
ระเบียบวาระการประชุม
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

คร้ังท่ี 4/2564
วันจันทร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น. 

ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล และการประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานและฝา่ยเลขานุการแจ้งใหท่ี้ประชมุทราบ

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 
ครัง้ท่ี 3/2564

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา
3.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566
3.1.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1.2 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศและระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณบูรณาการที่มุง่ผลสัมฤทธิต์ามกรอบวงเงินดังกล่าวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.2 การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2.1 การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2.2การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566
3.3 ร่างระเบียบสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนใน

โครงการซึ่งน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. ....

2



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา
3.4การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน

วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
3.5แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรของประเทศ (พ.ศ. 2566-2575)
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ

4.1 ความก้าวหน้าการจัดต้ังส านักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
การแข่งขันและการพัฒนาพ้ืนที่ (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอืน่ ๆ 
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ระเบียบวาระการประชุม



ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานและฝา่ยเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภานโยบาย ครั้งท่ี 3/2564

เร่ืองรับรองรายงานการประชุม
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2564 ต่อมาฝ่ายเลขานกุารฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณาเรียบร้อยแลว้ไม่มี
กรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการเสนอปรับระเบียบวาระที่ 4.4 ข้อเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนด้านวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ และ (ร่าง) ข้อเสนอรูปแบบการแยกหนว่ยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านออกจาก สอวช.
มติที่ประชุม ข้อ 1 ขอแก้ไขเป็นความว่า

“1. เห็นชอบข้อเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ (ร่าง) ข้อเสนอ
รูปแบบการแยกหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านออกจากส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานของหนว่ยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านตามที่
ฝ่ายเลขานุการเสนอ”

6



ประเด็นเสนอท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภานโยบาย ครั้งท่ี 3/2564
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ระเบียบวาระที ่3.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.1.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของ

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และระบบการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบ
วงเงินดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.1.2 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศและระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณบูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงินดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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9

ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบักรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว. พ.ศ. 2562
มาตรา 17 (2) รมว.อว. มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะกรอบวงเงนิงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษาตอ่

สภานโยบาย รวมทัง้เสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบวงเงิน โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของ กกอ.

มาตรา 21 กกอ. มีหน้าที่และอ านาจให้ข้อเสนอแนะและความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี
ด้านการอุดมศึกษาต่อ รมว.อว. เพ่ือเสนอต่อสภานโยบาย

พ.ร.บ. สภานโยบาย พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา
มาตรา 45(1) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอตอ่ส านักงบประมาณ
โดยตรง

มาตรา 45(2) งบด าเนินงานและงบรายจา่ยอื่นซึง่เป็นงบประจ า รวมทัง้งบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทนุตาม (3)
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอตอ่ส านักงบประมาณโดยตรง

มาตรา 45(3) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอดุมศึกษาและ
การผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศ และเงินอุดหนุนจาก
กองทุนส่งเสริม ววน.

มาตรา 11 (2) สภานโยบาย มีหน้าท่ีและอ านาจให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา และกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก่อนท่ีส านักงบประมาณจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มาตรา 41(2) กสว .  มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะกรอบ
วงเงินงบประมาณประจ าปีด้าน ววน. ของ
ประเทศต่อ สภานโยบาย รวมทั้งเสนอระบบ
การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบ
บูรณาการเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  

มาตรา 44(4) ให้ สกสว. มีหน้าที่และอ านาจจัดท ากรอบ
วงเงินงบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ
เสนอต่อ กสว.

พ.ร.บ.สภานโยบาย พ.ศ. 2562
กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม
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ภาพรวมกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

งบบคุลากร มาตรา 
45(1), 70,409.6395

(61%)

งบด าเนนิการและงบ
รายจ่ายอืน่ มาตรา 

45(2), 36,755.5287
(32%)

งบพัฒนาความเปน็
เลิศ มาตรา 45(3), 
7,469.60 (7%)

ด้านการอดุมศึกษา
กรอบวงเงนิงบประมาณด้านการอดุมศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566:
งบบุคลากร 45(1): 70,409.6395 ล้านบาท
งบด าเนินการ 45(2): 36,755.5287 ล้านบาท
งบพัฒนาความเป็นเลิศ 45(3): 7,469.60 ล้านบาท

รวมงบประมาณด้านการอุดมศึกษา:
114,634.7682 ล้านบาท

กรอบวงเงนิงบประมาณด้านวทิยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566:

งบประมาณผา่นกองทุนส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม: 29,100 ล้านบาท งบผา่นกองทุน

ส่งเสรมิ ววน., 
29,100 (70%)

งบประมาณแผนงาน
อ่ืน ท่ีอาจเก่ียวข้องกบั
วิจัย   ท่ีไม่ได้รบัการ
สนับสนุนผา่นกองทุน
ส่งเสรมิ ววน., 12,561 

(30%)

งบประมาณจากแหลง่
อ่ืนท่ี สกสว. จัดหาสมทบ

, 200 (~0%)

ด้านวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม
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เปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
และด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 และ 2566 

ประเภทงบประมาณตาม 
พ.ร.บ.การอดุมศึกษา

ปี 2565
(ล้านบาท)

ปี 2566
(ล้านบาท)

มาตรา 45(1) งบบุคลากร 70,492.2964
(ร้อยละ 66.68)

70,409.6395
(ร้อยละ 61.42)

มาตรา 45(2) งบด าเนินงาน งบ
ประจ า

35,230.9863
(ร้อยละ 33.32)

36,755.5287
(ร้อยละ 32.06)

มาตรา 45(3) งบลงทุนและงบ
เงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการ
พัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ

-*
(ไม่ได้รับ
จัดสรร)

7,469.60
(ร้อยละ 6.52)

รวมท้ังส้ิน 105,723.2827 114,634.7682

ประเภทงบประมาณตาม 
พ.ร.บ.การส่งเสรมิ ววน.

ปี 2565
(ล้านบาท)

ปี 2566
(ล้านบาท)

งบประมาณเพ่ือโครงการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
โครงการวิจัยและนวัตกรรมผ่าน
กองทุนส่งเสริม ววน.

24,400
(ได้รับจัดสรรจริง 

14,176)

29,100

รวมท้ังส้ิน 24,400 29,100

ด้านการอุดมศึกษา ด้านวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม

*กองทุนส่งเสริม ววน. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ตามมาตรา 45(3) 600 ล้านบาท



ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในความ
รับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรม และระบบการจัดสรรและบรหิารงบประมาณ
บูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงินดังกล่าว 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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1
นักศึกษารวม ปกีารศึกษา 2565 
จ าแนกตามระดับปรญิญา

- อนุปรญิญา 19,109 คน 
- ปรญิญาตร ี    1,240,889 คน 
- บัณฑติศึกษา      107,867 คน 

กลุ่มสาขาวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง
จ านวนนักศึกษารวมมากท่ีสุด

Business, administration and law
และ Services เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ร้อยละ 
3.96 และ 3.35 ตามล าดับ

Health and welfare และ Social 
sciences, journalism and information 
ลดลงมากท่ีสุด ร้อยละ 3.17 และ 1.64 
ตามล าดับ

จ านวนนักศึกษารวม จ าแนกตาม ISCED ปกีารศึกษา 2563 - 2565

13

1. เปา้หมายจ านวนนักศึกษารวม หลักสูตรระดับปรญิญา (Degree) ประจ าปกีารศึกษา 2565

นักศึกษารวม ปีการศึกษา 2465 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.07 
เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษารวม ประจ าปีการศึกษา 2564 

เป้าหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปด้ีานการอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

13



14

2. เป้าหมายการผลิตบณัฑิตตอบโจทย์กลุ่มอตุสาหกรรมเปา้หมาย ประจ าปกีารศึกษา 2565

ร้อยละ 30 ของนักศึกษารวม ศึกษาใน
สาขาวิชาตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม ตาม
หมุดหมายที่ 1- 6 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
และกรอบ อววน. 

เป้าหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปด้ีานการอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

14



1ใช้ฐานข้อมูลจากแผนปฏิบัติการการอุดมศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ านวนไม่น้อยกว่า 130,000 คน

15

เป้าหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปด้ีานการอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. เป้าหมายการพัฒนาก าลังคน หลักสูตร Non – Degree (Re Skills, Up Skills, New Skills)

4. เป้าหมายการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและความเสมอภาคในการเข้าถงึการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนพันธกิจตอบโจทย์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต รองรับบริบทของศตวรรษที่ 21
โดยพัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย ในทุกสถานที่และทุกเวลา ทั้งผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงประชาชนทุกช่วงวัย

5. บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

สัดส่วนบคุลากร
สายวชิาการ: สายสนับสนุน 
คิดเปน็ 1 : 1.76

15



การพัฒนาคณุภาพการ
เรียน

การสอน 

การพัฒนาแสวงหา
บุคลากร

ความเปน็นานาชาติ

การบรหิารงานวจัิย
และนวตักรรม

การสรา้งแพลตฟอรม์
ความรว่มมอื

กลุ่ม 1 Global and Frontier 
Research

กลุ่ม 4 Development of 
Professionals and Specialists

กลุ่ม 3 Area-Based and 
Community

กลุ่ม 2 Technology and 
Innovation

- แพลตฟอรม์/การบรหิารจดัการ 
- หลกัสตูรนานาชาต ิ
- หลกัสตูร ReSkill/ UpSkill/ New 
Skill หลกัสตูร Non – degree หลกัสตูร
สหกจิและอืน่ๆ

