
รายงานการประชุม 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
วันจันทรที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  

หองประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 
กรรมการผูมาประชุม 

๑. รองนายกรัฐมนตรี       ประธานสภานโยบาย 
(นายดอน ปรมัตถวินัย) 

๒. รองนายกรัฐมนตรี           รองประธานสภานโยบายคนที่หน่ึง 
(นายวิษณุ เครืองาม) 

๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร       รองประธานสภานโยบายคนที่สอง 
วิจัยและนวัตกรรม 
(นายเอนก เหลาธรรมทัศน) 

๔. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง           กรรมการ 
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) 

๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม           กรรมการ 
(พลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน แทน) 

๖. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ          กรรมการ 
(นายนราพัฒน แกวทอง แทน) 

๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม         กรรมการ 
(นางปยนุช วุฒิสอน แทน) 

๘. รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย           กรรมการ 
(นายธีระชาติ ปางวิรุฬหรักษ แทน) 

๙. รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน           กรรมการ 
(นายสุเทพ ชิตยวงษ แทน) 

๑๐. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ           กรรมการ 
(นายสุภัทร จำปาทอง แทน) 

๑๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข           กรรมการ 
(นายศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา แทน) 

๑๒. รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม           กรรมการ 
(นายเดชา จาตุธนานันท แทน) 

๑๓. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ         กรรมการ 
(นายวิโรจน นรารักษ แทน) 

๑๔. ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ            กรรมการ 
(นางอมรรัตน ภูมิวสนะ แทน) 
 

๑๕. ประธานกรรมการการอุดมศึกษา           กรรมการ 



๒ 
 

(นายสมคิด เลศิไพฑูรย) 
๑๖. ประธานกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม         กรรมการ 

(นายสุทธิพร จติตมิตรภาพ) 
๑๗. นายกำจร ตติยกวี             กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานการอุดมศึกษา) 
๑๘. นายไพรินทร ชูโชติถาวร            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานการอุดมศึกษา) 
๑๙. นายประสิทธ์ิ วัฒนาภา            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานการอุดมศึกษา) 
๒๐. นางเอมอร อุดมเกษมาล ี            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี) 
๒๑. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี) 
๒๒. นายสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร) 
๒๓. นายพณชิต กิตติปญญางาม            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร) 
๒๔. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน            กรรมการ 

(ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม) 
๒๕. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม         กรรมการและเลขานุการ 

(นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล) 
๒๖. ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา                      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
(นายกิติพงค พรอมวงค) 

๒๗. นายสมบูรณ สขุสำราญ            ที่ปรึกษา 
๒๘. นายวรากรณ สามโกเศศ            ที่ปรึกษา 
๒๙. นายวุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย            ที่ปรึกษา 
๓๐. นายพุฒ วีระประเสริฐ             ที่ปรึกษา 

กรรมการผูไมมาประชุม 
๑. นายกานต ตระกูลฮุน          ติดภารกิจ 
๒. นายบัณฑูร ล่ำซำ           ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 

สำนักนายกรัฐมนตร ี
๑. นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ 
๒. นางสาวมนัสวี อรชุนะกะ 

กระทรวงการตางประเทศ 
๑. นางพรพิมล กาญจนลักษณ 
๒. นางสาวนรดี ตันตระมงคล 



๓ 
 

๓. นายอดิษฐา บัวคำศรี 

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นายสุรชัย สถติคุณารัตน 
๒. นางศรินยา สาขากร 
๓. นางสาวอรกนก พรรณรักษา 
๔. นายทรงพล มัน่คงสุจริต 
๕. นายศุภกร ปุญญฤทธ์ิ 
๖. นายคณิต สวัสดี 

สำนักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นายศุภชัย ปทุมนากุล 
๒. นางสาวนริสรา เมืองสวาง 
๓. นายนิคม ปญญาทวีกิจไพศาล 
๔. นายจักรกฤษณ ลิมปษเฐียร 
๕. นายสกล นุนงาม 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
๑. นางสาวเพชรไพลิน สายสิงห 

กระทรวงแรงงาน 
๑. นายพงษศักด์ิ บุญทอง 
๒. นายชิโนรส จันทรทิพย 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๑. นายสำราญ สาราบรรณ 
๒. นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑. นายปฐมดนัย พลจันทร 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นายศักรินทร ภูมิรัตน 

คณะทำงานพัฒนามาตรการและระเบียบการรวมลงทุนของรัฐ เพื ่อสงเสริมการนำผลงาน วิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชน 

๑. นายเข็มชัย ชุติวงศ 
๒. นายธัญญานุภาพ อานันทนะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
๑. นายสันติ เจริญพรพัฒนา 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
๑. นางปทมาวดี โพชนุกูล 
๒. นายพงศพันธ แกวตาทิพย 
๓. นางสาวชนาธิป ผาริโน 



๔ 
 

๔. นายอภิศักด์ิ ธีระวิสิษฐ 
๕. นางชลนภา ช่ืนชมรัตน 
๖. นางสาวกฤษณา ตรีศิลปวิเศษ 
๗. นายปกรัฐ กนกธนาพร 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
๑. นางสาวดารินพร เจียมประดิษฐกุล 

สำนักงบประมาณ 
๑. นางสาวเบญจมาศ มหาวงศขจิต 
๒. นางสาวสุมนา คำหอมกุล 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
๑. นางสาวสิริพร พิทยโสภณ 
๒. นางสาวกาญจนา วานิชกร 
๓. นางสาวรติมา เอ้ือธรรมาภิมุข 
๔. นางสาวนิรดา  วีระโสภณ 
๕. นายนนทวัฒน  มะกรูดอินทร 
๖. นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธ์ิ 
๗. นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท 
๘. นางสาวมนันยา ชุณหวุฒิยานนท 
๙. นางสาวณิศรา จันทรประทิน 
๑๐. นายวรงค สุกโชติรัตน 
๑๑. นายภาสพงศ อารีรักษ 
๑๒. นายมหัทธน พฤทธ์ิขจรชัย 
๑๓. นางสาวจันทนปาย องคศิริวิทยา 
๑๔. นายวสุธาดล นาควิโรจน 
๑๕. นายจอมพล ทองแปน 
๑๖. นางสาวรินรพี งามแสง 
๑๗. นางสาวภัทรายุส พูลฤทธ์ิ 
๑๘. นางสาวเพชรดา  เอกอาภากุล 
๑๙. นางสาวภาณินี จารุวัฒนมงคล 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
บันทึกการประชุมสภานโยบายครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 
https://www.nxpo.or.th/NXPC4_64  

https://www.nxpo.or.th/NXPC4-64


๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานและฝายเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานสภานโยบายกลาวเปดการประชุม และกรรมการและเลขานุการสภานโยบาย 

(ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล) ขอใหกรรมการสภานโยบายที ่เขารวมประชุมผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสแสดงตนเพื่อตรวจสอบองคประชุมกอนเริ่มการประชุม โดยมีกรรมการสภานโยบายเขารวมประชุม 
ณ ทำเนียบรัฐบาล จำนวน ๘ ทาน เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน ๑๘ ทาน และที่ปรึกษาสภานโยบาย
จำนวน ๔ ทาน 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
 และนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)  
ในฐานะฝายเลขานุการสภานโยบาย ไดจัดทำรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และแจงเวียนใหกรรมการพิจารณา
เรียบรอยแลว ไมมีกรรมการขอแกไขรายงานการประชุม 

ทั้งน้ี ฝายเลขานุการเสนอปรับมติที่ประชุม ดังน้ี 
ระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขอเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนดานวิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ และ (ราง) ขอเสนอรูปแบบการแยกหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะดานออกจาก สอวช. โดย
ขอแกไขเปน 

“๑. เห็นชอบขอเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนดานวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ และ (ราง) ขอเสนอรูปแบบการแยกหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะดานออกจากสำนักงาน 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะดานตามที่ฝายเลขานุการเสนอ” 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

แหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑ กรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กรรมการและเลขานุการ (ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล) นำเสนอภาพรวมของ
กรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปไดดังน้ี 

