




รัฐบาลก�าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือเป็น 

แนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว และน�าประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยก�าหนดให้มีพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีความส�าคัญต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ ในระยะยาว 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบ 

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 -  

2570 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางนโยบายที่ครอบคลุม แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิต 

และพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 - 2570  

และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 - 2570

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2566 - 2570 จึงเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศท่ีส�าคัญ ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ เกิดพลังใน 

การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ีสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

และนโยบายของรัฐบาล ดังวิสัยทัศน์ท่ีว่า “สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับ 

ความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต” โดยม ี

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนการด�าเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ค�ำน�ำ
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กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
พ.ศ. 2566-2570



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มี 

ความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข 

ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า 

ที่ก้าวหน้าล�้ายุค เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาก�าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน

ทั้งน้ี มีประเด็นส�าคัญของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาและ 

การเรียนรู้ การพัฒนาและยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อวางรากฐานอนาคต  

มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

(พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อให้การพัฒนา 

ประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก 

ต่อประเทศไทย ท�าให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักหรือชะลอตัว ส่งผลให้การว่างงานเพิ่ม 

สูงขึ้น ความเหลื่อมล�้าในมิติต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อการศึกษาของประชาชนในทุก 

ระดับ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดสมดุลในการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจเป็นหลักโดยพึ่งพาต่างชาติในระดับสูง และสะท้อนถึงปัญหารากเหง้าทางสังคมที่ถ่วง 

การเจริญเติบโตของประเทศ 

ในการจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดจากวิกฤติโควิด-19 และเตรียมการรองรับความท้าทาย 

และโอกาสใหม่ในอนาคต ได้มีการปรับแผนระดับชาติต่างๆ ให้สอดรับ อาทิ แผนแม่บทเฉพาะกิจ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 และกรอบแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 เน่ืองด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม เป็นฟันเฟืองส�าคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาอย่างสมดุลด้วย 

นวัตกรรม จึงควรจัดท�ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศหลังวิกฤติ โควิด-19 เพื่อใช้ 

ก�าหนดทิศทางและแนวทางในการปรับปรุงแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 และจดัท�าแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 

ต่อไป

เพือ่ให้การจดัท�ากรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

พ.ศ. 2566-2570 เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ จงึได้มกีารแต่งตัง้คณะท�างาน 

จัดท�ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือก�าหนด 

กรอบแนวคิดและแนวทางการด�าเนินงาน รวมท้ังแนวทางการบูรณาการแผนด้านการอุดมศึกษาและ 

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในการจัดท�ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้น 

ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง นโยบาย มติ และ 

ข้อสั่งการที่ส�าคัญ รวมท้ังทิศทางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและ 

แนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากน้ี ยังได้มีการประชุม 

ระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ที่มี 

เป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจน ปฏิบัติได้ รองรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งความท้าทายและ 

โอกาสในอนาคต 

บทน�ำ
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การจัดท�ากรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้สอดรับกบัทิศทางการพฒันาประเทศหลงัวิกฤตโิควิด-19 ได้ใช้หลกัการชีน้�า คอื เป็นการก้าวกระโดด 

ครั้งใหญ่ (Take a Giant Step) ของประเทศ ด้วยการสนธิก�าลังของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม มีธงบอกทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายและท�าได้จริง เกิดผลจริงใน 

กรอบเวลาที่ก�าหนด และสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุ่งเน้นที่เป็นจุดคานงัด ชายขอบของศาสตร ์

และการพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) ที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นพลังสร้างผลลัพธ ์

ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยพลังจากการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม เก่งในบางเรื่องที่ส�าคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) ไม่ท�าทุกเรื่อง โดยใช้ความได้เปรียบ 

ทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Advantage) จุดแข็งด้านอัธยาศัย จิตใจ วัฒนธรรม และทักษะ 

ของคนไทย ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและพันธมิตร 

ความร่วมมือที่มีอยู่และที่ต้องการท�าในเรื่องนั้นๆ เน้นการใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริการ อีกทั้งพร้อมในการก้าวสู่ 

อนาคต ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งต่อยอดจากโอกาสและ 

ข้อได้เปรยีบท่ีประเทศไทยมอียู ่ เน้นการพฒันาโดยมีเป้าหมายคูข่นาน คอื ยกระดบัขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันและความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ในระดับประเทศ พร้อมทั้งสังคม 

และเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงรวมถึงการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า และ 

พัฒนาศักยภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้ามศาสตร์  

ข้ามกระทรวง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และกรอบแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ สนธิก�าลัง ร่วมเป็นเจ้าของ 

และร่วมรับผิดชอบ (Synergy, Co-Ownership, Joint Accountability) สร้างผลลัพธ์ร่วม (Joint 

Outcome) รวมท้ังการสร้างความร่วมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคีภาคส่วนต่างๆ มาร่วม 

ยกระดับการพัฒนาลักษณะ Co-Production และ Co-Investment เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

ทั้งในระบบ อววน. และกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของ 

ประเทศ และพันธกิจของหน่วยงาน/ภาคส่วน 

บทสรุปส�ำหรับผูบ้ริหำร
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กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ฉบับน้ี ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สานพลังการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า และพร้อมก้าวสู่อนาคต” โดยมี 

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาเศรษฐกจิไทยด้วยเศรษฐกจิสร้างคณุค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

    ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู ่

   อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ 

   แก้ไขปัญหา ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรมระดบัขัน้แนวหน้า 

   ทีก้่าวหน้าล�า้ยคุ เพือ่สร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก�าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐาน 

   การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด 

   และอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดอย่างเป็นรูปธรรมในด้านที่ 

จะพลิกโฉมประเทศ จงึได้ก�าหนด จุดมุง่เน้นของนโยบาย (High-priority Policy) จากประเดน็ส�าคญั 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ได้ก�าหนดจุดมุ่งเน้นของนโยบายและ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของประเทศที่ อววน. มีศักยภาพท�าให้บรรลุได้ภายในปี 2570 ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพัฒนาตลอด 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยมีเป้าหมายว่า 

 ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เอง ภายใน 2 ปี และ 

  เป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ปี

	 ● ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง 

   (Advanced Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ปี

12

กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
พ.ศ. 2566-2570



2. ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้น

คุณค่าและความยั่งยืน สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ�้ามีสัดส่วนสูงขึ้น 

  อย่างมีนัยส�าคัญ ภายใน 5 ปี

	 ● รายได้จากการท่องเท่ียวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้น 

  และกระจายสู ่เมืองรอง ชุมชน และผู ้ประกอบการรายย่อย เพ่ิมมากขึ้นอย่างม ี

  นัยส�าคัญ ภายใน 5 ปี

3. ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน�าด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีคุณค่า 

และมูลค่าสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืน โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็น 

อันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน�าของโลกด้าน Functional 

  Ingredients, Functional Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 

   1 ใน 10 ของโลก 

	 ● ประเทศไทยเป็นผู้น�าของโลกในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง 

  โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจ�านวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่งเท่าตัว

4. ผู้สูงอายุมีศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้แก่สังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีเป้าหมายว่า ผู้สูงอายุไทยที่สามารถพ่ึงตนเองได้ และสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม มีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ภายใน 5 ปี

5. ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล�้ายุคสู่อนาคต และ 

เทคโนโลยีอวกาศ ส�าหรับการยกระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการที่มีอยู่แล้ว และพัฒนา 

อุตสาหกรรม/ธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบแบตเตอรี่และช้ินส่วนส�าคัญ ที่ก้าวหน้า และล�้ายุค 

  สู่อนาคต ภายใน 5 ปี
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 ● ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได้ 

   1,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย

 ● ประเทศไทยสามารถสร้างดาวเทียมท่ีวิจัย/พัฒนาโดยคนไทยและส่งไปโคจรส�ารวจ 

  รอบดวงจันทร์ ภายใน 6 ปี 

6. ประเทศไทยสามารถสร้างก�าลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง 

ของอาเซียน โดยการพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และ 

สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลาง 

  การเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก 

  ภายใน 5 ปี

 ● ประเทศไทยมีก�าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความต้องการทั้งหมดของ 

  อุตสาหกรรมเป้าหมายส�าคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต สอดรับ 

  กบัปรชัญาการอดุมศกึษาไทยใหม่ โดยพลกิโฉมระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และร่วมมอื 

  กับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ ภายใน 5 ปี

	 ● ก�าลังคนท่ีผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที ่

  พึงประสงค์ที่จ�าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 5 ปี

ในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานภายใต้กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน ์

และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้ระบุกลไกขับเคล่ือนด้านระบบแผน ระบบงบประมาณรวมทั้งรูปแบบ 

การสนับสนุนทุนต่างๆ (Funding Modalities) และระบบติดตามประเมินผล ซึ่งทั้งสามระบบจะต้อง 

มีการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลและท�างานสอดรับกัน
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1
บทท่ี

1. แนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงท่ีส�ำคัญของโลก และแนวทำงสำกล 
 ในกำรเปล่ียนแปลงเชิงระบบเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื

จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญั (Megatrends) ท่ีส่งผลกระทบทัง้ต่อโลกและประเทศไทย 

ในระยะยาวทั้งด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง จนถึงสถานการณ ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 หรือ โควิด-19) ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบ 

อย่างรุนแรง ส่งผลให้แนวทางการพัฒนาประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง 

ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1) นวัตกรรมพลิกโฉม (Disruptive innovation) ที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคต เช่น ยานพาหนะขับเคล่ือนอัตโนมัติ  

(Autonomous Vehicle) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และบล็อกเชน (Blockchain) 

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่เทคโนโลยีดิจิทัล 

ถูกน�ามาใช้ในหลายภาคส่วน ส่งผลให้วิถีการด�าเนินชีวิตและการด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ 

สังคมแบบเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น รูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่เกิดการเติบโตอย่างมากของเศรษฐกิจ 

แพลตฟอร์มและเศรษฐกิจแบ่งปัน รูปแบบการท�างานที่ท�าจากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบออนไลน์ และ 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล (Personaliezed) มากข้ึน แต่ความก้าวหน้า 

ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลิกโฉมที่มีอิทธิพลอย่างมาก ก็อาจน�าไปสู ่ปัญหาการขาดแคลน 

แรงงานทักษะสูงหรือเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับทักษะที่ต้องใช้ในการท�างาน 

ในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจจะทดแทนแรงงานคนรูปแบบเดิม และเกิดความ 

ไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ความเหล่ือมล�้าของศักยภาพในการแข่งขัน 

ของภาคธุรกิจ ตลอดนความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

บริบทส�ำคัญจำกแนวโน้มและสถำนกำรณ์
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2) สังคมสูงวัย (Aging Society) เนื่องด้วยแนวโน้มประชากรโลกที่อายุขัยที่มากขึ้นและอัตรา 

การเกิดที่ต�่า ส่งผลต่อการเปลี่ยนโครงสร้างทางอายุของประชากรในสังคม จ�านวนของประชากรที ่

เข้าสู่วัยแรงงาน (15-59 ปี) เริ่มลดลง ในขณะที่จ�านวนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มมากขึ้น 

โดยประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2548 (มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10  

ของประชากรทั้งหมด) และมีแนวโน้มจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged Society) 

ในปี 2566 โดยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศรายได้สูง ทั้งน้ี ท�าให้แนวโน้มอัตราส่วน 

การพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น และก�าลังแรงงานที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ส่งผล 

ให้การพึ่งพาเทคโนโลยีในภาคการผลิต และบริการมีความจ�าเป็นมากขึ้น และภาครัฐอาจจะต้อง 

แบกภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสุขภาพที่เพิ่มขึ้น 

3) ความเหลื่อมล�้าและความไม่เสมอภาคทางสังคม (Disparity and Social Inequality) 

ทีเ่กดิความเหลือ่มล�า้ทีเ่พิม่สงูข้ึนทัง้ในประเทศก�าลงัพฒันาและพฒันาแล้ว ทีจ่ะถ่างช่องว่างทางโอกาส 

ให้กว้างขึน้เรือ่ยๆ ทัง้ยงัอาจจะชะลอการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอกีด้วย โดยเฉพาะความเหลือ่มล�า้ 

ด้านรายได้ท่ีเกิดเพ่ิมสูงขึ้นท่ัวท้ังโลก ประกอบกับวิกฤตโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งความรุนแรงของปัญหา 

ความเหลื่อมล�้า ระหว่างคนรวยและยากจนให้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีประชากรโลกหลายร้อย 

ล้านคนที่ยังคงตกงาน ในส่วนของประเทศไทยก็ยังคงเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล�้าและความ 

ไม่เท่าเทียมกันในสังคมในระดับที่รุนแรงและหลากหลายมิติมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเหลื่อมล�้าด้าน 

รายได้ ด้านความมั่งคั่ง ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้าน 

ความเหลือ่มล�า้ทางดจิิทลั (Digital Divide) เป็นต้น รวมถงึความเหลือ่มล�า้เชงิพืน้ทีด้่วยโครงสร้างเมอืง 

ที่มีลักษณะโตเด่ียว ท�าให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างอ�านาจที่น�าไปสู่การกระจุกตัวของการพัฒนา และ 

ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาความยากจนและความสามารถในการรับมือต่อความท้าทายต่างๆ ที่

ประเทศไทยต้องเผชิญ

4) การเสือ่มโทรมของสิง่แวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากร (Environmental Degradation 

and Scarcity of Resource) ซ่ึงเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การเพิ่มขึ้นของมลพิษ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions: GHG) โดย 

สร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ�ากัด และท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหารและยา ความ 

หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติที่มีความรุนแรงและยากที่จะคาดการณ์มากยิ่งขึ้น 

5) การขยายตวัของความเป็นเมอืง (Urbanization) โดยคาดว่าในปี 2030 60% ของจ�านวน 

ประชากรจะต้ังถิน่ท่ีอาศัยอยูใ่นเขตเมอืงมากขึน้ กลายเป็นเมอืงขนาดใหญ่ในหลายภูมิภาคของประเทศ 
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เป็นศนูย์กลางในการสร้างโอกาสและการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ี ประเทศไทยถูกจัดอันดับ 

ความเป็นเมืองอยู่ที่ 124 ของโลก (Urbanization Rate เท่ากับ 50%) โดยเมืองใหญ่มีประชากร 

หนาแน่น เมืองเล็กมีประชากรเพิ่มขึ้น และในสภาวะที่จ�านวนประชากรเพิ่มขึ้น ผู้คนกระจุกตัว  

ความสามารถของระบบโครงสร้างพืน้ฐานเดมิอาจไม่เพยีงพอต่อการรองรบัประชากรทีเ่พิม่ขึน้ แนวคดิ 

ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในหลาย 

ประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ�านวยความสะดวก และบริการต่างๆ อาศัยการใช้ 

เทคโนโลยีในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

6) การเปลี่ยนขั้วอ�านาจเศรษฐกิจของโลก (Global Economic Power Shift) ท่ีอ�านาจ 

ทางเศรษฐกิจเคลื่อนย้ายจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

ย้ายจากตะวันตกสู่ตะวันออก ในศตวรรษท่ี 21 เอเชียจะกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นผู้น�า 

ด้านเทคโนโลยี การแผ่อิทธิพลทางการค้าของจีนและประเทศอุตสาหกรรมในเอเชียจะขยายตัว 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มว่าความร่วมมือระหว่างประเทศจะลดลง  

กลายเป็นโลกหลายขัว้อ�านาจหรือโลกทีเ่ป็นเสีย่งเสีย้ว ผลทีอ่าจเกดิขึน้คือ กระแสโลกาภิวตัน์ย้อนกลับ 

(Reversed Globalization) และโลกจะเข้าสู่สภาวะไร้ผู้น�า ความร่วมมือในการแก้ปัญหาระดับโลก 

จะท�าได้ยากขึน้ ผูน้�าประเทศเลอืกสนใจปัญหาภายในประเทศมากกว่าปัญหาระดบัโลก เกดิการกดีกนั 

ทางการค้า (Protectionism) ส่งผลต่อระเบียบและกติกาการค้าใหม่ของโลกหลังวิกฤตโควิด-19

การศึกษาแนวทางสากลในการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ของสหประชาชาติและเป้าหมายของความตกลงปารสีว่าด้วยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  

(Paris Climate Accord) ให้ได้ทันปี 2030 ซึ่งได้มีการเสนอสิ่งที่แต่ละประเทศต้องด�าเนินการที่เป็น 

การเปล่ียนแปลงเชิงระบบ (Transformative Change) 6 ด้าน ที่ต้องด�าเนินการไปพร้อมๆ กัน  

และด�าเนินการอยู่บนหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) และหลักการพัฒนา 

เศรษฐกิจที่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circularity 

and Decoupling) ซึ่งจะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 

ประเด็นการพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 1) การศึกษา เพศสภาพและความเหลื่อมล�้า (Education, Gender 

and Inequality) เพื่อให้เกิดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างงานที่มี 

คุณค่าและรายได้ที่สนับสนุนกลุ่มเปราะบาง รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม อันเป็นผลจากนโยบาย 

ด้านการวิจัยและพัฒนา 2) สุขภาพ ความเป็นอยู่ท่ีดี และประชากร (Health, Well-being and 

Demography) เพื่อให้เกิดบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ 3) การลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกในภาคพลังงานและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน (Energy Decarbonization and Sustainable 

Industry) เพื่อการเข้าถึงพลังงานส�าหรับทุกคน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน  
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น�า้และอากาศทีส่ะอาด 4) ระบบอาหาร ท่ีดนิ น�า้ และมหาสมทุรทีย่ัง่ยนื (Sustainable Food, Land,  

Water and Oceans) เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดิน มหาสมุทรและระบบอาหารที่ยั่งยืน 5) เมืองและชุมชน 

ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการบริการ 

ด้านการคมนาคม น�้าและสุขาภิบาล รวมถึงความสามารถในการตั้งรับปรับตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้น  

และ 6) การปฏิวัติเชิงดิจิทัลส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Digital Revolution for Sustainable 

Development) เพื่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุม มีคุณภาพ ในราคาที ่

จ่ายได้ โดยมีจุดคานงัดส�าคัญของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนี้ประกอบด้วย 1) ภารกิจ 

การพัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีจะต้องพัฒนาโดยมีเป้าหมายเป็นฐาน (Goal-based Design and 

Technology Mission) 2) การท�างานแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายเป็นตัวตั้งแล้วจัดกระบวนงาน 

รปูแบบองค์กร กระบวนการงบประมาณให้สอดคล้อง (Goal-based Organisation of Government 

and Financing) 3) การด�าเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานสังคมและพฤติกรรม (Social 

Activism to Change Norms and Behavior) และ 4) ความร่วมมือระหว่างประเทศและความ 

สัมพันธ์ทางการทูตเพื่อสันติภาพ การระดมทุนและความร่วมมือในการพัฒนา (Diplomacy and 

International Corporation for Peace, Finance and Partnerships)1

2. สถำนกำรณ์ของประเทศจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำด
 ของโควดิ-19

เหตกุารณ์ส�าคญัทีโ่ลกก�าลงัเผชญิกบัวกิฤตคิรัง้ใหญ่ทีส่ดุ นัน่คอืการระบาดของโควดิ-19 จนถงึ 

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 183 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 3 ล้านคน และยังมีผู้ติดเชื้อใหม ่

วันละกว่า 4 แสนราย2 ภายหลังจากการพบเชื้อกลายพันธุ์กว่า 10 สายพันธุ์ ที่ก�าลังแพร่กระจายไปยัง 

60 กว่าประเทศทั่วโลก และขยายตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีทั่วโลกมีความพยายามในการระดม 

ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อดังกล่าว โดยมีประชากรท่ีได้รับการฉีดวัคซีน 

อย่างน้อย 1 โดส ประมาณ 23.5% ของประชากรทัว่โลก แต่มกีารฉดีวคัซีนเพยีง 0.9% ของประชากร 

ในประเทศรายได้ต�่า1 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คาดว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกในวงกว้าง และ 

1 Sachs, J.D., G. Schmidt-Traub, M. Mazzucato, D. Messner, N. Nakicenovic, and J. Rockström 
 (2019), “Six Transformations to Achieve the Sustainable Development Goals”, Nature 
 Sustainability. DOI: 10.1038/s41893-019-0352-9
2 Our World in Data (2021). Coronavirus Pandemic (COVID-19). (Information as of July 1,  
 2021)
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ยังคงเกิดขึ้นต่อไปในปี 2565 โดย GDP ท่ัวโลกจะยังต�่ากว่า 4.4%3 ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระยะเวลา 1 ปี ของภาวะวิกฤตโควิด-19 มีนักเรียน 

มากกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก ได้รับผลกระทบและเผชิญกับปัญหาการหยุดชะงักทางการศึกษา4

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ได้รับผลกระทบหนักภายหลังจากการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ประกอบกับการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า อัลฟ่าและเบต้า  

ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-2 กรกฎาคม 2564) สูงถึง 242,058 ราย เสียชีวิต 

สะสม 2,047 ราย ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ 6,087 ราย หรือประมาณ 6.4% ต่อวัน ถือเป็นจ�านวนตัวเลข 

สูงที่สุดครั้งใหม่ (New High) อย่างต่อเนื่องทั้งจ�านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิต นอกจากนี้จ�านวนผู้ป่วย 

อยู่ระหว่างรักษาตัว 5.4 หมื่นราย ในจ�านวนน้ีมีอาการหนัก 2,002 ราย และต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 

