
ระเบียบวาระการประชุม
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 2/2565
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
และการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์

• การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มีการบันทึกเสียงและภาพระหว่างการประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม เพ่ือการบริหารจัดการประชุมและ
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2565

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
3.1 ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
3.2 ร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองหารือเชิงนโยบาย 
4.1 รายงานดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของประเทศไทย
4.2 กรอบมาตรการการน า อววน. เพื่อหนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG  

Emissions ของประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
5.1 กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 และการแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณ 2



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา (ต่อ)
5.2 การขยายเวลาด าเนินงานและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน
5.3 โครงการผลิตฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต
5.4 ร่างประกาศ และร่างระเบียบสภานโยบาย เก่ียวกับข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม
5.5 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลงใน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองเพื่อทราบ
6.1 แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

พ.ศ. 2566 – 2570
6.2 รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี 2564
6.3 รายงานประจ าปีของหน่วยงานในก ากับของสภานโยบาย
6.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

การอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ 3

ระเบียบวาระการประชุม



เรื่องที่ประธานและฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 1/2565

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ต่อมาฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม และแจ้งเวียนให้กรรมการพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว

ประธานสภานโยบาย ขอแก้ไขรายงานดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อเสนอการส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ข้อคิดเห็นที่ประชุม
"5. เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลกัสูตรเฉพาะทางด้านศิลปะจ านวนมากได้ด าเนินการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ในด้านการจัดการศึกษาและการวจิัย จึงควรส่งเสริมการจัดตั้งความร่วมมอืระหวา่งสถาบันอดุมศึกษาที่ผลิต
ก าลังคนเฉพาะทางระดับสูงในลักษณะเดียวกนัให้เป็นภาคีเครือข่าย รวมถึงการต่อยอดโครงการศิลป์แผ่นดินของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วย"
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ฝ่ายเลขานุการ ขอแก้ไขรายงานดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3.1 การพิจารณาการให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
(Higher Education Sandbox)

มติที่ประชุม
ข้อ 1 "มอบหมายให้คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษาตามค าสั่งสภานโยบาย 

ที่ 3/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 มีอ านาจด าเนินการแทนสภานโยบายในการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาตามที่คณะรัฐมนตรมีอบหมาย และรายงาน
สภานโยบายทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูงให้เสนอสภานโยบายพิจารณา“
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เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 1/2565

8

ประเด็นเสนอที่ประชุม



เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 3



ระเบียบวาระที่ 3.1 ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งน าผลงาน 
วิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา
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มติสภานโยบาย
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 64

• มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนหลักการ
และปรับแก้ไขร่างระเบียบสภานโยบายว่าด้วย
การร่วมลงทุนในโครงการซ่ึงน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... ตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุม 

• น าไปหารือและรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และน าเสนอสภานโยบายพิจารณา
อีกครั้ง

ข้อเสนอแนะของสภานโยบาย

1. ในระยะแรกของระเบียบฉบับนี้อาจน าไปใช้เฉพาะกับสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น จนกระทั่ง
ประสบความส าเร็จจึงค่อยขยายผลไปใช้กับหน่วยงานประเภทอื่นๆ

2. ระเบียบนี้ใช้บังคับกับ “หน่วยงานของรัฐ” จึงควรพิจารณาว่าขัดกับกฎหมายหรือ
ระเบียบที่หน่วยงานใช้บังคับอยู่หรือไม่ เช่น การให้สิทธิประโยชน์กับบุคลากรลาไป
ปฏิบัติงานในบริษัทเอกชน หรือการให้กลับมาปฏิบัติงานได้โดยนับเวลาที่ลาออกไป
ส าหรับการค านวณประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หรือแนวปฏิบัติของส านักงาน ก.พ. หรือกฎหมายอื่น

3. พ.ร.บ.ส่งเสริม ววน. ยกเว้นกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพียง
ฉบับเดียว จึงควรพิจารณาว่าขัดกับกฎหมายฉบับอื่นที่หน่วยงานใช้บังคับอยู่หรือไม่ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งบริษัท 
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มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการด าเนินการตามส่วนน้ี หน่วยงานของรัฐอาจร่วมลงทุนในโครงการซ่ึงน า

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในระเบียบของสภานโยบาย
มิให้น ากฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐมาใช้บังคับแก่การร่วมลงทุนตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะรัฐมนตรีก าหนดระเบยีบว่าด้วยการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้



สอวช. คณะกรรมการที่ปรกึษาทรงคุณวฒุิ (ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน) 
โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานเพื่อให้ความคดิเห็น (ก.พ.ร. ก.พ. สคร. สงป. กรมบัญชีกลาง และ สป.อว.)

สาระส าคัญที่ปรับแก้ร่างระเบียบฯ  

1. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ 
(1) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(2) หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจและ

วัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมตามที่สภานโยบาย
ก าหนด

(3) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่
สภานโยบายก าหนด 

2. การส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเจ้าของโครงการไปท าการวจิัยหรือนวตักรรม ไปบริหารหรือปฏิบัติงานในบริษัท
ร่วมทุน ให้กระท าได้ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาโดยข้อเสนอของอธิการบดีหรอืได้รับอนมุัติจากหวัหนา้หน่วยงาน

ของรัฐโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก ากบัดูแลหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น

(2) ต้องไม่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน ศูนย์ ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณบดีหรือ
ผู้อ านวยการ และหัวหน้าภาคหรือสาขาวิชา

(3) ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ในนิติบุคคลซึ่งรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนเป็นผู้ถอืหุ้นหรอืเป็นหุ้นสว่น

(4) ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนราชการ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน แล้วแต่กรณี

3. เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาการปฏิบัติงานในหน่วยงานเจ้าของโครงการ บุคลากรซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาออกไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนและจะกลับมาปฏิบัติงานใน
หน่วยงานเจ้าของโครงการเมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุมตัิ ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากหน่วยงานเจ้าของโครงการไปปฏิบัติงานใดๆ และให้นับเวลาใน
ระหว่างที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทร่วมทุนส าหรบัการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ท านองเดียวกัน เสมือนอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ทั้งนี้ ตาม
ข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติดังกล่าว

ในกรณีที่บุคลากรตามวรรคหนึ่งเป็นข้าราชการ ให้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปท าการซึง่ให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือน
เต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 12



ความคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

1

5
4

3

2

ส านักงาน ก.พ.
• ควรส่งเสริมให้มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในการน าผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ท าขึ้นไปใช้ประโยชน์

ส านักงาน ก.พ.ร.

กรมบัญชีกลาง

ส านักงบประมาณ

เห็นชอบร่างระเบียบ

เห็นชอบร่างระเบียบ

สคร.

เห็นชอบร่างระเบียบ

เห็นชอบร่างระเบียบ

เห็นชอบร่างระเบียบ

• เพ่ือประโยชน์ในการบังคับใชก้ฎหมาย ควรก าหนดขอบเขตการใช้บังคบักรณีไดร้ับยกเว้นกฎหมายว่าด้วย
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หมายความรวมถึงการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนาให้เกิด
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะด้วยหรือไม่

• กรณอีัตราส่วนการถือหุ้นของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นเกินกว่าร้อยละ 50 จะส่งผลให้บริษัทมีสถานะเป็น
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้บังคบักับรัฐวิสาหกิจดว้ย 13



วิธีการลงทุน

การบริหาร

การลงทุนจาก
มหาวิทยาลัย 

CU Enterprise บจก. อ่างแก้ว โฮลดิ้ง บจก. นววิวรรธ

• จุฬาฯ ถือหุ้น 
99.8% 

• ทุนจดทะเบียน 
220 ลบ.

• ถือหุ้นผ่านมูลนิธิพัฒนา
นวัตกรรม มจธ. 
99.96%

• ทุนจดทะเบียน 
250,000 บาท

มีผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการบริหาร
บริษัท

มีผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการบริหารบริษัท

ลงด้วย IP เป็นหลัก N/Aลงด้วยเงินและ IP

มีผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการบริหาร
บริษัท

• มช. ถือหุ้น 49% ร่วมกับ
มูลนิธิพัฒนา มช. 40% 
และ มูลนิธิ ร.พ. สวนดอก 
11%

• ทุนจดทะเบียน 1 ลบ.

ลงด้วย IP เป็นหลัก 

TUIPบจก. M Venturer

• ม. มหิดล ถือหุ้น 
90%

• ทุนจดทะเบียน 3 ลบ.

มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เป็นกรรมการบริหารบริษัท

ลงด้วยเงินและ IP 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็น
กรรมการบริหารบริษัท 

ความก้าวหน้าการจัดตั้งและด าเนินงาน University Holding Company
กลไกการร่วมลงทุนของมหาวทิยาลัยเพื่อส่งเสรมิการสรา้งธุรกิจนวตักรรม (startup / spin-off)

บจก. เคยูนิเวิร์ส

• จัดตั้งเมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2565

• ทุนจดทะเบียน 
1 ลบ.

ลงด้วย IP เป็นหลัก 

• มธ. ถือหุ้น 
98% 

• ทุนจดทะเบียน 
1 ลบ.

มีผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเป็น
กรรมการบริหาร
บริษัท

บริษัทลูก 22 บริษัท 2 บริษัท9 บริษัท ยังไม่มีการร่วมทุน1 บริษัท 8 บริษัท 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอื่นที่อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง UHC ได้แก่ ม.ทักษิณ ม.แม่โจ้ ม.นเรศวร ฯลฯ 14



ตัวอย่างบริษัทที่ University Holding Company ร่วมลงทุน / บริษัท Spin-off

ท่ีมา: CU Enterprise 15



ตัวอย่างบริษัทที่ University Holding Company ร่วมลงทุน / บริษัท Spin-off

ท่ีมา: STeP CMU 16



ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการ

ซึ่งน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. .... เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ให้ความเห็นชอบต่อไป

17



ระเบียบวาระที่ 3.2 ร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

18



พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

มีผลบังคับใช้ (ภายหลัง 180 วัน)

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

19

ภาพรวมสถานะกฎหมายล าดับรองและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7/14 ฉบั บ

ร อ เ ส น อ ส ภ า น โ ย บ า ย ฯ  
2/2565

7/14 ฉบั บ

ป ร ะ ก า ศ ใ น ร า ช กิ จ จ า นุ เ บ ก ษ า
ห รื อ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ แ ล้ ว

ผ่านการพิจารณาโดยคณะที่ปรกึษาทรงคุณวุฒิพิจารณากฎหมายฯ ร่วมกับ
คณะอนุกรรมการกฎหมายของ สกสว. ซึ่งมี ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็น
ประธาน และกรรมการ ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รองเลขาธิการ สคก. 
ศ.พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กฎหมายล าดับรองที่อยู่ในอ านาจของสภานโยบาย จ านวน 7 ฉบับ

ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (อ านาจตามมาตรา 3)

ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รับการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. (อ านาจตามมาตรา 11)

1

3

2

ก าหนดเงื่อนไขขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายว่า การให้ทุนของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย และทุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
กองทุน ววน และกองทุนหมุนเวียน อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ยกเว้นทุนการศึกษา การจ้างท่ีปรึกษา หรือทุนอื่นที่ กสว. ก าหนด

ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานมีหน้าที่รายงานผลงานอย่างน้องปีละ 1 ครั้ง ตามรายการที่ กสว. ก าหนด และให้ผู้ให้ทุนเผยแพร่ข้อมูลรายงานผ่าน
ระบบสารสนเทศหรือช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

คนต่างด้าวที่จะมีสิทธิตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยและร่วมกับหน่วยงานรัฐสนับสนุนทุนหรือเป็นผู้รับทุน โดยท าเป็น
สัญญา และการใช้ประโยชน์ต้องมีฐานการผลิต การสร้างนวัตกรรม สร้างความรู้ หรือการจ้างงานหลักในไทย เว้นแต่มีพฤติการณ์พิเศษ ในกรณีที่
คนต่างด้าวเปลี่ยนสถานะจะต้องโอนผลงานคืนให้แก่ผู้ให้ทุนตามที่ก าหนด

ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผู้ให้ทุน
เป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. …. (อ านาจตามมาตรา 17 วรรคสาม)

ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. ….(มาตรา 20 วรรคสอง)
4

ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยอาจเสนอ คกก. อนุญาตการใช้สิทธิ ซึ่งหากเจ้าของผลงานไม่โต้แย้งให้มีการท าสัญญาอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
หรือสัญญาโอนผลงาน หากตกลงกันไม่ได้ให้ คกก. พิจารณาว่าเจ้าของผลงานใช้ประโยชน์ภายใน 2 ปีหรือไม่ และมีอ านาจออกค าสั่ง

20



5

6 ร่างระเบียบสภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)

ก าหนดหน่วยงานเฉพาะมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ตลอดจนแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนผลงานดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มสมรรถนะการผลิต สร้างรายได้ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพในชุมชน วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ โดยก าหนด ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ รายละเอียด
ค าอุทธรณ์ การยื่นค าอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ ก าหนดเวลา การวินิจฉัยอุทธรณ์ และการขอถอนค าอุทธรณ์

ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. …. (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)

กฎหมายล าดับรองที่อยู่ในอ านาจของสภานโยบาย จ านวน 7 ฉบับ (ต่อ)

7 ร่างแนวทางของสภานโยบายเกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 

ก าหนดแนวทางในการประกาศก าหนดให้ใช้ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ แก่คนต่างด้าวที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เมื่อเห็นว่าผลงานจากการร่วมทุนกับ
หน่วยงานของรัฐจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ คนต่างด้าวเป็นผู้รับทุนและมีตัวแทนในราชอาณาจักร โดยให้เสนอเรื่องต่อ กสว. และสภานโยบาย
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรา่งกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและ
นวัตกรรม จ านวน 7 ฉบับ ดังนี้ 

1. ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขการให้ทุนของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายวา่ด้วย
การส่งเสรมิการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ....

2. ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรายงานผลงานวิจัยและนวตักรรมที่
ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ….

3. ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง สิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รบั
การส่งเสรมิการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ….

4. ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวัตกรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. ….
5. ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการส่งเสรมิและสนับสนุนการน าผลงานวจิัยและนวตักรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ….
6. ร่างระเบียบสภานโยบายและคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และ

การพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
7. ร่างแนวทางของสภานโยบาย เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบญัญัติส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัย

และนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
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ประเด็นเสนอที่ประชุม



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องหารือเชิงนโยบาย
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ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานดัชนีนวัตกรรมระดับโลกกับพัฒนาการด้านนวัตกรรมของ
ประเทศไทย

เรื่องหารือเชิงนโยบาย
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25

จัดโดย World Intellectual Property Organization (WIPO)



26ที่มา WIPO, 2022



27ที่มา WIPO, 2022



45.3

28ที่มา WIPO, 2022



สัดส่วนการส่งออก
บริการด้านวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์

(Cultural and creative
services exports)

ขนาดตลาดภายในประเทศ
(Domestic market 

scale)

29ที่มา WIPO, 2022



30ที่มา WIPO, 2022
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ชาติ
นวัตกรรม และมอบหมาย สนช. ประสานงานร่วมกับ สอวช. สป.อว. สกสว. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อสภานโยบาย

33

ประเด็นเสนอที่ประชุม



34

ระเบียบวาระที่ 4.2 กรอบมาตรการการน า อววน. เพื่อหนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality 
และ Net Zero GHG Emissions ของประเทศไทย

เรื่องหารือเชิงนโยบาย



กรอบมาตรการการน า อววน. 
เพื่อหนุนเป้าหมาย 

Carbon Neutrality และ 
Net Zero GHG Emissions 

ของประเทศไทย 

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
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THAILAND’S National Statement  

“Thailand’s willingness to be more aggressive in 
addressing the climate change challenges in 
every way and every means possible, by 

aiming at reaching carbon neutrality in 2050, 
and Net Zero GHG Emissions in or before 

2065. With the adequate, timely and equitable 
support of technology transfer and 

cooperation, and most importantly, the 
availability of and access to ample green 

financing facilities, Thailand can increase our 
NDC to 40%, and reach the Net Zero GHG 

Emissions in 2050.”

