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พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ

นำยกรัฐมนตรี

การพัฒนาด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นรากฐานส�าคญัในการสร้างความเจรญิก้าวหน้าให้แก่ประเทศ
ในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซ่ึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ซึง่สามารถน�าไปใช้ในการจดัการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ  ได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในภาวะทีท่กุประเทศทัว่โลกต้องเผชญิ
กับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้พัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ท้ังชุดตรวจ วัคซีน 
และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ สนับสนุน 
ให้รัฐบาลสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดให้อยู่ใน 
วงจ�ากัด ผมหวังว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมจะเป็นก�าลังส�าคัญที่ด�ารงไว้ซึ่งแนวทางและ
นโยบายทีมุ่ง่เน้นพฒันาบคุลากร ส่งเสรมิการพฒันาประเทศชาติ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการสร้างผลงานวิจัย การพัฒนา
นวัตกรรม และการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปปรับใช้และต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคม ภาคการผลิต 

(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

และบริการ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวเนื่องกับการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่
ประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อน
และสนับสนุนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากล และ 
ยกระดบัประเทศไทยให้เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้วด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสน้ีผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ทัง้หลาย อกีทัง้เดชะพระบารมีของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีโปรดดลบนัดาลประทานพร 
ให้คณะผู้บรหิาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ และผู้ทีเ่กีย่วข้องทุกคน 
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
ทีส่มบรูณ์แขง็แรง และสัมฤทธผิลในส่ิงทีพ่งึปรารถนาทกุประการ
โดยทั่วกัน

เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ�าปี 2563
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
พุทธศักราช 2564
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เนื่องในโอกาสที่เข้ารับต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นปีแรกนั้น ผมมีความตั้งใจที่จะสานต่อโครงการ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพราะผมเชื่อมั่นว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของมันสมองของรัฐบาล สังคม และประเทศชาติ  
เหตุเพราะความรู้และการศึกษาในแขนงต่าง ๆ ที่ปลูกฝังให้เยาวชนนั้น จะสามารถ
ช่วยพัฒนาให้พวกเขาเหล่านั้นมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศไทย และสามารถ 
น�าองค์ความรูท้ีม่ไีปแข่งขนักบัในระดบันานาชาต ิ อกีทัง้การวจัิยและนวตักรรมต่าง ๆ  
ยังสามารถช่วย Reskill และ Upskill เพื่อเสริมทักษะให้แก่เยาวชนและบุคลากร
ของประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้มีอนาคตที่มั่นคงมากยิ่งข้ึน จนกลายเป็นแรงผลักดัน
และแรงขับเคล่ือนที่ส�าคัญของประเทศชาติบ้านเมือง

นำยเอนก  เหล่ำธรรมทศัน์

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผมเชื่อมั่นว่ำกระทรวง อว. 
เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง
ของมันสมองของรัฐบำล 
สังคม และประเทศชำติ  
เ ห ตุ เ พ ร ำ ะ ค ว ำ ม รู้ แ ล ะ 
กำรศึกษำในแขนงต่ำง ๆ  
ที่ปลูกฝังให้เยำวชนนั้น จะ
สำมำรถช่วยพัฒนำให้พวกเขำ
เหล่ำนั้นมีศักยภำพในกำร
พัฒนำปร ะ เทศ ไทยแล ะ
สำมำรถน�ำองคค์วำมรูท้ีม่ไีป
แขง่ขันในระดบันำนำชำติ

ภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 เกิดผลกระทบในภาพรวม
เป็นวงกว้าง ซ่ึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมคือหน่ึงในหลายภาคส่วนท่ีร่วมมือกับรัฐบาล 
ในการแก้ไข รับมือ และฟ้ืนฟปูระเทศไทยให้รอดพ้นวกิฤตการณ์นี้  
โดยร่วมกันพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังมี
การมุ่งเน้น Digital Transformation ให้แก่คนที่ต้องการเป็น 
นักวิชาชีพ ผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพ ในยุคดิจิทัล เพื่อเป็น 
การสร้างโอกาสให้เรยีนรู้โลกดจิทัิล และเพ่ิมทกัษะในการปรบัตัว 
และอยู่รอดในโลกปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ได้อย่างไม่คาดคิด โดยมีการด�าเนินการตามทิศทางยุทธศาสตร์ 
4 Pillars คือ 