579 ราย5 ซึ่งเป็นสถานการณ์ ที่เรียกได้ว่า ระบบสาธารณสุขของประเทศก�าลังเข้าขั้นวิกฤต เนื่องจาก 

จ�านวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าจ�านวนผู้ป่วยที่รักษาหาย อีกทั้งอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศ 

เพียงแค่ 10.23% ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการควบคุมการแพร่ระบาดได้ ขณะที่โรงพยาบาลหลายแห่ง 

ประสบปัญหาไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ผู้ป่วยจ�านวนมากต้องรอ 

เตียงในที่พักอาศัย ส่งผลให้เกิดการแพร่เชื้อภายในครอบครัว และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต เน่ืองจาก 

รอเตียงเป็นเวลานาน แพทย์หลายส�านักออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อ 

ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรด่านหน้าท่ีจะเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ อีกทั้งกระบวนการจัดสรร 

แพทย์ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนดึงแพทย์จบใหม่ให้เข้ามาช่วยอีกทางหน่ึง ปัญหาดังกล่าวส่งผล 

กระทบต่อการรับรักษาผู้ป่วยโรคอื่นๆ ท่ีไม่ใช่โควิด-19 ถูกเล่ือนนัดการรักษาไปด้วย อย่างไรก็ดี 

มีความพยายามในการออกมาตรการ Home Isolation6 หรือ การกักตัวที่บ้าน ส�าหรับผู้ติดเชื้อโควิด 

ที่ไม่มีอาการและมีอายุน้อยกว่า 60 ปี เพื่อบรรเทาปัญหาเตียงไม่เพียงพอ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

มีผลให้ทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเปราะบางมากขึ้นจากระลอกแรก ซึ่งจากรายงานเศรษฐกิจ 

3 OECD (2021). OECD Economic Outlook. No Ordinary Recovery: Navigating the Transition,  
 Vol. 2021, Issue 1. 
4 UNESCO (2021). UNESCO Figures Show Two Thirds of an Academic Year Lost on Average  
 Worldwide Due to Covid-19 School Closures.
5 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, กระทรวงมหาดไทย, (ข้อมูล ณ  
 วันที่ 2 ก.ค. 2564)
6 “‘Home Isolation’ รับเฉพาะผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว แก้ปัญหาเตียงเต็ม”, กรุงเทพธุรกิจ, (2 ก.ค. 2564)

กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
พ.ศ. 2566-2570
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Global Economic Prospects ของธนาคารโลกฉบับล่าสุด ได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศท่ี 

การเติบโตอยู่ในระดับต�่ากว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดร่วมกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และคาดการณ์ 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทย ปี 2564 เหลือเติบโตที่ 2.2%7 ประชาชน 

จ�านวนมากประสบกับภาวะรายได้ลดลงอย่างกะทนัหนั (Income Shock) หรอืบางรายไม่มรีายได้เลย 

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลง ส่งผลให้ความสามารถในการช�าระหนี้ลดลงและมีหนี้สูงขึ้น โดยหนี้ 

ครัวเรือนไทยสูงขึ้นถึง 90% ต่อ GDP สูงที่สุดในรอบ 18 ปี8 สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ของครัวเรือน 

ลดลงอยู่ท่ี 12.5% ซึ่งเป็นระดับเงินออมที่สามารถด�ารงชีวิตได้ในระยะเวลา 3 เดือน ส�าหรับคนใน 

กรุงเทพฯ และเพียง 1 เดือน ในต่างจังหวัด9 คนตกงาน เส่ียงตกงาน และเสมือนว่างงานรวมกัน 

ประมาณ 4.7 ล้านคน10 และหากเกิดอัตราการว่างงานเป็นเวลานาน อาจเส่ียงต่อการสูญเสียทักษะ 

ของแรงงานในอนาคต กลุ่มธุรกิจรายย่อยจ�านวนมากต้องปิดหรือเลิกกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก 

ค้าส่ง ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่อาศัยก�าลังซื้อในประเทศเป็นหลัก 

ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ยังไม่ฟื้นตัว จากมาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ ในปี  

2021 ธนาคารโลก (World bank) ได้รายงานว่าการระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้ความยากจน 

ของไทยเพิม่สงูขึน้ โดยจะกระทบรายได้ของกลุม่ฐานของปิรามิดรนุแรงกว่ากลุม่บน ท�าให้ประเทศไทย 

มีผู ้มีความเสี่ยงที่จะมีรายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจน หรือระดับรายได้ไม่เพียงพอที่จะใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันเพิ่มขึ้นอีก 1.5 ล้านคน และท�าให้เส้นความยากจนในปี 2563 เพิ่มสู่ระดับ 8.8% ถือว่า 

เพิ่มขึ้นสูงจากช่วงปี 2562 ที่อยู่ 6.2%11 สะท้อนถึงความเปราะบางของครัวเรือนไทยต่อภาวะวิกฤต 

และมาตรการช่วยเหลือจากรัฐท่ียังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ โควิด-19 ยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อ 

ภาคการศึกษา การปิดสถานที่เรียนและเปลี่ยนมาเป็นการศึกษาแบบออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึง 

ความเหลื่อมล�้าในแง่มุมต่างๆ ผู้ปกครองขาดเงินทุนในการจัดหาอุปกรณ์ เด็กในหลายพื้นท่ีไม่ม ี

ความพร้อมในการเรียนลักษณะทางไกล อาจท�าให้การเรียนขาดช่วง อีกทั้งมีเด็กที่ต้องออกจากระบบ 

7 ‘เวิลด์แบงก์’ หั่น GDP ไทยปีนี้เหลือ 2.2% จากเดิม 4% สวนทางเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น เหตุยอดผู้ติดเชื้อ 
 โควิด-19 ยังสูง กระจายวัคซีนช้า, The Standard, (9 มิ.ย. 64)
8 ผลส�ารวจศูนย์วิจัยกสิรกรไทย, “หน้ีครัวเรือนทะลุระดับ 90% ต่อจีดีพี ตอกย�้าวังวนหนี้-รายได้ไม่พอ 
 ใช้จ่าย”, โพสต์ทูเดย์, (2 ก.ค. 2564)
9 ผลส�ารวจศูนย์วิจัยกสิกรไทย, “ครัวเรือนไทย ระดับเงินออมลดลง คนกทม.อยู่ได้ 3 เดือน ต่างจังหวัด 
 ไม่เกิน 1 เดือน จากวิกฤตโควิด”, โพสต์ทูเดย์, (10 มิ.ย. 2564)
10 “ผลกระทบของโควิด-19 ระลอกใหม่ ต่อเศรษฐกิจไทย”, ธนาคารแห่งประเทศไทย, (15 ม.ค. 64)
11 ชุตินันท์ สงวนประสิทธิ์, “เวิลด์แบงก์’ ชี้โควิด-19 ท�าคนจนไทยเพิ่ม 1.5 ล้านคน แนะรัฐออกมาตรการ 
 ดูแลแรงงานระยะสั้น-ยาว”, The Standard, (20 ม.ค. 2564). 
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12 “กสศ. ส�ารวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่”, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง 
 การศึกษา, (17 มิ.ย. 64)
13 “รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย (รายต่อแสนประชากร) ปี พ.ศ. 2540-2563”, กรมสุขภาพจิต, (สืบค้น  
 ณ วันที่ 2 ก.ค. 2564)

การศึกษาแล้วจ�านวน 5,654 คน12 ซึ่งเป็นปัจจัยจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม 

หรือปัญหาจิตวิทยาต่างๆ สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 7.37 ต่อประชากร 1 แสนคน 

สูงที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา13 ทั้งนี้ยังไม่นับรวมปัญหาขยะพลาสติกล้น ประเด็นทางการเมือง  

การก่อเหตุโจรกรรมและอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น โควิด-19 ยิ่งซ�้าเติมและขยายช่องว่างของความ 

เหลื่อมล�้ามากขึ้น ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ อีกมากมาย 

ถงึแม้จะมมีาตรการเยยีวยาด้านต่างๆ จากรฐับาล แต่บรรเทาปัญหาได้เพยีงบางส่วนเท่านัน้ ตลอดจน 

พลังทางสังคม การช่วยเหลือกันเองของภาคประชาชนในช่วงวิกฤตที่สะท้อนการบริหารงานของ 

ภาครัฐ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยก�าลังเจอกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีมาก่อนการระบาดของโควิด-19 

กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

ประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย กระแสความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเปล่ียนผ่านในภาคพลังงาน  

ภูมิทัศน์ด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งท�าให้ประเทศต้องกลับมาทบทวนแนวทางการพัฒนาประเทศ 

ในระยะต่อไป ท่ามกลางข้อจ�ากัดท้ังหลาย ด้วยการรักษาและยกระดับจุดแข็งที่มี แก้ไขจุดอ่อน 

ที่ส�าคัญ เพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศ โดยฐานของการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญคือ การสร้างและ 

เตรียมคนให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทักษะเป็นท่ีต้องการ และมีความสามารถในการรับมือ 

กับการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึง 

การลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า 

และผลิตภาพของธุรกิจ ยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้ พร้อมท้ังยกระดับ 

คุณภาพชีวิต กระจายโอกาส สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
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ควำมก้ำวหน้ำและผลงำนท่ีผ่ำนมำของแผน
ด้ำนกำรอดุมศึกษำเพือ่ผลิตและพฒันำ

ก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570
และแผนด้ำนวทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม

พ.ศ. 2563-2565

บทท่ี

2



2
บทท่ี

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 

เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้อง 

กับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “เตรียม 

คนไทยแห่งศตวรรษที ่21 พฒันาเศรษฐกจิทีก่ระจายโอกาสอย่างทัว่ถงึ สงัคมทีม่ัน่คง และสิง่แวดล้อม 

ที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล น�าพาประเทศไปสู่ประเทศที่ 

พัฒนาแล้ว” และมีการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ 

ตามเป้าประสงค์ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่

1) การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้

2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล�้า 

โดยด�าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ 

ประเทศ ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานในแต่ละแพลตฟอร์มได้ก�าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ 

(Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้แพลตฟอร์ม ซึ่งใช้เป็นกรอบ 

ในการจัดท�าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 และแผนด้านการอุดมศึกษา 

เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 

ความก้าวหน้าและผลงานท่ีผ่านมาของแผน
ด้านการอดุมศึกษาเพือ่ผลิตและพฒันา
ก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 -2570
และแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
พ.ศ. 2563-2565

บทท่ี
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นโยบายและยุทธศาสตร�การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563-2570 (4 แพลตฟอร�ม)

1. การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู�

 1. สร�างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให�มี
  คุณภาพ

 2. การพัฒนากำลังคนระดับสูงรองรับ EEC 
  และระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

 3. ส�งเสร�มการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ตและพัฒนา
  ทักษะเพ�่ออนาคต

 4. ส�งเสร�มป�ญญาประดิษฐ�เป�นฐาน
  ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

 5. ส�งเสร�มการว�จัยขั้นแนวหน�า
  และการว�จัยพ�้นฐานที่
  ประเทศไทยมีศักยภาพ

 6. พัฒนาโครงสร�างพ�้นฐาน
  ทางการว�จัยที่สำคัญ

2.  การว�จัยและสร�างนวัตกรรม
 เพ�่อตอบโจทย�ท�าทายของสังคม

3. การว�จัยและสร�างนวัตกรรมเพ�่อ
 เพ��มข�ดความสามารถการแข�งขัน
 10. ยกระดับความสามารถการแข�งขัน
  และวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

 11. สร�างและยกระดับศักยภาพ
  ว�สาหกิจเร��มต�น (Startup) 
  พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
  และพ�้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม

 12. โครงสร�างพ�้นฐานทางคุณภาพ
  และบร�การ

4.  การว�จัยและสร�างนวัตกรรม
 เพ�่อการพัฒนาเชิงพ�้นที่
 และลดความเหลื่อมล้ำ
 13. นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานราก
  และชุมชนนวัตกรรม

 14. ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม�นยำ

 15. เมืองน�าอยู�และการกระจายศูนย�กลาง
  ความเจร�ญ

Strategic

1
2

3
4 Platform

16. การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา
 ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม 17. การแก�ป�ญหาภาวะว�กฤต

 7. โจทย�ท�าทายด�านทรัพยากร
  สิ�งแวดล�อม และการเกษตร

 8. สังคมสูงวัย

 9. สังคมคุณภาพและความมั่นคง

รปูท่ี 1	 นโยบายและยุทธศาสตร์การอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2563-2570
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1. ควำมก้ำวหน้ำและผลงำนท่ีผ่ำนมำของแผนด้ำนกำรอดุมศึกษำ 
 เพือ่ผลิตและพฒันำก�ำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570

กลไกส�าคัญของการพัฒนาประเทศ คือ การมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีปริมาณและคุณภาพที่ 

เพียงพอในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้มีการจัดท�าแผนด้านการอุดมศึกษา 

เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

และโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในประเทศอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้น 

ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง 

และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการขับเคล่ือนการด�าเนินงานก�าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาไว้ 3 ประการหลัก ประกอบด้วย บัณฑิตและก�าลังคน 

ระบบนิเวศวิจัย และอุดมศึกษาใหม่ โดยมุ่งหวังให้อุดมศึกษาเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือน 

การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ผ่านพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

จ�าแนกตามยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยทุธศำสตร์ 1
พฒันาศกัยภาพคน (Capacity Building)

ก�าหนดเป้าหมายให้ก�าลงัคนมคีณุภาพและปรมิาณรองรบัการพฒันาประเทศและการเปลีย่นแปลง 

ตามกระแสโลก มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีความสมดุลท้ังทักษะวิชาชีพและทักษะการด�ารงชีวิต 

ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Equality in Access) และ 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning, Credit Bank) ประชากรวัยแรงงานได้รับการพัฒนาและ 

ยกระดับทักษะเพื่อการท�างาน สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน และยืดหยุ่น 

เหมาะสมกับผู้เรียน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการก�าหนดและพัฒนาหลักสูตร อาจารย์มีความเป็น 

มืออาชีพ บุคลากรได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสถาบัน 

อุดมศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่ม ดึงดูดผู้มีความสามารถสูง เป็น 

ชุมชนทางวิชาการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล

กลไกขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ 3 แนวทาง ได้แก่ การจัดการศึกษาเพือ่การเรยีนรูต้ลอดช่วงชีวติ 

(Lifelong Learning) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสมรรถนะของก�าลังคน (Quality &  

Manpower Competencies Enhancement) และการสร้างเสรมิบคุลากรคณุภาพสงู (Enhancement 

of Brainpower & Concentration of Talent) 
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การด�าเนินการส�าคัญที่ผ่านมา ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อ 

ลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น กลไกกองทุนให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (กยศ.) การจัดการเรียนการสอนในระบบเปิด (Thai-MOOC) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 

ทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึก 

ปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน (CWIE) 

การจัดการศึกษาในลักษณะ Sandbox ที่น�าไปสู่การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาก�าลังคน (Up skills/ 

Re skills) รวมถึงการผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามกรอบนโยบายของรัฐ เพ่ือให้ผู้เรียนมีปริมาณและ 

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค์รองรบัการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและการเปล่ียนแปลง 

ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยในปี 2563 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวมจ�านวนประมาณ 1,450,000 คน 

เป็นนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา Business, administration and law จ�านวนมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 29 รองลงมาเป็นกลุ่มสาขาวิชา Arts and humanities และกลุ่มสาขาวิชา Engineering, 

manufacturing and construction คิดเป็นสาขาวิชาละประมาณร้อยละ 13 หากเปรียบเทียบ 

จ�านวนนักศึกษารวมสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเทียบกับสายอื่น จะมีสัดส่วนเท่ากับ 66 : 34  

ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายของแผนในปี 2564 ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 67 : 33 และจ�านวนบุคลากรสายวิชาการ 

จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทียบกับระดับต�่ากว่าปริญญาเอก เท่ากับ 45 : 55 มีค่า 

ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ที่ 47 : 53

นอกจากน้ี จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2019 รายงานผล 

การจัดอันดับทักษะแรงงานในอนาคตด้าน Critical Thinking in Teaching ของไทยในปี 2562 อยู่ใน 

อันดับที่ 89 สูงขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 97 ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายของแผนในปี 2564  

ที่ตั้งเป้าหมายให้ไทยอยู่ในอันดับไม่ต�่ากว่าที่ 87 ของโลก และทักษะแรงงานปัจจุบันด้าน Ease of 

Finding Skilled Employees อยู่ในอันดับท่ี 86 ของโลก มีค่าใกล้เคียงกับเป้าหมายในอันดับ 

ไม่ต�่ากว่าที่ 85 ของโลก

ช่องว่างและความท้าทายใหม่ ในประเดน็ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพคน พบว่า ผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรท�าให้จ�านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ขาดการวางแผน 

ด้านก�าลังคนในแต่ละสาขาวิชา มีการว่างงานของบัณฑิต โดยในปี 2563 พบผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ม ี

งานท�าภายในระยะ 1 ปี มีจ�านวนเพียงร้อยละ 68 ปัญหาสมรรถนะและทักษะของบัณฑิตกับ 

ความต้องการของประเทศและตลาดแรงงาน โดย The Global Competitiveness Report 2019 

รายงานทักษะแรงงานปัจจุบันด้านทักษะที่จ�าเป็นของผู้จบการศึกษาของไทยในปี 2562 อยู่ในอันดับ 

ที่ 79 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 66 มีค่าต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อันดับไม่ต�่ากว่าที่ 70 

ในปี พ.ศ. 2564 ค่อนข้างมาก การยกระดับคุณภาพศกัยภาพอาจารย์และบคุลากรอดุมศกึษาให้สูงขึน้ 

มผีลงานวชิาการและชมุชนวชิาการเป็นทีย่อมรับในระดบันานาชาติ รวมถงึผลกระทบจากสถานการณ์ 
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การระบาดของโรค COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจท�าให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบ 

การศึกษา ทักษะของผู้จบการศึกษาลดลง และขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ที่จ�าเป็น ดังนั้น  

อุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์และความท้าทายใหม่ดังกล่าวข้างต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายหลัก (Age Group) ของ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษามีแนวโน้มลดลงและเพ่ือยังคงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของทรัพยากร 

ทีล่งทนุในระบบอดุมศกึษา จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีอุดมศกึษาต้องเร่งขยายกลุม่เป้าหมายเพือ่ทดแทนจ�านวน 

ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายเดิม มีการวางแผนเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้ชัดเจนตอบโจทย์การพัฒนา 

ประเทศในอนาคต และเพือ่แก้ไขปัญหาอตัราการว่างงานและผลกัดนัศกัยภาพการแข่งขันของประเทศ 

โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาในหลักสูตร Degree และ Non-Degree (Re Skills/Up Skills/New 

Skills) รองรบัก�าลงัคนทกุช่วงวยั ส่งเสรมิให้สถาบนัอดุมศกึษาพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 

ร่วมกับเครือข่ายผู้ใช้บัณฑิต เครือข่ายมาตรฐาน/สมรรถนะวิชาชีพ ร่วมวางแผนการผลิตบัณฑิต 

และก�าลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้อง 

อุตสาหกรรมใหม่ สนับสนุนช่องทางหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริม 

การจัดท�าหลักสูตร MOOC ให้มีเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ 

การศึกษา ทุกอายุ และทุกอาชีพ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนทางการศึกษาโดยเฉพาะการให้ทุน 

การศกึษาเป็นการใช้ระบบเครอืข่ายความปลอดภัยทางสงัคม (Social Safety Net) ทีม่กีารร่วมลงทนุ 

หรือความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในลักษณะของการประสานประโยชน์ ให้ผู้ได้รับประโยชน ์

มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาทักษะ 

ก�าลังคนที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และจัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ 

บคุลากรอดุมศกึษาให้มคีวามสอดคล้องตามจดุเน้นและอตัลกัษณ์ของแต่ละสถาบนั ทัง้น้ี การยกระดับ 

อดุมศกึษาให้ทดัเทยีมนานาชาต ิ ต้องน�าผลการจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ ทัว่โลก 

มาพจิารณาร่วมกบัศกัยภาพในมติต่ิางๆ ทัง้ทางด้านหลกัสตูรความร่วมมอืกับนานาชาติ การแลกเปลีย่น 

ผู้เรียนและบุคลากร ตลอดจนการก�าหนดบทบาทของอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกให้ชัดเจน

ยทุธศำสตร์ท่ี 2
ส่งเสรมิระบบนิเวศวจัิยอดุมศกึษา (Research Ecosystem Building)

ก�าหนดเป้าหมายให้งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง 

ยั่งยืน ขีดความสามารถในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมของอุดมศึกษา น�าไปสู่การใช้งานจริง 

และสร้างโอกาสทางธุรกิจ ระบบรวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสืบค้นเอื้อต่อ 

การอ้างอิงทางวิชาการและน�าไปใช้ประโยชน์ มีเครือข่ายความร่วมมือระดับอุดมศึกษาทั้งในและ 
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ต่างประเทศเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ มีเส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพของนักวิจัยในสถาบัน 

อุดมศึกษา มีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างพอเพียง อุปสรรคต่อ 

การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาลดลง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ส่งต่อผลงานสู่สังคมและเศรษฐกิจ และระบบประเมิน 

ผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า

กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์จ�านวน 2 แนวทาง ได้แก่ การวิจัย นวัตกรรมและการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี (Research Innovation and Technology Transfer) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

