บริห่ารและจัากห่ลักฐานการสอบบัญช่ 
ท่�ได้รบั สรปุวา่ม่ความไมแ่นน่อนท่�ม่สาระสำคญัท่�เก่�ยวกบัเห่ตกุารณ ์ห่รอ่สถึานการณ์ท่�อาจัเปน็เห่ตใุห่เ้กดิข้อ้สงสยัอยา่งมน่ยัสำคญั
ต่อความสามารถึข้องสำนักงานในการดำเนินงานต่อเน่�องห่ร่อไม่ ถึ้าข้้าพเจั้าได้ข้้อสรปุว่ามค่วามไม่แน่นอนท่�มส่าระสำคญั ข้้าพเจ้ัา 
ต้องกล่าวไว้ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้ัาโดยให้่ข้้อสังเกตถึึงการเปิดเผยข้้อมูลในรายงานการเงินท่�เก่�ยวข้้อง ห่ร่อถึ้าการ 
เปิดเผยข้้อมูลดังกล่าวไม่เพ่ยงพอ ความเห่็นข้องข้้าพเจั้าจัะเปล่�ยนแปลงไป ข้้อสรุปข้องข้้าพเจั้าข้ึ�นอยู่กับห่ลักฐานการสอบบัญช่ท่� 
ได้รับจันถึึงวันท่�ในรายงานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจั้า อย่างไรก็ตามเห่ตุการณ์ห่ร่อสถึานการณ์ในอนาคตอาจัเป็นเห่ตุให่้สำนักงาน
ต้องห่ยุดการดำเนินงานต่อเน่�อง  

• ประเมนิการนำเสนอโครงสรา้งและเน่�อห่าข้องรายงานการเงนิโดยรวม รวมถึงึการเปดิเผยข้อ้มลูวา่รายงานการเงนิแสดงรายการและ
เห่ตุการณ์ในรูปแบบท่�ทำให่้ม่การนำเสนอข้้อมูลโดยถึูกต้องตามท่�ควรห่ร่อไม่

ข้า้พเจัา้ไดส้่�อสารกับผูม้ห่่น้าท่�ในการกำกับดแูลในเร่�องตา่งๆ ท่�สำคัญ ซึ่ึ�งรวมถึงึข้อบเข้ตและช่วงเวลาข้องการตรวจัสอบตามท่�ไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ท่�มน่ยัสำคญัท่�พบจัากการตรวจัสอบรวมถึึงข้อ้บกพรอ่งท่�มน่ยัสำคญัในระบบการควบคมุภายในห่ากข้า้พเจัา้ไดพ้บในระห่ว่าง
การตรวจัสอบข้องข้้าพเจั้า

ผู้สอบบัญช่ท่�รับผิดชอบงานสอบบัญช่และนำเสนอรายงานฉบับน่�ค่อ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

(นางสาวสุลลิต อาดสว่าง)
ผู้สอบบัญช่รับอนุญาต ทะเบ่ยนเลข้ท่� 7517

บริษัท สอบบัญช่ธิรรมนิติ จัำกัด
กรุงเทพมห่านคร
วันท่� 28 ธิันวาคม 2565 
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งบแสดงฐานะการเงิน
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ณ วันที่่่� 30 กัันยายน 2565

สินที่รัพย์

ห็มายเห็ตุ 2565 2564

สินทรัพย์ห่มุนเว่ยน

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด 4 3,243,409,293.44 5,443,310,977.97

ลูกห่น่�ระยะสั�น 5 1,772,356.50 627,440.00

วัสดุคงเห่ล่อ 500,495.29 667,618.89

สินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น 6 6,414,937.88 4,937,077.75

รวมสิินทรัพย์์หมุนเวีย์น 3,252,097,083.11 5,449,543,114.61

สินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิิ 7 23,764,622.82 14,929,326.05

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน - สุทธิิ 8 14,589,303.17 4,915,067.04

สินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น 9 266,900.00 147,774.20

รวมสิินทรัพย์์ไม่หมุนเวีย์น 38,620,825.99 19,992,167.29

รวมสิินทรัพย์์ 3,290,717,909.10 5,469,535,281.90

ห่น่วย : บาท

(นางสาวรติมา เอ้�อธรรมาภิิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิิติพงค์์ พร้อมวงค์์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา 

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถึูกต้องและเป็นจัริง

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�
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ห็นี�สินและสินที่รัพย์สุที่ธิิ/ส่วนทีุ่น

ห่น่วย : บาท

ห็มายเห็ตุ 2565 2564

ห่น่�สินห่มุนเว่ยน

เจั้าห่น่�ระยะสั�น 10 18,119,755.35 118,374,048.49

เจั้าห่น่�เงินโอนและรายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้ 11 2,647,031,371.64 4,719,162,321.31

ห่น่�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนท่�ถึงึกำห่นดชำระภายใน 1 ปี 12 3,343,626.59 3,701,826.23

ห่น่�สินห่มุนเว่ยนอ่�น 13 3,130,952.26 3,232,186.60

รวมหนี�สิินหมุนเวีย์น 2,671,625,705.84 4,844,470,382.63

ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยน

ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิิ 12 4,343,343.60 3,043,166.44

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 14 17,760,448.00 14,953,298.00

ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น 15 773,535.60 1,186,208.00

รวมหนี�สิินไม่หมุนเวีย์น 22,877,327.20 19,182,672.44

รวมหนี�สิิน 2,694,503,033.04 4,863,653,055.07

สินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน

ทุนประเดิม 25,939,497.62 25,939,497.62

รายได้สูงกว่าค่าใช้จั่ายสะสม 574,827,037.44 584,494,388.21

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

รวมสิินทรัพย์์สิุทธิิ/สิ่วนทุน 596,214,876.06 605,882,226.83

รวมหนี�สิินและสิินทรัพย์์สิุทธิิ/สิ่วนทุน 3,290,717,909.10 5,469,535,281.90

(นางสาวรติมา เอ้�อธรรมาภิิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิิติพงค์์ พร้อมวงค์์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา 

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถึูกต้องและเป็นจัริง

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ณ วันที่่่� 30 กัันยายน 2565
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(นางสาวรติมา เอ้�อธรรมาภิิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิิติพงค์์ พร้อมวงค์์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา 

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถึูกต้องและเป็นจัริง

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�

งบแสดงผู้ลการดำาเนินงานที่างการเงิน
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ส่่ำาหรับปีส่่้�นสุ่่ดวันที่่่� 30 กัันยายน 2565

ห่น่วย : บาท

ห็มายเห็ตุ 2565 2564

รายได้

รายได้จัากเงินงบประมาณ 154,476,200.00 215,156,400.00

รายได้จัากเงินอุดห่นุน 16 4,372,856,345.74 3,839,214,749.87

รายได้อ่�น 17 17,265,544.29 16,027,023.19

รวมราย์ได้้ 4,544,598,090.03 4,070,398,173.06

ค่าใช้จั่าย

ค่าใช้จั่ายบุคลากร 18 168,901,853.24 166,092,707.69

ค่าตอบแทน 19 21,311,920.00 21,887,000.00

ค่าใช้สอย 20 140,619,475.67 127,461,810.65

ค่าวัสดุ 4,525,558.94 1,951,564.77

ค่าสาธิารณูปโภค 21 1,769,681.07 1,675,690.42

เงินทุนสนับสนุนโครงการ 22  4,208,478,594.50 3,599,577,206.42

ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำห่น่าย 23 7,862,531.34 5,850,148.73

ค่าใช้จั่ายอ่�น 13.00 20.00

รวมค่่าใช้้จ่่าย์ 4,553,469,627.76 3,924,496,148.68

ราย์ได้้สิูง (ต่่ำ) กว่าค่่าใช้้จ่่าย์ก่อนต่้นทุนทางการเงิน (8,871,537.73) 145,902,024.38

ต่้นทุนทางการเงิน 795,813.04 627,157.10

ราย์ได้้สิูง (ต่่ำ) กว่าค่่าใช้้จ่่าย์สิุทธิิ (9,667,350.77) 145,274,867.28
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ห่น่วย : บาท

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสนิที่รพัย์สทุี่ธิ/ิส่วนที่นุ
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ส่่ำาหรับปีส่่้�นสุ่่ดวันที่่่� 30 กัันยายน 2565

ทีุ่น รายได�ส้ง/(ตำ�า)
กว่าค่าใชี�จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่�น/
ของสินที่รัพย์
สุที่ธิิ/ส่วนทีุ่น

รวมสินที่รัพย์
สุที่ธิิ/ส่วนทีุ่น

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

การเปลีย่์นแปลงในสินิทรัพย์/์ส่ิวนทุนสิำหรับ
ปี 2564

รายได้สูงกว่าค่าใช้จั่ายสุทธิิ - 145,274,867.28 - 145,274,867.28

ผลข้าดทุนจัากการวัดมูลค่าให่ม่ข้องผลประโยชน์ 
พนักงาน

- - (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

การเปลีย่์นแปลงในสินิทรัพย์/์ส่ิวนทุนสิำหรับ
ปี 2565

รายได้ต�ำกว่าค่าใช้จั่ายสุทธิิ - (9,667,350.77) - (9,667,350.77)

ย์อด้ค่งเหลือ ณ วันที่ 30 กันย์าย์น 2565 25,939,497.62 574,827,037.44 (4,551,659.00) 596,214,876.06

(นางสาวรติมา เอ้�อธรรมาภิิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิิติพงค์์ พร้อมวงค์์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา 

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถึูกต้องและเป็นจัริง

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�
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ห่น่วย : บาท

งบกระแสเงินสด
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ส่่ำาหรับปีส่่้�นสุ่่ดวันที่่่� 30 กัันยายน 2565

2565 2564

กระแสิเงินสิด้จ่ากกิจ่กรรมด้ำเนินงาน  

รายได้สูง (ต�ำ) กว่าค่าใช้จั่ายสุทธิิ (9,667,350.77) 145,274,867.28

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิิจัากกิจักรรมดำเนินงาน

ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำห่น่าย 7,862,531.34 5,850,148.73

ข้าดทุน (กำไร) จัากการจัำห่น่ายสินทรัพย์ถึาวร 13.00 20.00

โอนซึ่่�ออุปกรณ์มูลค่าต�ำเป็นค่าใช้จั่าย 2,429,220.42 -

ค่าใช้จั่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,807,150.00 1,423,463.00

ดอกเบ่�ยรับ (11,439,564.15) (13,210,055.38)

ดอกเบ่�ยจั่าย 405,802.04 477,442.10

กำไร (ข้าดทุน) จัากการดำเนินงานก่อนการเปล่�ยนแปลงในสินทรัพย์ 
และห่น่�สินดำเนินงาน

(7,602,198.12) 139,815,885.73

สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ�มข้ึ�น)

ลูกห่น่�ระยะสั�น (1,144,916.50) (71,205.26)

วัสดุคงเห่ล่อ   167,123.60 95,530.17

สินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น (2,588,013.04) (740,416.68)

สินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น (119,125.80) 500.00

ห่น่�สินดำเนินงานเพิ�มข้ึ�น (ลดลง)

เจั้าห่น่�ระยะสั�น (100,254,293.14) (68,077,809.61)

เจั้าห่น่�เงินโอนและรายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้ (2,072,130,949.67) 697,103,500.08

ห่น่�สินห่มุนเว่ยนอ่�น (101,234.34) 807,575.83

ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น (412,672.40) 1,186,208.00

เงินสดรับ (จั่าย) จัากการดำเนินงาน (2,184,186,279.41) 770,119,768.26

เงินสดรับจัากดอกเบ่�ย 12,549,717.06 12,780,180.08

เงินสดจั่ายผลประโยชน์พนักงาน - (3,000,000.00)

เงินสดสุทธิิได้มาจัาก (ใช้ไปใน) กิจักรรมดำเนินงาน (2,171,636,562.35) 779,899,948.34

(นางสาวรติมา เอ้�อธรรมาภิิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิิติพงค์์ พร้อมวงค์์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา 

