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ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ที่ เป ็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพฒันาประเทศ สร้างผลงานส�าคญั
ที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและเศรษฐกิจ
ฐานราก การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การแก้ปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของประเทศ 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจัิยและนวัตกรรมได้สนบัสนนุการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

ก



เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี วันสถาปนากระทรวง 
การอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผมขอส่งความระลึกถึง 
และความปรารถนาดีมายังคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกคน  
ทีม่ส่ีวนส�าคญัในการขับเคล่ือนภารกจิด้านการส่งเสรมิ 
สนับสนุน และก�ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมของประเทศ 
ให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมา

ผมขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างผลงาน
ส�าคญัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติ 
ท้ังในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและ
เศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การแก้ปัญหาส�าคัญเร่งด่วนของประเทศ โดยเฉพาะ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ซึง่กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมได้สนับสนุนการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรม อนัเป็นผลจากความส�าเรจ็ในการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ของประเทศตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกระทรวง  
ที่ให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเร่งสร้าง 
องค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
การรงัสรรค์นวตักรรม ควบคูไ่ปกบัการพฒันาก�าลงัคน
ให้มคีวามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะรองรบัการเปลีย่นแปลง
ที่ผันผวนในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งจะน�าไปสู ่การเพิ่ม 
ขดีความสามารถและอนัดบัในการแข่งขนัของประเทศ 
รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวนโยบายประเทศไทย ๔.๐

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 
ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 
พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกคน 
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพื่อร่วมกันพัฒนา 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศไทยไปสู่มาตรฐานระดับสากล และส่งผล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของชาวไทยอย่างยั่งยืน

(ประยุทธ์  จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
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สารแสดงความยินดีจาก
นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รองนายกรัฐมนตรี

ขอส่งความปรารถนาดีและค�าขอบคุณ
มายังผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทุกท่าน 
ซึง่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิรยิะ อตุสาหะ 
เพื่อพัฒนางานด้านการอุดมศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า สามารถ
น�าพาประเทศไทยไปสู ่ประเทศที่มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
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(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
รองนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์
รัฐบาลที่ต้องการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรม เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการรวมหลายหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องเข้าด้วยกนั เพือ่ให้เกิดพลงัในการขับเคลือ่น
ประเทศ 

ท่ีผ่านมา หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์  วิ จัยและนวัตกรรมได ้ผนึกก�าลัง                     
เพื่อขับเคลื่อนงานที่ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ  
โดยปฏริปูกระบวนการท�างาน การบรหิารงบประมาณ 
การติดตามและประเมินผล ในระบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบูรณาการ การพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศให้เป็นระบบสารสนเทศกลางที่เข้าถึง 

ได้ง่ายและสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
เพื่อให้การพัฒนาก�าลังคน การพัฒนาผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมสามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสทีก่ระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม ได้จัดตั้งมาครบรอบ ๓ ปี ในวันที่             
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผมขอส่งความปรารถนาดี 
และขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ 
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความวิริยะ อุตสาหะ ยึดมั่นในจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนางานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า 
สามารถน�าพาประเทศไทยไปสูป่ระเทศทีม่คีวามมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

๓ป ีอว. กับความสําเร็จการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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สารแสดงความยินดีจาก
ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในฐานะรัฐมนตรว่ีาการ ผมปรารถนาทีจ่ะเหน็
กระทรวงน้ีเป็นกระทรวงแห่งศลิปวทิยาการ
ทั้งปวง เป็นกระทรวงแห่งโอกาส และ
อนาคต เป็นกระทรวงท่ีให้ความส�าคัญ 
ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่
กับด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกระทรวงที่เน้น 
การสร้างเศรษฐกิจจากวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเท่า ๆ กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากศิลปะ สนุทรยีะ และอารยะ เป็นกระทรวง
ท่ีเห็นความส�าคัญของปากท้องชาวบ้าน 
ในชมุชนไม่น้อยไปกว่าความปรดีาปราโมทย์
ของนักวิทยาศาสตร์ที่ เห็นความเจริญ
ก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทัดเทียม
ประเทศชั้นน�า

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) เป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้และ 
การพัฒนาก�าลังคนในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานวิจัย 
และนวัตกรรม เพื่อน�าไปสู ่การตอบโจทย์ประเทศ  
โดยการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยอยู ่ใต้กระทรวงเดียวกัน ถือว่าเป็น 
การปฏิรูปครั้งส�าคัญของรัฐบาล 

การเป็นกระทรวงใหม่ที่มีหน่วยงานเทียบเท่าหน่วยงาน
ระดับกรมมากกว่าร้อยกรม และมาจากการควบรวม
กระทรวงที่มีอ�านาจ หน้าที่ พันธกิจ หรือแม้แต่วัฒนธรรม
องค์กรที่ต่างกัน มาท�างานในกระทรวงเดียวกันอย่าง 
ราบรื่นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากยิ่ง แต่ ๓ ปีมานี้ เป็นที่
ประจกัษ์ว่าหน่วยงานในกระทรวง อว. มคีวามเป็นอนัหนึง่
อนัเดยีวกนัอย่างรวดเรว็ มคีวามร่วมมอืกนัท�างาน ช่วยเหลอื 
สนับสนุนกัน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็น
ทางการ ที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะกระทรวงได้มีการออกแบบ
กลไกการท�างานไว ้หลายประเภท ที่ส�าคัญเกิดจาก
ความทุ ่มเท เสียสละ ร่วมมือกันท�างานของผู้บริหาร 
ทุก ๆ หน่วยงานในกระทรวง  

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการ ผมปรารถนาที่จะเห็นกระทรวงนี้
เป็นกระทรวงแห่งศิลปวิทยาการทั้งปวง เป็นกระทรวง 
แห่งโอกาส และอนาคต เป็นกระทรวงที่ให้ความส�าคัญ 
ทัง้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยคีวบคูกั่บด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกระทรวงที่เน้น
การสร้างเศรษฐกิจจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่า ๆ 

กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากศิลปะ สุนทรียะ และอารยะ 
เป็นกระทรวงทีเ่ห็นความส�าคญัของปากท้องชาวบ้านในชุมชน
ไม่น้อยไปกว่าความปรดีาปราโมทย์ของนกัวทิยาศาสตร์ทีเ่หน็
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์ทดัเทยีมประเทศ 
ชัน้น�า

กระทรวง อว. นอกจากเป็นกระทรวงทีใ่ห้ความรู ้ให้ค�าตอบ
กบัประเทศ ยงัต้องเป็นกระทรวงทีช่่วยพฒันาประเทศด้วย 
กระทรวง อว. ต้องเป็นส่วนหน่ึงของสังคมที่กว้างขวาง  
มภีาระความรบัผดิชอบต่อพ้ืนทีใ่นระดบัทีต้่องใช้ลมหายใจ
เดียวกัน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้ตั้งเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว กระทรวง อว.  
ที่เป็นกระทรวงแห่งปัญญา ก็ควรจะเป็นกระทรวงที่ต้อง
พัฒนาและผลิตผลงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม
และศิลปวิทยาการ ให้มีคุณภาพสูงทัดเทียมประเทศ 
ทีพ่ฒันาแล้วเพือ่น�าประเทศไปสูเ่ป้าหมาย หรอือกีนยัหนึง่ 
กระทรวง อว. ต้องเป็นกระทรวงของประเทศทีพ่ฒันาแล้ว
ก่อนกระทรวงอื่นๆ โดยกระทรวงได้ตั้งเป้าหมายให้บรรลุ
ภายใน ๑๐ ปี หรือภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓

มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า “หนทางหม่ืนลี้ เริ่มต้น 
ที่ก้าวแรก” ผมมีความเชื่อม่ันว่า ต้ังแต่ก้าวแรกจนถึง 
ก้าวที่สามของกระทรวง อว. เป็นการก้าวเดินที่ถูกทาง  
และเป็นก้าวทีม่ัน่คง ผมหวงัทีจ่ะเหน็กระทรวง อว. จะเดิน
ไปได้ไกล ถึงเป้าหมายในเวลาที่ก�าหนด และช่วยน�าทาง 
ให้ประเทศไทยไปสู่การเป็นอารยะประเทศ  

(ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๓ป ีอว. กับความสําเร็จการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ฉ



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป็นองค์กรน�าเพือ่ขับเคลือ่นการอุดมศึกษาไทย 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากล  

และเพิม่อันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยัง่ยืน
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐



ค�าน�า

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม มภีารกิจหลกัส�าคญั ๓ ด้าน คอื การสร้างคน 
สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมของประเทศ  
ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว 
จึงได้ด�าเนินการปฏิรูปทั้งโครงสร้าง กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง รูปแบบและแนวทางการพัฒนา รวมทั้ง 
กลไกการบริหารจัดการท่ีจะขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบตัอิย่างเป็นระบบและมีประสทิธภิาพ เพือ่ขบัเคลือ่น 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติสู ่ เป ้าหมายการเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ในบริบทการเป็นกระทรวงแห่ง
การปฏิบัติควบคู่กับกระทรวงแห่งการพัฒนาประเทศ

ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี วนัสถาปนากระทรวง จึงจดัท�า
หนังสือที่ระลึก “๓ ปี อว. กับความส�าเร็จการปฏิรูป
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศ” โดยประมวลความส�าเรจ็ใน ๓ การปฏริปูหลกั 

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกอบด้วย การปฏรูิปการพฒันาก�าลงัคนเพือ่ความ
ยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การปฏิรูป
และยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 
และการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าและการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ รวมทั้งการขับเคลื่อนประเทศใน
สถานการณ์ฉกุเฉนิและเป็นแนวหน้าฝ่าฟันวกิฤตกิารณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาต่อยอดเพือ่เร่งการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ
และสังคมทุกระดับสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน 
ท�าให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๓ป ีอว. กับความสําเร็จการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
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สารบัญ
หน้า

สารแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก

สารแสดงความยินดีจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ค

สารแสดงความยินดีจาก ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จ

ค�าน�า ช

สารบัญ ซ

๑. ความเป็นมาของกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ๑

๒. การขับเคลือ่นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ทีม่ีความหลากหลายในองค์การ 

๒

๓. ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปสู่การพัฒนากระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๓ ด้าน ใน ๓ ปี

๓

๔. ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการพัฒนาก�าลังคนเพือ่ความยัง่ยืน 
ของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

๕

๔.๑ กองทุนเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ๖

๔.๒ แซนด์บ็อกซ์กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา ๘

๔.๓ การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามเป้าหมายประเทศยกระดับ 
การพัฒนาก�าลังคนและทุนทางปัญญา

๑๐

๔.๔ การขอต�าแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น ๕ ช่องทางโดยไม่ต้องส่งงานวิจัย
หรือต�ารา

๑๒

๔.๕ การยกเลิกกรอบเวลาส�าเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา ๑๓

๔.๖ การเรียนข้ามสถาบันขยายพรมแดนอุดมศึกษา ๑๓

๔.๗ การจัดตั้ง “ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” เก็บออมทุกการเรียนรู้
เพื่อรองรับการพัฒนาก�าลังคนทุกช่วงวัย 

๑๕

๔.๘ การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และการพัฒนาก�าลังคน 
เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

๑๕

๔.๙ บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในศตวรรษที่ ๒๑ ๑๗

๔.๑๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโฉมใหม่ ๑๘

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

ซ



หน้า

๕. ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพือ่อนาคตทีย่ัง่ยืน

๒๑

๕.๑ เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV  
และห้องปฏิบัติการ

๒๒

๕.๒ โทคาแมคสู่การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันในประเทศไทย ๒๔

๕.๓ ดาวเทียมธีออส ๒ สัญชาติไทย ๒๖

๕.๔ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุน 
การพัฒนาไทยทุกมิติ

๒๙

๕.๕ หน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านขับเคลื่อนนโยบาย 
สู่การปฏิบัติที่รวดเร็ว

๓๒

๕.๖ ภาคีความร่วมมืออวกาศไทยสู่จักรวาล ๓๕

๕.๗ ธัชวิทย์มุ่งทิศสู่ความเป็นเลิศในอนาคต ๓๗

๕.๘ ธัชชาขับเคลื่อนด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรม
ศาสตร์ครั้งส�าคัญของประเทศ

๓๙

๖. ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพือ่ลดความเหลือ่มล�้าและการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

๔๓

๖.๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะ
กระทรวงแห่งการปฏิบัติ และกระทรวงแห่งการพัฒนาประเทศ 

๔๔

๖.๒ กองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเต็มตัวเร่งวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

๔๕

๖.๓ การให้ทุนวิจัยแก่เอกชน ๔๖

๖.๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ คุณค่าต่อมวลชน

๔๗

๖.๕ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

๔๘

๖.๖ นวัตกรรมเพื่อสังคมลดความเหลื่อมล�้า ๕๒

๖.๗ อว. ส่วนหน้า ๕๔

๖.๘ การสนับสนุนเฉพาะกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙ ๕๗

๓ป ีอว. กับความสําเร็จการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

ฌ



๓ ปี

๓ ด้าน

กับผลสัมฤทธิ์
การปฏิรูปสู่การพัฒนา
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

๑

๒

๓

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพือ่อนาคตทีย่ัง่ยืน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เพือ่ลดความเหลือ่มล�้าและการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการพัฒนา
ก�าลังคนเพือ่ความยัง่ยืนของ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ



รัฐบาลมุ่งพัฒนาก�าลังคนท่ีตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างขีดความสามารถใน 
การแข่งขนัระดบัโลกโดยใช้วทิยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม เป็นหลักในการขบัเคล่ือนประเทศ 
ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชนและสังคม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาและสร้างโอกาสไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทุนมนุษย์ สู่เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื จงึริเริม่การควบรวมภารกจิด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยซีึง่มหีน่วยงานที่
มคีวามเป็นเลศิในด้านต่าง ๆ  ผนวกกบัหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการสนบัสนนุทนุวจัิยและพฒันา
นวตักรรมรวมทัง้นกัวจิยั และส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึง่มมีหาวทิยาลยัในสงักดั
ทั่วท้ังประเทศ เพื่อบูรณาการพัฒนาก�าลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับ 
การผลติผลงานวิจยัและนวตักรรมทีต่อบโจทย์และน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรปูธรรม โดยในวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ราชกจิจานเุบกษา ประกาศใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัตัง้กระทรวง
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) จ�านวน ๙ ฉบบั ประกอบด้วย พระราชบญัญตั ิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
พระราชบญัญตัสิถาบนัอดุมศกึษาเอกชน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พระราชบัญญตัริะเบยีบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงถือเป็นวันสถาปนา อว. โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะส้ินสุดความเป็นส่วนราชการ ต่อมา ในวันที่ ๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม 
เพื่อจะสรุปการแบ่งส่วนราชการภายใน ส�านักงานปลัดกระทรวง อว. ส�านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  
ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. คนแรก และ รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม  
เป็นปลัดกระทรวง อว. คนแรก 

ความเป็นมาของกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม๑. 
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อว. เกิดจากการควบรวมของหน่วยงานจาก ๓ กลุ่มหลัก ดังนี้ (๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีซึง่มีหน่วยงานในสงักดัทัง้สิน้ ๑๖ แห่ง ประกอบด้วย ส่วนราชการ ๔ แห่ง หน่วยงาน
ในก�ากับ ๓ แห่ง องค์การมหาชน ๗ แห่ง และ รัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง (๒) การอุดมศึกษาภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการ ๑๕๖ แห่ง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับสถาบันอุดมศึกษา
อกี ๑๕๕ แห่ง แบ่งเป็น สถาบนัอดุมศกึษาภาครฐั ๘๓ แห่ง และ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ๗๒ แห่ง 
และ (๓) หน่วยงานด้านนโยบายและกองทุนกลาง ๒ แห่ง คือ ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้ก�ากับ
ของส�านกันายกรฐัมนตร ีจงึเป็นกระทรวงทีม่ลีกัษณะ รปูแบบองค์กร และ ภารกจิ ทีห่ลากหลาย 
และเป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน ร่วมมือกันปฏิบัติ
หน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานขับเคล่ือนนโยบายและบริหาร
กองทุนในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ 

อว. มีหน่วยงานในสังกัดท้ังระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการก�าหนดทิศทาง 
การพัฒนา หน่วยงานก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเชงิคณุภาพและความปลอดภยั หน่วยงาน
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมท้ังเทคโนโลยี และ หน่วยงานผลิตก�าลังคน ที่มีบทบาทหลักใน 
การวางรากฐานของประเทศสูอ่นาคต โดยมทิีศทางในการพฒันาประชาชนให้มคีวามพร้อมรบัมอื 
กบัโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทีเ่ปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทยีมในการเรยีนรู้ตลอดชีวติ
เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และลดช่องว่างทางสงัคม รวมทัง้ ยกระดบัคณุภาพชวีติ และสร้างความสขุ
ของคนไทยทุกคน สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้าง
ความเชือ่มัน่และสร้างขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทโีลก จงึต้องปรบัเปลีย่น
แนวทางและรูปแบบการด�าเนินงานไปพร้อม ๆ กับการเติมเต็มศักยภาพ ทั้งของสถาบัน
อุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้เปี่ยมล้นไปด้วยการสร้างโอกาส แหล่งทุน
ทางปัญญา และพลังขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศอย่างต่อเนือ่ง และสามารถตอบโจทย์
ประเทศ สงัคม และประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ และมกีารร่วมพลังกนัขบัเคล่ือนการปฏิรปู 
อว. ที่เน้นการสร้างคุณค่า ให้เป็น “กระทรวงแห่งอนาคต”

การขับเคลือ่น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมทีม่ีความหลากหลายในองค์การ 

๒. 
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กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation



๓ ปีแห่งการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์
เชิงประจักษ์ ดังนี้

 การปฏิรูปการพัฒนาก�าลังคนเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 การปฏิรูปและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

 การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและ 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ

ในระยะเวลา ๓ ปีท่ีผ่านมา อว. บูรณาการและน�าความรู้สมัยใหม่ ความรู้ชั้นสูง เทคโนโลยี 
ทุกระดับมาใช้พัฒนาประเทศ เน่ืองจากโลกก้าวสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วฉับพลัน
และคาดการณ์ยาก ท่ีประเทศไทยจะต้องปรับตัวและขับเคล่ือนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้
ภายใน พ.ศ. ๒๕๘๐ ตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาต ิโดย อว. จะเป็นกลไกส�าคญัของประเทศ
ในการขบัเคลือ่นสูป่ระเทศพฒันาแล้วให้ได้ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึง่เรว็กว่ายทุธศาสตร์ชาต ิ๑๐ ปี 
ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับเศรษฐกิจฐานสังคม ศิลปะ
และวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยได้เร่งรัดการปฏิรูปทั้งกฎหมาย หลักคิด ระบบและกลไกเชิง
บริหาร รวมทัง้วธิกีารปฏบิตั ิสูก่ารขบัเคลือ่นประเทศอย่างเป็นรปูธรรม ใน ๓ ด้านหลกั ทัง้  การปฏริปู
การพฒันาก�าลงัคนเพือ่ความยัง่ยนืของเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ การปฏริปูและยกระดบั
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และ 
การปฏริปูการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และการพฒันา
ประเทศในทุกมิติ

การขับเคลือ่น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมทีม่ีความหลากหลายในองค์การ 

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปสู่การพัฒนา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ๓ ด้าน ใน ๓ ปี

๓. 
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การปฏิรูปการพัฒนาก�าลังคน
เพือ่ความยัง่ยืนของเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ

๑๐ 
ผลสัมฤทธิ์

๑ ๓

๒

๔

๖

๘๑๐

๕

๗

๙

กองทุน
เพือ่การพัฒนา

อุดมศึกษา

แซนด์บ็อกซ์
กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา

การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ตามเป้าหมายประเทศ ยกระดับ
การพัฒนาก�าลังคนและทุนทางปัญญา

การขอต�าแหน่งวิชาการ
เพิม่ขึ้น ๕ ช่องทาง
โดยไม่ต้องส่งงานวิจัยหรือต�ารา

การยกเลิกกรอบเวลา
ส�าเร็จการศึกษา
ทุกระดับปริญญา

การเรียนข้ามสถาบัน
ขยายพรมแดนอุดมศึกษา

การจัดตั้ง “ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” 
เก็บออมทุกการเรียนรู้ เพือ่รองรับ
การพัฒนาก�าลังคนทุกช่วงวัย

การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่
และการพัฒนาก�าลังคน
เพือ่ตอบโจทย์ภาคการผลิต

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในศตวรรษที ่๒๑

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

โฉมใหม่



ผลสมัฤทธิก์ารปฏริปูการพฒันาก�าลงัคนให้มคีณุภาพ การพฒันาบคุลากรให้มีความเชีย่วชาญ 
และสมรรถนะท่ีสอดรับกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยการปรับ 
ท้ังกระบวนการพัฒนา วธิกีาร หลักสตูรเรยีนการสอน และรปูแบบและกลไกความร่วมมอื รวมทัง้ 
การด�าเนินงานที่ยืดหยุ่นสอดคล้องความต้องการของผู้เรียน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้แข่งขันได้ในบริบทโลกแห่งอนาคต ทั้งสิ้น ๑๐ เรื่อง

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการพัฒนาก�าลังคน
เพือ่ความยัง่ยืนของเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ

๔.
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กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นด้วยแนวคิดมาจากความจ�าเป็นเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใน
การผลติก�าลงัคนให้มคีณุภาพรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนั และความจ�าเป็นในการพฒันาการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัยให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาตามความต้องการของ
ผู้เรยีนได้ การสนบัสนนุภารกจิเฉพาะด้านในการพฒันาความเป็นเลศิของสถาบนัอดุมศกึษาและการผลติก�าลงัคน 
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

เมือ่วนัที ่๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ มมีตเิหน็ชอบในหลกัการ 
การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา โดยจะใช้
แหล่งงบประมาณตามมาตรา ๔๕(๓) งบพัฒนา 
ความเป็นเลศิและการผลิตก�าลังคนระดบัสงูเฉพาะทาง 
และมาตรา ๔๕(๔) งบเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบ้ียต�่า
ให้แก่ สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน การสนบัสนบัสนนุงาน
วิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการ
ของประเทศ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของ 
การอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา

๔.๑
กองทุนเพือ่การพัฒนาอุดมศึกษา

พระราชบญัญตักิารอดุมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๗ 
ครอบคลุม ในกรณีที่เห็นสมควร คณะรัฐมนตรีโดย 
ข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและกระทรวงการคลัง
อาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น 
เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและ 
ส่งเสริมการผลติก�าลังคนระดับสงูเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ อว. จึงได้จัดท�าข้อเสนอการขอ
จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น โดยสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  

กองทุนเพือ่พัฒนาการอุดมศึกษา
ผลิต “คนคณุภาพระดับสงู”
ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม

“ขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยวิทย์และศิลป์ 
เพื่อก้าวสู่ประเทศ
พฒันาแล้ว”
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การจัดตั้ งกองทุน เ พื่ อพัฒนาการอุดมศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน
อุดมศึกษาและการผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการของประเทศ พัฒนาการเรียน 
การสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม ร่วมกับ 
นักวิชาการ สถาบันวิชาการและองค์กรชั้นน�าของโลก 
และเชือ่มโยงการเรยีนการสอน การวจิยัและการสร้าง
นวตักรรมกบัสถานประกอบการทัง้ภาคเอกชน ภาครฐั 
และภาคประชาสังคม รวมท้ังสนับสนุนการใช้ความรู้
ในการพัฒนาสมรรถนะของชุมชนและสังคม และ
สนบัสนนุการปฏริปูการอดุมศกึษา ส่งเสรมิการพฒันา
มาตรฐานการอุดมศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรู ้  
ส่งเสริม สนับสนุนระบบพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ 
ทกัษะของคณาจารย์ และสนบัสนนุเงนิกูย้มืดอกเบ้ียต�า่
ให้แก่สถาบันการอุดมศึกษาเอกชน

อว. ได้ร่วมกันศึกษาหลักการ และจัดท�าข้อเสนอ 
การจัดตั้งกองทุนและร ่างแก ้ไขพระราชบัญญัติ 
การอดุมศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยการเพิม่เตมิหมวดกองทนุ 
เพือ่พัฒนาการอดุมศกึษา โดยอาศยัอ�านาจตามมาตรา ๔๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
และพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง และเสนอในวาระ 
การประชมุสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบ 
หลกัการการจดัตัง้กองทนุดงักล่าว ต่อมาคณะกรรมการ
นโยบายการบรหิารทนุหมนุเวยีน ได้เสนอเรือ่งดงักล่าว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา 
การอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาไทย ในการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และ
การผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง ซึ่งขณะน้ี 
อยู่ระหว่างกระบวนการนิติบัญญัติ

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษานับเป็นก้าวส�าคัญ
ส�าหรับการปฏริปูการอดุมศกึษาไทย และจะเป็นแรงจงูใจ 
ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและทดลองหลักสูตรใหม่ ๆ  
ทีแ่ตกต่างจากเดมิ โดยเฉพาะหลกัสตูรทีเ่น้นการพัฒนา
ทักษะตามความต้องการของตลาด และตอบโจทย ์
ประเทศได้มากขึ้น ด�าเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกับภาคเอกชน อาทิ  
อว. ร่วมกบัส�านกังานส่งเสรมิการลงทนุจดัท�าหลกัสตูร
แซนด์บอกซ์ เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 
ให ้ได ้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ตามความต้องการ 
ของภาคเอกชนที่จะมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก และจะจัดท�าหลักสูตรที่ตอบโจทย์ 
ความต้องการของโลกยุคใหม่
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มาตรฐานการจัดการศึกษาแบบเดิมท�าให้
ไม่สามารถผลิตก�าลังคนในรูปแบบใหม่ 
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ศ. (พิเศษ)  
ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง อว. จึงริเริ่ม “แซนด์บ็อกซ์
อุดมศึกษา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมอุดมศึกษา  
ที่จะท�าให้มีการพัฒนาหลักสูตรทดลอง 
ทีส่ามารถปรบัปรงุให้แตกต่างจากทีป่ฏบิตัิ
ตามมาตรฐานเดิม อาทิ ผู้สอนไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา แต่
เป็นบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนได้ ส่วนการเรียนการสอนในรายวชิา
บังคับบางวิชา ไม่จ�าเป็นต้องเข้าเรียน 
ในสถานศึกษา แต่สามารถไปเรียนจาก 
การท�างานในสถานประกอบการแทน 

อาศยัความตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบญัญตัิ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เปิดโอกาส 
ให ้สถาบันอุดมศึกษาสามารถทดลอง 
จัดการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนานวตักรรมอดุมศกึษาและปรบัปรงุ
มาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ  
ที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
ได ้เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการจัด 
การศึกษาที่แตกต ่างไปจากมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา หรือ แซนด์บ๊อกซ์อุดมศึกษา  
ซึ่งน�าไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษ

๔.๒
แซนด์บ็อกซ์กลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา 

เฉพาะเรือ่ง ด้านการส่งเสรมินวตักรรมการอดุมศึกษา เพือ่ปฏิบตัิ
หน้าที่แทนสภานโยบายฯ ในการเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษา
ทดลองจดัการศึกษา และก�าหนดแนวทาง กลไก รวมทัง้ มาตรการ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และออกข้อก�าหนดสภานโยบายฯ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการด�าเนินงานส�าคัญคือ ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อ 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อก�าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
แนวทางจดัการศกึษาทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศกึษา และ
ได้ชี้แจงสถาบันอุดมศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้บริหารสถาบัน
อดุมศกึษา ประธานสภาวชิาการของสถาบนัอดุมศึกษา ตลอดจน
ผู้ที่สนใจตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษา 
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาดังกล่าว 
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นอกจากนี้  อว. ได ้มีความร่วมมือกับส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดท�าโครงการ
ระบบพัฒนาก�าลงัคนสมรรถนะสงูเพือ่รองรบัการลงทนุ 
ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการผลิตก�าลังคน
สมรรถนะสูงที่สอดคล้องกับความต้องการท้ังใน 
เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ เพือ่รองรับความต้องการ 
ของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และทิศทางการลงทุน 
ของประเทศ พฒันากลไกการผลติก�าลงัคนแบบเฉพาะ
เจาะจง (Tailor-made) กับความต้องการของ 
ภาคอุตสาหกรรมและก�าหนดแนวทางการร่วมพัฒนา
บคุลากรระหว่างภาคการศกึษากบัผูใ้ช้ ให้เชือ่มโยงกบั
การขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ตลอดจนร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน หลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาก�าลังคน 
ให้มีความพร้อมเข้าสู่การท�างาน 

ปัจจุบัน อว. ขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษา และ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมกนัพฒันานวตักรรมการอุดมศกึษา 

(Higher Education Sandbox) อาทิ หลักสูตร 
ด้านความมั่นคงไซเบอร์ ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย หลักสูตรด้านวศิวกรรมปัญญาประดษิฐ์
และคอมพวิเตอร์  ร่วมกบัสถาบนัวศิวกรรมปัญญาประดษิฐ์  
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ภายใต้การด�าเนินงานของ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยปัญญาประดิษฐ์ไทย และ 
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedicine) ร่วมกับ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น
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รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส�าคัญ ในการส่งเสริมและ 
ก�ากบัดูแลสถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
จึงพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนา
ของประเทศ ควบคู่กับการก�ากับดูแลและการพัฒนา
นวัตกรรมด้วย ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวง อว. จงึจดักลุม่สถาบันอดุมศกึษา 
ตามความโดดเด่นเฉพาะทาง รวมท้ัง จุดมุ่งหมาย  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพและผลการด�าเนินงาน
ที่ผ่านมาของแต่ละแห่ง เพื่อสร้างความเป็นเลิศตาม
ความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม เรื่อง การก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อ
ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ 
ก�ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบัน
อุดมศึกษา โดยได้แบ่งไว้ ๕ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่
๑  

กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
 จ�านวน ๑๖ แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สรุนาร ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และ สถาบนับัณฑติ
ศึกษาจุฬาภรณ์ 

กลุ่มที่
๒  

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง 
 นวัตกรรม จ�านวน ๑๘ แห่ง ประกอบด้วย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

๔.๓
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามเป้าหมายประเทศ
ยกระดับการพัฒนาก�าลังคนและทุนทางปัญญา
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ตะวนัออก มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสนิทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม มหาวทิยาลยั
อบุลราชธาน ีสถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา และ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั 

กลุ่มที่
๓  

กลุ ่มพัฒนาชุมชนท้องถ่ินหรือ 
 ชมุชนอืน่ จ�านวน ๔๑ แห่ง  ประกอบด้วย  
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ ์มหาวทิยาลยันครพนม 
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร 
มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม มหาวทิยาลยั
ราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสมีา มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวทิยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวทิยาลยั
ราชภฏัยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง มหาวทิยาลยัราชภัฏเลย มหาวทิยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ศรสีะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สรุนิทร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ มหาวทิยาลยัราชภฏั
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบุลราชธาน ีมหาวทิยาลยัสวนดสุติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

กลุ่มที่
๔  

กลุม่พัฒนาปัญญาและคณุธรรมด้วยหลกัศาสนา ยงัไม่มี

กลุ่มที่
๕  

กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ�าเพาะ 
 จ�านวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สถาบันการพยาบาล 
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และ 
สถาบันอาศรมศิลป์
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
(ก.พ.อ.) โดย ศ. (พเิศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทศัน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธาน ได้ให้ 
ความเห็นชอบเกณฑ์ในการก�าหนดต�าแหน่งศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และผูช่้วยศาสตราจารย์ ทีไ่ม่ใช้ต�ารา
หรอืงานวจิยั แต่ใช้ผลงานทีท่�าให้แก่พืน้ทีห่รอืชมุชน 
หรือใช้ผลงานในการน�าหลักศาสนาและปรัชญามา
ช้ีน�าวชิาการหรือชวีติในทางโลก หรอืใช้ผลงานศลิปะ
หรอืงานสร้างสรรค์มาแทนได้ 

ต่อมาได้มปีระกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธิกีาร
พิจารณาแต ่งตั้ งบุคคลให ้ด�ารงต�าแหน ่งผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม 
๒๕๖๕ และ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  
ได้ออกระเบยีบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารพจิารณาแต่งตัง้คณาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา

เอกชนให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ประกาศ ก.พ.อ. และระเบียบ กกอ. ดังกล่าว ได้ม ี
การก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารแต่งตัง้บคุคลให้ด�ารง
ต�าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ซึ่งประกอบด้วย 
ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ผลงานสร้างสรรค์ด้าน
สนุทรยีะ ศลิปะ ผลงานการสอน ผลงานนวตักรรม และ 
ผลงานศาสนา เพิม่เตมิจากหลักเกณฑ์การขอต�าแหน่ง
ทางวิชาการทั่วไป เพ่ือเป็นช่องทางในการพัฒนา
คุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของประเทศ ให้ม ี
ความหลากหลายเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบัความหลากหลาย
ของศาสตร์ทัง้ปวง รวมทัง้ ครอบคลมุผลงานท่ีคณาจารย์
ได้น�าความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ชุมชน หรือ 
สังคม โดยเน้นการน�าไปใช้จริงท่ีสามารถประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

๔.๔ 
การขอต�าแหน่งวิชาการเพิม่ขึ้น ๕ ช่องทางโดยไม่ต้องส่งงานวิจัยหรือต�ารา 
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คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) มีมติ
ยกเลิกกรอบเวลาส�าเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา 
จากเดิมที่ก�าหนดระดับปริญญาตรีเรียน ๔ ปี ไม่เกิน 
๘ ปี ปริญญาโท ๒ ปี ไม่เกิน ๕ ปี ปริญญาเอก ๓ ปี 
ไม่เกนิ ๖ ปี เป็น “ไม่ก�าหนดเวลาจบการศกึษา” ทัง้นี้ 
มหาวิทยาลัยสามารถก�าหนดเงื่อนไขเองได้ เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู ่ 
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ และตอบสนองอปุสงค์การศกึษา

๔.๕ 
การยกเลิกกรอบเวลาส�าเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา 

ที่หลากหลาย ที่ท�าให้นักศึกษาสามารถเรียนควบคู ่
กับการท�างาน เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว 
ไปด้วย หรือในกรณีที่ต้องการหาประสบการณ์ต่าง ๆ 
นอกห้องเรียนก่อนกลับมาเรียนอีกครั้ง เรียกว่า  
การยกเลิกก�าหนดปีเรยีนจบ เอือ้ประโยชน์ต่อนกัศึกษา
ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน หรือต้องการค้นหาตัวตน
อย่างมาก ส่วนการรีไทร์ยังคงมีอยู่ หากผลการศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ อว. ลงนามในบันทึก 
ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่าง
สถาบนัสมาชกิของทีป่ระชมุคณะผูบ้รหิารบณัฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ 
(ทคบร.) ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ๒๕ สถาบันเข้าร่วม 
ประกอบด้วย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยั
พะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยแม ่ โจ ้  มหาวิทยาลัยแม ่ฟ ้าหลวง 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๔.๖ 
การเรียนข้ามสถาบันขยายพรมแดนอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์  และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซ่ึงนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
สามารถศึกษารายละเอยีดการลงทะเบยีนข้ามสถาบนั
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และรายวชิาทีเ่ปิดรบัลงทะเบยีนเพิม่เตมิได้ที่
เว็บไซต์ https://graduate.mahidol.ac.th/
cgau/courses.php

บันทึกความเข้าใจระหว่าง ๒๕ สถาบัน 
การศึกษานี ้มเีจตนารมณ์ทีจ่ะส่งเสรมิให้เกดิ
ความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา 
สามารถลงทะเบยีนเรียนรายวชิาข้ามสถาบนั
การศึกษาดังกล่าว และสามารถใช้หน่วยกิต
ของรายวิชาดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยกติในหลกัสตูรทีน่กัศกึษาก�าลงัศกึษาได้ 
รวมทัง้สามารถน�าไปอยูใ่นระบบคลงัหน่วยกิต
สะสมตามข ้อก�าหนดของแต่ละสถาบัน 
การศกึษา ทีส่่งเสริมประสบการณ์หลากหลาย
ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิตและนักศึกษา
อีกด้วย  