- แพลตฟอรม์/ การบรหิารจดัการ
- หลกัสตูร ReSkill/ UpSkill/ New 
Skill หลกัสตูร Non – degree หลกัสตูร
สหกจิและอืน่ๆ

- แพลตฟอรม์/การบรหิารจดัการ 
- หลกัสตูร ReSkill/ UpSkill/ New 
Skill หลกัสูตร Non – degree 
หลกัสตูรสหกจิศึกษาและอืน่ ๆ 
ส ำหรบักำรพัฒนำพ้ืนที ่

- แพลตฟอรม์/การบรหิารจดัการ
- ร่อยละของผูส้าเรจ็การศึกษาที่
ท างานในอตุสาหกรรมมลูคา่เพ่ิมสูง
-ร้อยละของผูส้อนทีม่คีณุภาพสงู

- ยกระดับขีดความสามารถของ
คณาจารย์ นักวิจัย 

- สร้างบัณฑิตที่มีทกัษะสูงตอบ
โจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และ
มีการพัฒนาทักษะ (Up Skill/Re 
Skill) 

- ความร่วมมอืกับสถาบันพันธมติร
นานาชาติ 
- นักศึกษาต่างประเทศ/นกัศึกษา
แลกเปลี่ยนกบัสถาบันพันธมิตร
ต่างประเทศ 

- ผลงานตีพิมพ์ Q1 - ผู้ประกอบการธุรกจินวัตกรรม  - เกษตรกรมรีายไดเ้พ่ิม/ลด
รายจ่าย  
- สร้างรายได้จากระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากเพ่ิมข้ึน 

- เครือข่ายความรว่มมอืในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- เครือข่ายความรว่มมอืในการพัฒนา
หลักสูตร 
- เคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่าง ม/ส และ
อุตสาหกรรม - สร้าง Technology–
based Startup และพัฒนาผู้ประกอบการ

- เครือข่ายความรว่มมอืในการพัฒนา
หลักสูตร 
- ชุมชนที่มีรายได้ทีเ่พ่ิมขึ้น

- เครือข่ายความรว่มมอืในการ
พัฒนาหลักสูตร

Reinventing 
Platforms

6. เป้าหมายผลผลิตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
เป้าหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปด้ีานการอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1

กรอบวงเงินงบประมาณ
ป ร ะ จ า ปี ด้ า น ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มี
จ านวนวงเงินรวมท้ังส้ิน 
114,634.7682 ล้านบาท 
จ า แ น ก ต า ม ป ร ะ เ ภ ท
งบประมาณท่ีสอดคล้อง
ต า มม าต ร า  4 5  แห่ ง 
พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 ได้ดังตาราง

17

7. กรอบวงเงนิงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เป้าหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปด้ีานการอดุมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ส าหรับการอุดมศึกษา

ประเด็นส าคัญ
• การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการบัญญัติ พรบ.การ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 เป็นโอกาสในการสร้างเกิดเอกภาพเชิงนโยบายส าหรับการอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ

• อย่างไรก็ตามเงื่อนไขและระบบการจัดสรรงบประมาณยังเน้นด้านอุปทาน (Supply-side) 
และไม่สามารถเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และไม่ผูกโยงกับความ
ต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ

• ท าอย่างไรจึงจะท าให้งบประมาณสามารถผลักดันให้เกิดการผลิตและพัฒนาก าลังคน ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่าย งปม.

18
อ้างอิง: การศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณการอุดมศึกษาเพ่ือสนองต่ออุปสงค์ (Demand-Side Financing) โดย สอวช. และ STIPI มจธ. 



ข้อเสนอความหมายของ Demand-side Financing ใน
บริบทอุดมศึกษาไทย

ความหมาย:
“การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและ

สนับสนุนทรัพยากรสู่
สถาบันอุดมศึกษา โดยผูกโยงการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและ

ทรัพยากรเหล่านั้นให้สนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานและ

โจทย์การพัฒนาประเทศ”

สัญญาณความต้องการ
(Demand Signal)

งบประมาณ/
ทรัพยากร

ความต้องการ
ตลาดแรงงาน (Market 
Demand)

โจทย์การพัฒนาประเทศ
(Demand from National Plan)

งบประมาณแผน่ดิน

เงินกูยื้มเพ่ือการศึกษา

เงินลงทุนและสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน

19



องค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับ Demand-side Financing

(2)
ต้นทุนมาตรฐาน

การผลิต

(1)
ข้อมูลสัญญาณ
ความต้องการ

(4)
นโยบายและแผน
การผลิตและ

พัฒนาก าลังคน

(3)
ระบบขอ้มลู/

Demand- supply
Platform อุดมศึกษา

(5)
ระบบติดตาม
ประเมินและ
รายงานผล

(6)
การก าหนด
บทบาทการ

ด าเนินงานระหวา่ง
หน่วยงาน

(7)
ความสามารถใน
การวเิคราะห์และ
ขับเคล่ือน

20



ข้อเสนอ Roadmap การพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์
ด้วยหลักการ Demand-side Financing

ระยะท่ี 1
พัฒนาแผนปฏบัิติการการอดุมศึกษา
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวางแผนก าลังคน 
การก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้าน
อุดมศึกษา และการก าหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณด้านอุดมศึกษา

(PLAN-BASED BUDGETING)

ระยะท่ี 2
พัฒนาการจดัสรรงบประมาณ

ด้านอดุมศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์

(RESULT-BASED BUDGETING)

ระยะท่ี 3
พัฒนาการจดัสรรงบประมาณ
แบบบูรณาการผา่นด้านอปุสงค์

เป็นหลัก
(DEMAND-DIRECTED  BUDGETING)

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567-2570 ปีงบประมาณ 2571 เป็นตน้ไป

21

กลไก/
แนวทาง
จัดสรร
งบประมาณ

งบประมาณประจ าตาม 45(1) และ 45(2)
วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนา
ก าลังคนที่ก าหนดตามแผนดา้นการอุดมศึกษา
(Plan-based)
• แผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา 
• แผนปฏิบัติการผลิตก าลังคนของประเทศและ
การจัดการศึกษาตลอดชีวติ

งบประมาณประจ าตามมาตรา 45 (1) และ 45 (2)
วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิ (Result-based) ด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ
• สัญญาณความตอ้งการก าลังคน (Demand-

signal)
• แผนพัฒนาก าลังคนจากนโยบายการพัฒนา
ประเทศ (แผนปฏิบัติการทั้ง 2 แผน)

งบประมาณประจ าตาม 45(1) 45(2) และ 45 (3)
วิเคราะห์และการจัดสรรงบประมาณแบบ 
Demand-directed Financing 
• ใช้สูตรการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว 

(Formula-based Unit Cost Subsidy) โดย
พิจารณาผลการด าเนินงาน (Performance-
based)

• วิเคราะห์ต้นทุนมาตรฐานการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน

• กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นกลไกที่สร้าง
เอกภาพของนโยบายและงบประมาณ

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ 45(3)
• แผนงานบรูณาการการผลิตและพัฒนาก าลังคน
สมรรถนะสูงตอบโจทยก์ารพัฒนาแห่งอนาคต 

• แนวทางโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ 45(3)
• ใช้กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นกลไก
สนับสนุน

เครื่องมอื
สนับสนนุ

• ระบบข้อมูลการอุดมศึกษา • แพลตฟอร์ม Demand-Supply ก าลังคน ที่
สามารถวิเคราะห์สัญญาณความตอ้งการ
ก าลังคน (Demand-signal)

• การปรับกฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ
อุดมศึกษาฯ

• แพลตฟอร์ม Demand-Supply ก าลังคน ที่
สามารถวิเคราะห์สัญญาณความตอ้งการ
ก าลังคน (Demand-signal)

• การปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร 
งปม.อุดมฯ



บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตาม Roadmap การพัฒนาระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ด้วยหลักการ Demand-side Financing

ระยะท่ี 1
พัฒนาแผนปฏบัิติการการ

อุดมศึกษาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนก าลังคน การก าหนดกรอบ
วงเงินงบประมาณด้านอุดมศึกษา และ

การก าหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณด้านอุดมศึกษา

(PLAN-BASED BUDGETING)

ระยะท่ี 2
พัฒนาการจดัสรรงบประมาณ

ด้านอดุมศึกษาแบบบูรณาการโดย
เน้นผลสัมฤทธิ์

(RESULT-BASED BUDGETING)

ระยะท่ี 3
พัฒนาการจดัสรรงบประมาณ
แบบบูรณาการผา่นด้านอปุสงค์

เป็นหลัก

(DEMAND-DIRECTED  BUDGETING)

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567-2570 ปีงบประมาณ 2571 เป็นต้นไป

บทบาท
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวขอ้ง

• สป.อว.: วิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อน
การด าเนินงานโดยใช้กลไกแผนปฏิบัติ
การ และแผนงานบูรณาการฯ

• ส านักงบประมาณ: วิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณ

• กยศ.: ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียน
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ทปอ./ภาคเอกชน 
ฯลฯ): ร่วมวิเคราะห์และวางแผน และ
ขับเคลื่อน

• สป.อว.: วิเคราะห์สัญญาณความต้องการ
ก าลังคน เสนอหลักเกณฑ์การจัดสรร งป
ม.แบบ Result-based และบริหารกองทุน
พัฒนาการอุดมศึกษา