Thailand’s LT-LEDS

H.E. General Prayuth Chan-o-Cha, 
Prime Minister of Thailand

At the World Leaders Summit, COP 26
1 November 2021 
Glasgow, Scotland

Source: ONEP

36



การน า อววน. เข้าหนุนเป้าหมาย GHG Net Zero
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ครม. มอบหมายให้ สอวช. เป็นหน่วยประสานงานกลางด้านการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย (National Designated Entity, NDE) ในส่วนของ
ศูนย์เทคโนโลยีภูมอิากาศและเครือข่าย (Climate Technology Centre and Network, CTCN)

Technology Transfer Mechanism

International
level

Domestic
level

CTCN

NDEs

Focal Point

NXPOMHESI

Firms

ขอบเขตการด าเนินงาน 
1. Technical Assistance
2. Knowledge Sharing
3. Collaboration & Networking

Research 
Institutes

Universities

Financial Mechanism

GCF

NDAs

GEF

Focal Point

ONEP

Other Domestic Funds

GCF = Green Climate Fund
GEF = Global Environment Facility 
NDA = National Designated Authorities

MNRE
• Policy/ Roadmaps
• Pilot projects

38
ความเชื่อมโยงกลไก UNFCCC ที่ส าคัญกับหน่วยงานในประเทศไทย



กลไกด้านความร่วมมือ

กลไกการถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี

• กล ไ ก/ แพลตฟอร์ ม ถ่ า ย ทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมต่อ
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและ
ระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบ

• สนับสนุน โครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการ 
Scale-up และ Demonstration ผ่าน
เครือข่ายนวัตกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Decarbonization Consortium) 

• การพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยในบทบาท 
Service Provider สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของภาคส่วนต่างๆ

ข้อเสนอมาตรการ อววน. เข้าหนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ 
Net Zero GHG Emissions ของประเทศไทย

กลไกสนับสนุน
ด้านการเงิน

39

• ต่อยอดเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดและ
สนับสนุนการวิจัยและพฒันา (Technology 
Localization) เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยขีึ้นเองภายในประเทศ

• พัฒนากลไกการร่วมลงทุนด้านวิจยั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Matching fund) กับแหล่งทุน
ภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงแหล่งทุนจาก
ภาคเอกชน 

• แผนที่น าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่
ลดก๊าซเรือนกระจกและสนบัสนุนการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อหนุนเสริมภาคส่วนต่างๆ ด าเนินการ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• พัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมการลดกา๊ซเรือนกระจก 
(Decarbonization Consortium) เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง
ความต้องการ (Demand) ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ



เป้าหมาย Net Zero Emission 
(2065) 

120 MtCO2e/Y
(ลด 238 ใน 45 ปี)*

Initiative ใน 5 ปี
ลด 10 MtCO2e/Y

(ตั้งแต่ปีท่ี 5 เป็นต้นไป)

ภาคพลังงาน
250.77 
MtCO2e

ภาคเกษตร
57.00
MtCO2e

ภาคของเสีย
18.00 
MtCO2e

ภาคกระบวนการ
อุตสาหกรรมฯ

32.00 MtCO2e

เมืองต้นแบบ
ระยอง/ล าปาง/สระบุรี

Green 
Campus

HRD
CVS

(Carbon Verification 
Standard)

โปรแกรมน า อววน. สนับสนุนเป้าหมาย

3 Low Carbon 
Economic Zones

80 Green Universities
(UI GreenMetric

Guidelines)

100,000 
Personnel

Via Training Platform
e.g. Climate Action Academy

1,000 Green 
Consultants

30 Climate Tech 
Transfer programs
(Global & Local)

400 Green 
Communities

50 Green Tech 
Service Providers
(Business Development 

Service)

20 Registered 
T-VER VVB

(Validation/Verification 
Body)

1,500 Companies - Green Improvement 
by i-TAP, SUN, TUni, ClinicTech 400 registered 

T-VER Projects
300 Companies – Green Tech Adoption

Emissionรวม ณ 
ปัจจุบัน 358 

MtCO2e (2020)

ท่ีมา: ประมาณการจากข้อมูล สผ. 2565

แนวทางการน า อววน. เข้าหนุนเป้าหมาย GHG Net Zero ของประเทศ (ระยะ 5 ป)ี

40



ตัวอย่าง ข้อริเริ่มในการท างานเชิงพื้นที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

สระบุรี และ ระยอง Sandbox
แม่เมาะโมเดล

เป้าหมาย จังหวัดต้นแบบที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
เป้าหมาย  สร้างระบบเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศน์ เพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า 

และสนับสนุนการท างานของวิสาหกิจชมุชน

41

ท่ีมา: กฟผ. 2565
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ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. กรอบมาตรการการน า อววน. เพื่อหนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality และ 
Net Zero GHG Emissions ของประเทศไทย

2. มอบหมายให้ สอวช. ประสานงานร่วมกับ สป.อว. สกสว. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อสภานโยบาย



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 5.1 กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการพิจารณางบประมาณ

เรื่องเพื่อพิจารณา
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ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรอบวงเงนิงบประมาณด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรมของประเทศ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง อว. พ.ศ. 2562

มาตรา 17 (2) รมว.อว. มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา  ต่อ
สภานโยบาย รวมท้ังเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบรูณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
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)  งบบุคลากรซ่ึงเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

ในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอตอ่ส านกังบประมาณโดยตรง
มาตรา 45 (2)  งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า รวมทั้งงบลงทุนอื่นทีไ่มใ่ช่งบลงทุนตาม (3) 

ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง
มาตรา 45 (3)  งบลงทุนและงบเงนิอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลศิของสถาบันอุดมศึกษาและ

การผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริม ววน.

มาตรา 11 (2) สภานโยบาย มีหน้าที่และอ านาจให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปดี้านการอุดมศกึษา และกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ก่อนที่ส านักงบประมาณจะน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

พ.ร.บ.สภานโยบาย พ.ศ. 2562

กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

มาตรา 41 (2)  กสว. มีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะกรอบ
วงเงินงบประมาณประจ าปีด้าน ววน. ของ
ประเทศต่อสภานโยบาย รวมท้ังเสนอระบบ
การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

มาตรา 44 (4)  ให้ สกสว. มีหน้าที่และอ านาจจัดท ากรอบ
วงเงินงบประมาณดา้น ววน. ของประเทศ 
เสนอต่อ กสว.
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ผลผลิตจากการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ผ่านมา

การผลิตบัณฑิต

▪ ปีการศึกษา 2565 จ านวน 1,384,756 คน 
ตามสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น การแพทย์
สาธารณสุข 113,856 คน ICT 58,532 คน

Thailand Plus Package
▪ พัฒนาทักษะก าลังคนในภาคเอกชน (Upskill/Reskill) 

15,388 คน
▪ บริษัทท่ีได้รับสิทธิประโยชน์ 608 บริษัท

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาก าลังคน

▪ การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน (Higher 
Education Sandbox)

▪ การปรับปรุงมาตรฐานการจัดการศึกษา
▪ การสะสมหน่วยกิตและการปลดล๊อคการจ ากัดเวลาเรียน
▪ การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาการเพิ่มช่องทางการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ

การปรับระบบอุดมศึกษาใหม่

▪ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T): เกิด
การจ้างงาน 57,264 ต าแหน่ง/กิจกรรม
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 10,310 
โครงการ

▪ โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างหลักประกัน
ทางการศึกษาเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย:์ 
จ านวน 59,671 คน

การแก้วิกฤติและลดความเหลื่อมล้ า

▪ กองทุนท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาความเลิศและผลิต
ก าลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา

▪ ธัชวิทย์ (TAS) เพ่ือความเป็นเลิศด้าน วทน.
▪ ธัชชา (TASSHA) สร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยเอกลักษณ์ของชาติ

วิทยสถานด้านวิทย์และศิลป์ 
เป็น Think Tank ของไทย

▪ SME ได้ประโยชน์จาก ววน. 551,057 ราย
▪ SME รายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยรายละ 87,715 บาทต่อปี คิด
เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 48,336 ล้านบาทต่อปี

การสนับสนุน SME

▪ ครัวเรือนที่ได้ประโยชน์จาก ววน. 1,411,257 ครัวเรือน
▪ รายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยครัวเรือนละ 12,355 บาทต่อปี คิด
เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 17,436 ล้านบาทต่อปี

ววน. กับการช่วยเหลือ
ภาคครัวเรือน/ภาคการเกษตร

ROI ของกองทุน ววน. = 5.48 เท่า

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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▪ 6 นวัตกรรมช่วยลดปริมาณขยะ 250,000 ตัน
▪ 7 เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา PM 2.5
▪ 25 องค์ความรู้และนวัตกรรม น าไปใช้ประโยชน์กับสงัคมสูงวัย
▪ 7 องค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุนการเข้าถึงระบบสาธารณสุข
▪ 144 นวัตกรรม เพื่อการจัดการภัยพิบตัิถกูน าไปใชป้ระโยชน์

ผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 



ศักยภาพของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาโควิด-19
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งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ ส าหรับ
การแก้ไขปัญหา
วิกฤติโควิด-198

.จ
ริย
ธร
รม

9
.สังคม-เศรษฐกิจ

1. เชื้อไวรัส

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม
และพาหะ

3. ระบาดวิทยา
4. การป้องกันควบคมุ รวม
บุคลากรทางการแพทย์

5. การดูแลผู้ป่วย

7. วัคซีนต้านไวรัส

• น ามาใช้ ในการตัดสินใจเชิง
นโยบายส าหรับการเข้มงวด
หรือผ่อนคลายมาตรการ
ป้องกันการระบาดของโรคโค
วิด-19 ได้
• ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อ
การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ให้กับประชาชน

สนับสนุนการถอดรหัสพันธุกรรม
ของไวรัสท่ีได้จากผู้ป่วยติดเชื้อ 
เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการ
รับมือของการระบาดท่ีจะเกิดขึ้น 
เช่ น การแพร่ ร ะบาดสายพันธ์
อินเดีย สายพันธ์อังกฤษ  เป็นต้น

สนับสนุนข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อ ศบค. ใน
การพิจารณาแนวทางนโยบายการป้องกันหรือ
มาตรการต่ างๆ เ ช่น มาตรการ Lockdown, 
นโยบาย Work From Home เป็นต้น

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและ
ภาคเอกชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 และส่งเสริม
การสร้างได้จากนวัตกรรมเข้าสู่ชุมชนและสังคม

6. เวชภัณฑ์เพื่อวินิจฉัย
และรักษา

• สามารถผลิตหน้ากากอนามัย ชุดหน้ากากป้องกัน
เชื้อโรคแบบคลมุศีรษะ (PAPR) และชดุตรวจเชือ้ท่ี
ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการป้องกันและตรวจรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อ
• สามารถลดการน าเข้าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์จาก
ต่างประเทศ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตสู่ภาคเอกชนได้

ส่งเสริมการน างานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในชุมชน
ให้สามารถสร้างผลผลิตและรายได้มากขึ้นให้กับครัวเรือน โดยมี
นักวิชาการเข้ามาถ่ายทอดความรู้และลงมือปฏิบัติ

• สามารถผลิตวัคซีนต้นแบบชนิด mRNA 
เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และน าไปสู่การ
ต่อยอดในระดับอุตสาหกรรมในอนาคต

• ลดการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ และ
สามารถน าเทคโนโลยีน้ี ไปประยุกต์ใช้ใน
การผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ ในอนาคต

กรอบแนวคิดอ้างอิงมาจาก A Coordinated Global Research 
Roadmap ขององค์การอนามัยโลก
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ภาพรวมกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปี 2567

กรอบวงเงินงบประมาณ ด้าน อววน.

146,070,403,419 บาท
กรอบวงเงินด้านการอุดมศึกษา
114,970,403,419 บาท 

กรอบวงเงินด้าน ววน.
31,100,000,000 บาท 
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45(1) งบบุคลากร

70,715,230,423 บาท

61%

45(2) งบด าเนินงาน

38,693,839,996 บาท

34%

45(3) งบพัฒนาความเป็นเลิศ

5,561,333,000 บาท

5%

กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Fundamental Fund (FF)
35-40% 

Strategic Fund (SF)
60-65% 

Research Utilization (RU)
5,000,000,000 บาท

เพื่อขับเคลือ่นงานตาม พ.ร.บ. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ

▪ 45(1) งบบุคลากร วิธี Weighted-moving average ตามจ านวนบุคลากร
▪ 45(2) งบด าเนินงาน วิธี Budget cost per unit เทียบกับจ านวนนักศึกษา
▪ 45(3) งบพัฒนาความเป็นเลิศ ก าหนดตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

งบประมาณด้าน ววน. ของประเทศ ก าหนดโดยวิธี “Impact-based
Budgeting” จากการคาดการณ์ความจ าเป็นของการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

การจัดสรรงบประมาณให้สนองด้านอุปสงค์ Demand-side Financing 
ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570) โดยใชก้ารจัดสรรงบประมาณ
ด้านอุดมศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-based 
Budgeting)

ระบบการจัดสรรงบประมาณ
✓การจัดสรรแบบ Block Grant/Multi-Year
✓สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ของประเทศ 
✓จัดสรรตามศักยภาพของนักวิจัย/โครงการ มีความโปร่งใสและธรรมภิบาล
ระบบการบริหารงบประมาณ
✓หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit: PMU)
✓ระบบติดตามและประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยรับงบประมาณ
✓กลไกเพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบ ววน.
✓ระบบผลักดันการน าผลงานไปใช้ประโยชน์

สัดส่วนงบประมาณ

ระบบจัดสรรและบริหาร

การจัดกรอบงบ

กรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. 
31,100,000,000 บาท  

กรอบวงเงินงบประมาณ ด้าน อววน.

146,070,403,419 บาท

กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา
114,970,403,419 บาท 

▪ งบประมาณ 45(1) และ 45(2) งบด าเนินงาน จัดสรรงบแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
โดยอาศัยสัญญาณความต้องการก าลังคน และแผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา 
และแผนปฏิบัติการผลิตก าลังคนของประเทศและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

▪ งบประมาณ 45(3) ใช้กองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นกลไกสนับสนุน
49



45(3) งบพัฒนาความเป็นเลิศ
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แนวทางการจัดกรอบวงเงินด้านการอุดมศึกษา

45(1) งบบุคลากร

วิธี Weighted moving average 

ประมาณการจากข้อมูลงบประมาณ 
ปี 2563 - 2566

กรอบวงเงินงบประมาณมาตรา 45(1)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จ านวนวงเงินรวมทั้งสิ้น 
70,715,230,423 บาท

(ลดลงจาก พ.ศ. 2566 เป็นร้อยละ 1.21)

45(2) งบด าเนินงาน

วิธี Budget cost per unit 

ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 –2564

ก าหนดทิศทางของแนวโน้มการจัดการศึกษา จ าแนก
ตามกลุ่มสาขาวิชา (ISCED)

ค านวณงบประมาณด้วยวิธี budget cost per 
unit และจ านวนนักศึกษาที่ประมาณการส าหรบั

การศึกษารูปแบบปริญญา (Degree)

กรอบวงเงินงบประมาณมาตรา 45(2)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
38,693,839,996 บาท 

(เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2566 เป็นร้อยละ 11.29)

งบลงทุนและงบเงินอุดหนุน
ตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ก าหนดประมาณการงบประมาณตามกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 80 แห่ง

ประกอบด้วย 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่
1) การพัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอน
2) การพัฒนาแสวงหาบุคลากร
3) ความเป็นนานาชาติ 
4) การบริหารงานวิจัยและนวตักรรม 
5) การสร้างแพลตฟอร์มความรว่มมอื

กรอบวงเงินงบประมาณมาตรา 45(3)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5,561,333,000 บาท 



รายการ 2567

1. ประมาณการ Impact ท่ีต้องการจากการลงทุน (ล้านบาท)
จากผลต่างระหว่าง GDP ท่ีประสงค์กับท่ีจะเติบโตโดยปกติ
โดย ววน. เป็นตัวขับเคลื่อนหลกัในการขยายตัวทางเศรษฐกจิ

861,999

2. เงินลงทุน R&D ท้ังหมดที่จ าเป็น 319,259

สัดส่วนของคา่ใช้จ่าย R&D ต่อ GDP 1.83%

3. งบประมาณ R&D เฉพาะภาครัฐ 95,778

3.1 การลงทุน R&D จากเงินรายได้ภาครัฐและกองทุนอ่ืน ๆ 33,000

3.2 เงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 18,300

3.3 งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ ววน. 44,478

3.3.1 งบประมาณแผนงานอ่ืน แผนส่งเสริมอุตสาหกรรม 
แผนส่งเสริม SMEs ฯลฯ ท่ีด าเนินงานตาม
แผน ววน.