1. สร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม 

2. เผยแพร่องค์ความรูผ้ลงานวจิยัและนวตักรรมไปสูป่ระชาชน
ด้วยการวางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย 

3. น�าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

4. บรูณาการทกุภาคส่วนในกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้น�า
ในการขบัเคล่ือนและพฒันาประเทศ สร้างความเปลีย่นแปลง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในฐานะรฐัมนตรกีระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม ขอขอบคุณชาวกระทรวง มหาวทิยาลัย และสถาบนัวจิยั
ต่าง ๆ ที่ร่วมมือกันวางนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย 
ไปด้วยกัน และขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้ความไว้วางใจที่
ให้ผมมาด�ารงต�าแหน่งนี้ โดยผมตั้งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มี
ศกัยภาพ ยดึหลกัการพฒันาคน งานวิจยั และนวตักรรมทีน่�าไปสู ่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเป็นปีที่ 2 ของการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการขับเคล่ือนการอุดมศึกษาควบคู่กับ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากลและ 
เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 

กระทรวงฯ ได้เชื่อมโยงภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 
แผนระดับ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนระดับ 2  
เช่น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนระดับ 3 ได้แก่ แผนด้านการอุดมศึกษา 
เพือ่ผลติและพฒันาก�าลงัคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 และแผนด้านวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565   

ศำสตรำจำรย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม

ส�านักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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กระทรวงฯ ได้ผลกัดนัทีเ่ป็นโครงการส�าคญัตามนโยบายกระทรวง 
ดังนี้

1. การผลิตก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่น 
การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย การพัฒนานโยบาย 
ก�าลงัคนและการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Future Lab) 

2. การวจิยัและนวตักรรมทีต่อบโจทย์ของประเทศ เช่น กองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมืองนวัตกรรม
อาหาร (Food Innopolis) ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง การส่งเสริมให้
บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาค
อุตสาหกรรม 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก เช่น  
การเพ่ิมศักยภาพการให ้บริการทางด ้านสาธารณสุข  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการบริหาร
จดัการทรพัยากรน�า้ การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและชมุชน
เข้มแข็ง การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการด้าน
ชวีวทิยาศาสตร์สขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุการพฒันา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

4. การพัฒนาการจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เช่น การผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม การพัฒนาและผลิต
ก�าลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0  
การผลติบณัฑติสาขาวชิาทีข่าดแคลน การพฒันามหาวทิยาลัย
ไซเบอร์ไทยเพือ่การจดัการเรยีนการสอนในระบบเปิด (Thai-
MOOC) การยกระดบัสมรรถนะก�าลงัคนวัยแรงงานเพือ่อนาคต 
(Upskill/Reskill) โครงการปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับทุกคน  
(AI for All) 

นอกจากน้ี ได้ผลักดันโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายต�าบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู ่ต�าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน 60,000 
ต�าแหน่งงาน ในพื้นที่ 3,000 ต�าบลทั่วประเทศ 

ผมขอขอบคณุและเป็นก�าลงัใจให้คณะผูบ้ริหาร ข้าราชการ และ
บุคลากรของกระทรวงฯ ทุกท่านท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเท
ท�างานเพื่อภารกิจของกระทรวงฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
ของประเทศและประชาชนต่อไป

ผมขอขอบคุณและ เ ป็น
ก�ำลังใจให้คณะผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร และบุคลำกร
ของกระทรวงฯ ทุกท่ำนที่
ไดร้ว่มแรงรว่มใจและทุม่เท
ท� ำงำนเ พ่ือภำรกิจของ 
กระทรวงฯ อันจะก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ของประเทศและ
ประชำชนต่อไป

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล)
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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นำยปฐม  สวรรค์ปัญญำเลิศ

