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สารจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 นยิามทีบ่่งบอกถงึภารกจิของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยั

และนวัตกรรม (อว.) โดยการน�าเอางานวิจัย องค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มาผนวกรวมกับขดีความสามารถของบคุลากร

ในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานวิจัยเพื่อสรรสร้างให้เกิดนวัตกรรม 

และการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยการจะน�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ไม่ใช่แค่เพียงการปฏิรูประบบหรือโครงสร้าง แต่ต้องรวมถึงการปฏิรูป 

ทางความคดิ การเปลีย่นแปลงจะเกดิขึน้ได้จ�าเป็นต้องปรบัมมุมองแนวคดิผ่าน 

การพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ โดยเริ่มจาก โลกที่มุ่งพัฒนาสู่ความทันสมัย 

(Modernism) มาสูโ่ลกทีมุ่ง่พัฒนาสูค่วามยัง่ยนื (Sustainism) เปลีย่นแนวคิด

จาก Me-Society สู่ We-Society ปรับระบบเศรษฐกิจจากที่เคยผลิตเป็น

เศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ท�าให้เกิดของเสียจ�านวนมาก  

และเน้นแต่การแข่งขัน มาสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  

ทีใ่ห้ความส�าคญักบัทรพัยากร และน�ากลบัมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ง ซึง่เป็น 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างการผลิตและพฤติกรรมผู ้บริโภค  

ตลอดจนเปล่ียนแนวคิดจาก Analogue Platform สู่ AI Platform  

ซึ่งการปรับกระบวนทัศน์เหล่านี้เป็นจุดเร่ิมต้นส�าคัญในการท�างานต้ังแต ่

ด้านนโยบายอันจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

 ระยะเวลาเกือบ 1 ปี ที่ อว. ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง ตลอดจน

ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ชุมชน รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศ 

ได้ร่วมกนัท�างานอย่างสุดก�าลงัความสามารถเพือ่ให้การเปลีย่นแปลงกระทรวง

ครั้งนี้เป็นแรงกระเพื่อมส�าคัญที่ส่งผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม  

และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านการริเริ่มนโยบายที่จะน�าไทย 

สู ่การเปล่ียนแปลงที่เท่าทันโลก ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิหรอื สอวช. จงึเปรยีบเสมอืนกระดุม

เม็ดแรก ที่ต้องเป็นคลังสมองในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต เพื่อมาสรรสร้างนโยบายต้นน�้าด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศให้แข็งแกร่งอย่าง 

เท่าเทียมและทั่วถึง โดยหนึ่งนโยบายที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ครั้งส�าคัญของประเทศ คือ “BCG Model” การพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ 

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และเศรษฐกจิสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ  กนั โดยการน�าเทคโนโลยี

นวัตกรรมสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 

ภาคการผลิตและบริการที่ส�าคัญของไทยใน 4 สาขา อันได้แก่ สาขาเกษตร 

และอาหาร สาขาสุขภาพและการแพทย์ สาขาพลังงานและวัสดุชีวภาพ  

สาขาท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าโมเดลดังกล่าวจะช่วย

สนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ โอกาส 

และความม่ังคั่งแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ 

ความส�าคญัและเหน็ชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคลือ่น BCG แห่งชาติ  

พร้อมต้องการให้ BCG ยกระดับเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาระดับประเทศ

เหมือน EEC โดยจะต ้องตอบโจทย ์กับดักรายได ้ปานกลาง และ 

กบัดักความเหลือ่มล�า้ รวมถงึการเตบิโตอย่างไม่สมดลุ (Imbalanced Growth)  

โดย BCG จะเป็นกลไกขับเคลื่อนท่ีเป็นรูปธรรมของ Thailand 4.0  

และการปฏิรูปประเทศ

 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการพัฒนาก�าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ประเทศ  

ท่ีมอบหมายให้ สอวช. จดัท�ารายละเอียดทักษะเพ่ืออนาคต (Future Skill Set) 

โดยส�ารวจความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายในช่วงระยะปี  

พ.ศ. 2563-2567 และได้น�าผลการส�ารวจดังกล่าวมาจัดท�ารายละเอียด 

ของทักษะเพ่ืออนาคตของอุตสาหกรรม S-Curve 12 กลุ่มอุตสาหกรรม  

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลต้นน�้าท่ีจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของ 

ก�าลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และท�าให้คนไทยมีทักษะ 

ที่เท่าทันโลกได้อย่างแท้จริง 

 หลากหลายงานท่ีส�าเร็จเกิดข้ึนได้จากความร่วมแรงร่วมใจของ

ทกุภาคส่วนทีต้่องการสร้างสรรค์สิง่ดี ๆ  ให้กับประเทศ ผมขอขอบคณุผูบ้รหิาร 

บุคลากรของ สอวช. และหน่วยงานพันธมิตรทุกหน่วยที่ร่วมด�าเนินการ 

ผลักดันผลงานอันทรงคุณค่าตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา และขอเป็นก�าลังใจ 

ในการท�างานให้กับ สอวช. ในการสร ้างสรรค์นโยบายด้าน อววน.  

ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานส�าคัญให้กับประเทศและคนรุ่นใหม่ต่อไป

 กระทรวงแห่งโอกาส 
กระทรวงแห่งปัญญา 

กระทรวงแห่งอนาคต 
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สารจากผู้อำ นวยการ

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เราประสบความส�าเร็จอย่างมาก 

ทัง้ในนาม สวทน. และ สอวช. โดยเราได้ส่งมอบผลงานท้ิงท้ายในนาม สวทน. 

เป็นตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ม ี

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูงถึง 155,143 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 36 จากรอบส�ารวจปีก่อนหน้า โดยหากเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ ์

มวลรวมในประเทศ หรือจีดีพี คิดเป็นร้อยละ 1 ต่อจีดีพี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลข

ที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และแตะร้อยละ 1 ของจีดีพี เร็วกว่าที่คาดหนึ่งปี 

รวมถึงเราได้เตรียมการเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านจาก สวทน. สู่ สอวช.  

ในทุกมิติทั้งการวางระบบงาน แผนการด�าเนินงาน และเตรียมการ 

ด้านโครงสร้างเพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และเม่ือวันที่ 2 

พฤษภาคม 2562 ส�านักงานราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติ

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปลี่ยนเป็น “ส�ำนักงำน 

สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ” 

หรือ สอวช. โดยมีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด มีอ�านาจและหน้าที่ในการก�าหนด

นโยบายยุทธศาสตร์แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจน 

การจดัสรรงบประมาณและการประเมนิผลการปฏบิตัใิห้เป็นไปโดยเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ และให้ “สอวช.” ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบงานวิชาการและ

งานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ และมีหน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานของสภานโยบายเพื่อก�าหนด

ทิศทางพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิต

และพัฒนาก�าลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

ประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช ้

การวจัิยและนวตักรรมในการขบัเคลือ่นประเทศ พฒันาเศรษฐกจิ ชมุชน และ

สังคม รวมทั้งสนับสนุนการน�าผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ส�าเร็จแล้วไปสู ่

การผลติทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่ใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม 

และภาคบริการ
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์

ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

 การเปลีย่นแปลงขององค์กรครัง้นี ้ถอืเป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ส�าคญั 

และเป็นโอกาสของ สอวช. ที่จะได้ท�าภารกิจอันเป็นรากฐานในการพัฒนา

ประเทศ ผ่านการออกแบบระบบการปฏิรูป อววน. จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 

อววน. ตลอดจนการออกแบบนโยบายที่น�าไปสู่การพัฒนาประเทศ ภายใต้

ภารกิจข้างต้น สอวช. ด�าเนินการอย่างเต็มก�าลังความสามารถควบคู่ไปกับ

การบ่มเพาะบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของ สอวช. เพื่อให้เกิด 

การสร้างสรรค์งานที่ตอบโจทย์ประเทศ ผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย 

“ค่ำนิยม สอวช. หรือ NXPO Values” ประกอบด้วย Nation’s Benefits: 

First Ensure that the Nation’s benefits are the first priority of 

everyone at NXPO ประโยชน์ของประเทศชาติ มาเป็นอันดับ 1 ในใจ 

ของคน สอวช. Xystem Approach with Evidence: Gain insight through 

evidence, systems thinking and data analytics for effective  

management and policy formulation เข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยมอง 

ความเชื่อมโยงของเร่ืองต่างๆ ในระบบ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Partnership with stakeholders: Engage 

stakeholders as partners in co-creating social and economic 

values and delivering mutual benefits สร้างสัมพันธภาพท่ีดีและ 

ค�านึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้ร่วมงานทุกคนทั้งในและนอกองค์กร และ 

Open-Minded Agile Learner: Be agile and open-minded, to leverage 

changing environments เปิดใจเรียนรู ้ ปรับเปลี่ยน อย่างว่องไว  

ทันต่อเหตุการณ์ 

 จากค่านิยม สอวช. ข้างต้นที่ปลูกฝังสู่พนักงาน และเป็นสิ่งยึดมั่น 

ในการปฏิบัติงานของ สอวช. ผมเชื่อว่าจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์และส่งมอบ

ผลงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศที่ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ อววน. 

ทั้งด้านการพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ การวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถการแข่งขนั การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ที่

และลดความเหลื่อมล�้า รวมถึงการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

 เปิดใจเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน 
อย่างว่องไว ทันต่อเหตุการณ์ 
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การเปลี่ยนผ่าน สวทน. สู่ สอวช.

ส่วนที่ 1 : วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พันธกิจตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2 :  การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

การลงทุนวิจัยและพัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา

คุณภาพมหาวิทยาลัยและการอุดมศึกษา

เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา อววน.

ส่วนที่ 3 : ผลการด�าเนินงาน ของ สอวช. ปี 2562

การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมผลักดันการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.	 การปฏิรูปโครงสร้างระบบหน่วยงานในระบบการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(Policy	Reform)

2.	 การปฏิรูประบบงบประมาณ	(Budgeting	Reform)

3.	 การปฏิรูประบบบริหารและจัดการการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(Administrative	Reform)	

4.	 การปฏิรูปกฎระเบียบ	(Regulatory	Reform)

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาก�าลังคน	(Manpower	Planning)	

กลไกการขยายผลการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ

ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน	(Talent	Mobility)

ยุทธศาสตร์ วทน. เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว

ยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า

นโยบายขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร

ริเริ่มนโยบายสนับสนุนการขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์ของงานวิจัย
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ส่วนที่ 4 : สอวช. ในปี 2563

การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน อววน.

การขับเคลื่อนหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบาย

การวิจัยเชิงระบบเพื่อการก�าหนดนโยบาย อววน.

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

นโยบายการพัฒนาก�าลังคน

กองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 5 :  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

ภาคผนวก

บุคลากรของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจ�าปี

รายงานการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562

คณะกรรมการอ�านวยการส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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การเปลี่ยนผ่าน สวทน. สู่ สอวช.



 

 การเปลี่ยนผ่าน สวทน. สู่ สอวช. 

 การพัฒนาประเทศจ�าเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส�าคัญ 

ในการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ระบบเศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ยกระดบัคณุภาพชวีติ

ของประชาชนให้มีความผาสุก จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2562 มีผลให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปรับเปลี่ยนเป็น  

“ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ” หรือ สอวช. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

เพ่ือท�าหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  

ในการก�าหนดนโยบายเพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เกดิการพฒันาและการบรูณาการด้านการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 

เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ตลอดจนสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันในระดับโลก โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุน

การน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ส�าเร็จแล้วไปสู่การผลิตท่ีได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์ในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ 

ภาคบริการ โดย สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการตามกฎหมาย

เส้นทางสู่ 
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ส่วนที่ 1
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ



 ส่วนที่ 1 : 

 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ที่มา : https://www.nxpo.or.th/th/978-2/

1.

2.

5.

6.

7.

3.

4.

รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและ
อ�านวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบาย 
คณะกรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง และ
คณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล

เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงิน 
งบประมาณประจ�าปี ด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรร 
และบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนตามมาตรา 11 (1) 
ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ

เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตาม
ให้มีการเสนอหรือการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

สนับสนุนการด�าเนินการ การติดตามและประเมินผลของ 
คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องตามมาตรา 18 ของ พ.ร.บ.  
สภานโยบายฯ

ประสานงานให้มีการจัดท�า บูรณาการ และเชื่อมโยง 
ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา  
และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
รวมทั้งสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณา 
ก�าหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณ 
ในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรม  
ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์  
สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตามประกาศตามมาตรา 11 (7)  
ของ พ.ร.บ. สภานโยบายฯ

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 วิสัยทัศน์

 ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างสมดุล 

พร้อมรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ด้วยนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ที่ทันสมัยและเป็นรูปธรรม 

 พันธกิจตามกฎหมาย
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ส่วนที่ 2
การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย
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 ส่วนที่ 2 : 

 การพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศไทย

 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นดัชนีช้ีวัดประเภทหนึ่งท่ีนิยมใช้เปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถ 

ในแต่ละด้านของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวมจากการจัดอันดับของ International 

Institute for Management Development (IMD) มีแนวโน้มดีข้ึนเรื่อยมา ในปี 2562 ประเทศไทยมีอันดับความสามารถใน 

การแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 25 จาก 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ดีขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี 2561 ซึ่งนับว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดในรอบสิบปี 

 การพฒันาด้านการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศในหลายปัจจัย 

โดยเกีย่วข้องโดยตรงกบัการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ และด้านการศกึษา ในด้านโครงสร้าง

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ IMD วิเคราะห์จากตัวชี้วัด 22 รายการ โดยอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยขยับจากอันดับที่ 42  

ในปี 2561 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 38 ในปี 2562 จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่การลงทนุวจิยัและพฒันาโดยภาคเอกชน สอดคล้องไปกบัจ�านวนบคุลากรด้านการวจิยัและพฒันาของประเทศทีเ่พิม่

สูงขึ้นตามปริมาณเงินลงทุน 

 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ภาพรวม วิทยาศาสตร์

การศึกษา คุณภาพมหาวิทยาลัย

25 38

56 50

อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย จัดโดย IMD ปี 2562 (จาก 63 ประเทศ) 
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สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

% GDP

ประเทศจีนประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยประเทศมาเลเซีย
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ที่มา : สอวช. ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Ranking 2019

 การลงทุนวิจัยและพัฒนา
 การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยรวมของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554  โดยในปี 2561 (ส�ารวจปี 2562) ค่าใช้จ่าย 

ด้านการวิจัยและพัฒนามีมูลค่า 182,357 ล้านบาท โดยร้อยละ 78 เป็นการลงทุนมาจากภาคเอกชนส่งผลให้ประเทศไทยมีสัดส่วน 

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP สูงถึง 1.11% แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2564 ประเทศไทยจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP 1.5% และ 2% ภายในปี 2570  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มในปัจจุบันที่ภาคเอกชนมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนโยบายและมาตรการ

ส่งเสรมิและสนบัสนนุการลงทนุวจิยัและพฒันาของภาครฐั รวมถงึการจดัตัง้กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ในปี 2562 

นี้แล้ว ถือว่าอยู่ในวิสัยที่จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 จากการจัดอันดับของ IMD 

ความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  

ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 25 

จาก 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ  

 ส�าหรับด้านการศึกษา IMD วิเคราะห์จากตัวชี้วัด 19 รายการ 

โดยในปี 2562 ความสามารถในการแข่งขนัด้านการศึกษาของประเทศไทย

อยู่ในอนัดบัที ่56 จาก 63 ประเทศ คงทีเ่ท่ากบัปี 2561 มตีวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้อง

กับการอุดมศึกษาที่ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ คุณภาพการอุดมศึกษา

ในการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 และ 50 

จาก 63 ประเทศ ตามล�าดับ

14 รายงานประจำาปี 2562



จำ นวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 10,000 คน
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 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาถือเป็นต้นน�้าส�าคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม โดยประเทศไทยมีจ�านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาแบบเทียบเท่าท�างานเต็มเวลา (Full Time Equivalent: 

FTE) 24 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 (ส�ารวจปี 2562) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 159,507 คน 

อย่างไรกต็าม ยงัถอืว่าเป็นจ�านวนน้อยมากเมือ่เทยีบกบัสงิคโปร์ซึง่มจี�านวนบุคลากรด้านการวจิยัและพัฒนาสงูถึง 79.3 คนต่อประชากร 

10,000 คน ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน  

ในปี 2564 เพื่อรองรับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนที่เหมาะสม

 ประเทศไทยมีการตั้งเป้าหมาย

เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 

25 คน ต่อประชากร 10,000 คน ในปี 2564  

ประเทศจีนประเทศสิงคโปร์ ประเทศไทยประเทศมาเลเซีย

2551 256125562552 2562
(est.)