              
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา เป็นผลสัมฤทธ์ิ 
การปฏิรูประบบการอุดมศึกษาไทยที่ส�าคัญครั้งประวัติศาสตร์  
ซึ่งมีการน�านโยบายของ อว. ในประเด็นระบบคลังหน่วยกิต 
และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและนักศึกษาในการเพิ่มโอกาสและ 
ช่องทางในการแสวงหาความรู้ตามรายวิชาท่ีสนใจ และได้รับ
ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย จากมหาวทิยาลยัไทยทีม่คีวามเป็นเลศิ
แตกต ่างกัน ขณะที่มหาวิทยาลัยก็ได ้รับประโยชน ์จาก 
การสนธิก�าลังใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาประเทศในก้าวต่อไป
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ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) 
เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สอดรับกับการปฏิรูปอุดมศึกษา 
เพื่อการพัฒนาก�าลังคนตลอดทุกช่วงวัย (Lifelong 
Learning) โดยเฉพาะในวัยท�างานและวัยเกษียณ
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ รวมถึงได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จ�าเป็น
ในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อเอาไปต่อยอดในการท�างาน 
พฒันาตนเอง ตลอดจนสามารถสะสมไว้เพือ่การศกึษา
ต่อในระดับต่าง ๆ  ได้ โดยธนาคารหน่วยกิตแห่งชาตินี้
จะท�าหน้าทีใ่นการรบัฝากหน่วยกติของผูเ้รยีน ซึง่ไม่ว่า
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้ท่ีสนใจก็สามารถเรียนใน
หลกัสตูรต่าง ๆ  ได้ มทีัง้ หลกัสตูรประกาศนยีบตัร หรอื

๔.๗ 
การจัดตั้ง “ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ” เก็บออมทุกการเรียนรู้เพื่อรองรับ
การพัฒนาก�าลังคนทุกช่วงวัย 

หลักสูตรการฝึกอบรมทั่วไป จะสามารถน�าหน่วยกิต 
มาเก็บสะสมไว ้ในธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติได ้  
ซึง่การฝากและสะสมหน่วยกตินี ้ จะเป็นไปตามเงือ่นไข 
ของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันฝึกอบรมท่ีได้รับ 
การรับรองคุณภาพจาก อว. โดยเม่ือสะสมหน่วยกิต 
ได้ถึงระดับหนึ่งจะสามารถได้รับใบประกาศนียบัตร
ความเช่ียวชาญ หรอืปรญิญาบตัร เพือ่แสดงถงึการเป็น
ผู้มคีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นต่าง ๆ  ซึง่สามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ในการท�างานและการท�าธุรกิจต ่อไป  
นบัเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสามารถเข้าถงึการเรยีนรู ้
ทุกช่วงวัย สามารถน�าไปสู่การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ  
ให้ก�าลังคนของประเทศได้อย่างต่อเน่ือง

๔.๘
การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และการพัฒนาก�าลังคน
เพือ่ตอบโจทย์ภาคการผลิต

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสร้าง
บณัฑติพนัธุใ์หม่และการพฒันาก�าลงัคนเพือ่ตอบโจทย์
ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้ประเทศไทยสามารถ
ผลกัดันการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยสนบัสนนุให้
สถาบันอดุมศกึษาปรับเนือ้หาหลกัสตูรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และ
ก�าลังคนที่มีสมรรถนะตอบโจทย์ภาคการผลิต และ
สนองต่อการปฏรูิปการศกึษาและการพฒันาประเทศไทย 
รวมทั้ง สามารถผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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รองรับอุตสาหกรรมใหม่ ซ่ึงจะเป็นกลไกส�าคัญ ใน 
การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยมีจดุมุ่งหมาย 
เพื่อสร ้างบัณฑิตและหรือก�าลังคนท่ีมีทักษะสูง 
สมรรถนะเร่งด่วนใหม่ เพือ่ตอบโจทย์กลุม่อตุสาหกรรม
เป้าหมาย ๙ กลุ่ม ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมยัใหม่ (๒) อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ  
(๓) อตุสาหกรรมเกษตรสมยัใหม่และเทคโนโลยชีีวภาพ 
(๔) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (๕) หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม (๖) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
(๗) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
(๘) อุตสาหกรรมดิจทัิล และ (๙) อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
เชงิสขุภาพ และยงัครอบคลมุ การยกระดบัขดีความสามารถ 
“การเรียนรู้” ของก�าลังคน ๔ กลุ่ม คือ “อุตสาหกรรม
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม” “ครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา” “รัฐ ประชาสังคม และชุมชน” และ 
“ผู้สูงอายุ”  

โครงการฯ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนการผลิตและการ
พฒันาก�าลงัคนของสถาบนัอดุมศกึษา ให้เน้นการเรยีน
ควบคูก่ารท�างาน มกีารปฏบิตังิานในสถานประกอบการ 
ร้อยละ ๕๐ และในสถาบันอุดมศึกษาอีกร้อยละ ๕๐ 
โดยจะต้องมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
ระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อร่วมกันด�าเนินการ และ รับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่ 
การจัดท�าหลักสูตร จนถึงการผลิตและสร้างก�าลังคน 
ให้มทีกัษะ สมรรถนะ เจตคต ิและความรู ้อย่างเหมาะสม  

เพื่อประโยชน์ในการท�างานทั้งปัจจุบันและอนาคต 
เป็นการเปล่ียนแปลงแพลตฟอร์มการอุดมศึกษา  
เพื่อให้ตอบสนองโลกยุคใหม่ที่ต้องการคนท�างาน 
ให้ตรงกับความต้องการของทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน รวมทั้ง ท้องถิ่น

ผลด�าเนินงาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีสถาบัน
อุดมศึกษาท้ังในและนอกสังกัด อว. เข้าร่วม จ�านวน 
๕๒ แห่ง ซ่ึงได้จัดท�าหลักสูตรที่เป็นความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน สถานประกอบการ อุตสาหกรรมและ
ชุมชน รวม ๔๒๔ หลักสูตร มีผู ้เรียนรวมทั้งสิ้น 
๓๑,๑๔๘ คน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาบัตร ๙๑ 
หลกัสตูร มผีูล้งทะเบยีนเรยีนทัง้สิน้ ๙,๑๑๕ คน ส�าเรจ็
การศึกษาแล้ว ๑,๒๐๓ คน และหลกัสตูรประกาศนยีบตัร 
จ�านวน ๓๒๙ หลักสูตร มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนแล้ว
มากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน 

จากการลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการจัดการเรียน 
การสอนหลักสูตร และได้มกีารแลกเปล่ียนความคดิเหน็  
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะจากผู้เรยีนทีก่�าลังศึกษาและทีจ่บ
การศึกษา และ สถานประกอบการ พบว่าผู้เรียนได้รับ
การตอบรับที่ดีจากสถานประกอบการ บางส่วนได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบัณฑิตและ
พัฒนาก�าลังแรงงาน สามารถปลดหนี้ให้กับครัวเรือน 
และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้คนในชุมชน 
ท�าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมีทั้งสิ้น ๓๘ แห่ง จัดการศึกษา
ตามพระบรมราโชบายด้านการศกึษาของ พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ ซ่ึงทรงให้ความส�าคัญ 
กับการศึกษาสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะ ๔ ประการ 
ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแขง็ มอีาชพีมงีานท�า และเป็นพลเมอืงด ีมรีะเบยีบ
วินัย เพื่อสนองตอบต่อพระบรมราโชบายดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏได ้ปรับวิสัยทัศน ์  พันธกิจ 
และบทบาทให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในปัจจุบันมากขึ้น

ใน พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ปรับเพิ่ม
บทบาทในการด�าเนินงานให้สอดรับกับการจัดการ
ศกึษาในยคุปัจจบุนั และตอบโจทย์ส�าคญัของประเทศ 
โดยได้ร่วมกัน จัดท�าแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
การด�าเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร ์
การผลติและพัฒนาคร ูยทุธศาสตร์การยกระดบัคณุภาพ 

๔.๙ 
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในศตวรรษที ่๒๑ 

การศกึษา และยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบรหิาร
จดัการ โดยยทุธศาสตร์ดงักล่าวครอบคลมุ (๑) การสร้าง 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา 
โดยผลิตบัณฑิตที่ มีทักษะทางสังคมและทักษะ 
เชงิสมรรถนะเป็นก�าลังส�าคัญในการพฒันาชมุชนท้องถิน่ 
และมีบทบาทส�าคัญในการสร้างนวัตกรรมบนฐาน
ทรัพยากรและทุนทางสังคมของพื้นที่ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ส่งเสริมบณัฑติให้มคีณุลักษณะ ๔ ประการ นอกจากนัน้ 
ยังมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของ
ประชาชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยในพื้นที่บริการ 
(๒) การสร้างงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้น 
การเปิดมติิใหม่ของการพฒันาชมุชนท้องถิน่ ตามภมูสัิงคม
และความต้องการเชงิพืน้ทีแ่ละตลาด (Demand-Driven)  
เน ้นการน�าองค ์ความรู ้สู ่การบริการและพัฒนา
ประชาชนในท้องถิ่น น�านวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย 
สู่การพฒันาและขับเคล่ือนเศรษฐกจิชุมชน มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคถือเป็นคลังสมอง 
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คลังปัญญา ที่สามารถพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา และ (๓) การอนุรักษ์ศิลป
วฒันธรรม มุง่เน้นการอนรุกัษ์ สบืทอด เพิม่มลูค่าทนุทางวฒันธรรม
และภมูสิงัคมของท้องถิน่น�าสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ โดยร่วมมอืกบั
ภาคีเครือข่ายในชุมชนและท้องถิ่น 

การขบัเคลือ่นแผนปฏิบตักิารเชงิยทุธศาสตร์ พร้อมกันทัง้ ๓๘ แห่ง 
ย่อมจะท�าให้เกดิผลลพัธ์ตามเป้าหมายและส่งผลกระทบในวงกว้าง
ได้อย่างเด่นชัด บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในยุคปัจจุบัน 
จึงเป็นบทบาทที่สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ 
การพัฒนาท้องถิน่ ท่ีเป็นภมูพิลงัสงัคม เป็นพลงัปัญญาของแผ่นดนิ 
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์
ศิลปวทิยา เพือ่ความเจรญิก้าวหน้าของชาตไิด้อย่างม่ันคงและย่ังยนื

กลุ ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถือได้ว่ามี
บทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เน่ืองจาก 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในทักษะ
เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สอดคล้องกบัความต้องการก�าลงัคนของภาคประกอบการ 
ภาคการผลติ ภาคบรกิาร ภาคการเกษตร และสามารถ
เชือ่มโยงองค์ความรูท้างด้านเทคโนโลยสีูร่ะดบัท้องถิน่

๔.๑๐ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลโฉมใหม่

ได้อย่างเหมาะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มีการด�าเนินการร่วมกันในการผลักดันให้เกิดระบบ
นิเวศที่เอ้ือต่อการสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  
ผ่านระบบ RMUT Digital Credit Bank และเคลือ่นย้าย
ก�าลังคนไปท�างานร ่วมกับสถานประกอบการที่  
บูรณาการทรัพยากรบุคคล ความรู้ และเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน อว. ผสานกับศักยภาพ 
เชิงทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลทีก่ระจายตวั
อยู่ใน ๒๓ จังหวัด ทั่วทั้ง ๖ ภูมิภาคของประเทศ และ
มคีวามพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และความเชีย่วชาญ
ของบุคลากรท่ีหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ 
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ภายใต้ อว. จงึมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นเฟือง
ส�าคญัในการเปล่ียนผ่านภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคบรกิาร 
และขบัเคลือ่นสงัคมไปสูก่ารสร้างเศรษฐกิจคุณค่าสงู โดยจะด�าเนนิการ
ภายใต้ยทุธศาสตร์ ดงันี ้ (๑) พลกิโฉมระบบนเิวศการผลติก�าลงัคน
ทักษะสูงและนวัตกรมืออาชีพบนมาตรฐานสากล ผ่านนวัตกรรม 
การเรยีนรู ้ ด้วยเทคโนโลยแีละความคิดสร้างสรรค์ (๒) เปล่ียนผ่าน 
ภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคการบรกิารไปสู่เกษตรอจัฉรยิะ 
อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทีม่มีลูค่าสงู และอตุสาหกรรมการผลติฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากศักยภาพและทรัพยากรของกลุ่ม
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล (๓) ผนกึก�าลังชุมชนในพืน้ทีบ่รกิาร
ของกลุม่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล เพ่ือมุง่สูก่ารพฒันาพืน้ท่ี
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ในมิติ 
ความหลากหลายของพืน้ท่ี ด้วยความเชีย่วชาญและความโดดเด่น 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง ๙ แห่ง ได้ร่วม
ผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ทั้งระดับปริญญา และระดับ
ประกาศนียบัตร ให้เป็นก�าลังคนท่ีมีสมรรถนะและ
ศักยภาพสูงส�าหรับท�างานในอุตสาหกรรม มุ ่งเป้า 
แห ่งอนาคตของประเทศ และได ้ร ่วมโครงการ 
ยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ  
โดยด�าเนินการไปแล้วท้ังสิ้น ๕๓๓ ต�าบล ก่อให้เกิด 

การจ้างงานในพื้นที่ ๑๐,๖๖๐ คน และร่วมพัฒนา
นวัตกรรมที่ เหมาะสมกับพื้นที่ ในการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งนี้กลุ ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมุ่งหวัง 
เป็นอย่างยิง่ว่าการร่วมด�าเนนิงานของทกุหน่วยงานภายใต้ 
อว. นัน้ จะเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นประเดน็ส�าคญั
ของประเทศส่งผลให้เกดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื
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ดาวเทียม
ธีออส ๒
สัญชาติไทย

การปฏิรูปและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศ

ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

เพือ่อนาคตทีย่ัง่ยืน

๘ 
ผลสัมฤทธิ์

เครือ่งก�าเนิด
แสงซินโครตรอน

ระดับพลังงาน 3 GeV
และห้องปฏิบัติการ

โทคาแมคสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ฟิวชัน
ในประเทศไทย

ธัชวิทย์มุ่งทิศ
สู่ความเป็นเลิศ
ในอนาคต

ดาวเทียม
ธีออส ๒ 
สัญชาติไทย

ธัชชาขับเคลือ่น
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งส�าคัญของประเทศ

ภาคีความร่วมมือ
อวกาศไทยสู่จักรวาล

หน่วยบริหารและจัดการทุน
เฉพาะด้านขับเคลือ่นนโยบาย

สู่การปฏิบัติทีร่วดเร็ว

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมสนับสนุน
การพัฒนาไทยทุกมิติ

๑

๓

๒

๔๖

๘

๕

๗



การปฏริปูและยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมทีพ่ฒันาต่อยอด 
จากองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสัญชาติไทย การสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาทั้งกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้าน 
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่รวดเร็ว การสร้างความร่วมมือด้านอวกาศ การจัดการ
สถาบันเรียนรู้ที่เชื่อมโยงมิติต่าง ๆ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งสิ้น ๘ เรื่อง

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมเพือ่อนาคตทีย่ัง่ยืน

๕.
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“เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอน” ถือเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ส�าคัญ และได้รับ 
การยอมรับจากประเทศท่ีพัฒนาแล้วว่าเป็นเครื่องมือ 
ท่ีมพีลานภุาพ และเป็นต้นก�าเนดิของเทคโนโลยด้ีานต่าง ๆ   
ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์มากมายมหาศาลต่อ 
งานวิจัยทางด้านการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม 
และด้านอื่น ๆ ที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมมูลค่าสูง มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคม รวมทัง้ ทุนมนุษย์ ซ่ึงเครือ่งก�าเนดิ
แสงซินโครตรอนที่จะสร้างใหม่เป็นเครื่องที่ ๒ จะมี 
ค่าระดบัพลงังานที ่3 GeV  ขนาดเส้นรอบวงประมาณ 
๓๒๑.๓ เมตร และใช้เทคโนโลย ีDouble Triple Bend 

Achromat (DTBA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล�้าสมัย ท�าให้
แสงซินโครตรอนที่ได้มีความสว่างจ้าของแสงมาก 
กว่าเดมิล้านเท่า รวมถึงสามารถรองรบัระบบล�าเลยีงแสง 
ได้สูงถึง ๒๒ ระบบ จึงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ด้านงานวิจัยได้หลากหลาย  โดยสถานที่ตั้ง
ที่เหมาะสมทางยุทธศาสตร์ของเครื่องก�าเนิดแสง 
ซนิโครตรอนเคร่ืองใหม่นัน้ จะตัง้อยูใ่นพืน้ทีเ่ขตนวัตกรรม 
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (Eastern Economic  
Corridor of Innovation: EECi) จังหวัดระยอง  
ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาล และเป็นการสร้าง
ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการลงทุนจากภาคเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ ท�าให้เศรษฐกจิไทยขยายตวั และก้าวสู่

๕.๑ 
เครือ่งก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และห้องปฏิบัติการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
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การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โครงการสร้างเครื่อง 
ก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV  
จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศ ทั้ง การสร้างคน  
สร้างงาน สร้างอาชีพ การพฒันาเทคโนโลยสีญัชาตไิทย 
ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการก่อสร้าง การผลิต 
ชิน้ส่วน การพฒันาอปุกรณ์ต้นแบบต่าง ๆ  เช่น อปุกรณ์
ระบบสุญญากาศ ระบบแม่เหล็ก ระบบปรับแต่งพิกัด
เชิงกลความแม่นย�าสูง ระบบควบคุม เป็นต้น เพื่อใช้
กบัเคร่ืองก�าเนดิแสงซินโครตรอนรุ่นใหม่นี ้และในอนาคต 
จะพัฒนาต่อยอดไปสู ่ระดับการผลิตจ�านวนมาก  
(Mas s  P roduc t ion )  ร ่ วม กับภาครั ฐและ 
ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึง่มีเป้าหมายที่จะผลิตอปุกรณ์
ต่าง ๆ ในประเทศไทยให้ได้มากกว่าร้อยละ ๕๐  
เพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ และท�าให้อุปกรณ์
ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยนั้นน�ามาใช้งานกับเครื่อง
ก�าเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV ได้ 