อธิบดี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการให้บริการทางวิทยาศาสตร์  
ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทางด้านการผลิต ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสงัคมอย่างยัง่ยนื โดยมกีารด�าเนนิงานสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน สู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
โดยมีทิศทางการขับเคล่ือนของหน่วยงาน คือ
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• น�าผลจากการศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส�าคัญ 
ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายมาใช้ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม และเสรมิสร้างศกัยภาพผูป้ระกอบการ ให้สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 

• สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอื เพือ่การร่วมสร้าง
งานวจัิยและพฒันานวตักรรม เชือ่มโยงระหว่างห้องปฏบิตักิาร
ทดสอบของประเทศ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และ 
ผูเ้กีย่วข้อง เพือ่สร้างกลไกการบรูณาการระบบงานโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านคณุภาพทีเ่อือ้ให้เกดิการพฒันาสินค้าและบรกิาร 
จากนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
ผู้ประกอบการและประเทศ

• ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม และยกระดับผู้ประกอบการ 
ให้มีศักยภาพ สมรรถนะ ทักษะทางโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพ ส�าหรับน�าไปใช้ในภาคการผลิตในการพัฒนา
สนิค้าและบรกิารที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ในเวทีการค้าสากล

วศ. มุ่งเน้นให้บริกำรทำง
วิทยำศำสตร์ ส่งเสริมกำรวจิยั 
พัฒนำ ทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพ
ทำงดำ้นกำรผลติ ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่ำงยัง่ยืน

(นายปฐม  สวรรค์ปัญญาเลิศ)
อธิบดี

วศ. ม่ันใจว่า การด�าเนินงานของหน่วยงาน จะเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการช ่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มี 
ความเข้มแข็งเจริญเติบโตอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
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ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ

ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (อว.) เป็นหน่วยงานระดบัประเทศในการก�ากับดูแลความปลอดภัย 
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และรังสีที่มีศักยภาพ และความพร้อม 
ในการเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาเครอืข่ายการก�ากบัดแูลความปลอดภยัทางนิวเคลยีร์  
และรังสีของอาเซียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ 
รังสีของประเทศ

นำยเพ่ิมสุข  สัจจำภิวัฒน์ 

เลขำธิกำร
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(นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์) 
เลขาธิการ

ในฐานะผูบ้รหิาร ปส. ได้ท�าการผลกัดันนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้านพลังงานนวิเคลยีร์ ของประเทศ พ.ศ. 2560-2569 
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
นานาชาติในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย โดย
นโยบายฉบับน้ียังให้ความส�าคัญในการก่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภยัจากการใช้ประโยชน์จากพลงังานนวิเคลยีร์ในทางสนัติ 
รวมทัง้เป็นการสร้างความเข้มแขง็ของระบบการผลิต การพฒันา
ก�าลังคน โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

2. การก�ากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ 

3. การผลติและพฒันาก�าลงัคนและโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ 

4. การใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน 
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในด้านการแพทย์ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย รวมทั้ง 
เป็นส่วนส�าคัญท่ีจะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของประเทศ 
ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ปส. เป็นหนว่ยงำนระดบัประเทศ
ในกำรก�ำกบัดแูลควำมปลอดภัย 
กำรใช้ประโยชน์จำกพลังงำน
นวิเคลียร์ และรังสทีีม่ศีกัยภำพ 
และควำมพร้อมในกำรเป็น 
ผู้น�ำด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย 
กำรก�ำกับดูแลควำมปลอดภัย 
ทำงนิวเคลียร์ และรังสีของ
อำเซียน รวมถึงกำรเตรียม 
ควำมพร้อมกรณีฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสีของประเทศ

นอกจากนี้แล้ว ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานได้ให้ความส�าคัญ 
ต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน บริหารงานด้วยคุณธรรม 
และความโปร่งใส เพือ่ให้ทกุนโยบายก้าวไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็น 
รูปธรรม และพร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมายเดียวกัน 
ในการเป็น “องค์กร Smart ด้านการก�ากับดูแลการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ต่อไป
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ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

(นางสาววิภารัตน์  ดีอ่อง)
รองผู้อ�านวยการ

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) เป็น วช. 5G ทีม่คีวามมัน่คง
และยั่งยืน ท�าหน้าท่ีในฐานะองค์กรหลักในการจัดสรรทุนวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 