13,400

3.3.2 งบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุน ววน. 31,078

เสนอตั้งกรอบวงเงินด้าน ววน. ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน.
31,100,000,000 บาท
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การค านวณกรอบวงเงินด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256702

เป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทที่ 23 (ประเด็นการวิจัยและพฒันานวัตกรรม) 

• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้เปน็
อันดับ 1 ใน 30 ของโลกภายในปี พ.ศ. 2580 (วัดโดย WEF และ IMD)

• มูลค่าการลงทุน ววน. ต่อ GDP เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 1.7 ภายในปี พ.ศ. 2570 และ
ร้อยละ 2.0 ภายในปี พ.ศ. 2580

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางการจัดกรอบวงเงินด้าน ววน. ด้วยวิธี Impact-based Budgeting

ความจ าเป็นในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม01



ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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ด้านการอุดมศึกษา

การผลิตบัณฑิตและการพัฒนาก าลังคน

การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา 
จ านวน 1,385,086 คน โดยเป็นสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 415,525 คน (ร้อยละ 30)

การพัฒนาก าลังคนในหลักสูตร Non – Degree 
(Re Skills, Up Skills, New Skills) จ านวน
ไม่น้อยกว่า 25,000 คน 

การพัฒนาก าลังคนตลอดช่วงชีวิต (Non - age 
group) จ านวนไม่น้อยกว่า 275,000 คน

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 68,113 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 129,134 คน
(สัดส่วน สายวิชาการ : สายสนับสนุน = 1:2)

ตัวอย่าง ผลผลิตโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

การผลิตและพัฒนาก าลังคน/ผู้ประกอบการ
▪ บัณฑิตทักษะสูงตอบโจทย์อุตสาหกรรมของประเทศ และมีการพัฒนา
ทักษะ แรงงานในอุตสาหกรรมปัจจุบัน จ านวน 15,000 คน

▪ ผู้ประกอบการที่ผ่านการสร้างศักยภาพธุรกิจนวัตกรรม 3,000 ราย
▪ การสร้าง Technology-based Startup 200 ราย

การพัฒนาหลักสูตร
▪ แพลตฟอร์ม การบูรณาการหลักสูตร/การเรียนการสอน/การวิจัย 
จ านวน 30 แพลตฟอร์ม

▪ หลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงและเทคนิคระดับสูง 30 หลักสูตร
▪ หลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ 60 หลักสูตร
▪ หลักสูตรอื่น ๆ ทีพัฒนาขึ้นใหม่ 60 หลักสูตร

การยกระดับขีดความสามารถของคณาจารย์ นักวิจัย 1,500 คน

ความร่วมมือกับสถาบันพันธมิตรระดับนานาชาติ 30 แห่ง

มาตรา 45 (1)

มาตรา 45 (2)

มาตรา 45 (3)



ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 
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นโยบาย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอรม์ เพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทุกช่วงวัย 190 รายการ

เมืองน่าอยู่โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 5 เมือง

วัคซีนโควิด-19 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุ
ภัณฑ์ขั้นสูง การให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์และ
การแพทย์แม่นย า 3 รายการ

โครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. และโครงสร้างพื้นฐานทาง
คุณภาพที่ได้รับการพัฒนายกระดับให้ทัดเทยีมสากล
10 ระบบ

ธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (MSME) 400 ราย

▪ องค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า 
15 ชิ้น

▪ ก าลังคนสมรรถนะสูงด้าน วทน. 1,000 คน
▪ ศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) 

และศูนย์กลางการเรียนรู้ 
(Hub of Knowledge) 1 แห่ง

ผลตอบแทนจากการลงทุน 2 เท่าในปี 2570 ~ 65,000 ลบ.
ตัวอย่างผลที่คาดว่าจะได้รับจากการขับเคลื่อนงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน



คกก.พิจารณางบประมาณด้านการอดุมศึกษา คกก.พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง 
รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นประธานกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สภานโยบาย
เม่ือ ครม.อนุมัติกรอบงบประมาณ ให้นายกรัฐมนตรีมีค าส่ังแต่งตั้ง

ปลัดกระทรวง อว.

กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ

สภานโยบายมีมติแต่งตั้ง

กรรมการ

ผู้แทน กกอ. ไม่เกิน 2 คน

กรรมการ

ผู้แทน สงป. ไม่เกิน 2 คน

ผู้แทน สงป. จ านวนตามสมควร

ผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ

สภานโยบายมีมติแต่งตั้ง

กรรมการ

ผู้แทน กสว. ไม่เกิน 2 คน

กรรมการ

ผู้แทน สงป. ไม่เกิน 2 คน

ผู้อ านวยการ สกสว.

กรรมการและเลขานุการ

ผู้แทน สงป. จ านวนตามสมควร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นรม. แต่งตั้งโดยข้อเสนอของ รมว.อว. และคณะกรรมการ กกอ. นรม. แต่งตั้งโดยข้อเสนอของ กสว.

มาตรา 12 (1) มาตรา 12 (2)

การแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา
เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นประธานกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนใน
การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในความ
รับผิดชอบของ อว. ก่อนเสนอไปยังส านักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี

ท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณของกองทุน ววน. ก่อนเสนอไปยัง
ส านักงบประมาณเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี



เพ่ือพิจารณา

1. ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศกึษาในความรับผิดชอบของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จ านวน 114,970,403,419 บาท และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามกรอบวงเงินดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จ านวน 31,100,000,000 บาท 
และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบรูณาการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบวงเงินดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณดา้นการอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอนายกรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. แต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นประธานกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบหมายส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ให้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณมีหน้าที่ในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร รวมท้ังศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และประเมินการเสนอขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณของงบประมาณปีต่อไป

ประเด็นเสนอที่ประชมุ
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ระเบียบวาระที่ 5.2 การขยายเวลาด าเนินงานและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หน่วยบริหารและจัดการทุน

เรื่องเพื่อพิจารณา
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มติสภานโยบายที่เกี่ยวข้อง

ครั้งที่ 1/2562

19 ส.ค. 2562

ครั้งที่ 2/2562

28 ต.ค. 2562

ครั้งที่ 3/2564

15 ก.ย. 2564

1. เห็นชอบหลักการจัดตั้งหน่วยบริหารและ
จัดการทุนตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และ

ให้จัดตั้งหน่วยบรหิารและจัดการทุน
เฉพาะด้านในระบบ อววน. จ านวน 
3 หน่วย ในลักษณะ Sandbox 
ภายใต้ สอวช.

2. มอบหมายคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการจัดตั้งหน่วย
บริหารและจัดการทุนให้แล้วเสรจ็ และ
รายงานความก้าวหน้าต่อสภานโยบาย

1. ร่างข้อบังคับ กอวช. ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน 
พ.ศ. ... 

2. ร่างประกาศ กอวช. เรื่อง วิธีการได้มา คุณสมบัติ 
ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก
ต าแหน่งของประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรหิารหนว่ยบริหารและ
จัดการทุน พ.ศ. ....

3. ให้จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้าน
ใน สอวช. 3 หน่วย และแต่งตั้งประธานและกรรมการ 
บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน มีรายละเอียด ดังน้ี 
(1) ด้านการพัฒนาก าลังคนและทุนด้านการพฒันา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(2) ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

เห็นชอบการแยกหน่วยบริหารและจัดการทุน 
ซึ่งประกอบด้วย 1) หน่วยสนับสนุนทุนวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรม 2) หน่วยสนับสนุนทุนวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพฒันาเชิงพื้นที่ และ 3) หน่วย
สนับสนุนทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรมขั้นแนวหน้า ออกจากส านักงาน
สภานโยบาย (สอวช.) โดยให้จัดตั้งเป็นองค์การ

มหาชน โดยใช้ชื่อว่า ส านักงานเร่งรัดการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถ
การแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ 
(องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ประเภทองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวง อว. 
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• สภานโยบายอนุมัติจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุน 3 หน่วยภายใต้สภานโยบาย
• กอวช. อนุมัติข้อบังคับ กอวช. ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน 
• สภานโยบายแต่งตั้ง คกก.บริหารหน่วยบรหิารและจัดการทุน และ กอวช. แต่งตั้ง ผอ.หน่วยบริหารและจัดการทุน

• หน่วยบริหารและจัดการทุนด าเนินการครบ 3 ปี สภานโยบายมีมติใหแ้ยกการบริหารจัดการ
ออกจาก สอวช.  และมอบให้ สอวช. ยกร่างกฎหมาย

• รมว. ลงนามเสนอข้อเสนอจัดตั้ง รวพ. ให้ กพม. พิจารณา
• สอวช. จัดท าข้อเสนอพร้อมร่าง พ.ร.ฎ.รวพ. (ผ่าน คกก.กม.ลูกบท)

• เสนอ กพม. ให้ความเห็นชอบวันท่ี 4 พ.ย. 65
• เสนอสภานโยบายขยายระยะเวลาด าเนินการของหน่วยฯ ต่อไปจนกว่าจะจัดตั้ง รวพ.
• อนุ กพม. ให้ความเห็นชอบเสนอ กพม. 27 ส.ค. 65

กระบวนการจัดตั้ง สนง. เร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มความสามารถ 
การแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์การมหาชน) (รวพ.) 

• หลักการจัดตั้ง รวพ.
• ร่าง พ.ร.ฎ. 

✓ สภานโยบายก าหนดให้จัดตั้ง บพข. บพท. บพค. เป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนภายใต้สภานโยบาย

✓ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี (นับแต่ 1 พ.ย. 62)
✓ ก าหนดวาะการด ารงต าแหน่ง คกก.บริหารหน่วย 3 ปี (นับแต่ 1 พ.ย. 62)

เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ

การด าเนินงาน
ของ PMU

มติสภาจัดตั้ง PMU

และ คกก.บริหาร

การ spin-off PMU 

ออกจาก สอวช.

การเสนอ
จัดตั้ง รวพ. 
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ข้อเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุน

A ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ B ด้านการพัฒนาก าลังคนและทุน

ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

C ด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

นายสมพร ใช้บางยาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผสอวช.
กรรมการโดยต าแหน่ง

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการโดยต าแหน่ง

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
ประธานกรรมการ

ศ.วัลลภ สุระก าพลธร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.วีรสิทธ์ิ สิทธไิตรย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผสอวช.
กรรมการโดยต าแหน่ง

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
กรรมการโดยต าแหน่ง

ศ.เกียรติคุณ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ประธานกรรมการ

นางวิไลพร เจตนจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผสอวช.
กรรมการโดยต าแหน่ง

รศ.ดร.สิร ีชัยเสรี
กรรมการโดยต าแหน่ง
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ได้รับความเห็นชอบจากประธาน กอวช. และรายงาน กอวช. ทราบ ตามประกาศ กอวช.



เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. ให้ขยายเวลาด าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน 3 หน่วย จนกว่าการจัดตั้ง

ส านักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนา

พื้นท่ี (องค์การมหาชน) แล้วเสร็จ

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนแทนคณะกรรมการชุดเดิมท่ีครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง
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ประเด็นเสนอที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5.3 โครงการผลิตฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต

เรื่องเพื่อพิจารณา
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• สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเปน็

o ปี 2561 สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอปฏิรูปการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตและลดความพกิาร โดยมีข้อเสนอให้เพิ่มบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และให้

เป็นอ านาจของ อปท. รวมถึงก าหนดให้ สธ. และสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ผลิตและรักษาบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอในระยะ 10 ปี 

การบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อระบบสุขภาพของประเทศ โดยการศึกษาของประเทศสวีเดนพบว่า การที่ผู้ป่วย

ได้รับการตรวจรกัษาในห้องฉุกเฉินเร็วขึ้นทกุ ๆ 1 นาที จะสามารถลดความสญูเสียทางเศรษฐกิจได้ถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี 

แผนปฏิรูปประเทศ 

สถานการณ์ความต้องการก าลังคน 

o จากกรอบอัตราก าลังของ สป.สธ. และ อปท. พบว่าประเทศไทยมีความต้องการนักฉุกเฉินการแพทย์ไม่น้อยกว่า 40,000 คน ภายในปี 2570

o ปี 2564 พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบอนุญาตประกอบวชิาชพี โดยต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

o ในปัจจุบันมผีู้ปฏิบัติงาน 5,000 – 6,000 คน (ร้อยละ 95 ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น) และที่ผ่านมาประเทศไทยผลิตบณัฑิต ป.ตรี ที่มีทักษะสูง เพียง 674 คน

o ประเทศไทยยังขาดอัตราก าลังอย่างน้อยถึง 35,000 คนใน 5 ปี

สถานการณ์การผลิตก าลังคน 

o ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตฉกุเฉินการแพทย์ระดับ ป.ตรี มีเพียง 5 สถาบัน จ านวนบัณฑิตที่ผลติได้เพยีง 180 คน/ปี 

✓ Higher education sandbox จึงเป็นแนวทางส าคัญให้สามารถผลิตบุคลากรทักษะสูงจ านวนมาก เพื่อให้เท่าทันต่อความต้องการของประเทศ และอาจเป็น

ตัวอย่างการผลิตบุคลากรสายสุขภาพที่เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ

ข้อเสนอการจัดการศึกษา Higher education sandbox ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์



งบประมาณ : ระยะ 5 ปีแรก จ านวนเงินรวม 1,918.5 ล้านบาท

1. งบประมาณด าเนินการ : 

• ใน 5 ปีแรก รับ นศ. 7,500 คน ประมาณการงบประมาณ 1,798.5 ล้านบาท

ผู้รับเข้าศึกษา
ระดับช้ันท่ีต้อง

ศึกษา
ค่าใช้จ่ายตลอด
หลักสูตร/คน

จ านวนคน (%)

1) ผู้จบ ม.6 4 ระดับชั้น 440,000 บาท 4,500 (60%)

2) พนง. ฉุกเฉิน
การแพทย์พิเศษ

3 ระดับชั้น 330,000 บาท 2,000 (26.7%)

3) เจ้าพนักงาน
ฉุกเฉินการแพทย์

2 ระดับชั้น 220,000 บาท 1,000 (13.3%)

รวม 7,500

2. งบประมาณลงทุน :

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาท/คน/ระดับชั้น

• แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ 20 ล้านบาท

• ศูนย์สถานการณ์จ าลอง 4 ภูมิภาค 100 ล้านบาท

แหล่งงบประมาณ
• งบประมาณการเตรียมการช่วงแรก ส่วนหนึ่งจาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

• งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลผา่นทาง กระทรวง อว.

• งบประมาณแผ่นดินจากสถาบันอุดมศึกษา และจาก

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

• งบประมาณจากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา โดยขอ

มติ ครม. ให้ อปท. สามารถใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อ

ส่งอาสาสมัคร หรือพนักงานฉุกเฉิน หรือผู้ปฏิบัติงาน

ประเภทอื่นๆ มาเรียนได้

• งบประมาณและแหล่งงบประมาณ 
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ข้อเสนอการจัดการศึกษา Higher education sandbox ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์



ข้อเสนอการจัดการศึกษา Higher education sandbox ด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์

• การประชุมคณะกรรมการพเิศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบ

หลักการและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ได้น าเสนอ และให้ประสาน กระทรวง อว. และส านักงบประมาณ เพื่อจัดท า

รายละเอียดเสนอขอรับงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรตี่อไป 

สาระส าคัญของข้อเสนอการจัดการศึกษา

• ชื่อหลักสูตร (ชื่อปริญญา) : หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ (ฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต)

ผู้รับผิดชอบ : (1) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (2) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (3) ม.มหิดล (4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(5) ม.นวมินทราธิราช (6) ม.มหาสารคาม (7) ม.พะเยา (8) ม.บูรพา (9) ม.นราธิวาสราชนครินทร์ (10) สถาบันพระบรมราชชนก
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• ระยะเวลาด าเนินการ : o ระยะเวลาด าเนินการท้ังสิ้น 10 ปี (ระยะแรก ปี 2566 – 2570 และระยะที่ 2 ปี 2571 – 2575)

o จ านวนรุ่น 5 -7 รุ่น โดยระยะเวลาที่ใช้ด าเนินการในแต่ละรุ่น 2.5 - 5 ปี

o ระยะเวลาของการประเมินผลหลังส าเร็จการศึกษา 6 เดือน - 1 ปี  

• จุดเด่นของหลักสูตร (นวัตกรรมการอุดมศึกษา) :

(1) เครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรรับรองวิชาชีพ และสถาบันที่เก่ียวข้องร่วมผลติ 

(2) จัดการศึกษาในระบบหน่วยกิจกรรม (Modular system) ที่ครอบคลุมท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ และผสานวิชาศึกษาทั่วไปเข้าไปในหน่วยกิจกรรมต่าง ๆ

(3) ประเมินผลด้วยความสามารถในกิจกรรมวิชาชีพที่เช่ือถือไว้ใจได้ (EPA) แบบ Fixed standard, Flexible time

(4) สถานฝึกปฏิบัติทั่วประเทศ และแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและลดข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง

• ผลผลิต : ก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์ในระดับผู้ประกอบโรคศลิปะ จ านวน 15,000 คน 



เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการผลิตฉุกเฉินการแพทย์บัณฑิต และมอบหมาย     

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สป.อว. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ

ต่อไป
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ประเด็นเสนอที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5.4 ร่างประกาศ และร่างระเบียบสภานโยบาย เกี่ยวกับข้อมูลการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องเพื่อพิจารณา



“ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการแจ้ง 
การน าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงาน

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง”

“ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูล
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ

หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการแจ้ง การน าส่ง การเชื่อมโยง
ข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผย

ข้อมูลต่อสาธารณชน“

“ร่างกฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศกึษา”

สาระส าคัญ
• การแจ้ง การน าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล
การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูล
สารสนเทศกลาง

สาระส าคัญ
• การให้สถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
แก่สาธารณะ และส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
การอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่
กระทรวง อว. 