25572554 25592553 2563
(est.)

2564
(est.)

25582555 2560

28.1 29.0
24.0 25.0

79.3

ที่มา : สอวช. ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Ranking 2019

 คุณภาพมหาวิทยาลัยและการอุดมศึกษา 
 IMD ได้ส�ารวจความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการเกีย่วกับคณุภาพของการอดุมศกึษาในการตอบสนองต่อความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ ในปี 2562 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 จาก 63 ประเทศ ได้คะแนน 5.52 จาก 10 คะแนน ซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่า

ภาคการอุดมศึกษาของไทยยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจเท่าท่ีควร และยังขาดช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการก�าหนดความต้องการของบุคลากรที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
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การอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพียงใด 

ดัชนีวัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (University Education Index)
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5.52

ที่มา : สอวช. ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Ranking 2019

ที่มา : สอวช. ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Ranking 2019

7.82

ประเทศจีน

12.9

6.56

ประเทศมาเลเซีย

17.8

8.49

ประเทศสิงคโปร์

59.0

ประเทศไทย

5.1

 คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นตัวชี้วัดใหม่ซึ่ง IMD เพิ่มเติมขึ้นในปี 2562 โดยวัดจาก 5 รายการ ได้แก่ 1) คุณภาพ

การเรียนการสอน (สภาพแวดล้อมการเรียนรู้) 2) การวิจัย (ปริมาณ รายได้และชื่อเสียง) 3) การอ้างอิง (ผลงานวิจัย) 4) ภาพลักษณ์ 

ในระดับนานาชาติ (เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและการวิจัย) และ 5) รายได้ทางด้านอุตสาหกรรม (การถ่ายทอดความรู้)  

ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 63 ประเทศ โดยได้คะแนน 5.10 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับประเทศในภูมิภาค เช่น มาเลเซีย (12.9) 

สิงคโปร์ (17.8) หรือจีน (59.0) ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างรั้งท้าย ชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย 

ของไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเช่ือมโยงงานวิจัยและการพัฒนาบัณทิตที่ตอบสนองกับความต้องการของ 

ภาคอุตสาหกรรม และการสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ

16 รายงานประจำาปี 2562



 ปี 2562 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญในการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อววน.) ของประเทศไทย รัฐบาลได้จัดตั้งกระทรวงใหม่ โดยควบรวมหน่วยงานด้าน อววน. เข้าด้วยกัน ตลอดจนปรับบทบาทหน่วยงาน 

เพื่อให้เกิดการสานพลัง (synergy) ในการพัฒนา อววน. ของประเทศ และมีการตั้งเป้าหมายที่จะท�างานร่วมกันในการสร้างนวัตกรรม

ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ พัฒนาก�าลังคน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล�้า และสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืนและทั่วถึง โจทย์ท้าทายส�าคัญจากนี้ คือความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกันให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

 เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนา อววน.

Output : 
สร้างคนและองค์ความรู้

 Quality Engineer & Technician เข้า EEC (คน)  

 STEM Graduate (% ของผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งหมด)

 Patents in Force (ต่อประชากร 100,000 คน)

 

Input :
 การลงทุน R&D ของประเทศ (% of GDP)

 จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

 ภาครัฐ (% ของการลงทุนทั้งหมด)

 ภาครัฐ (ล้านบาท)

Outcome : 
ความสามารถการแข่งขัน

 จ�านวน SMEs ที่มีนวัตกรรม (ราย) 

	 (ยอดขายเพิ่ม	50	ล้านบาท/ราย)

 จ�านวน Startup (ราย)

 จ�านวน Technology-based Enterprise (ราย)

 อันดับความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ จัดโดย IMD

 ดัชนีความสามารถด้านนวัตกรรม (GII)

ลดความเหลื่อมล�้า
 รายได้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ (บาท/ครัวเรือน/ปี) 

	 (จากปัจจุบัน	74,483	บาท/ครัวเรือน/ปี)

 ชุมชนนวัตกรรม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
 เพิม่ eco-efficiency จากการลดการใช้ทรพัยากร (Green) และ

การเกิดของเสีย (Circular) (%/ปี)
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ส่วนที่ 3
ผลการดำ เนินงาน ของ สอวช. 

ปี 2562



 ส่วนที่ 3 : 

 ผลการดำ เนินงาน ของ สอวช. ปี 2562

 การปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และร่วมผลักดันการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 สอวช. ได้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ของประเทศ 

โดยร่วมผลักดันให้เกิดการจัดต้ังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ข้ึน เพื่อเตรียมความพร้อมของ 

ประเทศสู่ศตวรรษท่ี 21 และไทยแลนด์ 4.0  โดยสนับสนุนให้การวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกในการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเตรียมคนไทยให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  

(Innovation-driven Economy) ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น จ�าเป็นต้องมีการจัดระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การปฏิรูปด้านโครงสร้างระบบหน่วยงาน (2) การปฏิรูปด้านระบบงบประมาณ 

(3) การปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการ และ (4) การปฏิรูปด้านมาตรการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

 การขับเคลื่อนการให้เกิดจัดระบบ อววน. ในด้านดังกล่าว มุ่งหวังให้ระบบ อววน. มีขีดความสามารถหลักในหลายมิติ เช่น  

ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตในการออกแบบนโยบายและกลไกบริหารจัดการในปัจจุบัน และเชื่อมโยงอนาคตได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ การเปล่ียนกระบวนทศัน์และโมเดลการขบัเคลือ่นประเทศ การสร้างสมรรถนะเชิงนวตักรรมให้กบัประเทศ การสร้างเอกภาพ

หรอืบรูณาการงานด้านการวจิยัและนวตักรรมกบัการพฒันาทนุมนษุย์เข้าด้วยกนั การผนกึทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัให้เป็นฐานก�าลงัหลกั

ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ

สู่ศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0 

การจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น 

ประกอบไปด้วย 4 ด้าน 

(1) การปฏิรูปด้านโครงสร้างระบบหน่วยงาน 

(2) การปฏิรูปด้านระบบงบประมาณ 

(3) การปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการ 

(4) การปฏิรูปด้านมาตรการ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
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ประเด็นการปฏิรูปที่สำ คัญจากการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

โครงสร้างระบบหน่วยงาน งบประมาณ การบริหารจัดการ กฎหมายและมาตรการ

คณะกรรมการระดับนโยบาย  
(สภานโยบาย, กสว., กกอ., กมอ.)

กองทุนส่งเสริม ววน. เป็นกลไกส�าคัญ 
ในการบริหารและจัดสรรงบประมาณ 
แบบ Block Grant และ Multi-year

การก�าหนดประเภทหน่วยงาน 
ในระบบ อววน.

การอ�านวยความสะดวกการส่งเสริม
นวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร  

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การขอยกเว้นการบังคับใช้ 
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ

การร่วมลงทุนระหว่าง 
หน่วยงานรัฐและเอกชน

การให้ทุนสนับสนุนเอกชน

การส่งเสริมการน�าผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

การเชื่อมโยงข้อมูลด้าน อววน.

การออกแบบระบบติดตาม 
และประเมินผล

การบูรณาการการปฏิบัติงาน 
และงบประมาณ

หน่วยบริหารและจัดการทุน

หน่วยปฏิบัติ 
(สถาบันวิจัย, หน่วยงานมาตรฐาน)

ให้มีงบประมาณพิเศษเพื่อพัฒนา 
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ

เพื่อผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

งบพัฒนำควำมเป็นเลิศและกำรผลิต
ก�ำลังคนระดับสูงเฉพำะทำง

5

5

กองทุน
ส่งเสริม ววน.

1. การปฏิรูปโครงสร้างระบบหน่วยงานในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Policy Reform)

1.1 กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 10 ฉบับ
 ส�านกังานสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) มส่ีวนร่วมในการผลกัดันการจดัท�ากฎหมาย

การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกฎหมายหลักที่ยกร่างขึ้นใหม่จ�านวน 5 ฉบับ และมีกฎหมาย

ที่แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของการจัดตั้งกระทรวงอีก 6 ฉบับ ดังนี้

1. พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 2562 

 กฎหมายจดัตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยควบรวมส่วนราชการต่าง ๆ  ในกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกระทรวงใหม่

2.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 กฎหมายจัดระเบยีบบริหารราชการภายในกระทรวงฯ ก�าหนดหน้าทีแ่ละอ�านาจของกระทรวง ส่วนราชการภายใน รฐัมนตรี 

ปลัดกระทรวง คณะกรรมการการอดุมศกึษา (กกอ.) และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา (กมอ.) เพือ่ให้การบรหิารจดัการ

ในระดับต่าง ๆ มีเอกภาพ

20 รายงานประจำาปี 2562



3.  พระรำชบัญญัติสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. 2562

 กฎหมายก�าหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สภานโยบาย)  

เป็นคณะกรรมการระดับชาติ (Super Board) มี สอวช. เป็นส�านักงานเลขานุการ และจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

วจิยัและนวตักรรม โดยมคีณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (กสว.) มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการบรหิาร

กองทุน มีส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ท�าหน้าที่เป็นส�านักงานเลขานุการฯ 

รวมทัง้การก�าหนดหลกัเกณฑ์ การพจิารณาค�าของบประมาณ และจดัสรรงบประมาณจากกองทุนให้แก่หน่วยงานในระบบ

วิจัยและนวัตกรรม

4.  พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 

 กฎหมายส่งเสรมิให้สถาบนัอดุมศึกษามรีะบบบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นอสิระทางวชิาการ สามารถพฒันา

ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

5.  พระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

 กฎหมายส่งเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตร์ การวจัิยและนวตักรรม และศลิปะวทิยาการแขนงต่าง ๆ  ให้เกิดความรูเ้พือ่น�าไปใช้

ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

6.  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2562 

7.  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2562 

8.  พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2562 

9.  พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2562 

10. พระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2562 

1.2 หน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 การให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของทุกประเทศมีการแบ่งบทบาทภารกิจในหลายลักษณะ ข้ึนอยู่กับบริบท 

ของประเทศ โดยลกัษณะของการให้ทนุแต่ละด้าน มคีวามแตกต่างกนัท้ังเป้าหมายในการด�าเนนิงาน วธิกีารจดัสรรทุนวจิยั และการบรหิาร

จัดการงานวิจัย เช่น การบริหารและจัดการทุนส�าหรับ Startups จะมีวิธีการท่ีแตกต่างจากการบริหารและจัดการทุนวิจัยพ้ืนฐาน  

ดังนัน้ สอวช. จงึได้จดัท�าข้อเสนอจดัตัง้หน่วยบรหิารและจดัการทนุเฉพาะด้านในระบบการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

เสนอต่อสภานโยบาย โดยมีหลักการ ดังนี้ 
 

1. จัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนขึ้นในลักษณะโครงการ Sandbox 

2. มีคณะกรรมการบริหารที่มีความเป็นอิสระ (Autonomy) แต่งตั้งโดยสภานโยบาย การตัดสินใจและด�าเนินงานเป็นอิสระ

จาก สอวช.

3. มีระเบียบการบริหารจัดการเป็นของตนเองเพื่อความคล่องตัว

4. มีผู้อ�านวยการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร

5. บุคลากรมาจากการยืมตัวมาปฏิบัติงาน และการโอนย้าย

 สภานโยบายในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งหน่วยบริหารและ

จัดการทุนในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�านวน 3 หน่วย ประกอบด้วย

1. หน่วยบริหารและจัดการทุนพัฒนาก�าลังคนตามความต้องการของประเทศ

2. หน่วยบริหารและจัดการทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

3. หน่วยบริหารและจัดการทุนพัฒนาพื้นที่
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2. การปฏิรูประบบงบประมาณ (Budgeting Reform)

2.1 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 สอวช. มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก 

ในการส่งเสรมิ สนบัสนุน และขบัเคลือ่นระบบการวจัิยและนวตักรรมของประเทศด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 

และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมการด�าเนินงานในหลายมิติ อาทิ การผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย รวมทั้งยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ การเพิ่มสมรรถนะ

ในการเลือก การรับ การถ่ายทอด และการร่วมมือกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างประเทศ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ในระบบวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานอื่นของรัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ไปใช้ในการพัฒนาระดับชุมชนและพื้นที่ การวิจัยขั้นแนวหน้าและการสร้างนวัตกรรม 

 การมีกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะช่วยขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ของประเทศ ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากการด�าเนินงานโดยท่ัวไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลมากข้ึน เนื่องจากการด�าเนินงาน 

ดังกล่าวจ�าเป็นต้องลงทุนด้วยงบประมาณที่เพียงพออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเห็นผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และ 

แม้กระทัง่เมือ่ลงทนุวจิยัไปแล้วในระยะหนึง่อาจไม่เกดิผลตามทีค่าดไว้ด้วยเหตจุากปัจจยัภายนอก เช่น การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี

แบบพลกิโฉมฉบัพลนั (Disruptive Technology) อาจท�าให้ต้องมกีารเปลีย่นแปลงหรอืยตุงิานบางอย่างลง ซึง่จ�าเป็นต้องมกีารเบกิจ่าย

ทีค่ล่องตวั สามารถปรบัเปลีย่นให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงโดยไม่ยดึตดิกบักฎระเบยีบราชการเช่นเดยีวกบังบประมาณรายจ่ายโดยทัว่ไป 

ดังนั้น การสนับสนุนงบประมาณตามภารกิจดังกล่าว จึงควรเป็นการสนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุน 

แบบเป็นก้อน (Block Grant) และต่อเนื่อง (Multi-year) สามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนแบบยืดหยุ่นได้

2.2 กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และระบบการจัดสรร
และบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

 สภานโยบายในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 19 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ 

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562-2570 รวมทั้งสิ้น 37,0000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพ่ือ 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในสัดส่วนร้อยละ 30  และ

ระบบการจดัสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์ซึง่ได้ออกแบบส�าหรบัโครงการขนาดใหญ่ หรือโครงการริเร่ิมส�าคัญ

เร่งด่วนขนาดใหญ่ โดยได้เสนอให้มีการบริหารจัดการในลักษณะแพลตฟอร์มการจัดการ (Platform Management) โดยจะมอบหมาย

ให้มีหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit: PMU) ท�าหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วิเครำะห์และก�ำหนดโจทย์วิจัยและนวัตกรรม โดยระบุโจทย์วิจัยและนวัตกรรม รวมท้ังแสดงให้เห็นเป้าหมายและ 

ล�าดับความส�าคัญของโจทย์วิจัยและนวัตกรรม (Priority Setting) ท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใน 

แต่ละแพลตฟอร์มอย่างชดัเจน พร้อมทัง้จัดท�ารปูแบบการด�าเนินงาน (Implementing Model) ท่ีจะท�าให้การด�าเนนิงาน

เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูง

2. สนับสนุนทุนให้หน่วยปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านการให้ทุน หรือตามที่ กสว. ก�าหนด
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3. ประสำนและอ�ำนวยควำมสะดวกส�ำหรบักำรบรหิำรจดักำรงำนวจิยัและนวตักรรม โดยเป็นการบรหิารจดัการ ประสานงาน 

และอ�านวยความสะดวกกับหน่วยงานวิจัยในทุกกระบวนการ เช่น การประกาศรับข้อเสนอ การจัดการงบประมาณและ

ทุนวิจัย การติดตามผลผลิตและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น  

4. ติดตำมและประเมินผลกำรวิจัยและนวัตกรรม ใน 2 ระดับ ดังนี้

 ระดับที่ 1 การรวบรวมผลงานเชิงปริมาณของโครงการ ทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย 

 ระดับที่ 2 การวิเคราะห์และสรุปความก้าวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรมในระดับแพลตฟอร์ม

 ต่อมา คณะรัฐมนตรใีนการประชุมเมือ่วนัที ่27 สิงหาคม 2562 ซึง่คณะรฐัมนตรอีนมัุตกิรอบวงเงนิงบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 37,000 ล้านบาท และระบบการจัดสรรและบริหาร 

งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และให้สภานโยบายเสนอส�านักงบประมาณพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

3. การปฏิรูประบบบริหารและจัดการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Administrative Reform)

3.1 การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
 สอวช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภานโยบายฯ และ สกสว. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กสว. ได้ร่วมกันก�าหนดแนวทาง

การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรม โดยเบือ้งต้นได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานวจัิยและนวตักรรมในแต่ละประเภท 

ดังนี้  

 ประเภท (1) หน่วยงำนด้ำนนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนและงบประมำณ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท�าหน้าที่ 

จัดท�านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งการพัฒนาก�าลังคน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อ

ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันางานวิจยัและนวตักรรม ก�าหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณ และกรอบงบประมาณ ส�าหรบังานด้านการวิจยั

และนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายของรัฐบาล และก�ากับดูแล เร่งรัด ติดตามการด�าเนินตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน  

ทั้งนี้ต้องไม่ท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง

 ประเภท (2) หน่วยงำนด้ำนกำรให้ทุน ท�าหน้าท่ีให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม และ 

บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ต้องไม่ท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเอง รวมถึงไม่สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อหน่วยงานของตนเอง

 ประเภท (3) หน่วยงำนที่ท�ำวิจัยและสร้ำงนวัตกรรม ท�าหน้าที่ด�าเนินการวิจัยและนวัตกรรม หรือร่วมด�าเนินการวิจัย 

และนวัตกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม อาจรวมถึงการบริหารงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  

เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

 ประเภท (4) หน่วยงำนมำตรวิทยำ มำตรฐำน กำรทดสอบและบริกำรคุณภำพวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท�าหน้าที่

ในการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบและบริการคุณภาพ สอบเทียบเครื่องมือ/อุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

รวมถึงศกึษา วจิยั พฒันา ความสามารถทางด้านมาตรวทิยา และการพฒันาระบบ กระบวนการ บคุลากร โครงสร้างพืน้ฐานด้านคุณภาพ

ของประเทศ  

 ประเภท (5) หน่วยงำนด้ำนกำรจดักำรควำมรูจ้ำกงำนวจิยัและนวตักรรม และหน่วยงานผูใ้ช้ประโยชน์ ท�าหน้าท่ีน�าผลงานวิจยั

และนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ บรหิารจัดการและอ�านวยความสะดวกในการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ ท้ังด้านเศรษฐกจิ

และสังคม

 ประเภท (6) หน่วยงำนด้ำนอื่นตำมสภำนโยบำยก�ำหนด
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3.2 การติดตามและประเมินผลระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี)  

ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกจิ (อ.ค.ต.ป. เฉพาะกจิ) โดยอาศยัอ�านาจตามความในข้อ 13 (7) 

แห่งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548 โดย อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ จะประเมิน 

และค้นหาความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคท�าให้การด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญของรัฐบาลไม่ประสบผลส�าเร็จ หรือเป็นการประเมินผล

การด�าเนนิงานตามนโยบายส�าคัญระดบัประเทศ เพือ่ส่งเสรมิ ผลกัดนั พร้อมให้ข้อเสนอแนะมาตรการเพือ่การขบัเคลือ่นนโยบายส�าคญั

ของรัฐบาลให้ประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ ได้ก�าหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผลและมอบหมายให้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจคณะต่าง ๆ  เป็นผู้รับผิดชอบ

ด�าเนินการจ�านวน 4 ประเด็น ดังนี้

1) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 1 ด�าเนินการเรื่องระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ 

2) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 2 ด�าเนินการเรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

3) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 ด�าเนินการเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม 

4) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 4 ด�าเนนิการเรือ่งการด�าเนนิงานตาม พ.ร.บ. การจดัซือ้จัดจ้างและบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560  

 อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะที่ 3 ซึ่งมี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน เป็นประธานอนุกรรมการฯ ได้ก�าหนดประเด็นการตรวจสอบ 

และประเมินผลภาคราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง (Risks) และการด�าเนินงาน 

ตามนโยบายส�าคัญ เรื่องการติดตามและประเมินผลระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ท้ังนี้ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ  

คณะที่ 3 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะท�างาน โดย สอวช. ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะท�างาน ร่วมกับ

ส�านักงบประมาณ (สงป.) เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 

 สอวช. ร่วมกับมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) และสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ี(มจธ.) ด�าเนนิการศกึษาสถานภาพของระบบการตดิตามประเมนิผล

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งในมิติโครงสร้างระบบวิจัยและนวัตกรรม การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิจัย

และนวัตกรรม การจัดสรรงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม และการติดตามและประเมินผลด้านวิจัยและนวัตกรรม ในช่วงก่อน 

และหลังการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และจัดท�าข้อเสนอการติดตามและประเมินผล

ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้กับ อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจ คณะท่ี 3 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลภาคราชการ ครัง้ท่ี 1/2563 เมือ่วันท่ี 5 มนีาคม พ.ศ. 2563 

มมีติเหน็ชอบข้อเสนอการติดตามและประเมนิผลระบบวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมของประเทศ และข้อเสนอดงักล่าวนีอ้ยูใ่นระหว่าง

การเสนอคณะรัฐมนตรีในล�าดับถัดไป 

4. การปฏิรูปกฎระเบียบ (Regulatory Reform)

 สอวช. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

ต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และส่งให้

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ที่ 13  ได้ท�าการตรวจร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึงปัจจุบัน โดยระหว่างการพิจารณาตรวจร่างแล้วเสร็จในรอบที่ 2 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติ

ให้ สอวช. ด�าเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นสาธารณะเนื่องจากมีการปรับหลักการบางส่วนให้ชัดเจนมากขึ้น และมีการก�าหนด 

รายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ลงในร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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 สอวช. ได้จดัให้มกีารรับฟังความเหน็สาธารณะขึน้ เมือ่วนัท่ี 24 กนัยายน 2562 โดยได้เชิญผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องเข้าร่วมให้ความเหน็

ต่อร่างทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยงานด้านการให้ทุน หน่วยงานท่ีท�าวิจัยและสร้างนวัตกรรม และหน่วยงาน 

ด้านการจดัการความรู้จากงานวจิยัและนวตักรรม รวมทัง้สิน้จ�านวน 83 คน และได้น�าส่งสรปุผลการรบัฟังความเหน็ให้แก่คณะกรรมการ

กฤษฎกีาเพ่ือด�าเนินการตรวจร่างพระราชบญัญติัในรอบการพจิารณาท่ี 3 ซึง่ขณะนี ้ร่างพระราชบัญญตัดิงักล่าว อยูร่ะหว่างการพจิารณา

ตรวจร่างในรอบที่ 3 และด�าเนินการมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในล�าดับต่อไป เมื่อการตรวจร่างแล้วเสร็จ คณะกรรมการกฤษฎีกาจะด�าเนินการ

เสนอเรือ่งเข้าสู่การพจิารณายนืยนัร่างจากคณะรฐัมนตร ีก่อนทีจ่ะเสนอไปยงัการพจิารณาร่างกฎหมายของสภารฐัสภา ซึง่ประกอบด้วย 

สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 จากการปฏริปูระบบอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม และการผลกัดนัการจดัตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม สอวช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดท�า

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา

ระบบอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมของประเทศ โดยค�านงึถงึความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศระยะยาว 

รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส�าคัญของประเทศ โดยให้ความส�าคัญกับ 

1. กำรสร้ำงคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะที่จ�าเป็นต่อ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู ้มุง่เน้นการวจิยัเพือ่สะสมความรูเ้พือ่เป็นการวางรากฐานส�าหรบัอนาคต และการพฒันาต่อยอดองค์

ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 

3.  กำรสร้ำงนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศทาง

นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม

4.  กำรปรับบทบำทมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส�าคัญส�าหรับการสร้างคน การสร้างองค์

ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย 

เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ

 ทัง้น้ี การจดัท�านโยบายและยทุธศาสตร์ อววน. ฉบบันี ้ได้ค�านงึถงึบรบิทของการปฏรูิปประเทศในปัจจบุนั การจดัตัง้กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวงใหม่ และบริบทโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงออกแบบให้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (Platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์

ของการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย 

ของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

เชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล�้า โดยด�าเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบ อววน. ของประเทศ ยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน 

ในแต่ละแพลตฟอร์ม ได้ก�าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต้

แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

ตลอดจนการจัดท�ากรอบงบประมาณด้าน อววน. ต่อไป

 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ได้รับความเห็นชอบจากสภานโยบายฯ และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 

สิงหาคม 2562 และ 27 สิงหาคม 2562 ตามล�าดับ 
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คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2562

การพัฒนากำลังคน (Manpower Planning)

 การด�าเนินงานด้านก�าลังคน ที่ผ่านมา สอวช. เป็นส่วนหนึ่งใน

การปรบัเปลีย่นแนวคดิและแนวทางการขบัเคลือ่นของภาคมหาวทิยาลยั 

และสร้างความตระหนักต่อความส�าคัญในการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมใน 

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศมากขึ้น และแนวทางการขับเคลื่อน 

ถัดไปจ�าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

มหาวิทยาลัย (University Transformation) ซึ่งเป็นภาคส่วนส�าคัญ 

ของด้านการอุดมศึกษาในฐานะผู้สร้างก�าลังคน ผู้ก่อให้เกิดการไหลเวียน

และแลกเปลี่ยนขององค์ความรู้และเทคโนโลยีในระบบนิเวศนวัตกรรม

ของประเทศไปสู ่การเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในระดับภูมิภาคและ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเต็มรูปแบบ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570

แพลตฟอร์ม
การดำ เนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์

P.16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนากำ ลังคนและสถาบันความรู้ 
P.1	สร้างระบบผลิตและพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพ
P.2	การพัฒนากำาลังคนระดับสูงรองรับ	EEC	และ 

ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
P.3	ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
P.4	ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
P.5	ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า	และการวิจัยพื้นฐาน 

ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
P.6	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สำาคัญ

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื่อมล้ำ 
P.13	นวัตกรรมสำาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	
P14	ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำา
P.15	เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม
P.7	โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร	สิ่งแวดล้อม	และการเกษตร	
P.8	สังคมสูงวัย	
P.9	สังคมคุณภาพและความมั่นคง

การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขัน 
P.10		ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ	
P.11		สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)	 

พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม	และพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม
P.12	โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ

1 2

4 3
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 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศไทยจ�าเป็นต้องเร่งสร้างอุตสาหกรรม 

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมผ่านการก�าหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เป็น 

New Growth Engine ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิม 

ที่มีศักยภาพ และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต เพื่อน�าไปสู่การหลุดพ้นจากประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

อุตสาหกรรมและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย จ�าเป็นต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้  

และความเชีย่วชาญให้สอดคล้องกบัทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมและเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ สอวช.ได้ท�าการส�ารวจข้อมลูสมรรถนะ

และต�าแหน่งงานซึง่เป็นทีต้่องการของกลุม่อตุสาหกรรมอนาคตจากภาคเอกชน ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) พบว่ามคีวามต้องการ

บุคลากรเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวกว่า 107,045 ต�าแหน่ง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรกลุ่มดังกล่าวสามารถตอบสนอง 

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรมทีด่�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ จ�าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทกุภาคส่วน 

อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรต่างประเทศ 

 สอวช. ได้จัดท�า (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศร่วมกับคณะที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ และ

ได้น�า (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาฯ ดังกล่าว เข้าพิจารณาร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) ในคณะท�างานจดัท�าแผนด้านการอดุมศกึษาเพือ่ผลติและพฒันาก�าลงัคนของประเทศ ก่อนได้รบัความเห็นชอบจาก

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 มกราคม  

พ.ศ. 2563 โดย (ร่าง) แผนด้านการอุดมศกึษาฯ มคีวามเชือ่มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตทิี่เกี่ยวข้อง 

แผนด้านวิทยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรมของประเทศ และสอดคล้องกบันโยบายและยทุธศาสตร์การอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. 2563 - 2570 ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มการด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 4 เรื่องของนโยบาย

และยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 - 2570 โดย สอวช. ได้เสนอกรอบแนวทางการด�าเนินงาน 4 แนวทาง ได้แก่

1. กำรปฏิรูประบบกำรอุดมศึกษำของประเทศไทย (Reinventing University System) 

2. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรสร้ำงทักษะเพื่ออนำคต (Lifelong Learning and Future Skills) 

3. กำรพัฒนำและกำรยกระดับมหำวิทยำลัยแห่งกำรประกอบกำรและธุรกิจนวัตกรรม (Entrepreneurial University) 

4. กำรเคลือ่นย้ำยบคุลำกรผูมี้ศกัยภำพสงูเพ่ือช่วยสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้ภำคเศรษฐกจิ สงัคม และชมุชน (Brain Circulation) 

 ทั้งนี้การจัดท�า (ร่าง) แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนของประเทศได้ค�านึงถึงความเช่ือมโยงและต่อยอด

จากแผนอดุมศกึษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยมีการเพิม่เติมประเด็นย่อยเพือ่ส่งเสริมการพฒันาการอุดมศกึษาส�าหรบัอนาคต 

อาทิ (1) การปฏิรปูระบบการอดุมศกึษาของประเทศไทย (Reinventing University System) (2) ส่งเสรมิการสร้างนวตักรรมการศกึษา 

(Sandbox) (3) ยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ส�าหรับบุคลากรวัยท�างานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุ 

(4) การสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) (5) การเคลือ่นย้ายบคุลากรผูม้ศีกัยภาพสงู

เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน (Brain Circulation) (6) ระบบตรวจลงตรา (VISA) เพ่ือดึงดูดและ 

ใช้ประโยชน์นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ (7) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการท�าวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 

(Post-doctoral Research) หรือระดับหลงัปรญิญาโท (Postgraduate Research) (8) การจดัตัง้กองทุนเพือ่พฒันาระบบการอดุมศกึษา 

(9) Talent Mobility (10) ยกระดับหน่วยงานตัวกลาง (Intermediaries) ภายในสถาบันอุดมศึกษาท่ีท�าหน้าท่ีบริหารจัดการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม 
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กลไกการขยายผลการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 

 โครงการส่งเสรมิบคุลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมจากมหาวิทยาลยัและสถาบันวจิยัของภาครัฐไปปฏบัิตงิาน

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) มีวัตถุประสงค์สร้างความเช่ือมโยงท่ีเข้มแข็งระหว่าง

มหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University – Industry Linkage) ผ่านการเคลื่อนย้ายอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและ

สถาบันวิจัยของภาครัฐไปท�าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ

สร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่ด้วยการน�านสิตินักศึกษาของมหาวทิยาลยัเข้าร่วมกจิกรรมดงักล่าวด้วย นอกจากนีเ้พือ่สนบัสนนุระบบนเิวศนวตักรรม 

(Innovation Ecosystem) ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นท่ีของแต่ละภูมิภาค สอวช. ได้จัดตั้ง 

ศนูย์อ�านวยความสะดวก Talent Mobility ใน 4 ภมูภิาค ร่วมกับมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมกับจัดตั้งคณะกรรมการก�ากับกลุ่มโครงการฯ ในแต่ละภูมิภาคเพื่อติดตาม 

ผลการด�าเนินงาน สนับสนุนความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ และรับฟังข้อเสนอแนะ

จากผูท้รงคณุวฒิุจากหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในพืน้ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมเป็นคณะกรรมการ ทัง้นี ้สอวช. ได้ขยายเครอืข่าย Talent 

Mobility ร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการท�าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่าง

อาจารย์นักวิจัยและสถานประกอบการ อาทิ การจับคู่ (Matching) การด�าเนินการติดตามประเมินผลโครงการ การประสานงาน 

ต้นสังกัดของอาจารย์นักวิจัย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ โดยปัจจุบัน

เครือข่าย Talent Mobility มีหน่วยงานพันธมิตรจ�านวน 29 หน่วยงาน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 21 แห่ง หน่วยงานภาครัฐ 7 แห่ง 

และมูลนิธิ 1 แห่ง
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 นอกจากน้ีได้มีการขยายผลการด�าเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวทางส�าหรับการจัดท�าข้อเสนอ 

เชิงนโยบายในอนาคต ได้แก่ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยสู่ผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

เฉพาะทาง (Talent Knowledge Transfer) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และการส่งนักวิจัยไปรับการถ่ายทอด

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ เพือ่กลบัมาถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่อาจารย์นกัวจิยัและผูป้ระกอบการในประเทศไทย 2) การจดัท�าแนวทาง

การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบนิเวศนวัตกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  

อาทิ กฎระเบียบ หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการการท�างานร่วมกับภาคเอกชน ระเบียบรองรับการท�างาน 

ร่วมกบัภาคอุตสาหกรรม การพฒันาเส้นทางอาชพีนกัวจัิย เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการเคลือ่นย้ายบุคลากรในเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 

จากการด�าเนนิงานดงักล่าว ได้มีการขยายผลไปยงักลุม่มหาวทิยาลยัราชภฏัเพือ่ศกึษาและวเิคราะห์แนวทางการวจิยัและพฒันานวตักรรม 

รวมทั้งการบริหารจัดการก�าลังคนภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

ในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือจ�านวน 9 แห่ง

 ยทุธศาสตร์ วทน. เพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกจิชวีภาพ-เศรษฐกจิหมนุเวยีน-เศรษฐกจิสเีขยีว

ภาพจาก ข้อเสนอ BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine, 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 สอวช. ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ให้จัดท�าสมุดปกขาว

เพื่อเสนอแนวทางการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย  

โดยน�าแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เข้าด้วยกัน น�าองค์ความรู้ วทน. มาต่อยอดฐานความเข้มแข็ง 

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งวัฒนธรรมที่หลากหลายของไทย ปรับเปลี่ยนระบบ

การผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เพือ่รกัษาสมดลุของสิง่แวดล้อม ข้อเสนอจากสมดุปกขาวดังกล่าวน�าไปสูก่ารจดัท�ายทุธศาสตร์ 

วทน. เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว: (BCG Economy) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยเพื่อน�าเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 

เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ในวันท่ี 3 มกราคม 2562 ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยต่อมา สอวช.  