หรือปัจจัยเอื้อภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

การด�าเนินการส�าคัญที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งส�าคัญของประเทศในการท�าวิจัย 

และผลิตผลงานวิจัยเป็นกลไกส�าคัญที่จะขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้ง 

สร้างความยอมรบัในระดบันานาชาต ิ โดยข้อมลูจากระบบข้อมูลสารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ 

(ระบบ NRIIS) พบว่าในปี 2563 ประเทศไทยมีสัดส่วนนักวิจัยต่อประชากร 10,000 คน เท่ากับ  

24.01 คน การด�าเนินการจัดท�าแพลตฟอร์มในการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศด้านการวิจัยและ 

นวัตกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยในระบบอุดมศึกษา การสนับสนุนการเคลื่อนย้าย 

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Talent Mobility) เพื่อแก้ไข 

ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ 

บุคลากรวิจัย พัฒนางานวิจัยในระดับท่ีสูงขึ้น และสามารถน�าองค์ความรู้ใหม่จากการท�างานมา 

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสนับสนุนให้มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา เชื่อมโยงองค์ความรู้สู ่การบริหารจัดการ 

ทรพัย์สนิทางปัญญาและการเจรจาถ่ายทอดเทคโนโลยสีูภ่าคอตุสาหกรรมน�าไปใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ 

และสังคมในระดับชุมชนและท้องถ่ิน โดยการด�าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิด 3 ผลลัพธ์ส�าคัญ คือ 

1) องค์ความรู้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มสูงข้ึน 2) ระบบการท�าวิจัยที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยง 

ข้อมูลกับสากล รวมถึงระบบประเมินผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ 3) ผลประโยชน์ที่เกิด 

จากการน�าผลงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

ช่องว่างและความท้าทายใหม่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมระบบนิเวศวิจัยอุดมศึกษา 

พบว่า ภาพรวมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 1.14 ของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ 

ประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น และไต้หวัน ศักยภาพด้านการวิจัยยังคงเป็นอุปสรรคส่งผลต่อ 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดแข่งขันในระดับสากล จากรายงาน Global Innovation 

Index 2020 โดย World Intellectual Property Organization (WIPO) ได้จดัอนัดบัความสามารถ 
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ทางด้านนวตักรรมของประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที ่44 จาก 131 ประเทศทัว่โลก ลดลงจากอนัดบัที ่43 

ในปี 2562 และการจัดอันดับชื่อเสียงของสถาบันวิจัย (Research Institutions Prominence)  

โดย WEF ในปี 2562 ไทยอยู่อันดับที่ 43 จากทั้งหมด 141 ประเทศ โดยเป้าหมายในปี 2564 ควรอยู ่

อันดับที่มากกว่าหรือเท่ากับอันดับ 41 ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการขับเคล่ือนการพัฒนา 

ประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งใน 

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สามารถสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21  

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมีระบบ 

นิเวศ ที่มีศักยภาพสามารถรองรับความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ 

และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมบริษัท โฮลดิ้ง  

(Holding Company) ภายในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เกิด 

ธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และ 

การเติบโตสูงให้กับประเทศเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและขับเคล่ือน 

ผ่านการด�าเนินงานของสถาบันวิจัยและสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้อันดับชื่อเสียงของสถาบันวิจัย 

(Research Institutions Prominence) ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ 

ของนักวิจัยและงานวิจัยเพื่อเพิ่มจ�านวนนักวิจัย สร้างการมีส่วนร่วมในการท�างานวิจัย สนับสนุน 

ด้านการอ�านวยความสะดวกให้นักวิจัยรุ่นใหม่ การมีนักวิจัยพี่เลี้ยง การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะใหม่ 

ที่มีความจ�าเป็นให้กับนักวิจัยอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ  

ที่เปลี่ยนแปลงไป และการให้ความส�าคัญกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

ยทุธศำสตร์ท่ี 3
จัดระบบอดุมศกึษาใหม่ (Higher Education Transformation)

ก�าหนดเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษามีสมรรถนะตรงตามอัตลักษณ์/จุดแข็ง เพื่อให้เกิด 

คุณภาพในระบบอุดมศึกษา ปรับระบบบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล การใช้จ่ายงบประมาณที่มีผลสัมฤทธิ์และคุ้มค่าต่อการลงทุนในการจัดการศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา (Performance-Based) การก�าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาแบ่งกลุ ่มตามผลลัพธ์  

(Outcome-based) สอดคล้องตามอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชน/พื้นที่ สถาบันอุดมศึกษา 

พัฒนาขีดความสามารถสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�า (Global University Ranking) ตามศักยภาพ 

การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 

และวิจัยที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางการค้า
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กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง ได้แก่ การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 

(Management and Good Governances) การพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาตามอตัลกัษณ์ทีห่ลากหลาย 

ความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษา (Financial Security) และอุดมศึกษาดิจิทัล (Digital 

Higher Education)

การด�าเนินงานส�าคัญท่ีผ่านมา อาทิ สนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลอุดมศึกษาที่ 

หลากหลาย ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานข้อมูลและผลการด�าเนินงานผ่านเว็บไซต์หลัก 

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษา สร้างหลักประกันความคุ้มครอง 

ให้เกิดความเป็นธรรม สร้างขวัญก�าลังใจและส�านึกรับผิดชอบให้แก่บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 

นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจัดท�ากฎหมายและกฎระเบียบ เช่น ร่าง ประกาศกระทรวง 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การติดตามและตรวจสอบการด�าเนินการของ 

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่าง กฎกระทรวงข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่าง กรอบและแนวทาง 

การพัฒนาระบบข้อมูลการอุดมศึกษา ร่าง ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่าง ประกาศ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค พ.ศ. .... อีกทั้ง 

มีการด�าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์ Reinventing  

University โดยส่งเสรมิให้สถาบนัอดุมศกึษาก�าหนดต�าแหน่งทางยทุธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

ตามอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 

ตามความต้องการของประเทศ การปฏิรูปและวางระบบการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าป ี

ของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เน้นการจัดสรร 

ให้ตอบสนองด้านอุปสงค์ (Demand-side Financing) คุ ้มค่าและสอดคล้องกับนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ปรับสมดุลงบประมาณในระบบอุดมศึกษาเป็นรูปแบบการจัดสรรงบประมาณแบบ 

วงเงินรวม (Block Grant) โดยใช้กลไกของกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อความม่ันคงทาง 

การเงนิในระบบอดุมศกึษา รวมทัง้การเร่งยกระดบัประสทิธภิาพแพลตฟอร์มการเรยีนการสอนออนไลน์ 

ในระบบเปิด Thai MOOC เพื่อรองรับความต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของกลุ่ม 

ผู้เรียนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ช่องว่างและความท้าทายใหม่ในประเดน็ยุทธศาสตร์ พบว่า ระบบการวางแผนและการพฒันา 

ศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาควรจะต้องสอดคล้องกับระบบการจัดสรรงบประมาณ อีกทั้งยังขาด 

ระบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด�าเนินงานในระบบอุดมศึกษา การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

โดย ส�านักงาน ป.ป.ช. เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม 
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และความโปร่งใสของภาครัฐครอบคลุมถึงสถาบันอุดมศึกษาด้วย และในปัจจุบัน ผลกระทบจาก 

กระแส Disruptive Technology การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรไทย การเร่งพฒันาอตุสาหกรรม 

เป้าหมายในประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล�้า และวิกฤติโควิด 19 เป็นแรงผลักดันให้ภาครัฐเร่ง 

ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งการให้บริการและจัดการเรียนการสอนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ด้วย Digital Learning Platform โดยส่งเสริมการพัฒนา Online Course, Digital Content, 

Digital Collections, Virtual Mobility เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะยกระดับการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ 

ด้านการศึกษา รวมถึงการจัดอันดับความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ และ 

อันดับการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by 

IMD) ยังเป็นเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย อาทิ การวางแผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อให ้

ได้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยเร่งสร้างความมั่นคงทางการเงินในระบบอุดมศึกษาด้วยการปรับเปลี่ยน 

การจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาเป็นระบบงบประมาณแบบบูรณาการ 

ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้สอดคล้องและไม่ซ�้าซ้อนตามกฎหมายการเร่ง 

ผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาและสร้างกลไกที่จ�าเป็นต่อการแปลงนโยบายไปสู่ 

การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีได้ตั้งเป้าหมาย การพัฒนาองค์กรดิจิทัล การเร่งพัฒนาระบบคลัง 

หน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank) ท้ังน้ี การด�าเนินนโยบายและบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและสอดคล้องกบักฎหมาย ไม่จ�ากดัอสิระทางวชิาการของสถาบนัอดุมศกึษาและเหมาะสม 

กับอัตลักษณ์หลากหลายและรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างอิสระ

2. ควำมก้ำวหน้ำและผลงำนท่ีผ่ำนมำของแผนด้ำนวทิยำศำสตร์  
 วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้จัดสรร 

งบประมาณด้านการวิจัยให้กับหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยรับงบประมาณ  

เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  

โดยแผนงานหลักและแผนงานย่อยที่ได้รับการสนับสนุนต้องสอดคล้องกับของแผนด้านวิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม พร้อมท้ังต้องตอบโจทย์และสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ 

(Objective and Key Results: OKRs) โดยการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรมมุ่งเน้นการให้ความส�าคัญใน 5 มิติ และก่อให้เกิดผลงานที่โดดเด่น โดยมีแผนงาน/โครงการ 

ที่ส�าคัญที่ควรด�าเนินงานต่อในแผนที่ผูกพันต่อเนื่องส�าหรับการด�าเนินการ ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยม ี

รายละเอียดดังนี้ 
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 2.1 การพัฒนาก�าลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร ์
  วจัิยและนวตักรรม 

 มุ ่งเน้นการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพก�าลังคนด้านมนุษยศาสตร ์

สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึง 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาพ้ืนท่ีและนิเวศการเรียนรู้ส�าหรับคนทุกช่วงวัย และ 

การเร่งผลิตก�าลังคนคุณภาพสูงเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ โดยมีผลงานเด่นที่ผ่านมา 

ได้แก่ ระบบส่งเสรมิการผลตินกัวจิยัในสาขาทีส่�าคญั เช่น อตุสาหกรรมพลงังาน/ปิโตรเคม ีอตุสาหกรรม 

ฐานชีวภาพ และอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ระบบเคลื่อนย้ายบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาหรือ 

หน่วยงานของรัฐไปปฏิบัติงานในภาคการผลิตและบริการ ต้นแบบระบบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ AI และ 

หุ่นยนต์อัจฉริยะ รวมทั้งประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์

(AI for all)

 แผนงาน/โครงการส�าคัญท่ีควรด�าเนินงานต่อในมิติการพัฒนาก�าลังคน ยกระดับ 

สถาบันความรู้ และระบบนิเวศ ววน. พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ แผนงานการวิจัยด้านระบบการเร่ง 

ผลิตก�าลังคนระดับสูงรองรับพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ แผนงานระบบการเรียนรู้และเช่ือมโยง 

งานวิจัยของการอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และแผนงานการพัฒนาพื้นที่และ 

นิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ตลอดจนแผนงานการพลิกโฉม 

ระบบการศึกษาไทยด้วยการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุก 

ระดับ รวมทั้งแผนงานการวิจัยและวิชาการของวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ 

ศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ควรสนับสนุนการพัฒนาก�าลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศ 

ววน. เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาก�าลังคนรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูง อาจารย์ 

นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสเพื่อการ 

สร้างงาน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ท่ีตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมถึงการจัด 

ระบบอุดมศึกษาใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถด�าเนินพันธกิจตามอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มสถาบัน 

เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับโลก 

 2.2 ด้านการวจัิยและสร้างนวตักรรมเพือ่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 

 มุ่งเน้นการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายของสังคม รวมถึงปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม การปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การรบัมอืต่อภัยพบิตั ิการพฒันากลไก 

การบริหารจัดการเชิงสังคม และการพัฒนานโยบายเพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจในการแก้ไข 

ปัญหาได้อย่างสมดุลและยั่งยืนระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมีผลงานเด่นที่ผ่านมา 
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ได้แก่ แอปพลิเคชันต้นแบบบนมือถือเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแยกประเภทขยะ นวัตกรรมระบบ 

การลดและก�าจัดขยะ แอปพลิเคชันเพื่อจัดการปัญหาฝุ่นควันและพื้นที่เผาไหม้ซ�้าซาก ต้นแบบ 

เทคโนโลยีระดับปฏิบัติการเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย ์

ส�าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เช่น เก้าอี้ย้ายตัวจากเตียง 

เพื่อการขับถ่ายและอาบน�้า และอุปกรณ์ย้ายตัวจากรถยนต์สู่รถเข็น รวมถึง Platform กลาง  

เพื่อส่งเสริม Active Ageing แบบองค์รวม 

 แผนงาน/โครงการส�าคัญท่ีควรด�าเนินงานต่อในมิติการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์

ท้าทายของสังคม พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ แผนงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

เพื่อผู ้สูงอายุ แผนงานการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา PM2.5 แผนงานการวิจัยด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน�้าอย่างมั่นคง แผนงานการวิจัยและการพัฒนาในการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติ 

โรคอุบัติใหม่และโรคระบาดรุนแรง แผนงานการวิจัยด้านสังคมพลวัตและประเทศไทยในอนาคต  

ตลอดจนแผนงานการวิจัยด้านสังคมคุณภาพและความมั่นคงของชีวิต ทั้งนี้การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย 

ยุทธศาสตร์ของ อววน. จะมุ่งเน้นการให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

รวมถงึการพฒันาคนทีส่อดคล้องกบัการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื (SDGs) ตอบโจทย์ 

การสร้างความเป็นธรรม สร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานให้กับคนทุกกลุ่ม  

ขจดัความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ของประเทศ โดยทกุคนจะต้องได้รบัประโยชน์อย่างทัว่ถงึ เกดิ 

การยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาท่ีท้าทายจากแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

ระดับโลก ด้วยการใช้องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม 

 2.3 ด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   พร้อมท้ังยกระดบัการพึง่พาตนเองในระดบัประเทศ 

 มุง่เน้นการวจัิยเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ (National 

Quality Infrastructure: NQI) การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและการยกระดับกลุ่มอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย โดยจัดสรรงบประมาณผ่านกรอบวิจัยส�าคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหารคุณภาพสูง สุขภาพ 

และการแพทย์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ระบบคมนาคมแห่งอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ 

ระบบอตัโนมตั ิ โดยมผีลงานเด่นทีผ่่านมา ได้แก่ หน่วยขยายก�าลงัการผลติอาหารเพือ่สุขภาพ ส่วนผสม 

ฟังก์ชันและสารสกัดมูลค่าสูง นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมหลัก 

ในเศรษฐกิจฐานชีวภาพ คือ เกษตรอาหาร สุขภาพการแพทย์ และการท่องเที่ยว และต้นแบบ 

ศูนย์บริการ NQI 
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 แผนงาน/โครงการส�าคัญที่ควรด�าเนินงานต่อในมิติ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั พร้อมทัง้ยกระดับการพึง่พาตนเองในระดบัประเทศ พ.ศ. 2566- 

2570 ได้แก่ แผนงานการวิจัยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio- 

Circular-Green Economy: BCG) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรอาหารและการแพทย์สุขภาพ แผนงาน 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทย แผนงานการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจาก 

ต่างประเทศ แผนงานความร่วมมือรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม แผนงาน 

การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็ง ตลอดจนแผนงานการวิจัยและพัฒนาด้าน 

โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การยกดับระบบเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจฐานรากต้องมุ่งเน้นกระจาย 

ความเจริญสู่ฐานรากและขับเคล่ือนประเทศบนฐานนวัตกรรมให้สามารถพึ่งพาตนเอง และพร้อมรับ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อาทิ สงครามการค้า ปัญหาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีพลิกโฉม  

โดยรัฐบาลได้ก�าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม 

ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ รวมทั้งเห็นชอบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดล 

เศรษฐกจิ BCG ล้วนต้องอาศยัการวจิยัเพ่ือพฒันาองค์ความรู ้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมในการยกระดับ 

ไปสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ยั่งยืน และเตรียมพร้อมส�าหรับอนาคต 

 2.4 ด้านการวจัิยและสร้างนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ท่ีและลดความเหล่ือมล�า้ 

 มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเท่าเทียม การขจัด 

ความยากจนรายครวัเรอืน การพฒันาระบบวเิคราะห์ข้อมูล และการพัฒนาระบบคดักรองเพ่ือช่วยเหลอื 

คนจนแบบเบด็เสรจ็แม่นย�า รวมถงึการลดความเหลือ่มล�า้ในพ้ืนท่ีผ่านสถาบันศึกษาในพืน้ที ่ โดยผลงาน 

เด่นที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชุมชน ระบบติดตามและช่วยเหลือที่เช่ือมโยง 

กับความช่วยเหลือภาครัฐ ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP จ�านวนไม่ต�่ากว่า 300 กลุ่ม ให้มี 

รายได้เพิม่ขึน้จากการน�านวตักรรม/เทคโนโลยไีปใช้ให้เกดิประโยชน์ และเกดิการน�าผลงานนวตักรรม 

ด้านสังคมไปใช้งานในชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย 

 แผนงาน/โครงการส�าคัญที่ควรด�าเนินงานต่อในมิติ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ 

การพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหล่ือมล�้า พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ แผนงานชุมชนนวัตกรรม 

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนงานแก้ไขปัญหาคนจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นย�า แผนงานวิจัยด้าน 

การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ และแผนงานวิจัยด้านการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม 

และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาหลังการระบาดของโควิด-19 ปัจจุบัน 

นโยบายเศรษฐกจิในหลายประเทศไม่ได้มุง่เน้นเฉพาะการขยายตวัเพยีงอย่างเดยีว แต่ยงัให้ความส�าคัญ 
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กับการเติบโตอย่างทั่วถึงด้วย ส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล�้าได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็น 

กระจกสะท้อนว่าครัวเรือนแต่ละกลุ่มจะได้รับผลดีจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วถึงมากน้อย 

เพยีงใด จดุมุง่เน้นส�าคญัพืน้ฐานการพัฒนาคณุภาพของประชาชนควรมุ่งเน้นในประเดน็การสร้างโอกาส 

ในการเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ ระบบสาธารณสุข ระบบการจัดสรรทรัพยากรของประชาชนผู้มี 

รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่จะพัฒนาตนเองสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้าน 

คุณภาพชีวิต รายได้ทางเศรษฐกิจ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้าของสังคมไทย

 2.5 ด้านการแก้ปัญหาวกิฤตเิร่งด่วนของประเทศ 

 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง แผนด้าน ววน. ได้ให้ความส�าคัญและสนับสนุนงบประมาณวิจัยด้าน 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมเพือ่เสรมิสร้างองค์ความรู ้ และนวตักรรมส�าหรบัการแก้ไขปัญหาวกิฤต ิ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลงานเด่น ได้แก่ ชุดตรวจ SARS-CoV-2 ต้นแบบวัคซีน CU-Cov19 ชุดตรวจ 

แลมป์เปลีย่นสสี�าหรับการตรวจคดักรองเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยมกีารน�าไปใช้จริงแล้วในโรงพยาบาล 

และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ห้องความดันติดลบ รวมทั้งองค์ความรู้การวินิจฉัยและการรักษาโรค 

เพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติในการรักษาโรคที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย

 แผนงาน/โครงการส�าคัญท่ีควรด�าเนินงานต่อในมิติการแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของ 

ประเทศ พ.ศ. 2566-2570 ได้แก่ แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วน ที่มุ่งเน้นการแก้ไข 

ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ให้ประชาชนสามารถรับมือ 

ต่อภาวะฉุกเฉินของโรคระบาดระดับชาติ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ�้าซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการ 

สร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้พร้อมรับและปรับตัวต่อภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้น ทั้งนี้ควรสนับสนุน 

และให้ความส�าคัญกับระบบสาธารณสุขของประเทศให้พร้อมรับและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่เกิดจาก 

การแพร่ระบาด โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข รวมถึงก�าหนด 

นโยบายให้สามารถจัดการกับภาวะวิกฤติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมพื้นที ่

ระบาดได้อย่างรวดเรว็และตอบสนองต่อเหตกุารณ์ได้อย่างทันท่วงท ีเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

และยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
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กรอบนโยบำยกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570

บทท่ี
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3
บทท่ี

1. หลักกำรเชิงนโยบำย

● เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ (Take a Giant Step) ของประเทศ ด้วยการสนธิก�าลัง 

ของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

● มีธง บอกทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายและท�าได้จริง เกิดผลจริงในกรอบเวลา 

ที่ก�าหนด และสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุ่งเน้นที่เป็นจุดคานงัด ชายขอบของศาสตร์ และ 

การพลิกโฉมที่ระบบ (System-based Transformations) ที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นพลังสร้างผลลัพธ์  

ผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ด้วยการผนึกก�าลังของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม 

● เก่งในบางเร่ืองท่ีส�าคัญ (ระดับโลก ระดับภูมิภาค) ไม่ท�าทุกเรื่อง โดยใช้ความได้เปรียบ 

ทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Advantage) จุดแข็งด้านอัธยาศัย จิตใจ วัฒนธรรม และทักษะ 

ของคนไทย ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 

พันธมิตร ความร่วมมือที่มีอยู่และที่ต้องการท�าในเรื่องนั้นๆ 

● เน้นการใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

ตลอดห่วงโซ่การผลิตและบริการ อีกทั้งพร้อมในการก้าวสู่อนาคต 

● ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มี และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเพื่อบรรลุ 

เป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ิมเติมให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ รวมทั้งต่อยอดจากโอกาส 

และข้อได้เปรียบที่ประเทศไทยมีอยู่ 

กรอบนโยบำยกำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์
วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570

บทท่ี
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• ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความ 

 สามารถในการแข่งขัน 

• ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 การสร้างโอกาสและ 

 ความเสมอภาคทางสังคม

● เน้นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายคู่ขนานคือ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ 

ความสามารถในการพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนืในระดบัประเทศ พร้อมทัง้สงัคมและเศรษฐกจิฐานราก 

ซึ่งรวมถึง การตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้า และพัฒนาศักยภาพและ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยใช้การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

● บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้ามศาสตร์ ข้ามกระทรวง 

สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิ แผนแม่บท แผนการปฏิรปูประเทศ และกรอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ สนธิก�าลัง ร่วมเป็นเจ้าของ และร่วมรับผิดชอบ 

(Synergy, Co-Ownership, Joint Accountability) สร้างผลลัพธ์ร่วม (Joint Outcome) รวมทั้ง 

การสร้างความร่วมมือและการดึงภาคเอกชนและภาคีภาคส่วนต่างๆ มาร่วมยกระดับการพัฒนา 

ลักษณะ Co-Production และ Co-Investment เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระบบ อววน. 

และกับหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นๆ เพื่อการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ และพันธกิจของ 

หน่วยงาน/ภาคส่วน 

2.  ประเดน็ส�ำคัญตำมยทุธศำสตร์ชำต ิแผนแม่บทฯ  
 แผนและนโยบำยท่ีเกีย่วข้อง 

กรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ก�าหนดจาก 

ประเด็นส�าคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  กำรพฒันำเศรษฐกจิ
1.1 พัฒนากลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกิจเพือ่อนาคต 

 โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและ 

 อาหาร การแพทย์และสุขภาพ ท่องเที่ยว  

 และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) 

ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

>>

ตาราง 1	 ประเดน็ส�ำคญัตำมยทุธศำสตร์ชำต	ิแผนแม่บทฯ	แผนและนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง
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1.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ปัญญา 

 ประดิษฐ์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้ง 

 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในการเพ่ิม 

 ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

 ของอุตสาหกรรมและบริการ

1.3 พฒันาระบบโลจิสตกิส์ของประเทศให้เป็น 

 จุดยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญของภูมิภาค และ 

 สามารถแข่งขันได้

1.4 พัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศ 

 ด้านระบบรางให้รองรับการขยายตัวและ 

 การเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค เพื่อ 

 การส่งออกสู่ตลาดโลก และอุตสาหกรรม 

 ยานยนต์ปรับตัวสู่การเป็นฐานการผลิต 

 ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน

1.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก และ 

 เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง SMEs 

 และ IDEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง เพื่อ 

 ยกระดับการพึ่งพาตนเองและแข่งขันได้

• แผนแม่บทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและ 

 บริการแห่งอนาคต

• แผนแม่บทที่ 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน 

 ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

• แผนแม่บทที่ 16 ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก

• แผนแม่บทเฉพาะกิจโควิด-19 

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

• แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13  

 พ.ศ. 2566-2570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่  

 เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง 

 ยั่งยืน”

• นโยบายนายกรัฐมนตรี 13 ม.ค. 64 (การจัด 

 ท�างบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565)

• มติ ครม. 23 พ.ย. 63

• นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิด 

 ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานขับเคลื่อน 

 กระทรวง อว.) 25 ธ.ค.63 (คณะกรรมการ 

 พเิศษเฉพาะเรือ่งด้านการส่งเสรมิระบบนเิวศ 

 นวัตกรรมและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย  

 กฎและระเบยีบ) และ 8 ม.ค. 64 (การจัดท�า 

 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2565)

• Six Transformations (Energy, Sustainable 

  Industry, Digital Revolution for Sustainable  

 Development Inequality)

ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
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• ยทุธศาสตร์ชาติที ่3 ด้านพฒันาและเสรมิสร้าง 

 ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

• ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาส 

 และความเสมอภาคทางสังคม

• ยทุธศาสตร์ชาตทิี ่5 ด้านการสร้างการเตบิโต 

 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุล 

 และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

• แผนแม่บทที ่6 ประเดน็พืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยู ่

 อัจฉริยะ

• แผนแม่บทที ่ 11 ประเดน็การพฒันาศกัยภาพ 

 คน ตลอดช่วงชีวิต

• แผนแม่บทที ่12 ประเดน็การพัฒนาการเรยีนรู้

• แผนแม่บทที่ 13 ประเด็นการเสริมสร้างให ้

 คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

• แผนแม่บทที่ 15 ประเด็นพลังทางสังคม

• แผนแม่บทท่ี 17 ประเด็นความเสมอภาค 

 และหลักประกันทางสังคม

• แผนแม่บทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอย่าง 

 ยั่งยืน

• แผนแม่บทที่ 21 ประเด็นการต่อต้านการ 

 ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• แผนแม่บทเฉพาะกิจโควิด-19

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  

 และแผน Big Rock ด้านสาธารณสุข 

• แผนการปฏิรูปด้านสังคม

2. กำรพฒันำสังคม
2.1 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ 

 สาธารณสุขและการศึกษาเรียนรู ้ ใน 

 ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 

 และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

2.2 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของ 

 ประเทศให้สามารถพร้อมรับ และตอบโต้ 

 ภาวะฉกุเฉินทีเ่กิดจากโรคระบาดระดบัชาต ิ

 และโรคอุบัติใหม่

2.3 มุ ่งขจัดความยากจนทุกรูปแบบและลด 

 ความยากจนข้ามรุ่น

2.4 มุ่งแก้ไขปัญหารากเหง้าของสังคม มุ่งเน้น 

 การแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้างสังคม 

 คุณธรรม สมานฉันท์และมีธรรมาภิบาล

2.5 พัฒนาความพร้อมของระบบและกลไก 

 เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกเพื่อเพิ่ม 

 ศักยภาพและโอกาสอย่างเต็มที่ในการพึ่ง 

 ตนเองของผู้สูงอายุ และการอยู่ร่วมกัน 

 ของคนทุกช่วงวัย

2.6 พฒันาพืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะในทกุ 

 ภมูภิาค กระจายศนูย์กลางความเจรญิทาง 

 เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง 

 กับการพัฒนาภาคชนบท เพื่อลดความ 

 เหลื่อมล�้าระหว่างพื้นที่

2.7 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น 

 ในการพัฒนา พึง่ตนเองและจดัการตนเอง  

 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการปรับตัว 

 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง >>

ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

41

บทที่ 3กรอบนโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
พ.ศ. 2566-2570



• แผนการปฏริปูด้านการป้องกันและปราบปราม 

 การทุจริตและประพฤติมิชอบ

• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13  

 พ.ศ. 2566-2570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู ่

  เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง 

 ยั่งยืน”

• นโยบายนายกรัฐมนตรี 30 ต.ค. 63 และ  

 16 พ.ค. 64

• มติ ครม. 30 มี.ค. 64 

• มติสภานโยบาย 4 ก.พ. 64

• นโยบาย สศช. 21 พ.ค. 64

• นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิด 

 ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานขับเคลื่อน 

 กระทรวง อว.) และ 8 ม.ค. 64 (การจัดท�า 

 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 

  พ.ศ. 2565)

• นโยบาย กสว. 26 มี.ค. 64

• Six Transformations to Achieve the 

  SDGs (Education, Inequality, Health,  

 Well-being, Demography, Sustainable  

 Cities, Communities)

ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง
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• ยทุธศาสตร์ชาตทิี ่5 ด้านการสร้างการเตบิโต 

 บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• แผนแม่บทที่ 18 ประเด็นการเติบโตอย่าง 

 ยั่งยืน

• แผนแม่บทท่ี 19 การบรหิารจดัการน�า้ท้ังระบบ

• แผนแม่บทที่ 23 ประเด็นการวิจัย พัฒนา 

 และนวัตกรรม

• แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

 ภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593

• แผนปฏิรูปประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและ 

 ทรัพยากรธรรมชาติ

• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13  

 พ.ศ. 2566-2570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่  

 เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง 

 ยั่งยืน”

• มติ ครม. 5 พ.ค. 64 

• นโยบาย รมว.อว. 8 ม.ค. 64 (การจัดท�า 

 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2565)

• Six Transformations (Sustainable Food, 

 Land, Water and Oceans)

ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

3. ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม
3.1 พัฒนาเครื่องมือและกลไกในการยกระดับ 

 ระบบบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ 

 เข้าสูส่ังคมคาร์บอนต�่า

3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบัติทาง 

 ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

 ภูมิอากาศ ให้พร้อมรับ ปรับตัว และ 

 รองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
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ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

• ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความ 

 สามารถในการแข่งขัน

• ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและ 

 เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

• แผนแม่บทที ่12 ประเดน็การพฒันาการเรยีนรู้

• แผนแม่บทที ่23 การวจิยัและพฒันานวตักรรม

• แผนแม่บทเฉพาะกิจโควิด-19

• แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13  

 พ.ศ. 2566-2570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู ่

  เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง 

 ยั่งยืน”

• แผนด้านการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570

• มติสภานโยบาย 5 พ.ย. 63

• นโยบาย รมว.อว. 8 ม.ค. 64 (การจัดท�า 

 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2565)

• Six Transformations (Education)

4.  กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4.1 ยกระดับระบบการอุดมศึกษาแบบไร ้ 

 รอยต่อ เชื่อมโยงระบบการเรียนรู ้ใหม่  

 ทั้งลักษณะ degree, non-degree และ 

 การเรยีนรูต้ลอดชีวติ สอดคลอ้งกบัความ 

 ต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถ 

 ประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

 การพฒันาแพลตฟอร์มการอดุมศกึษาใหม่

4.2 พลกิโฉมระบบอดุมศกึษาเพ่ือให้มศีกัยภาพ 

 และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตและ 

 พฒันาก�าลงัคนสมรรถนะสงู ตามจดุมุง่เน้น 

 และอัตลักษณ ์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา 

 แห่งอนาคต

4.3 พลกิโฉมสถาบัน/หน่วยงานวจิยัและพฒันา 

 นวัตกรรม ให้ทัดเทียมระดับนานาชาต ิ 

 และตอบสนองจุดมุ่งเน้นการสร้างคุณค่า 

 ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4.4 ยกระดับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/ 

 หน่วยงานวจิยัให้เป็นศนูย์กลางความร่วมมอื 

 ด้านการศกึษา ระดบันานาชาต ิโดยเฉพาะ 

 อย่างยิ่งศาสตร์โลกตะวันออก
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ประเดน็ส�าคญัตามยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทฯ แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทฯ 
แผนและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

• ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความ 

 สามารถในการแข่งขัน

• ยทุธศาสตร์ชาตทิี ่4 ด้านการสร้างโอกาสและ 

 ความเสมอภาคทางสังคม

• แผนแม่บทที่ 4 ประเด็นอุตสาหกรรมและ 

 บริการแห่งอนาคต

• แผนแม่บทที่ 7 ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน  

 ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

• แผนแม่บทที ่23 ประเดน็การวจิยัและพฒันา 

 นวัตกรรม

• แผนแม่บทเฉพาะกิจโควิด-19

• กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 13  

 พ.ศ. 2566-2570 “พลิกโฉมประเทศไทยสู ่

 เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง 

 ยั่งยืน”

• แผนด้านการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564-2570

• นโยบาย รมว.อว. 15 ส.ค. 63 (แนวคิด 

 ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานขับเคลื่อน 

 กระทรวง อว.) 23 พ.ย. 63, 14 ธ.ค. 63 และ  

 8 ม.ค. 64 (การจัดท�างบประมาณรายจ่าย 

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

5.  กำรพัฒนำและยกระดับวิทยำศำสตร ์
 และเทคโนโลยเีพือ่วำงรำกฐำนอนำคต
5.1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีช้ันแนวหน้า  

 (Frontier Research) ทีส่ร้างองค์ความรูใ้หม่ 

 ด้านวทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 

 และศิลปกรรมศาสตร์ ที่เป็นรากฐานของ 

 เทคโนโลยีข้ันแนวหน้า และการพัฒนา 

 ประเทศแห่งอนาคต

5.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต  

 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและบริการ 

 แห่งอนาคต รวมถึงการน�าเทคโนโลยี 

 ขั้นแนวหน้า (Frontier Research) มา 

 ประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอด

5.3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม สู ่อนาคตที่จ�าเป็น 

 เพ่ือรองรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 

 ตามเป้าหมายของประเทศในอนาคต
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3. จดุมุง่เน้นของนโยบำย (High-priority Policy)

จุดมุ่งเน้นของนโยบายต่อไปนี้ เป็นไปตามนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและหลักการเชิงนโยบายของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร ์

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่า “เป็นการ 

ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ (Take a Giant Step) มีธง บอกทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายและ 

ท�าได้จริง เกิดผลจริงในกรอบเวลาท่ีก�าหนด และสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งมุ่งเน้นที่เป็นจุดคานงัด 

ชายขอบของศาสตร์ และการพลิกโฉมท่ีระบบ (System-based Transformations) ที่ส�าคัญ  

เก่งในบางเร่ืองทีส่�าคัญ (ระดับโลก ระดบัภมูภิาค) ไม่ท�าทกุเร่ือง เน้นการใช้การอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มี ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมให้ได้มาตรฐาน 

ระดับนานาชาติ เน้นการพัฒนาโดยมีเป้าหมายคู่ขนานคือ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

และความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ในระดับประเทศ พร้อมทั้งสังคมและเศรษฐกิจ 

ฐานราก บูรณาการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้ามศาสตร์ ข้ามกระทรวง” 

อีกทั้งเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม 

เดินหน้าอย่างยั่งยืน” 13 หมุดหมาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้แก่ หมุดหมายที่ 1, 2, 3, 4 และ 12 

 3.1 ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง โดยใช้การพฒันา 
  ตลอดห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เอง ภายใน 2 ปี และ 

   เป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ปี

	 ● ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง 

    (Advanced Therapy Medicinal Products) ภายใน 5 ปี

 3.2 ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวโดยใช้แนวคดิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   มุ่งเน้นคณุค่าและความยัง่ยนื สามารถเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจาย 
  รายได้ โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● นักท่องเท่ียวคุณภาพสูงท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ�้ามีสัดส่วนสูงขึ้น 

   อย่างมีนัยส�าคัญ ภายใน 5 ปี
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	 ● รายได้จากการท่องเที่ยวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ BCG เพ่ิมสูงขึ้น 

   และกระจายสูเ่มืองรอง ชมุชน และผู้ประกอบการรายย่อย เพิม่มากขึน้อย่างมนียัส�าคญั 

   ภายใน 5 ปี

 3.3 ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นน�าด้านสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารท่ีมี 
  คณุค่าและมูลค่าสูง บนพืน้ฐานของการพฒันาระบบอาหารท่ียัง่ยนื โดยมีมูลค่า 
  ทางเศรษฐกิจสูงเป็นอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน�าของโลกด้าน Functional 

   Ingredients, Functional Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 

   1 ใน 10 ของโลก 

	 ● ประเทศไทยเป็นผู้น�าของโลกในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง 

   โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและจ�านวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่งเท่าตัว

 3.4 ผูสู้งอายมีุศกัยภาพและโอกาสอย่างเตม็ท่ีในการพึง่ตนเอง มคีณุค่าและสร้าง 
  มูลค่าเพิ่มให้แก่สงัคม เพื่อรองรับสงัคมสูงวัย โดยมีเป้าหมายว่า ผู้สูงอายุไทย 

  ที่สามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม มีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

   ภายใน 5 ปี

 3.5 ประเทศไทยสามารถพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีก้าวหน้า ล�า้ยคุสู่อนาคต 
   และเทคโนโลยอีวกาศ ส�าหรับการยกระดบัอตุสาหกรรม ธุรกิจ และการบริการ 
  ท่ีมีอยูแ่ล้ว และพฒันาอตุสาหกรรม/ธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ท่ีสุดของอาเซียน ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

   โดยเฉพาะอย่างย่ิง การประกอบแบตเตอรี่และช้ินส่วนส�าคัญ ที่ก้าวหน้า และล�้ายุค 

   สู่อนาคต ภายใน 5 ปี

	 ● ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ที่มี 

   รายได้ 1,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย

	 ● ประเทศไทยสามารถสร้างดาวเทียมที่วิจัย/พัฒนาโดยคนไทยและส่งไปโคจรส�ารวจ 

   รอบดวงจันทร์ ภายใน 6 ปี 
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 3.6 ประเทศไทยสามารถสร้างก�าลังคนสมรรถนะสูงและเป็นศูนย์กลางก�าลังคน 
  ระดบัสูงของอาเซยีน โดยการพลิกโฉมระบบการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เพือ่ตอบ 
  โจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม ่
  โดยมีเป้าหมายว่า 

	 ● ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) และศูนย์กลาง 

   การเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก 

   ภายใน 5 ปี

	 ● ประเทศไทยมีก�าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง ตรงตามความต้องการทั้งหมดของ 

   อุตสาหกรรมเป้าหมายส�าคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต  

   สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ ภายใน 5 ปี

	 ● ก�าลังคนท่ีผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะ 

   ที่พึงประสงค์ที่จ�าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 

   5 ปี
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ยทุธศำสตร์และแผนงำนด้ำนกำรอดุมศึกษำ
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

พ.ศ. 2566-2570

บทท่ี

4



4
บทท่ี

เพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายของกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

ได้ก�าหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงานส�าคัญตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย เป้าประสงค ์

ของยุทธศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. วสัิยทัศน์ 

“สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศมี 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า  

และพร้อมก้าวสู่อนาคต”

2. เป้ำประสงค์

1) คนไทยมสีมรรถนะและทกัษะสงู เพยีงพอในการพลกิโฉมประเทศให้ยกระดบัความสามารถ 

ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2) เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ เพิ่มความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก และพึ่งพาตนเองได้ ยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 

3) สังคมไทย มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยทุธศำสตร์และแผนงำนด้ำนกำรอดุมศึกษำ
วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม
พ.ศ. 2566-2570
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รปูท่ี 2	 วิสยัทัศน์	เป้าประสงค์	และยุทธศาสตร์การอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	

3. ยทุธศำสตร์ แผนงำนส�ำคัญตำมจดุมุง่เน้นนโยบำย 
 เป้ำประสงค์ของยทุธศำสตร์ ผลสัมฤทธิข์องยทุธศำสตร์ 
 และแผนงำนขับเคล่ือนยทุธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่ 

  อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถ 

  แก้ไขปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรมระดบัขัน้แนวหน้า 

  ทีก้่าวหน้าล�า้ยคุ เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาก�าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐาน 

  การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด 

  และอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนแม่บท
แผนการปฏิรูปประเทศ

กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับ 13
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
สานพลังการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรมไทย พลิกโฉมให้ประเทศ
มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า
และพร้อมก้าวสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพฒันาเศรษฐกิจไทย

ด้วยเศรษฐกจิสร้างคณุค่า
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพฒันาวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า
ที่ก้าวหน้าล�้ายุค เพื่อสร้าง
โอกาสใหม่และความพร้อมของ
ประเทศในอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาก�าลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย

ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน

ระบบนิเวศววน. (สรรพวิทยาการ)ก�าลังคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทาย และปรับตัว

ได้ทันต่อพลวัต
การเปลี่ยนแปลงของโลก
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แผนงำนส�ำคัญ (Flagship) ตำมจดุมุง่เน้นนโยบำย

1) พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน 

โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เองภายใน 2 ปี  

และเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน ภายใน 5 ปี

2) พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal 

Products) ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของ 

อาเซียนด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products) 

ภายใน 5 ปี

3) พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า  

สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ สามารถเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

และการมาเยือนซ�้า โดยมีเป้าหมายว่า 

 ●  นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ�้ามีสัดส่วนสูงขึ้น 

   อย่างมีนัยส�าคัญ ภายใน 5 ปี

 ●  รายได้จากการท่องเท่ียวบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจ BCG เพิ่มสูงขึ้น 

   และกระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ  

   ภายใน 5 ปี

4) ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, 

Novel Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน�า 

ของโลก โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน�าของโลกด้าน  

Functional Ingredients, Functional Food, Novel Food ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงติดอันดับ 

1 ใน 10 ของโลก

5) เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น�า 

ของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศท่ีสั่งซื้อ โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นผู้น�า 

ของโลกในการผลิตและส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง โดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นและ 

จ�านวนประเทศที่สั่งซื้อมากขึ้น หนึ่งเท่าตัว

6) เร่งพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุง่เน้นแบตเตอรีแ่ละชิน้ส่วนส�าคญัท่ีก้าวหน้า 

และล�้ายุคสู่อนาคต ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทย 

เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ทีส่ดุของอาเซยีน ด้านอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประกอบ 

แบตเตอรี่และชิ้นส่วนส�าคัญ ที่ก้าวหน้า และล�้ายุคสู่อนาคต ภายใน 5 ปี
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7) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 

Enterprise: IDE) ขนาดใหญ ่ โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยมีธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation 

Driven Enterprise: IDE) ที่มีรายได้ 1,000 ล้านบาท/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ราย 