• ส านักงบประมาณ: ก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรร งปม. แบบ Result-based 
ด าเนินการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณ

• กยศ.: ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียนโดยพิจารณา
สัญญาณความต้องการ

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ทปอ./ภาคเอกชน 
ฯลฯ): ร่วมวิเคราะห์และวางแผน และ
ขับเคลื่อน และร่วมลงทุนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน

• สป.อว.: วิเคราะห์สัญญาณความต้องการ 
เสนอกรอบวงเงินการอุดมศึกษา และ
บริหารกองทุนเพ่ือจัดสรรงบประมาณสู่
สถาบันอุดมศึกษา

• ส านักงบประมาณ: วิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณสู่กองทุนฯ ตามกรอบวงเงิน
ฯ

• กยศ.: ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียนแบบโดย
บูรณาการและสอดรับกับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (ทปอ./ภาคเอกชน 
ฯลฯ): ร่วมวิเคราะห์และวางแผน และ
ขับเคลื่อน และร่วมลงทุนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
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ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการพัฒนาระบบงบประมาณในครั้งนี้

23

การยกระดับ Employability
ของก าลังคนไทย

ความคุ้มค่าของ
การใชจ่้ายงบประมาณและการลงทุน

ภาครฐัในระบบการอดุมศึกษา

การระดมทรพัยากร
และความรว่มมือจากภาคการผลิต
และบรกิาร เพ่ือรว่มพัฒนาก าลังคน

ในลักษณะ Co-creation



ระเบียบวาระท่ี 3.1.2 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศและระบบการจัดสรรและบรหิาร
งบประมาณบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงิน
ดังกล่าว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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Source: https://www.rdworldonline.com/

Thaila
nd

หลักการและเหตุผล

นโยบายนายกรัฐมนตรี (30 ต.ค. 64)
พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวสู่ 1 ใน 30 ของ
โลก ด้านนวัตกรรม ในป ี2573

แผน 13: ใชป้ระโยชน์จากองค์ความรู้
ทางด้านวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ
ผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถ
กระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งได้
อย่างยั่งยืน (หน้า 40)
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77%

23%

บรบิทและสถานะในการพัฒนาของประเทศไทย
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12
มิติด้านความสามารถในการแข่งขัน: “การลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาของประเทศบรรลุ
เป้าหมายแต่ยังต ่ากว่าประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาใกล้เคียงกัน”
(หน้า  12)  
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Impact ท่ีสรา้งขึน้ 

2566 2567 257025692568

Return การลงทนุภาคเอกชน (เทา่)

Return การลงทนุภาครฐั (เทา่)

เงินลงทนุ R&D ทั้งหมดทีจ่ าเปน็
(ล้านบาท)

เงินลงทนุ R&D ภาคเอกชน (ล้านบาท)

เงินลงทนุ R&D ภาครฐั (ล้านบาท)

2.35 4.60 6.40 7.80 8.70

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

309,218 340,243 376,764 419,408 475,603 

216,453 246,676 282,573 325,041 380,482

92,765 93,567 94,191 94,367 95,121 

12,593,000 ล้านบาท

N=21, ROI=[0.74-4.70] mean=2.29  
Private R&D สอวช 2561 (N=2,158) ROI=2.34 เท่า
Economies of scale x 1.89 times =[1.39-8.88]

N=22, ROI=[1.00-18.00] mean=5.29  

972,491 1,696,110 2,467,808 3,290,258 4,166,281 

สัดส่วนการลงทนุภาครฐั (%) 30.00 27.50 25.00 22.50 20.00

1. เปา้หมายทางเศรษฐกิจ และเงินลงทุน R&D ท่ีจ าเปน็ส าหรบั
การบรรลุตามเปา้หมาย

การประมาณการกรอบงบประมาณ
กองทนุ ววน. 2566-2570
ด้วยวธิ ีImpact-based budgeting
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3 โครงสรา้งของเงินลงทุนด้าน R&D ของประเทศไทย

การลงทนุ R&D ของภาคเอกชน  70 %

กองทนุอ่ืน ๆของรัฐ มหาวิทยาลัย  10.6 %
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 5.8 %

งบประมาณ วทน. 4.1 %

งบประมาณ ววน. 9.5%

ปงีบประมาณ 2562-64

การลงทนุ 
R&D 
ของรัฐ  30 %
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4 ก าหนดกรอบงบประมาณ R&D ผ่านกองทุน ววน.

รายการ พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570
1.เงินลงทุน R&D ท้ังหมดท่ีจ าเปน็ 309,218 340,243 376,764 419,408 475,603
สัดส่วนของค่าใชจ่้าย R&D ต่อ GDP 1.64% 1.71% 1.80% 1.90% 2.05%

2. งบประมาณ R&D เฉพาะภาครฐั 92,765 93,567 94,191 94,367 95,121
2.1 การลงทุน R&D จากเงินรายได้

ภาครฐั
และจากกองทุนอืน่ ๆ 

32,960 32,300 32,000 31,500 31,000

2.2 เงินค่าใชจ่้ายด้านบุคลากร 17,945 18,380 18,657 18,860 19,236
2.3 งบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกับ ววน. 41,871 42,887 43,554 44,007 44,884
2.3.1 งบประมาณแผนงานอืน่ ท่ีอาจ

เก่ียวขอ้งกับวจัิย   ท่ีไม่ได้รบัการ
สนับสนุนผ่านกองทุนฯ เช่น วทน

12,561 12,866 13,060 13,202 13,465

2.3.2 งบประมาณจากแหล่งอืน่ท่ี 
สกสว. จัดหาสมทบ 200 400 600 800 1,000
2.3.3 งบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุน 
ววน. 29,100 29,621 29,874 30,005 30,419

หน่วย : ล้านบาท
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งบประมาณกองทุน ววน. ปีงบประมาณพ.ศ. 2563-2565

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการเปิดรับค าของบประมาณตามแผนงานบูรณาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

37,000

47,192

24,400

12,554

19,916

14,176

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

งบเสนอตั้ง ได้รับจัดสรร

29,100
ล้านบาท

กรอบวงเงินงบประมาณ
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
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ระบบการจัดสรรและบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการ
ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑก์ารจดัสรร
งบประมาณดา้น ววน.

รูปแบบการจดัสรร
งบประมาณด้าน ววน.  
Strategic Fund & 

Fundamental Fund

แนวทางการจดัสรรงบประมาณ
แบบ Block grant & Multi-

year budgeting ท่ีสอดคลอ้ง
กับแผน ด้าน ววน.

กลไกของระบบบรหิารงบประมาณ

ระบบการบรหิารจดัการงานวจิยั 
ผ่าน NRIIS

ระบบผลกัดันการน าผลงานจากการวจิยั
และพัฒนานวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ 

ระบบบรหิารงบประมาณ 

ระบบการติดตามและประเมินผลงานวจิยั
และนวตักรรม และการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วย
บรหิารและจดัการทุนและหน่วยงานใน

ระบบ ววน. 

1

2

3

5

6
7

ระบบการจัดสรรงบประมาณ

4
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29,100 ล้านบาทกรอบงบประมาณ 2566 
เพ่ือเร่ิมแผนด้าน ววน. 2566-2570

แผนงานใหม่  
• โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
• แผนงานใหม่ตามแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570 
เช่น การวิจัยวัคซีน การพัฒนาอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟา้ การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือต่อยอด
สู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต เทคโนโลยีเพ่ือการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรมสู่อนาคต เป็นต้น

แผนงานต่อเน่ือง   
• แผนงานต่อเน่ือง เช่น  BCG  แผนงานจีโนมิกส์

ประเทศไทย  แผนงานการแก้ปญัหาความยากจน 
โจทย์ท้าทายสังคมด้านส่ิงแวดล้อม การแก้ปญัหา
วิกฤต ฯลฯ

• การส่งเสรมิการน าผลงาน ววน. ไปใชป้ระโยชน์
40%

60%
(17,460
ล้านบาท)

(11,640 
ล้านบาท)

1) สนับสนุนงานเชงิกลยุทธ์
Strategic Fund

2) สนับสนุนงานมูลฐาน 
Fundamental Fund

สถาบันอดุุมศึกษา หน่วยงาน 
ววน. ท้ังในและนอกกระทรวง 
อว. รวม 170 หน่วยงาน
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การจัดสรรงบประมาณรายยุทธศาสตรข์องแผนด้าน ววน. 2566-2570

ยุทธศาสตร์ ตามกรอบ 
แผน อววน.