ได้ผลักดันให้ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการบรรจุเป็นนโยบายและแผนงานส�าคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. และขับเคล่ือน 

ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยและ

มหาวิทยาลัยในกระทรวง อว. และหน่วยงาน

พนัธมิตรทัง้จากภาครฐั เอกชน และชมุชน ร่วมกนั

จัดท�าข้อเสนอแผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

BCG หรือ BCG in Action ครอบคลุม 4 สาขา 

คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ 

พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยว

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนา BCG  

เชงิพืน้ทีใ่นระดบัภมูภิาค รวมทัง้ผลักดนัการจดัสรร

งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพือ่สนับสนุนการด�าเนิน

โครงการในปี 2563 
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 ยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า 

 สอวช. ได้ร่วมกบักลุม่นกัวจิยัและนกัวทิยาศาสตร์

รุน่ใหม่จดัท�าสมดุปกขาว “กำรวจิยัขัน้แนวหน้ำ Frontier 

Research เพื่อก�ำหนดอนำคตประเทศ” และน�าเสนอ

กรอบแนวคิดและประเด็นวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อตอบโจทย์

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ 

31 ตลุาคม พ.ศ. 2561 ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) อาหารเพือ่อนาคต 

(Food for the Future) 2) การแพทย์และสาธารณสุข 

ขั้นแนวหน้า (Health Frontier) 3) พลังงานแห่งอนาคต 

(Future Energy) และ 4) การป้องกันภัยคุกคาม/รับมือ

ความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต (Future Threat 

and Opportunity) โดยมี 3 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ

1. สร้ำงควำมเป็นเลิศเพื่อคนไทย: พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของ 

คนไทย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านพันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย

2. สร้ำงควำมเป็นเลศิเพือ่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั: เป็นผูน้�าด้านเทคโนโลยทีีเ่ป็นโจทย์ท้าทายของโลก น�าไปสู่การเป็น

เจ้าของเทคโนโลยี และผู้ส่งออกเทคโนโลยีที่ตอบสนองกับความต้องการของโลกในอนาคต

3. สร้ำงควำมเป็นเลิศเพ่ือควำมม่ันคงและยั่งยืนของประเทศ: เพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามอันเกิดจากการ 

พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการก้าวกระโดดไปสู่การเป็นผู้น�าด้านวิทยาศาสตร์ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในยุคที่มี

การเชื่อมโยงระหว่างประเทศในทุกมิติของเศรษฐกิจและสังคม

 โดย สอวช. ได้ท�างานร่วมกับประชาคมวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดท�าแผนท่ีน�าทางการวิจัยข้ันแนวหน้าในด้านต่าง ๆ อาทิ  

แผนงานการสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม แผนงานการวิจัยระบบโลกและอวกาศ แผนงานการวิจัย

โภชนพันธุศาสตร์ เป็นต้น ตลอดจนผลักดันให้มีทุนวิจัยเริ่มต้นส�าหรับการวิจัยข้ันแนวหน้า (Frontier Research Seed Fund)  

ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ แผนงานการวิจัยขั้นแนวหน้าได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งใน 16 โปรแกรม 

เชิงยุทธศาสตร์ ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) โดยคาดว่าจะเริ่มได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริม 

ววน. ในปี 2563

 นโยบายขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร
 กำรขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis : FI) ในปี 2562 สอวช. ได้จัดท�าข้อมูลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ 

ของเมืองนวัตกรรมอาหาร และการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ (Service Platforms) อาทิ

1) FDA โดยร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการให้ค�าปรึกษาด้านการยื่นค�าขออนุญาตด้านอาหาร  

การข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมอาหาร 

ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมอาหาร 
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2) Academy ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหารและเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ 

ทีท่นัสมัยในระดับโลก ทัง้ด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ในการแปรรปู การวจิยัและพัฒนา การวเิคราะห์ทดสอบ กฎหมายอาหาร 

ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดไปจนถึงทักษะด้านธุรกิจ เช่น การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาธุรกิจและการตลาด 

เป็นต้น ให้สามารถรองรับการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมอาหาร 

ของประเทศ รวมทั้งมีความพร้อมในการเชื่อมต่อกับห่วงโซ่คุณค่าอาหารโลกได้ 

3) Flavor Science and Sensory Evaluation ให้บริการสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในด้านกลิ่น รส  

และประสาทสมัผสัด้านอาหาร รวมถงึบรกิารการตรวจวเิคราะห์ทดสอบ การวเิคราะห์คณุภาพทางประสาทสมัผสัอาหาร 

4) Future Food Lab, Food Pilot Plant, Advanced Testing and analysis (e.g. SLRI, NCTC, CTL) Academy 

ให้บริการอปุกรณ์เคร่ืองมอืในการวจิยัและพฒันา การตรวจวิเคราะห์ทดสอบ การผลติระดบัโรงงานน�าร่องเพือ่พัฒนาและ

ทดสอบผลติภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลติผลิตภณัฑ์อาหารต้นแบบ โดย Food Innopolis มุง่เน้นทีก่ารเสริมศักยภาพ 

Facilities ที่มีอยู่แล้วบางส่วนในหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์และให้บริการแก่ภาคเอกชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกต่อการใช้บริการของภาคเอกชน

5) FoodTech Accelerator ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ในอุตสาหกรรมอาหารให้มี 

ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ

6) Global Network ให้บริการเชื่อมประสานให้เกิดความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และการให้ค�าปรึกษาด้านการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรมอาหาร รวมทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยี จากหน่วยงานช้ันน�าด้านนวัตกรรมอาหาร 

ระดับโลก เช่น Camden BRI สหราชอาณาจักร Food Innovation Network ประเทศนิวซีแลนด์ และ Vitagora  

ประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้บริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมใน Food Innopolis  

สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับโลกได้ นอกจากนี้มีการขยายการด�าเนินงานเมืองนวัตกรรม

อาหารไปสู่พื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น มหาวิทยาลัย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นต้น

 ทั้งนี้ สอวช. ได้โอนภำรกิจในกำรก�ำกับดูแลเมืองนวัตกรรมอำหำรไปอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของส�ำนักงำนพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ตั้งแต่ มีนำคม 2562 เป็นต้นไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เมืองนวัตกรรมอาหาร

เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญต่อการสนับสนุนการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศในภาพรวม และเกิดการ 

บูรณาการการบริหารจัดการร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EECi)
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Conceptual Framework

 ริเริ่มนโยบายสนับสนุนการขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์ของงานวิจัย
 สอวช. (สวทน. เดิม) ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลักดันให้มีการด�าเนินงานแผนงาน Spearhead  

ซ่ึงเป็นแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้จริงในสาขาเป้าหมายของประเทศอย่างเป็น 

รูปธรรมและวัดผลได้ (ด้านเศรษฐกิจ) หรือเป็นแผนงาน/โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่ที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม ชุมชน 

เพื่อลดความเล่ือมล�้า สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ (ด้านสังคม) ตามประเด็นท่ีก�าหนดในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี  

โดย สอวช. ได้รับมอบหมายให้ดูแลแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งด�าเนินการในกลุ่มอุตสาหกรรม 9 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเกษตร

สมัยใหม่ 2) อาหารมูลค่าเพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าท่ี 3) ยาชีววัตถุ 4) เครื่องมือแพทย์ 5) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

6) ยานยนต์สมยัใหม่ 7) ระบบโลจิสติกส์อจัฉริยะ 8) การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ และ 9) พลงังานชีวภาพ ท้ังนี ้มภีาคเอกชนมากกว่า 20 แห่ง

ร่วมด�าเนินการ โดยประมาณการว่า จะเกิดการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนมากกว่า 1,500 ล้านบาท (in-kind และ in-cash) 

 ตัวอย่างผลงานส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ การพัฒนาและผลิตวัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท ์ 

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจวัดคลื่นหัวใจติดผิวหนัง การพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยประเมิน ดูแล ฟื้นฟู บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

 การขับเคลื่อนชุมชนนวัตกรรม
 สอวช. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาคการศึกษาและวิจัย ภาคเอกชนและชุมชน ได้จัดท�าแผนงานชุมชนนวัตกรรม  

และผลักดันให้เป็นแผนงานส�าคัญ (Flagship) ของ กระทรวง อว. และนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อรับจัดสรรงบประมาณจาก

กองทุน ววน. ประจ�าปีงบประมาณ 2563 โดยพัฒนาข้อเสนอโครงการ 1000 นวัตกรรมชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก จากโมเดลที ่

ประสบความส�าเร็จ ร่วมกับธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย (สกว.) และหน่วยงานเครือข่าย

ร่วมกับหน่วยงานใน อว. โดยต่อมาได้ร่วมผลักดันการจัดท�าข้อเสนอแผนงานชุมชนนวัตกรรม โดยบูรณาการกิจกรรมจากโครงการ  

1000 นวัตกรรมชมุชน (สอวช./สกสว.) โครงการอาสาประชารฐั ( ส�านกังานปลดั กระทรวง อว.) และโครงการนวตักรรมสงัคม (ส�านกังาน

นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) เสนอเป็นแผนงานส�าคัญ (flagship) ของ อว. ประจ�าปีงบประมาณ 2563
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 ความร่วมมือกับต่างประเทศ
การส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก ร่วมกับ UNESCO

 สอวช. ได้ด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาประเด็นจริยธรรม 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดท�ารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเร่ืองจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 5 ประเด็น 

ได้แก่ 1) เทคโนโลยียีนส์ เซลล์ และการปรับแต่งชีวิต 2) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และข้อมูลขนาดใหญ่ 3) เทคโนโลยี 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 4) จริยธรรมการวิจัย และ 5) การสื่อสารนโยบายและการมีส่วนร่วมของเยาวชน 

ในการก�าหนดนโยบายด้าน วทน. และได้ร่วมกบัส�านกังานปลดั กระทรวง อว. และกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ขบัเคลือ่นให้ประเทศไทย 

ได้รับโอกาสจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยชีวจริยธรรม ครั้งที่ 26 (The 26th Session of the International Bioethics Committee of 

UNESCO: IBC - 26) การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (The 11th 

Session of the World Commission on Ethics of Scientific Knowledge and Technology: COMEST - 11) และการประชุม

นานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Conference on the Ethics of Science 

& Technology and Sustainable Development) ระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชมุฯ สอวช. ร่วมกบัคณะ

ท�างานวิชาการได้จัดท�า “ถ้อยแถลงกรุงเทพ” (Bangkok Statement) เผยแพร่เป็นผลลัพธ์จากการประชุม เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาการด�าเนินงานด้านจริยธรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป และรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและ 

การประชุมข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่	http://www.stethicsconference2019.net

Annual Report 2019 33



ความร่วมมือด้านนโยบาย วทน. กับ OECD 

 สอวช. ในฐานะผู้แทนไทยในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

และการพัฒนา (OECD Committee for Scientific and Technological Policy) ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand – OECD 

Country Programme ซึง่เป็นโครงการทีร่ฐับาลไทยท�าความร่วมมอื

กับ OECD โดยมีระยะเวลา 3 ปี (2562 – 2564) ซึ่ง สอวช.  

เป็นเจ้าภาพด�าเนินโครงการร่วมกับ OECD 2 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการ EC-OECD STI Policy Compass 2020 เพื่อรวบรวม

ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย  

บรรจุในฐานข้อมูล EC-OECD STI Policy Compass 2020 ซึ่งเป็น

ฐานข้อมลูทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดับนานาชาติ https://stip.oecd.

org/stip/ และ 2) โครงการศึกษาโอกาสและแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในประเทศไทย เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ และการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี โดยเน้น Decentralized small 

and medium-scale biorefinery

นอกจากน้ี สอวช. ได้เข้าร่วมในคณะกรรมการ

ก�ากบัส�าหรบัตดิตามการด�าเนนิโครงการภายใต้ 

Country Programme รวมถึงได้ร่วมให้ข้อมูล

และเป็นคณะท�างานในโครงการอื่น ๆ ภายใต้ 

Country Programme เช่น Investment Policy 

Review เป็นต้น

 สอวช. เป็นเจ้าภาพด�าเนินโครงการร่วมกับ OECD 2 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการ EC-OECD STI Policy Compass 2020  

2) โครงการศึกษาโอกาสและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่ในประเทศไทย 
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ความร่วมมือในกรอบอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ 

 สอวช. ในฐานะผู้แทนประเทศไทยในคณะที่ปรึกษา

ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม (Board of Advisers to ASEAN Committee on 

Science, Technology and Innovation: BAC) ได้ริเริ่ม 

การส�ารวจข้อมูลและดชันีวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ของอาเซยีน (Stock-taking of ASEAN Science, Technology 

and Innovation Assets) โดย สอวช. ได้ด�าเนินงานร่วมกับ

คณะท�างานเฉพาะกิจอาเซียน ผ่านความร่วมมือจากประเทศ

สมาชิกที่ได้รับมอบหมาย และส�านักงานเลขาธิการอาเซียน  

ในปี 2562 สอวช. ได้ส่งมอบรายงานการศึกษาและฐานข้อมูล

ให้แก่ส�านักงานเลขาธกิารอาเซยีน เพ่ือเป็นข้อมลูอ้างองิร่วมกนั

ในภมูภิาคอนัเป็นประโยชน์แก่การพฒันา/บรูณาการฐานข้อมลู

ด้าน วทน. ให้สมบูรณ์ทันสมัย และการเช่ือมโยงข้อมูล วทน. 

จากฐานข้อมลูต่าง ๆ  ซ่ึงรวมถงึข้อมลูในมติิอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องของ

อาเซียนต่อไป

 ในโอกาสทีป่ระเทศไทยเป็นประธานอาเซยีนในปี 2562 สอวช. ได้ร่วมกับคณะผูแ้ทนถาวรไทยประจ�าสหประชาชาต ิณ นครเจนวีา 

และ UNCTAD จดัการประชมุในหวัข้อ “Advancing STI Partnerships for Sustainable Development: Experience from ASEAN” 

เป็น side event ของการประชุมประจ�าปีของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 

(United Nations Commission on Science and Technology for Development หรือ CSTD) สมัยที่ 22 ณ นครเจนีวา  

สมาพนัธรฐัสวสิ เมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 2562 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ความร่วมมอืของอาเซยีนว่าด้วยวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งความร่วมมือระหว่างอาเซียนและหุ้นส่วนความร่วมมือต่าง ๆ 
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ส่วนที่ 4
สอวช. ในปี 2563



 ส่วนที่ 4 : 

 สอวช. ในปี 2563

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปด้าน อววน.
 เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการปรับโครงสร้างด้าน อววน. เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปี 2563 สอวช.  

จะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ อววน. ใน 4 ด้านอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1) กำรออกแบบโครงสร้ำงกำรบริหำรภำครัฐให้มีควำมยืดหยุ่น ไม่แข็งตัว รองรับบริบทกำรพัฒนำประเทศท่ีมี 

กำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยจะออกแบบกลไกการท�างานแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงส่งต่องาน (Integration) และ

ถ่ายทอดนโยบายไปสู่ปฏิบัติ (Policy Deployment) เช่น การออกแบบ Think Tank Management Platform  

เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้เชิงลึกทางวิชาการให้กับหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ก�าหนดและจัดท�านโยบาย 

 นอกจากนี้ สอวช. ยังตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในระบบ อววน. (Capacity 

Building) โดยจัดให้มหีลกัสูตรการฝึกอบรมเรือ่งการออกแบบนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมทีส่อดคล้อง

กับบริบทการท�างาน เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการพฒันานโยบายอย่างมีประสทิธภิาพ เกดิการเรยีนรูแ้ละ

สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างเครือข่ายนักพัฒนานโยบายด้าน อววน. ของประเทศ

2) กำรออกแบบระบบงบประมำณ โดยจะผลักดันให้มีการประสานน�ากรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และ 

ด้านวทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม ไปเป็นส่วนหนึง่ของกรอบวงเงนิงบประมาณของประเทศ โดยจดัให้มกีลไกการท�างาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะใช้กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกการจัดท�า 

งบประมาณแบบต่อเนื่อง (Multi-year) ส�าหรับโครงการที่มีความส�าคัญและมีความจ�าเป็นต้องเตรียมการส�าหรับอนาคต 

และร่วมผลักดันให้เกิดการจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาข้ึน เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา 

และส่งเสริมการผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ

3)  กำรออกแบบระบบกำรติดตำมและประเมินผล โดยจะออกแบบระบบการติดตามและประเมินผล อววน. ที่เชื่อมโยง 

การท�างานทุกระดับตั้งแต่ (1) ระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน (2) ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ  

(3) ระดบัปฏบิติั และสามารถสะท้อนการด�าเนนิงานของระบบต่อทศิทางและโจทย์การพัฒนาตามทีก่�าหนดไว้ในนโยบาย 

ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ

4) กำรจัดท�ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ เพื่อส่งเสริมระบบนิเวศและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ อววน. โดยจะจัดท�า

มาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยและบริษัทเอกชนในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม 

แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมด้านใหม่ (Innovation Sandbox) โดยจะน�าร่องประเด็นเกษตรและอาหาร 

การขอยกเว้นการบังคับใช้ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาตรการสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SMEs) 
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 การขับเคลื่อนหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านภายใต้สภานโยบาย 
 สอวช. ได้เสนอจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านจ�านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย (1) หน่วยบริหารและจัดการ 

ทุนพัฒนาก�าลังคนตามความต้องการของประเทศ (2) หน่วยบริหารและจัดการทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม 

และ (3) หน่วยบริหารและจัดการทุนพัฒนาพื้นที่ภายใต้สภานโยบาย เมื่อปี 2562 ซึ่งในระยะต่อไป สอวช. จะขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

ดังกล่าว โดยออกแบบกลไกการสนับสนุนและบูรณาการการท�างานของหน่วยงานบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านดังกล่าว ทั้งในด้าน

การบริหารจัดการ เช่น กลไก Shared Service ที่มีประสิทธิภาพ และด้านวิชาการ เช่น การจัดท�า Strategic Delivery Plan  

การจัดสรรทุนซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม การติดตามและ

ประเมินผล เป็นต้น

 การวิจัยเชิงระบบเพื่อการกำหนดนโยบาย อววน. 
 สอวช. น�าหลักการวิจัยเชิงระบบมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์วาระการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับระบบ อววน. 

เพือ่ศกึษาให้เหน็ภาพองค์รวม (Holistic view) และวิเคราะห์ช่องว่างในระบบปัจจุบัน เพือ่น�าไปสูก่ารก�าหนดนโยบาย อววน. ทีเ่หมาะสม

กบับรบิทของประเทศและเป้าหมายการพัฒนา โดยการศกึษาวิจยัเชงิระบบจะพจิารณาบรบิทของโลก ทีส่่งผลกระทบเชงิระบบต่อประเทศ 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) เพื่อรองรับพลวัต 

ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการออกแบบการปรับระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพื่อสนับสนุน 

การเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่

 ในปี 2563 สอวช. ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด�าเนินการศึกษาวิจัย 

เชิงระบบในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2) ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ

เพื่ออาชีพในอนาคต 3) ระบบสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 4) ระบบองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ

ศิลปกรรมศาสตร์ 5) ระบบสนับสนุนวิสาหกิจนวัตกรรม 6) ระบบส่งเสริมการสร้างและเข้าถึงตลาดของนวัตกรรมไทย 7) ระบบอาหาร

แห่งอนาคต 8) การปฏิรูประบบเกษตรของไทย 9) ระบบพลังงานในอนาคต 10) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ 11) การพัฒนา

ประชากรกับความหลากหลายของขั้นชีวิต (Multi-stage life)

 ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงระบบจะน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินการเชิงกลยุทธ์ และน�าไปปรับนโยบาย 

ยทุธศาสตร ์และแผนด้าน อววน. ของประเทศ รวมทั้งใชต้ัง้โจทย์และจัดล�าดบัความส�าคญัของ อววน. เพือ่การลงทุน รวมทั้งการจดัสรร

งบประมาณ และการก�าหนดแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อไป
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กระบวนการทำวิจัยเชิงระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

ระบบอาหาร
แห่งอนาคต

ระบบพลังงาน
ในอนาคต

การพัฒนาประชากร
กับความหลากหลาย

ของขั้นชีวิต 
(Multi-stage life)

การปฏิรูป
ระบบเกษตร
ของไทย

การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

ระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  

วิจัยและนวัตกรรม

ระบบสนับสนุน 
การเปลี่ยนผ่านสู่

เศรษฐกิจหมุนเวียน

ระบบสนับสนุน
วิสาหกิจนวัตกรรม 

ระบบการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตและ 
พัฒนาทักษะ 

เพื่ออาชีพในอนาคต

ระบบองค์ความรู้
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ 

ระบบส่งเสริม 
การสร้างและ 

เข้าถึงตลาดของ
นวัตกรรมไทย 

ที่มา : สอวช. ปรับปรุงจาก Forum for the Future, 2018

กำ หนดประเด็น
เชิงยุทธศาสตร์

1 2 3 4 5 6

ออกแบบระบบ & 
กลไกเพื่อทดลอง

เชิงนโยบาย 

สร้างกลไก
ให้เกิดความยั่งยืนวิเคราะห์ระบบ

และผู้เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 

ปรับกฎ ระเบียบ
รองรับระบบใหม่

สกสว.สอวช.

> > > > >

การศึกษา
วิจัยเชิงระบบ

ในประเด็นต่างๆ
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 นโยบายการพัฒนากำลังคน
 ในด้านการพัฒนาระบบนเิวศนวตักรรมในระบบการอดุมศกึษา (System Research for Higher Education) ในปีงบประมาณ 

2563 สอวช. ได้เน้นหนักประเด็นด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมประเด็นย่อย อาทิ โอกาสและการเข้าถึงระบบการศึกษา ระบบ  

องค์กรที่รับผิดชอบและการสนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษา การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น

สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบสนองความต้องการรายบุคคล ชุมชนและอุตสาหกรรม ในด้านระบบนิเวศนวัตกรรม 

ด้านการจัดการศึกษาส�าหรับมหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการ ได้มกีารเสนอแนวทางพฒันาข้อเสนอกลไกการจดัตัง้ Entrepreneurial 

University Consortium ส�าหรบัพฒันามหาวทิยาลยัแห่งการประกอบการอย่างเป็นระบบ ซึง่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG 
 เนื่องจากการด�าเนินงานตาม BCG Model เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

เอกชน/ชุมชน/สงัคม/มหาวิทยาลยั/สถาบนัวจัิย และเครือข่ายพนัธมิตรต่างประเทศ ในปี 2563 

สอวช. จะสานต่อการด�าเนินงานด้านนโยบายและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน BCG Model 

เพ่ือยกระดับให้ BCG เป็นวาระแห่งชาติ และเกิดการขับเคลื่อนการด�าเนินงานร่วมกัน 

กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม โดย สอวช. จะท�างานร่วมกับส�านักงานปลัด กระทรวง อว. 

และ สวทช. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารร่วมของคณะกรรมการบรหิารนโยบาย BCG (นายกรฐัมนตรี

เป็นประธาน) และคณะกรรมการขบัเคลือ่น BCG (รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง อว. เป็นประธาน) 

จัดท�าแผนปฏิบัติการรายสาขา ได้แก่ สาขาเกษตร อาหาร ยาและวัคซีน เครื่องมือแพทย์ 

พลงังาน วสัดชุวีภาพ และการท่องเทีย่ว เป็นต้น และจัดท�าแผนท่ีน�าทางการวจิยัและนวตักรรม

ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Research and Innovation Roadmap for Circular Economy) 

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐท่ีมีภารกิจ

สนับสนุนและก�ากับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวกับ BCG ให้มีเป้าหมายร่วมเชิงนโยบาย ประสานการด�าเนินงานเพื่อปลดล็อคกฏและระเบียบ 

เพ่ือสนบัสนุนการพัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิารเป้าหมาย ผลกัดนัการจดัท�ากรอบงบประมาณบรูณาการส�าหรบัแผนงาน BCG in Action 

และการพัฒนากลไกการขับเคลื่อน BCG เพื่อเศรษฐกิจฐานราก

ภาพจาก ข้อเสนอ  BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ด้านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการบูรณาการความรู้แบบสหสาขาวิชา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเป็น

วิสาหกิจเริ่มต้น ศึกษาแนวทางพัฒนาระบบการเทียบโอนหน่วยกิตข้ามสถาบันการศึกษา รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Sandbox) เพื่อร่วมจัดการศึกษากันในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านความเป็น 

ผู้ประกอบการต่อไป 

 เพ่ือให้ทราบถึงสถานะความต้องการบุคลากรของประเทศ สอวช. ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลต�าแหน่งงานและสมรรถนะงาน 

ที่ส�าคัญ (Critical functional competency) ซึ่งเป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะเวลา 5 ปี  

(พ.ศ.2563-2567) ระยะที่ 2 โดยท�าการส�ารวจในกลุ่มอุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรมประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 

(Future Mobility) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและ

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Tourism) อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance 

Agriculture and Biotechnology) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

(National Defense Industry) และอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา (The Workforce Development & Education 

Industry) นอกจากนี้ สอวช. ได้ร่วมกับ สป.อว. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านการพัฒนาข้อเสนอมาตรการและกลไกสนับสนุน 

เพื่อยกระดับทักษะและส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรต�าแหน่งงานทักษะสูง โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม  

ซึ่งเป็นการรองรับมาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้กรอบแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน เพื่อชักจูงและรองรับ

การลงทุนจากการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติมายังประเทศไทย (Thailand Plus Package) 

 กองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษา
 สอวช. ได้ศึกษาแนวทางการจดัตัง้กองทนุพฒันาระบบการอดุมศกึษา โดยวเิคราะห์แนวทางการจดัตัง้กองทนุจากพระราชบญัญตัิ

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 47 ซึ่งระบุว่าในกรณีที่เห็นสมควร คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ

ของสถาบันอุดมศึกษา และส่งเสริมการผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ รวมถึงพระราชบัญญัติวินัย 

การเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 63 ซึง่ระบุว่าการจดัตัง้ทนุหมนุเวยีนให้กระท�าได้แต่โดยบทบัญญตัแิห่งกฎหมายเฉพาะเท่านัน้

โดยต้องมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังที่ชัดเจน รวมถึงไม่ซ�้าซ้อนกับทุนหมุนเวียนที่จัดต้ังไว้แล้วนั้น ต่อมา สอวช. ได้มีการหารือร่วมกับ

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อร่วมกันผลักดันการจัดตั้งกองทุน โดยมี 

แผนการด�าเนินงานร่วมกับทาง สป.อว. ในช่วงปี 2563-2564 ดังนี้ 

1. เตรียมข้อเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบอุดมศึกษา 

2. จดัตัง้คณะท�างานยกร่างกฎหมาย ซึง่อาจมกีารน�าเสนอเรือ่งดงักล่าวเข้าหารอืแนวทางการด�าเนนิงานร่วมกบัคณะอนกุรรมการ

ที่เกี่ยวข้องภายใต้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

3. น�าข้อเสนอจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบการอุดมศึกษาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

4. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดตั้งกองทุน

ขั้นตอน
การจัดตั้ง

จัดท�ำข้อเสนอแล้วเสร็จ น�ำเข้ำคณะกรรมกำรนโยบำย
บริหำรทุนหมุนเวียน

จัดตั้งคณะยกร่ำงกฎหมำย เสนอ ครม.

กองทุนพัฒนา 
ระบบการอุดมศึกษา
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ส่วนที่ 5
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร



 ส่วนที่ 5 : 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

 สอวช. มบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนุนสภานโยบายการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิเพือ่ให้การขับเคลือ่น

การด�าเนินงานและปฏิบัติภารกิจได้อย่างลุล่วงด้วยดี ส�านักงานจ�าเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะการท�างานของบุคลากรท่ีต้องใช้องค์ความรู้ 

ทักษะ ความช�านาญ และความสามารถด้านการบริหารจัดการเบื้องต้นและเชี่ยวชาญขั้นสูง เพื่อการเป็นผู้คิดและผู้น�าเชิงการวิจัยนโยบาย 

ก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใน

เชิงระบบ อาทิ ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการเชื่อมโยงความรู้ ระบบบริหารการเงินและบัญชี ระบบการบริหารกฎหมาย  

ระบบการบริหารงบประมาณ ระบบการติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นแกนหลักของการบริหารสนับสนุนงานภายในของ สอวช. เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพของผลผลติของส�านกังาน ทัง้นีจ้ะด�าเนนิการภายใต้หลักธรรมาภบิาลของการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี อันก่อให้เกดิการพฒันา

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และน�าพาส�านักงานก้าวไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงที่เป็นที่เชื่อมั่นในระดับประเทศและต่างประเทศต่อไป

 สอวช. ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนากระบวนการท�างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างมีธรรมาภิบาล (Smart office)  

โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการด�าเนินงานภายในองค์กร โดยน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 

เพื่อการบริหารและจัดการทรัพยากรขององค์กรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

 นอกจากน้ี สอวช. ค�านงึต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีส่่งผลกระทบต่อการปฏบิตังิาน เช่น ด้านเศรษฐกจิการเงนิ การให้บรหิารสงัคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม โรคระบาด ตลอดจนสภาวะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อไม่ให้สภาวะดังกล่าวส่งผลให้

หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบที่เกิดจากภัยคุกคามให้อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  

โดย สอวช. มีแผนบริหารความต่อเนื่องหรือ Business Continuity Plan (BCP) เพ่ือรองรับให้การด�าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

สามารถกลับมาด�าเนินการได้อย่างปกติ หรือตามระดับการให้บริการท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดความรุนแรงของผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน และการให้บริการต่อประชาชนได้  

ด้านกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร
 ระบบจัดท�าข้อเสนอโครงการและ

 งบประมาณประจ�าปี (PPBS)
 ระบบรายงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ด้านบริหารทั่วไป
 ระบบ e-Meeting
 พัฒนา Co-Working Space

ด้านการเงินบัญชี
 การพิสูจน์ตัวตนของบุคคลภายนอกด้วยระบบ 
Government Data Exchange 
 ระบบ ERP
 การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ Online 

 ของกรมสรรพากร

ด้านพัสดุ
 ระบบจัดเก็บวัสดุส�านักงาน 
 ระบบคืนหลักประกันสัญญา/และเงินประกันผลงาน

ด้านบุคลากร
 การปฏิบัติงานแบบ Work from anywhere 
 ระบบเก็บผลงาน (My Profile) 

ด้านกฎหมาย
 ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ 
ค�าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ
สภานโยบาย และ สอวช. 

ด้านเลขานุการ
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 LINE Official Accounts 

ด้าน IT
 Enterprise Architecture
 ระบบอีเมลและโปรแกรม Microsoft Office ใหม่ 
รองรับการท�างานร่วมกัน และมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

ด้านสื่อสารนโยบายและองค์กร
 ระบบลงทะเบียนออนไลน์ รองรับการจัด 
ประชุมสัมมนา 
 ประสานงานออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สอวช.
 ONES NEWS เพื่ออัพเดทข่าวสาร สอวช.
 จัดท�าวิดีโอแนะน�า สอวช.