• การให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงาน
ภาคเอกชนส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและ
การอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงตามที่ได้รับ
การร้องขอ

สาระส าคัญ
• หลักการจัดท าฐานข้อมูล 
• การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล อววน. 
• การแจ้ง การจัดส่งข้อมูล การรายงานผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณชน

สถานะของร่างกฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับข้อมูล อววน.
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• ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง 
• ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

• ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
พิจารณากฎหมายฯ ซึ่งมี ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
เป็นประธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สป.อว. สอวช. 
วช. สกสว. เข้าร่วมประชุมด้วย

• ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่
ปรึกษาทรงคุณวุฒิพิจารณากฎหมายฯ ซึ่งมี 
ศ.กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สป.อว. 
สอวช. วช. สกสว. เข้าร่วมประชุมด้วย

พ.ร.บ. สภานโยบาย พ.ศ. 2562 ม.11 (7)
พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ม.44 วรรคหน่ึง 
พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ม.22 วรรคสาม, 
ม.23, ม.27 วรรคหน่ึง

พ.ร.บ. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2562 ม. 22 วรรคสาม ม. 23 วรรคหน่ึง และวรรคสาม 
ม. 27 วรรคหน่ึง และ ม. 35 วรรคสอง

พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ม.42



หมวด 1 หลักการจัดท าฐานข้อมูล
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1
ไม่สร้างภาระเกินสมควรให้แก่ผู้มีหน้าที่
ตามกฎหมาย

มีเอกภาพในการด าเนินการระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลาง

มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
ตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบฐานข้อมูล

ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงฐานข้อมูล
ตามสิทธิ

ยกระดับความปลอดภยัของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมท้ังการก าหนดชั้นความลับ
o มีระบบและมาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูลตามมาตรฐานสากล (ข้อ 11)

มีการจัดเก็บและเช่ือมโยงข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐาน 
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
o จัดเก็บในระบบกลางของรัฐหรือระบบของหน่วยงาน

และจัดเก็บอยู่ในประเทศ (ข้อ 9)

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องยดึหลักการดงันี้ (ข้อ 5)

2

3

4

5

6

7

8

9

เช่ือมโยงข้อมูลท้ังในและต่างประเทศให้ครบถ้วนและ
ไร้รอยต่อ และต้องไม่น าเข้าข้อมูลซ้ าซ้อน

ความคุ้มค่าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการ
จัดท าฐานข้อมูล

ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูล อววน. และหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการแจ้ง การน าส่ง การเช่ือมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. ....



หน้าที่จัดท าฐานข้อมูล น าส่ง เช่ือมโยง ใช้ประโยชน์ เปิดเผยข้อมูล (ข้อ 13)

หมวด 2 คณะกรรมการก ากับนโยบายขอ้มูลฯ

ปอว. ประธาน

ประธาน กกอ.

ประธาน กสว.

รอง ปอว. ที่
รับผิดชอบเรื่องข้อมูล 

ผวช.

ผสอวช.

ผสกสว.

ผอ.สพร.

ผู้แทน ดศ.

รอง ผสอวช.

สภานโยบายแต่งตั้ง (ข้อ 12)

ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 4 คน

• เสนอแนะเพื่อก าหนดนโยบาย รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม
• ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น ระบบสถาปัตยกรรมข้อมูล แนวทางจัดท าฐานข้อมูล/ 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ/ การให้สิทธิประโยชน์ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐและเอกชน
• ประสานการด าเนินการตามนโยบาย แผน และมติสภานโยบาย
• รับและวินิจฉัยข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย และวินิจฉัยข้อขัดแย้ง

ระหว่างหน่วยงาน
• เชิญบุคคลหรือหน่วยงานมาให้ความเห็นและส่งเอกสาร
• แต่งตั้งอนุกรรมการ
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ข้อเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับ
นโยบายข้อมูลฯ จ านวน 4 ท่าน

ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

รองศาสตราจารย์วรา วราวิทย์

รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์

2

3

4

1

ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูล อววน. และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการแจ้ง การน าส่ง การเช่ือมโยงข้อมูล การรายงาน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. ....



หมวด 3 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้ง การจัดส่ง
ข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และ
การเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

การแจ้งและการจัดส่งข้อมูล

▪ ให้ประกาศช่องทาง จัดท าระบบ ก าหนดให้ไม่ส่งข้อมูลซ้ าซ้อน ก าหนดประเภท
ข้อมูลและระยะเวลาจัดสง่ ในกรณีที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ อาจให้เชื่อมโยงแทนการแจ้งและการจัดส่ง
ข้อมูลโดยอาจมีค่าใช้จ่ายได้ (ข้อ 16) 

การเช่ือมโยงข้อมูล

▪ ให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา และฐานข้อมูล ววน. เข้าด้วยกัน ใน
กรณีที่จ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่นของรัฐ ให้กระทรวงเสนอ
สภานโยบายเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติ (ข้อ 17)

▪ ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมแจ้งหรือเชื่อมโยงข้อมูลโครงการ และ
รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่ วช. (ข้อ 18)

▪ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศของ สอวช. และ สกสว. รวมถึงการใช้ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใน
การประมวลผลข้อมูลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อการจัดท า
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนฯ (ข้อ 25 วรรคแรก)

การเผยแพร่/เปิดเผยข้อมูล

▪ หลักการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ได้แก่ (1) ความ
ถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคง หรือข้อมูลที่เป็นความลับ (2) ข้อมูลควรถูกเผยแพร่จาก
แหล่งข้อมูลโดยตรง (3) ข้อมูลควรเป็นปัจจุบัน หรือตามความจ าเป็นของ
การใช้ประโยชน์ข้อมูลนั้น (4) ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก (5) ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไป
ประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ (6) การใช้งานข้อมูลจะต้องไม่มีปัญหาเรื่อง
ลิขสิทธิ์ และไม่ควรมีข้อจ ากัดการใช้ข้อมูล (ข้อ 21)

▪ ในกรณีทีห่น่วยงานที่เก่ียวข้องน าข้อมูลที่เปิดเผยไปวิเคราะห์ สังเคราะห์
แล้วตามหน้าที่และอ านาจ หน่วยงานนั้นสามารถเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ดังกล่าวผ่านช่องทางระบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได ้(ข้อ 23)

ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูล อววน. และหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการแจ้ง การน าส่ง การเช่ือมโยงข้อมูล การรายงาน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. ....
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กฎหมายที่ให้อ านาจ: พระราชบัญญัติการส่งเสริม ววน. พ.ศ. 2562 มาตรา 22 วรรคสาม มาตรา 23
วรรคหนึ่ง และวรรคสาม มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และมาตรา 35 วรรคสอง

• การจัดท าฐานข้อมูลให้ด าเนินการตามหลักการจัดท าฐานข้อมูล 
(ข้อ 4)

• การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในฐานข้อมูลการวิจัย ตลอดจน
รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดย วช. สอวช. 
และ สกสว. (ข้อ 9)

• หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมผู้รับผิดชอบ หรือ
ผู้ด าเนินการวิจัยจัดส่งข้อมูล (เฉพาะที่มีข้อมูล) ตามที่ วช. 
ก าหนด ถ้าหน่วยงานส่งแล้ว ผู้ด าเนินการวิจัยไม่ต้องจัดส่งอีก

• ระยะเวลาที่ต้องจัดส่งข้อมูล
o เมื่อได้รับอนุมัติให้ด าเนินการวิจัย
o ระหว่างด าเนินการ
o เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ

ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือมีกฎหมายหรือ
สัญญาคุ้มครองไม่ให้บุคคลที่สามล่วงรู้
วช. มีหน้าที่รักษาข้อมูลดังกล่าวเป็น
ความลับหรือมิให้บุคคลที่สามล่วงรู้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสว. ก าหนด 
โดยข้อเสนอของ วช. (ข้อ 6) 

วันที่ใช้บังคับ: ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ร่างระเบียบการแจ้ง การน าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม
และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ....

ให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมจัดส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี (ข้อ 11)

บทเฉพาะกาล

การจัดส่งข้อมูลให้ฐานข้อมูล (ข้อ 5)

ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมและข้อมูลวิทยานิพนธ์
• สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูล เมื่อสิ้นสุด

การด าเนินงานให้ฐานข้อมูล โดยจัดส่งให้ 
สป.อว. ทั้งน้ี ตามที่สภานโยบายก าหนดตาม
ข้อเสนอของ สป.อว. (ข้อ 8 วรรคหนึ่ง)

• ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุน
ในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาที่ศึกษาใน
ต่างประเทศ จัดส่งข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาที่รับทุนให้ฐานข้อมูลโดยตรง ทั้งน้ี 
ตามที่สภานโยบายก าหนดตามข้อเสนอของ วช. 
(ข้อ 8 วรรคสอง)

• จัดส่งข้อมูล และรายงานผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรือวิทยานิพนธ์ เฉพาะที่มีข้อมูล 
(ข้อ 8 วรรคสี่)

ข้อมูลที่จัดส่ง

ข้อมูลส่วนบุคคล
วช. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดส่ง
และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดย
ค านึงถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวกับ
ข้อมูลของราชการ (ข้อ 7)

การด าเนินการตามร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

ร่างประกาศจัดท าฐานข้อมูล อววน. และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การแจ้ง การน าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม และการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน พ.ศ. .... 

71



เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1. ร่างประกาศสภานโยบาย เรื่อง การจัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้ง การน าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล 
การรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน พ.ศ. ....

2. ร่างระเบียบสภานโยบาย ว่าด้วยการแจ้ง การน าส่ง การเชื่อมโยงข้อมูล การรายงานผลงานวิจัย
และนวัตกรรม และการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยในระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง พ.ศ. ....

3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับนโยบายข้อมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จ านวน 4 ท่าน
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ประเด็นเสนอที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5.5 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลงในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

เรื่องเพื่อพิจารณา
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ความเป็นมา

ผูอ้ ำนวยกำร สกสว. 

ท่ีปรึกษา กสว. 
(ตามมาตรา 7 วรรคสอง
ของ พ.ร.บ.สภานโยบายฯ)

ประธานกรรมการ

กรรมการโดยต าแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้แทนหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรม

ศ.นพ.สุทธพิร จติต์มติรภำพ

ผศ.ดร.วรีสทิธิ ์สทิธไิตรย์ ดร.พสุ โลหำรชุน คุณวนสั แตไ้พสฐิพงษ์

ปลดักระทรวง อว. เลขำธกิำรสภำพฒันำกำร
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำติ

ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกั
งบประมำณ

อธบิดกีรมบญัชกีลำง

ศ.ดร.บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ ศ.ดร.ณชัชำ พนัธุเ์จรญิ รศ.ดร.รฐัชำต ิมงคลนำวนิศ.ดร.พรีะพงศ ์ทฆีสกุล

หน่วยงำนทีม่ไิด้
สงักดักระทรวง อว.

หน่วยงำนทีส่งักดักระทรวง 
อว. ซึง่ไมใ่ช่

สถำบนัอุดมศกึษำ 

สถำบนัอุดมศกึษำ

(รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกำ)

กรรมการและเลขานุการ
กสว. มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่วันท่ี 

7 ม.ค. 63 ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 6 ม.ค. 67

องค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 
(อ้างอิงจาก มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ) 

ตามที่  ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์ กรรมการซ่ึงเป็นผู้แทน
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว. ใน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ตาม
มาตรา 40 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ได้หมดวาระ
การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ประกอบกับ ดร.ณรงค์ ศิริ เลิศวรกุล กรรมการผู้แทน
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่
สถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.) ตามมาตรา 40 (4) แห่งพระราชบัญญัติสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 
2562  ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันที่ 26 สิงหาคม 
2565 จึงท าให้ต้องมีการสรรหากรรมการซึ่งผู้แทนหน่วยงานใน
ระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว. และกรรมการผู้แทน
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่
สถาบันอุดมศึกษา ใน กสว. เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงขึ้น
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ระเบียบสภานโยบายฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากต าแหน่ง
ของประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิ ใน กสว. พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565

ข้อ 17 ของระเบียบสภานโยบายฯ ระบุว่า 

“กรณีกรรมการผู้แทนหน่วยงานและกรรมการผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ สกสว. เสนอ
รัฐมนตรีพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานและกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาจากบัญชี
รายชื่อส ารอง เพื่อเสนอสภานโยบายพิจารณาแต่งตั้ง โดยให้มี
วาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้แทน
หน่วยงานและกรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาซึ่งตนแทน”

ที่ประชุมสภานโยบายฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565
➢ ยกเลิกบัญชีรายชื่อส ารองของประธานกรรมการ กรรมการ

ผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม สังกัดนอก
กระทรวง อว. กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและ
นวัตกรรม สั งกัดกระทรวง อว .  กรรมการผู้ แทน
สถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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ข้อ 10 ของระเบียบสภานโยบายฯ ระบุว่า 
“ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง เพื่อท าหน้าที่สรรหาเพื่อให้

ได้มาซ่ึงประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือด้าน
สังคมศาสตร์ หรือด้านมนุษยศาสตร์ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

(1) ประธานอนุกรรมการสรรหา จ านวน 1 คน 
(2) อนุกรรมการสรรหา จ านวน 4 คน โดยอนุกรรมการสรรหาอย่างน้อย 2 คน 

ต้องมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กสว. หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ กสว. และต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
โดยต าแหน่งใน กสว.

(3) เจ้าหน้าท่ีของ สกสว. จ านวน 1 คน เป็นเลขานุการ 
ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ สกสว . จ านวน 1 คน เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้”

➢ ร ม ว . อ ว .  ไ ด้ มี ค า สั่ ง  อ ว . ที่  78/2565 แต่ ง ตั้ ง คณ ะอ นุ ก ร ร มก า ร ส ร ร ห า
กรรมการผู้แทนหน่วยงานเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลงใน กสว. เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2565 และ ค าสั่ง อว. ที่  119/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ที่สังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง ใน กสว. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565



การด าเนินการสรรหา
คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา 40 (3) 

แห่ง พ.ร.บ.สภานโยบาย ระเบียบสภานโยบาย และหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วิธีการสรรหาที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด โดยได้ผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้

สังกัดกระทรวง อว. ใน กสว. คือ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สังกัดกรมวิชาการเกษตร โดยขอให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่าที่เหลืออยู่ของ กสว.

หมายเหตุ : ท้ังน้ี กรรมการผู้แทน
ห น่ ว ย ง า น ใ น ร ะ บ บ วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรมท่ีมิได้สังกัดกระทรวง 
อว. ใน กสว. จะต้องด ารงต าแหน่ง
ผู้ บริ หารสู งสุดของหน่วยงาน 
ตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง

76

ประวัติการศึกษา :
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) Chaminade University 

of Honolulu, Hawaii, USA
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการท างาน :
• อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (2565 - ปัจจุบัน)
• รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2563 - 2565)
• เลขาธิการส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร (2562 - 2563)
• ผู้ช่วยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559 - 2562)
• ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557 - 2559)
• อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร ประจ ากรุงโรม และผู้แทนถาวรไทยประจ า

องค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (Permanent 
Representative to FAO/ United Nations)  (2555 - 2557)

คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการสรรหาตามมาตรา 40 (4) 
แห่ง พ.ร.บ.สภานโยบาย ระเบียบสภานโยบาย และหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วิธีการสรรหาที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก าหนด โดยได้ผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่สังกัด

กระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา ใน กสว. คือ นางสาววิภารัตน์     
ดีอ่อง ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ สังกัดส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) โดยขอให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าท่ีเหลืออยู่ของ กสว.

ประวัติการศึกษา :
• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมห าบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประวัติการท างาน :
• ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (2564 - ปัจจุบัน)
• รองผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (2562-2564)
• รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2559-2562)
• ผู้อ านวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (2557-2559)
• ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (2555-2556)
• หัวหน้าส่วนส่งเสริมการพัฒนาการวิจัย (2548-2555)



เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1. แต่งตั้งให้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงานท่ีมิได้สังกัดกระทรวง 

อว. ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง
2. แต่งตั้งให้ นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง เป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่สังกัดกระทรวง อว. ซ่ึง

มิใช่สถาบันอุดมศึกษา ในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เพื่อ
ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลง

3. ให้กรรมการผู้แทนหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่มิได้สังกัดกระทรวง อว. และ
กรรมการผู้แทนหน่วยงานท่ีสังกัดกระทรวง อว. ซึ่งมิใช่สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
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ประเด็นเสนอที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและนวัตกรรม

เรื่องเพื่อพิจารณา



องค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ พ.ศ. 2562

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์สูงด้านการวิจัย
และนวัตกรรมซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการ

ผู้แทน กห. ผู้แทน อว. ผู้แทน กษ. ผู้แทน สธ.

ผู้แทน 
ส านักงบประมาณ

ผู้แทน 
ส านักงานสภาพัฒน์ฯ

ผู้แทน 
กรมบัญชีกลาง

ผู้แทน 
สภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้แทน 
สภาหอการค้าฯ

ผู้แทน 
สมาคมธนาคารฯ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้และประสบการณ์สูง
ด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านสังคมศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์ 
ซึ่งสภานโยบายแต่งตั้ง จ านวน 4–9 คน

มติที่ประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวฒุิ 
และมีค าสั่งสภานโยบายที่ 8/2562

มติที่ประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

เห็นชอบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ 
คราวละสามปี และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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ข้อเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

ประธานกรรมการ
1.* นายกานต์ ตระกูลฮุน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรม
2.* นายยศ ตีระวัฒนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
3.* ศ.เกียรติคุณ ยงยุทธ  ยุทธวงศ์    
4.  รศ.ศักรินทร์  ภูมิรัตน 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์
5.* ศ.กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
6.  นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์
7.  นายวิรไท สันติประภพ 
8.* นายสมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์
9.  ศ.กิตติคุณ สุวรรณา  สถาอานันท์ 

หมายเหตุ * ด ารงต าแหน่งวาระที่ 2

หนา้ท่ีและอ านาจ

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(2) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงาน
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน

(3) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสนอสภานโยบายต่อไป

(4) เสนอแนะต่อสภานโยบาย หรือคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาส่ังให้แก้ไขหรือชะลอหรือยตุิการด าเนินการ
สนับสนุนทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
หน่วยบริหารและจัดการทุนที่ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม 
ในกรณีท่ีพบปัญหาการทุจริตในการสนับสนุนทุน

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีสภานโยบาย หรือคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบหมาย

หน้าที่และอ านาจ
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เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.1 แผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2570

เรื่องเพื่อทราบ



การจัดท าแผนการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศกลาง
ด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

1
32

คณะท างานจัดท าแผน
การพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศกลางด้าน ววน. 
ของประเทศ

คณะอนุกรรมการด้านระบบ
การบริหารจัดการข้อมูล 
และฐานข้อมูลด้าน
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (กสว.)

ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ที่ปรึกษา กสว.

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 84



กรอบแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

#1

#2

#3
#5

#4

#6

#7

สถานการณ์ แนวโน้มเทคโนโลยีและบทบาทของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

กฎหมาย ยุทธศาสตร์
แผน นโยบายและมติ 
และความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กรอบและแนวทาง 
การด าเนินงาน

การทบทวนผลส าเร็จของแผนการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565
และผลส าเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

เป้าประสงค์และ
แนวทางการพัฒนาของ

แผนการพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 
พ.ศ. 2566-2570

กรอบงบประมาณการด าเนินงาน
ภายใต้แผนการพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ 
พ.ศ. 2566-2570

ระบบการติดตามและประเมินผล
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เป้าประสงค์ของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

เป้าประสงค์

1 2

34

ประเทศมีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. 
ของประเทศ ที่มีขีดความสามารถเทียบเคียง
ระดับสากล และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนแบบ
ไร้รอยต่อ

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ มีการใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงกว้างและ
ในทุกมิติ เพื่อการบรรลุเป้าหมายพัฒนา
ประเทศและพื้นที่/ท้องถิ่น

ระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศแบบ
ก้าวกระโดด มีประสิทธิภาพสูงและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของ
ประเทศ และแผนการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ พ.ศ. 
2566-2570 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึนในการแสดงผลสัมฤทธิ์และข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งบทเรียนเพื่อการพัฒนาปรับปรุง โดยใช้
กระบวนการ พัฒนาปรับปรุงและเรียนรู้ แบบ 
MERL (Monitoring, Evaluation, 
Resolution and Learning)
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แนวทางการพัฒนาของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

2 3

4 5

แนวทางการพัฒนาที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีล้ าสมัย

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เร่งรัดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้าน ววน. กับข้อมูลของทุกหน่วยงาน
ในทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้ระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ มีเอกภาพและมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการบริการเชิงรุกและการเข้าถึงข้อมูลด้าน ววน. เพื่อผลักดันและ
ขยายการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในวงกว้างและในทุกมิติ และการประเมินผลข้อมูลด้าน ววน.

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ยกระดับระบบนิเวศและกลไกสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพสูงและ
ทัดเทียมมาตรฐานสากลเพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ยกระดับการติดตามและประเมินผลส าเร็จของระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570
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ระบบติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม 
(Program Management Unit: 

PMU)

คณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

ก ากับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

และบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม โดย กสว. มีกลไกการติดตามและ

ประเมินผลที่ส าคัญคือคณะอนุกรรมการด้านระบบ

การบริหารจัดการข้อมูล และฐานข้อมูลด้าน

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบและ

ฐานข้อมูลด้าน ววน. รวมทั้งเสนอแนะเพื่อให้เกิด

การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการข้อมูลอย่างสมบูรณ์

เป็นกลไกการติดตามและประเมินผล โดยมี
หน้าที่ในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

คณะกรรมการนโยบายด้านผังโครงสร้างข้อมูลและ
แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการด าเนินงานแบบบูรณาการ

เสนอด้านโครงสร้างข้อมูลและแนวทาง

การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ

การด าเนินงานแบบบูรณาการ 

ออกแบบผังโครงสร้างระบบที่ตอบรับต่อ

ความต้องการของทุกภาคส่วนกับผลที่ต้องการใน

แต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

งบประมาณ ระดับบริหารและจัดการทุน และระดับ

ปฏิบัติ 

รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ

แผนการพฒันาระบบฯ
พ.ศ. 2566-2570 88



เพื่อทราบแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570
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90

ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ประจ าปี 2564

เรื่องเพื่อทราบ



รายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปี 2564

สภานโยบาย

• การประชุมสภานโยบาย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2564 เห็นชอบ รายงานฯ ประจ าปี 2564
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาต่อไป

คณะรัฐมนตรี

• การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

• รับทราบรายงานฯ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป

สภา
ผู้แทนราษฎร

• การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

• รับทราบรายงานฯ

วุฒิสภา

• การประชุมวุฒิสภา คร้ังที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

• รับทราบรายงานฯ

มาตรา 11 (10) แห่ง พ.ร.บ. สภานโยบายฯ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้สภานโยบายมีหน้าท่ีเสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกบัการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
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เพื่อทราบการเสนอรายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ประจ าปี 2564 ต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา
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ระเบียบวาระที่ 6.3 รายงานประจ าปีของหน่วยงานในก ากับของสภานโยบาย

เรื่องเพื่อทราบ



รายงานประจ าปี สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

• พ.ร.บ. สภานโยบายฯ มาตรา 52 ก าหนดให้ สกสว. จัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อนายกรัฐมนตร ี
รัฐมนตรี และสภานโยบาย และเผยแพร่รายงานนีต้่อสาธารณชน และมาตรา 25 (7) ระบุให้
คณะกรรมการอ านวยการ สกสว. (อนก.) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีดังกล่าวด้วย

• สกสว. ได้จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ อนก. เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และได้รับความเห็นชอบพร้อมข้อเสนอแนะให้ปรบัปรุงรายงาน ซึ่งต่อมา สกสว. 
ได้น า (ร่าง) รายงานที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อ อนก. และมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

• ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานประจ าปี สกสว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภานโยบาย เพ่ือโปรดทราบ
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สารบัญ

สารประธานกรรมการอ านวยการ สกสว. และ สารผู้อ านวยการ สกสว.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ สกสว.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ สกสว. โครงสร้าง สกสว.
ผลการด าเนินงานของ สกสว. ประจ าปี พ.ศ. 2564
1. การจัดท ารายงานสถานการณ์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
ส่งมอบความคุ้มค่าในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1.1 รายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
1.2 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570
1.3 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570

2. การจัดสรรและบรหิารงบประมาณด้าน ววน. อย่างมีธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
2.1 การจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณและระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2.2 การจัดท าหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณและหลักเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณของหน่วยงาน

ในระบบ ววน.
2.3 การจัดท าค าของบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.4 การบริหารงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน.

2.4.1 การจัดท าระเบียบการบริหารและติดตามการใช้งบประมาณ
2.4.2 ผลการใช้จ ายงบประมาณของกองทุนส่งเสริม ววน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.5 การพัฒนาธรรมาภิบาลในการจัดสรรงบประมาณ
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สารบัญ (ต่อ)
3. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3.1 การออกแบบและดูแลระบบติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ

การสนับสนุนงานด้าน ววน.
3.2 การสร้างเครีอข่ายผู้ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของประเทศไทย
3.3 การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของแผนงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ใด้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน.
3.4 การประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยงานใน

ระบบ ววน. ที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

3.5 การติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ (Objectives and Key
Result: OKR) ในระดับแพลตฟอร์มและระดับโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม

3.6 สนับสนุนงานเลขานุการและงานด้านวิชาการแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

4. การจัดท ากลไกและมาตรการเพ่ือพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4.1 กรอบแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4.2 มาตรการและโครงการสนับสนุนภาคเอกชน
4.3 กลไกและแพลตฟอร์มส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
4.4 พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
4.5 การท างานกับต่างประเทศ
4.6 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับหน่วยงาน 

ในระบบ ววน.
4.7 การพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

5. การจัดท ากลยุทธ์และการพัฒนาการลงทุน การร่วมลงทุน และระดมทุนกองทุน
5.1 กรอบแนวทางในการพัฒนากองทุน
5.2 กองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
6. การบูรณาการเพื่อส่งเสริม ววน. ตามเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
6.1 กรอบแนวคิดและแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการบูรณาการ ววน.
6.2 การบูรณาการเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.3 การบูรณาการเพื่อพัฒนา ววน. ด้านความสามารถในการแข่งขัน
6.4 การบูรณาการเพื่อพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นท่ี และลดความเหลี่อมล้ า
6.5 การบูรณาการพัฒนา ววน. ด้านก าลังคนและสถาบันความรู้
7. การบริหารและพัฒนาองค์กร
7.1 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นองค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ
7.4 การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
7.5 การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
7.6 งานแผนงบประมาณ
8. การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
9. ความภาคภูมิใจของ สกสว.
9.1 ผลงานเด่นของกองทุนส่งเสริม ววน. ที่ให้การสนับสนุนแก่หน่วยรับงบประมาณ
9.2 รางวัลรัฐบาลดิจิทัล
9.3 องค์กรโปร่งใส (ITA)
9.4 สกสว. กับการรีแบรนด์องค์กรและก้าวที่เติบโตสู่การเป็น “STRATEGIC GROWTH

DASHBOARD”
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รายงานประจ าปี 2564
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
❖ มาตรา 52 ก าหนดให้ สอวช. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 

และสภานโยบาย และเผยแพร่รายงานนี้ต่อสาธารณชน 

❖ รายงานประจ าปีตามมาตรา 52 ให้แสดงรายละเอียดของงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รับรอง
แล้วพรอ้มทั้งผลงานและรายงานการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีของ สอวช. ในปีที่ล่วงมา

❖ มาตรา 25 ก าหนดให้ กอวช. มีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สอวช. เพื่อให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้และ (7) ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของ สอวช. ตาม
มาตรา 52 ในการประชุม กอวช. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 เมษายน 2565

❖ ในการนี้ จึงขอเสนอรายงานประจ าปี 2564 ของ สอวช. ต่อสภานโยบาย เพื่อโปรดทราบ 
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“  อววน. น าพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และมีระบบนวตักรรมที่เขม้แข็งเป็นรากฐานการพัฒนา
เพื่ออนาคต เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง คนไทยมีความอยู่ดีมีสุข 

เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติทีม่ีคุณภาพ  ”

วิสัยทัศน์และพันธกิจตามกฎหมาย
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▪ การด าเนินงานของสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

▪ การผลักดันประเด็นยุทธศาสตรส์ าคัญเรง่ด่วน 
ข้อเสนอมาตรการ กลไก กฎ ระเบียบ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการพัฒนา อววน. และกระตุ้นการลงทุน
วิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน รวมถึงข้อเสนอ
การออกแบบระบบและโครงสรา้งเชงิสถาบันที่มุ่งตอบ
ประสิทธิผลและผลกระทบเปน็ส าคญั 

▪ องค์ประกอบของสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ส่วนที่ 1 สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

▪ ความสามารถของประเทศดา้นการอุดมศึกษา

ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยดขีึน้ แต่ยังมีช่องว่างท่ีต้องได้รับการพัฒนาอยู่

หลายมิติเพื่อให้โดดเด่นในอาเซียน 

• อันดับความสามารถในการแข่งขันดา้นการศึกษา (IMD) #56 

• ดัชนีอันดับมหาวิทยาลัย #48 

▪ ความสามารถของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อันดับของไทยขยบัขึน้มาหน่ึงอันดับ

• อันดับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (IMD) #38 

• ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP 1.14%GDP 

• จ านวนบุคลากรด้าน R&D 25.1 FTE  

▪ ความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยที่ส าคัญในไทยและต่างประเทศ 

• Top 3 ของไทย คือ

 ม.มหิดล #540

 จุฬาฯ #568

 BIOTEC #583 

ส่วนที่ 2 สถานภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
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ส่วนที่ 3 การก าหนดทิศทางและเป้าหมายด้าน อววน. เพื่อ
รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน น าพาประเทศไทย
ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

การก าหนดทิศทางและเป้าหมายด้าน อววน. ได้ใช้กระบวนการก าหนดวาระส าคัญ 
(Agenda Setting) และการจัดล าดับความส าคัญ (Priority Setting) โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
และผลกระทบ

จากวิกฤตโควิด-19 นอกจากนี้ ยังใช้ 
กระบวนการคาดการณ์อนาคต

(Foresight) ในการวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของโลก
และไทย รวมทั้งการสร้างฉากทัศน์ 

เพื่อน ามาสู่การก าหนดและ
จัดล าดับวาระส าคัญด้าน อววน. 

รองรับโอกาสและความ
ท้าทายในอนาคต 

1. การสร้างระบบเศรษฐกิจนวัตกรรม
2. นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

ด้วย อววน.
3. มาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.
4. การพลิกโฉมการอุดมศึกษาและพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงให้เพียงพอ รองรับ

การพัฒนาในอนาคต
5. การปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
6. ระบบนวัตกรรมสังคม (Social Science, Humanities, Arts) 

ส่วนที่ 4 ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2564
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ส่วนที่ 5 ทิศทาง สอวช. 
ในปี 2565

ส่วนที่ 6 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพขององค์กร 

1. เศรษฐกิจนวัตกรรม

2. ความย่ังยืนเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ ภายในปี 2065

3. มาตรการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน. 

4. พลิกโฉมอุดมศึกษา

5. ปฏิรูประบบ อววน. 

6. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบาย

7. การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพองค์กรของ 

สอวช.

ส่วนที่ 7 รายงานการแสดงสถานะ
ทางการเงินประจ าปี

1. การพัฒนาสมรรถนะและเครือข่ายเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งของกระบวนการท านโยบาย 

1. การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและภารกิจที่

เพ่ิมขึ้น

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนาบุคลากร

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม

▪ รายงานการแสดงสถานะทางการเงินประจ าปี 
2564
(รายละเอียดตาม 
https://www.nxpo.or.th/AR2564)

ภาคผนวก

▪ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

▪ รายงานแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สอวช. 
ประจ าปี 2564

▪ รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ สอวช. 
ประจ าปี 2564

(รายละเอียดตาม 
https://www.nxpo.or.th/AR2564)
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ผลการด าเนินงาน ปี 2564 

การสนับสนุนทนุวิจัย

สัดส่วนการให้ทุนจ าแนกตาม
การใช้ประโยชน์

สัดส่วนการให้ทุนจ าแนกตาม
แผนงานวิจัย
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การเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ด้วยแผนงานกลไกการขับเคลื่อน
ประเทศ

ความร่วมมือกับนานาชาติ : Global Partnerships Development

โครงการพัฒนาความร่วมมือนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีใต้และ
ประเทศไทยในด้านระบบแพลตฟอร์มส าหรับการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและต่อเนื่อง

มาตรฐาน : FFC Thailand (Food and Functional Claims Thailand) 

โครงการจัดท าระบบ FFC Thailand (Food with Functional Claims Thailand) ออนไลน์

และระบบประเมินการจดทะเบียนการกล่าวอ้างเชิงสุขภาพอาหารและสารส าคัญ (functional 

ingredients) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่

แฟลตฟอร์มบ่มเพาะและพฒันาธุรกิจ (Accelerator Platform) ด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชงิลึก 

โครงการพัฒนาระบบการเร่งรัดจัดการนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือความยั่งยืนของการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. 
การสนับสนุนการจัดตั้งบริษัทเพ่ือการวิจัยทางคลินิกแห่งประเทศไทย (CRO) ยกระดับความสามารถของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยทางคลินิก (Clinical 
Research) ที่ให้บริการแบบครบวงจร และมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ปัจจุบันมีโครงการที่องค์กรบริหารจัดการให้อยู่จ านวน
15 โครงการ และมีก าไรในปี 2564 จ านวน 5 ล้านบาท

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ : 

National Quality Infrastructure (NQI)
โครงการศึกษาระบบ NQI ของประเทศไทยเพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายฯ
โครงการพัฒนาวัสดุอ้างอิงของสารส าคัญในสมุนไพรไทย
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บพข. พลิกโฉม 7 อุตสาหกรรม สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ
มูลค่าสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

ผลงานเด่น ปี 2564 

เกษตรและอาหารมูลค่าสูง

สุขภาพและการแพทย์

พลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจาก

ส่วนประกอบฟังก์ชันของรกหมู 

1

2

4

โครงการสังเคราะห์สารปกป้อง

ผิวไม้ด้วยเทคโนโลยีสะอาดจาก

ของเหลือทิ้งการเกษตร

โครงการพัฒนาระบบคัด

กรองโรคต้อหิ นอย่ า ง

อัตโนมัติจากลานสายตา

ด้วยความจริงโลกเสมือน

และภาพถ่ายจอตาด้วย

การเรียนรู้เชิงลึก

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3

โครงการการพัฒนาโรงงานต้นแบบในการผลิตสารสกัดมาตรฐาน

จากสมุนไพรเพ่ือใช้ในทางการแพทย์และอาหารที่ได้มาตรฐาน 

GMP: ตัวอย่างการศึกษาพืชกระท่อมเป็นพืชต้นแบบ

เป็นโครงการที่มีการปลูกตามมาตรฐาน GAP (Good 

Agriculture Practice) โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน และมี

ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า รตร ว จสอบที่ ไ ด้ คุณภ าพต ามม าตร ฐ า น 

ISO17025 รวมถึงการสกัดสารสกัดกระท่อมภายใต้ GMP 

Facility
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7
ระบบคมนาคมแห่งอนาคต อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจหมุนเวียน

6

5

โครงการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบ (รถไฟไทยท า)
โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ

บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา ที่มุ่งจัดท า

โม เ ดลแล ะรู ป แบบการบริ ห าร จั ดการ

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ

โครงการพัฒนาระบบฉลากสิ่งแวดล้อม

ส าหรับผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

ผลการงานเด่น ปี 2564 

บพข. พลิกโฉม 7 อุตสาหกรรม สร้างผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

รายงานประจ าปี 2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและ

การสร้างนวัตกรรม (บพค.)
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การด าเนินงานของ บพค. ปีงบประมาณ 2564

Input and Process Output Expected Outcome & Impact

1. งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ท่ี 
บพค. สนับสนุนทุน รวม 2,965.33 ลบ.
• ปี 2563 = 877.11 ลบ.
• ปี 2564 = 1,281.87 ลบ.
• ปี 2565 = 789.94 ลบ.