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๑ (๒) กำหนดใหสภานโยบายพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปดาน 
การอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง 
อว.) และงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กอนที่สำนักงบประมาณจะนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงินดังกลาว ใหสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน
ของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
โดยกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมไดกำหนดไวในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ (๑) (๒) และ (๓) 
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และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๒๑ สวนกรอบวงเงินดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดกำหนดไว
ในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๑ (๒) 
และมาตรา ๔๔ (๔)  
  กรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะเสนอขอความเห็นชอบจากสภานโยบาย มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๓,๗๓๔.๗๖๘๒ 
ลานบาท  

๓.๑.๑ กรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และระบบ 
การจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ
วงเงินดังกลาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

รองปลัดกระทรวง อว. (ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล) นำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณ
ดานการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวง อว. และผูชวยศาสตราจารยสันติ เจริญพรพัฒนา นำเสนอ
ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงินดังกลาวตอที่ประชุม  
สรุปไดดังน้ี 

๑. เปาหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจำปดานการอุดมศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ๑) การประมาณการเปาหมายจำนวนนักศึกษารวม โดยหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) 
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักศึกษารวมทุกระดับการศึกษาจำนวน ๑,๓๖๗,๘๖๕ คน จำแนกเปน ระดับ
อนุปริญญา ๑๙,๑๐๙ คน ระดับปริญญาตรี ๑,๒๔๐,๘๘๙ คน และระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐๗,๘๖๗ คน เพิ่มขึ้น
รอยละ ๑.๐๗ เมื่อเทียบกับจำนวนนักศึกษารวม ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ๒) เปาหมายการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทยกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศตาม 
หมุดหมายที่ ๑–๖ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐) และ 
กรอบนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ ในกลุม
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy 
หรือ BCG) ไดแก การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการ
ทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค กลุมอุตสาหกรรมปญญาประดิษฐ เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิกสอัจฉรยิะ 
หุนยนตและระบบอัตโนมัติกลุมระบบโลจิสติกสและระบบราง และกลุมอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา คิดเปน
รอยละ ๓๐ ของนักศึกษารวมปการศึกษา ๒๕๖๕ หรือคิดเปนจำนวนรวม ๔๑๐,๓๖๐ คน  

 ๓) เปาหมายการพัฒนากำลังคน หลักสูตร Non-Degree (Re Skills, Up Skills, New 
Skills) ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ โดยใชฐานขอมูลจากแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศกึษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนไมนอยกวา ๑๓๐,๐๐๐ คน 

 ๔) เปาหมายการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนพันธกิจตอบโจทยการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 
รองรับบริบทของศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนาทางเลือกในการเขาถึงการเรียนรูไดงาย ในทุกสถานที่และทุกเวลา 
ทั้งผูที่อยูในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา รวมถึงประชาชนทุกชวงวัย 

 ๕) บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๑๙๕,๙๘๙ คน 
จำแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๗๐,๙๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๑๘ และบุคลากรสายสนับสนุน 
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จำนวน ๑๒๕,๐๗๕ คน คิดเปนรอยละ ๖๓.๘๒ หรือคิดเปนสัดสวนบุคลากรสายวิชาการตอสายสนับสนุน เปน 
๑ : ๑.๗๖ 
  ๖) เปาหมายผลผลิตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อพัฒนา
ความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ที่เสนอขอจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๘๐ แหง  ประกอบดวย กลุม Global and Frontier Research 
(มหาวิทยาลัย ๑๖ แหง) กลุม Technology and Innovation (มหาวิทยาลัย ๑๘ แหง) กลุม Area-Based 
and Community (มหาวิทยาลัย ๔๑ แหง) และกลุ ม Development of Professional and Specialists 
(มหาวิทยาลัย ๗ แหง) โดยคาดวา จะมีผลผลิตจากสถาบันอุดมศึกษา ๘๐ แหง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖  ดังน้ี   

• แพลตฟอรม/ระบบ การบริหารจัดการหลักสูตร บูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัยดานตาง ๆ  
จำนวน ๔๕ แพลตฟอรม   

• หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูง และหลักสูตรใหมในสาขาวิชาเทคนิคระดับสูงที่ตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศ จำนวน ๖๐ หลักสูตร   

• หลักสูตร (หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น (Re Skill/Up Skill/New Skill) หลักสูตร Non – 
degree หลักสูตรสหกิจและอ่ืน ๆ)  จำนวน ๑๒๐ หลักสตูร   

• หลักสูตร (หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น (Re Skill/Up Skill/New Skill) หลักสูตร Non – 
degree หลักสูตรสหกิจศึกษาและอื่น ๆ) เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรสำหรับการพัฒนาพื้นที ่จำนวน 
๑๒๐ หลักสูตร  

• ยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะทาง
ระดับสูง จำนวน ๓,๐๐๐ คน   

• สรางบัณฑิตที่มีทักษะสูงตอบโจทยอุตสาหกรรมของประเทศ และมีการพัฒนาทักษะ (Up Skill/Re 
Skill) แรงงานในอุตสาหกรรมปจจุบัน เพ่ือใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก จำนวน ๒๓,๐๐๐ คน  

• ความรวมมือกับสถาบันพันธมิตรระดับนานาชาติ  จำนวน ๖๐ แหง  

• นักศึกษาตางประเทศ/นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับสถาบันพันธมิตรตางประเทศ จำนวน ๖๐๐ คน   

• ผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ (ระดับ Q1)  จำนวน ๑,๘๐๐ ช้ิน  

• ผูประกอบการที่ผานการสรางศักยภาพการทำงานดานธุรกิจนวัตกรรม จำนวน  ๖,๐๐๐ ราย   

• เกษตรกรแตละครัวเรือนมีรายไดเพ่ิม/ลดรายจาย ๑๒๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ป  

• สรางรายไดจากระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับตำบลเพ่ิมขึ้น รอยละ ๒๐  

• มีการเคลื่อนยายบุคลากรระหวางมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม ทั้ง ๒ ทาง จำนวน ๑,๑๐๐ คน  

• มีการสราง Technology – based Startup และพัฒนาผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ใหสามารถ
ยกระดับการสรางเทคโนโลยีไดเองในประเทศ จำนวน ๓๕๐ ราย  

• ชุมชนที่มีรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการเขารวมพัฒนาการเปนผูประกอบการชุมชน การสรางนวัตกรรมสังคม 
การสรางผูประกอบการสังคม รอยละ ๕๕  

• เครือขายความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตรตามจุดเดน/จุดเนน รวมกับหนวยงาน ภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน จำนวน ๑๕๐ เครือขาย 
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 ๗) กรอบวงเงินงบประมาณประจำปดานการอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๑๔,๖๓๔.๗๖๘๒ ลานบาท จำแนกตามประเภทงบประมาณที่สอดคลองตามมาตรา ๔๕ 
แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังน้ี 

- งบบุคลากรซึ่งเปนเงินเดือน คาจาง และสิทธิประโยชนตามมาตรา ๔๕ (๑) จำนวน 
๗๐,๔๐๙.๖๓๙๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๑.๔๒ 

- งบดำเนินงานและงบรายจายอื่นซึ่งเปนงบประจำ รวมทั้งงบลงทุนที่ไมใชงบตาม ๔๕ 
(๓) ตามมาตรา ๔๕ (๒) จำนวน ๓๖,๗๕๕.๕๒๘๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๐๖ 

- งบลงท ุนและงบเง ินอ ุดหน ุนเพ ื ่อนำมาใช ในการพ ัฒนาความเป นเล ิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศตามมาตรา ๔๕ (๓) 
จำนวน ๗,๔๖๙.๖๐๐๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖.๕๒ 

๒. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิส์ำหรับการอุดมศึกษา 
แนวทางการพัฒนา (Roadmap) ของระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ

ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ ดวยหลักการ Demand-side Financing แบงออกเปน ๓ ระยะ ดังน้ี 
ระยะที่ ๑ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) พัฒนาแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษาเพื่อเปน

เครื่องมือในการวางแผนกำลังคน การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษา และการกำหนด 
แนวทางการบริหารงบประมาณดานอุดมศึกษา (Plan-based Budgeting) 

กลไก/แนวทางจัดสรรงบประมาณ: 
- งบประมาณประจำตามมาตรา ๔๕ (๑) และ ๔๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๒ วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนากำลังคนที่กำหนดตามแผนดานการอุดมศึกษา 
(Plan-based) ไดแก แผนปฏิบัติการดานการอุดมศึกษา และแผนปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนของประเทศ
และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