เม่ือโครงการแล้วเสร็จและเปิดบริการ จะก่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอีกไม่ต�่ากว่าปีละ 
๖,๐๐๐ ล้านบาท ซ่ึงเครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอน
ระดบัพลังงาน 3 GeV รองรบักลุ่มงานวจิยัหลากหลาย 
อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านอาหารและการเกษตร  
ด ้านอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง ด ้านสิ่ งแวดล ้อม  
ด้านโบราณคดี เป็นต้น
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ปัจจุบันทั่วโลกมีอัตราการใช้พลังงานจากฟอสซิลกว่า
ร้อยละ ๘๖ และ ร้อยละ ๖ จากพลังงานนิวเคลียร์  
ส ่วนที่ เหลืออีกเล็กน ้อยเป ็นพลังงานหมุนเวียน  
จากพลังงานชีวภาพ พลังน�้า พลังงานลม พลังงาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น  
ในการขับเคลื่อนสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศต่าง ๆ  พลงังานซ่ึงมบีทบาทส�าคญั 
ในการขบัเคลือ่นกลไกต่าง ๆ จงึถูกน�ามาใช้อย่างมากมาย
มหาศาล ผลกระทบท่ีตามมาคือ วิกฤติด้านพลงังาน
เนื่องจากแหล่งพลังงานท่ีใช้ก�าลังจะหมดไป และ 
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการเผาผลาญเช้ือเพลิง ปัจจุบัน  
ทั่วโลกจึงหันมาให้ความส�าคัญกับการวิจัยพัฒนา 
เทคโนโลยใีนการผลติพลงังานสะอาด เพ่ือความมัน่คง
ทางพลงังานอย่างยั่งยืน

อว. โดยสถาบันเทคโนโลยี นิวเคลียร ์แห ่งชาติ  
มแีผนการวจิยัและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพลงังาน
นิวเคลียร์ฟิวชันร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
ชั้นน�าในประเทศไทยอีก ๒๓ แห่ง ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจกับสถาบันพลาสมาฟิสิกส์แห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน (Institute of Plasma Physics,  
Chinese Academy of Sciences – ASIPP)  
ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีขอบข่ายความร ่วมมือ 
ในการพัฒนาห้องปฏิบตักิารเพือ่การท�าวจิยัด้านพลาสมา 
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์ฟิวชัน 
จากความร่วมมือดังกล่าว สถาบันพลาสมาฟิสิกส ์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มอบเครื่องโทคาแมค 
HT-6M ให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
อย่างเป็นทางการ 

สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็นประธาน
รบัมอบเครือ่งเมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลงัรบัมอบ
เครื่องโทคาแมค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ
ได้วางแผนการท�างานเป็น ๓ ระยะดังน้ี ระยะแรก 
เป็นการถอดแบบและศึกษาองค์ประกอบของเครื่อง 
โทคาแมคและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ รวมถึง 
การก่อสร้างอาคาร เพ่ือเตรยีมการติดตัง้เคร่ืองโทคาแมค 
ในระยะที่ ๒ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
จะส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารบัการถ่ายทอดองค์ความรู ้พร้อมร่วม

๕.๒ 
โทคาแมคสู่การพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันในประเทศไทย
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ออกแบบและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของเครื่องโทคาแมค 
และประกอบเครื่องจนสามารถเดินเครื่องได้ และ 
ระยะท่ี ๓ เป็นการย้ายเครื่องกลับมาประเทศไทย  
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จราว พ.ศ. ๒๕๖๖ และเมื่อวันที่ 
๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา สถาบันเทคโนโลยี
นวิเคลียร์แห่งชาตไิด้ลงนามกบัสถาบนัพลาสมาฟิสกิส์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือที่จะพัฒนาระบบ
สนับสนนุต่าง ๆ  ทีส่าธารณรฐัประชาชนจนี จนเมือ่เครือ่ง
ท�างานได้ก็จะท�าการถอดประกอบและขนส่งมาติดตั้ง 
ในอาคารปฏบิตักิารเครือ่งโทคาแมคทีต่ัง้อยู ่ณ สถาบนั
เทคโนโลยีนิวเคลียร ์แห่งชาติ จังหวัดนครนายก  
ซึ่งอาคารดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อ 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เครื่องโทคาแมคที่ไทยพัฒนาร่วมกับสถาบันพลาสมา
ฟิสิกส์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีชื่อว่า Thai 
Tokamak-1 หรือ TT-1 เม่ือเดินเครื่อง คาดว่า 
อุณหภูมิของพลาสมาในระยะแรกจะอยู่ท่ีประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐ องศาเซลเซียส และ สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติมีแผนพัฒนาระบบให้ความร้อน 
เสรมิแก่พลาสมาด้วยวิธกีารให้ความร้อนด้วยคลืน่แม่เหลก็ 
ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุณหภูมิของพลาสมาไปสู่ระดับ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ องศาเซลเซียส และในอนาคตจะม ี
การออกแบบและสร้างเครื่องโทคาแมคเครื่องใหม ่
ขึน้มาเอง โดยจะใช้เทคโนโลยแีม่เหล็กจากตวัเหนีย่วน�า
ยิง่ยวด (Superconducting magnet) เพือ่สร้างสนาม 
แม่เหล็กที่มีความเข้มสูงข้ึนส�าหรับกักพลาสมาและ 
การให้ความร้อนเสริมด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถสร ้างพลาสมาที่ มีอุณหภูมิ สูงในระดับ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ องศาเซลเซียสได้ เครื่องโทคาแมค 
ทีต่ดิตัง้นี ้จะใช้ส�าหรบัการศกึษาปฏกิริยิานวิเคลียร์ฟิวชนั 
เพื่อใช้เป็นพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
ในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชันของไทยในอีก 
๓๐ ปีข้างหน้า และการน�าพลาสมาไปใช้ในด้าน
อตุสาหกรรม การเกษตร และด้านการแพทย์ และ 
จากการพัฒนาเครื่องโทคาแมคน้ีจะท�าให้ประเทศ 
มีองค์ความรู้และสามารถสนับสนุนงานด้านวิศวกรรม
ระบบรางของไทยได้ในอนาคต 

25

๓ป ีอว. กับความสําเร็จการปฏิรูป
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ



อว. โดย ส�านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรอื สทอภ. พฒันาดาวเทยีมเลก็ 
(THEOS-2 SmallSAT) ภายใต้โครงการระบบดาวเทยีมส�ารวจเพือ่การพัฒนา หรอื ธอีอส-๒ ซึง่เป็นดาวเทยีม
ส�ารวจทรพัยากรดวงแรกท่ีมมีาตรฐานในระดบัอตุสาหกรรม (Industrial grade) ทีอ่อกแบบและพฒันาโดย
ทมีวิศวกรดาวเทียมของไทยมากกว่า ๒๒ คน ด�าเนนิงานร่วมกบัทางบรษิทั Surrey Satellite Technology Ltd. 
(SSTL) ณ เมอืงกลิฟอร์ด สหราชอาณาจกัร ดาวเทยีมเลก็นีม้แีผนการส่งขึน้สูว่งโคจรภายใน พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้

หัวข้อ คุณสมบัติ

ประเภทดาวเทียม ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
อายุการใช้งานตามการออกแบบ ๓ ปี
Platform Carbonite ๒+
น�้าหนักดาวเทียม (โดยประมาณ) ๑๐๕ กิโลกรัม
ระดับความสูงจากพื้นโลก  
(โดยประมาณ)/ประเภทวงโคจร

๕๐๐-๕๕๐ กิโลเมตร/
วงโคจรแบบ Sun-Synchronous Orbit (SSO)

กล้องบันทึกภาพ (Primary Payload) RGB: ๑.๑๘ เมตร (ท่ีระดบัความสงู ๕๕๐ กโิลเมตร)
ความกว้างแนวภาพ ๕.๙ กิโลเมตร
ระบบตรวจจับสัญญาณ (Secondary 
Payload)

ตรวจจับสัญญาณเรือ (AIS)/ตรวจจับสัญญาณ
เครื่องบิน (ADS-B)

ระบบปฏิบัติการภาคพื้นดิน ระบบปฏิบัติการภาคพื้นดิน ติดตั้ง ณ SKP เพื่อ
ควบคุมและรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมหลัก

การพฒันาดาวเทยีมเลก็ (SmallSAT 
development) โดยวิศวกรไทย มี 
ส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการออกแบบ
ดาวเทยีม ระบบการถ่ายภาพ การประกอบ
และทดสอบส่วนต่าง ๆ ของดาวเทียม 
ตั้งแต่ระดับหน่วยประกอบ (Module) 
ระบบย่อย (Sub-system) จนถึงระบบ
ดาวเทียมทั้งดวง ซึ่งจากการด�าเนินการ
ดงักล่าวจะท�าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพ
ในการสร้างดาวเทียมดวงต่อไปได้ด้วย
ตนเอง

๕.๓
ดาวเทียมธีออส ๒ สัญชาติไทย

THEOS-๒ Small SAT
TT&C Facilities, Receiving Stations
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การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ (Thailand Space  
Economy) โดยการด�าเนินโครงการ ธีออส ๒ ได้
สนบัสนนุผูป้ระกอบการในประเทศด้วยการสัง่ผลิตโดยใช้
การเขียนแบบ (Drawing) จากอุปกรณ์ในดาวเทียมเล็ก 
ทั้งอุปกรณ์ทางกล และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง 
ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมที่น�าไป
ใช้กับดาวเทียมเล็กได้ ๒ ชิ้น คือ GPS Antenna Riser 
คือ แท่นวางเสาสายอากาศรับสัญญาณดาวเทียมระบุ
ต�าแหน่ง และ Bracket Connector คือ อุปกรณ์ช่วยยึด
หัวต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับโครงสร้างดาวเทียม 
ซึ่งการสร้างกลุ ่มผู ้ประกอบการด้านการผลิตชิ้นส่วน
ดาวเทียม (Space Manufacturing Cluster) ถือว่า
เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
การผลติชิน้ส่วนด้วยมาตรฐานการผลติช้ินส่วน ทีส่ามารถ
น�าไปใช้ในอวกาศได้จรงิ และเป็นการสร้างผู้ประกอบการ 
กลุ่มห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ที่มีความสามารถ
ในการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมไว้ใช้ภายในประเทศ และ
สามารถให้บริการในการผลิตกับต่างประเทศได้ด้วย 

สทอภ. มีความพร ้อมด ้านโครงสร ้ างพื้นฐาน  
ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ ซ่ึงมี
ระบบการทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก ประกอบด้วย 
(๑) ระบบทดสอบการสั่นของดาวเทียม (Vibration 
System) (๒) ทดสอบความเข้ากันได้ทางไฟฟ้า  
(Electromagnetic Compatibility : EMC) (๓) ระบบ

ทดสอบจุดศูนย์ถ่วงของดาวเทียม (Moment of  
Inertia : MOI) และ (๔) ระบบการทดสอบสภาวะ  
ร้อนเย็นในสุญญากาศของดาวเทียม (Thermal  
Vacuums Chamber : TVAC) ซึ่งจะท�าให้เกิด 
ความยั่งยืนในการพัฒนาดาวเทียมในประเทศไทย
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สทอภ. ได้ด�าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู ้โดยวิศวกร ๒๒ คน ซึง่เป็นกลุม่ทีเ่ดินทางไปสหราชอาณาจักร ได้เผยแพร่
องค์ความรู้สู่บุคลากรในประเทศไทยรุ่นต่อไป ณ สทอภ. อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๖๔ พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีและ ศ. (พเิศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
ได้ตดิตามความก้าวหน้าการพฒันาดาวเทยีมและศนูย์กลางขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมอวกาศ และ โครงการอทุยาน
รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of Digital: EECd) รวมทั้ง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยมี
ความก้าวหน้าในการด�าเนนิงาน ดงัน้ี (๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพฒันาดาวเทยีมธอีอส ๒ โดยวศิวกรไทย 
(๒) การพฒันาเศรษฐกจิอวกาศ (New Space Economy) จากเครอืข่ายดาวเทยีมวงโคจรต�า่ (Low Earth Orbit: 
LEO satellite network) และ (๓) การน�าเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหาร
จัดการน�้า

ดาวเทียมธีออส ๒ ถือเป็นความก้าวหน้า 
ครั้งส�าคัญของเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศของชาติที่สร้างโดยฝีมือ
คนไทย ทีจ่ะมบีทบาทในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนให ้ เ กิดการท�างานอย ่างม ี
ส่วนร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้จากภาครฐั 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง
ภาคประชาชน ทีจ่ะท�าให้มผู้ีประกอบการ
ไทยอยู ่ในห่วงโซ่คุณค่าตลอดเส้นทาง 
การผลิต รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะสร้างความมั่งคง และมั่งคั่ง 
อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
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๕.๔ 
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สนับสนุนการพัฒนาไทยทุกมิติ

กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม จดัตัง้
ขึ้นจากการปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ของประเทศ เพื่อเป็นกลไกเชิงนโยบายในการบริหาร
และจัดสรรทุนวิจัย ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้เป็น
ไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อก�าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิโดยจดัท�าแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๕ ปี ซึ่ง
ทบทวนเป็นประจ�าทกุปี และมกีารจดัสรรงบประมาณ
ผ่านหน่วยบริหารจดัการทนุวจิยัและนวตักรรม (Program  
Management Unit-PMU) ๙ แห่ง ประกอบด้วย 
ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิส�านกังานนวตักรรมแห่งชาติ  
ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สถาบันวิจัย 
ระบบสาธารณสุข หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน 
การพัฒนาระดบัพ้ืนที ่หน่วยบรหิารและจดัการทนุด้าน
การพัฒนาก�าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม หน่วยบริหาร
จัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ ศูนย์ความ
เป็นเลศิด้านชวีวิทยาศาสตร์  เพือ่พฒันาและขบัเคลือ่น
ระบบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ

นอกจากนี้ อว. ได้มีการปฏิรูประบบงานงบประมาณ
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีส�าคัญคือ 
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

จัดสรรเงินขับเคลื่อนแผนงาน และ โครงการที่มี
ลกัษณะความจ�าเป็นทีจ่ะต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
ร้อยละ ๒๕

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ กองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับ 
การจดัสรรงบประมาณรวมทัง้สิน้ ๔๖,๖๔๘  ล้านบาท 
และได้สนับสนุนหน่วยรับงบประมาณ ๑๖๘ แห่ง 
ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษา ๙๐ แห่ง หน่วยงาน
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสงักัด อว. ๑๕ แห่ง 
หน่วยงานนอก อว. และรัฐวิสาหกิจ ๖๓ แห่ง โดย 
พจิารณาถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของประเทศ ควบคูก่บั
การวางรากฐานสู่อนาคต แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

• การลงทนุด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เพือ่การพฒันาพืน้ที ่คณุภาพชวีติของประชาชน 
และการแก้ปัญหาท้าทายของสังคม มุ ่งเน้น 
การผสมผสานการพัฒนาเทคโนโลยีกับมิ ติ 
การจดัการทางสงัคม เน้นการปรับตวัในวถิใีหม่ อาทิ 
การอยูร่่วมกนัของคนในสงัคมสงูวยั การแก้ปัญหา 
ด้านส่ิงแวดล้อม การบรหิารจดัการน�า้ โครงการพัฒนา
คุณภาพอากาศ การจัดการขยะ การวิจัยด้าน
สุขภาพและระบบสาธารณสุข การพัฒนาระบบ
สุขภาพเพื่อตอบภาวะวิกฤติและโรคอุบัติใหม่ 
ความมัน่คงและความปลอดภยัด้านอาหาร การสร้าง
กลไกการใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดสู่พ้ืนที่
และเมอืง เพือ่แก้ไขปัญหาคนจน กระจายความเจรญิ
และลดความเหลื่อมล�้า โดย ครัวเรือนมรีายได้ 
เพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บาทต่อครวัเรือนต่อปี  
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1 หนวยงานดานกรใหทุน ม.7(2)

สํานักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (สวก.)

สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณะสุข (สวรส.)

2 หนายงานทีทํ่าวิจัยและสรางนวัตกรรม ม.7(3)

สถาบัน
อุดมศึกษา

Operators 
ในระบบ ววน.

3 หนวยงานดานมาตรวิทยา มาตรฐานการทดสอบ 
บริการคุณภาพฯ ม.7(4)

4 หนวยงานการจัดการความรูและผูใชประโยชน ม.7(5)

5 หนวยงานอืน่ทีส่ภากําหนด ม.7(6)

การจัดสรรงบประมาณ ของ กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ตาม พรบ. สภานโยบายฯ และ พรบ.การสงเสริม)

การจัดสรรงบประมาณกองทุนเปนอยางไร

ม.41 (4) (6) (7) 
กสว. บริหารกองทุนสงเสริม ววน.

กสว. 

หนวยงานระบบวิทยาศาสตร  

สกสว. 

ม.4
(วัตถุประสงค การใชจาย การจัดสรร การบริหารกองทุน

ม.17 (2)
คาของงบประมาณ ของหนวยงานระบบวิจัย 
โครงการ วท. โครงการ วน. และ 
การจัดสรรเงินกองทุนใหเปนงบประมาณของหนวยงานน้ัน

กองทุนสงเสริม

ววน.

หน
วย

งา
นใ

นร
ะบ

บ
วิจั

ยแ
ละ

นวั
ตก

รร
ม 

(ม
.7

)

สํานักงาน
การวิจัยแหงชาติ (วช.)

นักวิจัยรายบุคคล
นักวิจัยกลุมวิจัย

อ่ืนๆ

รัฐบาล เอกชน

นอกกระทรวง
ภาคเอกชน

หนวยราชการ
ดาน ววน.