อีกทั้งยังเป ็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศให้พร้อมรองรับและทันต่อพลวัตร 
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรียนรู้และปรับปรุงวิธี 
การท�างานแบบใหม่ รวมถึงการรับและน�ากระบวนคิดและ 
วิธีปฏิบัติของคนรุ ่นใหม่ มาท�าให้เกิดนวัตกรรมการท�างาน 
แบบใหม่ เพือ่ท�าให้ วช. เป็นหน่วยงานแถวหน้าในการขับเคล่ือน
ให้งานวจิยัและนวตักรรมเป็นหนึง่ในกลไกส�าคญัของการพฒันา
ประเทศ

เปลี่ยนวิธีการให้ทุนแบบตั้งรับ ก�าหนดกรอบเป็นการให้ทุน 
แบบเชิงรุก ปรับวิธีการท�างานตามข้ันตอน เป็นการท�างาน 
มุ ่งเน้นเป้าหมาย น�าความคาดหวังของลูกค้าในระบบวิจัย  
มาเป็นตัวก�าหนดเป้าหมายการท�างาน สนับสนุนการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในทุกขั้นตอนการท�างาน พัฒนาทักษะบุคลากร
ทุกระดับ ให้สามารถคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และยกระดับ 
การท�างานเชิงวิชาการ สานความคาดหวังของลูกค้าให้เป็นจริง

นำงสำววิภำรัตน์  ดีอ่อง

รองผู้อ�ำนวยกำร 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำร

วช. เป็นหนว่ยงำนแถวหนำ้
ในกำรขับเคลื่อนให้งำน
วิจัยและนวัตกรรมเป็น
หนึ่งในกลไกส�ำคัญของ
กำรพัฒนำประเทศ
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิน  ระวิวงศ์

ผู้อ�ำนวยกำร

องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน  ระวิวงศ์)
ผู้อ�านวยการ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย มีบทบาท 
ในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ด้วยแหล่งเรียนรู้เชิงสันทนาการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนลดความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึง
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค มุ่งม่ันที่จะ
รักษาและจัดแสดงสมบัติของชาติด้วยมาตรฐานระดับสากล  
และสอดรับกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อให้คนไทยตื่นตัว  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้
ในการท�างานและการด�ารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง มีความสุข และ
ยั่งยืนต่อไป

อพวช. มีบทบำทในกำร
สรำ้งสงัคมวทิยำศำสตร์
ด้วยแหล่งเรียนรู้เชิง
สนัทนำกำรและกจิกรรม
ต่ำง ๆ ตลอดจนลด
ควำม เห ลื่ อมล�้ ำด้ ำน
กำรเข้ำถึงวิทยำศำสตร์
น อ ก ห้ อ ง เ รี ย น ใ ห้
ครอบคลุมทุกภูมิภำค
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นำยกิติพงค์  พร้อมวงค์

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้เราเผชิญกับ 
ความท้าทายอย่างคาดไม่ถึง และปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบ 
ต่อท้ังเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การจ้างงาน หรือแม้แต่การศึกษา ขณะเดียวกัน
สถานการณ์นี้ท�าให้เราได้เห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทุกกระทรวง  
ทุกหน่วยงาน ที่เร่งเดินหน้าหากลไก มาตรการที่จะพาประเทศก้าวข้ามวิกฤติครั้งนี้
ไปให้ได้ เช่นเดียวกับส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (อว.) ทีไ่ด้จดัเวทรีะดมความคดิและแลกเปลีย่นความรูจ้ากผู้ทรงคณุวุฒิ
ในมิติต่าง ๆ หรือ Recovery Forum ขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนในตลอดระยะเวลากว่า  
2 เดือน พร้อมทั้งระดมทีมนักวิจัยในการศึกษา วิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพื่อให้ได้มา
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(นายกิติพงค์  พร้อมวงค์)
ผู้อ�านวยการ