- งบประมาณเพื ่อการพัฒนาตามยุทธศาสตรตามมาตรา ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก การตั้งแผนงานบูรณาการการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย
การพัฒนาแหงอนาคต และแนวทางโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

เครื่องมือสนับสนุน: ระบบขอมูลดานการอุดมศึกษา 
บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.): วิเคราะห 

วางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยใชกลไกแผนปฏิบัติการและแผนงานบูรณาการ 
- สำนักงบประมาณ: วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ 
- กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.): ใหเงินกูยืมแกผูเรียน 
- ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภาคเอกชน เปนตน:  

รวมวิเคราะห วางแผนและขับเคลื่อน 
ระยะที่ ๒ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐) พัฒนาการจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษา 

แบบบูรณาการโดยเนนผลสัมฤทธ์ิ (Result-based Budgeting) 
กลไก/แนวทางจัดสรรงบประมาณ: 
- งบประมาณประจำตามมาตรา ๔๕ (๑) และ ๔๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๒ วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณแบบมุ งเนนผลสัมฤทธิ ์ (Result-based) ดวยหลักเกณฑ 
การจัดสรรงบประมาณ โดยตองมีสัญญาณความตองการกำลังคน (Demand Signal) ที่ชัดเจนขึ้น ประกอบกับ
มีแผนการพัฒนากำลงัคนจากนโยบายพัฒนาประเทศ (แผนปฏิบัติการทั้ง ๒ แผน) กลาวคือ ตองมีทั้งความตองการ



๙ 
 

อยางนอยใน ๓ สวน ประกอบดวย ความตองการจากตลาดแรงงาน (Market Demand) ความตองการจาก
นโยบายและยุทธศาสตรของประเทศ (Plan Demand) และความตองการเชิงสังคม (Social Demand) โดย
ดำเนินการรวมกับสำนักงบประมาณ 

- งบประมาณเพื ่อการพัฒนาตามยุทธศาสตรตามมาตรา ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชกองทุนเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษาเปนกลไกสนับสนุน และใชงบประมาณ 
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคเพ่ือความคลองตัวในการสนับสนุนงบประมาณตามมาตรา ๔๕ (๓) 

เคร ื ่องมือสนับสนุน: ระบบแพลตฟอรมดานอุปสงคและอุปทาน (Demand-Supply 
Platform) เพ่ือการพัฒนากำลังคนที่สามารถวิเคราะหสัญญาณความตองการกำลังคน (Demand Signal) และ
การปรับกฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนาการอุดมศึกษา 

บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.): วิเคราะห

สัญญาณความตองการกำลังคนเสนอหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณแบบ Result-based และบริหาร
กองทุนเพ่ือการพัฒนาการอุดมศึกษา 

- สำนักงบประมาณ: กำหนดหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณแบบ Result-based 
ดำเนินการวิเคราะหและจัดสรรงบประมาณ 

- กองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา (กยศ.): ใหเงินกู ยืมแกผู เรียนโดยพิจารณาสัญญาณ 
ความตองการกำลังคน ในสาขาที่ตลาดมีความตองการ 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภาคเอกชน เปนตน:  
รวมวิเคราะห วางแผน ขับเคลื่อนและรวมลงทุนภาคการผลิตและพัฒนากำลังคน 

ระยะที่ ๓ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ เปนตนไป) พัฒนาการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ
ผานดานอุปสงคเปนหลัก (Demand-Directed Budgeting) 

กลไก/แนวทางจัดสรรงบประมาณ: 
- งบประมาณประจำตามมาตรา ๔๕ (๑) ๔๕ (๒) และ ๔๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติ 

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณแบบ Demand Directed Financing โดยใชสูตร
การจ ัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว (Formula-based Unit Cost Subsidy) ตามตนท ุนตอหนวย 
(Standard Unit Cost) สำหรับแตละสาขาวิชา โดยพิจารณาผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 
(Performance-based) เพื่อวิเคราะหตนทุนมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยมีกองทุนเพื่อการพัฒนา 
การอุดมศึกษาเปนกลไกในการสรางเอกภาพของนโยบายและงบประมาณ 

เคร ื ่องมือสนับสนุน: ระบบแพลตฟอรมดานอุปสงคและอุปทาน (Demand-Supply 
Platform) เพื ่อการพัฒนากำลังคนที ่สามารถวิเคราะหสัญญาณความตองการกำลังคน โดยอาศัยระบบ 
การวิเคราะหในลักษณะของ Intelligent system และบุคลากรที่มีศักยภาพการวิเคราะหและขับเคลื่อนอยาง
เปนระบบ โดยในระยะยาวจำเปนตองมีกลไกประเมินความตองการทักษะและความสามารถของบุคลากรใน
ภาพรวมของประเทศ กลไกในการติดตามและรายงานผลจากสถาบันอุดมศึกษา และการปรับกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการจัดสรรงบประมาณอุดมศึกษา 

บทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.): วิเคราะห

สัญญาณความตองการกำลังคน เสนอกรอบวงเงินการอุดมศึกษา และบริหารกองทุนเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
สูสถาบันอุดมศึกษา 



๑๐ 
 

- สำนักงบประมาณ: วิเคราะหและจัดสรรงบประมาณสูกองทุนเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษา 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ 

- กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.): ใหเงินกูยืมแกผูเรียนแบบบูรณาการและสอดรับกับ
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ตามสัญญาณความตองการกำลังคนในสาขาที่ตลาดแรงงานตองการ 

- ผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ภาคเอกชน เปนตน:  
รวมวิเคราะห วางแผน ขับเคลื่อนและรวมลงทุนภาคการผลิตและพัฒนากำลังคน 

ผลลัพธที ่คาดหวังจากการพัฒนาระบบงบประมาณ: การยกระดับ Employability ของ
กำลังคนไทย ความคุมคาของการใชจายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐในระบบการอุดมศึกษา และการระดม
ทรัพยากรและความรวมมือจากภาคการผลิตและบริการ เพ่ือรวมพัฒนากำลังคนในลักษณะ Co-creation 

ขอคิดเห็นทีป่ระชุม 
๑. ประธานมีขอสังเกตวา การใหผู เรียนเปนผู กำหนดสาขาวิชาที่จะศึกษาตอตามความ

ตองการของตนเองทั้งหมดอาจเกิดผลกระทบตอการขาดแคลนแรงงานในสาขาที่ตลาดมีความตองการ ทำให
ตองจางแรงงานจากตางประเทศ และกระทบตอความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะอยางย่ิงสำหรับประเทศ
ไทยที่กลุมคนสวนใหญไมสนใจทำงานยาก (Difficult) งานสกปรก (Dirty) และงานอันตราย (Dangerous) 
สนใจแตการเรียนในสาขาที่เรียนงายและจบเร็ว การกำหนดความตองการโดยอิงจากตลาดแรงงานและสาขาที่
ผูเรียนสนใจเพียงอยางเดียวจึงไมสามารถตอบสนองความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง
และไมสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงควรกำหนดสัดสวน Demand-side Financing ใหมี
ความเหมาะสม สอดคลองกับกำลังคนในสาขาที่ตลาดแรงงานตองการ และกำหนดพื้นที่ดำเนินการใหชัดเจน 
รวมทั้งเตรียมความพรอมของกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกดวย 

๒. เปาหมายสำคัญของการพัฒนาระบบงบประมาณ ไดแก การใหสถาบันอุดมศึกษาผลิต
บัณฑิตที่ตอบโจทยและสอดคลองกับทิศทางของประเทศในอนาคต เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันและ
แกไขปญหาความลมเหลวของตลาด (Market Failure) ซึ่งปจจุบันการจัดการศึกษาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยียังไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานเทาที่ควร อันเน่ืองมาจาก ๑) การตัดสินใจ
ของเอกชนเอง และ ๒) การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของภาครัฐที่ไมตอบสนองความตองการของตลาด 
จึงจำเปนตองอาศัยหลักการ Demand-driven เพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษา 

๓. การนำเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มาจัดสรรโดยหลักการ Demand-side 
Financing ควรคำนึงถึงวัตถุประสงคของกองทุนในการใหกูยืมแกนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาดวย 