2. งบประมาณร่วมสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 296.00 ลบ.

3. ภารกิจ
แพลตฟอร์ม 1 (P. 1-6) และอ่ืน ๆ P. 16, 17

4. การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัย
• ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขากลั่นกรอง ประเมิน

เชิงเทคนิค/วิชาการ 
• คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรอง 
(ความเหมาะสม/ความพร้อม) และให้
ค าปรึกษาทางเทคนิค

1. สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคน

– องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีสร้างขึ้นเปน็ฐานท่ีจะต่อยอดไปถึง
การใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

– ศักยภาพในการแขง่ขนัของประเทศดขีึน้ (IMD และ 
innovation index)  

– งานวิจัยด้าน SHA สามารถช่วยเตรียมคนไทยในการรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อยา่งเหมาะสม

– ผลักดันให้ประเทศปรับตัวให้ก้าวทันกับเทคโนโลย ีเป็นประเทศ
ชั้นน าในด้านการผลิตยานยนต์

– ประเทศมีข้อเสนอแนะ มาตรการต่าง ๆ ท่ีส าคัญและจ าเป็นต่อ
การวางแผน/จัดท านโยบาย/ลงทุน เพื่อพัฒนาก าลังคน และ 
งานวิจัยขั้นแนวหน้าในบริบทท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

- ระบบพัฒนาก าลังคนรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 39 ระบบ
- แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ 2 แพลตฟอร์ม (TRM & GenNX) ท่ีเป็นการพัฒนา digital 

technology
- Brainpower 2,400 คน ท่ีตอบโจทย์อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอนาคต
- Human resource 5,000 คน ที่มีทักษะตรงความต้องการ
- นักวิจัย Frontier 1,100 คน
- เยาวชนมีทักษะ AI 222,000 คน/ บุคลากร 63,000 คน/ 4 Startups

2. งานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier research 

– ผลงานตีพิมพ์ Q1/ องค์ความรู้น าไปสู่เทคโนโลยใีหม่ 500 เรื่อง 
– เทคโนโลยีต้นแบบดา้น AI/ Quantum/ Space 34 ผลงาน
– เครือข่ายความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ 60 เครือข่าย/ ระดับชาติ 138
เครือข่าย

3. ผลงาน/ ข้อมูลที่น าไปสู่การจดัท านโยบาย

– ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ยกระดบัก าลังคน/การเปลีย่นผา่นสู่ความยั่งยืน/
ส่งเสริมการท างานแบบสหวิทยาการ/ เพื่อแก้ปัญหา
โควิด ปัญหาวิกฤติเฉียบพลนั 21 นโยบาย

– รายงานการศึกษาวิจัยด้าน Brain circulation/ Infrastructure/ Critical 
Design Review report of TSC-P

4. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยและนวตักรรม

– พัฒนาและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน NQI ส าหรับทดสอบสมรรถนะยานยนต์ไร้
คนขับในพื้นท่ีปิดที่ไดม้าตรฐาน

1. สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคน

- ประเทศมีหน่วยงานท่ีเป็นแหล่งบ่มเพาะนักวิจัยส าหรับ
อุตสาหกรรมหลักอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาคนให้ปรับตัวจาก disruption

- ประเทศมีระบบและฐานข้อมูลของคนท่ีสร้างรายได ้ผ่านการ
ท างานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 70,000 คน 

- อุตสาหกรรมมีความพร้อมบุคลากรท่ีจะท าวิจัยไดเ้อง

2. งานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier research 

3. ผลงาน/ ข้อมูลที่น าไปสู่การจัดท านโยบาย

4. โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม

5. การก าหนดโจทย์วิจัย
• ก าหนดตาม OKRs โดยหารือร่วมกับ 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีสว่นร่วม 
• ใช้วิธีประกาศเปิดรับขอ้เสนอโครงการ และ

การมอบโจทย์ให้ผู้ท่ีเหมาะสมไปท าวิจัย
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ผลงานเด่น บพค.

ที ม อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นิ สิ ต จ า ก ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในชื่อทีม CiiBA สร้างชื่อให้ประเทศไทยด้วย
การคว้ ารางวัล ท่ี 3 ของโลกมาครอง จากการ เข้ าร่วมแข่งขัน
”อากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือน ระดับนานาชาติ 
International Micro Air Vehicle Conference and 
Competition 2022”  หรือ “IMAV 2022” จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 12-16 
กันยายน 2565 ณ เมืองเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก

การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตร

ในโรงเรือน ระดับนานาชาติ IMAV 2022

'Establishment of Integrated Ecosystem 

for Quantum Technology Research 

in Thailand', sponsored by PMU-B."

โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงาน

ตามความต้องการของประเทศ โดย 

GenNX Model

AI Quantum Reskill/ Upskill

สร้างนาฬิกาอะตอมเชิงแสงเสถียรภาพสูง

ท าให้เห็นว่าการวิจัยเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยสามารถตั้ง
หลักได้ และสามารถสร้างเครื่องมือท่ีจ าเป็นต่อการวิจัยในอนาคต

ต่อไปได้ด้วยตัวเอง
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National Platform
for Human Resources for the Future

• Earth Science

• Space

• HEP-Med

• Nuclear

• Data Science (AI)

• Carbon Net Zero
• Bioinformatics/ 

Life Science
• Future Food 
• Personalized 

Medicine
• STI Policy Maker

SHA

Film

Festival

Fashion

Frontier Tech Frontier BCG High Caliber

AI / Digital - Infrastructure

• Postgraduate/
Postdoctoral

• Talent Mobility
• ASEAN Talent
• Global Networking

• Upskill
• Reskill
• Newskill

• High Energy 
Physics/ Plasma

• Earth Science/ 
Earth Space

• Quantum

Frontier Science

Strategic 
Platforms

Platform 1
การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ท้าทายของสังคม

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีและ
ลดความเหลื่อมล้ า

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
อววน.  พ.ศ. 2563-2565
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AI & Infrastructure

Program of 2566 - 2570

•ASEAN Talent Mobility
•Multidisciplinary 
Consortium
•Creative Economy

S3
Frontier
Research S4

Brain 
Power

•National Postgraduate/
Postdoctoral System of   
Thailand

•Coding/STEM

S4
Global 

Partners

SHA Frontier

Personalized 
Medicine

Future Food

Bioinformatic

Precision 
Medicine

Personal 
Health AI

Culture Meat

Plant Based 
Protein

Chemical 
Compounds/
Value added

Carbon Net 
Zero

Decarbonization

HEP & Plasma

Quantum

Earth Space/
Earth Science

Film Fashion

Content Fragrance/
Fabric

Cultural

BCG Frontier Frontier / Future 
Technology

Climate 
Change

Festival
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แผนการพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 และ 4

National Platform
(บริหารจัดการในรูปแบบ Clearing House และการจัดการข้อมูลก าลังคนในระบบ digital)

Postdoctoral / Postgraduate 
Researcher

Talent Academy Brainpower
(Reskill /Upskill /New skill)

TRM

ASEAN Talent Mobility

o Industrial Postdoctoral / 
Postgraduate researcher

o Frontier Postdoctoral / 
Postgraduate researcher

o กลุ่ม มทร.

o กลุ่ม มรภ.

Frontier Technology
o HEP/Quantum
o Earth science/space
o AI Metaverse
o BCG (Personalize Medicine, Future Food)

o Creative Economy

o Bioinformatic/health 
consultant 

o Carbon Net Zero 

o Coding / STEM

(Inbound/outbound)

o ASEAN
o ASEAN Plus 112



อัตราก าลังคนของ บพค. ปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการบรหิาร บพค. 

ผู้อ านวยการ บพค. (1)

กลุ่มงาน

บริหารโปรแกรม (11)
กลุ่มงานบริหาร

และสนับสนุน (4)

งานกฎหมาย
การเงิน พัสดุ HR
สอวช. สนับสนุน

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบรหิาร 

บพค. 

(ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2564)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศกึษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

(จ านวน 16 คน)
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อัตราก าลังคนของ บพค. ปีงบประมาณ 2565

คณะกรรมการบริหาร บพค. 

ผู้อ านวยการ บพค. (1)

กลุ่มงาน

บริหารโปรแกรม (15)
กลุ่มงานบริหาร

และสนับสนุน (9)

งานกฎหมาย
การเงิน พัสดุ HR
สอวช. สนับสนุน

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหาร บพค. 

(ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ 2565)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลงัคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

(จ านวน 27 คน)

รองผู้อ านวยการ / 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

(2)
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ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา
ผู้อ านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

รายงานประจ าปี 2564
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
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เป้าหมาย
กระจายความเจริญและสร้างความเข้มแข็งของ

เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น ด้วยความรู้และนวัตกรรม

• การจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ื น ท่ี  ก า ร พัฒนา ชุ ม ชน  ห รื อ ท้ อ งถิ่ น  ท่ี มี
วัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจ๋ิว 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจสังคมในระดับพ้ืนท่ี

พนัธกิจ

• ทุกพื้นที่ น าความรู้ กระบวนการเรียนรู้จาก
งานวิจัยและนวัตกรรมไปปรับใช้เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและลดความเหล่ือมล ้า และ
แก้ไขปัญหาส าคัญที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และ
การเปล่ียนแปลง

วิสยัทศัน์

Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหล่ือมล ้า

นวัตกรรมส าหรับ
เศรษฐกิจฐานราก
และชุมชนนวัตกรรม

13

แผนงาน 
“ชุมชนนวัตกรรม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

แผนงาน 
“มหาวิทยาลัย

เพื่อการพัฒนาพื้นท่ี”

ขจัดความยากจน
แบบเบ็ดเสร็จ
และแม่นย า

14

แผนงาน 
“การวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
อย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า” 

เมืองน่าอยู่
และการกระจาย

ศูนย์กลางความเจริญ

15

แผนงาน 
“การพัฒนาเมืองและ
กลไกการเติบโตใหม่” 

แผนงาน 
“พื้นท่ีนวัตกรรม
การศึกษา”

การแก้ปัญหาวิกฤต
ของประเทศ

17

แผนงาน 
“การสร้างแผนธุรกิจเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานราก

รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
วิกฤตด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน” 

14

แผนงาน 
“การยกระดับและเพิ่มขีด
ความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ”

โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม โปรแกรม
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1. ยุทธศาสตร์ “ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า”

118



119

การขับเคล่ือน Outcome ระดับจังหวัด และขับเคล่ือนเชิงนโยบาย

5

แพลตฟอร์มแก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย าระดับจงัหวัด (PPAOS)

• ระบบส่งต่อและติดตามช่วยเหลือ (KHM V.2)

• จัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยสู่แผนพัฒนำจังหวัด 

กำฬสินธุ์

มีการผลัก ดันแผนงาน /
โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนสู่แผนพัฒนาจังหวัด

ปัตตานี 
มุกดาหาร 

ส่วนกลางและส่วนพื้นที่
• การสร้างกลไกความร่วมมือ

• การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย า ได้ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน ด้วยการค้นหา สอบทาน วิเคราะห์ปัญหาและฐาน
ทุนคนจนทุกมิติ น ามาสู่การแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย า 
โ ด ย บู รณ า ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ทั้ ง ส่ ว นก ล า ง  ไ ด้ แ ก่ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง พม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ศอ.บต. กสศ. และระดับพื้นที่ ได้แก่ สถาบัน
วิชาการ ศจพ.จ. อปท. สภาองค์กรชุมชน ตลอดจนภาคประชา
สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นที่มาของการประกาศเป็นนโยบาย
การขจัดความยากจน ลดความเหลื่ อมล ้ าของรัฐบาล 
“1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน”

• KHM Framework

ฐานข้อมูล TPMAP จ านวน 12,916 คน
คนจนท่ีส ารวจพบ จ านวน 11,963 ครัวเรือน หรือ 51,034 คน

พัทลุง ฐานข้อมูล TPMAP จ านวน 14,342 คน
คนจนท่ีส ารวจพบ จ านวน 14,217 ครัวเรือน หรือ 59,500 คน

การเสริมรายได้ในระดับครัวเรือนเพิ่มขึน้อย่างน้อย 

3 เท่าตัว (เดิม 4,500 บาท/เดือน เพิ่มเป็นหม่ืนบาท) 

และมีการหนุนเสริมของภาคีในพืน้ท่ี โดยเช่ือมโยง
ความร่วมมือทัง้ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ

ไดจ้ัดท าข้อมูลและข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับคณะกรรมการ หมุด
หมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมี
ความคุ้มครองทางสังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม จนสามารถ
ผลักดันให้เป็น 1 ใน 13 หมุดหมายส าคัญของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ท่ีมา: สศช. (2565) 119



2. ยุทธศาสตร์ “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการใน            
พ้ืนที่จากฐานทุนทรัพยากรพ้ืนถ่ินและฐานทุนวัฒนธรรม”

แพลตฟอร์ม “ Local Enterprise ”

เกิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ท่ีมีการ
กระจาย แบบ Fairtrade
เกิดการจ้างงานในชุมชนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน

โมเดลต้นแบบอาชีพ เกิด พัฒนา
และยกระดับ “คน ของ และตลาด”

New Value Chain > เพิ่มรายได้ >
กระจายส่วนแบ่ง “เครื่องแกง”

ยกระดับผลิตภัณฑ์ “เครือข่ายวิสาหกิจข้าว
ปลอดภัยสนามชัยเขต” รายได้เพิ่มขึ้น 12%

995
วิสาหกิจ

40
ผปก.รุ่นใหม่

10%
เพ่ิมมูลค่า

22
สถาบันอุดม

วัคซีนการเงิน ภูมิคุ้มกันธุรกิจ 
Local Enterprise "ปัญหาทาง
การเงินแก้ด้วยความรู้ทางการเงิน"

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshops)
“เงินงอกเงย The Series”

แพลตฟอร์ม “ ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ”
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2. ยุทธศาสตร์ “การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการใน            
พ้ืนที่จากฐานทุนทรัพยากรพ้ืนถ่ินและฐานทุนวัฒนธรรม”

แพลตฟอร์ม “พื้นที่เชิงวัฒนธรรม”

การสร้างย่านเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พัฒนาผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายดอกข่า และมวยด
ริฟกาแฟ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผู้ไท (ภูไท) 

กรณี 18 พ้ืนที่ (ปี 2561-2564)

74

ย่าน

22
สถาบันอุดม

8.57

ROI

47
จังหวัด

6,000

ผปก.

45%

รายได้เพิ่ม

การขับเคล่ือน ผ่านกลไกการท างานของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวอย่างผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ในพื้นที่น าร่อง

การขับเคลื่อนผ่านภาคประชาสังคม

งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว

งานกว๊านพะเยาสายน ้าแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง 
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เกิดพื้นท่ีน าร่องต้นแบบการอนุรักษ์สร้างเศรษฐกิจในพื้นท่ีขับเคล่ือนด้วยงานวิจัยและ
นวัตกรรม เช่น หลาดชุมทางทุ่งสง ตลาดแคมของ และสามารถสกัดและสังเคราะห์งานจัดท า
เป็นข้อเสนอ Reinventing การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม
อีกท้ังยังเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนให้เกิดนโยบายการขับเคล่ือนมรดกวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft power) ของกระทรวง อว. และ Soft Power ของประเทศ เพื่อ
ผลักดันด้านเศรษฐกิจและเช่ือมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สากล

จัดท าเป็นเอกสารสรุปการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นท่ีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
เสนอคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เพื่อประกอบการขับเคล่ือนแผนแม่บท ท่ี 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

การพัฒนา Local Enterprise ด้วย ชุดเครื่องมือ Financial literacy เสริมสร้างพัฒนา
ทักษะด้านบริหารจัดการเรื่องการเงิน เกิดฐานข้อมูลธุรกิจของผู้ประกอบการในพื้นท่ีขนาด
ใหญ่ของประเทศท่ีสามารถน ามาใช้ขยายผลการขับเคล่ือนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ต่อไป

การขับเคล่ือน Outcome ระดับจังหวัด และขับเคล่ือนเชิงนโยบาย
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ตัวแบบเชิงธุรกิจ
จังหวัดปัตตานี

เกิดกลไกความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ระดับจังหวัด และผลักดันเข้าสู่นโยบายในระดับจังหวัดและนโยบายระดับประเทศ

เกิดองค์ความรู้
ตลอดทัง้ 

Value Chain

ร่วมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานทุกภาคส่วนเสนอเข้า ครม. จนเป็น 

“เมืองปูทะเลโลก”

การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจการผลิตปูทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยการมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้เสเีพ่ือสรา้งเป็นสนิค้าเศรษฐกิจ
ชนิดใหม่รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี 

รศ.ดร. ซุกรี หะยีสาแม และคณะ (2564)

ปูด า หรือปูทะเล สัตว์น ้าชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงมาก
ที่จะสามารถพัฒนาเป็นสัตว์น ้าเศรษฐกิจชนิดใหม่ใน
จังหวัดปัตตานีและประเทศไทยในอนาคตได้

เกิด New Value Chain
พลิกฟ้ืนนากุ้งร้าง

ผู้ประกอบการ 40 ราย

หากขยาย 3 จชต.
คาด500ลบ.