NXPO Smart office
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ภาคผนวก



 ภาคผนวก 

 บคุลากรของสำนกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

2 คน 2.1%

กลุ่มยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำฯ

22 คน 22.9%

ส�ำนักผู้อ�ำนวยกำร 

1 คน 1.0%

กลุ่มยุทธศำสตร์ก�ำลังคนฯ

14 คน 14.6%

กลุ่มเลขำนุกำรสภำนโยบำยฯ

23 คน 24.0%

กลุ่มบริหำรและพัฒนำองค์กร

34 คน 35.4%

 ในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นปีงบประมาณ สำนักงานฯ มีบุคลากรจำนวน 96 คน 

จำ นวนบุคลากร สอวช. จำ แนกตามกลุ่มงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562

ปริญญำตรี 

20 คน 20.83%
เพศชำย 6 คน

เพศชำย 16 คน

เพศชำย 13 คน

เพศหญิง 14 คน

เพศหญิง 33 คน

เพศหญิง 14 คน

ปริญญำเอก

27 คน 28.13%

ปริญญำโท

49 คน 51.04%

จำ นวนบุคลากร สอวช. จำ แนกตามวุฒิการศึกษา ณ สิ้นปีงบประมาณ 2562
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 รายงานการแสดงสถานะทางการเงินประจำปี
 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

	 วัสดุคงเหลือ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 อุปกรณ์

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

4

5

6

7

8

9

หมำยเหตุ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

146,694,636.57

927,211.12

823,167.77

3,583,942.05

152,028,957.51

5,511,129.10

1,421,213.67

4,852,979.13

11,785,321.90

163,814,279.41

712,342,440.82

1,246,272.22

638,161.17

1,214,410.03

715,441,284.24

3,075,485.50

1,083,664.65

148,000.00

4,307,150.15

719,748,434.39

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

46 รายงานประจำาปี 2562



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

	 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	 รายได้รับล่วงหน้า

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

	 	 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี		

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 ทุนประเดิม

	 เงินทุนจากการโอนสินทรัพย์

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

10

11

13

12

13

3.12, 7

หมำยเหตุ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

26,076,929.44

-

2,243,153.04

5,961,138.91

34,281,221.39

2,202,189.67

2,202,189.67

36,483,411.06

127,330,868.35

27,043,165.40

-

100,287,702.95

127,330,868.35

26,635,560.91

3,611,384.00

353,468.35

1,565,825.20

32,166,238.46

2,202,189.67

2,202,189.67

34,368,428.13

685,380,006.26

27,043,165.40

(1,103,667.78)

659,440,508.64

685,380,006.26

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

รายได้

 รายได้จากเงินงบประมาณ 

 รายได้จากการอุดหนุน

 รายได้อื่น

  รวมรายได้	

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 ค่าตอบแทน

  ค่าใช้สอย

  ค่าวัสดุ

  ค่าสาธารณูปโภค

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 เงินทุนสนับสนุนโครงการ

	 	 รวมค่าใช้จ่าย	

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

14

15

16

17

18

19

20

21

หมำยเหตุ ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

302,815,700.00

109,271,415.50

1,233,948.34

413,321,063.84

87,894,217.09

3,410,500.00

200,655,458.66

2,323,246.38

1,649,693.44

4,425,240.30

115,087,758.23

415,446,114.10

(2,125,050.26)

-

(2,125,050.26)

1,095,009,700.00

144,010.50

955,062.86

1,096,108,773.36

57,423,096.93

6,799,809.80

72,825,076.32

2,136,317.00

1,136,786.67

2,317,932.04

394,252,924.50

536,891,943.26

559,216,830.10

64,024.41

559,152,805.69

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

48 รายงานประจำาปี 2562



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2561 

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2562 

เงินทุนจากการโอนสินทรัพย์

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

3.12, 7

หมำยเหตุ รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยสะสม

ทุน

129,455,918.61

(2,125,050.26)

127,330,868.35

(1,103,667.78)

559,152,805.69

685,380,006.26

102,412,753.21

(2,125,050.26)

100,287,702.95

-

559,152,805.69

659,440,508.64

27,043,165.40

-

27,043,165.40

(1,103,667.78)

-

25,939,497.62

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย

	 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยจ่าย

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	

	 วัสดุคงเหลือ			

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

(2,125,050.26)

4,425,240.30

7,510.68

(1,208,046.84)

-

1,099,653.88

800,977.00

(248,709.09)

2,850,897.25

(167,625.00)

10,764,772.57

1,928,282.39

17,028,249.00

559,152,805.69

2,317,932.04

236,676.00

(588,625.35)

64,024.41

561,182,812.79

(319,061.10)

185,006.60

2,081,234.02

4,704,979.13

558,631.47

(783,929.71)

567,609,673.20

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ายเพื่ออุปกรณ์

	 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 เงินสดรับจากดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

	 ช�าระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

	 1.	รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

	 	 ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

(383,053.20)

(1,532,240.00)

1,222,049.67

(693,243.53)

-

(2,838,225.17)

(2,838,225.17)

13,496,780.30

133,197,856.27

146,694,636.57

2,668,187.70

(837,511.00)

(47,572.20)

876,923.35

(8,159.85)

(64,024.41)

(1,889,684.69)

(1,953,709.10)

565,647,804.25

146,694,636.57

712,342,440.82

-

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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1. ข้อมูลทั่วไป

 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัด

ท�าแผนด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมของประเทศ ส่งเสรมิและสนบัสนนุหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ให้ด�าเนินกจิกรรมตามนโยบายและแผน และประสานงานให้สถาบนัวจิยัหรอืสถาบนัการศกึษาในประเทศและต่างประเทศท�าความร่วม

มือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 กรอบกฎหมายหลกัทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินงานของ สวทน. ได้แก่ พระราชบัญญตัว่ิาด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 2551 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจ�าปี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ�านวน 1,095,009,700.00.- บาท 

(ปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 302,815,700.00.- บาท) โดยแยกเป็นงบบุคลากร จ�านวน 73,410,300.00.- บาท งบด�าเนินงาน จ�านวน 

1,021,599,400.- บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงานพื้นฐาน

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงานบูรณาการพัฒนา 

ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 

 สถานที่ตั้งส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี 

ชั้นที่ 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

 งบการเงินจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้ ซ่ึงรวมถงึหลกัการและนโยบาย

บัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/ว 357 ลงวันท่ี  

15 สิงหาคม 2561 

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

3.1 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
 ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนี้

(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอรายงานการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

(2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

(4) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

(5) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 

(6) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

(7) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(8) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(9) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)
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(10) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

 มาตรฐานการบญัชภีาครัฐระหว่างประเทศที ่สวทน. ถอืปฏบิตัข้ิางต้นซึง่มผีลบังคับใช้ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอื

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 ฝ่ายบริหารได้ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาครฐัฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั

ต่องบการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

3.2 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563

 ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอายุครบก�าหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวม

รายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

3.4 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
 ลูกหนี้ภายใน สวทน. กรณีให้พนักงานยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น เงินยืมทดรอง จะรับรู้ลูกหนี้

ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

3.5 วัสดุคงเหลือ 
 วสัดคุงเหลอืเป็นวสัดุสิน้เปลอืงส�านกังานมไีว้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานตามปกต ิแสดงตามราคาทุนค�านวณมลูค่าวสัดคุงเหลอื

โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด

3.6 เงินร่วมทุนโครงการ
 เงินร่วมทุนโครงการ หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่าง สวทน. กับหน่วยงานอื่น ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ

ก�ากับโครงการ และโครงการที่ สวทน. ร่วมบริหารจัดการ และด�าเนินการด้วยงบประมาณ ของ สวทน. เป็นส่วนใหญ่

3.7 อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ยกเว้นอุปกรณ์ท่ีมีราคาทุนต�่ากว่า 10,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่าย 

ในงวดที่เกิดรายการ

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภท ดังนี้

    ประเภท    อำยุกำรให้ประโยชน์ (ปี)

 อุปกรณ์     3 - 10

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5

 ยานพาหนะ    5

 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค แสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย์ โดยจะบันทึกสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในรายการ

รายได้รอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคในแต่ละ 

งวดบัญชี
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3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคา 

ต�่ากว่า 20,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี

3.9 สัญญาเช่าระยะยาว
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ สวทน. จะพิจารณาว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือไม่ 

โดยพิจารณาสนิทรัพย์จากระยะเวลาของสญัญาว่าครอบคลมุอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิส่วนใหญ่ของสนิทรพัย์ แม้ว่าจะไม่มกีาร

โอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้น สัญญานั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�าให้ สวทน. มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้น ถือเป็นสัญญา

เช่าการเงิน

 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มี

เพื่อใช้งานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 สัญญาเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้ สวทน. ในฐานะผู้เช่าถือ

เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทาง 

การเงิน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ สัญญาเช่า

3.10 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ สวทน. ในฐานะผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินขั้นต�่าที่

ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหนี้สินท่ีคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละ

สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบแสดงผล

การด�าเนินงานทางการเงนิในส่วนของต้นทนุทางการเงนิตลอดอายขุองสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทีไ่ด้มาตามสญัญาเช่าการเงนิจะคดิค่าเสือ่ม

ตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มีเพื่อใช้งานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่

ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

3.11 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 สวทน. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

 สวทน. และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ สวทน. จ่าย

สมทบให้เป็นรายเดอืน สนิทรพัย์ของกองทนุส�ารองเลีย้งชพีได้แยกออกจากสนิทรพัย์ของ สวทน. เงนิที ่สวทน. จ่ายสมทบกองทนุส�ารอง

เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

3.12 ทุน 
 ทุนของ สวทน. จ�านวน 27,043,165.40 บาท เป็นเงินและสินทรัพย์ท่ีได้รับโอนจากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมีการลดทุนจ�านวน 1,103,667.78 บาท จากการโอนย้ายสินทรัพย์ไป สวทช. ตามที่คณะรัฐมนตรี 

ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
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3.13 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
(1) รายได้จากเงินงบประมาณจะรับรู้เมื่อได้รับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

(2) รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการกับลูกค้าแล้ว

(3) รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ แท้จรงิของสนิทรพัย์

(4) รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

(5) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

  

3.14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สวทน. จัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 

พฤศจิกายน 2545 ซึ่งบริหารโดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ จ�านวน 2 กองทุน คือ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ตราสารหนี้และกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 สวทน. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 

ของเงินเดือนพนักงาน

 เงินสมทบและผลประโยชน์นี้จะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตาย หรือออกจากงานโดยไม่มีความผิดตาม

อายุการท�างานดังต่อไปนี้

   อำยุงำนหรืออำยุสมำชิกภำพ  ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

 ตั้งแต่ 0.5 ปี ถึง 3 ปี   50 

 มากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี   60 

 มากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี   80 

 มากกว่า 5 ปีขึ้นไป  100 

 สวทน. รบัรูเ้งนิจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินในงวดท่ีเกดิรายการ โดยสินทรพัย์ของกองทนุ 

ส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของสวทน. และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย

 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก�าหนด

เงินฝากธนาคาร

	 เงินฝากธนาคาร	-	ออมทรัพย์

  รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

146,694,636.57

146,694,636.57

712,342,440.82

712,342,440.82

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท
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5. ลูกหนี้อื่นระยะสั้น  

 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ประกอบด้วย

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ณ วันสิ้นปี แยกตำมอำยุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

	 รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

927,211.12

927,211.12

1,246,272.22

1,246,272.22

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

3,282,995.58

288,298.00

12,648.47

3,583,942.05

1,209,700.50

-

4,709.53

1,214,410.03

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

 2562

	 2561

รวม

1,246,272.22

927,211.12

-

-

1,246,272.22

927,211.12

เกินก�ำหนดช�ำระและ
กำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และกำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

หน่วย : บำท
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7. อุปกรณ์

 อุปกรณ์ ประกอบด้วย

รำคำทุน

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

พาหนะ

 รวมราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

พาหนะ

 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ

11,925,246.55

15,996,038.01

4,628,820.00

32,550,104.56

11,084,240.95

12,171,107.51

3,783,627.00

27,038,975.46

5,511,129.10

814,511.00

23,000.00

-

837,511.00

145,299.88

1,351,485.94

436,025.00

1,932,810.82

(1,217,069.10)

(6,631,774.22)

-

(7,848,843.32)

(153,525.59)

(6,354,973.95)

-

(6,508,499.54)

-

-

-

-

-

-

-

-

11,522,688.45

9,387,263.79

4,628,820.00

25,538,772.24

11,076,015.24

7,167,619.50

4,219,652.00

22,463,286.74

3,075,485.50

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

ณ วันที่ 1 
พฤษภำคม 2562

(วันปิดบัญชี
เพื่อกำรโอนกิจกำร)

รำยกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้ำ 
(โอนออก)

หน่วย : บำท

รำคำทุน

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

พาหนะ

 รวมราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

พาหนะ

 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ

11,735,874.05

13,501,705.11

4,628,820.00

29,866,399.16

10,781,318.52

10,532,604.53

2,857,863.00

24,171,786.05

5,694,613.11

215,052.50

2,836,188.40

-

3,051,240.90

321,091.75

1,980,358.48

925,764.00

3,227,214.23

(25,680.00)

(341,855.50)

-

(367,535.50)

(18,169.32)

(341,855.50)

-

(360,024.82)

-

-

-

-

-

-

-

-

11,925,246.55

15,996,038.01

4,628,820.00

32,550,104.56

11,084,240.95

12,171,107.51

3,783,627.00

27,038,975.46

5,511,129.10

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2560

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

รำยกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้ำ 
(โอนออก)

หน่วย : บำท
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ค่าเสื่อมราคา

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

3,227,214.231,932,810.82

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

 โดยทีค่ณะรัฐมนตรไีด้มมีติเมือ่วันที ่25 ธนัวาคม 2561 มคี�าสัง่ให้ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

เป็นผู้บริหารและด�าเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) แทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดังนั้นจึงโอนทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 

ให้แก่ สวทช. ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ในราคาทุน จ�านวน 1,390,027.83 บาท และมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวน 1,103,667.78 บาท 

โดยบันทึกผลขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ จ�านวน 1,103,667.78 บาท ไปลดส่วนของทุน

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาและติดตั้ง

 รวม

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 รวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

12,442,839.00

-

12,442,839.00

11,021,625.33

11,021,625.33

1,421,213.67

-

47,572.20

47,572.20

385,121.22

385,121.22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,442,839.00

47,572.20

12,490,411.20

11,406,746.55

11,406,746.55

1,083,664.65

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

ณ วันที่ 1 
พฤษภำคม 2562

(วันปิดบัญชี
เพื่อกำรโอนกิจกำร)

รำยกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้ำ 
(โอนออก)

หน่วย : บำท
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ค่าตัดจ�าหน่าย	

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

1,198,026.07385,121.22

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 รวม

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 รวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

10,910,599.00

10,910,599.00

9,823,599.26

9,823,599.26

1,086,999.74

1,532,240.00

1,532,240.00

1,198,026.07

1,198,026.07

-

-

-

-

-

-

-

-

12,442,839.00

12,442,839.00

11,021,625.33

11,021,625.33

1,421,213.67

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2560

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2561

รำยกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้ำ 
(โอนออก)

หน่วย : บำท

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินประกันผลงาน

เงินมัดจ�าค่าเช่าอาคาร

เงินมัดจ�า

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

100,625.00

4,604,354.13

148,000.00

4,852,979.13

-

-

148,000.00

148,000.00

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท
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10. เจ้าหนี้ระยะสั้น

 เจ้ำหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย

11. รายได้รับล่วงหน้า

 รำยได้รับล่วงหน้ำ  ประกอบด้วย

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

เงินสนับสนุนโครงการค้างจ่าย

 รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

15,209,972.97

1,131,363.47

9,735,593.00

26,076,929.44

5,490,978.25

635,392.66

20,509,190.00

26,635,560.91

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า

 รวมรายได้รับล่วงหน้า

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

-

-

-

3,491,384.00

120,000.00

3,611,384.00

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย

เงินประกันผลงาน

เงินประกันสัญญา

	 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

302,743.52

50,058.47

4,055,910.92

1,552,426.00

5,961,138.91

41,956.70

33,049.02

598,378.53

892,440.95

1,565,825.20

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

60 รายงานประจำาปี 2562



13. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

14. รายได้จากเงินอุดหนุน

 รำยได้จำกเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

รายได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ

รายได้เงินสนับสนุนอื่น

เงินเหลือจ่ายรับคืน/ส่งคืน

	 รวมรายได้เงินอุดหนุน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

106,390,600.00

1,240,251.78

1,640,563.72

109,271,415.50

616.00

143,394.50

-

144,010.50

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

ครบก�าหนดช�าระ

	 ภายในหนึ่งปี

ครบก�าหนดหลังจาก

	 1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

รวม

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

353,468.35

2,202,189.67

2,555,658.02

526,119.94

2,202,189.67

2,728,309.61

-

-

-

172,651.59

-

172,651.59

2,243,153.04

2,202,189.67

4,445,342.71

2,243,153.04

2,202,189.67

4,445,342.71

ณ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

เงินต้น เงินต้นดอกเบี้ย ดอกเบี้ยยอดจ่ำยช�ำระ ยอดจ่ำยช�ำระ

หน่วย : บำท

 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ) และ 30 กันยายน 2561 บริษัทท�าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับ

กับบริษัทในประเทศ 5 แห่ง และ 4 แห่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดใน 

ปี 2562 ถึง 2566 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ) และ 30 กันยายน 2561 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 

ถึงร้อยละ 5.71 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) และแต่ละสัญญาก�าหนดช�าระคืนภายใน 21 - 60 เดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน เป็นจ�านวนเงิน

ตั้งแต่ 1,343.44 บาท ถึง 143,002 บาท 

 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ) สวทน. 