8) เพิ่มศักยภาพและโอกาสส�าหรับผู้สูงวัย ให้ประเทศมีผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได้  

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม ในสัดส่วนสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายว่า ผู้สูงอายุไทยท่ีสามารถ 

พึ่งตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม มีสัดส่วนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ภายใน 5 ปี

9) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีก้าวหน้า ล�้ายุคสู่อนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ  

เพื่อต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต รวมทั้งการสร้างดาวเทียมส่งไปส�ารวจดวงจันทร์  

โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยสามารถสร้างดาวเทียมที่วิจัย/พัฒนาโดยคนไทยและส่งไปโคจรส�ารวจ 

รอบดวงจันทร์ ภายใน 6 ปี

10)  พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน โดยมี 

เป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน ภายใน 5 ปี

11)  พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึง 

ด้านศาสตร์โลกตะวันออก โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of 

Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลกตะวันออก ภายใน 5 ปี

12)  ผลิตและพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความต้องการของ 

อุตสาหกรรมเป้าหมายส�าคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับ 

ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ ตลอดชีวิต และร่วมมือกับภาค 

อุตสาหกรรมและนานาชาติ โดยมีเป้าหมายว่า ประเทศไทยมีก�าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทาง 

ตรงตามความต้องการท้ังหมด ของอุตสาหกรรมเป้าหมายส�าคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนา 

แห่งอนาคต สอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 

ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ ภายใน 5 ปี

13)  พัฒนาก�าลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ที่จ�าเป็น ควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ โดยมีเป้าหมายว่า 

ก�าลังคนที่ผลิตโดยระบบอุดมศึกษาทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ที่จ�าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ ภายใน 5 ปี
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ยทุธศำสตร์ท่ี 1
การพฒันาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคณุค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มี 

 ความสามารถในการแข่งขนั และพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื พร้อมสู่อนาคต

1) เป้าประสงค์ของยทุธศาสตร์ท่ี 1

 ประเทศไทยยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ก�าลังคนสมรรถนะสูง วิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส�าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายส�าคัญของประเทศ และพัฒนาผู้

ประกอบการฐานนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากลด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่า

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

2) ผลสัมฤทธ์ิของยทุธศาสตร์ท่ี 1 

 2.1 ผลกระทบ 

  ● สัดส่วนของมูลค่าเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เติบโตเพิ่มขึ้น 

    อย่างต่อเน่ือง ด้วยการพัฒนาและใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ 

    เทคโนโลยี

  ● ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มผู้น�าของโลกหรือภูมิภาคในด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

    ส�าคัญเร่งด่วนของประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ อววน. โดยการใช้เทคโนโลย ี

    และนวัตกรรมที่พัฒนาเองและแข่งขันได้ในระดับสากล 

  ● การขาดดุลการช�าระเงินทางเทคโนโลยี (Technology Balance of Payment)  

    ลดลง

  ● ผลิตภาพของแรงงานทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามกรอบยุทธศาสตร์ 

    อววน. ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศเพิ่มขึ้น

  ● ประเทศไทยสามารถลดการน�าเข้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัลและ 

    ปัญญาประดิษฐ์

  ● ปริมาณงบลงทุนด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างมี 

    นัยส�าคัญ ด้วยการกระตุ้นของการลงทุนของรัฐ และนโยบาย/ มาตรการด้าน  

    อววน.
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 2.2 ผลลัพธ์ 

  ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้เอง และเป็น 

    ศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน 

  ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากสมุนไพร เพิ่มมากขึ้น 

    อย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced 

     Therapy Medicinal Products) ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน 

  ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาและผลิตยาและเครื่องมือแพทย์ ที่ทดแทนการน�าเข้า 

    ได้ในสัดส่วนสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

  ● นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มาเยือนซ�้ามีสัดส่วนสูงขึ้น 

    อย่างมีนัยส�าคัญ 

  ● ประเทศไทยสามารถพัฒนา ผลิตและเพ่ิมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัย 

    และนวัตกรรมด้าน Functional Ingredients, Functional Food และ Novel 

    Food 

  ● ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

     โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนส�าคัญ 

  ● ประเทศไทยมีจ�านวนของผู้ประกอบการภายในประเทศด้านเทคโนโลยีแวดล้อม 

    ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ Sharing Economy, Autonomous 

    Driving และ Charging Infrastructure เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ประเทศไทยสร้างมลูค่าเพิม่จากเศรษฐกจิหมนุเวียนทีเ่ตบิโตขึน้จากการใช้นวตักรรม 

    การผลติทีส่ะอาด การหมนุเวยีนวสัดแุละมจี�านวนรปูแบบธรุกจิใหม่จากการเปลีย่น 

    ของเสียให้มีมูลค่าสูง (Waste to Wealth) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● เศรษฐกจิท่ีขับเคลือ่นด้วยนวตักรรมของประเทศไทยเตบิโตขึน้โดยการเพิม่จ�านวน 

    ของผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าของธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 

    Enterprise: IDE) ที่มีรายได้มากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี 

  ● ประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนา 

    ขึ้นเองในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับการน�าเข้า
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  ● ประเทศไทยสามารถพัฒนาและขยายระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศ 

    ที่ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาและต่อยอด ให้เชื่อมต่อกับ 

    เครือข่ายระดับภูมิภาคอาเซียน

  ● วิสาหกิจชุมชน SMEs และเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

    ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี

  ● ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (บัณฑิตและผู้ผ่านการฝึกอบรม Upskill/ 

    Reskill) ถูกว่าจ้างในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกรอบยุทธศาสตร์ อววน. เพ่ิมขึ้น 

    อย่างมีนัยส�าคัญ

  ● สดัส่วนการจ้างงานของก�าลงัแรงงานทกัษะสงูในอตุสาหกรรมเป้าหมายส�าคญัตาม 

    กรอบยุทธศาสตร์ อววน. ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

    เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

3) แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ประกอบด้วย 

 แผนงานที่ 1.1  พัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 

    (Bio-Circular- Green Economy: BCG) ใน 4 ด้าน ให้เป็นระบบเศรษฐกจิ 

   มลูค่าสงู มคีวามยัง่ยนืและ เพิม่รายได้ของประเทศ (ด้านเกษตรและอาหาร 

    การแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยว และพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ) 

 แผนงานที่ 1.2  พัฒนาและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส ์

   อัจฉริยะ รวมทั้งหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 

   ประสิทธิผลในการผลิต/การบริการและการพึ่งพาตนเอง

 แผนงานที่ 1.3  พฒันาระบบโลจิสตกิส์และระบบรางของประเทศให้ทนัสมยั ได้มาตรฐาน 

   สากล แข่งขนัได้ และเช่ือมต่อกบัเครอืข่ายรองรบัระบบเศรษฐกิจนวตักรรม 

   ในภูมิภาคอาเซียน

 แผนงานที ่1.4 พฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถแข่งขนัได้ รองรบัการขยายตัว 

   ด้านการคมนาคมขนส่งของอาเซียนและพึ่งตนเองได้

 แผนงานที่ 1.5 พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม รวมถึง 

   SMEs และ IDEs เพื่อยกระดับรายได้ ความสามารถในการแข่งขัน และ 

   การพึ่งพาตนเอง 
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แผนงำนส�ำคัญ (Flagship) ตำมจดุมุง่เน้นนโยบำย ประกอบด้วย

1. พัฒนาและผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเป็นศูนย์กลางด้านวัคซีนในระดับอาเซียน 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal 

  Products) ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน 

3. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้าง 

  ความย่ังยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ สามารถเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง 

  และการมาเยือนซ�้า 

4. ยกระดับการผลิตและการส่งออก Functional Ingredients, Functional Food, Novel 

   Food ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกชั้นน�า 

  ของโลก 

5. เร่งพัฒนาการผลิตและการส่งออกอาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูง ให้ไทยเป็นผู้น�าของโลก 

   โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ 

6. เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นแบตเตอรี่และช้ินส่วนส�าคัญที่ก้าวหน้า  

  และล�้ายุคสู่อนาคต ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน

7. พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: 

  IDE) ขนาดใหญ่ 

ยทุธศำสตร์ท่ี 2
การยกระดบัสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้มกีารพฒันาอย่างยัง่ยนื สามารถแก้ไข 

 ปัญหาท้าทายและปรับตวัได้ทันต่อพลวตัการเปล่ียนแปลงของโลก

1) เป้าประสงค์ 

 สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสังคมคุณธรรม มีธรรมาภิบาล มีความมั่นคง 

ทางสุขภาพ มีความพร้อมในการเป็นสังคมสูงวัย ยกระดับการจัดการทรัพยากรและการเป็นสังคม 

คาร์บอนต�่า มีการกระจายความเจริญของเมืองและชนบทมากขึ้น พื้นที่มีสมรรถนะสามารถแก้ปัญหา 

ท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และให้มีความพร้อมในการรองรับ 

ภยัคกุคามรปูแบบใหม่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการประยกุต์ใช้ผลงานวจิยั นวตักรรมและเทคโนโลยี
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2) ผลสัมฤทธ์ิของยทุธศาสตร์ท่ี 2 

 2.1 ผลกระทบ 

  ● ประเทศมีความพร้อมมากขึ้นในการเป็นสังคมสูงวัย โดยเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุ

  ● ความยากจนและความเหลื่อมล�้าทางโอกาสลดลง 

  ● ประเทศเพิ่มระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ และพร้อมรับโรคระบาด 

    ระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่มากขึ้น

  ● การทุจริตคอร์รัปชั่นลดลง

  ● มีกระจายความเจริญของเมืองและชนบทเพิ่มขึ้น

  ● ประเทศยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต�่า

  ● ประเทศเพิ่มระดับความมั่นคงในการด�ารงชีวิตและพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทุก 

    รูปแบบ

 2.2 ผลลัพธ์ 

  ● ผู้สูงอายุไทยท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม มีสัดส่วนที ่

    สูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

  ● คนจนและคนจนเมืองในจังหวัดเป้าหมายพ้นเส้นความยากจน และเข้าถึงโอกาส 

    ด้านการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และเทคโนโลยี/นวัตกรรม อย่างเท่าเทียม 

    มากขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญ 

  ● ประเทศไทยได้คะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต หรือ ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 

    (Corruption Perception Index: CPI) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะดัชนีการมีส่วนร่วม 

     (Participation Index) ดัชนีการเปิดเผยข้อมูล (Open data Index) และดัชนี 

    เสรีภาพ (Freedom house Index) ซึ่งอยู่ใน CPI เพิ่มขึ้น

  ● ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ระบบสขุภาพแบบบรูณาการระดบัประเทศและพืน้ที ่ซึง่เพิม่ประสทิธภิาพการพร้อม 

    รับมือกับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึง 

    วัคซีนและยาส�าหรับโรคอุบัติใหม่

  ● สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัย มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบาด 

    ระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ในทุกมิติและกระจายในทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น
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  ● พื้นที่ทดลองนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Sand Box) ของการพัฒนาเมืองและ 

    ชุมชนท้องถิ่น (Best Practice) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● เมืองน่าอยู่ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถ่ิน และกระจายความเจริญทาง 

    เศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม  

    มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ก�าลังคนด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

    รวมท้ังนักวิจัยชุมชน ท่ีร่วมประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนา 

    และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งร่วมด�าเนินการกับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน 

     ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้าทายสังคมและสิ่งแวดล้อม มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่าง 

    มีนัยส�าคัญ

3) แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ประกอบด้วย 

 แผนงานที่ 2.1 พัฒนาความพร้อมและโอกาสของคนทุกช่วงวัย และพัฒนาระบบส�าคัญ 

   ของสังคมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

 แผนงานที่ 2.2 ยกระดับความม่ันคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาด 

   ระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่ 

 แผนงานที่ 2.3  มุ่งขจัดความยากจน และลดช่องว่างของการเข้าถึงโอกาสด้านการพัฒนา 

   อาชีพ การศึกษาเรียนรู้ และการเข้าถึงเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

 แผนงานที ่2.4  มุ่งพฒันาสงัคมคุณธรรม แก้ไขปัญหาคอร์รปัชนั และเสรมิสร้างธรรมาภิบาล

 แผนงานที่ 2.5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น และกระจาย 

   ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค

 แผนงานที่ 2.6 พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย 

   มุ่งเน้นการเป็นสังคมคาร์บอนต�่า

 แผนงานที่ 2.7 เตรียมพร้อมรับ ตอบโต้ และปรับตัวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 

   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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แผนงำนส�ำคัญ (Flagship) ตำมจดุมุง่เน้นนโยบำย ประกอบด้วย

1. เพิ่มศักยภาพและโอกาสส�าหรับผู ้สูงวัย ให้ประเทศมีผู ้สูงอายุที่สามารถพึ่งตนเองได้  
  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม ในสัดส่วนสูงขึ้น 

ยทุธศำสตร์ท่ี 3
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนวหน้า 

 ท่ีก้าวหน้าล�า้ยุค เพือ่สร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต

1) เป้าประสงค์ 

 ประเทศสามารถสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับข้ันแนวหน้าที่ก้าวหน้า 
ล�้ายุค ในการก้าวกระโดดจากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี (Adopter) เป็นหลักไปสู่การเป็นผู้น�าเทคโนโลย ี
(Front-Runner) ในระดับสากล ในสาขาเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการใหม่ 
แห่งอนาคต โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
คุณภาพของประเทศท่ีทัดเทียมสากล อีกท้ังมีผลงานวิจัยขั้นแนวหน้าและกระบวนทัศน์ใหม่ทาง 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ท่ีถูกน�าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ประเทศสามารถ 
ตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

2) ผลสัมฤทธ์ิของยทุธศาสตร์ท่ี 3 

 2.1 ผลกระทบ

  ● ประเทศไทยมีอุตสาหกรรมอวกาศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในอนาคตท่ี 
    สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง

  ● ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัให้เป็นสมาชกิหรอืร่วมเป็นแกนน�าหลกัในภาคสี�าคญั 
    ของโลกเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนาคต 

  ● ประเทศไทยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีชั้นน�าส�าคัญของโลก รวมถึง  
    Quantum, High Energy Physics และ Earth and Space Sciences เพิ่มขึ้น 
    อย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ประเทศไทยเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยในระดับที ่
    แข่งขันกับประเทศชั้นน�าในเอเชียได้

  ● ทักษะก�าลังคนในอนาคต (Skills of Future Workforce) ของไทยสูงขึ้น

  ● สงัคมไทยมคีวามตระหนกัรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคัญ
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 2.2 ผลลัพธ์ 

  ● ประเทศไทยสร้างดาวเทียมของตนเอง เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 

     รวมถึงภูมิสารสนเทศ โดยสามารถส่งดาวเทียมไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้ภายในปี  

    พ.ศ. 2570 

  ● ผลงานวิจัยข้ันแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

    มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า ที่ถูกน�าไปประยุกต์ใช ้

    และพัฒนาต่อยอดมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ล�้ายุคสู่อนาคต และสร้างความพลิกผัน  

    (Game Changer) ได้ถกูน�าไปใช้ในการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการใหม่เพิม่ขึน้ 

    อย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ประเทศไทยมโีครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทีส่�าคญั และ 

    โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพส�าหรับการวิจัยขั้นแนวหน้า ที่ทัดเทียมมาตรฐาน 

    สากล สามารถรองรับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดสู่อนาคต ทัดเทียมประเทศ 

    ชั้นน�าในเอเชีย 

  ● ประเทศไทยมีก�าลังคนท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

    และวิศวกรรม เพื่อรองรับการวิจัยขั้นแนวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีและ 

    นวัตกรรมสู่อนาคต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

3) แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ประกอบด้วย 

 แผนงานที่ 3.1 ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร ์

    สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยขีัน้แนวหน้า  

   รวมทั้งการประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อยอด 

 แผนงานที่ 3.2  พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส�าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและ 

   บริการแห่งอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมอวกาศ

 แผนงานที่ 3.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ 

   โครงสร้าง พืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ ทีร่องรบัการวจิยัขัน้แนวหน้า 

   และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อนาคต
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แผนงำนส�ำคัญ (Flagship) ตำมจดุมุง่เน้นนโยบำย

1. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีก้าวหน้า ล�้ายุคสู ่อนาคต และเทคโนโลยีอวกาศ  

  เพ่ือต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต รวมทั้งการสร้างดาวเทียมส่งไปส�ารวจ 

  ดวงจันทร์

ยทุธศำสตร์ท่ี 4
การพฒันาก�าลังคน สถาบันอดุมศกึษา และสถาบันวจัิยให้เป็นฐานการขบัเคล่ือน 

 การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างย่ังยนื 

1) เป้าประสงค์ 

 ก�าลงัคน สถาบนัอดุมศกึษา และสถาบนัวจิยัของประเทศได้รบัการพฒันาให้มสีมรรถนะสูง  

สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคมและ 

สิง่แวดล้อมให้มกีารพฒันาอย่างย่ังยืน และการพ่ึงตนเองทัง้สังคมและการพฒันาสูอ่นาคต ในการปฏิบตังิาน 

และสร้างนวัตกรรมที่ท้าทายตอบโจทย์ภาคเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันและการพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

2) ผลสัมฤทธ์ิของยทุธศาสตร์ท่ี 4 

 2.1 ผลกระทบ

  ● การเข้าถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติโดยระบบการอุดมศึกษา รวมถงึการพัฒนา/ยกระดบั 

    ทักษะให้ทันการเปลี่ยนแปลง มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

  ● คุณภาพของระบบการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นโดยสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

    ไทยใหม่ 

  ● ประเทศไทยได้รบัการยอมรบัในฐานะศนูย์กลางก�าลงัคนระดบัสงู (Hub of Talent) 

    และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก

  ● ประเทศไทยมีนักวิจัยและนักวิชาการที่ได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับระดับสากล (เช่น 

     Nobel Prize)

  ● ประเทศไทยมีอุดมศึกษาและสถาบัน/ศูนย์วิจัยที่มีผลงานและการยอมรับระดับ 

    ภูมิภาคและนานาชาติเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index) ของประเทศสูงขึ้น 
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 2.2 ผลลัพธ์ 

  ● ศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน 

  ● ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้านศาสตร์โลก 

    ตะวันออก 

  ● ก�าลังคนที่เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยระบบการอุดมศึกษา รวมถึงการพัฒนา/ 

    ยกระดับทักษะให้ทันการเปลี่ยนแปลง มีจ�านวนมากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

  ● ประเทศมีก�าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความต้องการทั้งหมดของ 

    อุตสาหกรรมเป้าหมายส�าคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต  

    สอดรบักบัปรชัญาการอดุมศกึษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

     และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและนานาชาติ

  ● ก�าลงัคนทีผ่ลติโดยระบบอดุมศกึษาทกุคน ให้มคีณุธรรม จริยธรรม เป็นคณุลักษณะ 

    ที่พึงประสงค์ที่จ�าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 

  ● ระบบบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพและสร้างผลสัมฤทธิ์ 

    ต่อประเทศในทุกระดับตามกรอบการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing  

    Universities)

  ● สถาบันอดุมศกึษาได้รบัการจดัอนัดับ 200 อันดบัแรกใน World class University 

    Ranking 

  ● อันดับของสถาบัน/ศูนย์วิจัยไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล Scimago Institutions  

    Rankings ของโลก สูงขึ้น

  ● บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM Degrees) มีทักษะ 

    ในลักษณะ Multi-discipline เพิ่มขึ้น 

  ● บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีสัดส่วนต่อประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

  ● ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกจากภาคส่วนต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ป็นผูถ่้ายทอด 

    องค์ความรู้และทักษะในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/ศูนย์วิจัย เพิ่มขึ้นอย่างมี 

    นัยส�าคัญ
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3) แผนงานภายใต้ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ประกอบด้วย

 แผนงานที่ 4.1 พลิกโฉมระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยมีก�าลังคน 

   สมรรถนะสงูเพยีงพอตามเป้าหมายยทุธศาสตร์และการพัฒนาแห่งอนาคต 

    และสอดรับกับปรัชญาการอุดมศึกษาไทยใหม่

 แผนงานที่ 4.2  พลกิโฉมมหาวทิยาลยัให้เป็นเลศิตามบทบาทการสร้างก�าลงัคน การสร้าง 

   องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาพื้นที่และประเทศ

 แผนงานที่ 4.3  พลิกโฉมและยกระดับสถาบัน/หน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

   ให้ตอบโจทย์เป้าหมายยุทธศาสตร์ของประเทศและสามารถเทียบเคียง 

   ระดับนานาชาติ 

 แผนงานที่ 4.4  พัฒนาและยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub  

   of Talent) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของ 

   อาเซียน รวมถึงศาสตร์โลกตะวันออก

แผนงำนส�ำคัญ (Flagship) ตำมจดุมุง่เน้นนโยบำย ประกอบด้วย

1. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางก�าลังคนระดับสูง (Hub of Talent) ของอาเซียน 

2. พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียน รวมถึงด้าน 

  ศาสตร์โลกตะวันออก 

3. ผลิตและพัฒนาก�าลังคนสมรรถนะสูงเฉพาะทางที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม 

  เป้าหมายส�าคัญเร่งด่วนของประเทศและการพัฒนาแห่งอนาคต และสอดรับกับปรัชญา 

  การอุดมศึกษาไทยใหม่ โดยพลิกโฉมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมมือกับภาค 