๔. การเพิ่มกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาการขาดแคลนและพัฒนา
งานดานวิทยศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาครูหรืออาจารยใหสามารถสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพโดย
การเพิ่มทักษะ (Reskill) เปนสิ่งสำคัญ ซึ่งควรจัดสรรงบประมาณใหชัดเจนโดยแยกออกจากงบประมาณตาม
มาตรา ๔๕ (๑) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  

๕. การดำเนินงานตามระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธ์ิ 
ควรจัดใหมีการติดตามและประเมินผล โดยอาจติดตามและประเมินผลลัพธในมิติของการยกระดับ
ความสามารถในการไดงานทำ (Employability) ความคุมคาของการใชจายงบประมาณ การลงทุนภาครัฐใน
ระบบการอุดมศึกษา การระดมทรัพยากรและความรวมมือจากภาคการผลิตและบริการเพ่ือรวมพัฒนากำลังคน
ในลักษณะ Co-creation  



๑๑ 
 

๖. สัดสวนกรอบวงเงินตามมาตรา ๔๕ (๓) ควรปรับสัดสวนใหเพิ ่มมากขึ ้น เพื ่อรองรับ 
การดำเนินงานแบบมุ งผลสัมฤทธิ ์และตอบสนองตออุปสงค (Demand-side Financing) และใชสำหรับ 
การผลิตกำลังคนตามความตองการของประเทศ โดยเฉพาะกำลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๗. ภายใตงบประมาณที ่จำกัด การใชงบประมาณสำหรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing University) ตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยควรมีการวางแผนการบริหารจัดการและ 
การติดตามและประเมินผลและกำหนดจุดมุงเนน (Refocus) และเปาหมายในสิ่งที่ประเทศไทยมีแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลง (Tendency) โดยไมควรเปดกวางมากเกินไป ซึ่งการติดตามประเมินผลระยะยาวอาจสงผลตอ
การริเริ ่มโครงการใหม ๆ จึงควรปรับลดการทำงานแบบ Horizontal และเนนแบบ Vertical ใหมากขึ้น 
กลาวคือ การผลิตบัณฑิตและกำลังคนควรเนนที่คุณภาพ (Quality) มากกวาการเนนปริมาณ (Quantity) 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดานการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงินรวมทั ้งสิ้น 
๑๑๔,๖๓๔.๗๖๘๒ ลานบาท และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่
มุ งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกลาว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งน้ี 
ขอใหนำขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตอไป 

๓.๑.๒ กรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศและระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการที่มุง
ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกลาว ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (รองศาสตราจารย 
ปทมาวดี โพชนุกูล) นำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตาม
กรอบวงเง ินดังกลาวที ่สอดคลองกับ (ร าง) แผนดานวิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรมของประเทศ  
ป พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๐ โดยกรอบวงเงินดังกลาวเปนงบประมาณที่จัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (กองทุนสงเสริม ววน.) จำนวน ๒๙,๑๐๐ ลานบาท ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุม (วาระพิเศษ) ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๔ เมื ่อวันที่  
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตอที่ประชุม สรุปไดดังน้ี 

๑. กรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ ใช
หลักการ Impact-based Budgeting 

 ๑) กำหนดเปาหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อการหลุดพน
จากการเปนประเทศรายไดปานกลาง โดยมีเปาหมายการกาวไปสูประเทศรายไดสูง 

 ๒) คาดการณจำนวนเงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของทั้งประเทศ ที่จำเปนสำหรับ
การหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง 

 ๓) จำแนกโครงสรางของเงินลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ออกเปน 
เงินลงทุนที่สนับสนุนโดยภาครัฐ เงินลงทุนจากภาคเอกชน และเงินทุนจากแหลงอ่ืน 

 ๔) กำหนดกรอบงบประมาณของการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาที ่จำเปนสำหรับ 
การจัดสรรผานกองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยมีเปาหมายใหมีการลงทุนดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๒% ของ GDP ภายในป  ๒๕๗๐ แตสถานการณในปจจุบันอยูที่ประมาณ 



๑๒ 
 

รอยละ ๑.๑๔ โดยสวนใหญเปนการลงทุนจากภาคเอกชนรอยละ ๗๗ สวนภาครัฐมีการลงทุนรอยละ ๒๓ ซึ่งใน
การประมาณการกรอบวงเงินงบประมาณที่ผานกองทุนสงเสริม ววน. ในชวงป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปนไปตามแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ป ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

จากหลักการดังกลาวขางตน รัฐตองลงทุนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จำนวน ๙๒,๗๖๕ ลานบาท โดยเปนงบประมาณที่ผานกองทุนสงเสริม ววน. จำนวน ๒๙,๑๐๐ ลานบาท 

๒. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที ่ม ุ งผลสัมฤทธิ ์สำหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนการจัดสรรงบประมาณผานกองทุนสงเสริม ววน. เพื ่อโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และโครงการวิจัยและนวัตกรรม ตามมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ๒.๑ ใชแนวทางการจัดสรรงบประมาณแบบ Block grant & Multi-year budgeting ที่
สอดคลองกับแผนดาน ววน. 

     ๒.๒ สอดคลองกับหลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณดาน ววน. 
     ๒.๓ กำหนดรูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของทุนสนับสนุนและยุทธศาสตร

ตามแผนดาน ววน. พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
   ๑) รูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณที่สนับสนุน 

   ๑.๑) งบประมาณเพื ่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อันจะนำไปสูการพัฒนาบุคลากรและ
โครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนงานมูลฐานของสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานในระบบ ววน. เพื่อสรางความเขมแข็งตามพันธกิจ
หนวยงาน โดยจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ ประมาณรอยละ ๔๐ 

   ๑.๒) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ (Strategic Fund) เพื่อจัดสรร 
ซึ่งบริหารจัดการโดยหนวยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อนำไปสนับสนุนทุนแกหนวยงานระดับปฏิบัติ โดย
ตองเปนการทำวิจัยที่เนนตอบยุทธศาสตรและแผนดาน ววน. ของประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการนโยบาย
และขับเคลื่อน ววน. โดยหนวยงานตามประกาศ กสว. โดยจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ ประมาณรอยละ ๖๐ 

   ๒) รูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรตามแผนดาน ววน. พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
   ๒.๑) ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจไทยดวยเศรษฐกิจสรางคุณคาและ

เศรษฐกิจสรางสรรค ใหมีความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน พรอมสูอนาคต โดยใช
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ไดรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ รอยละ ๓๕ 

   ๒.๒) ยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับสังคมและสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน สามารถแกไขปญหาทาทายและปรับตัวไดทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใชวิทยาศาสตร การวิจัย
และนวัตกรรม ไดรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ รอยละ ๓๐ 

   ๒.๓) ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ระดับขั้นแนวหนาที่กาวหนาล้ำยุค เพ่ือสรางโอกาสใหมและความพรอมของประเทศในอนาคต ไดรับการจัดสรร
กรอบวงเงินงบประมาณ รอยละ ๑๕ 

   ๒.๔) ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนากำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให
เปนฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบกาวกระโดดและอยางยั่งยืน โดยใช
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ไดรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ รอยละ ๒๐ 

 



๑๓ 
 

     ในสวนของรูปแบบการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานนั้น (ทั้งหมด ๒๕ แผนงาน) มี
แผนงานที่ไดรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณสูงสุดในอันดับตน ๆ คือ ๑) BCG ในดานการแพทยและ
สุขภาพ ๒) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา ๓) อุตสาหกรรมแหงอนาคตและบริการแหง
อนาคต ๔) เศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ๕) BCG ในดานเกษตรและอาหาร และ 
๖) ความรวมมือดานการวิจัย เปนศูนยกลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียน 

ขอคิดเห็นที่ประชุม 
๑. เมื่อกรอบงบประมาณดาน ววน. ไดรับความเห็นชอบ ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของ

โครงการวิจัยและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานเชิงยุทธศาสตร (Strategic Fund)  
๒. ควรวางแผนเตรียมพรอมในกรณีที่อาจไมไดรับจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงิน

งบประมาณดาน ววน. ที่เสนอขอ เนื่องจากสถานการณการเงินของประเทศในปนี้ไมคลองตัวอันเนื่องมาจาก
การลดลงของรายไดที่สามารถจัดเก็บได และมีรายจายเพ่ือแกปญหาเรงดวน  และเนนการทำงานที่ไดคุณภาพ 