ปูทะเล
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3. ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาเมืองน่าอยู่และเมืองแห่งการเรียนรู้”

พัฒนานวัตกรรมเชิงระบบและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้
ผลสัมฤทธ์ิของการศึกษาของ
นักเรียนสูงขึ้น 

พื้นที่การเรียนรู้ในพื้นที่ และองค์ความรู้ พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยาย
ผลนวัตกรรมการศึกษา ทั้งเชิงนโยบาย การจัดการเรียนรู้ 

62
พ้ืนท่ี

คูมื่อการจดัหาแหลง่ทนุ
ส  าหรบัเทศบาล (PPP) 124



ตัวอย่างการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
จากการร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย นอกพื้นท่ีประกาศ พรบ.
พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มี จังหวัดสุโขทัย 
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านการพิจารณาการขอจัดตั้ง
เป็นพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา

ล าปาง

จังหวัดล าปาง เกิดระบบและกลไกการ
ท างานรูปแบบเครือข่ายในการพัฒนาเมือง 
คณะท า งานร่ วม ขับ เคลื่ อนกิ จกรรม ท่ี
เช่ือมโยงและสนับสนุนเมืองแห่งการเรียนรู้ 
โดยบรรจุเข้าสู่แผนแม่บท 20 ปีของ
จังหวัดล าปางและแผนพัฒนาจังหวัด 5
ปี 

❑ เกิดเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จากครั่งท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย 

❑ เกิดระบบและกลไกในการศึกษาท้องถิ่น 
(Local Study) ผ่าน 5 ภูมิวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ จากฐานทุนเดิมและศักยภาพ
ที่มีอยู่ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซ่ึงเป็นต้นแบบองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นดิจิทัล น าไปสู่การต่อยอดและการใช้ประโยชน์ โดย บพท. 
เช่ือมกับภาคีเครือข่ายที่ เกี่ ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ยกระดับเทศบาลเข้าสู่พ้ืนที่ “Digital Transformation” อย่างเต็ม
รูปแบบ

ตัวอย่างการขับเคล่ือนระดับท้องถ่ิน 

ระบบ Digital Transformation 
ถูกต่อยอดขยายผลของงานวิจัย
ใ ห้ กั บองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้อง ถ่ินท่ี เ ข้มแ ข็งใน 5 เมือง 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ขอนแก่น,จังหวัดระยอง  จังหวัด
นครราชสีมา และ จังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือพัฒนาเป็น Block Chain 
City ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

การขับเคล่ือน Outcome ระดับจังหวัด และขับเคล่ือนเชิงนโยบายตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

กำรพฒันำเมอืงแหง่
กำรเรยีนรู้

9

ระดบัท้องถ่ิน

2

ระดบันโยบาล

3

ระดบัจงัหวดั

❑ สร้างนวัตกรรมในรูปแบบ AR Living 
Museum Book และ AR Tourism 
Guidebook

❑ สร้างแผนท่ีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนา
เส้นทางกองคราฟท์
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ตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับจังหวัดพะเยา การขับเคลื่อน Outcome ระดับจังหวัด และขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

พะเยา

สงขลา

ตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับจังหวัดสงขลา 

เข้าเป็นสมาชิก UNESCO 
Global Network of 

Learning City 
ในปี 2565

เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน Phayao Learning City ลดความเหล่ือมล ้า (เป็นไปตาม KPI ของ 
UNESCO) คือ จ านวนผู้เข้าเรียนรู้บนแหล่งเรียนรู้ ออนไลน์ และเพจเฟสบุ๊ค รวม 50,808 คน 

คลังข้อสอบความรู้ท่ีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานท่ีผ่าน

กระบวนการวิจัยแล้ว จ านวน 3 หลักสูตร 15 กิจกรรม

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (IRR) ของ
ผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้อยู่ในระดับ 152%-266% 

กลไกการสร้างพื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อคนทัง้มวลท าให้
เกิดพื้นที่การเรียนรู้ 15 แห่ง

เกิดแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ จ านวน 3
แพลตฟอร์ม

รายได้ของแรงงานนอกระบบหลังการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
5-35% เกิดผลิตภัณฑ์บนฐาน BCG โมเดล 7 

ผลิตภัณฑ์

เกิดภาคีเครือข่ายเร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งเรียนรู้
จ านวน 47 ภาคี

แผนที่ทางวัฒนธรรม เส้นทางการท่องเที่ยว และแผนที่การเดิน
เมืองแต่ละเส้นทาง รวม 3 เส้นทาง

จัดตัง้ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองหาดใหญ่

จัดท าชุดความรู้ของพื้นที่เป็นหนังสือ 5 เล่ม และจัดท าสื่อ
ออนไลน์เสวนา 28 ชุด

ร่วมออกแบบผังแม่บทสวนสาธารณะ แนวทางการบริหารจัด
การเมืองแห่งการเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาเมืองกับ
เทศบาล และผลักดันให้เป็นสวนสาธารณะระดับภาค 

โครงการเป็นส่วนหน่ึงในการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย และ
มีส่วนในการออกแบบเมืองเพ่ือเข้าสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ของ 

UNESCO 126
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สรุปผลการสนับสนุนทุนปี 2564 แยกตามประเภทมหาวิทยาลัย โปรแกรมและแผนงาน

หน่วย บพท. จัดสรรทุน ได้ ร้อยละ 100 ของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน
เบิกจ่ายจริง จ านวน 723.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.8 ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 128



เพื่อทราบรายงานประจ าปีของหน่วยงานในก ากับของสภานโยบาย

1. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2. ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

3. หน่วยบริหารและจัดการทุน 3 หน่วย
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ระเบียบวาระที่ 6.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง      
ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา

เรื่องเพื่อทราบ



ล าดับ ข้อเสนอการจัดการศึกษา ระดับ ผลผลิต หน่วยงานด าเนินการ

1 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์

ป.ตรี ก าลังคนสาขาฉุกเฉินการแพทย์
ในระดับผู้ประกอบโรคศิลปะ จ านวน 15,000 คน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวม 10 แห่ง

2 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิต
บุคลากร High-tech Entrepreneur

ป.ตรี-ป.โท ก าลังคนที่มีความรู้ Frontier knowledge
ด้านเทคโนโลยี จ านวน 400 คน 

ม.ซีเอ็มเคแอล และสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ รวม 6 แห่ง

3 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิต
บุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล

ป.ตรี-ป.เอก บุคลากรด้านวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล 
จ านวน 1,880 คน

ม.หอการค้าไทย

4 ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์การผลิต
ก าลังคนศักยภาพสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้าน
วิทยาศาสตร์ และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

ป.เอก ก าลังคนทักษะสูงที่มีความรู้เชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์ 
(Frontier knowledge) และแนวคิดเชิงนวัตกรรม

จ านวน 175 คน

วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ภายใต้ สป.อว. สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์ และสถาบันอุดมศึกษาที่
เข้าร่วมจัดการศึกษา

ความก้าวหน้าการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษา Higher education sandbox 

• การประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนสภานโยบาย 

• ในการประชุมคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติ

ข้อเสนอการจัดการศึกษาฉบับสมบูรณ์ จ านวน 4 ข้อเสนอ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตก าลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์ส าคัญของประเทศ จ านวนรวม 17,455 คน 

ดังน้ี
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ประเด็นเสนอที่ประชุม

เพื่อทราบความก้าวหน้าการพิจารณาข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐาน
การอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) โดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องด้าน
การส่งเสริมนวัตกรรมการอุดมศึกษา
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ร่างกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ข้อมูลสนับสนุน
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ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์

ยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์
พร้อมเอกสารหลักฐาน

สกสว.

ส่งส าเนาค าขออนุญาตใช้
ประโยชน์ และส าเนา
เอกสารหลักฐาน

ประสงค์ยื่น
ค าโต้แย้ง

ยื่นค าโต้แย้ง
(ภายในสามสิบวัน)

เจ้าของผลงาน

สกสว.

ไม่ใช่

ใช่
กสว.

สอบสวนค าขอ และ
จัดท าส านวนบันทึกข้อเท็จจริง

และความเห็น

พิจารณาค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ และ
แจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค าขอ
และเจ้าของผลงานทราบ

หมายเหตุ คู่กรณีอาจอุทธรณ์ต่อสภานโยบายได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าส่ัง
ดังกล่าว

ฉบับที่ 7 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
การขอใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรมโดยบุคคลภายนอก พ.ศ. ....
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“เทคโนโลยีที่เหมาะสม” เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาชมุชนท้องถิ่นหรอืพื้นที่ 

ทั้งนี้ ซึ่งเหมาะสมกับสังคมและวฒันธรรมของชุมชนหรือพื้นที่ และมีราคาพอสมควรทีเ่ขา้ถึงได้

หลักการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ฉบับที่ 8 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย การส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวตักรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....

ด าเนินการเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือต่อ

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มิใช่
เพ่ือประโยชน์ทางพาณิชย์หรือ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น

ให้ความส าคัญกับ
การรับฟังข้อเสนอแนะ
และการมีส่วนร่วมของ

ผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนที่เป็น
เป้าหมาย

ต้องค านึงถึงผลกระทบหรือความ
เปล่ียนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน
หรือชุมชน รวมถึงผลกระทบต่อ

ความยั่งยืนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ 
และสภาพแวดล้อมในพื้นที่

ค านึงถึงความซับซ้อน ต้นทุนและ
ความเป็นไปได้ในการเข้าถึง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ
ประชาชนหรือชุมชน

01 02 03 04
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

มีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ โดยท าหน้าที่จัดท าแผนและ
นโยบาย และจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการน างบประมาณดังกล่าวไปใช้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานเฉพาะมีหน้าที่และอ านาจให้ทุนสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไปใช้ประโยชน์

หน่วยงานอื่นที่สภานโยบายฯ 
ก าหนดโดยข้อเสนอของ กสว.

หน้าที่ของหน่วยงานให้ทุนเกี่ยวกับ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์

1 ส ารวจความต้องการเทคโนโลยีในพื้นที่ต่าง ๆ และแสวงหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีในพื้นที่นั้น

2 จัดให้มีการประเมินศักยภาพในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์

3
สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าของผลงานวิจัยฯ กับ
บุคคลซึ่งมีศักยภาพในการถ่ายทอดหรือขยายผลผลงานวิจัยฯ ไปสู่พื้นที่
เป้าหมาย รวมถึงหน่วยงานในระบบวิจัยหรอืหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

4
ให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าในการเจรจาและประเมินค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรมในการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์

5 เป็นคนกลางในการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการน าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์
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ผู้ให้ทุนซ่ึงเป็นเจ้าของรายงานข้อมูลเก่ียวกับผลงานวิจัย
และนวัตกรรมต่อ กสว. อย่างน้อยปีละครั้ง

องค์ประกอบของรายงาน

1) ชื่อและรายละเอียดของผลงานวจิัยและนวัตกรรม

2) ชื่อหน่วยงานของรัฐผู้ให้ทุนซึ่งเปน็เจ้าของ

3) ชื่อผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวตักรรม

4) รายละเอียดเกีย่วกบัสิทธิในการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

5) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรม  ทั้งนี้ หากไม่
มีการ
ใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวตักรรม ให้ระบุถึง
เหตุผลรวมทั้งปัญหาหรอือุปสรรคที่ท าให้ไม่มกีาร
ใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวตักรรมดังกล่าว

6) รายได้หรือประโยชนต์อบแทนอืน่ที่ได้รับจากการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวตักรรม

ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการรายงานผลงานวจิัยและนวตักรรมที่ผู้ให้ทุนเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. .... 

ฉบับที่ 9
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คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) เป็นผู้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการให้ทุน

สนับสนุน
การวิจัยและนวตักรรม

2) เป็นผู้รับทุนหรือเป็นนกัวจิัยในโครงการที่ได้รบัทุน
สนับสนุนการวิจัยและนวตักรรม

ให้คนต่างด้าวและหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยและนวัตกรรม มีสิทธิและหน้าที่ร่วมกันและให้
ความเป็นเจ้าของผลงานหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปตามที่ก าหนดใน
สัญญาร่วมให้ทุน

ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของคนต่างดา้วซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่จะได้รับการส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์
ผลงานวิจัยและนวตักรรม พ.ศ. ....

ฉบับที่ 10

ข้อก าหนดในสัญญาให้ทุนเรื่องการให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ

• ผู้รับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเป็นคนต่างด้าวมีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานดังกล่าวแต่
เพียงผู้เดียวได้ แต่การใช้ประโยชน์นั้นจะต้องมีฐานการผลิต การสร้าง
นวัตกรรม หรือสร้างความรู้ หรือการจ้างงานหลักในประเทศไทย 

• กรณีพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษท าให้ไม่อาจใช้ประโยชน์ในประเทศไทยได้
หรือไม่มีความสามารถในการผลิตภายในประเทศ ผู้ให้ทุนอาจพิจารณา
อนุญาตให้คนต่างด้าวมีสิทธิใช้ประโยชน์ผลงานนั้นแต่เพียงผู้ เดียวใน
ต่างประเทศก็ได้

ในกรณีที่สัญญาให้ทุนไม่ได้ก าหนดเรื่องการให้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยฯ

• ผู้รับทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวอาจขออนุญาตใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม แต่ไม่สามารถขอเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวได้
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1
กรณีคนต่างด้าวร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม และสภานโยบายฯ เห็นว่า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญ
ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ และคนต่างด้าวดังกล่าวได้จัดให้มีตัวแทนหรือบุคคลซึ่งสามารถติดต่อได้ในราชอาณาจักร 
และให้ความยินยอมให้ใช้บังคับกฎหมายไทยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

2
กรณีคนต่างด้าวเป็นผู้รับทุนหรือเป็นนักวิจัยในโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐ 
และสภานโยบายฯ เห็นว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือ
ก่อให้เกิดประโยชน์ส าคัญต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ และคนต่างด้าวดังกล่าวได้จัดให้มีตัวแทนหรือบุคคลซึ่งสามารถ
ติดต่อได้ในราชอาณาจักรและให้ความยินยอมให้ใช้บังคับกฎหมายไทยในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

หากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมประสงค์จะให้สภานโยบายประกาศก าหนดให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับแก่คนต่าง
ด้าว ซ่ึงมีลักษณะตาม 1 หรือ 2 ให้หน่วยงานดังกล่าวเสนอเรื่องต่อ กสว. เพ่ือให้ความเห็นและน าเสนอสภานโยบายฯ เป็นกรณี ๆ ไป

ฉบับที่ 11 ร่างแนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ผลงานวจิัยและนวตักรรม พ.ศ. 
2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
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ค าอุทธรณ์
สมบูรณ์

ผู้อุทธรณ์

ไม่ใช่

ใช่

แจ้งผู้อุทธรณ์แก้ไข
ค าอุทธรณ์ให้สมบูรณ์

ภายในสิบห้าวัน

ยื่นค าอุทธรณ์
พร้อมเอกสาร
หลักฐาน

สอวช. หรือ 
สกสว.

ออกใบรับค าอุทธรณ์
และตรวจค าอุทธรณ์

ท าความเห็นเบื้องต้น
ส่งพร้อมค าอุทธรณ์

ผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยอุทธรณ์

วินิจฉัยอุทธรณ์ และ
แจ้งค าวินิจฉัย
อุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ แก้ไขค าอุทธรณ์

ฉบับที่ 12 ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าด้วย การยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

ผู้มีอ านาจวินิจฉัยอุทธรณ์

ผู้อ านวยการ สกสว.

กสว.

สภานโยบายฯ

• ส าหรับการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดย
พนักงาน สกสว.

• ส าหรับการอุทธรณ์เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลา
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตาม
มาตรา 13 หรือค าสั่งทางปกครองที่ออกโดย
ผู้อ านวยการ สกสว.

• ส าหรับการอุทธรณ์เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดย
บุคคลภายนอกตามมาตรา 20
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กฎหมายล าดับรองที่อยู่ในอ านาจของ กสว.

ล าดับ ชื่อกฎหมายล าดับรอง

1 ระเบียบ กสว. ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งไม่สมควรให้เป็นของบุคคลใดหรือองค์กรใดเป็นการเฉพาะ 
พ.ศ. 2565

2 ระเบียบ กสว. ว่าด้วยการเปิดเผย ความเป็นเจ้าของ และการโอนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565

3 ระเบียบ กสว. ว่าด้วยการก าหนดข้อสัญญาที่เป็นสาระส าคัญของสัญญาให้ทุน พ.ศ. 2565

4 ระเบียบ กสว. ว่าด้วยการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมและการรายงาน พ.ศ. 2565

5 ระเบียบ กสว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรรายได้ให้แก่นักวิจัยและการน ารายได้ไปใช้ส าหรับการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรม พ.ศ. 2565

6 ระเบียบ กสว. ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์แก่นักวิจัยที่ด าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565

7 ประกาศ กสว. เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนแก่นักวิจัยที่ด าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2565
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือมีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน 7 ฉบับ



ระเบียบวาระที่ 5.1
กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา 
และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
และการแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณ

ข้อมูลสนับสนุน
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3

สรุปเรื่อง
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

2562 มาตรา 17 (2) ระบุ ให้ รมว.อว. มีหน้าท่ีและอ านาจเสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีด้านการอุดมศึกษาต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
รวมทั้งเสนอระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวงเงินฯ
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา โดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของ กกอ.