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถึูกต้องและเป็นจัริง

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ส่่ำาหรับปีส่่้�นสุ่่ดวันที่่่� 30 กัันยายน 2565

ห่น่วย : บาท

2565 2564

กระแสิเงินสิด้จ่ากกิจ่กรรมลงทุน

เงินสดจั่ายเพ่�อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (13,028,268.29) (5,763,433.08)

เงินสดจั่ายเพ่�อสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน (10,832,600.80) (4,746,765.30)

เงินสดสุทธิิใช้ไปในกิจักรรมลงทุน (23,860,869.09) (10,510,198.38)

กระแสิเงินสิด้จ่ากกิจ่กรรมจ่ัด้หาเงิน 

เงินสดจั่ายดอกเบ่�ย (405,802.04) (477,442.10)

เงินสดจั่ายห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (3,998,451.05) (4,086,848.96)

เงินสดสุทธิิใช้ไปในกิจักรรมจััดห่าเงิน (4,404,253.09) (4,564,291.06)

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสดเพิ�มข้ึ�น (ลดลง) (2,199,901,684.53) 764,825,458.90

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

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 3,243,409,293.44 5,443,310,977.97

ข้้อมูลกระแสิเงินสิด้เปิด้เผย์เพิ่มเต่ิม

รายการท่�ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

ซึ่่�อสินทรัพย์ถึาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 4,940,428.57 1,649,500.00

(นางสาวรติมา เอ้�อธรรมาภิิมุข)
รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

(นายกิิติพงค์์ พร้อมวงค์์)
ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา 

วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ

ข้อรับรองว่าเป็นรายการอันถึูกต้องและเป็นจัริง

ห่มายเห่ตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนห่นึ�งข้องรายงานการเงินน่�
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ห็มายเห็ตุประกอบงบการเงนิ
สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห็่งชีาติ (สอวชี.)
ส่่ำาหรับปีส่่้�นสุ่่ดวันที่่่� 30 กัันยายน 2565

1. ข�อม้ลที่ั�วไป

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ (สอวช.) เป็นห่น่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการ
อุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์วิจััยและนวัตกรรม ม่บทบาทห่น้าท่�เสนอนโยบาย ยุทธิศึาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึึกษาเพ่�อผลิตและพัฒนา
กำลังคนข้องประเทศึและแผนด้านวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมข้องประเทศึท่�สอดคล้องกับยุทธิศึาสตร์ชาติแผนแม่บท และแผนอ่�น
รวมทั�งนโยบายข้องรัฐบาลต่อคณะรัฐมนตร่เพ่�อให่้ความเห่็นชอบ พิจัารณาให่้ความเห่็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจัำปีด้านการ
อดุมศึกึษาในความรบัผดิชอบข้องกระทรวง กำกบัให่ก้ารดำเนนิงานเปน็ไปในทศิึทางท่�มค่วามเช่�อมโยงและสอดคลอ้งกนั กรอบกฎห่มาย
ห่ลักท่�เก่�ยวข้้องกับการดำเนินงานข้อง สอวช. ได้แก่ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 
แห่่งชาติ พ.ศึ. 2562 ลงวันท่� 26 เมษายน 2562

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

เพ่�อวตัถึปุระสงคใ์นการรายงานข้อ้มลู จังึเรย่กสำนกังานสภานโยบายการอดุมศึกึษา วทิยาศึาสตร ์วจิัยัและนวตักรรมแห่ง่ชาต ิวา่ “สอวช.”

การจัดตั�งห็น่วยบริห็ารและจัดการทีุ่น
ในการประชุมครั�งท่� 2/2562 เม่�อวันท่� 28 ตุลาคม 2562 ข้องสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ ม่มติ
เห่น็ชอบในการห่ลักการให้่จัดัตั�ง ห่นว่ยบริห่ารและจัดัการทุนในด้านระบบการอุดมศึกึษา วทิยาศึาสตร์ วจิัยัและนวัตกรรม 3 ห่นว่ย ได้แก่ 
1. ห่นว่ยบริห่ารและจัดัการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถึาบันอุดมศึกึษา การวิจัยัและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
2. ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการเพิ�มความสามารถึในการแข้่งข้ันข้องประเทศึ (บพข้.) 3. ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการ
พัฒนาระดับพ่�นท่� (บพท.) เพ่�อประโยชน์ในการข้ับเคล่�อนการปฏิิรูประบบการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมตามนโยบาย
ข้องรัฐบาล ตามท่�สภานโยบายอุดมศึกึษา วทิยาศึาสตร ์วจิัยัและนวัตกรรมแห่ง่ชาติมอบห่มาย โดยให้่ห่น่วยบริห่ารและจัดัการทนุ มอิ่สระ
ในการบริห่ารงาน แต่ยังคงเป็นส่วนห่นึ�งข้องสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรมแห่่งชาติ (สอวช.)  
โดยอาศึัยอำนาจัตามความในมาตรา 22(9) และมาตรา 25(4) แห่่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรมแห่่งชาติ พ.ศึ. 2562 ให่้ม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่วันท่� 1 พฤศึจัิกายน 2562 เป็นต้นไป 

งบประมาณและเงินอุดห็นุน
ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 และ พ.ศึ. 2564 สอวช. ได้รับจััดสรรงบประมาณรายจั่ายประจัำปี จัำนวน  154,476,200.00 บาท และ 
215,156,400.00 บาท ตามลำดับ โดยแยกเป็นงบบุคลากร จัำนวน  88,513,600.00  บาท และ 85,251,800.00 บาท ตามลำดับ และ
งบดำเนินงาน จัำนวน  65,962,600.00 บาท และ 129,904,600.00 บาท ตามลำดับ ซึ่ึ�งเป็นค่าใช้จั่ายดำเนินโครงการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 และ พ.ศึ. 2564 สอวช. ได้รับเงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรมและห่น่วยงานภาครัฐอ่�น ดังน่�
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ห่น่วย : บาท

ปีงบประมาณ
พ.ศึ. 2565

สำาห็รับปีสิ�นสุดวันที่ี� 30 กันยายน 2565

สำานักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึึกษา 

วิที่ยาศึาสตร์ 
วิจัยและ

นวัตกรรม
แห็่งชีาติ 
(สอวชี.)

ห็น่วยบริห็าร
และจัดการทีุ่น
ด�านการพัฒนา
กำาลังคนและทีุ่น
ด�านการพัฒนา
สถาบันอดุมศึกึษา  

การวิจัยและ 
การสร�าง
นวัตกรรม 

(บพค.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่นด�าน 
การเพิ�มความ
สามารถในการ
แข่งขันของ

ประเที่ศึ (บพข.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่น 

ด�านการพัฒนา
ระดับพ่�นที่ี� (บพที่.)

รวม

กองทุนสิ่งเสิริม
วิทย์าศาสิต่ร์วิจ่ัย์และ
นวัต่กรรม

เงินอุดห่นุน 19,730,000.00 806,550,000.00 1,679,350,000.00 1,054,158,760.00 3,559,788,760.00

ปรับเพิ�ม (ลด)  
กรอบวงเงิน - - (410,817,902.00) - (410,817,902.00)

รวมเงินอุดห่นุน 19,730,000.00 806,550,000.00 1,268,532,098.00 1,054,158,760.00 3,148,970,858.00

งบบริห่าร - 42,450,000.00 88,150,000.00 55,482,040.00 186,082,040.00

รวมงบประมาณท่�ได้รับ
จัากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม 19,730,000.00 849,000,000.00 1,356,682,098.00 1,109,640,800.00 3,335,052,898.00

หน่วย์งานภาค่รัฐอื่น 12,250,000.00 - - - 12,250,000.00

รวมเงินอุด้หนุนจ่าก
หน่วย์งานภาค่รัฐ 31,980,000.00 849,000,000.00 1,356,682,098.00 1,109,640,800.00 3,347,302,898.00

จัากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (กสว.) ครั�งท่� 8/2565 เม่�อวันท่� 19 สิงห่าคม 2565 ได้เห่็นชอบ
ปรับลดกรอบวงเงินงบประมาณจััดสรรและวงเงินงบประมาณรายจั่าย ข้อง บพข้. ประจัำปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 จัากงบประมาณ 
ตามคำรับรอง 1,767,500,000.00 เป็น 1,356,682,098.00 บาท  
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ห่น่วย : บาท

ปีงบประมาณ 
พ.ศึ. 2564

สำาห็รับปีสิ�นสุดวันที่ี� 30 กันยายน 2564

สำานักงานสภา
นโยบายการ
อุดมศึึกษา 

วิที่ยาศึาสตร์ 
วิจัยและ

นวัตกรรม
แห็่งชีาติ 
(สอวชี.)

ห็น่วยบริห็าร
และจัดการทีุ่น
ด�านการพัฒนา
กำาลังคนและทีุ่น
ด�านการพัฒนา

สถาบัน 
อุดมศึึกษา การ
วิจัยและการ

สร�างนวัตกรรม 
(บพค.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่นด�านการ
เพิ�มความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเที่ศึ (บพข.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่นด�าน

การพัฒนาระดับ
พ่�นที่ี� (บพที่.)

รวม

กองทุนสิ่งเสิริม
วิทย์าศาสิต่ร์วิจ่ัย์ 
และนวัต่กรรม

เงินอุดห่นุน 33,184,000.00 1,475,248,633.00 2,883,736,197.00 860,347,963.00 5,252,516,793.00

ปรับเพิ�ม (ลด)  
กรอบวงเงิน - - - - -

รวมเงินอุดห่นุน 33,184,000.00 1,475,248,633.00 2,883,736,197.00 860,347,963.00 5,252,516,793.00

งบบริห่าร - 77,644,665.00 151,775,589.00 45,281,472.00 274,701,726.00

รวมงบประมาณท่�ได้รับ
จัากกองทุนส่งเสริม
วิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม 33,184,000.00 1,552,893,298.00 3,035,511,786.00 905,629,435.00 5,527,218,519.00

หน่วย์งานภาค่รัฐอื่น 2,524,700.00 - - - 2,524,700.00

รวมเงินอุด้หนุนจ่าก
หน่วย์งานภาค่รัฐ 35,708,700.00 1,552,893,298.00 3,035,511,786.00 905,629,435.00 5,529,743,219.00

2. เกณฑ์์การจัดที่ำารายงานการเงิน 

รายงานการเงินได้จััดทำตามมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐท่�กระทรวงการคลังกำห่นด

นอกจัากน่�ฝ่่ายบริห่ารได้นำ มาตรฐานการบัญช่ฉบับท่� 19 เร่�องผลประโยชน์พนักงาน มาถึ่อปฏิิบัติซึ่ึ�งม่ผลบังคับใช้ตั�งแต่รอบระยะเวลา
บัญช่ 1 พฤศึจัิกายน 2562 (วันท่�จััดตั�งห่น่วยงาน) เป็นต้นไป

รายงานการเงินน่�จััดทำข้ึ�นโดยใช้เกณฑ์์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จัะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่�นในนโยบายบัญช่

3. สรุปนโยบายการบัญชีีที่ี�สำาคัญ

3.1 เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด 
เงนิสดและรายการเทย่บเทา่เงนิสด ประกอบดว้ยเงนิฝ่ากสถึาบนัการเงนิ ซึ่ึ�งมอ่ายคุรบกำห่นดไมเ่กนิ 3 เดอ่น โดยไมร่วมรายการเงนิฝ่าก
ธินาคารท่�ม่ภาระค�ำประกัน
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3.2 ล้กห็นี�
ลูกห่น่�จัากการข้ายสินค้าและบริการ ห่มายถึึง จัำนวนเงินท่�ห่น่วยงานม่สิทธิิได้รับชำระจัากบุคคลภายนอกห่ร่อห่น่วยงานอ่�น ซึ่ึ�งเกิดจัาก
การข้ายสินค้าและบริการอันเป็นส่วนห่นึ�งข้องการดำเนินงานปกติข้องห่น่วยงาน ห่น่วยงานจัะรับรู้ลูกห่น่�จัากการข้ายสินค้าและบริการ
ตามมูลค่าสุทธิิท่�จัะได้รับโดยม่การประมาณการค่าเผ่�อห่น่�สงสัยจัะสูญสำห่รับลูกห่น่�ส่วนท่�คาดว่าจัะไม่สามารถึเร่ยกเก็บได้