  อุตสาหกรรมและนานาชาติ 

4. พัฒนาก�าลังคนท่ีผลิตโดยระบบอุดมศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคุณลักษณะ 

  ที่พึงประสงค์ที่จ�าเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ
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กลไกขับเคล่ือนกรอบนโยบำยและยทุธศำสตร์
กำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม

พ.ศ. 2566-2570

บทท่ี

5



1. กลไกขับเคล่ือนกรอบนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรอดุมศึกษำ 
  วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 

1.1 แผนด้านการอดุมศกึษาเพือ่ผลิตและพฒันาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566- 
  2570 และแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 

 การขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 โดยใช้แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ 

พ.ศ. 2566-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ให้การด�าเนินงาน 

เป้าหมายและการติดตามประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเช่ือมโยง บูรณาการและ 

สอดคล้องกันระหว่างแผนสองด้านนี้ตามที่ก�าหนดในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา จะใช้กรอบ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ในการจัดท�าและก�ากับการด�าเนินงานของแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิต 

และพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

พ.ศ. 2566-2570 
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1.2 สภานโยบายฯและคณะกรรมการระดบันโยบาย

	 1)	 สภานโยบายการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 มีหน้าที ่

ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรมของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอ่ืน รวมทั้งนโยบายของ 

รัฐบาล รวมถึงยังท�าหน้าท่ีก�ากับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) สถาบัน 

อุดมศึกษา และหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ม ี

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกรอบนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ที่จัดท�าขึ้นนี้ 

จึงใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา อววน. ของประเทศให้สอดคล้องและบูรณาการกัน และจะถูก 

ถ่ายทอดต่อไปสู่แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2566-2570 

และแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 เพือ่เป็นการก�ากบัทศิทางในการพฒันา 

อววน. ของหน่วยงานในระบบและในการจดัสรรงบประมาณให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างมเีอกภาพ

	 2)	 คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 (กสว.)	 มีหน้าที่ส�าคัญใน 

การก�าหนด จัดท�าและก�ากับนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 

ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

พ.ศ. 2566-2570 และเสนอแนะกรอบวงเงนิงบประมาณประจ�าปีด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ของประเทศต่อสภานโยบายฯ รวมทัง้การเสนอระบบการจดัสรรและบรหิารงบประมาณแบบบูรณาการ

ทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิแ์ละบรหิารกองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม เพือ่จดัสรรต่อให้หน่วยงาน 

ในระบบวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงก�าหนดทิศทางและแนวทางการด�าเนินงานของหน่วยงานในระบบ 

วิจัยและนวัตกรรมซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 

	 3)	 คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (กกอ.)	มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา  

และมาตรฐานการอดุมศกึษาทีส่อดคล้องกบัความต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

และแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา กกอ. มีบทบาทส�าคัญในการปรับปรุงแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อ 

ผลติและพัฒนาก�าลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ให้สอดคล้องกบักรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงานด้านการผลิตและ 

พฒันาก�าลงัคนให้ประเทศไทยได้ทรพัยากรบคุคลทีต่รงกบัความต้องการทัง้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ 
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	 4)	 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา	 (กมอ.)	 มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม 

ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 

ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการประเมินผลการจัด 

การศกึษา ระดบัอดุมศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัในสงักดัของกระทรวง และสถาบนัอดุมศึกษา 

เอกชน โดยค�านึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา 

รวมถึงเสนอมาตรการทางการเงินการคลัง และสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐาน 

การอุดมศึกษา

1.3 หน่วยงานในระบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 

 การขับเคลื่อนกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 มีหน่วยงานในระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 กลุ่ม 

ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

	 1)	 หน่วยงานด้านนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และงบประมาณเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์	 วจิยัและนวตักรรม	ประกอบด้วย หน่วยงานซึง่ปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานกุารของสภานโยบายฯ 

และคณะกรรมการด้านนโยบาย ซ่ึงหน่วยงานดังกล่าวคือ ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) อีกทั้งหน่วยก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ อาทิ ส�านักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ 

ส�านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

(ส�านักงาน ป.ย.ป.) 

	 2)	 หน่วยงานให้ทุน	 สนับสนุนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติ 

หน้าทีใ่ห้การสนบัสนนุทุนเพือ่การสร้างก�าลงัคน การพฒันาองค์ความรู ้ การวจิยั การพฒันาเทคโนโลยี 

และการสร้างนวตักรรม ส่งเสรมิและสนับสนนุการผลติและพฒันาบคุลากรทีม่คีณุภาพ มคีวามสามารถ 

ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล  

คณะบุคคล ชุมชน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชนน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปใช้ประโยชน์ทัง้ในเชงินโยบาย เชิงพาณชิย์ เชงิสงัคม และเชงิสาธารณประโยชน์ อาท ิ หน่วยบรหิาร 

และจัดการทุน (Program Management: PMU) 7 หน่วยงาน และหน่วยให้ทุนทั้งภาครัฐ  

องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ
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	 3)	 หน่วยงานปฏิบัติการด้านการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	ปฏิบัต ิ

หน้าที่ การท�าวิจัย การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการศึกษาและสร้าง 

ก�าลังคน การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด�าเนินกิจการที่เป็น 

การเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตและการบริการ ตลอดจน 

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และยกระดับ 

คุณภาพชีวิต การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะท�าให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง 

ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีขั้นแนวหน้า หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติ 

เพือ่เป็นพืน้ฐานหรอืแนวทางใหม่ของการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 

และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม อันจะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ อาท ิ

สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน 

รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และเอกชน

	 4)	 หน่วยงานด้านมาตรวิทยา	มาตรฐาน	การทดสอบและบริการคณุภาพด้านวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม	 ปฏิบัติหน้าท่ีบริการทดสอบ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงาน 

อตุสาหกรรม เพือ่การส่งออก การขอข้ึนทะเบยีน การจดทะเบยีนสิทธบิตัรและอนสุทิธบิตัร การรบัรอง 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์/ 

เคร่ืองทดสอบตรวจวัดวิเคราะห์ในอุตสาหกรรม และการตรวจสอบสถานะการให้บริการเพ่ือน�าส่ง 

ตัวอย่างทดสอบ สอบเทียบ อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบัน 

มาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์- 

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง 

อุตสาหกรรม ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงาน 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ส�านักงานมาตรฐานทางทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม

	 5)	 หน่วยงานด้านการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม	 และหน่วยงานซึ่งเป็น 

ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม	ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น 

และเอกชน 

โดยหน่วยงานแต่ละกลุ่มมีหน้าท่ีความรับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่เกิดการท�างานทับซ้อนของ 

หน่วยงาน แต่สนับสนุน ส่งเสริม เก้ือหนุนซ่ึงกันและกันตามบทบาทหน้าที่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนา 

ประเทศ ตามยุทธศาสตร์และแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ัง 

เจตนารมณ์หลักของการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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1.4 งบประมาณเพือ่การขบัเคล่ือนประเดน็ยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
  วจัิยและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 

 การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2566-2570 โดยใช้กลไกทีเ่กีย่วข้องกบัระบบงบประมาณและการสนบัสนนุ จะมุง่เน้นการจดัสรร 
งบประมาณตามวาระส�าคญั (Agenda-based Budgeting) และตามผลการด�าเนินงาน (Performance- 
based budgeting) ประกอบด้วย แหล่งงบประมาณทั้งด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยรับงบประมาณ ด้วยรูปแบบ 
วธิกีารสนบัสนนุทุน/งบประมาณอย่างเป็นระบบ (Funding Modalities) รวมทัง้การพฒันาระบบนเิวศ 
และกลไกการสนับสนุนที่ส�าคัญ โดยสรุปดังต่อไปนี้

 1) แหล่งงบประมาณ 

   1.1	 กองทนุส่งเสรมิวิทยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม เป็นกลไกส�าคัญในการขบัเคลือ่น 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กองทุนมี 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้  
พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและ 
สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง 
ทัง้การส่งเสริมการผลติและพฒันาก�าลงัคน การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน การลงทนุโครงการขนาดใหญ่ 
การเพิม่สมรรถนะการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีทั่นสมยัจากต่างประเทศ การส่งเสรมิ 
ความร่วมมือของหน่วยงาน และการน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและพื้นที่ รวมถึง 
การบกุเบกิงานวจิยัขัน้แนวหน้าและการสร้างนวตักรรมเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

   1.2	 กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา	 เป็นเครื่องมือทางการเงินในการสนับสนุน  
และก�ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยมี 
เป้าหมายท่ีจะผลิตบัณฑิตและก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูงเพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการพฒันาประเทศและขบัเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจสาขาใหม่ๆ และพัฒนาสงัคม 
และชุมชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เกิดการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ 
เพิ่มศักยภาพในการสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของประเทศพัฒนา 
และยกระดับมาตรฐานของการอดุมศกึษา สถาบนัอดุมศกึษา โดยเชือ่มโยงการเรียนการสอน การวจิยั 
และนวัตกรรมร่วมกับนักวิชาการ สถาบันวิชาการ องค์กรช้ันน�า ภาคผู้ใช้บัณฑิตและก�าลังคนทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมุ่งเป้าให้เกิดระบบนวัตกรรมการผลิตและพัฒนาก�าลังคนในทุก 

ช่วงวัย ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของประเทศอย่างมีคุณภาพ
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   1.3 งบประมาณแหล่งอื่น	ได้แก่ งบประมาณที่จัดสรรโดยตรงจากส�านักงบประมาณ 

ไปให้หน่วยงาน งบประมาณขององค์การมหาชน รฐัวสิาหกจิ จงัหวดัและท้องถิน่ กองทนุของภาคส่วน 

การพัฒนาต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แหล่งทุนภาคเอกชน และแหล่งทุน 

ต่างประเทศ ซึ่งแหล่งงบประมาณดังกล่าวนี้ สามารถร่วมผนึกก�าลังสนับสนุนหรือหนุนเสริมงานด้าน 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและด้านการอุดมศึกษา โดยใช้รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding 

Modality) ต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคล่ือนการผนึกก�าลัง เช่น ทุนร่วมสนับสนุน 

(Co-funding) ทุนสนับสนุนการร่วมภารกิจ (Co-function Sourcing) และทุนส่งเสริมนวัตกรรม 

ด้านใหม่ (Innovation Sandbox Funding)

หมายเหตุ :

1. กรอบงบประมาณ ประกอบด้วย งบประมาณเพื่อการผลิตก�าลังคนอุดมศึกษา และงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์  
 วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรอบเบื้องต้น โดยจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเมื่อด�าเนินการจริง
2. งบประมาณเพื่อการผลิตก�าลังคนอุดมศึกษา ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การผลิตก�าลังคนทักษะสูง 
 ตอบโจทย์ส�าคัญเร่งด่วนของการพัฒนาประเทศ (Talent) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการยกระดับ 
 สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
3. งบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม (SRI) ประกอบด้วย งบประมาณเพ่ือการวจิยัและสร้างนวตักรรม 
  โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
4. Scenario: GDP 1.5% Growth, SRI 2.0% GDP
5. SRI ภาครัฐ: ภาคส่วนอื่นๆ (เอกชน, ต่างประเทศ เงินนอกงบประมาณ ฯลฯ)

รปูท่ี 3	 กรอบงบประมาณเพ่ือการขับเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	
	 วิจัยและนวัตกรรม	พ.ศ.	2566-2570

ยทุธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาเศรษฐกจิไทยด้วยเศรษฐกจิ
สร้างคณุค่า	และเศรษฐกจิสร้างสรรค์	
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน	
และพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน	
พร้อมสูอ่นาคต

ยทุธศาสตร์ท่ี 3
การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรมระดบัข้ันแนวหน้า
ท่ีก้าวหน้าล�า้ยุค	เพ่ือสร้างโอกาสใหม่
และความพร้อมของประเทศในอนาคต

ยทุธศาสตร์ท่ี 4
การพัฒนาก�าลงัคน	สถาบนัอดุมศกึษา

และสถาบนัวิจัย	ให้เป็นฐานการขับเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

แบบก้าวกระโดดและอย่างยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์ท่ี 2
การยกระดบัสงัคมและสิง่แวดล้อม

ให้มีการพัฒนาอย่างยัง่ยนื	สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรบัตวัได้ทันต่อ
พลวัตการเปลีย่นแปลงของโลก
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 2) หน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management: PMU) และหน่วยรับ 

งบประมาณ 

   PMU เป็นกลไกส�าคัญในการบริหารงบประมาณวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม มีหน้าที่ในการประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะของภาคีความร่วมมือแบบ  

“จตุรภาคี” (Quadruple Helix) ผ่านการผสานพลังจากมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 

สังคม โดยท�างานในลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะของการร่วมกันขององค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ 

สององค์กรขึน้ไป เพือ่ด�าเนนิกจิการหนึง่ด้วยวตัถปุระสงค์ (Consortium) ทีม่ส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน 

และการบริหารจัดการจากต้นน�้าถึงปลายน�้าผ่านการให้ทุนวิจัย มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศกลาง 

ของประเทศติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน มีการถ่ายทอดการก�าหนดเป้าหมายและค่าตัวชี้วัด 

ปัจจุบันมีหน่วยงานบริหารและจัดการทุน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน และ 

ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.), หน่วยบริหารและ 

จัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และหน่วยบริหารและจัดการ 

ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ทั้งนี้ ในอนาคตอาจจะมีการปรับรูปแบบ 

จ�านวนและโครงสร้างของหน่วยบรหิารและจดัการทนุ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลตามเป้าหมาย 

ของยุทธศาสตร์ อววน. และสามารถสนองตอบต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลง 

 3) รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) 

   ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนและหน่วยบริหารและจัดการทุนควรทบทวน 

ออกแบบและเลือกใช้รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) รูปแบบใหม่ๆ ที่เหมาะสม 

เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพและเพิม่ประสทิธผิลของการสนบัสนนุทุนส�าหรบัแผนงาน/โครงการให้บรรลุ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ อววน. รวมทั้งเป้าหมายของกองทุน ซึ่งจุดอ่อนและอุปสรรคหลายอย่าง 

ทีผ่่านมา อาจถกูแก้ไขได้ด้วยการออกแบบและเลอืกใช้รปูแบบการสนบัสนนุทนุทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่แผนงานส�าคญั	(Flagship)	ตามจุดมุง่เน้นนโยบาย	ซึง่ควรต้องใช้รูปแบบการสนบัสนนุทนุเฉพาะ 

จึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง เช่น ทุนผูกพันเป็นก้อนใหญ ่

ระยะเวลามากกว่า 1 ปี (Block Grant with multi-year Commitment) ทุนร่วมสนับสนุน  

(Co-funding) และทุนห่วงโซ่ภาคีร่วมรับผิดชอบ (Chain of Accountable Partners Funding)
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   รปูแบบการสนบัสนนุทนุ (Funding Modalities) เป็นกลไกเชงิยุทธศาสตร์ (Strategic 
Mechanisms) และภารกิจหลักด้านหน่ึง (Core Function) ของกองทุน (Funds) และหน่วยงาน 
สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนา (Development Donors/Funding Agencies) ซึ่งใช้กันทั่วไปในระดับ 
ประเทศและนานาชาติ โดยกองทุนและหน่วยงานสนับสนุนทุน จะออกแบบและก�าหนดรูปแบบ 
การสนบัสนนุทนุทีห่ลากหลาย โดยระบวุตัถปุระสงค์ ประโยชน์หลกัและเป้าหมายพร้อมทัง้วธิกีารของ 
แต่ละรูปแบบอย่างชดัเจน เพือ่ใช้บรหิารการสนบัสนนุทนุอย่างเป็นระบบ ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์และ 
เป้าหมายของกองทุน (Funds) อย่างครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด รวมทั้งใช ้
เพื่อเพิ่มพลังของกองทุนโดยการยกระดับความร่วมมือกับภาคีส�าคัญ โดยเฉพาะภาคีที่เป็นจุดคานงัด 
ในด้านต่างๆ เช่น การร่วมผลติผลงาน (Co-Production) ร่วมสนบัสนนุทนุหรอืร่วมลงทนุ (Co-Funding 
or Co-Investment) ร่วมเป็นเจ้าของ (Co-Ownership) ร่วมรับผิดชอบ (Joint Accountability) 
และสร้างผลลัพธ์ร่วม (Joint Outcomes) 

หลักกำรส�ำคัญของรูปแบบกำรสนับสนุนทุน (Funding Modalities)  
ตำมแนวทำงสำกล 

1) กองทุน (Funds) และหน่วยงานสนบัสนนุทนุ ต้องมีนโยบายทีช่ดัเจนในการก�าหนดรปูแบบ 
การสนับสนนุทนุ (Funding Modalities) ซ่ึงสามารถแสดงรบัผดิชอบ (Accountable) และตรวจสอบ 
ความโปร่งใสได้ (Transparency) ซึง่รวมทัง้กองทุนต้องจะประกาศรูปแบบการสนบัสนนุทนุ (Funding 
Modalities) ให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

2) กองทุน และหน่วยงานสนับสนุนทุน ควรต้องออกแบบการสนับสนุนทุน ให้เป็น “ระบบ” 
ซึง่ประกอบด้วยหลายรปูแบบ (Modality) ทีม่คีวามโดดเด่นทีแ่ตกต่างกนั ซึง่แต่ละรปูแบบจะสนบัสนนุ 
ทุนตามเป้าหมาย ขอบเขต เงื่อนไข และวิธีการ/ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาอนุมัติ ตามที่ก�าหนด  
บางรปูแบบใช้กบัหลายแผนงาน/โครงการ แต่บางรปูแบบถกูออกแบบมาใช้เฉพาะเจาะจงกับแผนงาน/ 
โครงการเดียวก็ได้ และเมื่อใช้ทุกรูปแบบประกอบกันแล้ว ก็จะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของกองทุน/หน่วยสนับสนุนทุนอย่างครบถ้วน 

3) ออกแบบวัตถุประสงค์ ประโยชน์หลัก (Key Benefits) เป้าหมาย และวิธีการ ของแต่ละ 
รูปแบบทีแ่ตกต่างกนัอย่างชัดเจน และในค�าอธบิายรปูแบบ จ�าเป็นต้องระบวุ่า รปูแบบการสนบัสนนุทนุ  
มกีารเสรมิก�าลงักนัหรือการเชือ่มโยงส่งต่อระหว่างบางรปูแบบ (Synergy) กนัอย่างไร และไม่ซ�า้ซ้อนกนั 
อย่างไร

4) ทนุทีส่นบัสนนุส่วนใหญ่จะเป็นเงนิ และอาจรวมถงึทรพัยากรอืน่ เช่น ผูเ้ชีย่วชาญ เครือ่งมอื 
อุปกรณ์ส�าหรับการปฏิบัติการหรือส�าหรับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

73

บทที่ 5กลไกขบัเคล่ือนกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม
พ.ศ. 2566-2570



5) แหล่งที่มา ปริมาณและความม่ันคง/ต่อเน่ืองของเงินทุน เช่น แหล่งทุนจากกองทุนอื่น 

และหน่วยงานอื่นที่ต้องการร่วมสนับสนุน ซึ่งให้มาโดยไม่มีเงื่อนไข หรือให้มาพร้อมกับเง่ือนไขว่า  

ต้องสนับสนุนให้ใครและใช้เพื่ออะไร กองทุนมีเงินเข้ามาสม�่าเสมอและมากพอที่จะจัดสรรครบส�าหรับ 

รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) ทุกรูปแบบหรือไม่ในปีหรือช่วงปีนั้นๆ ถ้าได้เงินมา 

น้อยกว่าหรือมากกว่าที่คาดประมาณ จะมีกระบวนการและเกณฑ์การปรับลด/เพิ่มให้แต่ละรูปแบบ 

การสนับสนุนทุนอย่างไร เป็นต้น

6) ระบบและรูปแบบการสนับสนุนทุน (Modality) ควรมีความเป็นพลวัต (Dynamic)  

สามารถปรับเปลี่ยน/เพิ่ม/ลด ตามสถานการณ์ วัตถุประสงค์และประโยชน์หลัก (Key Benefits)  

ที่เปลี่ยนไป เช่น UNICEF ได้เพิ่ม UNICEF Innovation Fund เพ่ือสนับสนุนด้านนวัตกรรม  

กองทุนด้านการพัฒนาส่วนใหญ่ ได้เพิ่มรูปแบบ Emergency Funding และกองทุนโลกด้านเอดส์ 

วัณโรค และโรคมาลาเรีย เมื่อเร็วๆ นี้ได้จัดตั้ง COVID-19 Response Mechanism เพื่อสนับสนุน 

ทุนการแก้ไขปัญหาโรค COVID-19 

7) กองทนุและหน่วยสนบัสนนุทนุ ควรทบทวนโครงสร้างและ/หรือกระบวนการท�างานเกีย่วกับ 

การจัดการและการใช้รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) รวมถึงควรก�าหนดให้มีทีมหรือ 

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในภาพรวม รวมทัง้สนบัสนนุ ออกแบบ ทบทวน และพฒันาปรบัปรงุระบบและ 

รปูแบบการสนบัสนนุทุน (Funding Modality) เพือ่ให้รปูแบบการสนบัสนนุทนุ (Funding Modality) 

สามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ ประโยชน์หลัก (Key  

Benefits) และเป้าหมายที่ก�าหนด

ตวัอย่ำงของรูปแบบกำรสนบัสนนุทุน (Funding Modalities) ระดบัสำกล

รปูแบบการสนบัสนนุทนุ (Funding Modalities) ของ The Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria (กองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และโรคมาลาเรีย)