ท่ีมิใชสวนราชการ
ในกระทรวง

เกิดวิสาหกิจชุมชนสร้างสรรค์ รายได้เพิ่มขึ้น 
รวมถึงผู้ประกอบการในพื้นท่ี บนฐานทรัพยากร
พื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในพื้นที่มากกว่า ๔๐๐ กลุ่ม ชุมชนน�า
ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการชุมชน
ของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึน้กว่า ๓๒๐ แห่ง จ�านวนประชาชนทีไ่ด้ประโยชน์
จากการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม  
โดยการน�าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปใช้ในทางปฏิบัติและ/หรือขยายผลประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ใน ๑,๔๐๐ ต�าบลทั่วประเทศ

• การลงทุนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เพือ่พฒันาเศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างยัง่ยืนวถิใีหม่ 
มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ โครงการเศรษฐกิจ

ชวีภาพ เศรษฐกิจหมนุเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว 
หรือ BCG ใน ๔ สาขา คือ การเกษตรและอาหาร 
การแพทย์ การท่องเที่ยว และพลังงานชีวภาพ 
การพฒันาเกษตรสมยัใหม่และเกษตรแม่นย�าเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพและสร้างผลิตภณัฑ์ทีม่คุีณภาพสูง 
การพฒันาระบบการแพทย์ทีแ่ม่นย�าในการรกัษา
โรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม การพัฒนาพลังงาน
สมัยใหม่และยานยนต์สมัยใหม่เพื่อเตรียมการ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต การวิจัยและพัฒนา 
เพือ่ผลติวคัซนีโรคโควดิ-๑๙ การพฒันาการแพทย์
ระยะไกลด้วยระบบดจิทิลั การพฒันาการท่องเทีย่ว
เพื่อสุขภาพที่ทันสมัยส�าหรับวิถีใหม่ การพัฒนา
นวัตกรรมข ้อมู ลและป ัญญาประดิษฐ ์ ใน 
ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เกษตร อาหาร และ  
โลจิสติกส ์ รวมถึงการพัฒนาส่งเสริม และ 
สนับสนุนสตาร์ทอัฟ และวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม โดยเกิดวิสาหกิจฐานนวัตกรรมที่
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เกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิ BCG เพิม่ขึน้ ๑๐,๐๐๐ ราย 
เกษตรกรรุน่ใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยทีีม่รีายได้มากกว่า 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี จ�านวน ๗๕๐ คน  
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
และสตาร์ทอัฟ ประมาณ ๕๐๐ ราย ได้รับ 
การสนบัสนนุให้ใช้ความรูแ้ละนวตักรรม เทคโนโลยี

• การลงทุนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
เพื่อการพัฒนาคนและความรู้สู่อนาคต มุ่งเน้น
การสร้างระบบ การเร่งผลิตก�าลังคนระดับสูง
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ การสร้าง
องค์ความรูด้้านปัญญาประดษิฐ์เพือ่เพิม่บคุลากร
วิจัยระดับสูง การพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียน
รูท้ีไ่ด้มาตรฐานและเข้าถงึได้ส�าหรบัคนทกุวยัเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมต้นแบบ
ในการยกระดับการศึกษาแบบบูรณาการ 
การเรียนรู้กบัการท�างานระหว่างสถาบนัการศึกษา 
และภาคอตุสาหกรรม โดยเกดิการสร้างเครือข่าย
วิจัยนานาชาติระหว่างสถาบันความรู้ของไทย 

การจัดการสมัยใหม่ เกิดการร่วมทุนและลงทุน 
เพิ่มของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ด้านการพัฒนานวัตกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในแรงงานที่ใช้ความรู้
และทักษะในอุตสาหกรรมเป ้าหมายกว ่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐ ต�าแหน่ง

และหน่วยงานวจิยัระดบันานาชาตกิว่า ๑๕ เครอืข่าย 
เกดิระบบและกลไกทีม่ปีระสทิธภิาพในการสร้าง
ความตระหนักและความรู ้ความสามารถด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ จนถึงขั้นสามารถน�าไปใช้
ประโยชน์ได้ส�าหรับคนหลากหลายระดับ ตั้งแต่
ประชาชนทัว่ไป เยาวชน ผู้ท่ีมพีืน้ฐาน นกัวจิยั และ
ผู ้ประกอบการ ครอบคลุมเป้าหมายมากกว่า 
๘๐,๐๐๐ คน คนรุน่ใหม่ได้รบัโอกาสทางการศึกษา
ทีม่คุีณภาพสูง โดยมสัีดส่วนแรงงานทกัษะขัน้สูง
เพ่ิมขึ้นจากการปฏิรูปมหาวิทยาลัย และการใช ้
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติกว่า ๑๕๐,๐๐๐ คน
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ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภานโยบายได้ม ี
การจัดตั้งหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้าน  
ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิโดยมสี�านกังานสภานโยบาย 
การอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 
เป็นร่มนิติบัญญัติ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบ 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มีกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู ่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยบริหารและ
จดัการทนุเฉพาะด้านดงักล่าว ท�าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
ระดบักลางทีร่บันโยบายจากหน่วยนโยบาย และส่งต่อ
นโยบายน้ันไปยังหน่วยท�าวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้
การบรหิารและจดัการทนุเป็นเครือ่งมอืในการด�าเนนิงาน  
ซ่ึงจะช่วยเร่งรดัการด�าเนนิงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์
ให้เกดิผลสมัฤทธิ ์รวมถงึช่วยแก้ไขปัญหาวกิฤตเร่งด่วน 
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนท่ีจดัตัง้ขึน้ ประกอบด้วย 
๓ หน่วย ดังนี้ 

๕.๕
หน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านขับเคลือ่นนโยบาย
สู่การปฏิบัติทีร่วดเร็ว

• หน่วยบริหารและจัดการทนุด้านการพฒันาก�าลงัคน
และทุนด้านการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษา การวจัิย
และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดสรรทุน 
ด้านการพัฒนาก�าลังคนในสาขาที่จ�าเป็นต่อ 
การพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์

การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
และนโยบายของรฐับาล รวมถงึการให้ทุนการศกึษา  
ทนุสนบัสนนุนกัวจิยัและบคุลากรอืน่หลังปรญิญา 
ทนุด้านการพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยั
และนวตักรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้าง 

ตัวอย่างผลการด�าเนินงานตาม Flagship ทีส่�าคัญของ บพค.
ปัญญาประดิษฐ์ / วิทยาการหุ่นยนต์ส�าหรับทุกคน (AI for All)

การด�าเนินงาน
ทีส่�าคัญ

ผลการ
ด�าเนินงาน

พัฒนาระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชน 

ทุกระดับรับรู้ความส�าคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) และพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะความรู้ความเข้าใจ

ด้าน AI โดย

• สร้างกระแสความสนใจ ความรูแ้ละความเข้าใจเรือ่ง Al เบือ้งต้น 

ส�าหรับสาธารณะ

• สร้างทกัษะและความรูพ้ืน้ฐาน และแรงบนัดาลใจเกีย่วกบั AI ให้

กบัเด็กและเยาวชน คร ูอาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา

• พฒันาก�าลงัคนทีส่ามารถท�างานโดยใช้เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ์ 

และการเรยีนรูข้องเครือ่ง (AI/Machine learning) ป้อนตลาด

แรงงาน

• ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการถ่ายทอดความรู้ 

พฒันาขีดความสามารถด้าน AI ให้กับผูป้ระกอบการ

• พัฒนานักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้ ปัญญา

ประดิษฐ์กบัเทคโนโลยอีืน่ ๆ เช่น หุน่ยนต์และระบบอตัโนมตัิ

กลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความตระหนัก และ
ความรู้ความสามารถด้าน AI จนถึงขั้นสามารถ น�าไปใช้
ประโยชน์ใด้ ส�าหรบัคนหลากหลายระดบั จ�านวน ๕ กลไก

ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ประชาชนทั่วไป เยาวชน ผู้ที่มี
พื้นฐานด้าน AI นักวิจัย นวัตกร/วิศวกร วิสาหกิจเริ่มต้น
ด้านปัญญาประดิษฐ์ และ ผูป้ระกอบการ ได้รบัการพฒันา
ทักษะความรู้ความเข้าใจด้าน AI เพิ่มขึ้น ๑๓๒,๒๑๒ คน

• ประเทศมีแนวทางต้นแบบของ กลไกที่มี
ประสทิธิภาพในการสร้างความตระหนกัด้าน
ปัญญาประดษิฐ์ และกลไกการพฒันาก�าลงัคน
ที่สามารถสร้าง และพัฒนาเครื่องมือและ
ท�างาน โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ได้

• มีบุคลากรท่ีมีความรู้หรือผู้ที่สามารถท�างาน
ด้านปัญญาประดษิฐ์เพยีงพอต่อตลาดงาน เพือ่
รองรบัการเปลีย่นผ่านของภาคเศรษฐกจิและ
สังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุค
ปัญญาประดษิฐ์
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พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
ตวัอย่างผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัใปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้ สนับสนุนทุนและได้มีการพัฒนา 
นกัวจิยัทีส่ามารถท�างานตอบโจทย์ภาคอตุสาหกรรม
ได้จ�านวน ๑๘๐ คน สร้างความตระหนักและ
ทกัษะทางด้าน ปัญญาประดษิฐ์ให้กับประชาชน 

จ�านวน ๑๓๒,๒๑๒ คน รวมถงึสนบัสนนุการสร้าง
องค์ความรูใ้นสาขาต่าง ๆ และสนับสนุนการวิจัย
ขัน้แนวหน้า โดยสามารถจดัท�าต้นแบบเทคโนโลยี
ด้านออปติกส�าหรับกล้องโทรทรรศน์อวกาศและ
ต้นแบบควอนตัม 

• หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  
จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพ่ิม 
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและ
ภาคบริการรวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลย ีการสร้างตลาดนวตักรรม การส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน 
เชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทาง
นวัตกรรมในภาคการผลติและภาคบรกิาร ทุนเพือ่
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อ 
การให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอด

เทคโนโลยี ทั้งนี้ การให้ทุนดังกล่าวมุ ่งเน้น 
การสนับสนุนแผนงานที่ มีความร ่วมมือหรือ 
การร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ โดยมีตัวอย่าง 
ผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญัในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ดังน้ี สนับสนุนทุนและท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือ
โรงงานต้นแบบด้านพลงังาน เคมแีละวสัดชุวีภาพ
ที่มีศักยภาพ จ�านวน ๕๒ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและสินค้าสร้างสรรค์ จ�านวนมากกว่า  
๖๐ ผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการ
ต้นแบบ เพือ่ให้บรกิารตรวจวเิคราะห์ทดสอบโดย
ไม่ใช้สัตว์ทดลอง การทดสอบการแพ้ต่อผิวหนัง

ตัวอย่างผลการด�าเนินงานตาม Flagship ทีส่�าคัญของ บพข.
การพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับภาคเอกชนเพือ่น�างานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

การด�าเนินงาน
ทีส่�าคัญ

ผลการ
ด�าเนินงาน

โครงการที่ภาคเอกชนร่วมให้ทุนเพื่อน�างานวิจัยท่ี
ส�าเร็จ แล้วจากห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ เช่น ชุดตรวจ Covid-๑๙ ชนิด RT-PCR 
และ LAMP เปลี่ยนสี อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ AI 
ในการแปรผล, xanthone บริสุทธ์, beta-glucan 
เป็นต้น

โครงการด้านการท่องเท่ียวเป็นการศึกษาเชิง
นโยบาย และระบบเพือ่เตรียมการฟ้ืนฟอูตุสาหกรรม
การท่องเที่ยว ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ใช้ผลงานวิจัยนี้ในการก�าหนดนโยบาย

อตุสาหกรรมยานต์มีการปรบัตวัเพือ่ผลติยานพาหนะ
ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ

เป็นการลดความเสี่ยงในการน�าเทคโนโลยีท่ี
ส�าเร็จจากห้องปฏิบัติการมาพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ให้กิเดการน�าเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์จริง โดย
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลงทุน อย่างน้อย ๒๐% 
ของวงเงินวิจัย

เกิด SME ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างมูลค่าเพิ่ม
มากกว่าเดิม

เกดิการผลติสินค้าทีไ่ม่เคยผลติมาก่อนในประเทศ 
เช่น ชุดตรวจ วิเคราะห์ สารสกัดมูลค่าสูง  
ยานยนต์ไฟฟ้า

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ 
มลูค่าสงูในกลุม่อตุสาหกรรม BCG เช่น 
อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ อตุสาหกรรม
การผลิตสารสกัดจากธรรมชาติและ 
ส่วนประกอบอาหารทีไ่ด้จาก bioprocess

การประยุกต์ใช้ดิจิทัล กับอุตสาหกรรม 
BCG ในปี ๖๓ เน้นอตุสาหกรรมการแพทย์

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ปรับตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
เน้นการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 
ด้านคมนาคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมากในระยะ ๓-๕ ปี
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ของสารสมนุไพร ผลติภณัฑ์สมนุไพร และสารเคมี 
ด้วยวิธีการตามมาตรฐาน (OECD Guideline) 
และพฒันากลไกบ่มเพาะและเร่งสร้างการเตบิโต
ของผลงานวิจัยที่ยังไม่สามารถน�าไปใช้งานใน
อุตสาหกรรมได้ จ�านวน ๕ ต้นแบบ รวมทั้ง  
ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-๑๙ โดยพัฒนา
กระบวนการผลติชุดตรวจมากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชดุ 
ซึ่งสามารถน�าไปใช้พัฒนาชุดตรวจคัดกรอง 
ผู้ติดเชื้อได้มากถึง ๑๐๐,๐๐๐ ชุด

• หน่วยบรหิารและจดัการทนุวจิยัและนวตักรรม
ด้านการพฒันาระดบัพ้ืนที ่(บพท.) จดัสรรทนุวจิยั
และนวัตกรรมเพ่ือการพฒันาเชงิพ้ืนที ่การพฒันา
ชมุชน หรอืท้องถิน่ ทีม่วีตัถุประสงค์ให้ประชาชน
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ 

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ผู้ประกอบการรายใหม่ ธุรกิจขนาดจิ๋ว วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และ
วิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่โดยมีตัวอย่าง 
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ดังนี้ ได้สนับสนุนทุนและท�าให้เกิด 
การสร้างขีดความสามารถของชุมชนในพื้นที่ 
๕๐๐ ต�าบล เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
นวัตกรรมพร้อมใช้ จ�านวน ๕๑๑ เทคโนโลยี/
นวตักรรม และเกดินวตักรชาวบ้าน ๑,๙๐๐ คน 
รวมทั้งได้จัดท�าระบบข้อมูลเปิดครัวเรือนยากจน 
และส่งต่อเข้าสู่ระบบช่วยเหลือสงเคราะห์ใน
ระดับพ้ืนที่และระดับส่วนกลาง โดยปัจจุบัน  
มคีนจนทีไ่ด้รบัความช่วยเหลือแล้ว จ�านวนทัง้ส้ิน 
๑๕๓,๙๐๙ คน จาก ๑๔,๒๕๘ ครัวเรือน 

ตัวอย่างผลการด�าเนินงานตาม Flagship ทีส่�าคัญของ บพท.
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

การด�าเนินงาน
ทีส่�าคัญ

ผลการ
ด�าเนินงาน

1. สร้างกลไกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับจังหวัด เพื่อให้เกิด 
เป้าหมายร่วม ด�าเนินงานร่วมกนัทัง้การค้นหา 
สอบทาน การบูรณาการข้อมูลและส่งต่อ
ความเหลอืจากหน่วยงานระดบัจงัหวดัไปสู่
ครัวเรือนท่ียากจนอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยัง่ยืน

ค้นหาและสอบทานคนจนในพืน้ที ่๑๐ จงัหวดั ยากจนพบ 
๔๕๑,๕๙๐ คน

เกิดกลไกความร่วมมือใน
พื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ภาคประชาสังคมและกลไก
การพฒันาพืน้ที ่ เพือ่เข้าไป 
แก้ปัญหาความยากจนได้
อย่างตรงจุดโดยใช้ระบบ 
เครือ่งมอื และกระบวนการ
วจิยัในการสร้างเป้าหมายร่วม 
บ่งช้ีและร่วมกันรับผิดชอบ 
ช่วยให้คนจนกลุม่เป้าหมาย
มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น 
มทีกัษะในการ ประกอบอาชพี
ที่สามารถเลีย้งดูตวัเองและ
ครอบครวัได้

2. พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับ
พืน้ที ่กระทรวง อว. เป็นระบบข้อมลูเปิดแบบ 
Real Time ชีเ้ป้าคนจนและเชือ่มโยงการ
ช่วยเหลอืกบัหน่วยงานภาครฐั

การส่งต่อความช่วยเหลือให้กบัคนยากจน จ�านวน ๑๕๓,๙๐๙ คน 
ในด้านที่อยู ่อาศัย การศึกษา การพัฒนา ทักษะทางอาชีพ  
การสงเคราะห์ด้านเงิน และสวัสดิการสังคม

3. พัฒนาระบบการวิเคราะห์และออกแบบ
ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน www.
pppconnext.com

เกดิ Operating Model แก้จนระดบัพืน้ทีจ่�านวน ๑๖ โมเดล และ
ส่งต่อข้อมูลและความรู้สู่การขยายผลในแผน และโครงการของ
จงัหวดั เช่น จงัหวัดสกลนคร มรภ. สกลนคร ได้ขบัเคลือ่นโครงการ
น�าร่อง “กดุบากโมเดล” อ�าเภอกดุบาก (รบังบจากจงัหวดั จ�านวน 
๖๐ ล้านบาท) มาขยายผลการแก้ไขปัญหาความยากจน

4. พัฒนาและสร้างโมเดลแก้จนระดับพื้นที่  
โดยความร่วมมอืกบักลไกชมุชนและภาครฐั  
ส่งต่อและขยายผลกับแผนจังหวัดและ
โครงการภาครฐัในจังหวดั

เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ ๑๒ หน่วยงาน จาก ๓ 
กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ
ศกึษา และสถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป่วย อึง๊ภากรณ์ (ลศป.)- ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เพือ่บูรณาการข้อมลูคนจน และครัวเรือนยากจน 
ส่งต่อความช่วยเหลอืระดบัหน่วยงาน และจดัท�าข้อเสนอแนะเชงิ
นโยบาย
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“ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ ๕ ใน
เอเชีย ที่จะสามารถผลิตยานอวกาศ
ส่งไปดวงจันทร์ และจะใช้เวลาจากนี้ 
ไม่เกิน ๗ ปี ท�าให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ค�ากล่าวของ 
ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง อว. เมือ่วนัที่ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ น� ามาสู  ่
สญัญาประชาคมที ่“ภาคคีวามร่วมมือ 
อวกาศไทย” (Thai Space Consortium 
: TSC) ต้องร่วมแรงร่วมใจและเสริม
ศกัยภาพกนัในการขบัเคลือ่นไปให้ถงึ
จุดหมายปลายทาง

“ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย” คือ 
การผนกึก�าลงัของหน่วยงานวทิยาศาสตร์  
และสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด อว. 
และกระทรวงกลาโหม รวมท้ังสิ้น  
๑๓ แห่ง โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห ่งชาติ (องค ์การมหาชน) เป ็น 
ผูป้ระสานงานหลกั มเีป้าหมายในการสร้าง 
กลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร ์  
วิศวกรรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสเรียนรู้ลงมือ
ในการสร้าง “ดาวเทยีมวจิยัวทิยาศาสตร์” 
ด้วยก�าลงัคนและเทคโนโลยใีนประเทศ 
ทั้งออกแบบการพัฒนา สร้าง ทดสอบ 
และควบคุมการใช้งานโดยฝีมือคนไทย 
สร้างประสบการณ์การพฒันาเทคโนโลยี
และวศิวกรรมขัน้สงู ยกระดบัองค์ความรู้ 
และ ทกัษะด้านวศิวกรรมข้ันสูง ภายใน

ประเทศไทย อาท ิวศิวกรรมเครือ่งกล ไฟฟ้าอเิล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
ระบบควบคมุและเมคคาทรอนกิส์ สมองกลฝังตัว เป็นต้น สู่การเป็น
ประเทศที่มีความสามารถด้านการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรม  
ยานยนต์ไฟฟ้า อากาศยาน เกษตรอัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัลและ 
ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงรองรับอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
       
เทคโนโลยอีวกาศมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  
ทีม่ใิช่เรือ่งไกลตวั หลายสิง่ทีเ่ราใช้ในชีวติประจ�าวนัต่างเป็นผลพลอยได้
จากการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้น อาทิ อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก (GPS) เป็นต้น ที่ผ่านมา
ประเทศไทยพึง่พาอตุสาหกรรมการเกษตร อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
สินค้าส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่ติดกับดักเดิม ๆ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต ิ
โควิด-๑๙ ลุกลามท่ัวโลก สินค้าเกษตรส่งออกไม่ได้ นักท่องเท่ียวเข้า
ประเทศไม่ได้ ท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกจิตกต�า่อย่างรนุแรง และใช้ระยะ
เวลานานมากกว่าจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาพเดิม ในขณะที่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูงที่เน้นการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีจ�านวนมาก หันมา

๕.๖ 
ภาคีความร่วมมืออวกาศไทยสู่จักรวาล
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ศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูงทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) 
นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู ่ภาค
อุตสาหกรรม สร้างงานวิศวกรรมขั้นสูง เหนี่ยวน�าให ้
เกดิห่วงโซ่อปุทานใหม่ในประเทศด้วยก�าลงัซือ้ทีผ่ลกัดนั
โดยภาครัฐ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานอุตสาหกรรมตาม
ความเชี่ยวชาญ อาทิ ชิ้นส่วนส�าคัญในการสร้างจรวด
และยานอวกาศ ที่เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ให้ก้าวหน้าในเวทีโลก สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้
อย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือ
เทคโนโลยอีวกาศจะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจชัน้ยอดให้
เกิดแก่คนในชาติ ความร่วมแรงร่วมใจของคนในชาติ 
ส่งต่อแรงบันดาลใจไปถึงเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่
สนใจสร้างอาชพี และ สร้างอนาคตให้แก่ลูกหลานไทย

ผลที่เกิดจากการด�าเนินโครงการ ไม่เพียงแต่ท�าให้เกิด
อุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ เกดิการสร้างองค์ความรู้  
สร้างก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสร้างงาน 
สร้างคนเก่งในสายอาชีพวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น ๆ  
ที่ร่วมสร้างเทคโนโลยีแล้ว สิ่งส�าคัญที่สุดท่ีไม่อาจ
ประเมินเป็นมูลค่าได้ คือการสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กบัคนในชาต ิปัจจบุนั ประเทศไทยมีสดัส่วนของคน 
ทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมในวงการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ต่อสาขาอื่น ๆ เพียง ๓๐ : ๗๐ ในขณะที่ประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว มีอัตราส่วนที่กลับกันคือ ๗๐ : ๓๐ ทั้งนี้
ประเทศเหล่านัน้ ล้วนแล้วแต่ใช้เทคโนโลยอีวกาศเป็น
เครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชาติ 
หนัมาสนใจการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาทิ สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐอินเดีย เป็นต้น

พฒันาเทคโนโลยใีหม่ เพือ่ตอบรบัสถานการณ์โควดิ-๑๙ 
หลายบริษัทหันมาผลิตเครื่องช่วยหายใจ ผลิตวัคซีน 
ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับสถานการณ์และวิถีชีวิต
แบบใหม่ 

ประเทศไทยเป็นผู ้ซื้อเทคโนโลยี น�าเทคโนโลย ี
ต่างประเทศเข้ามาใช้กนัอย่างแพร่หลาย หากเรายงัคงเป็น 
ผู้ซื้อต่อไป ประเทศไทยก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง การพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศ จงึถอืเป็น “โจทย์ยากทีท้่าทายความสามารถ
ในการสร้างเส้นทางสูอ่ตุสาหกรรมอวกาศในประเทศ” 
เป็นอกีหนึง่ทางออกท่ีจะช่วยยกระดบัประเทศไทยให้
หลดุพ้นจากกบัดักรายได้ปานกลาง เพราะการพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศไม่ได้ต้องการแค่นักวิทยาศาสตร์  
หรือวิศวกร ยังต้องการนักบริหาร ท�างานร่วมกับ 
นักโลจสิตกิส์ เพ่ือบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทานขนาดใหญ่ 
ทีจ่ะต้องเกดิขึน้จากการสร้างโครงการอวกาศ ต้องการ
นักการเงินฝีมือดี ๆ มาบริหารการเงินให้โครงการ 
ที่ ต ้ องการเงิน ทุนนับหมื่นล ้ านบาท ต ้องการ 
นักเศรษฐศาสตร์ทีจ่ะมาจดัท�านโยบายทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ 
ในการสร้างโครงการภายใต้เงื่อนไขและข้อจ�ากัดของ
ประเทศ ต้องการนักรัฐศาสตร์ นักความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในการบรหิารโครงการขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐ ให้ได้รับการสนับสนุนทั้งจากประชาชนใน
ประเทศ และประชาคมโลกในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และยังสามารถต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้อีกด้วย
  
“การออกแบบและสร้างดาวเทียม” เป็นการยกระดับ
ความสามารถด้านการแข่งขันของชาติ ที่มีตัวเทียบวัด
กับชาติอื่น ๆ นับเป็นเทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อนท่ี
จ�าเป็นต้องบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลากหลายสาขา ผลักดันให้เกิดการสร้างก�าลังคนที่มี
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โลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงข้ึน ความก้าวหน้าของ
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อย่างก้าวกระโดดนับเป็นกุญแจส�าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และเป็นเรื่องที่ต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน การจะ
พฒันาประเทศไทยให้เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว จ�าเป็น
ต้องพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพ่ือ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ยั่งยืน ซึ่ง อว. มีสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งการวิจัยและนวัตกรรม
ส�าหรบัชมุชนและอตุสาหกรรมไปจนถงึการวิจยัขัน้สงู 
(Frontier Research) อาทิ การวิจัยเก่ียวกับอวกาศ 
โลก ท้องทะเล พลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งการวิจัยใน
ลักษณะนี้จะช่วยยกระดับความสามารถของบุคลากร
ให ้กับประเทศในหลายสาขา สามารถรองรับ 
การเปลีย่นแปลงของกระแสเทคโนโลยไีด้อย่างทนัท่วงที  
นอกจากนี ้ยงัก่อให้เกดิองค์ความรู ้และความสามารถ
มากมายในระหว่างทางการท�าวิจัย ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่สามารถน�ามาสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถงึการมสีถาบนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพ
ของประเทศ (National Quality Infrastructure หรอื 
NQI) ท�าหน้าท่ีวเิคราะห์ ทดสอบมาตรฐาน และตรวจสอบ
รับรองด้วยศักยภาพของ อว. ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูล 

๕.๗ 
ธัชวิทย์มุ่งทิศสู่ความเป็นเลิศในอนาคต

ความรู ้เทคโนโลยแีละวทิยาการด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ท�าให้เห็นว่า ประเทศไทย 
มีศักยภาพ ความโดดเด่น และมีผลงานในระดับที่มี
ความพร้อมจะน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  ศ. (พเิศษ) ดร. เอนก 
เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง อว. จงึมดี�าริ
ทีจ่ะจัดตัง้วทิยสถานด้านวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Academy of Science : TAS) หรือเรียก
ว่า  “ธัชวิทย์” ภายใต้ อว. ซ่ึงไม่ได้เป็นการจัดตั้ง 
หน่วยงานใหม่ แต่เป็นการบรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
เพื่อรวบรวมสรรพก�าลังและทรัพยากรให้มาท�างาน 
ร่วมกัน เพือ่ให้เป็นศนูย์กลาง (Hub) ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไก
ในการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ 
สถาบันวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมาท�างาน 
ร่วมกัน รวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากโครงสร้าง
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีม่อียู ่โดยเน้น
งานในด้านการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นสาขายุทธศาสตร์และสาขาที่
จ�าเป็นต่ออนาคต ด้านการพัฒนาก�าลงัคนในรปูแบบใหม่ 
และด้านการขับเคล่ือนและชี้แนะนโยบายต่อรัฐบาล
และสาธารณชน มีกลไกหลักในการขับเคลื่อนและ
ด�าเนินการมีดังนี้
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การสร้างเครือข่ายคลังสมองทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การพฒันาประเทศ (Think Tank) 
ที่จะรวบรวมผู ้ เชี่ ยวชาญและ 
ผูท้รงคณุวุฒิในสาขาต่าง ๆ  ให้มาร่วม 
ท�างาน โดยหน่วยงานด้านนโยบาย
จะท�าหน้าที่ศึกษาวิจัยนโยบาย 
ออกแบบนโยบาย ขับเคลื่อนและ
ผลักดันนโยบายไปสู ่การปฏิบัติ 
รวมถงึการชีแ้นะนโยบายให้รฐับาล  
และ ท�าให้สาธารณชนเกดิความเข้าใจ 
และตระหนักถึ งความส� าคัญ 
ของนโยบายด้วย การเช่ือมโยง 
การสนับสนุนเชิงนโยบาย ทั้ง 
การสร้างรูปแบบเครือข่าย การสร้าง
ความสัมพันธ์ ความเข้มแข็งและ
พัฒนาความเป็นผู้น�าใน ๓ มิติ คือ 
มตินิโยบายสาธารณะและทศันคติ
ของผู้ก�าหนดนโยบาย มิติสถาบัน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาพื้นที่กลยุทธ์ และมิติ
ก�าลังแรงงานฐานความรู ้  โดย 
การท�าหน้าที่ “เป็นที่พึ่งได้ของ
ประเทศ ให้ค�าตอบในเรื่องส�าคัญ
ของประเทศได้”

การพฒันาสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติเสมือน
เพื่ อสร ้ างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน (Intelligence 
and Multidisciplinary Team)  
ซ่ึงเน้นท้ังสาขาท่ีจะเป็นรากฐาน 
ส�าคัญในอนาคต และสาขาที่เป็น
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเน้น
การท�างานกับเครือข่ายพันธมิตร 
การรวมกลุ่มงานวิจัยที่มีอยู่ และ 
การสร้างกลุ่มงานวิจัยใหม่ เลือก
เรื่องที่ดีที่สุดและส่ิงที่ดีที่สุดรวม
เข้าไว้ด้วยกัน เกิดพลังในการสร้าง
ผลงาน องค์ความรู้ใหม่ และท�า
นวัตกรรมได้

ธัชวิทย์ ถือเป็นผลงานการปฏิรูปเพื่อดึงศักยภาพของหน่วยงานในระบบนิเวศนวัตกรรมที่มีอยู่ 
ทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงให้มาท�างานร่วมกัน และเกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งจะน�าไปสู่ 
การพัฒนาไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

การพฒันาก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงแบบมุ่งเป้า 
(STEM Workforce) โดยการใช้
สถาบันวิจัยที่มีเครื่องมือส�าคัญ  
มาร่วมกบัมหาวทิยาลัยท่ีมบีคุลากร 
คุณภาพ ธัชวทิย์จะใช้กลไกทีท่�าให้
สถาบนัวจัิยท�าหน้าทีผ่ลติก�าลงัคน
ได้ เสมอืนเป็นบณัฑติวทิยาลยัแห่ง
หนึง่ได้ เพือ่ผลิตก�าลังคนคุณภาพสูง 
ตอบโจทย์ความต้องการก�าลังคน
ของประเทศ โดยให้สถาบันวิจัย
ภายใต้ อว. ผลิตและพัฒนาก�าลัง
คนโดยเฉพาะในระดับสูงกว ่า
ปริญญาต รี  ร ่ วมกั บสถาบัน
อุดมศึกษา เช่น ก�าลังคนด้าน
อวกาศ ดาราศาสตร์ นิวเคลียร์  
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง
การศึกษาและการวิจัย โดยเน้น
การผลิตก�าลังคนในรูปแบบใหม่ ๆ  
ซึ่งขณะนี้ มีกลไกแซนด์บ็อกซ ์
ขับเคล่ือนนวัตกรรมอุดมศึกษา  
ที่จะช่วยสนับสนุนการท�างานใน
ลักษณะนี้ได้  

กลไกที่ ๑ กลไกที่ ๒ กลไกที่ ๓
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๑  สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา มุ ่งพัฒนาและ 
บูรณาการความรู ้ครอบคลุมประเด็นที่
เ ก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศ 
และภมูภิาคทีย้่อนกาลเวลาไปราว ๒,๕๐๐ –  
๓,๐๐๐ ปี ท�าให้คนไทยเข้าใจประวัติศาสตร์
ของภมูภิาค เกดิความภมูใิจและเป็นฐานเสรมิ
มูลค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

อว. ได้ปฏิรูปการวิจัยและวิชาการด้านสังคม ซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญในการร่วมขับเคลื่อนประเทศ โดยได้
จัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand  
Academy of Social Sciences, Humanities and Arts: TASSHA) หรือ “ธัชชา” อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญทางด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ นับว่าเป็นการปฏิรูป อว. ครั้งส�าคัญที่มีพลังอย่างยิ่ง 

๕.๘ 
ธัชชาขับเคลือ่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ครั้งส�าคัญของประเทศ

มุ่งเป้าผลักดันภารกิจส�าคัญ ๕ ด้าน และมีหน่วยงานภายใน
ส�านักงานปลัดกระทรวง อว. ท�าหน้าที่ขับเคลื่อนหลัก ดังนี้
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๓  
 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งบูรณาการรวบรวม
องค์ความรู ้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มีอยู่และสนับสนุนให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขยายให้เป็นโมเดลในระดับสากล

          

๔  
 สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ พัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ วิจัย และสุนทรียะ
ศิลปกรรมของไทย รวมถึงการใช้งานศิลปะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารไทยสู่โลกผ่านพิพิธภัณฑ์

๕   
สถาบันช่างศิลป์ท ้องถิ่น ต ่อยอดและรักษา 
องค์ความรูศ้ลิปะพืน้ถ่ินอนัล�า้ค่าของประเทศให้คง
อยู ่คู ่ประเทศไทย ไม่สูญสลายไปตามกาลเวลา  
มีการสืบต่อความรู้ของช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น 

           

๒  สถาบันโลกคดีศึกษา มุ่งพัฒนาและบูรณาการ 
ด้านการต่างประเทศของไทยในแง่มุมต่าง ๆ ท�าให้
คนไทยรู้เราและรู้ทันโลก 
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ธัชชามีภารกิจและบทบาทส�าคัญที่จะท�าให้คนไทย
เข้าใจในอดีต สร้างความภาคภูมิใจในปัจจุบันและ 
ร่วมสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง  
สร้างอนาคตของประเทศ ด้วยองค์ความรู ้การพฒันางาน
วิชาการและงานวิจัยใหม่ ๆ ท่ีเช่ือมโยงสอดคล้องกับ 
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต  
โดยบูรณาการศาสตร์หลักทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม กับ ศาสตร์ทางด้านสงัคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในการสร้างองค์
ความรู้ที่อธิบายอดีต เกิดการสร้างภาคีเครือข่ายท่ี 
เข้มแข็งทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศในเชิงบูรณาการจาก 
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน และ
ภาคประชาชน ตามเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของพืน้ถิน่ 
เกดิการสร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจในประวตัศิาสตร์ 
รากเหง้า และความเป็นมาของคนไทยและวิถีการ
ด�าเนนิชวีติของผูค้นในภมูภิาค “สวุรรณภมู”ิ มุง่ให้เกดิ

ความเป็นอยู่ที่ดีด้วยอารยะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ระดบัโลก ทีน่�าต้นทุนทางวฒันธรรมและความคดิสร้างสรรค์
ทีมี่อยู ่มาพฒันาต่อยอดให้เกดิมลูค่าทางเศรษฐกิจ โดย 
“ธชัชา” จะเป็นกลไกในการขบัเคลือ่นในภาควชิาการ 
ช่วยเสริมและขับเคล่ือนจุดที่แข็งอยู่แล้วของประเทศ 
สู่การสร้างรายได้ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากการดึง
จุดแข็งและความโดดเด่นของมรดกทางวัฒนธรรม 
อนัล�า้ค่าของไทยทีต่ดิอนัดบัโลก และ ให้เป็นพลังขบัเคลือ่น
การยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