๓. ควรมุงเนนวาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นและเปนประโยชนแกทุกฝาย โดยคำนึงถึงความตองการ
และความเหมาะสมกับประเทศไทย และควรมีการทบทวนแนวทางการดำเนินงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลไปจนถึงผลลัพธปลายทางของเปาหมายที่ต้ังไว 

๔. ยุทธศาสตรที ่ ๔ ของ (ราง) แผนดาน ววน. ของประเทศ เปนการพัฒนากำลังคน 
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย ซึ่งมีสาระสำคัญความใกลเคียงกับแผนดานอุดมศึกษา ดังนั้น จึงควร
พิจารณาหาแนวทางการรวมมือหรือแนวทางการสนับสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือใหการใชงบประมาณเกิดประโยชน
สูงสุด 

๕. ควรมีแนวทางใหเกิดความมั่นใจสำหรับแผนงานตอเนื่องหลายป (Multi-year) เนื่องจาก
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณในปจจุบัน โดยควรมีแนวทางการจัดลำดับความสำคัญ 
(Priority setting) กับโครงการใหมที่จะเกิดขึ้นในปถัดไปดวย 

๖. ในกรณีที ่จำเปนตองปรับลดงบประมาณ กสว. ซึ ่งมีสวนรวมในการรับผิดชอบการ
กลั่นกรองและพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ไดสรางความเขาใจกับสำนักงบประมาณโดยเสนอวา ไมควร
ปรับลดในสัดสวนของงบประมาณวิจัย และควรจัดลำดับความสำคัญของการใหทุนสนับสนุนงานเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Fund) ที่เปนงานตอเนื่องและระยะยาว นอกจากนี้ การบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนมีขอดีใน
การบริหารจัดการ มีความยืดหยุนในการสนับสนุนโครงการตอเนื่องได โดยควรจัดสรรงบประมาณเปนแบบ
เกินดุล เน่ืองจากมีงบประมาณสวนหน่ึงที่สามารถจัดสรรแบบหมุนเวียนไดในกองทุน 

๗. การนำเสนอกรอบวงเงินงบประมาณครั้งนี้เปนงบประมาณดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งยังไมรวมถึงงบประมาณดานการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งตามกฎหมาย
กำหนดใหตองมีการจัดสรรเขากองทุนสงเสริม ววน. ดวย จึงควรเรงดำเนินการใหสำนักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณสวนนี้เขากองทุนสงเสริม ววน. เพื่อใหสภานโยบายเห็นภาพรวมทั้งหมดของงบประมาณดานการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๙,๑๐๐ ลานบาท และระบบการจัดสรรและบริหาร

งบประมาณแบบบูรณาการที่มุงผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินดังกลาว โดยมีระบบการจัดสรร

แบบ Block grant และ Multi-year budgeting เพื ่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

ตอไป ทั้งน้ี ขอใหนำขอสังเกตของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการตอไป 



๑๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การแตงตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา และดาน
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กรรมการและเลขานุการ (ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล) นำเสนอที่ประชุมเรื่อง 

การแตงต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปไดดังน้ี 

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๒ กำหนดวา เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจำปดานการอุดมศึกษา 
และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแลว ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ ใหดำเนินการ ดังตอไปน้ี  

๑. มาตรา ๑๒ (๑) ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษา ใหนายกรัฐมนตรี
โดยขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษาขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีบุคคล
ซึ่งสภานโยบายมีมติแตงต้ังเปนประธานกรรมการ มีผูแทน กกอ. จำนวนไมเกินสองคน ผูแทนสำนักงบประมาณ
จำนวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปน
กรรมการและเลขานุการ และจะแตงตั้งผูแทนสำนักงบประมาณตามจำนวนที่เห็นสมควรเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
เพื่อทำหนาที่พิจารณาคำของบประมาณรายจายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนในการพัฒนาความเปนเลิศ
ของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงในความรับผิดชอบของกระทรวง กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

๒. มาตรา ๑๒ (๒) ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณดาน ววน. ใหนายกรัฐมนตรีโดย
ขอเสนอของคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว). แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณดาน ววน. ขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีบุคคลซึ่งสภานโยบายมีมติแตงตั้งเปนประธานกรรมการ มีผูแทน 
กสว. จำนวนไมเกินสองคน ผูแทนสำนักงบประมาณจำนวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ และผูอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เปนกรรมการและเลขานุการ และจะแตงต้ัง
ผู แทนสำนักงบประมาณตามจำนวนที่เห็นสมควรเปนผูชวยเลขานุการก็ได เพื ่อทำหนาที ่พิจารณาคำขอ
งบประมาณของกองทุนสงเสริม ววน. กอนเสนอไปยังสำนักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 

๓.๒.๑ การแตงตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ฝายเลขานุการฯ เสนอสภานโยบายพิจารณาแตงตั้งให รองศาสตราจารยประดิษฐ วรรณรัตน 
เปนประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยประดิษฐ วรรณรัตน เปนประธานกรรมการพิจารณา
งบประมาณดานการอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมอบหมาย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังตอไป 

 ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานการอุดมศึกษา มีหนาที่ตามมาตรา ๑๒ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีหนาที่ในการติดตามการใชจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร รวมทั้ง
ศึกษาหลักเกณฑ เง่ือนไขและประเมินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหขอเสนอแนะ
ตอการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณของงบประมาณปถัดไป 



๑๕ 
 

๓.๒.๒ การแตงต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ฝายเลขานุการฯ เสนอสภานโยบายพิจารณาแตงตั้งให รองศาสตราจารยวีระพงษ แพสุวรรณ 
เปนประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบใหแตงตั้ง รองศาสตราจารยวีระพงษ แพสุวรรณ เปนประธานกรรมการพิจารณา
งบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
มอบหมาย สกสว. นำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามตอไป 

 ๒. ใหคณะกรรมการพิจารณางบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนาที่ตาม
มาตรา ๑๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีหนาที่ในการติดตามการใชจายงบประมาณตามที่
ไดรับจัดสรร รวมทั้งศึกษาหลักเกณฑ เง่ือนไขและประเมินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือใหขอเสนอแนะตอการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณของงบประมาณปถัดไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รางระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ 
วาดวยการรวมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 
พ.ศ. .... 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ (นายกิติพงค พรอมวงค) นำเสนอหลักการ สาระสำคัญ และ
รายละเอียดของรางระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวย 
การรวมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. .... ตอที่ประชุม สรุปไดดังน้ี 

รางระเบียบฯ ฉบับนี ้ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสงเสริม
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ ่งกำหนดวา “เพื ่อประโยชนในการสงเสริมการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน หนวยงานของรัฐอาจรวมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใชประโยชนได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดในระเบียบของสภานโยบาย  

มิใหนำกฎหมายวาดวยการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนมาใชบังคับแกการรวมลงทุนตาม
วรรคหน่ึง  

ใหคณะรัฐมนตรีกำหนดระเบียบวาดวยการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนตามพระราชบัญญัติน้ี”   

ความสำคญัของการรวมลงทุนในโครงการซ่ึงนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 
ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของไทยหลายแหงสามารถสรางผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมที ่ม ีความพรอมตอการนำไปใชประโยชนทั ้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณประโยชน  
ซึ่งการรวมลงทุนกับภาคเอกชนจะเปนกลไกสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัย ใหเกิดการใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดธุรกิจนวัตกรรม ที่จะนำไปสูการสราง
อุตสาหกรรมใหมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ     

กระบวนการจัดทำรางระเบียบฯ  
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)  

ไดศึกษาสถานภาพ ปญหา และขอจำกัดในการลงทุนหรือรวมลงทุนของหนวยงานของรัฐในการนำผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชประโยชน เพื ่อนำมาออกแบบมาตรการสงเสริมและกำหนดระเบียบ และไดจัดต้ัง



๑๖ 
 

คณะทำงานพัฒนามาตรการและระเบียบการรวมลงทุนของรัฐเพื่อสงเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป
ใชประโยชนขึ ้น (ศาสตราจารยพิเศษเข็มชัย ชุติวงศ เปนประธานคณะทำงาน) เพื ่อใหคำปรึกษาและ
ขอเสนอแนะรวมทั้งยกรางระเบียบฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิพิจารณารางกฎหมายลูกบท
ภายใตกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) ไดพิจารณาตรวจรางและมีมติเห็นชอบระเบียบฯ เพื่อนำเสนอสภานโยบาย
ตอไป 