1) Country Funding or Country Allocations

2) Catalytic Investments

 • Matching Funds

 • Multicountry Approaches

 • Strategic Initiatives

3) COVID-19 Response Mechanism (C19RM) เริ่มปี 2564 เพื่อสนับสนุนประเทศ
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รูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ของ UNICEF (United Nations 

Children’s Fund)

1) Regular Resources (RR) or Core Resources

2) Other Resources (OR)

 • Other Resources-Regular

 • Other Resources-Thematic

 • Other Resources-UNICEF Innovation Fund

 • Other Resources-Emergency

องค์ประกอบของรูปแบบกำรสนับสนุนทุน (Funding Modalities) ควร 
ก�ำหนดองค์ประกอบต่อไปนี ้ส�ำหรับแต่ละรูปแบบกำรสนบัสนนุทุน (Funding 
Modality)

1) วัตถุประสงค์และประโยชน์หลัก (Key Benefits) ของแต่ละรูปแบบการสนับสนุนทุน 

(Funding Modality) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุ่งเน้นจะให้เกิดผลอะไรในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาด้าน

ต่างๆ รวมทัง้พฒันาขดีความสามารถของภาคกีเ็ป็นส่วนหนึง่ของวตัถปุระสงค์และประโยชน์หลักได้ ซึง่

เป็นการน�าส่งผลส�าเรจ็ตาม วตัถปุระสงค์ ยทุธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Targets) 

ของกองทนุ และ ช่วยน�าส่งผลส�าเรจ็ตามนโยบาย ยทุธศาสตร์ และแผนระดบัชาต/ิพืน้ที ่ด้วย ในหลาย

กรณี ประโยชน์หลักถูกใช้ก�าหนดเป็นชื่อและจุดมุ่งเน้นของการจัดสรรเงินให้โครงการ รวมทั้งก�าหนด

ผลลัพธ์หลักของรูปแบบการสนับสนุนทุนนั้นๆ ตัวอย่างจากระดับสากล เช่น Innovation Funding, 

Emergency Funding, และ Funding for Smart Farming Innovations for Small-Scale Pro-

ducers (The Grand Challenges family of initiatives fosters innovation to solve key health 

and development problems)

2) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework or Approaches) ซึ่งเป็นที่มาของ จุดมุ่งเน้น

และวธิกีารหลกัของแต่ละรูปแบบการสนบัสนนุทนุ (Funding Modality) เพือ่การบรรลเุป้าหมาย เช่น 

การมุ่งแก้ไขปัญหารากเหง้า หรือพัฒนา/ปรับปรุงปัจจัยที่เป็นตัวก�าหนดความส�าเร็จ การน�าร่องหรือ

ทดสอบวิธีการ การพัฒนาต่อยอด/ปรับใช้ การขยายผลให้ครอบคลุมทั่วถึง การมุ่งพัฒนาหลายพื้นที่

ร่วมกนัพร้อมกนั (Multi-Sites) (เพราะปัญหาเหมอืนกนัและการท�าร่วมกนัระหว่างพืน้ทีเ่กดิประสิทธผิล

มากกว่า) การโน้มน้าวภาคีใหม่มาร่วมลงทุนและร่วมรับผิดชอบผลส�าเร็จร่วมกัน การมุ่งรังสรรค์สร้าง

นวัตกรรม หรือการสนองตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น
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3) กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด/ประเภทใด (องค์กร/กลุ่มคน/พื้นที่/ชุมชน) เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 

ที่แต่ละรูปแบบ (Modality) มุ่งเน้นการสนับสนุน

4) จ�านวนวงเงินสนับสนุน ส�าหรับแต่ละรูปแบบ (Modality) พร้อมทั้งก�าหนดสัดส่วน 

ส�าหรับแต่ละรูปแบบ เช่น เงินทุนสนับสนุนทั้งหมดเป็น 100% ประกอบด้วย รูปแบบที่ 1 ก�าหนดเป็น 

20% รูปแบบที่ 2 เป็น 30% รูปแบบที่ 3 เป็น 25% และรูปแบบที่ 4 เป็น 25%

5) ระยะเวลาของการให้ทุนโครงการ เช่น 1 ปี หรือหลายปี โดยปกติจะก�าหนดเวลาตาม 

ช่วงปีที่ระบุการน�าส่งผลส�าเร็จของโครงการและการวางแผนงบประมาณ เช่น กองทุนโลก “The 

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria” ได้ก�าหนดรอบการให้ทุน (Funding 

Cycle) เป็น 3 ปี ซึ่งพิจารณาทุนและให้ทุนโครงการครั้งละ 3 ปี ส่วนประเทศไทย ก�าหนดรอบ 

การให้ทุน (Funding Cycle) เป็น 1 ปีตามระบบปีงบประมาณ ดังนั้น จึงมักจะก�าหนดเวลาพิจารณา 

ทุนและให้ทุนโครงการเป็นราย 1 ปีด้วย ในบางกองทุน อาจก�าหนดรูปแบบการให้ทุนระยะยาวกว่า  

1 ปี ด้วย เช่น Block Grant with multi-year Commitment ที่มีสัญญาข้อตกลงให้ทุนก้อน 

ส�าหรับระยะเวลารวม 3 ปี โดยอาจแบ่งจ่ายงวดเงินเป็นรายปีก็ได้

6) วิธีการสนับสนุนทุน ซ่ึงรวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการเสนอขอทุน/การรับข้อเสนอ 

การกลั่นกรอง การพิจารณาและอนุมัติ รวมทั้งเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบ (Modality) ว่าเปิดรับ 

ข้อเสนอหรือเจรจาตกลงเป็นกรณีๆ เช่น ทุนภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency Funding) และ 

ทุนขนาดเล็ก (Small Open Grant) ก�าหนดให้มีขั้นตอนสั้นและเร็วแบบ Fast-Track หรือทุน 

สนับสนุนการร่วมภารกิจ (Co-function Sourcing) ก�าหนดให้เป็นการเจรจาตกลงเป็นกรณีๆ ไม่ใช่ 

การเปิดรับข้อเสนอ

วตัถปุระสงค์และประโยชน์หลัก (Key Benefits) ของกำรใช้รูปแบบกำรสนบัสนนุ 
ทุนท่ีหลำกหลำย (Funding Modalities)

1) เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน/หน่วย 

สนับสนุนทุนอย่างครบถ้วน โดยใช้หลายรูปแบบประกอบกัน และถ้ามีช่องว่าง เน่ืองจากการมี 

รูปแบบเดียว หรือรูปแบบท่ีใช้อยู่มีข้อจ�ากัด ท�าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และผลที่ต้องการ 

ก็สามารถออกแบบและก�าหนดรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นได้ 

2) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารการสนับสนุนทุน โดยในภาพรวม กองทุน 

จะสามารถลดความซ�้าซ้อนและความล่าช้า ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติ  

เนื่องจากกองทุนมีทางเลือกหลายรูปแบบ (Multiple Modalities) ที่มีวัตถุประสงค์ วิธีการ  
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กระบวนการ ขัน้ตอน ช่องทางและระยะเวลาในการเสนอขอ พจิารณา อนมัุตต่ิางกัน อกีทัง้บางรปูแบบ 

อาจมีขั้นตอนเร็วแบบ Fast Track ดังนั้น ทุกโครงการไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเสนอและพิจารณา 

ตามรูปแบบเดียว 

3) เพื่อเร่งขยายภาคีความร่วมมือและการสร้างความเป็นภาคี (Partnership) โดยเฉพาะกับ 

ภาคีใหม่ รวมทั้งยกระดับความร่วมมือกับภาคีท่ีมีอยู่แล้วในด้านต่างๆ ที่เป็นหัวใจของความส�าเร็จ 

บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์และผลกระทบของกองทุน/หน่วยสนับสนุนทุน ได้แก่ การร่วม 

สนับสนุนทุน/ร่วมลงทุน (Co-Funding/Co-Investment) โครงการร่วม (Joint Projects) การร่วม 

ผลิตผลงาน (Co-Production) การร่วมรับผิดชอบ (Joint Accountability) และส่งผลลัพธ์ร่วมกัน 

(Joint Outcomes) 

4) เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการและจุดแข็ง/จุดอ่อนของภาคีที่หลากหลาย 

อกีทัง้เปิดโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถงึทนุ โดยมีทางเลือกของรปูแบบ (Modality) ทีเ่หมาะสม 

กับภาคี นอกจากนี้ กองทุน/หน่วยสนับสนุนทุนสามารถออกแบบให้การพัฒนาศักยภาพภาคีรับทุน 

และการผลักดันการผสานก�าลังระหว่างภาคีเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของรูปแบบการสนับสนุนทุน 

บางรูปแบบที่เป็นมูลค่าเพิ่ม (Added Value) ต่อภาคีรับทุนด้วย

5) เพื่อขยายโอกาสการระดมทุน/เพิ่มทุน โดยการออกแบบและใช้รูปแบบการสนับสนุนทุน 

(Funding Modality) หลากหลายที่ท�าให้เกิดการร่วมสนับสนุนทุน/ร่วมลงทุน (Co-Funding/  

Co-Investment) และยกระดับอัตราความส�าเร็จของผลงาน อัตราการสนับสนุนเงินทุน และอัตรา 

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผน (Implementation Rate, Funding Rate and Rate of Expenditure) 

ก็จะท�าให้กองทุนได้รับความเชื่อมั่นและเพิ่มโอกาสการได้รับเงินอุดหนุนมากขึ้นด้วย

6) เพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์ ในการออกแบบโครงการ การมองหาและ 

ก�าหนดภาคีร่วมมือและภาคีรับทุน รวมทั้งการกระตุ้นให้โครงการรังสรรค์วิธีการและเป้าหมายที ่

ไม่คิดมาก่อนหรือไม่คิดว่าจะท�าได้ เช่น การน�านโยบาย/ยุทธศาสตร์/กิจกรรม ด้านการวิจัย พัฒนา 

นวัตกรรม/เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ ไปบูรณาการและด�าเนินการเป็นส่วนหน่ึงของภารกิจของ 

หน่วยงานนั้นอย่างต่อเน่ืองระยะยาว/ยั่งยืน (ทุนสนับสนุนการร่วมภารกิจ Co-function Sourcing) 

หรือการพัฒนาและทดลองนวัตกรรม ในรูปแบบ Sandbox โดยสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ 

ได้เต็มที่ (ทุนส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ Innovation Sandbox Funding)
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ตาราง 2	 รปูแบบกำรสนบัสนนุทุน	(Funding	Modalities)

 มุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการพัฒนาและทดลอง “นวัตกรรมด้านใหม่” (Innovation  

 Sandbox) ท่ีสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์ได้เต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวัตกรรมเชิง 

 กลยุทธ์ (Strategic innovation) ที่จะช่วยทะลุทะลวงคอขวดในการแก้ไขปัญหาหรือ 

 การพัฒนาแบบก้าวกระโดด รูปแบบการสนับสนุนทุนนี้ มีความยืดหยุ ่นในเงื่อนไข 

 การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมจริง พร้อมกับการติดตาม 

 และประเมินผลเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานวัตกรรมและผลส�าเร็จ

 มุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการที่ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีร่วมรับผิดชอบ  

 3 ประเภท ที่โครงการก�าหนดให้ท�างานเชื่อมโยงส่งต่อร่วมกันเป็นห่วงโซ่ของการด�าเนินงาน 

 เพือ่ให้เกดิผลลพัธ์ต่อประชาชน/พืน้ทีอ่ย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยนื โดยอยูบ่นกรอบแนวคดิว่า 

  มีการด�าเนินงาน 3 ส่วน (พร้อมกับภาคี 3 ประเภท) ที่เกี่ยวข้องกันอย่างจ�าเป็น คือ  

 การก�าหนดและก�ากับนโยบายและมาตรการ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการน�า 

 ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ผลส�าเรจ็และประโยชน์ทีแ่ท้จรงิต่อกลุม่เป้าหมาย 

 จะเกิดได้ยากและจ�ากัด ถ้างาน 3 ส่วนและภาคี 3 ประเภทนี้ด�าเนินการแบบแยกส่วน  

 โดยไม่มีการร่วมคิดร่วมออกแบบอย่างส่งผลเชื่อมโยง และไม่มีการสะท้อนผลให้กันและกัน 

 รวมทั้งไม่ได้มุ ่งพัฒนาปรับปรุงในส่วนของตนเพื่อเอื้อหนุนและส่งต่อให้ส่วนอื่นประสบ 

 ความส�าเร็จมากข้ึน ท้ังน้ี ควรต้องมีการพัฒนาขีดความสามารถของภาคีทั้ง 3 ประเภท 

 และการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน/ท้องถิ่น/พื้นท่ี ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้สามารถจัดการ 

 การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลลัพธ์ร่วมกัน

  ภาคี 3 ประเภท ได้แก่

  1)  ภาคีก�าหนดและก�ากับนโยบาย และมาตรการ 

  2)  ภาคีวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

  3)  ภาคีน�าไปใช้ประโยชน์

2. ทุนห่วงโซ่ภำคีร่วมรับผดิชอบ (Chain of Accountable Partners Funding)

1. ทุนส่งเสริมนวตักรรมด้ำนใหม่ (Innovation Sandbox Funding) 

รูปแบบกำรสนบัสนนุทุน
(วตัถุประสงค์/ประโยชน์หลัก)
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 มุ่งเน้นการสนับสนุนโครงการร่วมทุนระหว่างกองทุนกับภาคี ซึ่งต้องการได้ทั้งภาคีร่วมงาน 

 และเงินร่วมทุน ดึงภาคีหน่วยงานหรือกองทุนอื่นที่มีเป้าหมายร่วมกันและภาคีที่เป็นจุด 

 คานงัดส�าหรับผลส�าเร็จร่วม การร่วมเป็นเจ้าของและร่วมรับผิดชอบ (Joint Outcomes, 

  Co-Ownership and Joint Accountability) มาร่วมสนับสนุนทุน (Co-funding) น�าส่ง 

 ผลส�าเร็จร่วมเมื่อโครงการสิ้นสุดตามเวลาที่ก�าหนด

 สนับสนุนทุนส�าหรับหน่วยงานภาคีที่มีพันธกิจ/ภารกิจในเรื่องที่เป็นพันธกิจ/ภารกิจของ 

 กองทุนด้วย โดยมุ่งให้หน่วยงานนั้นน�านโยบาย/ยุทธศาสตร์/กิจกรรม เช่นด้านการวิจัย 

 พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ ไปบูรณาการและด�าเนินการเป็นส่วนหนึ่ง 

 ของภารกิจของหน่วยงานน้ันอย่างต่อเน่ืองระยะยาว/ย่ังยืน (Institutionalization) โดย 

 เป็นผลงานทั้งของหน่วยงานและของกองทุน เกิดผลลัพธ์ร่วม การร่วมเป็นเจ้าของและ 

 ร่วมรับผิดชอบ (Joint outcomes, Co-Ownership and Joint accountability) 

 โดยปกติ กองทุนจะสนับสนุนงบกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/อาสาสมัคร 

 และหน่วยงานจะรับผิดชอบสถานที่ สาธารณูปโภค บุคลากรและบางส่วนของงบกิจกรรม 

 เป็นต้น

 การสนับสนุนอาจมีข้อตกลงเป็นทุนระยะยาวต่อเนื่องหลายปี ตราบท่ีจ�าเป็นในการบรรลุ 

 เป้าหมายทกุปีตามข้อตกลง แต่ทีส่�าคญัคอื หน่วยงานด�าเนนิการเป็นภารกจิของหน่วยงานนัน้ 

 อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ท้ังน้ี ต้องมีแผนและข้อตกลงที่ชัดเจนในการสร้างความต่อเนื่องหรือ 

 เปลี่ยนถ่ายความรับผิดชอบโดยไม่ให้ผลท่ีเกิดขึ้นสูญหายไปอย่างส้ินเชิง (Exit Strategy)  

 ถ้าจ�าเป็นต้องหยดุการสนบัสนนุทนุ ในบางกรณคีวรต้องมกีารสนบัสนนุการพฒันาศักยภาพ 

 ของหน่วยงานภาคีด้วย

4. ทุนสนบัสนนุกำรร่วมภำรกจิ (Co-function Sourcing)

3. ทุนร่วมสนบัสนนุ (Co-funding)

รูปแบบกำรสนบัสนนุทุน
(วตัถุประสงค์/ประโยชน์หลัก)
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 มุ่งเน้นสนับสนุนทุนเพื่อกระจายโอกาสและส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมริเริ่มขนาดเล็กใน 

 ระดับชุมชน/ท้องถ่ิน โดยรูปแบบสนับสนุนทุนน้ีมีกระบวนการขั้นตอนการเสนอขอและ 

 การพิจารณารวดเร็ว เช่น Fast track และไม่ยุ่งยากซับซ้อน

 สนับสนุนทุนเพื่อมุ่งเน้นตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน อย่างรวดเร็ว ทันที และมี 

 ความยืดหยุ่น (Quick and Flexible Responses) โดยมีกระบวนการเสนอและพิจารณา 

 แบบ Fast-Track และโครงการควรเห็นผลเร็ว รูปแบบ (Modality) นี้ เป็นทุนภาวะฉุกเฉิน 

 เร่งด่วนในภาพรวม ทีจ่ะขอสนบัสนนุประเดน็ฉกุเฉนิเร่งด่วนต่างๆ ทีเ่ข้าเกณฑ์ และบางกรณี 

  กองทนุอาจแยกรปูแบบและก้อนเงนิจดัสรรส�าหรบัประเดน็เจาะจง เช่น การก�าหนดรปูแบบ 

 การสนับสนุนทุน “COVID-19 Response Mechanism” ของกองทุนโลกฯ ส�าหรับ 

 โรคโควิด-19

 มุ่งเน้นสนับสนุนทุนท่ีมีข้อตกลงผูกพัน (Commitment) จ�านวนเงินเป็นก้อนใหญ่และ 

 ระยะเวลาหลายปี ให้มากอย่างพอเพียงท่ีจะท�าให้โครงการสามารถบรรลุผลส�าเร็จตาม 

 เป้าหมาย โดยมกัจะก�าหนดเป้าหมายสดุท้ายทีเ่ป็นเร่ืองยิง่ใหญ่และท้าทายทีต้่องทะลุทะลวง 

 และไปให้ถงึให้ได้ และมุง่เน้นการบรรลตุามเป้าหมายสดุท้าย/ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Targets/ 

  Final Outcomes) ที่ตกลงผูกพัน (Commitment) การน�าส่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ มากกว่า 

 เน้นผลผลิตย่อยๆ รายปี และหน่วยรับทุน/หน่วยด�าเนินการจะได้มีความมั่นใจในความ 

 ต่อเนื่องสม�่าเสมอของทุนสนับสนุนจนสิ้นสุดโครงการ

6. ทุนภำวะฉุกเฉินเร่งด่วน (Emergency Funding)

7. ทุนผกูพนัเป็นก้อนใหญ่ระยะเวลำมำกกว่ำ 1 ปี (Block Grant with multi-year 
  Commitment)

5. ทุนขนำดเล็ก (Small Open Grant)

รูปแบบกำรสนบัสนนุทุน
(วตัถุประสงค์/ประโยชน์หลัก)

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์, 1 กรกฎาคม 2564
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กลไกและเคร่ืองมอืท่ีจ�ำเป็นเพือ่สนบัสนนุควำมส�ำเร็จของรูปแบบกำรสนบัสนนุทุน 
(Funding Modalities)

1) หลกัการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานในระบบการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

ที่มีภารกิจ บทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ไม่เกิดการท�างานทับซ้อนของหน่วยงาน หรือการ 

ท�างานแยกส่วนกัน แต่ละหน่วยงานมีบทบาทหลักที่ไม่ทับซ้อนเชิงผลประโยชน์ ตามเจตนารมณ์หลัก 

ของการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

 1.1	 หน่วยงานด้านนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 แผน	 และงบประมาณเกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

 1.2 หน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	

 1.3 หน่วยงานปฏบิติัการด้านการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยั	และนวัตกรรม	ประกอบด้วย 

การจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ�ารุงศิลปะ 

และวัฒนธรรม งานมาตรวิทยา มาตรฐาน การทดสอบและบริการคุณภาพวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม และการจัดการความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและ 

นวัตกรรม 

2) ระบบการจดัสรรและบรหิารงบประมาณจากแหล่งทนุแบบทนุผกูพนัเป็นก้อนใหญ่ระยะเวลา 

มากกว่า 1 ปี (Block Grant with Multi-year Commitment) รวมทั้ง Agenda-Based 

เพื่อสนับสนุนแผนงานส�าคัญตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570

3) ระบบการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ-เอกชน มีสัดส่วน 

เพิ่มขึ้น 

4) ระบบข้อมูลกลางของรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) ที่แสดงแผนงาน/ 

โครงการ จ�านวน/สัดส่วนงบประมาณ ผลการจัดสรรงบประมาณ และผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ 

เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแต่ละรูปแบบการสนับสนุนทุน และภาพรวมทุกรูปแบบ

5) หลักการ เกณฑ์และกระบวนการในการก�าหนดจ�านวนเงินและสัดส่วนหรือร้อยละของ 

เงินกองทุนทั้งหมดที่ใช้จัดสรรส�าหรับแต่ละรูปแบบการสนับสนุนทุน (Funding Modality) โดยม ี

แนวทางการจัดสรรแบบ Strategic Agenda-Based และยดึผลการด�าเนนิงานและใช้จ่ายงบประมาณ 