ตามแผนด้าน ววน.
(2566)

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

25% 35% 10,185 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

25% 30% 8,730 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับข้ันแนวหน้าท่ีก้าวหน้าล ้ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และ
ความพร้อมของประเทศในอนาคต

20% 15% 4,365 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย
ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดดและอย่างย่ังยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

30% 20% 5,820 ล้านบาท

รวมงบประมาณ 100% 100% 29,100 ล้านบาท
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กรอบงบประมาณ Strategic Fund    25 แผนงาน 2566

2,363.0 

1,240.0 

228.0 
329.0 379.0 

234.0 

759.0 

578.0 
487.5 487.5 

1,307.0 

265.0 

591.0 

265.0 
389.0 

591.0 

331.0 

520.0 

1,564.0 

710.0 

1,565.0 

297.0 

932.0 

524.0 524.0 

 -

 500.0

 1,000.0

 1,500.0

 2,000.0

 2,500.0

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

หน่วย : ล้านบาท

S1
6,110 
35%

S2
4,714 
27%

S3
2,794 
16%

S4
2,794 
16%

P24
524 
3%

P25
524 
3%

BCG ในด้าน
การแพทย์และ
สุขภาพ

BCG ในด้าน
เกษตรและ
อาหาร

อุตสาหกรรมแหง่
อนาคตและบรกิาร
แห่งอนาคต 

ผลิตและพัฒนา
บุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนา 

เศรษฐกจิฐานราก ขจัด
ความยากจนและลดความ
เหลื่อมล ้า

ความรว่มมือด้านการ
วิจัย เป็นศูนย์กลาง
ก าลงัคนระดับสูงของ
อาเซยีน
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1

ล าดับหมดุหมายทีม่ีงบประมาณแผนดา้น ววน. มากไปน้อย
4. ไทยเปน็ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง (17.47%)
1. ไทยเปน็ประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง (12.44%)
12. ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
(10.81%)
5. ไทยเปน็ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ท่ีส าคัญของภูมิภาค (8.77%)
3. ไทยเปน็ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟา้ท่ีส าคัญของโลก (8.69%)
8. ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน (8.66%)
10. ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต ่า (7.80%)
7. ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
(6.00%)

กรอบงบประมาณแผนด้าน ววน. ท่ีสอดคล้องหรอืตอบเปา้หมายของ
13 หมุดหมาย ใน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

การคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจรายสาขาจากการ
ลงทุนด้าน ววน. 2566-2570
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ประเด็นเสนอท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.  กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 จ านวนวงเงินท้ังส้ิน 114,634.7682 ล้านบาท และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณ
บูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงินดังกล่าวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

2.  กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 29,100  ล้านบาท และระบบการจัดสรรและบริหาร
งบประมาณบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงินดังกล่าวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยมีระบบการจัดสรรแบบ  Block grant & Multi-year budgeting เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ระเบียบวาระที ่3.2 การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2.1 การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.2.2 การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สภานโยบาย

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านการอดุมศึกษา

ท าหนา้ทีพิ่จารณาค าของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทนุและงบเงิน
อุดหนนุในการพัฒนาความเปน็เลศิของสถาบนัอดุมศึกษาและการผลิต
ก าลังคนระดบัสูงเฉพาะทางตามความตอ้งการของประเทศของ
สถาบนัอดุมศึกษาทกุแห่งในความรบัผดิชอบของ อว. ก่อนเสนอไปยงั
ส านกังบประมาณเพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรี

ประธานกรรมการ**
สภานโยบายมมีติแต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
ด้านวทิยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม

ผู้แทน กกอ. ไม่เกนิ 2 คน 
กรรมการ

ผู้แทน สงป. ไม่เกนิ 2 คน
กรรมการ

ปลัด อว.
กรรมการและเลขานกุาร

ผู้แทน สงป. จ านวนตามสมควร
ผู้ช่วยเลขานกุาร

ประธานกรรมการ**
สภานโยบายมมีตแิตง่ตัง้

ผู้แทน กสว. ไม่เกนิ 2 คน 
กรรมการ

ผู้แทน สงป. ไม่เกนิ 2 คน
กรรมการ

ผอ.สกสว.
กรรมการและเลขานกุาร

ผู้แทน สงป. จ านวนตามสมควร
ผู้ช่วยเลขานกุาร

ท าหนา้ทีพิ่จารณาค าของบประมาณของกองทนุ ววน. ก่อนเสนอไปยงั
ส านกังบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา 12 (1) มาตรา 12 (2)
เม่ือ ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณ ให้นายกรฐัมนตรมีีค าส่ังแต่งต้ัง

นรม. แต่งต้ังโดยขอ้เสนอของ รมว.อว. และคณะกรรมการ กกอ. นรม. แต่งต้ังโดยขอ้เสนอของ กสว.

38



เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง รอง
ศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เปน็ประธานกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2566

การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

39

ระเบียบวาระที่ 3.2.1 การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา



เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง 
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ เปน็ประธานกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

40

ระเบียบวาระที่ 3.2.2 การแต่งต้ังประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม



ประเด็นเสนอท่ีประชุม
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เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. แต่งตัง้ให้ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นประธานกรรมการพิจารณา

งบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 และมอบหมายกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้
ต่อไป

2. แต่งตัง้ให้ รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ เปน็ประธานกรรมการพิจารณา
งบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
มอบหมายส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายก 
รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ต่อไป

ให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณมีหน้าที่ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่ได้รับจัดสรร รวมทัง้ศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและประเมินการเสนอขอจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณของงบประมาณ
ปตี่อไป



ระเบียบวาระท่ี 3.3 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการรว่มลงทุนในโครงการซ่ึง
น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัวจิยั 
ร่วมลงทุนโดยตรงกบัเอกชน 

สถาบนัอุดมศึกษา/สถาบนัวจิยั 
จัดต้ัง Holding Company เพ่ือรว่มลงทุน 1. เ พ่ือน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย/

สถาบันวิจัย ไปใช้ประโยชน์โดยการจัดตั้ง
ธุรกิจนวัตกรรม (Spin-off) 

2. ลงทุนในผู้ประกอบการรายใหม่เ พ่ือให้
น าผลงานวิจัยไปขยายผลและออกสู่เชิง
พาณิชย์ได้จริง 

วัตถปุระสงค์

การร่วมลงทุนในโครงการซึ่งน าผลงานวิจัยและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์

ผลกระทบต่อประเทศ
1. งบประมาณของรัฐที่ลงทุนเพ่ือการวิจัยและ

นวัตกรรมไม่สูญเปล่า เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

2. เพ่ิมจ านวนบริษัทเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของไทย (IDE/Startup/Smart SME) 

3. เพ่ิมรายได้ & โอกาส จากการน าผลงานวิจัย
ไปเป็นฐานในการผลิตและบริการ

4. ประเทศได้รับผลตอบแทนกลับมาในรูปของ
ภาษีเงินได้บุคคลและนิติบุคคล



44

ข้อจ ากัด/อุปสรรค ที่ท าให้ไม่เกิดการร่วมลงทุนเพ่ือการน าผลงานวิจยัและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  

การลงทุนในธุรกิจมีความเส่ียงสูง สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย
ของรัฐจึงยังไม่กล้าแบกรับความเส่ียง และมีข้อกังวล 
• การถูกตรวจสอบ
• ต้องรับผิดชอบต่อการขาดทุนในการลงทุนใช้ประโยชน์ในผลงาน

ข้อจ ากัด/อุปสรรค

ขาดการสนับสนุนและแรงจูงใจในการท าธุรกิจนวัตกรรม 
• นักวิจัยไม่ได้รับการสนับสนุน/ขาดแรงจูงใจ 
• บริษัทธุรกิจนวัตกรรมต้องการการสนับสนุนในช่วงเริ่มต้น 

ขาดหลักเกณฑ์กลางที่จะน าไปใช้อ้างอิงในการด าเนินการร่วมลงทนุกบั
เอกชนได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน 

จ าเปน็ต้องมีระเบียบร่วมลงทุน
ในโครงการซึ่งน าผลงานวิจยั
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
• ช่วยให้กล้าตัดสินใจร่วมลงทุนกับ

ภาคเอกชน 
• เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย 

ให้การสนับสนุน อาทิเช่น สนับสนุนและ
ให้แรงจูงใจบุคลากรของหน่วยงาน
บริหารและปฏิบัติงานในบริษัทธุรกิจ
นวัตกรรม  



มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงานของรัฐอาจร่วมลงทนุในโครงการซึง่น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชนไ์ด้
ตามหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเง่ือนไขทีก่ าหนดในระเบียบของสภานโยบาย 

มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนมาใช้บังคับแก่การร่วมลงทุน
ตามวรรคหนึ่ง 

ใหค้ณะรัฐมนตรีก าหนดระเบียบว่าด้วยการร่วมลงทนุระหว่างรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการ
น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตาม พ.ร.บ. นี้

ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ว่าด้วยการร่วมลงทนุในโครงการซึง่น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์พ.ศ. ....

45

พระราชบัญญัติการส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
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กระบวนการจัดท าร่างระเบียบฯ 

สภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

คณะกรรมการท่ีปรกึษาทรงคณุวฒิุพิจารณารา่งกฎหมายลกูบท
ภายใต้กฎหมายจดัตัง้กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ)

คณะรฐัมนตร ี

คณะท างานพัฒนามาตรการและระเบยีบการรว่มลงทุนของรฐัเพ่ือส่งเสรมิ
การน าผลงานวจัิยและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์

(ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานคณะท างาน)
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สาระส าคัญของรา่งระเบียบสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 
ว่าด้วยการรว่มลงทุนระหวา่งรฐัและเอกชนท่ีเก่ียวกับการน าผลงานวจัิยและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ พ.ศ. ....