ตัดจ่ายดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย เป็นเงินจ�านวน 64,024.41 บาท ซึ่งแสดงไว้ในบัญชีต้นทุนทางการเงินในงบแสดงผลการด�าเนินงาน

ทางการเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงิน
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15. รายได้อื่น

 รำยได้อื่น ประกอบด้วย

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น
	 รวมรายได้อื่น

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

1,208,046.84
25,873.70

27.80
1,233,948.34

588,625.35
90,634.64

275,802.87
955,062.86

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

17. ค่าตอบแทน

 ค่ำตอบแทน ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ส�านักงาน
ค่าเบี้ยประชุม
	 รวมค่าตอบแทน

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

1,839,750.00
1,570,750.00
3,410,500.00

5,803,809.80
996,000.00

6,799,809.80

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

16. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ประกอบด้วย

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลาพนักงาน
เงินโบนัสพนักงาน
เงินประโยชน์ตอบแทน
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เงินชดเชยเกษียณอายุพนักงาน
ค่าสวัสดิการ
	 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

68,720,682.21
34,300.00

10,324,488.77
750,000.00

4,755,981.46
-

3,308,764.65
87,894,217.09

39,656,889.36
-

11,570,171.75
437,500.00

2,853,402.70
2,027,440.00

877,693.12
57,423,096.93

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท
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18. ค่าใช้สอย

 ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเช่า
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าโฆษณา
ค่าใช้สอยอื่น
	 รวมค่าใช้สอย

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

19,556,768.55
48,702,796.41
86,692,977.17
33,974,889.68
5,900,506.35
4,594,163.04
1,233,357.46

200,655,458.66

8,078,805.86
23,083,152.23
17,955,450.14
18,235,513.48
3,326,227.93
1,859,345.51

286,581.17
72,825,076.32

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ)

 ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ�านวน 23,083,152.23 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างจดัอบรมสมัมนาในประเทศ จ�านวน 8,911,429.96 บาท 

ค่าจ้างรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลู จ�านวน 3,565,990.00 บาท ค่าจ้างจดัประชมุในประเทศ จ�านวน 1,272,718.99 บาท ค่าจ้างบรกิาร

ระบบสารสนเทศ จ�านวน 2,930,254.00 บาท ค่าบ�ารุงรักษาเครือข่าย จ�านวน 1,244,045.50 บาท และค่าจ้างอื่นอีก จ�านวน 

5,158,713.78 บาท

 ปี 2561

 ค่าจ้างเหมาบริการ จ�านวน 48,702,796.41 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างจัดอบรมสัมมนาในประเทศ จ�านวน 26,559,303.44 บาท 

ค่าจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวน 5,674,075.00 บาท ค่าจ้างจัดประชุมในประเทศ จ�านวน 4,944,632.40 บาท ค่าบ�ารุง

รักษาเครือข่าย จ�านวน 2,539,497.76 บาท และค่าจ้างอื่นอีก จ�านวน 8,985,287.81 บาท

19. ค่าสาธารณูปโภค

 ค่ำสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
	 รวมค่าสาธารณูปโภค

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

1,192,911.63
247.04

320,188.77
136,346.00

1,649,693.44

916,676.47
272.64

159,167.56
60,670.00

1,136,786.67

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท
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20. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย ประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน

ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

388,989.06

2,838,225.17

1,198,026.07

4,425,240.30

215,777.72

1,717,033.10

385,121.22

2,317,932.04

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

21. เงินสนับสนุนโครงการ

 เงินสนับสนุนโครงกำร ประกอบด้วย

โครงการ Talent Mobility

โครงการ Food Innopolis

โครงการ STEM Lab

โครงการ STEM และ Wil

โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน วทน.

 (โครงการ THAIST)

โครงการ Startup

โครงการ Spearhead

โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI

โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถ

 ด้านวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 

 นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อ

 เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

โครงการอื่นและเงินอุดหนุนอื่น 

  รวมเงินอุดหนุนโครงการ 

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

54,584,950.00

21,956,754.23

3,750,000.00

3,968,659.00

14,126,800.00

2,314,160.00

-

-

-

-

14,386,435.00

115,087,758.23

(3,945,917.00)

11,471,854.50

-

-

-

400,000.00

334,667,800.00

2,280,000.00

2,387,560.00

18,720,059.00

28,271,568.00

394,252,924.50

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท
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22. ภาระผูกพัน

 สวทน. มภีาระผกูพนัตามสญัญาเช่าพืน้ทีอ่าคารส�านกังาน ยานพาหนะ และจ้างเหมาบรกิารอืน่ ๆ  ณ วนัที ่1 พฤษภาคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อการโอนกิจการ) จ�าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

 รวม 

ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยำยน 2561

43,477,678.83

-

43,477,678.83

24,039,831.36

8,928,805.97

32,968,637.33

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 
ถึงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 

(วันปิดบัญชีเพื่อกำรโอนกิจกำร)

หน่วย : บำท

23. การยกเลิกกิจการ

 ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 

2562 โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2562 มาตรา 3 ให้ยกเลกิ พระราชบญัญตัว่ิาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และตามมาตรา 66 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้าง 

และเงินงบประมาณของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาต ิ(สวทน.) ตามกฎหมายว่าด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส�านักงานสภานโยบาย 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตามพระราชบัญญัตินี้

 ให้พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตาม

กฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซ่ึงได้รับเงินเดือนค่าจ้าง รวมท้ังสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  

อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ  เท่าทีเ่คยได้รบัอยูเ่ดมิ

ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้รบับรรจหุรือแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งในส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่จะได้รับเงินเดือนหรือจ้างต�่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้

24. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการส�านักงานฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินงบประมาณ - - -1,095,009,700.00 1,095,009,700.00

รำยกำร งบสุทธิ กำรส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

หน่วย : บำท
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 รายงานการแสดงสถานะทางการเงินประจำปี
 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

	 วัสดุคงเหลือ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 อุปกรณ์

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

5

6

7

8

9

10

หมำยเหตุ ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2562

390,734,691.95

572,397.04

412,854.68

800,888.08

392,520,831.75

9,422,052.37

761,264.17

148,000.00

10,331,316.54

402,852,148.29

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน

	 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	 รายได้รับล่วงหน้า

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน	1	ปี		

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

	 ทุนประเดิม

	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

11

12

14

13

14

15

หมำยเหตุ ณ วันที่ 30 
กันยำยน 2562

2,192,152.05

5,200,000.00

2,638,503.88

1,543,922.85

11,574,578.78

4,799,474.63

11,801,469.00

16,600,943.63

28,175,522.41

374,676,625.88

25,939,497.62

348,737,128.26

374,676,625.88

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

รายได้

 รายได้จากเงินงบประมาณ 

 รายได้จากการอุดหนุน

 รายได้อื่น

  รวมรายได้	

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 ค่าตอบแทน

  ค่าใช้สอย

  ค่าวัสดุ

  ค่าสาธารณูปโภค

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 เงินทุนสนับสนุนโครงการ

 ค่าใช้จ่ายอื่น

	 	 รวมค่าใช้จ่าย	

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงิน

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

16

17

18

19

20

21

22

23

หมำยเหตุ

-

11,759,384.00

2,235,271.96

13,994,655.96

45,214,709.59

2,859,550.00

44,225,924.17

914,743.68

637,035.40

1,639,919.42

229,053,363.08

5,868.17

324,551,113.51

(310,556,457.55)

146,922.83

(310,703,380.38)

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 

(วันรับโอนกิจกำร) 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562  

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รับโอนส่วนทุน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ)

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2562 

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หมำยเหตุ รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำยสะสม

ทุน

685,380,006.26

(310,703,380.38)

374,676,625.88

659,440,508.64

(310,703,380.38)

348,737,128.26

25,939,497.62

-

25,939,497.62

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน

	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 ขาดทุน	(ก�าไร)	จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร

	 ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน

	 ดอกเบี้ยรับ

	 ดอกเบี้ยจ่าย

	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

สินทรัพย์ด�าเนินงานลดลง	(เพิ่มขึ้น)

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	

	 วัสดุคงเหลือ

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน

(310,703,380.38)

1,639,919.42

47,616.20

11,801,469.00

(2,217,266.92)

146,922.83

(299,284,719.85)

673,875.18

225,306.49

1,022,938.37

(24,443,408.86)

1,566,713.65

(320,239,295.02)

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 

(วันรับโอนกิจกำร) 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดจ่ายเพื่ออุปกรณ์

	 เงินสดรับจากดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

	 ช�าระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันรับโอนกิจการ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันสิ้นปี

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

	 1.	รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย

	 	 ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

(1,772,522.01)

1,607,850.50

(164,671.51)

(146,922.83)

(1,056,859.51)

(1,203,782.34)

(321,607,748.87)

712,342,440.82

390,734,691.95

5,939,180.00

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 

(วันรับโอนกิจกำร) 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562  

หน่วย : บำท

ขอรับรองว่าเป็นรายการอันถูกต้องและเป็นจริง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข)
รักษาการ รองผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

(นายกิติพงค์ พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการส�านักงานสภานโยบาย

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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1. ข้อมูลทั่วไป

 ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิ(สอวช.) เป็นหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มีบทบาทหน้าที่เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ

พัฒนาก�าลังคนของประเทศและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท และ

แผนอื่นรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณประจ�าปี

ด้านการอุดมศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวง ก�ากับให้การด�าเนินงานเป็นไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน

 สถานที่ตั้งส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ 319อาคารจัตุรัสจามจุรี 

ชั้นที่ 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ สอวช. ได้แก่ พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรรายจ่ายประจ�าปี หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ�านวน1,095,009,700.00.- บาท 

(ปีงบประมาณ 2561 จ�านวน 302,815,700.00.- บาท) โดยแยกเป็นงบบุคลากร จ�านวน 73,410,300.00.- บาท งบด�าเนินงาน จ�านวน 

1,021,599,400.- บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงานพื้นฐาน

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ แผนงานบูรณาการพัฒนา 

ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

2. การจัดตั้งสำนักงาน

 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ 

สภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มาตรา 3 ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งชาติ พ.ศ. 2551 มาตรา 2 ให้พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป และตาม

มาตรา 66 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของส�านักงาน 

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไปเป็นของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานและลูกจ้างของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซ่ึงได้รับเงินเดือน 

ค่าจ้าง รวมทัง้สวสัดิการและสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ  อยูใ่นวนัก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบัได้รบัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง รวมทัง้สวัสดกิาร

และสิทธปิระโยชนต่์างๆ เทา่ที่เคยได้รบัอยูเ่ดมิไปพลางก่อนจนกวา่จะไดร้บับรรจหุรือแตง่ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งในส�านกังานสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่จะได้รับเงินเดือนหรือจ้างต�่ากว่าเงินเดือน

หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 30 กันยายน 2562 
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3. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

 งบการเงินจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้ ซ่ึงรวมถงึหลกัการและนโยบาย

บัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0410.3/ว 357 ลงวันท่ี  

15 สิงหาคม 2561  

4. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

4.1 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
 ตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนี้

 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) มีดังต่อไปนี้

สินทรัพย์

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

 วัสดุคงเหลือ

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                       

 อุปกรณ์

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ 

หนี้สิน

 เจ้าหนี้ระยะสั้น

 รายได้รับล่วงหน้า

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

รวมหนี้สิน

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

 ทุนประเดิม 

 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

712,342,440.82

1,246,272.22

638,161.17

1,214,410.03

3,075,485.50

1,083,664.65

148,000.00

719,748,434.39

26,635,560.91

3,611,384.00

     353,468.35

  1,565,825.20

2,202,189.67

34,368,428.13

685,380,006.26

25,939,497.62

659,440,508.64

685,380,006.26
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(1) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนอรายงานการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

(2) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

(3) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

(4) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 

(5) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า 

(6) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน 

(7) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

(8) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(9) มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(10) นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

 นอกจากนี้ สอวช. ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 (IPSAS 39) เรื่อง ผลประโยชน์

พนักงาน

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐระหว่างประเทศที่ สอวช. ถือปฏิบัติข้างต้นซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 ฝ่ายบริหารได้ประเมนิแล้วเห็นว่ามาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาครฐัฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญั

ต่องบการเงินในงวดที่น�ามาถือปฏิบัติ

4.2 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2562

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563

 ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ซึ่งมีอายุครบก�าหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวม

รายการเงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน

4.4 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
 ลูกหนี้ภายใน สอวช. กรณีให้พนักงานยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น เงินยืมทดรอง จะรับรู้ลูกหนี้

ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4.5 วัสดุคงเหลือ 
 วสัดคุงเหลอืเป็นวสัดุสิน้เปลอืงส�านกังานมไีว้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานตามปกต ิแสดงตามราคาทุนค�านวณมลูค่าวสัดคุงเหลอื

โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตรวจนับ ณ วันสิ้นงวด

4.6 เงินร่วมทุนโครงการ
 เงินร่วมทุนโครงการ หมายถึง โครงการความร่วมมือระหว่าง สอวช. กับหน่วยงานอื่น ซึ่งบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ

ก�ากับโครงการ และโครงการที่ สอวช. ร่วมบริหารจัดการ และด�าเนินการด้วยงบประมาณ ของ สอวช. เป็นส่วนใหญ่
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4.7 อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ยกเว้นอุปกรณ์ท่ีมีราคาทุนต�่ากว่า 10,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่าย 

ในงวดที่เกิดรายการ

 ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ แต่ละประเภท ดังนี้

    ประเภท    อำยุกำรให้ประโยชน์ (ปี)

 อุปกรณ์     3 - 10

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์   3 - 5

 ยานพาหนะ    5

 สินทรัพย์ที่ได้รับจากการบริจาค แสดงในราคาทุนตามประเภทของสินทรัพย์ โดยจะบันทึกสินทรัพย์คู่กับหนี้สินในรายการ

รายได้รอการรับรู้ และจะทยอยรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาคตามสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาคในแต่ละ 

งวดบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า ยกเว้นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีราคา 

ต�่ากว่า 20,000 บาท จะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

 ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ 3 ปี

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว
 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลงหรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ สอวช. จะพิจารณาว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือไม่ 

โดยพิจารณาสินทรัพย์จากระยะเวลาของสัญญาว่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ แม้ว่าจะไม่ม ี

การโอนกรรมสิทธิ์เกิดข้ึน สัญญานั้นจะน�าไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ท�าให้ สอวช. มีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์นั้น ถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน

 สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มี

เพื่อใช้งานอื่น ๆ ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

 สญัญาเช่าสนิทรพัย์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้ สอวช. ในฐานะผูเ้ช่าถอืเป็น

สัญญาเช่าด�าเนินงาน จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.10 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน เป็นหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าสินทรัพย์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ส่วนใหญ่ได้โอนไปให้แก่ สอวช. ในฐานะผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ�านวนเงินขั้นต�่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ากว่า โดยจ�านวนเงินขั้นต�่าที่

ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหนี้สินท่ีคงค้างอยู่โดยพิจารณาแยกแต่ละ

สัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบแสดง 

ผลการด�าเนินงานทางการเงินในส่วนของต้นทุนทางการเงินตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด 

ค่าเสื่อมตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่มีเพื่อใช้งานอื่น ๆ  ประเภทเดียวกัน หรืออายุของสัญญาเช่า

แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
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4.11 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้น

 สอวช. รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

 สอวช. และพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินที่ สอวช.  