คา่เผ่�อห่น่�สงสยัจัะสญู ประมาณข้ึ�นจัากการพจิัารณาประสบการณท์่�ผา่นมาเก่�ยวกบัจัำนวนลกูห่น่�ท่�เกบ็เงนิไมไ่ด ้และสถึานะทางการเงนิ
ข้องลูกห่น่�ในปัจัจัุบัน โดยคำนวณตามอัตราร้อยละข้องยอดลูกห่น่�คงค้าง ณ วันสิ�นงวดแยกตามกลุ่มข้องอายุลูกห่น่�ท่�ค้างชำระ/ข้องยอด
ลูกห่น่�คงค้างทั�งห่มด

ลกูห่น่�เงนิยม่ทดรอง ห่มายถึงึ ลกูห่น่�ภายในห่นว่ยงานกรณท่่�พนักงานยม่เงนิไปใชจ้ัา่ยในการปฏิบิตังิานโดยไมม่ด่อกเบ่�ย เชน่ เงินยม่ทดรอง 
แสดงตามมูลค่าท่�จัะได้รับโดยไม่ตั�งบัญช่ค่าเผ่�อห่น่�สงสัยจัะสูญ

3.3 วัสดุคงเห็ล่อ 
วัสดุคงเห่ล่อเป็นวัสดุสิ�นเปล่องสำนักงานม่ไว้เพ่�อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ แสดงตามราคาทุนคำนวณมูลค่าวัสดุคงเห่ล่อโดยวิธ่ิ 
เข้้าก่อนออกก่อน (FIFO) และรับรู้เป็นค่าใช้จั่ายเม่�อม่การตรวจันับ ณ วันสิ�นงวด

3.4 เงินร่วมทีุ่นโครงการ
เงินร่วมทุนโครงการ ห่มายถึึง โครงการความร่วมม่อระห่ว่าง สอวช. กับห่น่วยงานอ่�น ซึ่ึ�งบริห่ารจััดการโดยคณะกรรมการกำกับโครงการ 
และโครงการท่� สอวช. ร่วมบริห่ารจััดการ และดำเนินการด้วยงบประมาณ ข้อง สอวช. เป็นส่วนให่ญ่

3.5 ส่วนปรับปรุงอาคารเชี่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนห่ักค่าเส่�อมราคาสะสม ยกเว้นอุปกรณ์ท่�ม่ราคาทุนต�ำกว่า 10,000.00 บาท  
จัะแสดงเป็นค่าใช้จั่ายในงวดท่�เกิดรายการ

ค่าเส่�อมราคาส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คำนวณโดยวิธิ่เส้นตรงตามอายุการให่้ประโยชน์โดยประมาณข้องสินทรัพย์  
แต่ละประเภท ดังน่�

ประเภที่ อายุการให็�ประโยชีน์ (ปี)

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 10

อุปกรณ์ 5

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3 - 5

ยานพาห่นะ 5

สินทรัพย์ท่�ได้รับจัากการบริจัาค แสดงในราคาทุนตามประเภทข้องสินทรัพย์ โดยจัะบันทึกสินทรัพย์คู่กับห่น่�สินในรายการรายได้รอ 
การรับรู้ และจัะทยอยรับรู้เป็นรายได้จัากการบริจัาคตามสัดส่วนข้องค่าเส่�อมราคาข้องสินทรัพย์ท่�ได้รับบริจัาคในแต่ละงวดบัญช่

3.6 สินที่รัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน แสดงในราคาทุนห่ักค่าตัดจัำห่น่ายสะสม ยกเว้นสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตนท่�ม่ราคาต�ำกว่า 20,000.00 บาท จัะแสดง 
เป็นค่าใช้จั่ายในงวดท่�เกิดรายการ

ค่าตัดจัำห่น่ายสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตนคำนวณโดยวิธิ่เส้นตรงตามอายุการให่้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี
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3.7 สัญญาเชี่าระยะยาว
ณ วันท่�เริ�มต้นข้้อตกลงห่ร่อม่การประเมินข้้อตกลงให่ม่ สอวช. จัะพิจัารณาว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินห่ร่อไม่ โดยพิจัารณา
สนิทรัพย์จัากระยะเวลาข้องสัญญาว่าครอบคลุมอายุการให้่ประโยชน์เชงิเศึรษฐกิจัส่วนให่ญ่ข้องสินทรัพย์ แม้วา่จัะไม่มก่ารโอนกรรมสิทธิิ�
เกิดข้ึ�น สัญญานั�นจัะนำไปสู่สิทธิิในการใช้สินทรัพย์ ทำให่้ สอวช. ม่สิทธิิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั�น ถึ่อเป็นสัญญาเช่าการเงิน

สินทรัพย์ท่�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจัะคิดค่าเส่�อมตลอดอายุการให้่ประโยชน์ข้องสินทรัพย์นั�นเช่นเด่ยวกับสินทรัพย์ท่�ม่เพ่�อใช้งาน 
อ่�น ๆ ประเภทเด่ยวกัน ห่ร่ออายุข้องสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจัะน้อยกว่า

สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยท่�ความเส่�ยงและผลตอบแทนข้องความเป็นเจั้าข้องส่วนให่ญ่ไม่ได้โอนมาให่้ สอวช. ในฐานะผู้เช่าถึ่อเป็นสัญญา
เช่าดำเนินงาน จัำนวนเงินท่�ต้องจั่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานจัะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ัายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ตามวิธิ่
เส้นตรงตลอดอายุข้องสัญญาเช่า

3.8 ห็นี�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน
ห่น่�สนิตามสัญญาเชา่การเงิน เปน็ห่น่�สนิท่�เกดิจัากสัญญาเชา่สนิทรพัยท์่�ความเส่�ยงและผลตอบแทนข้องความเป็นเจัา้ข้องส่วนให่ญ่ไดโ้อน
ไปให่้แก่ สอวช. ในฐานะผู้เช่า ถึ่อเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจัะบันทึกสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธิรรมข้องสินทรัพย์ท่�เช่าห่ร่อ
มูลค่าปัจัจุับันสุทธิิข้องจัำนวนเงินขั้�นต�ำท่�ต้องจ่ัายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจัะต�ำกว่า โดยจัำนวนเงินข้ั�นต�ำท่�ต้องจ่ัายจัะปันส่วน
ระห่วา่งห่น่�สนิและคา่ใชจ้ัา่ยทางการเงนิ เพ่�อให่ไ้ดอ้ตัราดอกเบ่�ยคงท่�ตอ่ห่น่�สินท่�คงคา้งอยูโ่ดยพจิัารณาแยกแตล่ะสญัญา ภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าห่ักค่าใช้จั่ายทางการเงินจัะบันทึกเป็นห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยน ส่วนดอกเบ่�ยจั่ายจัะบันทึกในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
ในส่วนข้องต้นทุนทางการเงินตลอดอายุข้องสัญญาเช่า สินทรัพย์ท่�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจัะคิดค่าเส่�อมตลอดอายุการให่้ประโยชน์
ข้องสินทรัพย์นั�นเช่นเด่ยวกับสินทรัพย์ท่�ม่เพ่�อใช้งานอ่�น ๆ ประเภทเด่ยวกัน ห่ร่ออายุข้องสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจัะสั�นกว่า

3.9 ผู้ลประโยชีน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะส้�น
สอวช. รับรู้เงินเด่อน ค่าจั้าง โบนัส และกองทุนสำรองเล่�ยงช่พเป็นค่าใช้จั่ายเม่�อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หล้งออกิจากิงานของพน้กิงาน (โค์รงกิารสมทบเงิน)
สอวช. และพนักงานได้ร่วมกันจััดตั�งกองทุนสำรองเล่�ยงช่พ ซึ่ึ�งประกอบด้วยเงินท่�พนักงานจั่ายสะสมและเงินท่� สอวช. จั่ายสมทบให่้เป็น
รายเดอ่น สนิทรพัยข์้องกองทนุสำรองเล่�ยงชพ่ไดแ้ยกออกจัากสนิทรพัยข์้อง สอวช. เงนิท่� สอวช. จัา่ยสมทบกองทนุสำรองเล่�ยงชพ่บนัทกึ
เป็นค่าใช้จั่ายในปีท่�เกิดรายการ

ผลประโยชน์หล้งออกิจากิงานของพน้กิงาน (โค์รงกิารผลประโยชน์) 
สอวช. ม่ภาระสำห่รับเงินชดเชยท่�ต้องจั่ายให่้แก่พนักงานเม่�อออกจัากงานตามมาตรา 21 วรรค 3 กิจัการข้อง สอวช. ไม่อยู่ใต้บังคับ 
แห่่งกฎห่มายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎห่มายว่าด้วยแรงงานสัมพันธิ์ กฎห่มายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาห่กิจัสัมพันธิ์ กฎห่มายว่าด้วย
การประกันสังคมและกฎห่มายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานข้อง สอวช. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าท่�กำห่นดไว้
ตามกฎห่มายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎห่มายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎห่มายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่ึ�งบริษัทถึ่อว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ห่ลังออกจัากงานสำห่รับพนักงาน 

สอวช. คำนวณห่น่�สนิตามโครงการผลประโยชนห์่ลงัออกจัากงานข้องพนกังาน โดยใชว้ธิิคิ่ดลดแต่ละห่นว่ยท่�ประมาณการไวโ้ดยผูเ้ช่�ยวชาญ
อิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามห่ลักคณิตศึาสตร์ประกันภัย ซึ่ึ�งห่ลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้้อสมมติ 
ท่�ห่ลากห่ลาย รวมถึึงข้้อสมมติเก่�ยวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึ�นเงินเด่อนในอนาคต อัตราการเปล่�ยนแปลงในจัำนวนพนักงาน อัตรา 
การมรณะและอัตราเงินเฟ้้อ
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ผลกำไรห่ร่อข้าดทุนจัากการประมาณการตามห่ลักคณิตศึาสตร์ประกันภัยสำห่รับโครงการผลประโยชน์ห่ลังออกจัากงานข้องพนักงาน 
จัะรับรู้ในงบแสดงการเปล่�ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิิ/ส่วนทุน

3.10 ทีุ่น 
ณ วันท่� 30 กันยายน 2562 ทุนข้อง สอวช. จัำนวน 25,939,497.62 บาท เป็นเงินและสินทรัพย์ท่�ได้รับโอนจัากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศึาสตร์ เทคโนโลย่และนวัตกรรมแห่่งชาติ (สวทน.)