ในปีที่ผ่านมาของแต่ละรูปแบบการสนับสนุนทุน ด้วย
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6) ระบบของการปรับแผนและงบประมาณระหว่างปี (Reprogramming) ของกองทุน  

ที่ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนและมีระเบียบรองรับ เพ่ือขอปรับเพิ่ม/ลด หรือโยกงบประมาณ และ/หรือ 

ปรบักิจกรรมและเป้าหมาย ของแผนงาน โครงการและรปูแบบการสนบัสนนุทนุ (Funding Modality) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและอุดจุดอ่อนของการจัดสรรและใช้เงินทุนสนับสนุน โดยการ 

พจิารณาจะใช้เหตผุลความจ�าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประโยชน์อย่างชดัเจนทีจ่ะเกดิจากการปรบัแผน/ 

งบประมาณ ผลการด�าเนินงาน ความเป็นไปได้ของการด�าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 

และเวลาที่ก�าหนด

7) ระบบการสนับสนุนทุนต่อส�าหรับโครงการท่ีสิ้นสุด (Continued Funding) เป็นกลไก 

เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลที่กองทุน/หน่วยสนับสนุนทุน ใช้ในการสนับสนุนทุนต่อให้โครงการที ่

สิน้สดุตามข้อตกลงต่อไปอกี โดยในช่วงปลายโครงการ ผูร้บัทนุสามารถเสนอขอต่อทนุและต่อโครงการ 

ซึ่งปกติจะมีเงื่อนไขเข้มข้นในการพิจารณาต่างจากโครงการที่เสนอขอใหม่ ตัวอย่างเช่น The Global 

Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (กองทนุโลกด้านเอดส์ วณัโรค และโรคมาลาเรยี) 

มีระบบของช่องทางการสนับสนุนทุนต่อ (Rolling Continuation Channel) ซึ่งมีคณะท�างาน 

พิจารณาโดยใช้ปัจจัยเงื่อนไขการพิจารณาที่เข้มข้น ว่าโครงการที่ก�าลังจะส้ินสุดและแสดงความจ�านง 

จะขอทุนต่อนั้น อยู่ในข่ายควรจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนต่อหรือไม่ โดยพิจารณาจากระดับ 

ความส�าเร็จของการด�าเนินงาน (Performance Rating) และการท่ีโครงการสามารถสร้างเกิด 

ผลกระทบหรือแนวโน้ม (Potential) ในการจะท�าให้เกิดผลกระทบที่ชัดเจนวัดได้ (Measurable 

Impact) ต่อเป้าหมายน้ันๆ และพิจารณาด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะการมีแหล่งทุนขนาดใหญ่อื่นๆ 

มาสนับสนุน นอกจากนี้ ในบางกรณีที่เป็นข้อยกเว้นจริงๆ ก็สามารถพิจารณาสนับสนุนทุนต่อให้ได้  

ด้วยเหตุผลท่ีว่า โครงการมีความจ�าเป็นย่ิงยวดในการท่ีต้องขอทุนต่อ เนื่องมาจากสถานการณ์รุนแรง 

หรือฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนท�าให้เกิดอุปสรรคใหญ่หลวงในการด�าเนินโครงการ

8) หลักการ เกณฑ์และกระบวนการก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบที่ชัดเจนของหน่วยงาน 

ปฏิบัติด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อให้การสนับสนุนทุนแก่หน่วยงานที่มี 

พันธกิจชัดเจน มีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์และ 

ความคุ้มค่า หน่วยงานวิจัยในแต่ละระดับควรมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและมี 

ธรรมาภิบาล และมีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ที่ชัดเจน โดย

 8.1 สถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทชัดเจนในการผลิตก�าลังคนตอบโจทย์การพัฒนา 

ประเทศในด้านต่างๆ การผลิตองค์ความรู้ใหม่เพื่อการเรียนการสอน การสร้างความเป็นเลิศทาง 

วิชาการตามกลุ ่มยุทธศาสตร์ การให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู ้ ทักษะให้กับแรงงานและ 

ประชาชน (Reskill and Upskill) มีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สะท้อนศักยภาพด้านการผลิต 
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ก�าลังคนทักษะสูงท่ีตรงความต้องการของภาคส่วนต่างๆ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ ผลงานตีพิมพ ์

และทรัพย์สินทางปัญญา 

 8.2 สถาบันวิจัยและศูนย์วิจัยควรมีบทบาทในการสร้างงานวิจัยและต่อยอดไปจนถึง 

นวัตกรรมเพ่ือให้เกิดผลงานท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ มีผลงานท่ีตรงความต้องการของ 

ผู้ใช้ประโยชน์ (Demand Pull) ท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม และเพิ่มศักยภาพ 

ในการแข่งขันของประเทศทางอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและศูนย์วิจัยควรก�าหนดเป้าหมายและ 

ตัวชี้วัดที่สะท้อนศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ อาทิ มีโครงการวิจัย/ 

จ�านวนหน่วยงานที่ได้น�าผลงานไปใช้ประโยชน์ มูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ/สังคม มีพันธมิตร 

ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างมูลค่า 

จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากงานวิจัย การท�างานวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานปฏิบัต ิ

ในลักษณะของ Consortium 

9) ระบบตดิตามประเมนิความคุม้ค่าจากการด�าเนนิงานของหน่วยปฏบิตัเิพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึ 

ผลประโยชน์ที่องค์กรมีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยประเมินจากพันธกิจขององค์กร 

ความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงาน 

ใช้ประโยชน์ 

10) กลไกสนับสนุนการเชื่อมโยงหน่วยงานปฏิบัติด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและสร้าง 

นวัตกรรมกับหน่วยงานใช้ประโยชน์ในทุกมิติ อาทิ การเชื่อมต่อการสร้างคน กับความต้องการของ 

ภาคการผลิตและบริการ การแลกเปลี่ยนบุคลากร การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้สามารถเติบโตก้าวหน้า 

ในสายอาชีพ การจัดการสนับสนุนจัดระบบภาระงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ การปรับ 

บทบาทให้หน่วยงานปฏิบัติด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรมมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา 

ประเทศที่ยึดโยงกับชุมชน พื้นที่และสังคม การให้สิทธิประโยชน์จากผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและ 

นวัตกรรม การปรับให้สามารถลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันและใช้เหล่านี้ทรัพยากรร่วมกัน

11) กลไกการร่วมมือกันท�างานระหว่างภาครัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

ในระดับจังหวัด/ท้องถิ่น สถาบันผลิตความรู้และภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคเอกชน/ภาคการผลิต/ 

ภาคบริการ และภาคประชาสังคมในลักษณะของภาคีความร่วมมือแบบ “จตุรภาคี” (Quadruple 

Helix) เช่น ร่วมกันเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันการศึกษาสู่ชุมชน/สังคมหรือภาคเอกชน  

ร่วมกันท�างานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/สังคม หรือร่วมกันพัฒนาทรัพยากร 

มนษุย์ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการท�างานทางด้านวิจยัและพัฒนา การน�าทรพัย์สินทางปัญญา 

และภูมิปัญญาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม/ชุมชน
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2. กลไกกำรตดิตำมประเมนิผลกรอบนโยบำยและยทุธศำสตร์ 
 กำรอดุมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 

2.1 กลไกการตดิตามประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง 

 การติดตามและประเมินผลของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญในระดับกรอบนโยบาย 

และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ตลอดจนแผนด้าน 

การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร ์

วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 ซ่ึงเป็นแผนทีจ่ะรบัการถ่ายทอดจากระดบันโยบายและยทุธศาสตร์ 

ไปสู่การปฏิบัติ จะเป็นกลไกส�าคัญหน่ึงในการขับเคลื่อนและติดตามผลการด�าเนินงานของการพัฒนา  

อววน. ว่าสามารถตอบสนองต่อทิศทางและการพัฒนาตามที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ นโยบาย  

และแผนด้านให้ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดได้ในระดับใด รวมถึงการติดตามและ 

ประเมินผลที่ดีต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลให้มีข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อน�า 

ผลท่ีได้จากการประเมินผลให้เป็นสารสนเทศในการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานด้าน  

อววน. อย่างเป็นระบบด้วย โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1) สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิมหีน้าท่ีส�าคญั 

ในการจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้าน 

การอดุมศกึษาเพือ่ผลติและพัฒนาก�าลงัคนของประเทศ และแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 

ของประเทศ โดยมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่ส�าคัญ ได้แก่ “คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง 

ด้านการติดตามและประเมินผล” ซึ่งท�าหน้าที่ติดตามและประเมินผลในระดับกรอบนโยบายและ 

ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแผนด้าน 

การอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร ์

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 ซ่ึงขอบเขตการติดตามและประเมินผลของเป้าหมายและ 

ผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญในระดับยุทธศาสตร์ และภาพรวมของระบบ อววน. ของประเทศ รวมถึงนโยบาย 

ส�าคัญของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้าน อววน. 

 2) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีหน้าที่หลัก 

ในการก�าหนดและก�ากบัแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2566-2570 และบรหิารกองทนุ 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรวมไปถึงการติดตามให้มีการปรับปรุงและแก้ไขระบบ 

หรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถ 

น�าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การติดตามการด�าเนินการตามแผนด้านการพัฒนาบุคลากร 
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ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่ส�าคัญ ได้แก่  

“คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการสนบัสนนุวทิยาศาสตร์ การวจัิยและนวตักรรม” ซึง่ท�าหน้าที ่

ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน 

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 3) คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล 

ความส�าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีส�าคัญในระดับแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา 

ก�าลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 และมหีน้าท่ีในการก�ากบั เร่งรดั ตดิตาม และจดัให้มกีารประเมนิ 

ผลการปฏบิตัติามแผนด้านการอดุมศกึษาและการใช้งบประมาณของสถาบนัอดุมศึกษาของรฐัในสังกดั 

ของกระทรวงฯ 

 4) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) มีหน้าที่ในส่วนของการติดตาม 

และประเมินผลที่ส�าคัญ คือ การติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ และ 

การประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงการติดตามและให้ค�าแนะน�าแก่ส�านักงานปลัดกระทรวง 

ในการจัดท�าฐานข้อมูลและมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อการด�าเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายของ 

แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 

 ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา อววน. น้ีอาจจะใช้หลักการประเมินเพื่อ

การพัฒนา (Developmental Evaluation) เป็นหลักการพื้นฐาน ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 : ระบบการติดตามและประเมินผลความส�าเร็จตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ 

ที่ส�าคัญ (Objective and Key Results: OKRs) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งเป้าหมายของแผนงานส�าคัญ	 (Flagship)	 ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย ซึ่งจะมีการติดตามและ 

ประเมินผลเป็นระยะ ประกอบด้วย 1) การประเมินผลก่อนการด�าเนินการ (Ex-ante) โดยวิธีการ 

การคาดการณ์ในอนาคต และก�าหนดประเดน็มุง่เน้นทีช่ดัเจน (Priority Setting) เพือ่ใช้ในการก�าหนด 

เป้าหมายความส�าเร็จโดยระบบ OKRs 2) การติดตามและประเมินผลในระหว่างการด�าเนินการ (On- 

going) โดยติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินการตาม OKRs รวมทั้งเป้าหมายของ แผนงานส�าคัญ 

(Flagship)	 ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย	และประเมินผลส�าเร็จช่วงกลางของการด�าเนินงานตามนโยบาย 

และยทุธศาสตร์ อววน. (Mid-Term) และ 3) การประเมนิผลเม่ือสิน้สดุการด�าเนนิการ ตามระยะเวลา 

ของการบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด (Deadline) จะประเมินความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามนโยบาย 

และยทุธศาสตร์ อววน. โดยประเมินทัง้ในมติิ OKRs พร้อมท้ังเป้าหมายของ แผนงานส�าคญั	(Flagship) 

ตามจุดมุ่งเน้นนโยบาย	และการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนด้วยวิธี Return on Investment 

(ROI) และ/หรือ Social Return on Investment (SROI) 
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 ส่วนท่ี 2 : การประเมินผลกระทบ (Contribution) ของการลงทุนใน อววน. ที่มีต่อ 

เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคมและความยั่งยืนของ เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์  

(Impact) ของการลงทนุ อววน. ทีม่ต่ีอเศรษฐกจิ สงัคมและความยัง่ยนืของประเทศ โดยใช้การวเิคราะห์ 

ทางเศรษฐมิติ ซึ่งจะสามารถท�าให้เห็นภาพว่าการลงทุนของประเทศด้วย “งบประมาณ อววน.” นั้น 

จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นภาพในเชิงมหภาค โดยอาจ 

ด�าเนินการทั้งการประเมินก่อน (Ex-ante) เพื่อตัดสินใจลงทุน และใช้เป็นการประเมินภายหลัง  

(Ex-post) เพื่อพิจารณาผลกระทบ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงระบบที่สมบูรณ์ 

 ส่วนที่ 3 : การติดตามและประเมินความก้าวหน้าและขีดความสามารถของ อววน. จาก 

อนัดบัความสามารถทางการแข่งขนัด้านการศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ในระดบันานาชาต ิ

ด้วยดัชนขีดีความสามารถด้าน อววน. ของประเทศ (National Profile Index) ประเทศ เป็นการตดิตาม 

และประเมินขีดความสามารถของระบบ อววน. และวัดพัฒนาการตามช่วงเวลา โดยการก�าหนด 

ชุดตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณลักษณะ ความก้าวหน้าและขีดความสามารถของระบบ อววน. ของประเทศ 

หรืออาจเรียกว่าเป็น National Profile โดยสามารถแบ่งเป็น ดัชนีทั่วไป (Common Index) และ 

ดัชนีที่เฉพาะเจาะจง (Specific Index) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบขีดความสามารถกับประเทศอื่น 

ในระดับสากล (Benchmarking) ซึ่งการติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จะท�าให้สามารถติดตาม 

และประเมินผลในระยะยาวด้วยชุดดัชนีท่ีเหมาะสม และท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความก้าวหน้า 

และขีดความสามารถตามระยะเวลา (Time-Series) ได้อย่างชัดเจน

2.2 กลไกการตดิตามประเมินผลโดยระบบสารสนเทศการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
  วจัิยและนวตักรรม

 ระบบข้อมูลถือเป็นส่วนส�าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนการติดตามและประเมินผลให้เกิด 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนาระบบข้อมูลควรมีการออกแบบสถาปัตยกรรม 

ของระบบข้อมูล (Master Plan Architecture) ให้เห็นภาพความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล ระดับ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับส่งข้อมูล (ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ) เพื่อไม่ให้เกิดความ 

ซ�้าซ้อนในการท�างาน และมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม จากแหล่งข้อมูลท่ีเดียว (Single Data Entry) พร้อมทั้งมีการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง 

หน่วยงาน รวมถึงควรมีระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เช่น การจัดการตัวแปรและ 

โครงสร้างข้อมูล การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท�ารายงาน 

เป็นต้น ปัจจุบันฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ประกอบด้วย 

ฐานข้อมูลหลัก 3 ฐาน ได้แก่
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 1) ฐานข้อมูลด้านการอุดมศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา จัดท�าโดย สป.อว.  

โดยการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน 

อุดมศึกษา บุคลากร และนักศึกษา เช่น ข้อมูลจากระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 

ของแต่ละมหาวิทยาลัย ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา ข้อมูลงบประมาณด้านการอุดมศึกษา เป็นต้น

 2) ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท�าโดย สป.อว. ด้านวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ข้อมูล 

ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 3) ฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ จัดท�าโดยส�านักงานการวิจัย 

แห่งชาติ (วช.) โดยการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบข้อมูล 

สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information  

System : NRIIS) ที่เป็นเอกภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาที่ได้รับงบประมาณจาก 

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่การรับข้อเสนอโครงการ การบริหารจัดการ 

โครงการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ (Output Outcome และ  

Impact) และเชื่อมโยง โดยในอนาคตควรจะผนวกรวมฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

และฐานข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเข้าเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน  

 นอกจากน้ี ยังมีข้อมูลอื่นๆ ท่ีหน่วยงานนอกกระทรวง อว. เป็นผู้จัดเก็บ ซึ่งเป็นข้อมูล 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการติดตามประเมินผล การวางนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ เช่น ข้อมูล 

ประกันสังคม ข้อมูลรายได้ประชากร ข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น ควรมอบหมายให้ส�านักงานผู้บริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อว. (Chief Information Officer : CIO) เป็นผู้ด�าเนินการประสาน 

ให้มีการเชื่อมโยงหรือติดตามข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ 

 ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผลกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 จ�าเป็นจะต้องมีระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยง 

ข้อมูลด้าน อววน. ส�าหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลตั้งแต่ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. 

หรือนโยบายระดับชาติต่างๆ รวมถึงแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ โดยเช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

กระทรวง อว. โดยจัดท�าระบบในลักษณะ Data Portal เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  

จากฐานข้อมูลข้างต้น มาท�าการวิเคราะห์และประมวลผล (Data Analytics) และแสดงผลในรูปแบบ 

ของหน้ากระดานสรุปข้อมูล (Dashboard) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของตัวช้ีวัดในกรอบนโยบาย 

และยุทธศาสตร์ อววน. 
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รปูท่ี 4	 แสดงโครงสร้างระบบสารสนเทศกลางด้าน	 อววน.	 เพื่อการติดตาม	 วิเคราะห์	 ประเมิน	 และ 
	 รายงานผล

เช่ือมโยง

ติดตำม	ประเมินผล

เช่ือมโยง

เช่ือมโยง เช่ือมโยง/
monitor

ยุทธศำสตร์ท่ี	1 ยุทธศำสตร์ท่ี	2 ยุทธศำสตร์ท่ี	3 ยุทธศำสตร์ท่ี	4

ตัวอย่างข้อมูล
•	 ข้อมูลประกันสังคม
•	 ข้อมูลรายได้
	 ประชากร
•	 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
•	 ข้อมูลการจ้างงาน

ตัวอย่างข้อมูล
•	 ระบบ	ERP
		 มหาวิทยาลัย
•	 หลักสูตรการศึกษา
•	 ข้อมูลงบประมาณ

ข้อมูลนอกกระทรวง
อว.

โดย สำานักงานผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง อว.

ฐานข้อมูลด้าน
การอุดมศึกษาและ
มาตรฐานอุดมศึกษา 
โดย สป.อว. ด้าน
การอุดมศึกษา

ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

โดย สป.อว. ด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

ฐานข้อมูลด้านการวิจัย
และนวัตกรรม

โดย วช.

ตัวอย่างข้อมูล
•	 ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
•	 ข้อมูลเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างข้อมูล
•	 ข้อมูลโครงการวิจัยและ
	 นวัตกรรม
•	 ข้อมูลผลผลิต	ผลลัพธ์
		 และผลกระทบ
•	 ข้อมูลงบประมาณด้านวิจัย
	 และนวัตกรรม

ระบบสารสนเทศ อววน.
ของประเทศ

โดย	ส�ำนักงำนผู้บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับสูง	อว.
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3. กลไกกำรปรับปรุงกรอบนโยบำยและยทุธศำสตร์ด้ำนกำรอดุมศึกษำ 
  วทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม แผนด้ำนกำรอดุมศึกษำ และแผน 
 ด้ำนวทิยำศำสตร์ วจิยัและนวตักรรม ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ท่ี 
 เปล่ียนแปลงอย่ำงฉับพลัน รวมท้ังภำพอนำคตท่ีเปล่ียนไป 

ในการปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และแผนท่ีเกี่ยวข้อง ให้ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควรมีหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Intelligence Unit)  

ซึ่งอาจเป็นการท�างานในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ (Consortium) โดยมีหน้าที่ส�าคัญ คือ 

1) ประสานเชื่อมโยงกับส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หน่วยงาน 

ด้านนโยบายและหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้ง 

ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

2) ประสานเช่ือมโยงกับหน่วยงานด้านนโยบายและหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ของ 

ต่างประเทศ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์นโยบายและมาตรการที่อาจส่งผลกระทบสูงต่อประเทศไทย 

3) รวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ทั้งการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน 

(Disruptive Change) และแนวโน้มในอนาคต (Trends) ของสถานการณ์โลกและไทยในด้าน 

ที่ส�าคัญ เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ และเทคโนโลยี 

4) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Insights) และนัยส�าคัญ (Implications) ที่ส่งผลกระทบต่อ 

ประเทศไทย ทั้งในด้านภัยคุกคามและโอกาส รวมทั้งนัยส�าคัญด้าน อววน. ที่เกี่ยวข้อง 

5) วิเคราะห์ภาพอนาคตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

6) วิเคราะห์และสรุปวาระส�าคัญ (Key Agendas) ที่ควรปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมในกรอบ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งแผนด้าน 

การอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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ภำคผนวก



ภำคผนวก ก
รำยชือ่คณะท�ำงำนจัดท�ำกรอบนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรอุดมศกึษำ

วทิยำศำสตร์ วจัิยและนวตักรรม

1. ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานคณะท�างาน 

2.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร  คณะท�างาน 

3.  ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์  คณะท�างาน 

4.  ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล คณะท�างาน 

5.  ศาสตราจารย์กิตติคุณสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ คณะท�างาน 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์  คณะท�างาน

7. ศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะท�างาน 

8.  ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช  คณะท�างาน 

9.  ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล คณะท�างาน 

10.  นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย คณะท�างาน 

11.  นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี  เลขานุการร่วม 

  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

12.  รองผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ เลขานุการร่วม

 ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

13.  รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา เลขานุการร่วม 

  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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