➢ กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ให้ความเห็นชอบ 
เป้าหมายผลผลิตและกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567

➢ เสนอ รศ.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นประธานกรรมการ มอบหมาย นายสุเมธ แย้มนุ่น และ ศ.พีระพงศ์ 
ทีฆสกุล เป็นผู้แทน กกอ. ในคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567
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1.1 ประมาณเป้าหมายจ านวนนักศึกษารวม หลักสูตรระดับปริญญา (Degree) ประจ าปีการศึกษา 2566

มีนักศึกษารวมจ านวน 1,385,086 คน 

1.2 เป้าหมายการผลิตบัณฑิตตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจ าปีการศึกษา 2566

1. เป้าหมายผลผลิตที่จะส่งมอบภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปดี้านการอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ร้อยละ 30 ของ
นักศึกษารวม ที่ศึกษาใน
สาขาวิชาตอบโจทย์กลุ่ม
อุตสาหกรรม ตามหมุด
หมายที่ 1- 6 ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
และกรอบ อววน.
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1ประจ าปีการศึกษา 2566 จ านวนไม่น้อยกว่า 25,000 คน คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของจ านวนประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป 

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

1.3 เป้าหมายการพัฒนาก าลงัคนหลักสูตรระยะสัน้รูปแบบ Non – Degree (Re Skills, Up Skills, New Skills) 

1.4 เป้าหมายการพัฒนาก าลังคนตลอดช่วงชีวิต (Non - age group) 

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป (Non – Age group) ในระบบอุดมศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 275,000 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของจ านวนประชากรไทยอายุ 25 ปีขึ้นไป

1.5 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2566

สัดส่วนบุคลากร
สายวิชาการ: สายสนับสนุน 
คิดเป็น 1 : 2
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1.6 เป้าหมายผลผลิตโครงการพลิกโฉมมหาวทิยาลัย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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งบประมาณตามมาตรา 45(3) ก าหนดแนวทางบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยผลักดันการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหวา่งการพิจารณาของส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป

2. ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

การด าเนินการตาม ค.ร.ม. เมื่อ 4 ม.ค. 2565 ที่มีมติอนุมัติข้อเสนอแนวทางการพัฒนา (Roadmap) ระบบ
การจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อยู่ในระยะที่ 2 ตามรูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Result - based 
Budgeting ที่มีการก าหนดต้นทุนงบประมาณต่อหน่วยการผลิตบัณฑิต (Budget Cost Per Unit) รายสาขาวิชา 
16 กลุ่ม เชื่อมโยงกับประมาณการจ านวนนักศึกษารวมที่เป็นเป้าหมายการจัดการศึกษารูปแบบปริญญา (Degree) 
ในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว เพื่อก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามมาตรา 45(2) 
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3. กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วย : ล้านบาท
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การด าเนินการจัดท า ร่าง กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี
ด้านการอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบบุคลากรตามมาตรา 45(1)

ประมาณการด้วยวธิี weighted 
moving average จากข้อมูล
งบประมาณ ปี 2563 - 2566 

จ านวนวงเงนิรวมทัง้สิน้ 
70,715,230,423 บาท ลดลง
จาก ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 ซึ่งมีจ านวนเงิน 
71,582,982,900 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 1.21 

งบด าเนินงานตามมาตรา 45(2)

ประมาณการจ านวนนักศึกษารวมที่เป็น
เป้าหมายการจัดการศึกษารูปแบบปริญญา 

(Degree) ประจ าปีการศึกษา 2566 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือ

ค านวณงบประมาณด้วยวิธี budget cost 
per unit รวมเป็นจ านวนวงเงินทั้งสิ้น 

38,693,839,996 บาท เพ่ิมขึ้นจาก ร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีจ านวนเงิน 
34,769,637,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 

11.29

งบงบลงทุนและงบเงินอุดหนุนตาม
มาตรา 45(3)

ก าหนดประมาณการงบประมาณภายใต้
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re–

Inventing University) ตามการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม จ านวน 80 แห่ง 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอน (Manpower) 2) การพัฒนา
แสวงหาบุคลากร (Brainpower) 3) ความ
เป็นนานาชาติ (Global Perspective) 4) 

การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม 
(Research and Innovation) และ 5) 

การสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือ 
(Engagement) จ านวนวงเงินรวมท้ังสิ้น 

5,561,333,000 บาท
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แนวทางการก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามมาตรา 45 (2)

ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 –2564

ก าหนดทิศทางของแนวโน้มการจัดการศึกษา 
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิา (ISCED)

ค านวณงบประมาณตามมาตรา 45 (2) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธี 
budget cost per unit และจ านวน

นักศึกษารวมที่ประมาณการเป็นเป้าหมายการ
จัดการศึกษารูปแบบปริญญา (Degree) 

ค านวณต้นทุนตามกลุ่มสาขาวชิา (ISCED) 
ต้นทุนการผลิตในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา คิด
เป็นวงเงินรวม 38,693,839,996 บาท 
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เปรียบเทียบกรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ

*

*

* ได้รับจัดสรรจากกองทุนส่งเสริม ววน.
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ข้อเสนอ Roadmap การพัฒนาระบบการจัดสรรและบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยหลักการ Demand-side Financing

ระยะที่ 1
พัฒนาแผนปฏิบัติการการอดุมศึกษาเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนก าลังคน การ

ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้านอุดมศึกษา 
และการก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ

ด้านอุดมศึกษา

(PLAN-BASED BUDGETING)

ระยะที่ 2
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ

ด้านอุดมศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์

(RESULT-BASED BUDGETING)

ระยะที่ 3
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ
แบบบูรณาการผ่านด้านอุปสงค์

เป็นหลัก

(DEMAND-DIRECTED  BUDGETING)

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567-2570 ปีงบประมาณ 2571 เป็นต้นไป
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กลไก/
แนวทาง
จัดสรร
งบประมาณ

งบประมาณประจ าตาม 45(1) และ 45(2)
วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนา
ก าลังคนที่ก าหนดตามแผนด้านการอุดมศึกษา (Plan-
based)
• แผนปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา 
• แผนปฏิบัติการผลิตก าลังคนของประเทศและการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต

งบประมาณประจ าตามมาตรา 45 (1) และ 45 (2)
วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
(Result-based) ด้วยหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ
• สัญญาณความต้องการก าลังคน (Demand-

signal)
• แผนพัฒนาก าลังคนจากนโยบายการพัฒนาประเทศ 
(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

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 45(3)
• แผนงานบูรณาการการผลิตและพัฒนาก าลังคน
สมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

• แนวทางโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 45(3)
• ใช้กองทุนพัฒนาการอุดมศึกษาเป็นกลไกสนับสนุน

เครื่องมือ
สนับสนุน

• ระบบข้อมูลการอุดมศึกษา • แพลตฟอร์ม Demand-Supply ก าลังคน ที่สามารถ
วิเคราะห์สัญญาณความต้องการก าลังคน (Demand-
signal)

• การปรับกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาการ
อุดมศึกษาฯ

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

• การปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร งปม.
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บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตาม Roadmap การพัฒนาระบบการจัดสรรและบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุง่
ผลสัมฤทธิ์ ด้วยหลักการ Demand-side Financing

ระยะที่ 1
พัฒนาแผนปฏิบัติการการอดุมศึกษาเพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการวางแผนก าลังคน การ
ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณด้าน
อุดมศึกษา และการก าหนดแนวทางการ
บริหารงบประมาณด้านอุดมศึกษา

(PLAN-BASED BUDGETING)

ระยะที่ 2
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ

ด้านอุดมศึกษาแบบบูรณาการโดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์

(RESULT-BASED BUDGETING)

ระยะที่ 3
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณ
แบบบูรณาการผ่านด้านอุปสงค์

เป็นหลัก

(DEMAND-DIRECTED  
BUDGETING)

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567-2570 ปีงบประมาณ 2571 เป็นต้นไป

บทบาท
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

• สป.อว.: วิเคราะห์ วางแผนและขบัเคลื่อน
การด าเนินงานโดยใช้กลไกแผนปฏิบัติการ 
และแผนงานบูรณาการฯ

• ส านักงบประมาณ: วิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณ

• กยศ.: ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียน

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทปอ./ภาคเอกชน 
ฯลฯ): ร่วมวิเคราะห์และวางแผน และ
ขับเคลื่อน

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

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

• กยศ.: ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียนโดยพิจารณา
สัญญาณความต้องการ

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทปอ./ภาคเอกชน ฯลฯ): 
ร่วมวิเคราะห์และวางแผน และขับเคลือ่น และ
ร่วมลงทุนการผลิตและพฒันาก าลังคน

• สป.อว.: วิเคราะห์สัญญาณความต้องการ 
เสนอกรอบวงเงินการอุดมศึกษา และบริหาร
กองทุนเพื่อจัดสรรงบประมาณสู่
สถาบันอุดมศึกษา

• ส านักงบประมาณ: วิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณสู่กองทุนฯ ตามกรอบวงเงินฯ

• กยศ.: ให้เงินกู้ยืมแก่ผู้เรียนแบบโดยบูรณา
การและสอดรับกับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดิน

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทปอ./ภาคเอกชน ฯลฯ): 
ร่วมวิเคราะห์และวางแผน และขับเคลือ่น และ
ร่วมลงทุนการผลิตและพฒันาก าลังคน
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ผลกระทบเบ้ืองต้นทีไ่ด้รบัจากการจัดสรรงบประมาณ 2563-2565
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ความจ าเป็นในการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

01เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาตามแผนแม่บทที่ 23 
(ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม) 

02
ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายไดป้าน
กลาง และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี 

พ.ศ.2580

• ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้าง
ฐานทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น
เป็นอันดับ 1 ใน 30 ของโลกภายในปี 
พ.ศ. 2580 (วัดโดย WEF และ IMD)

• มูลค่าการลงทุน ววน. ต่อ GDP เพ่ิมขึ้น 
เป็นร้อยละ 1.7 ภายในปี พ.ศ. 2570 
และร้อยละ 2.0 ภายในปี พ.ศ. 2580
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ผลกระทบที่ต้องการภายในปี 2570 ตามแผนด้าน ววน. 2566-2570

2567 2568 2569 2570

ประมาณการ Impact ที่ต้องการจากการลงทุน (ล้านบาท)
จากผลต่างระหว่าง GDP ที่ประสงค์กับที่จะเติบโตโดยปกติ
โดย ววน. เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

861,999 1,326,273 1,822,184 2,341,881

เงินลงทุน R&D ทั้งหมดที่จ าเป็น (ล้านบาท) 319,259 384,600 470,241 539,915

เงินลงทุน R&D ภาคเอกชน 70% (ล้านบาท) 223,481 278,835 352,681 418,434

เงินลงทุน R&D ภาครัฐ 30% (ล้านบาท) 95,778 105,765 117,560 121,481

ประเทศไทยมีอันดับดัชนีความยั่งยืน (SDG Index) 
ที่สูงขึ้น อยู่ใน 35 อันดับแรก

* ความยากจน  ความเหลื่อมล้ า  คอร์รัปชัน  ความรุนแรง ลดลง
* คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความงอกงามของศิลปวัฒนธรรม และ

ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

ประเทศเป็นหนึ่งในผู้น าเทคโนโลยี (Front Runner) 
ในระดับสากลส าหรับสาขาเป้าหมายของประเทศและในระดับ
อาเซียนส าหรับอุตสาหกรรมและบริการใหม่แห่งอนาคต

ก าลังคนของประเทศมีผลิตภาพและศักยภาพ
สูงขึ้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ 

ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของ
ภาคเอกชนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ด้วยการกระตุ้นของ
การลงทุนของรัฐ และนโยบาย/มาตรการด้าน อววน.

สังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนเป้าหมาย มีความ
ตระหนักรู้ในความส าคัญ ประโยชน์ และคุณค่าจาก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

ประเทศไทยมีอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก 
(Global Innovation Index) ที่สูงขึ้น 

อยู่ใน 35 อันดับแรก
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โครงสร้างเงินลงทุน R&D ของภาครัฐ

รายการ 2567 2568 2569 2570

1.เงินลงทุน R&D ทั้งหมดที่จ าเป็น 319,259 384,600 470,241 539,915

สัดส่วนของค่าใช้จ่าย R&D ต่อ GDP 1.83% 2.11% 2.48% 2.74%

2. งบประมาณ R&D เฉพาะภาครัฐ 95,778 105,765 117,560 121,481

2.1 การลงทุน R&D จากเงินรายได้ภาครัฐและจากกองทุนอื่น ๆ 33,000 28,000 27,000 26,000
2.2 เงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 18,300 18,600 18,800 19,000
2.3 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ ววน. 44,478 59,165 71,760 76,481
2.3.1 งบประมาณแผนงานอื่น แผนส่งเสริมอุตสาหกรรม 

แผนส่งเสริม SMEs ฯลฯ ที่ด าเนินงานตามแผนด้าน ววน.
13,400 12,000 11,500 11,000

2.3.2 งบประมาณแผ่นดินผ่านกองทุน ววน. 31,078 47,165 60,260 65,481

เสนอตั้งกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. ผ่านกองทุนส่งเสริม ววน. 31,100 ล้านบาท**

**ผ่านมติจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 8/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
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กรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.  ปี 2567

Fundamental Fund (FF)
35-40% 

ของกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.

Strategic Fund (SF)
60-65% 

ของกรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน.

Research Utilization (RU)
5,000 ล้านบาท

ส าหรับการขับเคล่ือนงานตาม พ.ร.บ. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฯ

กรอบวงเงินงบประมาณด้าน ววน. 31,100 
ล้านบาท  
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งบประมาณรายยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ยุทธศาสตร์

สัดส่วน
งบประมาณ

ตัวอย่างผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

35%
10,885 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวตัการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

30%
9,330 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
ระดับข้ันแนวหน้าที่ก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของ
ประเทศในอนาคต

15%
4,665 ลบ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้
เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าว
กระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

20%
6.220 ลบ.

รวมงบประมาณ
100%

31,100 ลบ.

• จ านวนนโยบาย นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย 190 รายการ

• จ านวนวัคซีนโควิด-19 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การ
ให้บริการการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย า 3 รายการ

• จ านวนธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) 
400 ราย

• จ านวนเมืองน่าอยู่ที่มีการพัฒนาเชื่อมโยงกับชุมชน/ท้องถิ่นโดยใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น 5 เมือง

• ก าลังคนสมรรถนะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยนวัตกรรม 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
1,000 คน

• จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า รวมถึงเทคโนโลยี
ต้นแบบที่ถูกน าไปประยุกต์ใช้และ/หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 15 ชิ้น

• จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางคุณภาพที่ได้รับการพัฒนายกระดับให้ทัดเทียมสากล หรือได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล 10 ระบบ

• ประเทศไทยมีศูนย์กลางก าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน 
และมีศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ที่ได้รับการยอมรับ
ระดับสากลเพิ่มขึ้น 1 แห่ง

ผลตอบแทนจากการลงทุน 2 เท่าในปี 2570 ~ 65,000 ลบ. 160
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กรอบงบประมาณ Strategic Fund  25 แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

BCG ในด้าน
การแพทย์และสุขภาพ

BCG ในด้าน
เกษตรและอาหาร

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และบริการแห่งอนาคต 

ผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

เศรษฐกิจฐานราก ขจัดความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ า

ความร่วมมือด้านการวจิัย 
เป็นศูนย์กลางก าลังคน
ระดับสูงของอาเซียน
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ระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบการติดตามและ
ประเมินผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมและ
หน่วยรับงบประมาณ 

ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยผ่านระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลาง 

ระบบผลักดัน
การน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ 

กลไกของระบบบริหาร
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กลไกและมาตรการเพื่อ
พัฒนา/สร้างความ

เข้มแข็งของระบบ ววน. 

กลไกระดมทุนและ
ร่วมลงทุนกับ
กองทุนและ
หน่วยงานอื่น

แนวทางการจัดสรร
ที่สอดคล้องกับ
แผนด้าน ววน.

หลักเกณฑ์การจัดสรร
เป็นไปตามประกาศ 

กสว.

การจัดสรรงบประมาณ
ด้าน ววน. 

(กลยุทธ/์มูลฐาน)

การจัดสรรงบประมาณ
แบบ Block Grant / 

Multi-Year

ระบบบริหาร
งบประมาณ 

1.2 1

1.1

1.4

1.5 2

2.6

2.5

2.42.3

2.2

2.1

ระบบการจัดสรร
งบประมาณ 

1.3

การจัดสรรตามศักยภาพ
นักวิจัย/โครงการ 

ทีโ่ปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
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