จุดมุ่งหมายหลกั: ส่งเสรมิการน าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ ใน
รูปแบบการรว่มลงทุนเพ่ือสรา้งให้เกดิธรุกจิฐานเทคโนโลยีและนวตักรรมรายใหม ่

ผู้ใชร้ะเบียบ: สถาบันอดุมศึกษาและสถาบันวจิยัของรฐั 

ขอบเขตการรว่มลงทุน
มุ่งเน้นการร่วมลงทุนเพ่ือน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์โดยจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน (ธุรกิจนวัตกรรม) 
แตกต่างจากการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ท่ีมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

และบริการสาธารณะ 

รูปแบบการรว่มลงทุน 
1. สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยร่วมลงทุน
กับเอกชนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

2. สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยของรัฐ
จัดตั้ง Holding Company 

3. รูปแบบอื่นๆ ให้ด าเนินการตามระเบียบของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบ และตามความเห็นของ
คณะกรรมการท่ีหน่วยงานจัดตั้งข้ึนเพ่ือท า

หน้าท่ีให้ความเห็นในการพิจารณาร่วม
ลงทุนและคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุน 

การคัดเลอืกเอกชนมาร่วมลงทุน 

• ให้สิทธิบุคลากรในหน่วยงานไปปฏิบัติงาน/บริหาร 
• ให้ผู้เรียนในหน่วยงานไปศึกษา ท าวิจัย หรือสร้าง

นวัตกรรมได้   
• ให้ใช้สถานท่ี โครงสร้างพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์  ของหน่วยงานโดยไม่มีค่าบริการ
หรือมีค่าบริการอัตราพิเศษ 

• จัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากบริษัทร่วมทุน ใน
กรณีท่ีสินค้าหรือบริการน้ันมีคุณภาพ  

• ให้สิทธิบุคลากรท่ีลาออกไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุน
กลับมาปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ และให้นับเวลาใน
ระหว่างท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนส าหรับการ
ค านวณประโยชน์ตอบแทน  

สถาบันอดุมศึกษา/สถาบันวจิยัใหก้ารส่งเสรมิการจดัต้ังบรษัิท
ร่วมทุน



48

สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยของรฐัรว่มลงทุนกับเอกชนจัดต้ังบรษัิทรว่มทุน

การคัดเลือกเอกชนรว่มลงทุน

การจัดท าสัญญาและบรหิาร
โครงการ

การติดตามและประเมินผล
โครงการ

• ขั้นตอนการด าเนินการ การก ากับดูแล การพิจารณาอนุมัติ  
• วิธีการคัดเลือก 

การให้การส่งเสรมิ 

• ข้อปฏิบัติในการท าสัญญา
• การคัดเลือกผู้แทนของหน่วยงานเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการในบริษัทร่วมทุน 
• การก ากับดูแลบริษัทร่วมทุนในฐานะผู้ถือหุ้นและผ่านผู้แทนท่ีเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการบริษัท 
• การพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือถอนการลงทุน 

• ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทร่วมทุนและประเมินผลโครงการร่วมลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนด 

• ให้หน่วยงานให้การส่งเสริมเพ่ือให้บริษัทร่วมทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จในการขยายธุรกิจ 

ให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน / บริหาร
สนับสนุนผู้เรียนในหน่วยงานไปปฏิบัติงาน 
ให้ใช้ Infrastructure ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ในอัตราราคาพิเศษ   
จัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการจากบริษัทร่วมทุน
ให้สิทธิบุคลากรท่ีลาออกไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนกลับมาปฏิบัติงานได้ และให้นับเวลาใน
ระหว่างท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนส าหรับการค านวณประโยชน์ตอบแทน เสมือนอยู่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลา 
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หน่วยงานเจา้ของโครงการ ติดตามผลการด าเนินงานของ 
Holding Company และประเมินผลโครงการร่วมลงทุนอย่าง
สม ่าเสมอ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ีหน่วยงาน
เจ้าของโครงการก าหนด 
ให้หน่วยงานเจา้ของโครงการก ากบัดูแล Holding Company 
ในฐานะผู้ถือหุ้นและผ่านผู้แทนท่ีเป็นประธานกรรมการหรือ
กรรมการบริษัท  และด าเนินการให้ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์การลงทุนเป็นกรรมการด้วย 

การรว่มลงทุนโดยจัดต้ังนิติบุคคลเพ่ือรว่มลงทุน (Holding Company) 

บริษัท
ร่วมทนุ

หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

(มหาวทิยาลัย/
สถาบนัวจัิย)

ให้หนว่ยงานเจา้ของโครงการสนับสนุน Holding 
Company และบรษัิทท่ี Holding Company ไปลงทุน
• ให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน /บริหาร
• สนับสนุนผู้เรียนในหน่วยงานไปปฏิบัติงาน
• ให้ใช้ Infrastructure ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการในอัตราราคาพิเศษ  

• จัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้า/บริการจากบริษัทร่วมทุน
• ให้สิทธิบุคลากรท่ีลาออกไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วม
ทุนกลับมาปฏิบัติงานได้ และให้นับเวลาในระหว่าง
ท่ีไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนส าหรับการค านวณ
ประโยชน์ตอบแทน เสมือนอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

Holding 
Company

หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจจัดต้ัง Holding Company ให้ด าเนินการรว่มลงทุนในวสิาหกิจเริม่ต้น (startup) 
หรอืบรษัิทซึง่มีวตัถปุระสงคใ์นการน าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ได้



ประเด็นเสนอท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่ง
น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ระเบียบวาระท่ี 3.4 การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร ์การวิจัย
และนวัตกรรม

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งสภา
นโยบายแต่งตัง้ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย และ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นที่มี
ความรู้และประสบการณ์สูงด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
สังคมศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่าส่ีคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็น
กรรมการ และให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
แต่งตัง้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้

1) ความเป็นมา



2) การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
(ค าส่ังสภานโยบายที่ ลงวันที่  8/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562)

ตามมติสภานโยบายครั้งที่ 3/2562 วันที่ 27 พ.ย. 62

ประธานกรรมการ 
ผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญด้านวิจัยและนวัตกรรม

(สภานโยบายแต่งตั้ง)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนไม่นอ้ยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 9 

คน
(สภานโยบายแตง่ตั้ง)

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
(คณะกรรมการแต่งตัง้)

กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 10 
คน 

คกก.ติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและ

นวัตกรรม
(สภานโยบายแต่งตั้ง)

• ผู้แทน กห./อว./กษ./สธ.
• ผู้แทน สงป. / สศช. /    

กรมบัญชีกลาง
• ผู้แทน สอท. / สมาคมธนาคารไทย

และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•ด้านการประเมินผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
• ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
•ด้านสังคมศาสตร์ 
•ด้านมนุษยศาสตร์ 

• สกสว.

คณะกรรมการมีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุน/การด าเนินงานของ สกสว. และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและ
รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ กสว. เพ่ือเสนอสภานโยบายต่อไป 

o นายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นประธานกรรมการ
o นายยศ ตีระวัฒนานนท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินฯ
o ศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินฯ
o ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
o ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
o ศาสตราจารย์กิตติคุณคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
o นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
o ศาสตราจารย์กิตติคุณ ธีระพันธ์ เหลืองทองค า
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ 

ประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ



•

•



3.2.1 กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริม ววน.

ME
ประเมิน Output, Outcome 

& Impact 2ด้าน
• Academic impact
• Economic and 

societal impact โดยมี
ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น 
ROI / SROI

การประเมินผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

(ก.) ด้านความสามารถในการด าเนินการตาม
แผน
(ข.) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• ประเมินการน าผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์
และผลลัพธ์ผลกระทบที่เกิดขึน้

(ค.) ด้านกระบวนการท างาน (Process 
Evaluation) 
• ประเมินกระบวนการของการบรหิารจดัการ 
แผนงาน/ โครงการ ด้าน ววน.

*ใช้ Expert assessment ที่จะต้องไม่มี 
Conflict of Interest

การประเมินผลการด าเนินงาน
ของ PMU และหน่วยงานในระบบ ววน.

เน้นหลักการ 
Double-loop 

Learning

3) สรุปผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการฯ
3.2) การด าเนินงานในส่วนของการก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผล



Expected Output การประเมินผลของกองทุนส่งเสริม ววน.

ภาพรวมผลการด าเนินงานของ
กองทุนส่งเสริม ววน. ในรูปแบบ
ของผลผลิต การใช้ประโยชน์ ผลผ
ลัพธ์ และผลกระทบ (การประเมินผล
ของปี 2563 อาจจะยังไม่เห็นผลผ
ลัพพธ์และผลกระทบชัดเจน 
เนื่องจากเป็นปีแรกของการ
ด าเนินงาน)

ผลการประเมินรายหน่วยงาน ใน
รูปแบบของรายงานฉบับยอ่ แยก
เป็นรายหน่วยงาน ซ่ึงประกอบไป
ด้วย 

• วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
• ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและงบประมาณที่ได้รับการ

จัดสรรจากกองทุนส่งเสริม ววน. 
• ผลการด าเนินงานด้านความสามารถในการด าเนนิงาน

ตามแผน (ความสอดคล้องกับแผนด้าน ววน., ผลการใช้
จ่ายงบประมาณเทียบกับแผน)

• ผลการด าเนินงานด้านประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
(ผลผลิตเชิงปรมิาณและเชงิคุณภาพ, การใช้ประโยชน์
และผลลัพธ์, ผลกระทบ, การส่งมอบผลงานตาม OKRs)

• ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานที่เกิดจาก
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้วยวิธีการ 
Developmental Evaluation 

ส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิด าเนินการ



Expected Outcome การประเมินผลของกองทุนส่งเสริม ววน.