สาระสำคัญของรางระเบียบฯ  
๑. ระเบียบน้ีใหใชบังคับแก ๑) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหนวยงานของรัฐที่มีภารกิจและ

ว ัตถ ุประสงค ด านการว ิจ ัยและนว ัตกรรม และหนวยงานอ ื ่นตามท ี ่สภานโยบายประกาศกำหนด  
และ ๒) หนวยงานอ่ืนของรัฐตามที่สภานโยบายกำหนด  

๒. การรวมลงทุนตามระเบียบฉบับน้ี ประกอบดวย ๑) การรวมลงทุนกับเอกชนจัดตั้งบริษัท
รวมทุนเพื่อการดำเนินกิจการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน  ๒) การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อรวม
ลงทุน (Holding Company) และ ๓) รูปแบบอ่ืนใหดำเนินการตามระเบียบของหนวยงานเจาของโครงการ 

๓. การคัดเลือกเอกชน ใชวิธีเฉพาะเจาะจงได ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบ และตาม
ความเห็นของคณะกรรมการที่หนวยงานจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหนาที่ใหความเห็นในการพิจารณารวมลงทุนและ
คัดเลือกเอกชนมารวมลงทุน 

๔. สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยใหการสงเสริมการจัดต้ังบริษัทรวมทุน   
• ใหสิทธิบุคลากรในหนวยงานไปบริหารหรือปฏิบัติงานในบริษัทรวมทุนได  
• ใหผูเรียนในหนวยงานไปศึกษา ทำวิจัย หรือสรางนวัตกรรมได    
• ใหใชสถานที่ โครงสรางพื้นฐาน หองปฏิบัติการ เครื่องมือหรืออุปกรณ ของหนวยงาน

โดยไมมีคาบริการหรือมีคาบริการอัตราพิเศษ  
• จัดซื้อหรือจัดจางสินคาหรือบริการจากบริษัทรวมทุน ในกรณีที่สินคาหรือบริการนั้นมี

คุณภาพ   
• ใหสิทธิบุคลากรที่ลาออกไปปฏิบัติงานในบริษัทรวมทุนกลับมาปฏิบัติงานในหนวยงานได 

และใหนับเวลาในระหวางที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทรวมทุนสำหรับการคำนวณประโยชนตอบแทน   

ขอคิดเห็นที่ประชุม  
๑. สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยยังไมกลาดำเนินการรวมลงทุนกับเอกชน เนื่องจาก

การดำเน ินการทางธ ุรก ิจม ีความเส ี ่ยง จ ึงก ังวลเร ื ่องการร ับผ ิดหากธ ุรก ิจไม ประสบความสำเร็จ  
ทำใหที่ผานมาแมสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยจะมีผลงานวิจัยที่มีความพรอมในการนำไปใชประโยชนสูง 
แตก็ไมสามารถนำไปตอยอดใหเกิดการนำไปใชประโยชนไดจริง ดังนั้น การมีระเบียบฉบับนี้จะถือเปนนโยบาย
จากสภานโยบายที่ชวยใหสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยกลาดำเนินการรวมลงทุนกับเอกชนมากขึ้น โดยจะ
ใหแนวทางในการดำเนินการ และหลักการในการพิจารณาการรวมลงทุนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช
ประโยชนอยางเหมาะสม และหากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยไดดำเนินการตามระเบียบฉบับนี้ โดย
ดำเนินการอยางระมัดระวัง และมีขอมูลที่นำไปใชในการตัดสินใจอยางรอบคอบผูที่เกี่ยวของในธุรกิจก็ไมควร
ตองรับผิดหากธุรกิจไมประสบความสำเร็จ      

๒. ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนวาใหสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยกลายอมรับ 
ความเสี่ยงไดและยินดีที่จะลงทุนเพ่ือใหประเทศสามารถสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ได  



๑๗ 
 

๓. พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจ ัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔  
เปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายในการสงเสริมใหมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน และอยูระหวาง
การออกกฎหมายลำดับรองอีกหลายฉบับ ซึ่งกฎหมายลำดับรองจะมีสวนชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการลงทุน
ในธุรกิจไมตองรับผิดในกรณีที่ธุรกิจไมประสบความสำเร็จ (Write-off)  

๔. มีความคาดหวังใหสถาบันอุดมศึกษารวมลงทุนโดยการนำผลงานวิจัยไปตีราคาเพื่อรวม
ลงทุน มากกวาการลงทุนโดยใชเงินของภาครัฐ ซึ่งนาจะสงผลใหความกังวลเรื่องความรับผิดลดนอยลง   

๕. ระเบียบฉบับนี้มีเจตนาดีที่จะสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษารวมลงทุนกับเอกชน โดย
มุงเนนที่จะนำไปใชกับสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก แตเน่ืองจากในระเบียบฉบับน้ีมีการใชคำวา “หนวยงานของรัฐ” 
ซึ่งเปนคำที่มีความหมายกวางไปถึงหนวยงานราชการอ่ืนๆ ที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษาดวย ซึ่งหนวยงานเหลาน้ีจะ
มีกฎหมายหรือระเบียบที่แตกตางออกไป จึงอาจเกิดความขัดแยงขึ้นได เชน การใหสิทธิประโยชนกับบุคลากร
ลาไปปฏิบัติงานในบริษัทรวมทุนและใหกลับมาปฏิบัติงานไดโดยนับเวลาที่ลาออกไปสำหรับการคำนวณ
ประโยชนตอบแทน อาจไมสอดคลองกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.พ. หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จึงควรหารือและรับฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของใหครบถวนกอนเสนอคณะรัฐมนตรี เชน สำนักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และสำนัก
งบประมาณ เปนตน 

๖. ระเบียบฉบับนี้ครอบคลุมการรวมลงทุน ๒ รูปแบบ คือ การรวมลงทุนกับเอกชนจัดต้ัง
บริษัทรวมทุนที่เปนธุรกิจฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายใหม (Startup) และการรวมลงทุนโดยการจัดต้ัง 
นิติบุคคลเพ่ือรวมลงทุน สวนรูปแบบอ่ืนๆ เชน การรวมลงทุนกับเอกชนในรูปแบบที่เขาไปเพ่ิมทุนหรือถือหุนกับ
บริษัทที ่มีอยู เดิมแลวหรือการรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติที ่มีสถานประกอบการอยู ในตางประเทศน้ัน 
หนวยงานสามารถออกระเบียบเพ่ือดำเนินการรวมลงทุนในลักษณะน้ีไดเอง 

๗. สถานภาพของบริษัทรวมทุนขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งตอง
พิจารณาจากกฎหมายที ่เกี ่ยวของแตละฉบับ เชน กรณีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐถือหุ นเกิน 
รอยละ ๕๐ บริษัทรวมทุนที่ตั ้งขึ้นจะไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตจะเปน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ทั้งนี้ ควรสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาถือหุนในบริษัทรวมทุน 
ไมเกินรอยละ ๕๐ เพ่ือใหมีสถานภาพไมเปนรัฐวิสาหกิจซึ่งจะดำเนินการไดคลองตัวแบบเอกชน  

๘. ความเชื่อมโยงระหวางสภานโยบายกับหนวยงานเจาของโครงการตามระเบียบฉบับน้ี 
เปนลักษณะที่ระเบียบจะเปนกรอบแนวทางใหหนวยงานเจาของโครงการนำไปใชปฏิบัติเพื่อดำเนินการรวม
ลงทุนกับเอกชน โดยหนวยงานเจาของโครงการจะเปนผูตัดสินใจในการรวมลงทุน และสภานโยบายจะให 
การสงเสริม ซึ่งจะมีคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องดานการสงเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมาย กฎและระเบียบ ชวยติดตามความกาวหนาและการพัฒนาของหนวยงานเจาของโครงการ 
และจะนำมารายงานตอสภานโยบายเพ่ือทราบและใหความเห็น  

๙. ความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญติัการสงเสริมวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดการยกเวนกฎหมายวาดวยการรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชนเพียงฉบับเดียวเทาน้ัน 
ดังนั้นระเบียบฉบับนี้จะขัดกับกฎหมายอื่นไมได จึงควรนำหารือและเวียนขอความคิดเห็นจากหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของเพื่อใหรางระเบียบใหสอดคลองและไมขัดแยงกับกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่ใหอำนาจใน
การจัดต้ังบริษัท เชน สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.พ.ร. 