สอวช .  พร้ อมสนับสนุน 
และสร้ ำงสรรค์แนวทำง 
กำร พัฒนำปร ะ เทศด้ วย
นโยบำยด้ำนกำรอุดมศึกษำ 
วิ ทย ำศ ำสต ร์  วิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมทีก่้ำวหน้ำ ทันโลก 
และไมท่ิง้ใครไวข้ำ้งหลงั เพ่ือ
ให้คนไทยทุกคนมีคุณภำพ
ชีวิตทีด่ีขึน้ ให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งควำมสุขที่ยั่งยืน

ซึง่มาตรการด้านการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวตักรรม 
เพื่อรองรับการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึง่ได้เสนอต่อสภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางแล้ว

และไม่ใช่แค่เพยีง COVID-19 ทีเ่ป็นปัจจยัทีก่่อให้เกดิผลกระทบ
ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีท้าทาย แต่ประเทศไทยยังเผชิญ 
กับความท้าทายด้านความเหลื่อมล�้าและความไม่เสมอภาค 
ทางสงัคม การเปลีย่นข้ัวอ�านาจเศรษฐกิจของโลก Disruptive 
Innovation ความหลากหลายของขั้นชีวิตและสังคมสูงวัย  
ตลอดจนการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลน
ทรัพยากร ท�าให ้ประเทศต ้องเร ่งปรับตัวเพื่อรับมือกับ 
ความท้าทายดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบนโยบาย 
มาตรการ และข้อเสนอที่จะน�าพาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 
กระจายโอกาสอย่างท่ัวถึง คนไทยมีความมั่นคงของมนุษย์  
เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ สังคมมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
เปิดกว้างและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก  
และมีระบบนวัตกรรมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานการพัฒนาเพื่อ
อนาคต โดย สอวช. ได้ก�าหนดทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ที่ส�าคัญ 6 ด้าน  
เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันา อววน. อย่างบูรณาการเพือ่ตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศหลังวิกฤต COVID-19 และรับมือ 
กบัการเปล่ียนแปลง โดยมุง่เน้นการใช้ อววน. เป็นกลไกด�าเนนิการ 
ประกอบด้วย 1. เปลี่ยนความยากจนสู่ความมั่งมีอย่างทั่วถึง  
ด้วย อววน. 2. สร้างเสริมคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์และ 
พลังทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่สมดุล ด้วย อววน. 3. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG)  
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 4. ยกระดับอุตสาหกรรมและวาง
รากฐานเพื่ออนาคต ด้วย อววน. 5. พลิกโฉมการอุดมศึกษา 
และพัฒนาก�าลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศ และ 6. ปฏิรูประบบ 
อววน. ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  

ซึ่งทั้ง 6 ทิศทางข้างต้น สอวช. จะบูรณาการการท�างานกับ 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผล เพื่อมุ ่งเน้นการด�าเนินงาน 
ในรูปแบบ Policy to Implementation ที่ส่งผลครอบคลุม 
ไปยังทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอวช. พร้อมสนับสนุนและสร้างสรรค์แนวทางการพัฒนา
ประเทศด้วยนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมที่ก้าวหน้า ทันโลก และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งความสุขที่ยั่งยืน
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ส�านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศำสตรำจำรย์ปัทมำวดี  โพชนุกูล

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) มบีทบาทและภารกจิทีถ่กูระบุ
ไว้ตามพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2562 และพระราชบญัญตักิารส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2562 ที่ระบุหน้าที่ของ สกสว. ไว้ชัดเจนว่า ต้องส่งเสริม สนับสนุน และ 
ขบัเคลือ่นการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศ หากมอง
ทศิทางการขบัเคลือ่นระบบ ววน. จะเห็นว่าในบางครัง้งานวจัิยและนวตักรรมอาจจะ
ไม่ได้ส่งผลส�าเร็จภายในปีนั้น โดยทั่วไปในหลายประเทศที่ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมจะเห็นผลลัพธ์ในปีที่ 3-5 หรือแม้แต่ในระยะยาวจะท�าให้เกิด 
องค์ความรู้ทีส่ะสมและเพิม่พนูทีใ่ห้ประเทศสามารถพฒันาได้มากขึน้ ดงันัน้ การก�าหนด
ทิศทางการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ�าเป็นต้องมีการมองทิศทาง 
แบบมองไปข้างหน้า หรือ Foresight โดย สกสว. มีหน้าที่จัดท�าแผนด้าน ววน.  
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(รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี  โพชนุกูล)
ผู้อ�านวยการ