3.11 การรับร้�รายได�และค่าใชี�จ่าย  
(1) รายได้จัากเงินงบประมาณจัะรับรู้เม่�อได้รับเงินจััดสรรและอนุมัติฎ่กาเบิกงบประมาณจัากกรมบัญช่กลาง
(2) รายได้เงินอุดห่นุนจัะบันทึกเป็นรายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้เม่�อได้รับเงินจััดสรรและเม่�อโครงการดำเนินงานแล้วม่ค่าใช้จั่ายเกิดข้ึ�น 

จัะรับรู้เป็นรายได้จัากการอุดห่นุนและค่าใช้จั่ายตามโครงการนั�นๆ ด้วยจัำนวนเงินเด่ยวกันในแต่ละงวดบัญช่ เม่�อสิ�นสุดโครงการ 
ห่น่วยงานส่งค่นเงินเห่ล่อจั่ายแก่แห่ล่งทุนท่�เป็นเจั้าข้องเงินทุนวิจััยนั�น และบันทึกลดยอดรายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้

(3) รายได้จัากการให่้บริการจัะรับรู้เม่�อได้ให่้บริการกับลูกค้าแล้ว
(4) รายได้ดอกเบ่�ยรับจัะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์์สัดส่วนข้องเวลาโดยคำนึงถึึงอัตราผลตอบแทนท่� แท้จัริงข้องสินทรัพย์
(5) รายได้อ่�นรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง
(6) ค่าใช้จั่ายรับรู้ตามเกณฑ์์คงค้าง

3.12 กองทีุ่นสำารองเลี�ยงชีีพ
สอวช. จัดัตั�งกองทนุสำรองเล่�ยงชพ่ ตามพระราชบญัญัตกิองทนุสำรองเล่�ยงชพ่ พ.ศึ. 2530 โดยจัดทะเบย่นเม่�อวนัท่� 1 พฤศึจักิายน 2545 
ซึ่ึ�งบริห่ารโดยกองทุนสำรองเล่�ยงช่พ จัำนวน 4 แผน ค่อ 1) นโยบายตราสารห่น่� 2) นโยบายผสมหุ่้นไม่เกินร้อยละ 10 3) นโยบาย 
ผสมหุ่้นไม่เกินร้อยละ 25 4) นโยบาย freestyle

สอวช.จัะจั่ายเงินสมทบเข้้ากองทุน ในอัตราท่�กำห่นดดังน่� 

อัตราเงินสะสม (ร�อยละของเงินเด่อน) อัตราเงินสมที่บ (ร�อยละของเงินเด่อน)

2-8 8

9-15 เท่ากับอัตราเงินสะสมข้องพนักงาน

เงนิสมทบและผลประโยชน์จัะจ่ัายให้่แก่สมาชิก เม่�อสมาชิกครบเกษย่ณอายุ ตาย ห่รอ่ออกจัากงาน โดยไม่มค่วามผิดตามอายุการทำงาน 
ดังต่อไปน่�

อายุงาน ร�อยละของเงินสมที่บและผู้ลประโยชีน์เงินสมที่บ

น้อยกว่า 6 เด่อน ไม่ได้รับ

ตั�งแต่ 6 เด่อนข้ึ�นไปจันถึึง 3 ปี 50

มากกว่า 3 ปีข้ึ�นไปจันถึึง 5 ปี 80

มากกว่า 5 ปีข้ึ�นไป 100

สอวช. รับรู้เงินจั่ายสมทบเป็นค่าใช้จั่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินในงวดท่�เกิดรายการ โดยสินทรัพย์ข้องกองทุนสำรอง
เล่�ยงช่พได้แยกออกจัากสินทรัพย์ข้อง สอวช. และบริห่ารโดยบริษัทห่ลักทรัพย์จััดการกองทุน 
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4. เงินสดและรายการเที่ียบเที่่าเงินสด

เงินสดและรายการเท่ยบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

2565 2564

เงินฝ่ากธินาคาร

เงินฝ่ากธินาคาร - ออมทรัพย์ 3,243,409,293.44 5,443,310,977.97

รวมเงินสิด้และราย์การเทีย์บเท่าเงินสิด้ 3,243,409,293.44 5,443,310,977.97

ห่น่วย : บาท

5. ล้กห็นี�ระยะสั�น 

ลูกห่น่�ระยะสั�น ประกอบด้วย

2565 2564

ลูกห่น่�การค้าจัากห่น่วยงานภาครัฐ - 600,000.00

ลูกห่น่�เงินย่มทดรอง 38,566.50 27,440.00

ลูกห่น่�อ่�นๆ 1,733,790.00 -

รวมลูกหนี�ระย์ะสิั�น 1,772,356.50 627,440.00

6. สินที่รัพย์ห็มุนเวียนอ่�น

สินทรัพย์ห่มุนเว่ยนอ่�น ประกอบด้วย

2565 2564

ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธินาคารค้างรับ 2,605,432.59 3,715,585.50

ค่าประกันภัยจั่ายล่วงห่น้า 5,451.47 5,635.69

ค่าเช่าจั่ายล่วงห่น้า 2,591,629.07 -

ค่าใช้จั่ายจั่ายล่วงห่น้าอ่�น 912,424.75 1,215,856.56

เงินประกันผลงาน 300,000.00 -

รวมสิินทรัพย์์หมุนเวีย์นอื่น 6,414,937.88 4,937,077.75

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

เงินฝ่ากออมทรัพย์ม่อัตราดอกเบ่�ยลอยตัวตามอัตราท่�ธินาคารกำห่นด
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7. ส่วนปรับปรุงอาคารเชี่าและอุปกรณ์ - สุที่ธิิ

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิิ ประกอบด้วย

ณ วนัที่ี� 
1 ตลุาคม 2564

รายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระห็ว่างปี
ณ วนัที่ี� 

30 กันยายน 2565เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเข�า
(โอนออก)

ราค่าทุน

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - - - 10,082,609.91 10,082,609.91

อุปกรณ์ 10,850,933.78 297,460.99 (15,515.00) 4,014,342.43 15,147,222.20

คอมพิวเตอร์ 16,552,843.00 5,437,978.57  (7,311,564.51) 887,679.54 15,566,936.60

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

สินทรัพย์ระห่ว่างก่อสร้าง 5,180,595.00 12,233,257.30 - (17,413,852.30) -

รวมราค่าทุน 36,438,647.03 17,968,696.86 (7,327,079.51) (2,429,220.42) 44,651,043.96

หัก ค่าเส่�อมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 822,732.04 - - 822,732.04

อุปกรณ์ 10,318,076.72 841,626.85 (15,514.00) -  11,144,189.57

คอมพิวเตอร์ 9,752,322.69  4,269,660.13 (7,311,555.51) - 6,710,427.31

ยานพาห่นะ 1,438,921.57 770,150.65 - - 2,209,072.22

รวมค่่าเสิื่อมราค่าสิะสิม 21,509,320.98 6,704,169.67 (7,327,069.51) - 20,886,421.14

รวมสิ่วนปรับปรุงอาค่ารเช้่า 
และอุปกรณ์ - สิุทธิิ 14,929,326.05 23,764,622.82

ณ วนัที่ี� 
1 ตลุาคม 2563

รายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระห็ว่างปี
ณ วนัที่ี� 

30 กันยายน 2564เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเข�า
(โอนออก)

ราค่าทุน

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

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

หัก 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

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

รวมสิ่วนปรับปรุงอาค่ารเช้่า 
และอุปกรณ์ - สิุทธิิ 12,881,549.36 14,929,326.05

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท
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ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

2565 2564

ค่าเส่�อมราคาสำห่รับปี 6,704,169.67 5,365,140.39

8. สินที่รัพย์ไม่มีตัวตัวตน - สุที่ธิิ

สินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน - สุทธิิ ประกอบด้วย

ณ วันที่ี�
1 ตุลาคม 2564

รายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระห็ว่างปี
ณ วนัที่ี�

30 กนัยายน 2565เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเข�า
(โอนออก)

ราค่าทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11,891,281.10 728,000.00 (3,867,943.00) 3,651,368.00 12,402,706.10

โปรแกรมระห่ว่างติดตั�ง 3,272,767.20 10,104,600.80 - (3,651,368.00) 9,726,000.00

รวมราค่าทุน 15,164,048.30 10,832,600.80 (3,867,943.00) - 22,128,706.10

หัก ค่าตัดจัำห่น่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10,248,981.26 1,158,361.67 (3,867,940.00) - 7,539,402.93

รวมค่่าต่ัด้จ่ำหน่าย์สิะสิม 10,248,981.26 1,158,361.67 (3,867,940.00) - 7,539,402.93

สิินทรัพย์์ไม่มีต่ัวต่น - สิุทธิิ 4,915,067.04 14,589,303.17

ณ วันที่ี�
1 ตุลาคม 2563

รายการเพิ�มขึ�น (ลดลง) ระห็ว่างปี
ณ วนัที่ี�

30 กนัยายน 2564เพิ�มขึ�น ลดลง โอนเข�า
(โอนออก)

ราค่าทุน

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

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

หัก ค่าตัดจัำห่น่ายสะสม

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

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

สิินทรัพย์์ไม่มีต่ัวต่น - สิุทธิิ 653,314.08 4,915,067.04

2565 2564

ค่าตัดจัำห่น่ายสำห่รับปี 1,158,361.67 485,008.34
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2565 2564

เจั้าห่น่�โครงการ 946,243.00 95,526,480.00

ค่าใช้จั่ายค้างจั่าย 16,962,718.63 22,487,057.08

เจั้าห่น่�อ่�น 210,793.72 360,511.41

รวมเจ่้าหนี�ระย์ะสิั�น 18,119,755.35 118,374,048.49

2565 2564

เงินประกันผลงาน 262,500.00 -

เงินมัดจัำค่าเช่าอาคาร - 118,374.20

เงินมัดจัำอ่�นๆ 4,400.00 29,400.00

รวมสิินทรัพย์์ไม่หมุนเวีย์นอื่น 266,900.00 147,774.20

9. สินที่รัพย์ไม่ห็มุนเวียนอ่�น

สินทรัพย์ไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น ประกอบด้วย
ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

10. เจ�าห็นี�ระยะสั�น

เจั้าห่น่�ระยะสั�น ประกอบด้วย

11. เจ�าห็นี�เงินโอนและรายได�เงินอุดห็นุนรอรับร้�

เจั้าห่น่�เงินโอนและรายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้ ประกอบด้วย

2565 2564

เงินอุดห่นุนรอรับรู้ส่วนท่�ได้รับจััดสรรจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจั่ายโครงการ - สอวช. 40,622,203.49 173,939,040.90

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจั่ายโครงการ - บพค. 453,331,416.07 1,199,693,535.70

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจั่ายโครงการ - บพข้. 1,325,592,911.32 2,530,294,598.28

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้รอจั่ายโครงการ - บพท. 536,325,404.50 425,741,729.67

รายได้เงินอุดห่นุนรอส่งค่น 15,475,331.00 370,042,001.40

รวมเงินอุดห่นุนรอรับรู้กองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 2,371,347,266.38 4,699,710,905.95

เงินอุดห่นุนรอรับรู้ห่น่วยงานภาครัฐอ่�น 4,608,524.00 1,278,951.33

เงินอุดห่นุนรอรับรู้ห่น่วยงานเอกชน in-cash 8,628,224.85 11,434,040.00

รายได้เงินอุดห่นุนรอจััดสรร - ห่น่วยบริห่ารจััดการทุน 262,447,356.41 6,738,424.03

รวมเจ่้าหนี�เงินโอนและราย์ได้้เงินอุด้หนุนรอรับรู้ 2,647,031,371.64 4,719,162,321.31
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ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

รายได้เงินอุดห่นุนรอรับรู้ - รอจั่ายโครงการ ส่วนให่ญ่เป็นเงินอุดห่นุนท่�ได้รับจััดสรรจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม 
ภายใต้การดำเนินการข้องสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม ยังไม่ได้เบิกใช้และรอจั่ายโครงการท่�ได้รับอนุมัติแล้ว

รายได้เงินอุดห่นุนรอส่งค่นกองทุนเป็นเงินอุดห่นุนรับจัากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (สกสว.)  
ท่�ไม่ได้ทำสัญญาโครงการและรอส่งค่น สกสว.