๑๐. ขอใหปรับขอบเขตการใชบังคับระเบียบนี้โดยระยะแรกอาจกำหนดใหใชบังคับเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาเทานั้น จนกระทั่งศึกษาสถานภาพและสภาพบังคับของกฎหมายใหประสบความสำเร็จแลว



๑๘ 
 

จึงคอยขยายผลไปใชกับหนวยงานประเภทอื ่นๆ เพราะระเบียบฉบับนี ้มีจุดมุ งหมายในการนำไปใชกับ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมใหเกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในรูปแบบการรวมลงทุน
กับเอกชนเปนหลัก   

มติที่ประชุม มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ทบทวนหลักการและปรับแกไขรางระเบียบสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ วาดวยการรวมลงทุนในโครงการซึ่งนำ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน พ.ศ. .... ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม รวมทั้ง
นำไปหารือและรับฟงความคิดเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของ และนำเสนอสภานโยบายพิจารณา
อีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ การกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม 

กรรมการและเลขานุการ (ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล) นำเสนอที่ประชุมใน
เรื่องของการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม สรุปไดดังน้ี 

มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัย
และนวัตกรรม โดยมีองคประกอบและอำนาจหนาที่ตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๒ เมื ่อวันที ่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบองคประกอบ และหนาที ่และอำนาจของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม และมอบหมาย 
ฝายเลขานุการดำเนินการตามความเห็นของที ่ประชุม โดยสภานโยบายไดมีคำสั ่งที ่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แตงตั ้งประธานกรรมการและกรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย 

(๑) นายกานต ตระกูลฮุน    ประธานกรรมการ 
(๒) นายยศ ตีระวัฒนานนท   ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินฯ 
(๓) ศาสตราจารยศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย  ผูทรงคุณวุฒิดานการประเมินฯ 
(๔) ศาสตราจารยกิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา  ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
(๕) ศาสตราจารยยงยุทธ ยุทธวงศ   ผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
(๖) ศาสตราจารยกิตติคุณคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร 
(๗) นายสมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย   ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมศาสตร 
(๘) ศาสตราจารยกิตติคุณ ธีระพันธ เหลืองทองคำ ผูทรงคุณวุฒิดานมนุษยศาสตร 
 

  เนื ่องจากไมไดมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหนง
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหมีการปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ บางสวน 
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหมีผูที่มีความรูความสามารถไดเขามาชวยการทำงานของคณะกรรมการฯ  
 
 



๑๙ 
 

ขอคิดเห็นที่ประชุม 
๑. ควรกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของของกรรมการผูทรงคุณวุฒิคราวละสามป และให

กรรมการครึ่งหนึ่งมีวาระที่ทับซอนกัน (Overlap) เพื่อใหสามารถมองภาพรวมของโครงการตลอดกระบวนการ 
(Cycle) และทำงานตอเน่ืองตลอดระยะเวลา ๕ ป ตามระยะเวลาของแผนดาน ววน. 

๒. การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหเปนดุลยพินิจของสภานโยบาย และเพื่อใหเกิดความยืดหยุน
และการทำงานตอเนื่อง สามารถแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดเดิมใหดำรงตำแหนงใน
คณะกรรมการชุดใหมได 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบใหกำหนดวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
การสนับสนุนวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรมคราวละสามป และสามารถดำรง
ตำแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 ๒. กำหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม ตามคำสั ่งสภานโยบายที ่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ปฏิบัติหนาที่ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ แผนกลยุทธการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตร
ของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๕) 

ผูชวยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายนราพัฒน แกวทอง) นำเสนอภาพรวม
ของแผนกลยุทธการวิจ ัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศระยะ ๕ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๕) และ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายสำราญ สาราบรรณ) นำเสนอรายละเอียดของแผนกลยุทธและ
แผนพัฒนากำลังคนตอที่ประชุม สรุปไดดังน้ี 

การพัฒนาภาคการเกษตรโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ 
ประกอบกับแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศยังมิไดกำหนดเปาหมายเฉพาะในดาน
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดตั้งคณะทำงานและจัดทำแผนกลยุทธการวิจัยและพัฒนาดาน
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนากำลังคนภาค
การเกษตรของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๕) 

แผนกลยุทธการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

วิสัยทัศน: ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยเติบโตอยางยั ่งยืน ดวยงานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุงสูการเปนประเทศช้ันนำในการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
  กลยุทธ: มี ๓ ดานดังน้ี 
   กลยุทธที ่ ๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวยแผนงานวิจัย  
๕ ดาน 
  ๑. Farm ๔.๐ (Bio-diversity, Bio-control, Machine, Plant factory, Big data /AI /Application, 
Logistic) 
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  ๒. เกษตรแปลงใหญ และ Zoning by Agri-map (สนับสนุนการรวมกลุมการผลิตและใช
กลไกสหกรณอยางครบวงจร ขยายผลการใช Agri-Map สงเสริมความรวมมือระหวางเกษตรกร กลุมเกษตรกร 
และผูประกอบการ) 
  ๓. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร (Post-harvest, Intelligent Cold Chain Monitoring, 
Block Chain, มาตรฐานสินคา, Future food, Agro-tourism) 
  ๔. การตลาดและการสรางแบรนดสินคา (การวิเคราะห Supply Chain ลวงหนา, การหา
ตลาดใหมทั้งในและตางประเทศ, การสรางจุดเดนของผลิตภัณฑอัตลักษณพ้ืนถิ่น) 
  ๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที ่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานการเกษตรและ 
การสงออก (พระราชบัญญัติพันธุพืช พระราชบัญญัติปุย พระราชบัญญัติปฏิรูปดิน และพระราชบัญญัติควบคุม
อาหารสัตว) 
   กลยุทธที่ ๒ การวิจัยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
  ๑. สรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร (การบริหารจัดการแหลงน้ำโดยใหความสำคัญกับพ้ืนที่
นอกเขตชลประทาน, การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อกระจายสิทธิ์ใหแกผูไรที่ดิน, การสงเสริมการเขาถึง
ปจจัยพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อลดตนทุนเพิ่มรายได, การสนับสนุนการเขาถึงองคความรู/ เทคโนโลยี/  
แหลงเงินทุน, การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการความรูภาคเกษตรทุกสาขาเพื่อใหคำปรึกษา และแนะนำ
เกษตรกร) 
   ๒. ปรับเปลี่ยนทัศนคติจากเกษตร ดั้งเดิมสูเกษตรสมัยใหม (การพัฒนาทักษะเกษตรกรสู 
การเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร การยกระดับเกษตรกรสูการเปน Smart Farming การพัฒนาความรูให
เกษตรกร และสรางโมเดลตนแบบ การเสริมสรางความรูในการผลิตสินคาปลอดภัย  การจัดกระบวนการเรียนรู
ผานการปฏิบัติจริง การสรางระบบนิเวศที่เอ้ือตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) 
   กลยุทธที่ ๓ การวิจัยเพ่ือการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
   ๑. เกษตรยั ่งยืน (Sustainable agriculture) (ลดการใชยาปฏิชีวนะและสารเคมี, ลดการ
ปลดปลอยกาซเร ือนกระจก การบำบัดน้ำเส ียภาคการเกษตร การบริหารจัดการน้ำแบบหมุนเวียน  
การหมุนเวียนวัสดุเหลือใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เกษตรกรรมยั่งยืน/ เกษตรทฤษฎีใหม) 
   ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงในปจจุบันและอนาคต (ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงจาก 
Climate Change การคาดการณพยากรณสภาพภูมิอากาศลวงหนา การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยภาคการเกษตร
การพัฒนาระบบเตือนภัย Early Warning ระบบคาดการณเตือนภัยแมลงศัตรูพืช) 
   เปาหมายการพัฒนา: มี ๓ ระยะ คือ พัฒนาเรงดวนมาก (ขจัดจุดออนในการผลิต) พัฒนา
เรงดวน (เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล) พัฒนาระยะยาว 
(มุงสูเกษตรและอาหารมูลคาสูง พรอมรับความเสี่ยงในอนาคต) 
   เปาประสงค: เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน โดยมีรอยละของตัวช้ีวัดในป ๒๕๗๐ ที่เพ่ิมขึ้นจากป ๒๕๖๓ 
 แผนพัฒนากำลงัคนภาคการเกษตรของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖–๒๕๗๕) 
 แผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรของประเทศเปนการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผน
ดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยครอบคลุมถึงภาคการเกษตร หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