ของประเทศ ทีแ่บ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะสัน้ ระยะกลาง และ 
ระยะยาว โดยเริม่มองจากภาพอนาคตว่าจะเกดิอะไรขึน้ จากนัน้ 
จึงมองย้อนกลับมาถึงการเตรียมตัวในปัจจุบันว่าต้องเตรียม
ตัวอย่างไร วิธีการมองแบบน้ีคือการออกแบบแผนในระยะยาว 
ส่วนในระยะกลางเป็นการมองในลักษณะของการแก้ปัญหา 
ในระยะเร่งด่วน ดังนั้น เมื่อมองย้อนกลับมาในประเทศก็พบว่า 
ประเทศไทยจะประสบปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลย ี(Technology Disruption) กบัการเพิม่ศักยภาพและ
ทักษะใหม่ของผู้คน ฉะน้ันทิศทางการขับเคล่ือนไปข้างหน้าจะ
ต้องโฟกัสที่ Mega Trend และประเด็นเรื่องสังคมสูงวัย แต่เมื่อ
ประเทศไทยและท่ัวโลกต้องเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ท�าให้เห็นภาพได้ชัดเจนว่า ดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทส�าคัญและต�าแหน่งงานบางต�าแหน่งหายไป คนตกงาน
จ�านวนมาก ดังน้ันแผนในระยะสั้นจึงมองไปที่การปรับตัวหลัง
จากได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ว่าจะเป็นอย่างไร 
และอีกประเด็นที่จ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องพัฒนาคือการสร้างทักษะ
ใหม่ของคน หากแต่การเคลื่อนย้ายคนจากอุตสาหกรรมหนึ่งไป
อกีอตุสาหกรรมหนึง่เป็นไปได้ยาก ดงันัน้ ทศิทางงานวจิยัจะต้อง
จับภาพให้ได้ว่า อุตสาหกรรมจะไปในทิศทางไหนและต้องการ
ก�าลังคนแบบไหน เทคโนโลยีแบบไหน ท�าให้เห็นว่าเร่ือง AI  
การศึกษา เป็นภาพระยะสั้นที่ต้องท�าทันที สกสว. จึงมองว่า
ประเด็นการปรับเปลี่ยนทักษะของคนจึงเป็นประเด็นเร่งด่วน 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ อว. ที่ต้องผลิตบัณฑิต

การท�างานของ สกสว. นั้น เริ่มจากการออกแบบแผน ววน. ว่า
จะขบัเคลือ่นประเทศไปในทศิทางไหน อย่างไร จากนัน้จึงจดัสรร
งบประมาณจากกองทนุส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทีม่พีนัธกจิทีเ่ก่ียวข้องกบัด้านวทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในขณะเดียวกันก็จัดสรรงบประมาณให้กับ
หน่วยบริหารจดัการทนุวจิยัและนวตักรรม หรอื PMU : Program 
Management Unit ทัง้ 7 หน่วย ซึง่จะเป็นหน่วยบรหิารจดัการ

หำกมองทศิทำงกำรขบัเคลือ่น
ระบบ ววน. จะเห็นว่ำในบำง
ครั้งงำนวิจัยและนวัตกรรม
อำจจะ ไม่ ไ ด้ส่ งผลส� ำ เ ร็ จ
ภ ำ ย ใ น ปี นั้ น  โ ด ยทั่ ว ไ ป 
ในหลำยปร ะ เทศที่ ลงทุ น 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวตักรรมจะเหน็ผลลพัธใ์นปีที ่
3-5 หรือแม้แต่ในระยะยำว 
จะท�ำใหเ้กดิองคค์วำมรู้ทีส่ะสม
และเพ่ิมพูนทีใ่หป้ระเทศสำมำรถ
พัฒนำได้มำกขึน้