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สอวช. เงินที่ สอวช. จ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์) 

 สอวช. มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามมาตรา 21 วรรค 3 กิจการของ สอวช. ไม่อยู่

ใต้บงัคบัแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรฐัวสิาหกิจสมัพนัธ์ กฎหมาย

ว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานของ สอวช. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าท่ี

ก�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ซึ่งบริษัทถือว่า

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 

 สอวช. ค�านวณหนีส้นิตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

 ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) ส�าหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

 

4.12 ทุน 
 ทุนของ สอวช. จ�านวน 25,939,497.62 บาท เป็นเงินและสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

4.13 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  
(1) รายได้จากเงินงบประมาณจะรับรู้เมื่อได้รับเงินจัดสรรและอนุมัติฎีกาเบิกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง

(2) รายได้จากการให้บริการจะรับรู้เมื่อได้ให้บริการกับลูกค้าแล้ว

(3) รายได้ดอกเบี้ยรับจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค�านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ แท้จรงิของสนิทรพัย์

(4) รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

(5) ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.14 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 สอวช. จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยจดทะเบียนเมื่อวันท่ี 1 

พฤศจิกายน 2545 ซึ่งบริหารโดยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เฉพาะส่วนของส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ จ�านวน 2 กองทุน คือ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ตราสารหนี้และกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - ผสมหุ้นไม่เกินร้อยละ 25 สอวช. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 8 

ของเงินเดือนพนักงาน
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 เงินสมทบและผลประโยชน์นี้จะจ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกครบเกษียณอายุ ตาย หรือออกจากงานโดยไม่มีความผิดตาม

อายุการท�างานดังต่อไปนี้

   อำยุงำนหรืออำยุสมำชิกภำพ  ร้อยละของเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ

 ตั้งแต่ 0.5 ปี ถึง 3 ปี   50 

 มากกว่า 3 ปี ถึง 4 ปี   60 

 มากกว่า 4 ปี ถึง 5 ปี   80 

 มากกว่า 5 ปีขึ้นไป  100 

 สอวช. รบัรูเ้งนิจ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนนิงานทางการเงนิในงวดทีเ่กดิรายการ โดยสนิทรพัย์ของกองทนุ 

ส�ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ สอวช. และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย

 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก�าหนด

เงินฝากธนาคาร

	 เงินฝากธนาคาร	-	ออมทรัพย์

  รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

390,734,691.95

390,734,691.95

หน่วย : บำท

6. ลูกหนี้อื่นระยะสั้น   

 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ประกอบด้วย

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ลูกหนี้การค้าจากหน่วยงานภาครัฐ

	 รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

559,807.19

12,589.85

572,397.04

หน่วย : บำท

 ลูกหนี้เงินยืมทดรอง ณ วันสิ้นปี แยกตำมอำยุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	

รวม

559,807.19-559,807.19

เกินก�ำหนดช�ำระและ
กำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
และกำรส่งใช้ใบส�ำคัญ

หน่วย : บำท
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7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น

ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

609,416.42

185,674.77

5,796.89

800,888.08

หน่วย : บำท

8. อุปกรณ์

 อุปกรณ์ ประกอบด้วย

รำคำทุน

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

 รวมราคาทุน

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

 รวมค่าเสื่อมราคาสะสม

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ

11,522,688.45

9,387,263.79

4,628,820.00

25,538,772.24

11,076,015.24

7,167,619.50

4,219,652.00

22,463,286.74

3,075,485.50

23,500.00

7,688,202.01

-

7,711,702.01

72,448.55

1,036,912.59

255,730.00

1,365,091.14

(572,979.65)

(412,378.00)

-

(985,357.65)

(572,947.65)

(412,366.00)

-

(985,313.65)

-

-

-

-

-

-

-

-

10,973,208.80

16,663,087.80

4,628,820.00

32,265,116.60

10,575,516.14

7,792,166.09

4,475,382.00

22,843,064.23

9,422,052.37

ณ วันที่ 2
พฤษภำคม 2562
(วันรับโอนกิจกำร)

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2562

รำยกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้ำ 
(โอนออก)

หน่วย : บำท

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 1,365,091.14

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562 

(วันรับโอนกิจกำร) 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท
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8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

รำคำทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สินทรัพย์ระหว่างพัฒนาและติดตั้ง

 รวม

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 รวม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

12,442,839.00

47,572.20

12,490,411.20

11,406,746.55

11,406,746.55

1,083,664.65

-

-

-

274,828.28

274,828.28

-

(47,572.20)

(47,572.20)

-

-

-

-

-

-

-

12,442,839.00

-

12,442,839.00

11,681,574.83

11,681,574.83

761,264.17

ณ วันที่ 2
พฤษภำคม 2562
(วันรับโอนกิจกำร)

ณ วันที่ 30
กันยำยน 2562

รำยกำรเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี

เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้ำ 
(โอนออก)

หน่วย : บำท

ค่าตัดจ�าหน่าย	 274,828.28

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่
วันที่ 2 พฤษภำคม2562 

(วันรับโอนกิจกำร) 
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินมัดจ�า

	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

148,000.00

148,000.00

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท
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12. รายได้รับล่วงหน้า

 รำยได้รับล่วงหน้ำ ประกอบด้วย

รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า

 รวมรายได้รับล่วงหน้า

5,200,000.00

5,200,000.00

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

13. หนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย

เงินประกันผลงาน

เงินประกันสัญญา

	 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

253,655.28

21,938.28

454,499.99

813,829.30

1,543,922.85

หน่วย : บำท

14. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี

ครบก�าหนดหลังจาก1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

รวม

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

388,433.46

306,221.29

694,654.75

2,638,503.88

4,799,474.63

7,437,978.51

3,026,937.34

5,105,695.92

8,132,633.26

เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดจ่ำยช�ำระ

หน่วย : บำท

11. เจ้าหนี้ระยะสั้น

 เจ้ำหนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้อื่น

 รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น

872,868.61

1,319,283.44

2,192,152.05

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท
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 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สอวช. ท�าสัญญาเช่าการเงินหลายฉบับกับบริษัทในประเทศ 4 แห่ง เพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และยานพาหนะ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดในปี 2562 ถึง 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 

ถึงร้อยละ 6.74 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) และแต่ละสัญญาก�าหนดช�าระคืนภายใน 12 - 60 เดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน เป็นจ�านวนเงิน

ตั้งแต่ 2,070.45 บาท ถึง 180,242 บาท 

 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 สอวช. ตัดจ่าย

ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย เป็นเงิน 146,922.83 บาท ซึ่งแสดงไว้ในบัญชีต้นทุนทางการเงินในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีได้แสดงไว้ในส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะ

การเงิน

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

 สอวช. มีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ดังนี้ 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ รับโอนต้นงวด

ต้นทุนบริการ 

ต้นทุนดอกเบี้ยปีปัจจุบัน

ส่วนที่จ่ายช�าระในงวด

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยงวด

-

11,801,469.00

-

-

11,801,469.00

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

 ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลด 

อัตราเงินเฟ้อ 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 

อัตราการมรณะ (อ้างอิงจากตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560) 

1.40 - 2.50

2.50 

5.00 - 12.00

0.00 - 15.00

105

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : ร้อยละ

 เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจรบัมีมตใิห ้สอวช. รับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ�านวน 11.80 ล้านบาท 

เป็นต้นทุนบริการ ในรายงานงบการเงินของ สอวช. ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 (วันรับโอนกิจการ)  

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เนื่องด้วยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  

ได้สิ้นสภาพแล้ว จากการยกเลิกกิจการตามพระราชบัญญัติสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
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 ตามมาตรา 21 วรรค 3 กิจการของ สอวช. ไม่อยู่ใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย

แรงงานสมัพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรฐัวสิาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนกังาน

ของ สอวช. ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าท่ีก�าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย 

การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน 

จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน โดยพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป โดย สอวช. ได้น�ามาเป็นแนวทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอวช. ได้รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่าย

ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

16. รายได้จากเงินอุดหนุน

 รำยได้จำกเงินอุดหนุน ประกอบด้วย

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 

อัตราการมรณะ

1

1

20

1

(1,331,241.00)

1,538,370.00

(1,924,898.00)

68,984.00

1,647,976.00

(1,280,461.00)

2,765,504.00

(79,272.00)

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
ร้อยละ

เพิ่มขึ้น ลดลง

หน่วย : บำท

รายได้เงินอุดหนุนจากภาครัฐ

รายได้เงินสนับสนุนอื่น

	 รวมรายได้จากเงินอุดหนุน

11,639,384.00

120,000.00

11,759,384.00

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

 กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว  

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ  

วันที่ 30 กันยายน 2562 สรุปได้ดังนี้
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17. รายได้อื่น

 รำยได้อื่น ประกอบด้วย

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้ค่าปรับ
รายได้อื่น
	 รวมรายได้อื่น

2,217,266.92
17,000.00
1,005.04

2,235,271.96

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

19. ค่าตอบแทน

 ค่ำตอบแทน ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ส�านักงาน
ค่าเบี้ยประชุม
	 รวมค่าตอบแทน

1,957,500.00
902,050.00

2,859,550.00

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

18. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ประกอบด้วย

เงินเดือน
เงินประโยชน์ตอบแทน
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
เงินค่าชดเชยเกษียณอายุพนักงาน
ค่าสวัสดิการ
	 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

27,697,412.38
312,500.00

1,996,691.75
11,801,469.00
3,406,636.46

45,214,709.59

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท
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20. ค่าใช้สอย

 ค่ำใช้สอย ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าเช่า
ค่ารับรองและพิธีการ
ค่าโฆษณา
ค่าใช้สอยอื่น
	 รวมค่าใช้สอย

6,433,242.87
15,445,290.59
10,525,953.50
8,170,328.55
2,961,941.38

557,327.10
131,840.18

44,225,924.17

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

 ค่าจ้างเหมาบรกิาร จ�านวน 15,445,290.59 บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างจดัอบรมสมัมนาในประเทศ จ�านวน 8,530,317.00 บาท 

ค่าจ้างรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล จ�านวน 2,572,400.00 บาท และค่าจ้างอื่นอีก จ�านวน 4,342,573.59 บาท

21. ค่าสาธารณูปโภค

 ค่ำสำธำรณูปโภค ประกอบด้วย

ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
	 รวมค่าสาธารณูปโภค

369,669.64
209,946.76
57,419.00

637,035.40

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท
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22. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย ประกอบด้วย

ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

161,308.79
1,203,782.35

274,828.28
1,639,919.42

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

23. เงินสนับสนุนโครงการ

 เงินสนับสนุนโครงกำร ประกอบด้วย

โครงการ Spearhead

โครงการนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม RDI

โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนความสามารถด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 จากมหาวิทยาลัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน

โครงการอื่นและเงินอุดหนุนอื่น 

  รวมเงินอุดหนุนโครงการ 

182,482,905.00

4,635,500.00

2,300,000.00

32,403,955.60

7,231,002.48

229,053,363.08

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท
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24. ภาระผูกพัน

 สอวช. มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าพื้นที่อาคารส�านักงาน ยานพาหนะ และจ้างเหมาบริการอื่น ๆ   ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

จ�าแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

 รวม 

13,195,568.38

11,541,935.52

24,737,503.90

ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2562

(วันรับโอนกิจกำร)
ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562

หน่วย : บำท

25. การอนุมัติงบการเงิน

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการส�านักงาน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินงบประมาณ - - -1,095,009,700.00 1,095,009,700.00

รำยกำร งบสุทธิ กำรส�ำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญำ เบิกจ่ำย คงเหลือ

หน่วย : บำท
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 รายงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบประจำปี
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 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

 พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 

2562 มีผลให้ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปลี่ยนเป็นส�านักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย

 มาตรา 24 และ 25 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. มีหน้าที่และอ�านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สอวช. 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

 มาตรา 31 ก�าหนดให้คณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการ สอวช. โดยผู้

ประเมินภายนอกที่เป็นกลางอิสระ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอ�านวยการ สอวช. ก�าหนด และ

 มาตรา 80 ก�าหนดให้บรรดาระเบยีบ ข้อบงัคับ ประกาศ ข้อก�าหนด หรอืค�าสัง่ของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกระเบียบ ข้อ

บังคับ ประกาศ หรือข้อก�าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 ดงันัน้ คณะอนุกรรมการก�าหนดตัวชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของเลขาธกิารคณะนีจ้ะปฏบิตัหิน้าทีจ่นกว่าคณะกรรมการ

อ�านวยการ สอวช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ หรือจนกว่าจะครบวาระตามค�าสั่งดังกล่าวข้างต้น 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้รับทราบผล

การด�าเนินงานตามตัวชี้วัดของส�านักงานตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการก�าหนดตัวช้ีวัดฯ และในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการทั่วไปของ สอวช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้รับทราบผลการด�าเนินงานของส�านักงานที่ส�าคัญ

ตามตวัชีว้ดัผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตามแนวทางการประเมนิองค์การมหาชนของส�านกังาน 

ก.พ.ร. ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โดยผลการด�าเนินงานของส�านักงานที่ส�าคัญตามตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของส�านักงานตามที่คณะอนุกรรมการก�าหนดตัวช้ี

วัดฯ เห็นชอบตัวชี้วัดจ�าแนกตามคะแนนถ่วงน�้าหนัก 2 มิติคือ มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผล น�้าหนัก 70% และมิติที่ 2 : ด้านประสิทธิภาพ 

น�้าหนัก 30% มีผลส�าเร็จดังตารางที่ 1 และผลการด�าเนินงานของส�านักงานตามแนวทางการประเมินองค์การมหาชนของส�านักงาน 

ก.พ.ร. ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็นองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบคือ 1) ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 

2) ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร์ 3) ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ที ่4) ประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบนวัตกรรม และ 5) ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยให้น�้าหนัก

ไว้ 100% เท่ากันทั้ง 5 องค์ประกอบ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการดำ เนินงานของสำ นักงานที่สำ คัญตามตัวชี้วัดผลการดำ เนินงานของสำ นักงาน 
ประจำ ปีงบประมาณ 2562

มิติที่ 1 : ด้ำนประสิทธิผล 70
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มิติที่ 2 : ด้ำนประสิทธิภำพ

ผู้มีส่วนได้เสีย/พันธมิตร

การเงิน

กระบวนการภายใน

ความสามารถขององค์กร

(1)  จ�านวนข้อเสนอนโยบาย/แผน มาตรการที่ 

ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือ

คณะกรรมการระดับชาติ หรือรัฐมนตรี

(2)  จ�านวนแผน มาตรการ กลไก กฎระเบียบ 

ที่ได้รับการขับเคลื่อน

(3)  จ�านวนรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ 

และดัชนี/ฐานข้อมูลด้าน วทน. ที่มีการใช้

ประโยชน์  

(4)  ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ

(5)  ร้อยละของความส�าเร็จในการปรับปรุง

กระบวนการภายใน

(6)  ร้อยละของความส�าเร็จในการก�ากับดูแล

กิจการและการพัฒนาองค์กร

รวม

มุมมอง ตัวชี้วัด น�้ำหนัก 
(ร้อยละ)

แผน
(เรื่อง)

ผล
(เรื่อง)

หมายเหตุ : * ไม่รวมงบประมาณที่มีสัญญาผูกพันและงบประมาณรอจ่ายจ�านวน 300.24 ล้านบาท

92 รายงานประจำาปี 2562



ตารางที่ 2  ผลการดำ เนินงานตัวชี้วัดของสำ นักงานตามแนวทางการประเมิน ก.พ.ร. 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.   ประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ�า งานตาม

หน้าทีป่กต ิหรืองานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั (งานตามวตัถปุระสงค์

จัดตั้งองค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ รัฐบาล หรือมติ

คณะรัฐมนตรี (Functional Based)

2.   ประสิทธิภาพในการด�าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร์ แนวทางปฏริปู

ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 

Based)

3.  ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด�าเนินงานหลายพื้นที่หรือ 

หลายหน่วยงาน (Area Based)

4.   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

จดัการระบบงาน งบประมาณ ทรพัยากรบุคคล และการให้บรกิารประชาชน

หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) รวมทั้งการก�ากับดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการ

5.  ศักยภาพการด�าเนินการขององค์กรมหาชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(Potential Based)

องค์ประกอบกำรประเมินส�ำนักงำน น�้ำหนัก 
(ร้อยละ)

แผน
(เรื่อง)

ผล
(เรื่อง)

หมายเหตุ : สอวช. ได้น�าส่งรายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ�านวยการองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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 คณะกรรมการอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 
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หน้าที่และอำนาจควบคุมดูและกิจการทั่วไปของ กอวช.
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 คณะผูบ้รหิารสำนักงานสภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ

นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�านวยการ

นางญาดา มุกดาพิทักษ์  รองผู้อ�านวยการ

นางสาวกาญจนา วานิชกร รองผู้อ�านวยการ

นางสาวสิริพร พิทยโสภณ รองผู้อ�านวยการ

นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข รองผู้อ�านวยการ

นายสุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

นางสาวนิรดา วีระโสภณ ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายคมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายคาดการณ์อนาคต

นายนนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ ผู้อ�านวยการฝ่ายเชื่อมโยงข้อมูลนโยบาย

นางอัญชลิยา ธงศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์และการงบประมาณองค์กร

นายสุชาต อุดมโสภกิจ ผูอ้�านวยการฝ่ายพฒันาระบบงบประมาณการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

นางสาวอรพรรณ เวียรชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรมการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

นางสาวสิรินยา ลิม ผู้อ�านวยการฝ่ายเศรษฐกิจนวัตกรรม

นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารจัดการองค์กรและธรรมาภิบาล
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To lift Thai society
and economy to new heights,

NXPO will strengthen
national innovation capacity
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319 อาคารจัตุรัสจามจ�ร� ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท : 0 2160 5432
โทรสาร : 0 2160 5438

เว็บไซต :  www.nxpo.or.th 
อีเมล :  info@nxpo.or.th 
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