ธชัชาจะขบัเคลือ่นการวจิยัและพฒันา
บุ ค ล า ก ร ด ้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร ์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์
ของประเทศ ไปสูก่ารสร้างคณุค่าและ
ผลประโยชน์ของชาติ เกดิการพฒันาท่ี
ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทย 
เข้ากบัภูมภิาคและโลก ซึง่จะช่วยปิด 
ช่องว่างระบบการวจิยัสาขาสงัคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ ช่วยบูรณาการองค์ความ
รู้แบบสหวิทยาการ ซึ่งจะน�ามาสู่การ 
แก้ปัญหาแบบองค์รวม สร้างองค์ความรู้
และพฒันางานวจิยัใหม่ ๆ ทีเ่ชือ่มโยง
สอดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงของโลก
ในปัจจบุนัและอนาคต 
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การปฏิรูปการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพือ่ลดความเหลือ่มล�้า
และการพัฒนาประเทศ

ในทุกมิติ

๘ 
ผลสัมฤทธิ์

๑

๓
๒

๔

๖

๘

๕

๗

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในฐานะกระทรวงแห่งการปฏิบัติ 
และกระทรวงแห่งการพัฒนา
ประเทศ กองทุนนวัตกรรมเพือ่อุตสาหกรรมเต็มตัว 

เร่งวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

การให้ทุนวิจัยแก่เอกชน

พระราชบัญญัติส่งเสริม
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔
คุณค่าต่อมวลชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ : U2T)

นวัตกรรมเพือ่สังคม
ลดความเหลือ่มล�้า

อว. ส่วนหน้า

การสนับสนุนเฉพาะกิจ
ในสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-๑๙



การปฏิรูปเพื่อเชื่อมโยงการอุดมศึกษากับการสร้างนวัตกรรม สู ่การสร้างสรรค์สังคม 
สนับสนุนการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ให้ทุนวิจัยแก่ภาคเอกชน ที่จะร่วมขับเคลื่อน
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าเศรษฐกิจฐานราก เร่งสร้างอุตสาหกรรมฐานความรู้คู่ไทย ยกระดับ
วิสาหกิจทุกระดับให้มีรายได้สูง และ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการพัฒนากลไก
การประสานงานเชิงพื้นที่ ส�าหรับสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติสู่การเป็นประเทศ 
ท่ีพฒันาแล้วอย่างยัง่ยืน ตลอดจนแก้ไขปัญหาของประเทศทัง้ในยามปกต ิและในยามฉกุเฉนิ
ที่มีการแพร่ะบาดของโควิด-๑๙ ทั้งสิ้น ๘ เรื่อง

ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมเพือ่ลดความเหลือ่มล�้า
และการพัฒนาประเทศในทุกมิติ

๖.
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ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ
สูก่ารสร้างผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมไทย
ที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน 
การพัฒนาฐานราก ลดความเหล่ือมล�้าทางเศรษฐกิจ 
และสังคม   

๓ ปีที่ผ่านมา กระทรวง อว. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน ขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
อย่างเต็มก�าลังและต่อเนื่อง ซึ่งการปฏิรูปในครั้งนี้  
ไม่เพยีงแต่มกีารปรับโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที ่
ของหน่วยงานเท่านั้น แต่เป็นการปรับกระบวนทัศน์  
วธิคิีด และระบบการท�างานซ่ึงรวมถงึกฎ กตกิา ระเบยีบ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกการปฏิรูป ทั้งใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการแก้ไขข้อจ�ากดัทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและ
การวางรากฐานส�าหรับอนาคต โดยการปฏิบัติจริง 
ในภารกิจหลักทั้งในการก�าหนดนโยบาย การด�าเนิน
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การผลิตก�าลังคนและ 
ส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญาของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
ไทยไปด้วยกันในทุกมิติ น�าพาประเทศไทยก้าวไปสู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
วิทยาการ และบุคลากรที่มีคุณภาพ 

อว. จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระบบการศึกษากับระบบ
การสร้างนวตักรรม รองรบัสภาวการณ์การเปลีย่นแปลง
แบบพลกิโฉมทัง้ด้านเทคโนโลยีและการด�าเนนิธรุกจิ 
โดย อว. จะเป็นกลไกส�าคัญในระบบอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ีรับนโยบาย 
จากรฐับาล สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห ่งชาติ คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อน�าไปขับเคลื่อนนโยบาย 
สูก่ารปฏบัิตท่ีิบูรณการร่วมกบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
มุ ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาให้ไทยเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว 

ด้วยศกัยภาพของกระทรวง อว. ซึง่มสีถาบนัอดุมศกึษา
ในสังกัดทั้งหมด ที่กระจายในทุกภูมิภาค สถาบันวิจัย
และหน่วยงานสนับสนุนการท�างานในสังกัด อว.  
อกี ๑๘ แห่ง  จะเป็นกลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นประเทศ 
ให้ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ยั่งยืน 
และครบทุกมิติ โดยจะผนึกสรรพก�าลังและทรัพยากร 
โครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนและยกระดับสู ่
งานวิจัยแนวหน้าและการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง
โครงสร้างพืน้ฐานทางคณุภาพของประเทศ ขับเคลือ่น
การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศในทกุระดบั 

๖.๑ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ในฐานะกระทรวงแห่งการปฏิบัติ และกระทรวงแห่งการพัฒนาประเทศ 

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
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๖.๒
กองทุนนวัตกรรมเพือ่อุตสาหกรรมเต็มตัว
เร่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การจัดตั้ งกองทุนนวัตกรรมเพื่ ออุตสาหกรรม 
เป็นความร่วมมือระหว่าง อว. และสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มี
ศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม น�าไปสู่การสร้าง
โอกาสทางการแข่งขันและเสริมสร้างให้ธุรกิจเข้มแข็ง
และเตบิโตอย่างยัง่ยนื รวมถงึการพลกิฟ้ืนให้ธรุกิจกลบั
คนืสู่สถานภาพเดมิจากวกิฤตโิควิด-๑๙ ได้อย่างรวดเรว็
เพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
หลังจากวิกฤติผ่านพ้นไป
 

ในระยะแรกกองทุนนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
ด�าเนินการในลักษณะการระดมเงินทุนบริจาค
จากธุรกิจขนาดใหญ่เป็นช่องทางหลัก 

ก�าหนดเงินกองทุนไว้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
มาจากภาคเอกชน และ อว. โดยกองทุนส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมสมทบเงินเข้า
กองทนุนวตักรรมเพือ่อตุสาหกรรมในสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ 
ระยะเวลา ๓ ปี ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวม
ของกองทุนนวัตกรรมไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และ
บริษัทที่บริจาคเงินเข้ากองทุนน้ีจะได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้ถึง ๒ เท่าของจ�านวนเงินที่บริจาค เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการบริจาคเงินเข้ากองทุน

การจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม (Innovation Fund Foundation for 
Industry)” เพื่อเป็นองค์กรบริหารจัดการกองทุน
นวัตกรรม ซึ่งจะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
มากยิง่ขึน้ มกีารสนบัสนนุครอบคลุมทัง้รปูแบบทนุให้เปล่า 
และรปูแบบอืน่ อาท ิการให้ค�าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทาง และ การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมทั้งด้านการตลาด 
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การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรม คาดว่าจะกระตุ ้นให้ 
ภาคเอกชนลงทนุด้านนวตักรรมเพิม่ขึน้ ท�าให้มเีมด็เงนิ
ในระบบวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้น สอดคล้องกับ 
นโยบายเศรษฐกิจนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้มีการลงทุน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒  
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และช่วยยกระดับ

ศกัยภาพของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย 
เพิม่ศักยภาพการผลิตและการบรกิาร เกดิการปรับเปล่ียน
โครงสร้างและรปูแบบธรุกจิ ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพ
สินค้าและบริการเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ
นวตักรรมต่อไป

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขนั และน�าพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดกัรายได้ 
ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และมี 
การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีผลกระทบทาง
เศรษฐกจิสงู เพือ่ผลกัดนัให้เกดิผลติภณัฑ์ และ บรกิาร
มูลค่าสูง หรือให้เกิดธุรกิจใหม่ สร้างผู้ประกอบการ 
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชพีให้กบัประชาชน รวมทัง้ 
ผลกัดนัให้เกดิการท�างานร่วมกนั โดยเฉพาะภาคเอกชน 
ที่เป็นกลไกส�าคัญในการผลักดันผลงานวิจัย ไปสู ่

๖.๓ 
การให้ทุนวิจัยแก่เอกชน

การใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ โดยปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้สนบัสนนุทนุวจัิยและพฒันา
นวัตกรรมที่มีภาคเอกชนเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลัก 
ใน ๔ อุตสาหกรรม คือ การแพทย์และสุขภาพ  
ระบบคมนาคมแห่งอนาคต ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน  
รวมจ�านวนทัง้ส้ิน ๗๔๔ ราย เป็นเงนิท้ังสิน้ ๔,๓๕๑.๘๓ 
ล้านบาท โดยเอกชนร่วมสนบัสนนุงบประมาณ จ�านวน 
๑,๒๑๕.๒๙ ล้านบาท (เงินทุน ๔๗๙.๕๑ ล้านบาท  
และทุนในรูปแบบที่ไม่ใช่เงิน ๗๓๕.๗๘ ล้านบาท)  
ใน ๗๕๐ โครงการ 
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๖.๔ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ คุณค่าต่อมวลชน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผลงานด้าน
กฎหมายชิ้นส�าคัญของ อว. ที่มีข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาที่
ผู้รับทุนท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจาก
ภาครัฐไม่สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมได ้ด ้วยข ้อจ�ากัดด ้านกฎหมายและ 
กฎระเบยีบ ท�าให้ผลงานวจิยัและนวตักรรมยงัไม่น�าไป 
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงพระราชบัญญัติ
ฉบบันีท้�าให้ผูร้บัทนุหรอืนกัวจิยัสามารถเป็นเจ้าของ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากเงินสนับสนุน
ของภาครัฐได้ รวมถึงก�าหนดให้มีกลไกการบริหาร
จัดการและติดตามการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง มาตรการบังคับใช้สิทธิโดย
รัฐในกรณีจ�าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ 

ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ผู้รับทุนซ่ึงอาจเป็นได้ทั้ง
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย ภาคเอกชน รวมถึง 
คณะบุคคลและประชาชนซึ่งเป็นคู่สัญญารับทุนสนับสนุน 
การวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานของรัฐ สามารถเป็น 
เจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ค้นพบขึ้นได้ เมื่อมี
การเปิดเผยการค้นพบดงักล่าวต่อหน่วยงานผูใ้ห้ทนุ รวมถงึ

การแจ้งความประสงค์ขอเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม รวมทั้ง จัดท�าแผนและกลไกการใช้ประโยชน์ 
โดยผูร้บัทนุจะต้องน�าผลงานดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีหรือระยะเวลาอื่นตามที่ก�าหนดแล้วแต่
ลักษณะเฉพาะของประเภทผลงาน และในกรณีท่ีผู้รับทุน
มีรายได ้จากการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ผู้รับทุนจะต้องจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ 
นักวิจัยซึ่งเป็นผู้สร้างผลงานดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีเจตนารมณ์ที่ส�าคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ มุ ่งหวังให้มีการน�าผลงานวิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและ 
สิง่แวดล้อม สร้างประโยชน์ให้สงัคมหรอืชมุชน และยกระดบั 
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืน  
โดยก�าหนดให้กองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
จัดสรรเงินสนับสนุนและส่งเสริมการน�าผลงานวิจัยและ
นวตักรรมเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมไปใช้ประโยชน์ใน
วงกว้าง ครอบคลมุ เกษตรกร กลุม่อาชพีในชมุชน วสิาหกจิ
ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชนใน
พืน้ที ่สามารถเข้าถงึได้ง่าย โดยสภานโยบายการอดุมศกึษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมชาต ิจะก�าหนดหน่วยงาน
เฉพาะให้มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการด�าเนินการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง รวมถึงให้
หน่วยงานดงักล่าวจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
แก่นักวิจัยท่ีด�าเนินการอันก่อให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย
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๖.๕ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 
(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือ่วนัที ่๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 
ได้มมีตริบัทราบและอนมุตัโิครงการยกระดับเศรษฐกจิ
และสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ (๑ ต�าบล ๑ มหาวทิยาลยั) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต�าบลแบบบูรณาการ โดยมมีหาวทิยาลยัในพืน้ทีท่�า
หน้าที่เป็น System Integrator ในการจ้างงาน
ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้ม ี
งานท�าและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และจดักจิกรรมเพือ่
พฒันาต�าบลตามปัญหาและความต้องการใน ๔ ประเดน็

หลัก ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
การยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่น ๆ การสร้าง
และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เน้นการยกระดับ 
การท่องเที่ยว การน�าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
การดูแลสุขภาพและเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้อง และ 
การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อมด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน 
การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ตลอดจนจัดท�า
ข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน
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ผลการด�าเนนิงานที่ส�าคญัภายใต้โครงการฯ มดีงันี้ 

 ๒  
ผู้ได้รับการจ้างงาน ได้รับการพัฒนาทักษะที่ส�าคัญ 
๔ ด้าน ได้แก่ Digital Literacy, English Literacy 
Financial Literacy และ Social Literacy ผ่าน
ระบบการศึกษาแบบออนไลน์ เฉล่ียด้านละกว่า 
๖๑,๐๐๐ คน      

 ๓  
ยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลของมหาวทิยาลัย รวมถงึเกิดกจิกรรมเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคม
ในพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ รายต�าบลตามโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละต�าบล  
ทั้งการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การน�าองค์ความรู้
ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาต�าบลตามปัญหาและความต้องการ 
ของพื้นที่ จ�านวน ๒๕,๖๐๐ กิจกรรม 

 ๑  
เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และ
นักศึกษา ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉลี่ย ๕๗,๒๖๔ คน
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๔ ของเป้าหมาย 
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๕  
การลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ การช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอทุกภยัในพืน้ทีต่่าง ๆ  ทัว่ประเทศ 

 ๔  
ได้จัดให้มีกิจกรรมแข่งขัน U2T National Hackathon 
2021 ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมระดมความคิด
อย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพืน้ทีจ่รงิ
กว่า ๓,๐๐๐ ต�าบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้านนวัตกรรมทีต่อบโจทย์กับบรบิทในพืน้ที ่ผ่านการเรยีนรู้ 
ปฏิบัติจริงในชุมชน และผ่านกิจกรรมภายใต้โจทย์ 
“แนวทางแก้ปัญหาขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 

๖  
ปรับบทบาทเป็น “จิตอาสา” ช่วยโรงพยาบาลสนาม 
เพือ่รบัมอืโควดิ-๑๙ สร้างความปลอดภยัให้กบัประชาชน 
ชุมชน ช่วยเหลือชาวบ้านให้รู ้จักวิธีป้องกันตนเอง  
และรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิด-๑๙  
ด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน เผยแพร่

๔ ด้าน คอื (๑) เศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
(๒) การน�าองค์ความรูด้้านเทคโนโลยี
และสุขภาพไปช่วยบริการชุมชน  
(๓) เศรษฐกิจหมุนเวียน และ (๔) 
การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
ซึ่ งมี ผู ้ สน ใจสมัครมา เข ้ า ร ่ วม
กิจกรรมถึง ๙๖๕ ทีม หรือกว่า 
๕,๐๐๐ คน จาก ๘ ภูมิภาค โดย 
รอบแรกได้ท�าการคัดเลือกให้เหลือ 
๓๐๐ ทีม จากนั้นจึ ง คัดเหลือ  
๔๐ ทีมสุดยอดผ่านเข้ารอบสุดท้าย  
เพือ่แข่งชงิแชมป์ประเทศและค้นหา
ทมีผูช้นะระดบัประเทศจ�านวน ๕ ทมี 
ที่ ได ้รับคัดเลือกให้ได ้รับรางวัล 
ชนะเลศิ ทีส่ามารถน�าผลจากกิจกรรม
ไปพัฒนาต่อยอดการพัฒนาพื้นที่
อย่างยั่งยืน
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นอกจากน้ี อว. ด�าเนินการจัดท�าข้อมูลต�าบล  
ที่สามารถแสดงสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 
ศักยภาพและความพร้อมของต�าบล และได้มี 
การจัดท�าข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ของประเทศ 
(Thailand Community Big Data) โดยเป็น 
การรวบรวมข้อมูลทางด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ในพื้นที่ของต�าบล และได้ท�าความร่วมมือกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กระทรางเกษตร
และสหกรณ์ กรมการท ่องเที่ยว กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณชิย์ กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวง
แรงงาน เป็นต้น ในการเช่ือมโยงและวเิคราะห์ข้อมูล
ในทุกมิติ เพื่อเป็นฐานข้อมูลส�าหรับการเผยแพร่ 
ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
ดังกล่าว ในการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชน 

ข้อมลูทีถ่กูต้องเกีย่วกบัวคัซนี ซกัซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน และเร่งส�ารวจ
คนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนที่มี 
โรคประจ�าตวั เร่งสร้างความมัน่ใจ และอ�านวย
ความสะดวกให้คนกลุ่มนี้ และคนในชุมชน 
ได้รับการฉดัวัคซีนเพ่ือสร้างภมิูคุม้กัน และสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างปกติอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ อว. ได้ด�าเนินการจัดท�าการวิเคราะห์และถอดบทเรียนผลการด�าเนินการ 
ภายใต้โครงการ จ�าแนกตามระดับการด�าเนินการของมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค 
และระดับต�าบล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม QR CODE นี้ 
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อว. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยใช้นวัตกรรม 
เชงิสงัคม พร้อมกลไกสนบัสนนุทีมุ่ง่สร้างและพฒันา  
รวมทัง้ ยกระดบัธรุกิจนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และสนับสนุน
ชมุชนท้องถิน่ โดยใช้ประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยมี
เครอืข่ายพนัธมติรในการด�าเนนิโครงการร่วมกัน 
เพือ่ให้เกดิการสนบัสนนุและขยายผลการพฒันา
ธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
พร ้อมทั้งก�าหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
แพลตฟอร์มโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม คือ 
“การสร้างเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนสังคมด้วย
นวัตกรรมเพื่อสังคม”