รายได้เงินอุดห่นุนรอจััดสรร - ห่น่วยบริห่ารจััดการทุน เป็นเงินคงเห่ล่อจัากการดำเนินโครงการวิจััยห่ร่อดำเนินโครงการตามแผน  
ซึ่ึ�งได้รับการสนับสนุนทุนจัากห่น่วยบริห่ารและจััดการทุน ต้องนำส่งค่นห่น่วยบริห่ารและจััดการทุน และห่น่วยบริห่ารและจััดการทุน 
อาจันำไปใช้ได้ตามห่น้าท่�และอำนาจั โดยต้องแจั้งให่้กองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม (กสว.) ทราบ 

12. ห็นี�สินตามสัญญาเชี่าการเงิน

ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงิน ประกอบด้วย

2565 2564

เงินต�น ดอกเบี�ย ยอดจ่ายชีำาระ เงินต�น ดอกเบี�ย ยอดจ่ายชีำาระ

ครบกำห่นดชำระ
ภายใน 1 ปี 3,343,626.59 500,453.49 3,844,080.08 3,701,826.23 318,578.89 4,020,405.12

ครบกำห่นดห่ลังจัาก
1 ป ีแตไ่มเ่กนิ 5 ปี 4,343,343.60 310,920.65 4,654,264.25 3,043,166.44 147,669.86 3,190,836.30

รวม 7,686,970.19 811,374.14 8,498,344.33 6,744,992.67 466,248.75 7,211,241.42

ณ วันท่� 30 กันยายน 2565 และ 2564 สอวช. ทำสัญญาเช่าการเงินห่ลายฉบับกับบริษัทในประเทศึ 6 แห่่ง และ 3 แห่่งตามลำดับ  
ซึ่ึ�งเป็นการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาห่นะ สัญญาเช่าดังกล่าวม่ระยะเวลาเช่าสิ�นสุดในปี 2565 ถึึง 2568 

สำห่รบัปีสิ�นสดุวนัท่� 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สอวช. ตดัจ่ัายดอกเบ่�ยรอการตดัจัำห่น่าย เป็นเงนิ 405,802.04 บาท และ 477,442.10 บาท  
ตามลำดับ ซึ่ึ�งแสดงไว้ในบัญช่ต้นทุนทางการเงินในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ห่น่�สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่�ถึึงกำห่นดชำระภายในห่นึ�งปีได้แสดงไว้ในส่วนห่นึ�งข้องห่น่�สินห่มุนเว่ยนในงบแสดงฐานะการเงิน

13. ห็นี�สินห็มุนเวียนอ่�น

ห่น่�สินห่มุนเว่ยนอ่�น ประกอบด้วย

2565 2564

ภาษ่เงินได้บุคคลธิรรมดาห่ัก ณ ท่�จั่ายค้างจั่าย 596,113.73 466,208.22

ภาษ่เงินได้นิติบุคคลห่ัก ณ ท่�จั่ายค้างจั่าย 89,222.03 98,784.65

เงินประกันผลงาน 668,728.33 923,853.53

เงินประกันสัญญา 1,776,888.17 1,743,340.20

รวมหนี�สิินหมุนเวีย์นอื่น 3,130,952.26 3,232,186.60
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14. ภาระผู้้กพันผู้ลประโยชีน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ดังน่� 

2565 2564

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

ต้นทุนบริการปีปัจัจัุบัน 2,417,139.00 1,273,748.00

ต้นทุนดอกเบ่�ยปีปัจัจัุบัน 390,011.00 149,715.00

ผลข้าดทุนประมาณการตามห่ลักคณิตศึาสตร์ประกันภัย - 4,551,659.00

ส่วนท่�จั่ายชำระในปี - (3,000,000.00)

ภาระผูกพันข้องโค่รงการผลประโย์ช้น์ ย์กไปปลาย์ปี 17,760,448.00 14,953,298.00

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : ร้อยละ
ข้้อสมมติห่ลักในการประมาณการตามห่ลักการคณิตศึาสตร์ประกันภัย

2565 2564

อัตราคิดลด 1.45 - 3.40 1.45 - 3.40

อัตราการเพิ�มข้ึ�นข้องเงินเด่อน 4.00 - 10.00 4.00 - 10.00

อัตราการห่มุนเว่ยนพนักงาน 0.00 - 12.00 0.00 - 12.00

อัตราการมรณะ (อ้างอิงจัากตารางมรณะไทย พ.ศึ. 2560) 103 103

การวิเคราะห่์ความอ่อนไห่ว  

ผลกระทบข้องการเปล่�ยนแปลงสมมติฐานท่�สำคัญต่อมูลค่าปัจัจัุบันข้องภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวข้องพนักงาน ณ วันท่� 30 
กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้ดังน่�

ร�อยละ
2565 2564

เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น ลดลง

อัตราคิดลด 1 (3,062,724.00) 3,832,009.00 (2,645,691.00) 3,321,157.00

อัตราการข้ึ�นเงินเด่อน 1 3,821,151.00 (3,114,712.00) 3,139,201.00 (2,571,848.00)

อัตราการเปล่�ยนแปลงในจัำนวนพนักงาน 20 (3,334,105.00) 4,364,798.00 (2,714,382.00) 3,517,276.00

อัตราการมรณะ 1 168,278.00 (199,438.00) 140,376.00 (165,726.00)

15. ห็นี�สินไม่ห็มุนเวียนอ่�น

ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น ประกอบด้วย
ห่น่วย : บาท

2565 2564

เงินห่ลักประกันตามสัญญา 773,535.60 1,186,208.00

รวมหนี�สิินไม่หมุนเวีย์นอื่น 773,535.60 1,186,208.00
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ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

16. รายได�จากเงินอุดห็นุน

รายได้จัากเงินอุดห่นุน ประกอบด้วย

2565 2564

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ - สอวช. 71,879,090.74 524,371,318.14

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ - บพค. 1,134,161,788.63 443,752,930.90

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ - บพข้. 2,044,376,686.96 1,836,262,229.08

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ - บพท. 838,159,209.17 717,014,151.83

รายได้เงินอุดห่นุนจัากห่น่วยงานภาครัฐ - เพ่�อการบริห่ารจััดการ 159,962,040.00 274,701,726.00

รายได้เงินสนับสนุนอ่�นจัากเอกชน-บพข้. 124,317,530.24 43,112,393.92

รวมราย์ได้้จ่ากเงินอุด้หนุน 4,372,856,345.74 3,839,214,749.87

2565 2564

เงินเด่อนและเงินเพิ�มพิเศึษ 143,235,353.90 145,394,546.61

เงินประโยชน์ตอบแทน 2,342,698.67 1,858,896.00

เงินสมทบกองทุนสำรองเล่�ยงช่พ 12,580,680.62 11,254,211.25

เงินค่าชดเชยเกษ่ยณอายุพนักงาน 2,417,139.00 1,273,748.00

ค่าสวัสดิการ 8,325,981.05 6,311,305.83

รวมค่่าใช้้จ่่าย์บุค่ลากร 168,901,853.24 166,092,707.69

2565 2564

รายได้ดอกเบ่�ยเงินฝ่ากธินาคาร 11,439,564.15 13,210,055.38

รายได้ค่าปรับ 11,345.09 16,355.20

รายได้อ่�น 5,814,635.05 2,800,612.61

รวมราย์ได้้อื่น 17,265,544.29 16,027,023.19

17. รายได�อ่�น

รายได้อ่�น ประกอบด้วย

18. ค่าใชี�จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จั่ายบุคลากร ประกอบด้วย
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20. ค่าใชี�สอย

ค่าใช้สอย ประกอบด้วย

2565 2564

ค่าใช้จั่ายในการเดินทาง 16,646,987.27 4,625,277.43

ค่าจั้างเห่มาบริการ 25,823,790.43 17,981,967.17

ค่าจั้างท่�ปรึกษา 44,234,027.90 56,031,762.60

ค่าเช่าและค่าบริการพ่�นท่�สำนักงานและอ่�นๆ 40,142,775.31 36,978,022.48

ค่ารับรองและพิธิ่การ 5,702,298.45 4,068,437.58

ค่าโฆษณา 6,291,751.33 6,083,638.05

ค่าใช้สอยอ่�น 1,777,844.98 1,692,705.34

รวมค่่าใช้้สิอย์ 140,619,475.67 127,461,810.65

19. ค่าตอบแที่น

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

21. ค่าสาธิารณ้ปโภค

ค่าสาธิารณูปโภค ประกอบด้วย

ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

2565 2564

ค่าตอบแทนผู้ปฏิิบัติงานโครงการวิจััย 14,761,820.00 15,006,200.00

ค่าเบ่�ยประชุม 6,550,100.00 6,880,800.00

รวมค่่าต่อบแทน 21,311,920.00 21,887,000.00

ห่น่วย : บาท

2565 2564

ค่าไฟ้ฟ้้า 1,017,543.61 1,115,680.89

ค่าน�ำประปา 935.00 4,798.00

ค่าโทรศึัพท์ 290,621.46 253,976.53

ค่าไปรษณ่ย์ 460,581.00 301,235.00

รวมค่่าสิาธิารณูปโภค่ 1,769,681.07 1,675,690.42
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ห่น่วย : บาท

2565 2564

เงินทุนสนับสนุนโครงการ - สอวช. 67,463,379.50 557,730,500.69

เงินทุนสนับสนุนโครงการ - บพค. 1,134,161,788.63 445,143,930.90

เงินทุนสนับสนุนโครงการ - บพข้. 2,168,694,217.20 1,879,688,623.00

เงินทุนสนับสนุนโครงการ - บพท. 838,159,209.17 717,014,151.83

รวมเงินทุนสินับสินุนโค่รงการ 4,208,478,594.50 3,599,577,206.42

22. เงินทีุ่นสนับสนุนโครงการ

เงินทุนสนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย

เงนิทนุสนับสนุนโครงการข้อง สอวช. ในปี 2565 สว่นให่ญ่เปน็แผนงานวิจัยัและนวัตกรรมข้นาดให่ญ่เพ่�อข้บัเคล่�อนยุทธิศึาสตร์เปา้ห่มาย 
(NonFlagship ผูกพัน 2563) จัำนวน 38,625,172.00 บาท และโครงการนวัตกรรมเชิงระบบเพ่�อการบริห่ารจััดการน�ำ จัำนวน 
3,675,600.00 บาท 

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง สอวช. ในปี 2564 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ Spearhead จัำนวน 488,254,010.01 บาท 
และโครงการวิจััยเชิงระบบและการศึึกษาอนาคตเพ่�อกระบวนการทรรศึน์ให่ม่ในการพัฒนาประเทศึจัำนวน 17,326,500.00 บาท) 

เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง บพค. ในปี 2565 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการในโปรแกรมท่� 5 ส่งเสริมการวิจััยข้ั�นแนวห่น้า 
และการวิจััยพ่�นฐานท่�ประเทศึไทยม่ศึักยภาพ จัำนวน 525,687,634.99 บาท และโปรแกรมท่� 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคน 
ให่้ม่คุณภาพ จัำนวน 220,144,757.00 บาท

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง บพค. ในปี 2564 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการในโปรแกรมท่� 5 ส่งเสริมการวิจััยข้ั�นแนวห่น้า
และการวิจััยพ่�นฐานท่�ประเทศึไทยม่ศัึกยภาพ จัำนวน 158,484,799.26 บาท และโปรแกรมท่� 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน 
ข้ับเคล่�อนประเทศึในอนาคต จัำนวน 96,301,541.14 บาท)

เงนิทนุสนับสนุนโครงการข้อง บพข้. ในปี 2565 สว่นให่ญ่เปน็เงินทนุสนับสนนุโครงการ โปรแกรมท่� 10 ยกระดบัความสามารถึการแข้ง่ข้นั
และวางรากฐานทางเศึรษฐกิจั จัำนวน 1,797,363,459.76 บาท และโปรแกรมท่� 17 การแก้ปัญห่าวิกฤตข้องประเทศึ จัำนวน 
252,460,683.60 บาท 

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง บพข้. ในปี 2564 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ โปรแกรมท่� 10 ยกระดับความสามารถึ 
การแข้่งข้ันและวางรากฐานทางเศึรษฐกิจั จัำนวน 1,627,679,228.55 บาท และโปรแกรมท่� 17 การแก้ปัญห่าวิกฤตข้องประเทศึ  
จัำนวน 95,813,958.40 บาท )

เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง บพท. ในปี 2565 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ โปรแกรมท่� 13 นวัตกรรมสำห่รับเศึรษฐกิจั
ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม จัำนวน 434,803,780.11 บาท และโปรแกรมท่� 14 ข้จััดความยากจันแบบเบ็ดเสร็จัและแม่นยำ  
จัำนวน 175,640,334.00 บาท 