วิสัยทัศน: กำลังคนภาคการเกษตรของประเทศไทยมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในระดับ
สากล กาวหนาในอาชีพ เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงใหพรอมรับความทาทายใหม สามารถเลือก รับ ปรับ ใช 
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ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม เพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการอยางตอเนื่อง ใหมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไป
พรอมกันทุกภาคสวน 

ยุทธศาสตร: 
๑. การสรางความพรอมของระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาตลอดหวงโซอุปทาน รวมกันจากทุก

ภาคสวน 
- มีฐานขอมูลอุปสงคและอุปทานที่ทันสถานการณตามความทาทายพรอมระบบติดตาม

และประเมินผลที่เหมาะสม 
- งานวิจัยที่เพียงพอ มีพรอม มีการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ  
- สามารถเขาถึงและใชประโยชน ปญญาประดิษฐ มีการจัดการงานในฟารมที่ทันสมัย

เพ่ิมขึ้น  
- ระบบฐานขอมูลองคความรูพรอมกลไกการกระจายความรูที่ชวย เพิ่มพูนทักษะแบบ 

Life-Long Learning สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 
๒. การจัดหาและเตรียมกำลังคนใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม 
- มีระเบียบ กฎหมาย และมาตรการแรงจูงใจ และมีความรวมมือในการยายแรงงาน 
- มีหลักสูตรที่ทันสมัย สรางกระบวนการคิด และวิเคราะหไดอยางเปนระบบและจัดหา

บุคลากรที่มีศักยภาพ 
- มีทุนการศึกษาจำนวนที่เพียงพอในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางบุคลากรช้ันนำ 
- คานิยมและภาพลักษณในการทำงานดานการเกษตรดีขึ้น 
- บุคลากรของภาครัฐ ดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่ในสัดสวนที่เหมาะสม 

๓. การเพิ่มขีดความสามารถของกำลังคนภาคการเกษตรใหพรอมรับกับความทาทายใน
อนาคต 

- พัฒนาใหมีความรู และสามารถนำไปใชไดจริง (Smart Farmer, Smart Officer) 
- สามารถเติมเต็มกำลังคนในภารกิจที่ขาดแคลน 
- สามารถถายทอดความรูและประสบการณได 
- ขยายระบบและเครือขาย เพ่ือพัฒนากำลังคน 

๔. การรักษากำลังคนคุณภาพและศักยภาพใหมีความกาวหนาในอาชีพ มีความย่ังยืนไปพรอมกันทุก
ภาคสวน 

- บุคลากรภาคการเกษตรมีความเช่ียวชาญตรงตามความตองการ 
- มีแรงบันดาลใจในการทำงาน ตลอดจนผูกพันและมีคานิยมรวมกับองคกร 
- รวมมือกันขยายตลาด มีอำนาจการตอรองและชองทางการจำหนาย 
- การเขาถึงขอมูลเชิงวิชาการ การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย แหลงทุน และ

ปจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรลดลง 
- สรางความมั่นคง ความเช่ือมั่น และความภาคภูมิใจ 
- มีทุนวิจัยและงานวิจัยที่สอดคลองกับปญหา และสถานการณปจจุบัน 

๕. การเพิ่มโอกาสการใชประโยชนจากศักยภาพของกำลังคนเพื่อสนับสนุนใหประชาชนไทยมี
ความยั่งยืน 
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- กำลังคนในภาคการเกษตรที่สามารถทำหนาที่ถายทอด ความรูและประสบการณใหกับ
กลุมอยางทั่วถึง 

- สรางความรวมมือระหวางภาคสวน และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
- สรางองคความรู ใหม และงานวิจัยที ่เนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการเกษตร

สมัยใหม และโอกาสใหคนรุนใหม 
- มีความรูในการจัดเก็บขอมูลที่ถูกตองครบถวน และนำไปปฏิบัติไดจริง 

 

 เปาหมายการพัฒนา มี ๓ ระยะ คือ ระยะสั้น (ภายใน ๑ ป) ระยะกลาง (ภายใน ๒-๕ ป) 
เชน การสงเสริมการใชระบบฐานขอมูล สนับสนุนบุคลากรที ่มีภารกิจดานวิจัยและพัฒนา พัฒนาขีด
ความสามารถของกำลังคนดานการสงเสริมการเกษตร สรางแพลตฟอรมที่เปนแหลงรวมความรู และระยะยาว 
(ภายใน ๖-๑๐ ป) เชน สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการสรางวัฒนธรรม
องคกร ดึงดูดคนใหเขามาในภาคการเกษตร 

ขอคิดเห็นที่ประชุม 
๑. แผนกลยุทธและแผนพัฒนากำลังคนดังกลาวครอบคลุมดานการเกษตรของประเทศทุกดาน 

ทั้งในเรื่องของพระราชบัญญัติพันธุพืช ซึ่งเปนสวนหน่ึงของ Comprehensive and Progressive Agreement 
of Trans-Pacific Partnership: CPTPP การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และ Greenhouse Gas Methane Emission 

๒. ควรเพ่ิมการเช่ือมโยงการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area-
based) ใหมากขึ้น ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยศูนยเทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) และสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
 

มติที่ประชุม ๑. รับทราบแผนกลยุทธการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรของ
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๕) 

 ๒. มอบหมายคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรม และสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาใชประกอบการขับเคลื่อน
นโยบายและการจัดสรรงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับ
แผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 ๓. มอบหมายคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจ ัยและนวัตกรรมพิจารณาใชประกอบการขับเคลื ่อนนโยบายและ 
การจัดสรรงบประมาณดานการอุดมศึกษาใหสอดคลองกับแผนดานการอุดมศึกษา 

 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑ ความกาวหนาในการจัดตั ้งสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อเพิ่ม

ความสามารถการแขงขันและการพัฒนาพื้นที่ (องคการมหาชน) 

กรรมการและเลขานุการสภานโยบาย (ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล) นำเสนอ 
ที่ประชุมเพื่อทราบความกาวหนาในการจัดตั้งสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ 
การแขงขันและการพัฒนาพ้ืนที่ (องคการมหาชน) สรุปไดดังน้ี 



๒๓ 
 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบขอเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนดาน
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ (ราง) ขอเสนอรูปแบบการแยกหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะดาน 
ออกจาก สอวช. และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหนวยบริหารและจัดการทุนเฉพาะดาน 
และใหรายงานผลการดำเนินงานตามมติใหสภานโยบายทราบ 

สอวช. ไดดำเนินการจัดทำขอเสนอการจัดตั้งสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิม
ความสามารถการแขงขันและการพัฒนาพื้นที่ (องคการมหาชน) และรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ เรียบรอยแลว 
โดยมีความกาวหนาดังน้ี 

๑. จัดทำรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อเพ่ิม
ความสามารถการแขงขันและการพัฒนาพื้นที่ (องคการมหาชน) พ.ศ. .... และนำเสนอตอคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิพิจารณารางกฎหมายลูกบทภายใตกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เปนประธานกรรมการ) เพื่อพิจารณาราง
เรียบรอยแลว 

๒. รับฟงความคิดเห็นรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถการแขงขันและการพัฒนาพ้ืนที่ (องคการมหาชน) พ.ศ. .... จำนวน ๒ ครั้ง 

    ๒.๑ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๒.๒ รับฟงความเห็นผานระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) ระหวางวันที่  

๑๙ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๓. จัดทำขอเสนอการจัดตั้งสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ 

การแขงขันและการพัฒนาพื้นที่ (องคการมหาชน) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการ
มหาชน (กพม.) เรียบรอยแลว โดยขอเสนอดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติเพ่ือเสนอตอ กพม. ตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบความกาวหนาการจัดต้ังสำนักงานเรงรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
การแขงขันและการพัฒนาพ้ืนที่ (องคการมหาชน) 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

 
นายกิติพงค พรอมวงค 

     ศาสตราจารย นายแพทยนายสิริฤกษ  ทรงศิวิไล 
      ผูตรวจรายงานการประชุม 

 