• เกิด accountability ของหน่วยรับงบประมาณในระบบ ววน. ซึ่งเกิดจาก
การเผยแพร่ผลการประเมินสู่สาธารณะ  

• หน่วยบริหารและจัดการทุน และหน่วยงานในระบบ ววน . สามารถพัฒนา
กระบวนการท างานที่ได้จากข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลให้มี
ความสามารถในการบริหารและจัดการทุนได้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบ
ในวงกว้าง

• ระบบ ววน. ของประเทศถูกขับเคลื่อนและพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยการท างาน
แบบเครือข่ายระหว่าง สกสว .  และหน่วยบริหารและจัดการทุน และ
หน่วยงานในระบบ ววน. ตลอดจนหน่วยงานนอกระบบ ววน.ที่เกี่ยวข้อง

• แนวคิดเรื่องการประเมินเพ่ือการพัฒนาได้เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลาย เพ่ือพัฒนาระบบ ววน.ของประเทศ ส่งผลให้หน่วยบริหาร
และจัดการทุน และหน่วยงานในระบบ ววน. เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  



3.2.2 กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)
และหน่วยงานในระบบ ววน.

การประเมินผล
งานวิจัยและ
นวัตกรรม

ด้านวิชาการ

ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

(ก.) ด้าน
ความสามารถในการ
ด าเนินการตามแผน

การติดตามการใช้
งบประมาณ

(ข.) ด้านประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ผลผลิต

การใช้ประโยชน์และ
ผลลัพธ์

ผลกระทบ

ความก้าวหน้าตาม
OKRs

การประเมินผลงานของ PMU และ
หน่วยงานในระบบ ววน.

ผลผลิต   (Output) ผลลัพธ์   
(Outcome) ผลกระทบ   (Impact)

(ค.) ด้านกระบวนการ
ท างาน

ต้นน ้า : การ
พัฒนาและ

คัดเลือกโครงการ

กลางน ้า : การ
ติดตามและหนุน
เสริมโครงกำร

ปลายน ้า : การ
ผลักดันให้เกิดผล
ลัพธ์และผลกระทบ

กระบวนการ   
(Process)ปัจจัยน าเข้า

(Input)

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

ภารกิจที่ได้รับมอบ 
หมายจากกองทุน 

ววน.

วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับจาก
กองทุน ววน.

ส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในกระบวนการ

ธรรมาภิ
บาลความ
โปร่งใส



3) สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
3.3 การด าเนินงานในส่วนของการติดตามและประเมินผลเชิงประเด็น

1) การประเมินผลเพ่ือถอดบทเรียนการรับมือกับการระบาดของโรค Covid-19 และการจัดสรร

งบวิจัยของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพ่ือรับมือกับการระบาด

ของโรค Covid-19 โรคระบาดใหม่ และภัยพิบัตอ่ืนในประเทศไทย

2) การประเมินแผนการด าเนินงานขนาดใหญ่ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 7 แผนงาน ใน 5 

กลุ่มเร่ือง ประกอบด้วย  พลังงาน, ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน / เกษตรและอาหาร / 

สุขภาพและการแพทย์ / สังคม(ชุมชนและพ้ืนท่ี) และท่องเท่ียวและบริการ 



4) การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการฯ

• มาตรา 40
ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม .......... ทัง้นี้ ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละส่ีปี และอาจได้รับแต่งตัง้ใหม่อีก
ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระไม่ได้
ส่ วนหลัก เกณฑ์  วิ ธี ก าร ให้ ได้ ม า 

คุณสมบัติ  ลั กษณะต้องห้ าม  การ
แต่งตั้ง และการพ้นจากต าแหน่ง ของ 
กสว .  ให้ เป็น ไปตามระ เบียบที่ สภา
นโยบายก าหนด

• มาตรา 64
ให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนนุวทิยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วย
........................................ 

หมายเหตุ วาระของคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลฯ ไม่ได้ระบุว่า ให้น า
ความในมาตรา 8, มาตรา 9 และมาตรา 
10 มาใช้ ดังนัน้ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล จึงไม่ได้มีการก าหนด
วาระการด ารงต าแหน่งใน พรบ. สภา
นโยบายฯ

• มาตรา 46
ในการด าเนินกิจการของ สกสว. 
ให้มี คณะกรรมการอ านวยการ
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ....... โดย
ให้น าความในมาตรา 8 กล่าวถึง
คุณสมบัติของกรรมการสภา
นโยบายฯ มาตรา 9 กล่าวถึงวาระ
การด ารงต าแหน่ง และมาตรา 10
กล่าวถึงการพ้นจากต าแหน่ง
ต า ม ว า ร ะ  ม า ใ ช้ บั ง คั บ แ ก่
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยอนุโลม

กรณีศึกษาจากคณะกรรมการชุดตา่งๆ ภายใต้ พรบ. สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแหง่ชาติ พ.ศ. 2562



ข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ววน.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม เม่ือการประชุม
ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และการประชุมครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 26 
ตุลาคม 2564  ได้มีข้อเสนอแนะและมติ ดังต่อไปน้ี 

1. เสนอให้มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้มีการปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ บางส่วน  ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถได้เข้ามาช่วยการท างานของคณะกรรมการฯ  

2. เห็นชอบต่อการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล เป็นคราวละส่ีปี และสามารถด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองได้ไม่เกินสองวาระ 



ประเด็นเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม คราวละสองปี และสามารถด ารง
ต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

2. ก าหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ตามค าส่ังสภานโยบายที่ 8/2562 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
ด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564
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ระเบียบวาระท่ี 3.5 แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรของประเทศระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566-
2570) และแผนพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรของประเทศ 
(พ.ศ. 2566-2575)

เร่ืองเพ่ือพิจารณา
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Download 
แผนกลยุทธ์



ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรของประเทศ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566-2570)
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กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“ภาคเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตรของไทยเติบโตอย่างย่ังยืน ด้วยงานวจัิย เทคโนโลยีและนวตักรรม 
มุ่งสู่การเปน็ประเทศชัน้น าในการแปรรปูสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า”

การวจัิยเพ่ือเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั

การวจิยัเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล ้า

การวจัิยเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม

แผนงาน

1. Farm 4.0
2. เกษตรแปลงใหญ่ และ Zoning by Agri-map
3. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
4. การตลาดและการสร้างแบรนด์สินค้า
5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและการ
ส่งออก

1. สร้างโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากร

2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติจาก
เกษตร ดั้งเดิมสู่เกษตร
สมัยใหม่

1. เกษตรยั่งยืน (Sustainable 
agriculture)

2. การบริหารจัดการความเส่ียงใน
ปัจจุบันและอนาคต
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- Post-harvest
- Intelligent Cold Chain 

Monitoring
- Block Chain
- มาตรฐานสินค้า
- Future food
- Agro-tourism

3. เพ่ิมมูลคา่ผลผลติทางการเกษตร

- การวิเคราะห์ Supply Chain ล่วงหน้า
- การหาตลาดใหม่ท้ังในและต่างประเทศ
- การสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์อัต

ลักษ์พ้ืนถิ่น

4. การตลาดและการสรา้งแบรนดสิ์นคา้

- พรบ.พันธุ์พืช 
- พรบ.ปุ๋ย 
- พรบ.ปฏิรูปดิน 
- พรบ.ควบคุมอาหารสัตว์ 

5. ปรับปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบท่ีเปน็อุปสรรค
ต่อการพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งออก

1. Farm 4.0

- สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตและใช้
กลไกสหกรณ์อย่างครบวงจร

- ขยายผลการใช้ Agri-Map
- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการ

2. เกษตรแปลงใหญ่ และ
Zoning by Agri-map

- Bio-diversity
- Bio-control
- machine
- Plant factory
- Big data/ AI/ Application
- Logistic

การวิจัยเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

1
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- การบริหารจัดการแหล่งน ้าโดยให้
ความส าคัญกับพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน

- การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือกระจายสิทธิ์ให้แก่ผู้ไร้ที่ดิน

- การส่งเสริมการเข้าถึง
ปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร เพ่ือ
ลดต้นทุนเพ่ิมรายได้

- การสนับสนุนการเข้าถึงองค์
ความรู้/ เทคโนโลยี/ แหล่งเงินทุน

- การพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ให้บริการความรู้ภาคเกษตรทุก
สาขาเพ่ือให้ค าปรึกษา และแนะน า
เกษตรกร

1. สร้างโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากร

- การพัฒนาทักษะเกษตรกรสู่การเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

- การยกระดับเกษตรกรสู่การเป๊น Smart 
Farming

- การพัฒนาความรู้ให้เกษตรกร และสร้าง
โมเดลต้นแบบ

- การเสริมสร้างความรู้ในการผลิตสินคา้
ปลอดภัย

- การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
จริง

- การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อตอ่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

2. ปรับเปลีย่นทัศนคติจากเกษตร
ด้ังเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่

การวิจัยเพ่ือ
ลดความเหล่ือมล ้า

2
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- ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเคมี
- ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- การบ าบัดน ้าเสียภาคการเกษตร
- การบริหารจัดการน ้าแบบหมุนเวียน
- การหมุนเวียนวัสดุเหลอืใช้ใหเ้กิด

ประโยชน์สูงสุด
- เกษตรกรรมยั่งยืน/ เกษตรทฤษฎี

ใหม่

1. เกษตรย่ังยืน 
(Sustainable agriculture)