แพลตฟอร์มโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม สร้าง 
ความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการสังคม  
ลดความเหลื่อมล�้า ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการสร้างธุรกิจ 
นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมเชิงสังคม 
โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้ประโยชน์
หรือสาธิตน�าร่องผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เพิ่ม
มูลค ่า  เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น  
ในประเดน็นวตักรรมเชงิสงัคม ๙ ด้าน คอื (๑) ด้าน 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (๒) ด้านความเชื่อมโยง 
ระหว่าง อาหาร น�้า และพลังงาน (๓) ด้านการศึกษา  
(๔) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม  

๖.๖
นวัตกรรมเพือ่สังคมลดความเหลือ่มล�้า
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ผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๕ ได้จัดตั้งหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จ�านวน ๑๒ แห่ง 
สามารถพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมไปสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่จ�านวน ๑๑๗,๔๑๐ ราย  
มีการด�าเนินโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมใน 
๑๑ จงัหวดัยากจน เพือ่ช่วยกลุม่ผูม้รีายได้น้อยจ�านวน 
๔๔,๕๖๘ ราย และมีการส�ารวจปัญหาความต้องการ

นวัตกรรมของชุมชนจ�านวน ๑๘๐ ชุมชน นอกจากนี้ 
ยงัมกีารสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่ขบัเคล่ือนงาน
นวตักรรมเพือ่สังคมจ�านวน ๔๔ หน่วยงาน โดยร่วมกนั
บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมจ�านวน ๑,๗๘๒ ราย  
จนสามารถสนบัสนนุทนุเพือ่ด�าเนนิโครงการนวตักรรม
เพือ่สังคมได้ ๔๘๗ โครงการ ก่อให้เกดิการลงทนุในธรุกจิ 
เพือ่สงัคมมลูค่าราว ๑,๓๕๙ ล้านบาท สร้างผลกระทบ
เชิงสังคมได้มากกว่า ๔๐๐ ล้านบาทต่อปี

(๕) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน (๖) ด้านภาครัฐและ 
ความเป็นเมอืง (๗) ด้านสขุภาพ (๘) ด้านการท่องเทีย่ว
และวัฒนธรรม และ (๙) ด้านการจัดการภัยพิบัติ  
ผ่านกลไกการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ 
ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน

นวตักรรมเพือ่สงัคม รวมถงึแสดงออกถงึความรับผดิชอบ 
ต่อสงัคมร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชมุชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม 
หน่วยงานวจิยัทัง้ภาครฐัและเอกชน หน่วยงานสนบัสนนุ
เงินทุน และภาคประชาสังคม 
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นโยบายการด� า เนิ น ง าน เ ชิ งพื้ น ท่ี 
ที่สนับสนุนการน�าองค ์ความรู ้ด ้าน
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์ วิจัยและ
นวัตกรรม ไปพัฒนางานในจังหวัด  
เพือ่ยกระดบัความเป็นอยู ่ให้กับประชาชน 
ในทุกพ้ืนที่ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างมี
คุณภาพ โดยน�าศักยภาพของจังหวัด  
มาผนวกกับความรู้จากการวจิยัและพฒันา 
นวัตกรรม ที่มีฐานองค ์ความรู ้จาก 
การบรูณาการสรรพศาสตร์ในการตอบโจทย์ 
โดยบรูณาการเชิงสร้างสรรค์ ทีห่ลากหลาย 
และยกระดับศั กยภาพของชุ มชน 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมทัง้ส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นท่ีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  
ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจบนฐานของ
องค์ความรูด้้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง 
การสนบัสนนุงานวิจยัเพือ่พฒันาในเชิงพืน้ที ่เพือ่พัฒนาความเข้มแขง็
ของระบบเศรษฐกจิเชงิพืน้ทีแ่ละสงัคม จากฐานภายในอย่างยัง่ยนื  

การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุน 
การพฒันาจงัหวดัเพือ่ขบัเคลือ่นไทยไปด้วยกนั หรอื “อว. ส่วนหน้า” 
ทั้ง ๗๖ จังหวัดของประเทศ เพื่อเป็นหน่วยประสานงานระหว่าง
จังหวัดกับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด อว. ทั้งหมด 
เพือ่ร่วมกนับรูณาการศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องสู่การพฒันาและแก้ปัญหา
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาจนเกิดนวัตกรรม
หลากหลายของสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชุมชน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด โดยมี
โครงสร้างการด�าเนินงานในระดับจังหวัด ดังนี้
• ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief 

Science Officer : PCSO) คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
ทีรั่บผดิชอบงานด้านยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ท�าหน้าที่ 
ประสาน ก�ากบั ดูแล และ ตดิตามงานหรือแผนงานบูรณาการ
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ 
แต่ละจังหวัด รวมทั้งเชื่อมโยงการด�าเนินงานตั้งแต่ระดับ
กระทรวงสู่ระดับจังหวัด เพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ต่อไป

• หวัหน้าหน่วยปฏบิตักิารส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุน
การพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Chief  
Technical Officer : CTO) คือ ตัวแทน อว. ในพื้นที่ ที่ได้
รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นอธิการบดี หรือ รองอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่
จังหวัด หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยท�าหน้าที่ประสาน  
ให้ค�าปรึกษา แก้ไขปัญหา ผลักดันแผนงานและโครงการ
พฒันาพืน้ที ่ด้านอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

๖.๗ 
อว. ส่วนหน้า
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ระดับจังหวัด ร่วมกับ PCSO และหน่วยงาน
จังหวัด ในการพัฒนาองค์ความรู้สรรพศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างรอบด้านและครบ 
ทุกมิติ

• ผู้ประสานงาน อว. ประจ�าจังหวัด (Provincial 
Coordinator : PC) คือ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของ
ส�านักงานปลัดกระทรวง อว. ประสานงาน 
ระหว่างส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติการของ อว. 
ส่วนหน้า ประจ�าจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง ๗๖ จังหวัด

ผลสัมฤทธิ์จากการสร้างกลไกการประสานประโยชน์
เชิงพื้นที่ โดย อว. ส่วนหน้า ได้ด�าเนินงานตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายและหน้าท่ีส�าคัญในการผลกัดันภารกิจ ๔ ด้าน 
ดังนี้ 
(๑) ขบัเคลือ่นแผนงานและโครงการ ด้านอดุมศกึษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพื้นท่ี  
โดย อว. ส่วนหน้า ได้พัฒนาแผนงานและ
โครงการที่เป็นข้อเสนอความต้องการของพื้นที่ 
สู่แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภูมิภาค
จ�านวน ๑๓๘ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๘๔๙.๓๖๔๙ ล้านบาท 

(๒) ประสานการน�างานด้านอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยัและนวตักรรมไปเพิม่ขดีความสามารถโดย
เสรมิศกัยภาพจงัหวดั ในแต่ละด้านตามบริบท
พื้นที่ 

• ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อาทิ 
โครงการเชียงใหม่ ๑๒ เดือนเมืองเทศกาล 
โครงการ Lampang Creative Tourism 
และมาลัยวิทยสถานจังหวัดเลย เป็นต้น

• ด้านการเกษตร อาท ิการจดัการระบบเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และ Smart Farm 
การพฒันาระบบโคเนือ้แบบครบวงจรจงัหวดั
นครพนมและศรีสะเกษ มหานครผลไม ้
ภาคตะวันออก การส่งเสริมหลักสูตร Smart 
Farmer ด้วยเทคโนโลยี Aqua IoT เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ ้งให้แก่เกษตรกร
จังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยฐีานชวีภาพและนวตักรรมเพ่ือเพิม่
มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรในภาคใต้

• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด ้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภู มิสารสนเทศ  
การอนุรักษ ์ทรัพยากรชายฝั ่งเชื่อมโยง 
การท่องเทีย่วเชงินเิวศ การพฒันาและสร้าง 
ความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมแก่ประชาชน
จงัหวดันครปฐม นนทบรุแีละราชบรีุ การแก้ไข
ปัญหาขยะและการจัดการขยะในครัวเรือน 
ให้กบัชมุชนจงัหวดัราชบรุแีละประจวบครีขีนัธ์
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• ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น Aging well : Aging Connected Lampang การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลภาครัฐของ 
จังหวัดชัยภูมิ

(๓) ส่งเสริมและน�าองค์ความรู้ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น ประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตผลและ
ผลติภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ผลิตภณัฑ์อตัลักษณ์ของแต่ละจังหวดั 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและชุมชน 
และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน 

ก้าวถัดไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มุ่งเน้นการน�า 
“BCG Model” (Bio-Circular-Green Economy 
Model) ซึ่งเป็น “วาระแห่งชาติ” ของรัฐบาล ที่จะ
น�าพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการเป็นประเทศ
ที่มีรายได้สูง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเสริม
สร้างจุดแข็งของประเทศอันเป็นภารกิจหลักของ
กระทรวง อว. ซึ่งรวมถึงสถาบันการศึกษาทุกที่ และ  
อว. ส่วนหน้า ช่วยกันขับเคลื่อน BCG ในการพัฒนา
พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

(๔) พัฒนาและให้ความช่วยเหลือจังหวัดเร่งด่วน เช่น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  
อว. ส่วนหน้า มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงานของจังหวัด ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มี 
ความพร้อม จดัตัง้โรงพยาบาลสนาม ส�าหรบัรองรบัผูป่้วยโรคโควดิ-๑๙ เข้ารบัการรกัษาและบรูณาการร่วมกบั
หน่วยงานในจงัหวัดแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด และจดัท�าแอปพลเิคชนัสนบัสนนุการด�าเนนิงานของจังหวดั

การส่งต่อนโยบาย มาตรการ หรือกลไกต่าง ๆ จาก 
ส่วนกลางไปสูก่ารพฒันาพืน้ทีต้่องอาศยั “อว. ส่วนหน้า” 
เป็นกลไกการขับเคล่ือนส�าหรับการสร้างคน สร้าง 
องค์ความรู ้และสร้างนวตักรรม อกีทัง้บรูณาการภารกจิ 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนา และ
ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ อันจะสามารถน�า
ศกัยภาพ อว. ส่งมอบโอกาสและอนาคตของประเทศไทย
ให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม 

ทั้งนี้สามารถอ่านเอกสารผลการด�าเนินงานของ อว. ส่วนหน้า 
เพิ่มเติมได้ใน E-book ผ่านช่องทาง QR code
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ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง อว. มดี�ารทิีจ่ะให้
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมจัดตั้ง 
โรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วย 
โควิด-๑๙ ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลได้เนื่องจากเตียงไม่เพียงพอ
เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกันสู้ภัยโควิดเคียงข้าง
ประชาชนให้รอดพ้นวิกฤติไปด้วยกัน 

มหา วิทยาลั ยธรรมศาสตร ์ ได ้ จั ดตั้ ง 
โรงพยาบาลสนามเป็นแห่งแรกของไทย 
ขนาด ๔๕๐ เตียง ท่ีเปิดรับผู้ป่วยโควิด 
ล้นโรงพยาบาล ในช่วง พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ขยายเป็น ๔๗๐ เตยีงใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อมา 

ได้ขยายมายงัโรงพยาบาลรามาธบิด ี โดยใช้อาคารจกัรนีฤบดินทร์  
มีขนาด ๔๐๐ เตียง และ ขยายสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  
สนับสนุนการท�างานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ โดยได้
ด�าเนนิการจดัตัง้โรงพยาบาลสนามในเครอืข่าย อว. ทัง้ส้ิน ๕๓ แห่ง 
และศูนย์แยกกักชุมชน อว. จ�านวน ๑๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๖๙ แห่ง 
ใน ๕o จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเตียงพร้อมรับผู้ป่วย จ�านวน 
๑๓,๔๓๓ เตียง (เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 
๒,๘๗๙ เตียง ภาคกลางไม่รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
๘๒๔ เตียง ภาคใต้ ๒,๕๖๗ เตียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒,๖๕๗ เตียง ภาคเหนือ ๓,๗๒๕ เตียง และ ภาคตะวันออก  
๗๘๑ เตียง) และพร้อมขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยได้ถึงจ�านวน 
๑๖,๕๐๐ เตียง นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการโรงพยาบาลสนาม อว.  
ได้ดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งส้ินจ�านวน ๑oo,๘๙๘ คน  
(ข้อมูล ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕) 

๖.๘ 
การสนับสนุนเฉพาะกิจในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-๑๙

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์
เชญิพระราชทรพัย์พระราชทานเพือ่สนบัสนนุ
การด�าเนนิการรองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ โดย ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก 
เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง อว. 
รับพระราชทานจ�านวน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น และได้จดัสรรให้กบัโรงพยาบาลสนาม
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ จ�านวน 
๑๗,๓๐๐,๐๐๐ บาท และจัดซื้อชุดป้องกัน 
เชื้อไวรัสส่วนบุคคล (ชุด PPE) จ�านวน 
๑๐,๐๐๐ ชุด เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
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อว. จัดท�าโครงการความร่วมมือกับศิริราชมูลนิธิ 
และจัดตั้งกองทุนส�าหรับสนับสนุนโรงพยาบาล
สนามในเครือข่าย อว. มจี�านวนเงนิบรจิาคทัง้หมดกว่า 
๙ ล้านบาทโดยมอบให้ศิริราชมูลนิธิเป็นผู้บริหาร
จดัการ และได้มอบให้โรงพยาบาลสนามทัว่ประเทศ

ซึ่งมีจ�านวนกว่า ๕๐ แห่ง ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โดยจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลสนาม
เครือข่าย อว. ที่มีผู ้เข้าพักรักษาแล้ว และเป็น 
ศูนย์แยกกักชุมชน รวมเป็นเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท

“อว. พารอด” ภายใต้แนวคดิ “เปลีย่นคนทีร่อเป็นคน
ที่รอด” และได้จัดตั้งศูนย์ประสาน อว. พารอด ซึ่งมี
ปลดักระทรวง อว. เป็นทีป่รกึษาศนูย์ ท�าหน้าทีป่ระสาน
เครือข่ายจากทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือประชาชนไทยให้ผ่านพ้น
วิกฤติโควิด-๑๙ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การสร้าง
ขวัญก�าลังใจและเสริมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย
โควิด-๑๙ ผ่านการกักตัวที่บ้าน และ การกักตัวใน
ชมุชน โดยด�าเนนิการร่วมกบัจติอาสาและอาสาสมคัร 
รวมทัง้ผูป่้วยทีห่ายดแีล้ว ให้เข้ามาร่วมพดูคุย แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และการปฏบิตัติวัของผูต้ดิเชือ้โควดิ-๑๙ 
และได ้มีการร ่วมมือกันบรรจุหีบห ่อและจัดส ่ง  
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อว. ได้ขอรับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-๑๙ จาก 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้บริการ
ฉดีวคัซีนส�าหรับบคุลากร นสิติ นกัศกึษา และผูเ้ข้าร่วม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายต�าบลแบบ
บรูณาการ โดยได้ร่วมกับทีป่ระชุมอธกิารมหาวทิยาลยั 
จดัตัง้หน่วยให้บริการฉดีวคัซีนส่วนกลาง จ�านวน ๑๑ หน่วย 
ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล และได้เริม่

“กล่อง อว. พารอด” ซึ่งประกอบไปด้วย ยาสมุนไพร 
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่าง ๆ เพิ่มเติมจากท่ีโรงพยาบาล 
จดัให้ เพ่ือส่งให้กบัผูป่้วยทีอ่ยูใ่นการดแูลของโรงพยาบาล
ในเครือข่าย โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร ์
แห่งประเทศไทย (UHosNet) รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทั่วประเทศ 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ ในทุกพื้นที่ท่ัวประเทศตามวาระ 
แห่งชาต ิสร้างภมูคิุม้กนัหมูพ่ร้อมกนัทัว่ไทย โดยหน่วย
ให้บริการฉีดวัคซีนของ อว. ทั่วประเทศ ได้ให้บริการ
ฉดีวคัซีนแก่บคุลากร นสิตินกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา 
รวมทั้งประชาชนทั่วไป ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  
รวม ๑,๐๙๗,๒๔๗ โดส
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โดยส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ร้อยละ ๑๐.๖๘ ภาคเหนือร้อยละ ๑๐.๐๖ ภาคใต ้
ร้อยละ ๔.๐๓ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก 
รวมกันที่ร้อยละ ๒.๔๒ และ ภาคกลาง (ยกเว้น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ร้อยละ ๑

อว. Clear&Clean โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ได ้ศึกษาและพัฒนาวิธีการท�าลายเช้ือโควิด-๑๙  
ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ  
ศนูย์ฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ-๑๙ เพือ่คนืพืน้ทีส่าธารณะ
ให้ประชาชน รวมทัง้ปฏบิตักิารร่วมกบัสถานศกึษาและ
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ซึ่งได้
ลงพ้ืนที่ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
รวม ๒๖ คร้ัง เพือ่ฉดีพ่นฆ่าเชือ้ท�าความสะอาด ส่งมอบ
อุปกรณ์และสนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE 
พร้อมสาธิตวิธีการใช้น�้ายาโซเดียมไฮโปคลอไรท์  
(Sodium Hypochlorite) ตามทีส่หภาพยโุรปแนะน�า

ให้ใช ้ในการฆ่าเชื้อโควิด-๑๙ รวมทั้งจัดท�าคู ่มือ 
การใช้งานถ่ายทอดองค์ความรูก้ารใช้งานน�า้ยาฆ่าเชือ้ 
ผ่านวิดีโอสาธิตให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน�าไป
ศึกษาและใช้ประโยชน์
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