ทุนวิจัยที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังร่วมกันกับ สกสว. 
โดยการท�างานของ สกสว. นัน้มบีอร์ดคือ คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ที่ท�าหน้าที่ก�าหนด
ทิศทางของแผนและการจัดสรรงบประมาณ ววน. โดยที่ผ่านมา
มีการปรับการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 10 เพื่อรับมือกับ 
COVID-19 โดยให้ PMU รับโจทย์แต่ละด้านไปดูแลตามพันธกิจ  
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นำยณรงค์  ศิริเลิศวรกุล

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประเทศไทยก�าลังเผชญิความท้าทายจากสภาวะด้านเศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี (Technology 
Disruption) พร้อมกับการเกิดวิถีชีวิตนิวนอร์มอล (New Normal) จากการระบาด
ของโรคติดิเช้ือไวรัสัโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลือ่นประเทศ ทีผ่่านมา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า 
มบีทบาทส�าคญัในการรบัมอืกบัการแพร่ระบาดของโรค องค์ความรูด้้านวิทยาศาสตร์
ที่ได้มีการพัฒนาสั่งสมมาเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจ 
ของประชาชน ซึง่โจทย์ของการพัฒนา วทน. ในวันนีจึ้งไม่จ�ากดัเพยีงเป็นกลไกส�าคญั
ของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตประชาชน แต่ วทน. ต้องได้รับ 
การพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ปรับตัว และยกระดับ 
ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างทันท่วงที จึงจะสามารถน�าพาประเทศบรรลุเป้าหมาย 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ได้  
ซ่ึงแผนงานท่ีมคีวามส�าคญัส�าหรบัทศิทางการพฒันาของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (อว.) ในระยะต่อไป ได้แก่ แนวทางการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกจิ 
ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
(Bio-Circular-Green: BCG Economy) และร่างแผนแม่บทปัญญาประดษิฐ์แห่งชาต ิ(AI) 
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เพื่อการพัฒนาประเทศ ซ่ึงทั้งสองแผนงานได้ตั้งเป้าหมาย 
ใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศชัน้น�าในการพฒันา และประยุกต์ใช้ 
วทน. ขัน้สงู (Advanced STI) ในการสร้างคณุค่าในเชงิเศรษฐกจิ
และสังคมบนฐานความเข้มแข็งและโอกาสของประเทศไทย

สวทช. ในฐานะหน่วยงานหลกัในการพฒันาและเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งด้าน วทน. ให้กับทุกภาคส่วน ได้มุ่งเน้นสร้างความ
เชี่ยวชาญด้าน วทน. ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีพื้นฐาน (Research 
Pillars) ได้แก่ (1) Bioscience and Biotechnology Pillar (2) 
Nanoscience and Nanotechnology Pillar (3) Electronics 
and Information Technology Pillar (4) Material and 
Manufacturing Technology Pillar และ (5) Energy  
Technology Pillar เพือ่ให้เป็นฐานในการตอบโจทย์ของประเทศ  
นอกจากนี ้สวทช. ยังมุ่งบรูณาการความสามารถของ สวทช. และ
พนัธมติรท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน�า วทน. ไปประยกุต์
ใช้ในอตุสาหกรรม 10 กลุม่ทีใ่ช้เทคโนโลยเีป้าหมาย (Technology 
Development Groups: TDGs) ได้แก่ (1) Precision Agriculture 
(2) Food and Feed (3) Biochemicals (4) Cosmeceutical 
(5) Biopharmaceutical (6) Precision Medicine (7) Medical 
Devices and Implants (8) Mobility and Logistics (9) 
Energy (10) Dual-use Defense โดยด�าเนินการควบคู่กับการ
สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อให้ผู ้ประกอบการยกระดับ 
ขดีความสามารถด้าน วทน. ต่อยอดไปสูธ่รุกิจทีม่นีวตักรรมมลูค่าสูง  
ผลกัดนัผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเป้าหมายสู่ผู้ประกอบการ
ฐานนวตักรรม (Innovation-Driven Enterprise: IDE) ด้วยกลไก 
การส่งเสริมให้เกดิ Deep-tech Startup การพฒันาผู้ประกอบการ 
เทคโนโลยี การจัดตั้งบริษัท Holding เพ่ือร่วมลงทุนในธุรกิจ
เทคโนโลยี การพัฒนาก�าลังคนเพื่อเพิ่มทักษะแรงงานใน 
ภาคอตุสาหกรรม (Career for the Future Academy) บนฐาน 
ขององค์ความรู้ กลไกสนับสนุนต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับชาติ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National 
Quality Infrastructure: NQI) และโครงสร้างพื้นฐานด้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(National Science and Technology 
Infrastructure: NSTI)