(เงินทุนสนับสนุนโครงการข้อง บพท. ในปี 2564 ส่วนให่ญ่เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการ โปรแกรมท่� 13 นวัตกรรมสำห่รับเศึรษฐกิจั
ฐานรากและชุมชนนวัตกรรม จัำนวน 359,965,931.50 บาท และโปรแกรมท่� 15 เม่องน่าอยู่และการกระจัายศูึนย์กลางความเจัริญ 
จัำนวน 162,966,867.13 บาท)
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24.2 สอวช. ม่วงเงินสินเช่�อโครงการ Fleet Card expense วงเงิน 40,000.00 บาท

25. เงินอุดห็นุนจากกองทีุ่นส่งเสริมวิที่ยาศึาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามบนัทกึข้้อตกลงกบัสำนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศึาสตร์ วจิัยัและนวตักรรม (สกสว.) และสอวช. และห่น่วยบรหิ่ารและจัดัการทนุ  
3 ห่น่วยงาน ได้แก่ ห่น่วยบริห่ารและจััดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถึาบันอุดมศึึกษา การวิจััยและการสร้าง
นวตักรรม (บพค.) ห่น่วยบรหิ่ารและจัดัการทนุดา้นการเพิ�มความสามารถึในการแข้ง่ข้นัข้องประเทศึ (บพข้.) และห่น่วยบรหิ่ารและจัดัการ
ทนุด้านการพัฒนาระดับพ่�นท่� (บพท.) ได้ตกลงร่วมกันในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศึาสตร์ วจิัยัและนวัตกรรม 
(ววน.) ได้รับพิจัารณาจััดสรรเงินจัากกองทุนส่งเสริมวิทยาศึาสตร์ วิจััยและนวัตกรรม เป็นเงินอุดห่นุนทั�วไปสำห่รับปีงบประมาณ 2565 
และ 2564 ม่รายละเอ่ยดงบประมาณดังน่�

ห่น่วย : บาท

2565 2564

ไม่เกิน 1 ปี 51,650,735.31 68,911,302.59

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,029,608.00 4,648,343.00

รวม 55,680,343.31 73,559,645.59

24. ภาระผู้้กพัน

24.1 สอวช. ม่ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพ่�นท่�อาคารสำนักงาน ยานพาห่นะ ค่าจั้างท่�ปรึกษา และจั้างเห่มาบริการอ่�นๆ จัำแนกตาม 
ระยะเวลาข้องสัญญาได้ดังน่�

23. ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจำาห็น่าย

ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจัำห่น่าย ประกอบด้วย
ห่น่วย : บาท

2565 2564

ค่าเส่�อมราคาอุปกรณ์ 2,854,812.53 1,145,992.77

ค่าเส่�อมราคาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 3,849,357.14 4,219,147.62

ค่าตัดจัำห่น่ายสินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน 1,158,361.67 485,008.34

รวมค่่าเสิื่อมราค่าและค่่าต่ัด้จ่ำหน่าย์ 7,862,531.34 5,850,148.73
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ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

สำาห็รับปีสิ�นสุดวันที่ี� 30 กันยายน 2565

สำานักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึึกษา 
วิที่ยาศึาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
แห็่งชีาติ (สอวชี.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่นด�านการ
พัฒนากำาลังคน

และทีุ่น 
ด�านการพัฒนา

สถาบนั อดุมศึกึษา  
การวิจัยและการ
สร�างนวัตกรรม 

(บพค.) 

ห็น่วยบริห็าร 
และจัดการทีุ่น 

ด�านการเพิ�มความ
สามารถ 

ในการแข่งขันของ
ประเที่ศึ (บพข.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่น 

ด�านการพัฒนา
ระดับพ่�นที่ี� (บพที่.)

รวม

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับ
อนุมัติโครงการ 
แล้วรอจั่ายยกมา

173,939,040.90 1,199,693,535.70 2,530,294,598.28 425,741,729.67 4,329,668,904.55

ได้รับเงินอุดห่นุน 
เพ่�อโครงการวิจััย 
กองทุนส่งเสริม 
วิทยาศึาสตร์ วิจััย
และนวัตกรรม

17,757,000.00 403,275,000.00 839,675,000.00 948,742,884.00 2,209,449,884.00

เงินอุดห่นุนท่�ทำสัญญา
แล้วจั่ายออก/รับรู ้
ค่าใช้จั่ายระห่ว่างปี

64,533,663.41 1,134,161,788.63 2,044,376,686.96 838,159,209.17 4,081,231,348.17

เงินอุดห่นุนส่งค่น
กองทุนระห่ว่างปี

86,540,174.00 - - - 86,540,174.00

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับ
อนุมัติโครงการ 
แล้วรอจั่าย

40,622,203.49 453,331,416.07 1,325,592,911.32 536,325,404.50 2,355,871,935.38

เงินอุดห่นุนท่�ไม่ได้ทำ
สญัญารอส่งคน่กองทนุ

- 15,475,331.00 - - 15,475,331.00

ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2565 เงนิอดุห่นุนจัากกองทนุสง่เสรมิวทิยาศึาสตร ์วจิัยัและนวตักรรม ท่�ไดร้บัพจิัารณาจัดัสรรสำห่รับปงีบประมาณ 
2565 ม่สถึานะเบิกจั่าย ดังน่�

สำาห็รับปีสิ�นสุดวันที่ี� 30 กันยายน 2565

สำานักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึึกษา 
วิที่ยาศึาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
แห็่งชีาติ (สอวชี.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่นด�านการ
พัฒนากำาลังคน

และทีุ่น 
ด�านการพัฒนา

สถาบนั อดุมศึกึษา  
การวิจัยและการ
สร�างนวัตกรรม 

(บพค.) 

ห็น่วยบริห็าร 
และจัดการทีุ่น 

ด�านการเพิ�มความ
สามารถ 

ในการแข่งขันของ
ประเที่ศึ (บพข.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่น 

ด�านการพัฒนา
ระดับพ่�นที่ี� (บพที่.)

รวม

ส่วนท่�ได้รับระห่ว่างปี
• เงินงบอุดห่นุน 17,757,000.00 403,275,000.00 839,675,000.00 948,742,884.00 2,209,449,884.00

• เงินงบบริห่าร - 33,960,000.00 70,520,000.00 55,482,040.00 159,962,040.00

ส่วนท่�รอเบิกจั่ายจัาก
กองทุน ววน.
• เงินงบอุดห่นุน  1,973,000.00 403,275,000.00 428,857,098.00 105,415,876.00 939,520,974.00

• เงินงบบริห่าร - 8,490,000.00 17,630,000.00 - 26,120,000.00

 รวม 19,730,000.00 849,000,000.00 1,356,682,098.00 1,109,640,800.00 3,335,052,898.00
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจำัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

|   111รายงานประจำาปี ส่่อวช. 2565



สำาห็รับปีสิ�นสุดวันที่ี� 30 กันยายน 2564
สำานักงาน 

สภานโยบาย 
การอุดมศึึกษา 
วิที่ยาศึาสตร์ 

วิจัย 
และนวัตกรรม

แห็่งชีาติ (สอวชี.)

ห็น่วยบริห็าร 
และจัดการทีุ่น
ด�านการพัฒนา
กำาลังคนและ 

ที่นุด�านการพัฒนา 
สถาบันอดุมศึกึษา  

การวิจัยและ 
การสร�าง

นวัตกรรม (บพค.)

ห็น่วยบริห็าร 
และจัดการทีุ่น
ด�านการเพิ�ม
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน
ของประเที่ศึ 

(บพข.)

ห็น่วยบริห็าร 
และจัดการทีุ่น
ด�านการพัฒนา

ระดับพ่�นที่ี� 
(บพที่.)

รวม

ส่วนท่�ได้รับระห่ว่างปี

• เงินงบอุดห่นุน 33,184,000.00 1,475,248,633.00 2,883,736,197.00 860,347,963.00 5,252,516,793.00
• เงินงบบริห่าร - 77,644,665.00 151,775,589.00 45,281,472.00 274,701,726.00

ส่วนท่�รอเบิกจ่ัายจัาก
กองทุน ววน.
• เงินงบอุดห่นุน - - - - -
• เงินงบบริห่าร - - - - -

รวม 33,184,000.00 1,552,893,298.00 3,035,511,786.00 905,629,435.00 5,527,218,519.00

ห่น่วย : บาท

ณ วนัท่� 30 กนัยายน 2564 เงนิอดุห่นุนจัากกองทนุสง่เสรมิวทิยาศึาสตร ์วจิัยัและนวตักรรม ท่�ไดร้บัพจิัารณาจัดัสรรสำห่รับปงีบประมาณ 
2564 ม่สถึานะเบิกจั่าย ดังน่�

สำาห็รับปีสิ�นสุดวันที่ี� 30 กันยายน 2564

สำานักงาน 
สภานโยบาย 

การอุดมศึึกษา 
วิที่ยาศึาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
แห็่งชีาติ (สอวชี.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่นด�านการ
พัฒนากำาลังคน

และทีุ่น 
ด�านการพัฒนา

สถาบนั อดุมศึกึษา  
การวิจัยและการ
สร�างนวัตกรรม 

(บพค.) 

ห็น่วยบริห็าร 
และจัดการทีุ่น 

ด�านการเพิ�มความ
สามารถ 

ในการแข่งขันของ
ประเที่ศึ (บพข.)

ห็น่วยบริห็ารและ
จัดการทีุ่น 

ด�านการพัฒนา
ระดับพ่�นที่ี� (บพที่.)

รวม

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับ
อนุมัติโครงการ 
แล้วรอจั่ายยกมา

662,515,894.00 361,507,815.00 1,759,552,650.36 282,407,918.50 3,065,984,277.86

ได้รบัเงนิอดุห่นนุเพ่�อ
โครงการวจิัยั กองทุน
ส่งเสริม วิทยาศึาสตร์ 
วจิัยัและนวตักรรม

33,184,000.00 1,475,248,633.00 2,883,736,197.00 860,347,963.00 5,252,516,793.00

เงินอุดห่นุนท่�ทำสัญญา
แล้วจั่ายออก/รับรู ้
ค่าใช้จั่ายระห่ว่างปี

521,760,853.10 443,752,930.90 1,836,262,229.08 717,014,151.83 3,518,790,164.91

เงินอุดห่นุนส่งค่น
กองทุนระห่ว่างปี

- 100,000,000.00 - - 100,000,000.00

เงินอุดห่นุนท่�ได้รับ
อนุมัติโครงการ 
แล้วรอจั่าย

173,939,040.90 1,199,693,535.70 2,530,294,598.28 425,741,729.67 4,329,668,904.55

เงินอุดห่นุนท่�ไม่ได้ 
ทำสัญญารอส่งค่น
กองทุน

- 93,309,981.40 276,732,020.00 - 370,042,001.40
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ห่น่วย : บาท

ห่น่วย : บาท

26. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565

รายการ งบสุที่ธิิ การสำารองเงิน ใบสั�งซื้่�อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเห็ลอ่