- ระบบบริหารจัดการความเส่ียงจาก 
Climate Change

- การคาดการณ์ พยากรณ์สภาพ
ภูมิอากาศล่วงหนา้

- การจัดท าแผนที่เส่ียงภัยภาค
การเกษตร

- การพัฒนาระบบเตือนภัย Early 
Warning

- ระบบคาดการณ์เตือนภัยแมลง
ศัตรูพืช

2. การบรหิารจดัการความเส่ียงในปจัจบุนั
และอนาคต

การวิจัยเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

3
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เป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี
พัฒนาเรง่ด่วนมาก

(ขจดัจดุอ่อนในการผลติ)
พัฒนาเรง่ด่วน

(เพ่ิมประสิทธภิาพการผลติ ยกระดับคณุภาพ
และความปลอดภยั ตามมาตรฐานสากล)

พัฒนาระยะยาว
(มุ่งสู่เกษตรและอาหารมูลคา่สูง 
พรอ้มรบัความเส่ียงในอนาคต)

1. การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ พืช/พันธุ์
สัตว์ ที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ต้านทานโรคได้ดี ให้ผลผลิตสูง
2. การควบคุม ก าจัด และป้องกัน โรคพืช/
โรคสัตว์
3. การลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
4. การวางแผนการผลิตเชื่อมโยง กับความ
ต้องการของตลาดและการตลาดอัจฉริยะ
5. การพัฒนาอุปกรณ์และ เครื่องจักรกล
การเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือทดแทนแรงงาน
6. การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่ลา้สมัย

1. การจัดการฟาร์มสมัยใหม่
2. การพัฒนากระบวนการผลิต เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานใน
ระดับสากล
3. การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 
(Post-harvest)
4. Big Data & Digital Platform ด้าน
การเกษตรแบบครบวงจร
5. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ตลอดห่วงโซ่
6. การลดของเสียและการใช้ประโยชน์จาก
ของเสียเหลือทิ้งในกระบวนการผลิต 
7. การลดการสูญเสียอาหาร (Food loss)
ตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

1. อาหารอนาคต (Future Food)
2. ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากพืชสมุนไพร เช่น 
เวชส าอาง 
3. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอาหาร
4. การวิเคราะห์และบริหารจัดการผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ในอนาคต
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัส าคญั ปี 2563 เป้าหมายป ีพ.ศ. 2570
การเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ 
แข่งขัน

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศสาขาเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ร้อยละ -3.3 ร้อยละ 3 ต่อปี

อัตราการขยายตัวผลิตภาพการผลิตของ
ภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)

0.98 ร้อยละ 1.0 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ)

ร้อยละ -2.2 ร้อยละ 2.5 ต่อปี

การลดความเหลื่อมล ้า ค่าสัมประสิทธิค์วามไม่เสมอภาคด้าน 
รายได้ (Gini index)

0.43 ไม่เกิน 0.36

การจัดการทรัพยากร 
และส่ิงแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาค
การเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)

ร้อยละ 0.03 ร้อยละ 20 ต่อปี

ลดค่าเฉล่ียปริมาณการใชน้ ้าในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ร้อยละ 5.36 ร้อยละ 10 ต่อปี

ลดปริมาณขยะอาหารในการเข้าสู่
กระบวนการก าจัด

ร้อยละ -2.79 ร้อยละ 10 ต่อปี เทียบกับปีฐาน

เป้าประสงค์
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ส านักงานพัฒนาการวจัิยการเกษตร (องค์การมหาชน)

การจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรของประเทศ 
(พ.ศ. 2566 – 2575)
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แผนพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรของประเทศ (พ.ศ.2566 – 2575) 
โดย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วิสัยทัศน์
“ก าลงัคนภาคการเกษตรของประเทศ
ไทยมีคุณภาพ สามารถแขง่ขนัได้ใน
ระดับสากล ก้าวหน้าในอาชพี เป็นผู้น า
การเปลีย่นแปลงใหพ้รอ้มรบัความท้า

ทายใหม่ 
สามารถเลอืก รับ ปรับ ใช้ ความรู ้

เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม ่เพ่ือการ
พัฒนาเชงิบูรณาการอย่างต่อเน่ือง ให้
ม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืนไปพรอ้มกนัทุก

ภาคส่วน”

ยกระดับมูลคา่เพ่ิมต่อคนของแรงงานและเกษตรกรในภาคการเกษตรอย่างน้อย ร้อยละ 6 ต่อปี
หรือเพ่ิมข้ึนจาก 107,876 บาทต่อคนในปี 2566 เป็น 193,190 บาทต่อคนในปี 2575 และ

สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ไม่ต ่ากว่า 3.54 แสนลา้นบาทตลอดระยะเวลา 10 ปี

การสรา้งความพรอ้มของระบบสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
ตลอดหว่งโซ่อุปทาน ร่วมกนัจากทุกภาคสว่น

5 ประเด็นยุทธศาสตร ์ร้อยเรยีงห่วงโซม่ลูคา่ของการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์
(Value Chain of Human Capital Development) 

การเพ่ิมขีดความสามารถของก าลังคนภาค
การเกษตรใหพ้รอ้มรบักบัความท้าทายในอนาคต

การรักษาก าลงัคนคณุภาพและศักยภาพใหมี้ความกา้วหน้า  
ในอาชีพ มีความยัง่ยนืไปพรอ้มกนัทุกภาคสว่น

การจดัหาและเตรียมก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม

การเพ่ิมโอกาสการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ
ก าลังคนเพ่ือสนับสนุนใหป้ระชาชนไทยมีความยัง่ยนื

สร้าง

จัดหา

พัฒนา

รักษาไว้

ใช้ประโยชน์
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5 ใช้ประโยชน์1 สร้าง 2 จัดหา 3 พัฒนา 4 รักษาไว้

ดึงดูดและจัดหาก าลงัคนให้เข้า
มาท างานในแต่ละภารกิจและสาขาที่
มีความต้องการ มีข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ 
กลยุทธ์
1. มีระเบียบ กฎหมาย และ 

มาตรการแรงจูงใจ และมี
ความร่วมมือในการย้าย
แรงงาน

2. มีหลักสูตรที่ทันสมัย สร้าง
กระบวนการคิด และวิเคราะห์
ได้อย่าง เป็นระบบและจัดหา 
บุคลากรที่มีศักยภาพ

3. มีทุนการศึกษาจ านวนที่ 
เพียงพอในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างบุคลากร
ชั้นน า

4. ค่านิยมและ ภาพลักษณ์ในการ
ท างานด้านการเกษตรดีขึน้

5. บุคลากรของภาครัฐ ดูแล
เกษตรกรในพ้ืนที่ใน สัดส่วนที่
เหมาะสม 

 ก าลังคนภาค
การเกษตรมีคุณภาพและ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ให้พร้อมรับความท้าทาย
ใหม่
กลยุทธ์
1. พัฒนาให้มีความรู้ 

และสามารถน าไปใช้
ได้ จริง (Smart 
Farmer, Smart 
Officer)

2. สามารถเติมเตม็
ก าลังคนในภารกิจที่
ขาดแคลน

3. สามารถถ่ายทอด
ความรู้และ 
ประสบการณ์ได้

4. ขยายระบบและ
เครือข่าย เพ่ือ
พัฒนาก าลังคน

 สามารถรักษาก าลังคนที่มีทั้งศักยภาพ
ตรงตามความต้องการ รวมทั้งท าให้
เครือข่ายมีความเข้มแข็ง สามารถเข้าถึง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและผลงานวิจัยที่
สอดคล้องกับปัจจุบัน ใช้ได้จริง และได้รับ
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์
1. บุคลากรภาคการเกษตรมีความ

เชี่ยวชาญตรงตามความตอ้งการ
2. มีแรงบันดาลใจในการท างาน 

ตลอดจนผูกพันและมีค่านิยมร่วมกับ
องค์กร

3. ร่วมมือกันขยายตลาด มีอ านาจการ
ต่อรองและช่องทางการจ าหน่าย

4. การเข้าถึงข้อมูลเชิงวิชาการ 
การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรมที่
ทันสมัย แหล่งทุน และ ปัจจัยพ้ืนฐาน
ทางการเกษตรลดลง

5. สร้าง ความมั่นคง ความเชื่อมั่น และ
ความภาคภูมิใจ

6. มีทุนวิจัยและงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ปัญหา และสถานการณ์ปัจจุบัน

การใช้ประโยชน์ของ
ก าลังคนและทรัพยากรภาค
การเกษตรอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
กลยุทธ์
1. ก าลังคนในภาค

การเกษตรที่สามารถท า
หน้าที่ถ่ายทอด ความรู้
และประสบการณ์ให้กับ
กลุ่มอย่างทั่วถึง 

2. สร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วน และ 
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และงานวิจัยที่เน้นการ
พัฒนาด้าน เทคโนโลยี
ทางการเกษตรสมัยใหม่ 
และโอกาสให้คนรุ่นใหม่ 

4. มีความรู้ ในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ ถูกต้อง
ครบถ้วน และน าไป
ปฏิบัติได้จริง

มีระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
พร้อมกลไกการกระจายความรู้
Life-Long Learning มีงานวิจัยที่
ขับเคลื่อนผลไปสู่การใช้จริง ทัน
ตามความท้าทายและโอกาส 
กลยุทธ์
1. มีฐานข้อมูลอุปสงค์และ

อุปทานที่ทันสถานการณ์ตาม
ความท้าทายพร้อมระบบ
ติดตามและประเมินผลที่
เหมาะสม

2. งานวิจัยที่เพียงพอ มีพร้อม มี
การ ปรับปรุงกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ 
ปัญญาประดิษฐ์ มีการจัดการ
งานใน ฟาร์มที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น 

4. ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
พร้อม กลไกการกระจาย
ความรู้ที่ช่วย เพ่ิมพูนทักษะ
แบบ Life-Long Learning 
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย

เป้าหมาย และ กลยุทธ ์แผนพัฒนาก าลงัคนภาคการเกษตรของประเทศ (พ.ศ.2566 – 2575) 
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ภาพรวมทุกประเภทก าลงัคน 
• ก าลงัคนภาคการเกษตรแต่ละประเภทใชร้ะบบฐานขอ้มูลกลางและ แพลตฟอรม์ท่ีเปน็แหลง่รวมความรู ้เทคโนโลยี

ทางเลอืก เทคโนโลยี สมัยใหม่ ระบบการใหค้ าแนะน าเบ้ืองต้นส าหรับการเร่ิมธรุกจิ และการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มและมาตรฐานสินค้าแบบ Life-Long Learning ท่ีพัฒนาขึน้ อย่างน้อยรอ้ยละ 80 ของ จ านวนก าลงัคนในภาค
การเกษตร ท้ังหมด 

ตัวอย่างการแบ่งประเภทตัวชีว้ดั 
และ เปา้หมาย

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์
• มูลค่าเพ่ิมต่อคนของแรงงานและเกษตรกรในภาคการเกษตรเพ่ิมขึน้ ไม่น้อย

กวา่ร้อยละ 6 ต่อปี 
• รายได้สุทธทิางการเกษตรของครัวเรือนเกษตรเพ่ิมขึน้ ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 3

ต่อปี

ภาคราชการ
• ก าลงัคนภาคราชการในภารกจิการวิจยั การส่งเสริมการเกษตร มาตรฐาน และการประเมินผลสัมฤทธิ ์ได้รับการ Upskill และ 

Reskill ในสาขาความรู ้ท่ีส าคัญและขาดแคลน โดยความรว่มมือระหวา่งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา/วจิยั และเอกชน อย่าง
น้อยรอ้ยละ 10 ของ ก าลงัคนท้ังหมดในภาคราชการใน ภารกจิต่างๆ ในแต่ละปี

ภาคเอกชน  
• บุคลากรอย่างน้อยรอ้ยละ 10 ของก าลงัคนท้ังหมดใน

ภาคเอกชนในแต่ละ ปี โดยความรว่มมือกบั 
สถาบันการศึกษา/วจิยั ได้รับการ Upskill และ Reskill 
ในสาขาความรูท่ี้ส าคัญและขาดแคลน 

สถาบนัการศึกษา 
• พัฒนาผู้มีศักยภาพโดดเด่นเขา้สู่ภาคการเกษตร 

เพ่ือการพัฒนาแรงงานอย่างย่ังยืน 
• งานวจิยัของบัณฑติในระดับบัณฑติศึกษา 

(ปรญิญาตร ีโท เอก) สามารถ น ามาใชป้ระโยชน์ได้
จริงในภาคการเกษตร ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของ 
จ านวนชิน้งานท้ังหมด
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ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาก าลังคน แบ่งออกเปน็ 3 ระยะ 
ระยะส้ัน (ภายใน 1 ปี)

1. พัฒนาสาขาขาดแคลน เช่น นักวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุพื์ช (อาทิ ยางพารา ข้าว ทุเรียน ไม้
ผลอ่ืนทีม่ศัีกยภาพ) นักวิชาการโรคพืช และการกรีดยางพารา นักวิจัยด้านปรับปรุงพันธกุรรม
สัตว์น ้า เศรษฐกิจ นักกีฏวิทยา นักสรีรวิทยาของพืช นักปฐพีวิทยา 

2. ปรับโครงสร้างต าแหนง่ข้าราชการใหม ่ลดจ านวนต าแหนง่งานรอง อาท ิงานธรุการ บันทึก
ข้อมูล งานท่ัวไป การเงิน โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย และเพ่ิมต าแหน่งงานขาดแคลน อาทิ 
นักวิเคราะหภ์าพถา่ยดาวเทยีม พาณิชย์และการตลาด นักส่งเสริม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติ
กร เศรษฐกร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน วิศวกรการเกษตร และนักวิจัยสาขาต่างๆ 
เช่น ปรับปรุงพันธุ ์เทคโนโลยีการผลิต โรคพืช กีฏวิทยา และสัตววิทยา ปฐพีวิทยา เคมีวิเคราะห ์
วิศวกรคอมพิวเตอร์ จุลชีววิทยา/ชีวเคม ีเทคโนโลยีอาหาร
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ระยะกลาง (ภายใน 2-5 ปี) ระยะยาว (ภายใน 6-10 ป)ี

1. ส่งเสริมการใช้ระบบฐานข้อมลูเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และ ประสบการณ์ของคนเกา่สู่คนรุ่นใหม ่

2. สนับสนนุบุคลากรทีม่ภีารกจิด้านวิจัยและพัฒนาในการ
พัฒนางานวิจัยร่วมกับ สถาบันการศึกษาและเอกชน 
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัย 

3. ร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษาในการพัฒนาขีด
ความสามารถของ ก าลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตร 
เช่น การพัฒนาทกัษะการผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ในส่ือออนไลน ์

4. สร้างแพลตฟอร์มทีเ่ป็นแหล่งรวมความรู้ 

1. ส่งเสริมและสนบัสนนุวัฒนธรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรทีท่ าให้ ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกได้
ถึงความเป็นอันหนึง่อันเดียวกนักบั
องค์กร การสร้าง employee 
engagement ที่มีประสิทธภิาพ 

3. สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกเพ่ือ 
ดึงดูดคนให้เข้ามาในภาค
การเกษตร

ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาก าลังคน แบ่งออกเปน็ 3 ระยะ (ต่อ)
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ประเด็นเสนอท่ีประชุม
1. เพ่ือทราบแผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศระยะ 5

ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาก าลังคนภาคการเกษตรของประเทศ (พ.ศ. 2566-2575) 
2. มอบหมายคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาใช้ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

3. มอบหมายคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาใช้ประกอบการขับเคลื่อนนโยบายและการจัดสรรงบประมาณด้านการอุดมศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนด้านการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี 4.1 ความก้าวหน้าการจัดต้ังส านักงานเร่งรัดการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันและการพัฒนา
พ้ืนท่ี (องค์การมหาชน)

เร่ืองเพ่ือทราบ
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มติท่ีประชุมสภานโยบายครัง้ท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 15 ก.ย. 64

ระเบียบวาระท่ี 4.4 ข้อเสนอการจัดระบบการบรหิารและจัดการทุนด้านวจัิยและนวตักรรมของ
ประเทศ และ (ร่าง) ข้อเสนอรปูแบบการแยกหน่วยบรหิารและจัดการทุนเฉพาะด้านออกจาก สอวช.

1. เห็นชอบข้อเสนอการจัดระบบการบริหารและจัดการทุนด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และ 
(ร่าง) ข้อเสนอรูปแบบการแยกหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านออกจากส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

2.  มอบหมายให้ สอวช. จัดท าพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพ้ืนที่ (องค์การมหาชน) และข้อเสนอตามแบบการขอจัดต้ัง
องค์การมหาชน เสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป

3.  รายงานผลการด าเนินงานตามมติให้สภานโยบายทราบในการประชุมครั้งต่อไป
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Timeline การเสนอจัดต้ังส านักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพ้ืนท่ี (องค์การมหาชน) พ.ศ. ....

เม.ย.ก.พ.-มี.ค.ม.ค.ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ส.ค.- ก.ย.
2564 2565

✓ คกก.ขับเคลื่อนเห็นชอบ
ข้อเสนอฯ (30 ส.ค. 64)

✓ กอวช. เห็นชอบข้อเสนอฯ 
(1 ก.ย. 64)

✓ สภานโยบาย 3/2564 
เห็นชอบข้อเสนอจัดตัง้ 
รวพ. และมอบ สอวช. ยก
ร่าง พ.ร.ฎ. (15 ก.ย. 64)

• คกก.ทปษ กม. ตรวจร่าง พ.ร.ฎ.
• น าร่าง พ.ร.ฎ. รับฟงัความคิดเห็น

• ประชุมรับฟงัความเห็น วันที่ 15 ต.ค. 
ผู้เข้าร่วม 65 คน

• รับฟงัความเห็นผ่านระบบกลางทาง
กฎหมาย ระหว่างวันที่ 19 ต.ค.–3 พ.ย. 

• เสนอ รมว.อว. พิจารณา
ข้อเสนอและร่าง พ.ร.ฎ. ส่ง กพ
ม.

• เสนอ อ.กพม. (ต้นเดือน ธ.ค.)
• เสนอ กพม.

• เสนอ ครม. พิจารณา
เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.

• ส่ง สคก. เพ่ือตรวจร่าง 
พ.ร.ฎ

• คกก.กฤษฎีกาตรวจร่าง 
พ.ร.ฎ • คกก.กฤษฎีกาตรวจร่าง พ.ร.ฎ

• เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.ฎ (หากมีการแก้ไข
หลักการ)

• พ.ร.ฎ.ประกาศใช้
• จัดตั้งส านักงาน 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุม

เพ่ือทราบความก้าวหน้าการจัดต้ังส านักงานเร่งรัดการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพ้ืนท่ี (องค์การ
มหาชน)
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ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ
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