1. งบประมาณรายจ่ัายงบกลาง 65,962,600.00 - - 65,962,600.00 -

2. งบประมาณรายจ่ัายบรูณาการ - - - - -

3. งบประมาณจั่ายบุคลากร 88,513,600.00 - - 88,513,600.00 -

รวมเงินงบประมาณ 154,476,200.00 - - 154,476,200.00 -

ก่อนจัดประเภที่ให็ม่ เพิ�ม (ลด) ห็ลังจัดประเภที่ให็ม่

งบการแสิด้งฐานะการเงิน -

ณ วันท่� 30 กันยายน 2564 -

ห่น่�สนิห่มนุเว่ยนอ่�น 4,418,394.60 (1,186,208.00) 3,232,186.60

ห่น่�สนิไม่ห่มนุเวย่นอ่�น - 1,186,208.00 1,186,208.00

งบกระแสิเงินสิด้

สำห่รบัปีสิ�นสดุวนัท่� 30 กนัยายน 2564

เจ้ัาห่น่�เงนิโอนและรายได้เงนิอดุห่นนุรอรบัรู้ - 697,103,500.08 697,103.500.08

ห่น่�สนิห่มนุเว่ยนอ่�น 699,097,283.91 (698,289,708.08) 807,575.83

ห่น่�สินไม่ห่มุนเว่ยนอ่�น - 1,186,208.00 1,186,208.00

เงินงบประมาณประจัำปี 2565 เป็นงบประมาณรับข้อง สอวช. ทั�งจัำนวน 

27. การจัดประเภที่รายการให็ม่

ตวัเลข้เปรย่บเทย่บในรายงานการเงินปี 2564 มก่ารจัดัประเภทให่ม่เพ่�อให่ส้อดคล้องกบัการจัดัประเภทและการแสดงรายการในรายงาน
การเงินปี 2565
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สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจำัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

|   113รายงานประจำาปี ส่่อวช. 2565



ภาคผนวก
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รายงานผลการดำำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบระยะเวลาต้�งแต่ว้นที่่� 1 ตุลาคม 2564 ถึึงว้นที่่� 30 ก้นยายน 2565

คณะกรรมการตรวจสอบของสำนัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ ได้ปฏิิบัติห่น้ัาท่�ตามท่� 
คณะกรรมการอำนัวยการสำนัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ (กอวช.) มอบห่มาย ภายใต้ 
ขอ้บงัคบัคณะกรรมการอำนัวยการสำนักังานัสภานัโยบายการอุดมศึกึษา วทิยาศึาสตร์ วจิยัและนัวัตกรรมแห่ง่ชาติ วา่ดว้ยการตรวจสอบ
ภายในั พ.ศึ. 2563 ในัการสอบทานัรายงานัการเงินั ระบบการควบคุมภายในั การบริห่ารความเส่�ยง การกำกับดูแลท่�ด่ การปฏิิบัติตาม
กฎห่มายและกฎระเบ่ยบ และการกำกับดูแลงานัตรวจสอบภายในั คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ โดยม่วาระ 
การดำรงตำแห่นั่ง ดังนั่�

1. วันัท่� 1 ตุลาคม 2564 ถึึง 3 ม่นัาคม 2565
(1) นัายสัมพันัธ์์ ศึิลปนัาฎ     ประธ์านักรรมการ
(2) นัางสาวแนั่งนั้อย เจริญทว่ทรัพย์   กรรมการ
(3) นัางคุณากร วิทยไพศึาล     กรรมการ

2. วันัท่� 4 ม่นัาคม 2565 ถึึง 30 กันัยายนั 2565
(1) นัางสาวแนั่งนั้อย เจริญทว่ทรัพย์   ท่�ปรึกษา
(2) นัายสัมพันัธ์์ ศึิลปนัาฎ     ประธ์านักรรมการ
(3) นัางพรสิริ ปุณเกษม      กรรมการ
(4) นัางคุณากร วิทยไพศึาล     กรรมการ

ในัปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ก่ารประชมุแล้ว 12 ครั�ง เพ่�อปฏิบัิตหิ่น้ัาท่�ตามท่�ได้รบัมอบห่มายดังกล่าว โดยในัการ
ประชุมได้ม่การห่าร่อร่วมกับฝ่่ายบริห่ารของสำนัักงานั ซึ่ึ�งสรุปสาระสำคัญของการดำเนัินังานัได้ดังนั่�

1. การสอบทานรายงานการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผูู้้สอบบัญช่เอกชนั บริษัท สอบบัญช่ธ์รรมนัิติ จำกัด ซึ่ึ�งสำนัักงานัการตรวจเงินัแผู้่นัดินัพิจารณา
เห่็นัชอบให่้เป็นัผูู้้สอบบัญช่ของสำนัักงานัสำห่รับปีงบประมาณ 2564 เพ่�อรับทราบผู้ลการตรวจสอบตามรายงานัการเงินัและรายงานั 
การประเมินัผู้ลการใช้จ่ายเงินัและทรัพย์สินัของสำนัักงานั ประจำปีงบประมาณ 2564 และห่าร่อเก่�ยวกับการปรับปรุงรายการสำคัญ 
รวมทั�งประเด็นัความเส่�ยงและการควบคมุภายในัขององคก์ร รวมทั�งไดส้อบทานัรายงานัการเงินัประจำปแีละประจำไตรมาสซึึ่�งฝ่า่ยบริห่าร
ได้จัดทำขึ�นั โดยได้พิจารณาในัประเด็นัท่�เป็นัสาระสำคัญและให้่ข้อคิดเห็่นัท่�เป็นัประโยชน์ัต่อสำนัักงานั เพ่�อปรับปรุงให้่สอดคล้อง 
และเป็นัไปตามมาตรฐานัการบัญช่ภาครัฐแล้ว

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัระบบการควบคุมภายในัเพ่�อประเมินัความเพ่ยงพอและประสิทธ์ิผู้ลของระบบการควบคุมภายในั 
โดยไดต้ดิตามประเดน็ัการควบคมุภายในัต่างๆ ท่�สำคญั และพจิารณาให่ข้อ้เสนัอแนัะเพ่�อปรบัปรงุระบบการควบคมุภายในั ซึึ่�งสำนักังานั
ไดด้ำเนันิัการปรบัปรงุในัเร่�องท่�มค่วามสำคญัแลว้เปน็ัสว่นัให่ญ ่และจะดำเนันิัการปรบัปรงุตามลำดบัความสำคญัตอ่เนั่�องไปจนัแลว้เสรจ็
ทั�งห่มดในัปีงบประมาณ 2566
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ทั�งนั่� คณะกรรมการตรวจสอบเห็่นัความสำคัญของการดำเนัินัภารกิจห่ลักต่างๆ ขององค์กร จึงได้ม่การเสวนัาห่าร่อและแลกเปล่�ยนั 
ความคิดเห่็นักับผูู้้บริห่ารและผูู้้ปฏิิบัติงานัในัส่วนังานัท่�เก่�ยวข้องในัห่ลายเร่�องท่�สำคัญ ดังเช่นัภารกิจเก่�ยวกับบทบาทเพ่�อห่นัุนัเสริมการ
ขับเคล่�อนัเป้าห่มาย Greenhouse Gas Net Zero Emission ในัปี ค.ศึ. 2065 ของประเทศึไทย และภารกิจการดำเนัินังานัของห่นั่วย
บริห่ารและจัดการทุนั (PMU) ท่�จัดตั�งขึ�นัในั สอวช. ท่�ก่อให่้เกิดการขับเคล่�อนัการปฏิิรูประบบการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและ
นัวตักรรมของประเทศึ ซึ่ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบมข้่อคดิเห่น็ัและขอ้เสนัอแนัะอนััเปน็ัประโยชน์ัตอ่แนัวทางการดำเนิันังานัห่ลายประการ
เพ่�อให่้สำนัักงานับรรลุสู่ประสิทธ์ิผู้ลและเป็นัไปอย่างม่ประสิทธ์ิภาพมากยิ�งขึ�นั

นัอกจากนั่� คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัการประเมินัผู้ลการควบคุมภายในัของสำนัักงานั สำห่รับปีงบประมาณ 2564 ตามแบบ 
ปค. แล้วโดยม่ข้อคิดเห่็นัและข้อเสนัอแนัะให่้สำนัักงานัระบุความเส่�ยงให่้ครบถ้ึวนัครอบคลุมทุกมิติ โดยกำห่นัดแผู้นัการปรับปรุง 
การควบคุมภายในัเพ่�อจัดการความเส่�ยงให่้สอดคล้องกับความเส่�ยงท่�ระบุไว้

3. การสอบทานการบริหารความเส่�ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบความค่บห่น้ัาการบริห่ารความเส่�ยงจากฝ่่ายบริห่ารว่าสำนัักงานัได้ให่้ความสำคัญกับการบริห่าร 
ความเส่�ยงองค์กรโดยม่การประเมินัความเส่�ยงและจัดทำแผู้นับริห่ารความเส่�ยงระดับองค์กรสำห่รับปีงบประมาณ 2565 และกำกับดูแล
ให้่เกดิผู้ลในัทางปฏิบัิตแิลว้ นัอกจากนัั�นั คณะกรรมการตรวจสอบได้มก่ารประชุมรว่มกบัคณะกรรมการบริห่ารความเส่�ยงและการควบคุม
ภายในัของ สอวช. เพ่�อเสวนัาแนัวทางการบริห่ารความเส่�ยงเพ่�อการพัฒนัาองค์กร ซึึ่�งคณะกรรมการตรวจสอบได้มข้่อคิดเห็่นัเชงิเสนัอแนัะ 
ในัสิ�งท่�เป็นั Enabler สำคัญของการบริห่ารความเส่�ยงท่�ทำให่้สามารถึดำเนัินัไปตามเส้นัทางและเป้าห่มายการบริห่ารความเส่�ยง 
ท่�กำห่นัดได้ ซึ่ึ�งสำนัักงานัรับข้อเสนัอแนัะนัำไปดำเนัินัการแล้ว

4. การสอบทานการกำากับดููแลท่�ดู่

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัการกำกับดูแลท่�ด่ (Good Governance) ของสำนัักงานั โดยสอบทานัระบบการกำกับดูแลองค์กร
เพ่�อให่้มั�นัใจว่าสำนัักงานัม่ระบบการกำกับดูแลท่�ด่และม่การส่งเสริมการกำกับดูแลท่�ด่อย่างสม�ำเสมอ เพ่�อเป็นัการสร้างความเช่�อมั�นั 
ให่แ้กผูู่้ม่้สว่นัไดเ้สย่ทกุกลุม่ ซึ่ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห่ข้อ้เสนัอแนัะท่�เปน็ัประโยชนัต์อ่สำนักังานัในัการมุง่ไปสู่เปา้ห่มายการพฒันัา
อย่างยั�งย่นัขององค์กร

5. การสอบทานการปฏิิบัติิติามกฎหมายและกฎระเบ่ยบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานัการปฏิิบัติงานัของสำนัักงานัให่้เป็นัไปตามระเบ่ยบข้อบังคับและกฎห่มายท่�เก่�ยวข้อง โดยสอบทานั
งานัการกำกับการปฏิบัิตติามกฎห่มายและกฎระเบย่บ (Compliance) เพ่�อให้่มั�นัใจว่าสำนักังานัมร่ะบบการควบคุมและติดตามการปฏิบัิติ
งานัให่้เป็นัไปตามข้อกำห่นัดกฎเกณฑ์์ทั�งจากภายนัอกและภายในัองค์กรอย่างครบถึ้วนัเพ่ยงพอ

6. การกำากับดููแลงานติรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นัอิสระ แผู้นังานั และผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้ตรวจสอบภายในั รวมทั�งพิจารณาเก่�ยวกับ
ความเพย่งพอของทรัพยากรด้านัการตรวจสอบภายในั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ตดิตามงานัตรวจสอบภายในัตามท่�คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มอบห่มายและตามแผู้นัการตรวจสอบภายในัประจำปีงบประมาณ 2565 ท่�กำห่นัดไว้แล้ว ซึ่ึ�งคณะกรรมการตรวจสอบได ้
ให่้คำแนัะนัำกับผูู้้ตรวจสอบภายในัเพ่�อให้่การปฏิิบัติงานัตรวจสอบภายในัเป็นัไปอย่างม่ประสิทธิ์ภาพและเสนัอแนัะแนัวทางการพัฒนัา
ระบบการตรวจสอบภายในัให่้ดำเนิันัการประเมินัตนัเองเป็นัระยะตามแนัวปฏิิบัติการประกันัและการปรับปรุงคุณภาพงานัตรวจสอบ
ภายในั รวมถึึงให่้ดำเนัินัการตามแนัวทางกลยุทธ์์ Moving Forward Strategy ของคณะกรรมการตรวจสอบท่�ได้กำห่นัดไว้
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โดยสรุป ในัปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมม่อเป็นัอย่างด่จากคณะกรรมการ ผูู้้บริห่าร คณะทำงานั  
ผูู้ส้อบบัญช ่และทกุฝ่า่ยท่�เก่�ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัิตติามห่น้ัาท่�และความรับผู้ดิชอบท่�ไดร้ะบุไวใ้นักฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใชค้วามรูค้วามสามารถึ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และม่ความเปน็ัอสิระอยา่งเพย่งพอ ตลอดจนัไดใ้ห้่ความเห็่นัและ
ข้อเสนัอแนัะเพ่�อประโยชน์ัสงูสดุของสำนักังานั คณะกรรมการตรวจสอบมค่วามเห่น็ัว่า งบการเงนิัของสำนักังานัมค่วามถึกูต้อง เช่�อถึอ่ได้  
สอดคล้องตามมาตรฐานัการบัญช่ภาครัฐ  สำนัักงานัม่การปฏิิบัติงานัท่�สอดคล้องตามกฎห่มาย ข้อผูู้กพันัท่�เก่�ยวข้องกับการดำเนัินังานั 
รวมถึึง ม่ระบบการกำกับดูแลกิจการท่�ด่ ม่ระบบการบริห่ารความเส่�ยงและการควบคุมภายในัท่�เพ่ยงพอ และม่การกำกับการปฏิิบัติตาม
กฎเกณฑ์์ โดยม่การตรวจสอบภายในัท่�ม่ประสิทธ์ิภาพ และประสิทธ์ิผู้ล

ในันัามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นัายสัมพันัธ์์ ศึิลปนัาฎ)
ประธ์านักรรมการตรวจสอบ

ภา
คผ

นว
ก

สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

|   117รายงานประจำาปี สอวช. 2565



รายงานการประเมินผลการดูำาเนินงานของ สอวช. ประจำาปี 2565

พระราชบัญญัติสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ ม่ผู้ลบังคับใช้เม่�อวันัท่� 2 พฤษภาคม 2562 ม่ผู้ลให่้
สำนักังานัคณะกรรมการนัโยบายวิทยาศึาสตร ์เทคโนัโลยแ่ละนัวัตกรรมแห่ง่ชาต ิ(สวทนั.) เปล่�ยนัเปน็ัสำนักังานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา 
วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ (สอวช.) โดย

มาตรา 24 และ 25 กำห่นัดให้่มค่ณะกรรมการอำนัวยการ สอวช. มห่่น้ัาท่�และอำนัาจควบคมุดแูลกจิการทั�วไปของ สอวช. เพ่�อให้่เป็นัไปตาม 
วัตถึุประสงค์ท่�กำห่นัดไว้ 

มาตรา 31 กำห่นัดให่้คณะกรรมการอำนัวยการ สอวช. จัดให่้ม่การประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้อำนัวยการ สอวช. โดยผูู้้ประเมินั
ภายนัอกท่�เป็นักลางอิสระ ตามห่ลักเกณฑ์์และวิธ์่การท่�คณะกรรมการอำนัวยการ สอวช. กำห่นัด และ

คณะกรรมการอำนัวยการสำนัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ ได้รับทราบผู้ลการดำเนัินังานั
ตามตัวช่�วัดของสำนัักงานัตามท่�ได้รับอนุัมัติจากคณะอนุักรรมการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้อำนัวยการ และในัการประชุม 
คณะกรรมการอำนัวยการสำนัักงานัสภานัโยบายการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรมแห่่งชาติ ครั�งท่� 6/2565 วันัอังคารท่� 1 
พฤศึจิกายนั พ.ศึ. 2565 ม่มติเห่็นัชอบผู้ลงานัสำคัญของ สอวช. ท่�สร้างผู้ลกระทบต่อสังคมและประเทศึ เพ่�อประกอบการกำกับ 
ด้านัคุณภาพ ผู้ลการดำเนัินังานัตามตัวช่�วัดการประเมินัผู้ลการปฏิิบัติงานัของ สอวช. ประจำปีงบประมาณ 2565 และผู้ลการดำเนัินังานั
ตามตัวช่�วัดตามกรอบการประเมินัของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565

โดยผู้ลการดำเนิันังานัตามตัวช่�วดัการประเมินัผู้ลการปฏิบัิตงิานัของ สอวช. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามท่�คณะอนุักรรมการประเมินั
ผู้ลการปฏิิบัติงานัของผูู้้อำนัวยการเห่็นัชอบ ตัวช่�วัดจำแนักตามคะแนันัถึ่วงนั�ำห่นััก 2 มิติ ค่อ มิติท่� 1 : การทำห่นั้าท่�สำนัักงานัเลขานัุการ
สภานัโยบาย นั�ำห่นัักร้อยละ 80 และมิติท่� 2 : ประสิทธ์ิภาพองค์กร นั�ำห่นัักร้อยละ 20 ม่ผู้ลสำเร็จดังตารางที่่� 1 และผู้ลการดำเนัินังานั
ตามตัวช่�วัดตามกรอบการประเมินัของ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศึ. 2565 ม่ผู้ลสำเร็จดังตารางที่่� 2
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คณะกรรมการและผ้�บริหาร 

คณะกรรมการอำานวยการ
สำาน้กงานสภานโยบายการอุดำมศึกษา วิที่ยาศาสตร์ วิจ้ยและนว้ตกรรมแห่งชาติ 

รัฐมิน้ตร่ว�าการกระที่รวงการอุดมิศึกษา วิที่ยาศาสตร์ วิจัยและน้วัตกรรมิ      ประธ์านักรรมการ
ปลัดกระที่รวงการอุดมิศึกษา วิที่ยาศาสตร์วิจัยและน้วัตกรรมิ        กรรมการโดยตำแห่นั่ง
ผู้อำน้วยการสำน้ักงาน้ค์ณะกรรมิการส�งเสริมิวิที่ยาศาสตร์ วิจัยและน้วัตกรรมิ     กรรมการโดยตำแห่นั่ง
ประธิาน้ที่่�ประชีุ้มิอธิิการบด่แห�งประเที่ศไที่ย           กรรมการโดยตำแห่นั่ง
น้ายสัมิพัน้ธิ์ ศิลปน้าฎ                กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพ่พัฒน้พงศ ์            กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์เจษฎา วรรณสิน้ธิุ์             กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ชี้�วยศาสตราจารย์มิรกต ไมิยเออร์             กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์วิษณุ อรรถุวาน้ิชี้             กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พร้อมิพิไล บัวสุวรรณ            กรรมการผูู้้ทรงคุณวุฒิ
ผูอ้ำน้วยการสำน้กังาน้สภาน้โยบายการอดุมิศกึษา วทิี่ยาศาสตร์ วจิยัและน้วตักรรมิแห�งชี้าติ  กรรมการและเลขานักุาร
น้ายสมิปอง สงวน้บรรพ์               ท่�ปรึกษา
น้ายประดิษฐ์ เร่องดิษฐ์                ท่�ปรึกษา

 
คณะผ้�บริหาร
สำาน้กงานสภานโยบายการอุดำมศึกษา วิที่ยาศาสตร์ วิจ้ยและนว้ตกรรมแห่งชาติ 

น้ายกิติพงค์์ พร้อมิวงค์์     ผูู้้อำนัวยการ         kitipong@nxpo.or.th
น้างสาวกาญจน้า วาน้ิชี้กร    รองผูู้้อำนัวยการ        kanchana@nxpo.or.th
น้างสาวสิริพร พิที่ยโสภณ    รองผูู้้อำนัวยการ        siriporn@nxpo.or.th
น้างสาวรติมิา เอ่�อธิรรมิาภิมิุข   รองผูู้้อำนัวยการ        ratima@nxpo.or.th
น้ายสุรชี้ัย สถุิตค์ุณารัตน้์    ผูู้้ช่วยผูู้้อำนัวยการ         surachai@nxpo.or.th
น้ายพูลศักดิ� โกษ่ยาภรณ์    ผูู้้ช่วยผูู้้อำนัวยการ        poolsak@nxpo.or.th
น้ายสุชี้าต อุดมิโสภกิจ     ผูู้้ช่วยผูู้้อำนัวยการ        suchat@nxpo.or.th
น้างสาวน้ิรดา ว่ระโสภณ    ผูู้้ช่วยผูู้้อำนัวยการ        nirada@nxpo.or.th
น้างสาวอรพรรณ เว่ยรชี้ัย    ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายอาวุโส       oraphan@nxpo.or.th
         ฝ่่ายนัโยบายกำลังคนัตามความต้องการของประเทศึ
น้างสาวสิริน้ยา ลิมิ      ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายอาวุโส        sirinya@nxpo.or.th
         ฝ่่ายเศึรษฐกิจนัวัตกรรม
น้ายค์มิเมิธิ จิตวาน้ิชี้ไพบูลย์    ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายอาวุโส        kommate@nxpo.or.th
         ศึูนัย์คาดการณ์เทคโนัโลย่เอเปค
น้างสาวสลิลวรรณ กลับประสิที่ธิิ�   ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายอาวุโส       salilwan@nxpo.or.th
         ฝ่่ายเลขานัุการสภานัโยบาย
น้างสาวอรนุ้ชี้ รัตน้ะ     ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายอาวุโส       oranuch@nxpo.or.th
         ฝ่่ายกลยุทธ์์และการงบประมาณองค์กร
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น้างอัญชี้ลิยา ธิงศร่     ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายอาวุโส       anchaliya@nxpo.or.th
         ฝ่่ายพัฒนัากฎห่มายและบริห่ารความเส่�ยง
น้ายน้น้ที่วัฒน้์ มิะกรูดอิน้ที่ร์    ผูู้้อำนัวยการ         nonthawat@nxpo.or.th
         ฝ่่ายศึูนัย์ข้อมูลนัโยบายด้านัการอุดมศึึกษา
         วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
น้างสาวภาณิศา หาญพัฒน้น้ัน้ที่์   ผูู้้อำนัวยการ         panisa@nxpo.or.th 
         ฝ่่ายนัวัตกรรมอุดมศึึกษา
         และการพัฒนัาทักษะแห่่งอนัาคต
น้างสาวมิน้ัน้ยา ชีุ้ณหวุฒิยาน้น้ที่์   ผูู้้อำนัวยการ         manunya@nxpo.or.th
         ฝ่่ายระบบนัิเวศึส่งเสริมศึักยภาพ
         นัวัตกรรมของผูู้้ประกอบการ
น้ายภาสพงศ์ อาร่รักษ์     ผูู้้อำนัวยการ         pasapong@nxpo.or.th
         ฝ่่ายระบบบริห่ารจัดการของภาครัฐ
         ด้านัการอุดมศึึกษา
         วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
น้างสาวสุภัค์ วิรุฬหการุญ    ผูู้้อำนัวยการ         supak@nxpo.or.th
         ฝ่่ายห่้องปฏิิบัติการนัโยบายการอุดมศึึกษา
         วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
น้างปราณปร่ยา ศร่วรรณวิที่ย์ ลุน้ด์แบร์ย ผูู้้อำนัวยการ         pranpreya@nxpo.or.th
         ฝ่่ายนัโยบายความร่วมม่อระห่ว่างประเทศึ
         ด้านัการอุดมศึึกษา วิทยาศึาสตร์ วิจัยและนัวัตกรรม
น้างสาวชี้โลธิร บุญเหล่อ    ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายนัโยบายและประสานัยุทธ์ศึาสตร์  chalothorn@nxpo.or.th
น้างสาวศรวณ่ย์ สิงห์ที่อง    ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายนัโยบายเพ่�อความยั�งย่นั   saravanee@nxpo.or.th
น้างสาวอภิชี้ชี้ยา บุญเจริญ    ผูู้้อำนัวยการฝ่่ายการเงินับัญช่      apitchaya@nxpo.or.th
         และการจัดการธ์ุรกรรม
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