สวทช. ขบัเคลือ่นกลไกส�าคญัเพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิฐาน BCG และ 
AI ให้เหน็ผลเป็นรปูธรรม คอื การพฒันาเขตนวตักรรมระเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor of 
Innovation: EECi) ณ วงัจนัทร์วลัเลย์ จ.ระยอง ในพืน้ที ่EEC ซึง่
เป็นจดุยทุธศาสตร์ส�าคญัทีป่ระเทศไทยตัง้เป้าหมายในการดงึดดู 
การลงทุนจากท้ังในและต่างประเทศ การด�าเนินงานมุ่งเน้น 
การพัฒนาเมอืงนวตักรรมระบบอตัโนมัต ิหุน่ยนต์ และอเิล็กทรอนกิส์ 
อจัฉริยะ (ARIPOLIS) เพ่ือน�าเทคโนโลยด้ีานระบบหุน่ยนต์ ระบบ (นายณรงค์  ศิริเลิศวรกุล)

ผู้อ�านวยการ

วทน. ต้องได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงก้ำวกระโดด เพ่ือใช้ใน
กำรแก้ปัญหำ ปรับตัว และ 
ยกระดับภำคสว่นต่ำง ๆ  อยำ่ง
ทันท่วงที จึงจะสำมำรถน�ำพำ
ประเทศบรรลุเป้ำหมำยตำม
แนวทำงยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนงำนกำรขับเคลื่อน
ประเทศในมิติต่ำง ๆ ได้ 

อตัโนมตั ิ และเทคโนโลยตีรวจสอบคณุภาพไปใช้ในการยกระดบั
กระบวนการผลิตของผู ้ประกอบการ และการพัฒนาเมือง
นวตักรรมทางชวีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยชีวีภาพ (Biopolis) 
ซึง่เป็นการผลักดนักลุม่อุตสาหกรรมไบโอรไีฟเนอร ี(Biorefinery) 
โดยอาศยัจดุแขง็ของประเทศไทยด้านวตัถดุบิชวีภาพไปผลติเป็น
ผลติภณัฑ์เป้าหมายมลูค่าสูง นอกจากนี ้ สวทช. ยงัด�าเนนิกลไก 
Inclusive Innovation ในการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมไป 
ขยายผลในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายเพื่อยกระดับเกษตรกรให้เป็น 
ผูป้ระกอบการธุรกจิการเกษตร

ในวาระโอกาสท่ี สวทช. ครบรอบ 30 ปี ในปี พ.ศ. 2564 สวทช. 
จะไม่หยดุยัง้ในการสร้างผลงานทีม่คุีณภาพและพร้อมบรูณาการ
กับเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน วทน.  
ไปตอบโจทย์ประเทศให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายและสามารถพฒันา
ประเทศไทยไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้ได้ 
ในทีส่ดุ
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นำงอัจฉรำ  เจริญสุข

ผู้อ�ำนวยกำร

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

นบัแต่การก่อตัง้สถาบันมาตรวทิยาแห่งชาต ิเมือ่วนัที ่1 มถุินายน พ.ศ. 2541 ปัจจบุนั
ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 ของการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ สามารถกล่าว 
ได้ว่าสถาบันบรรลุวตัถปุระสงค์ในพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ 
ในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทยที่ประกอบด้วย สถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ หน่วยงานมอบหมาย และห้องปฏิบัติการสอบเทียบทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทีส่่งต่อความถกูต้องของการวดัผ่านโซ่ของการสอบกลบัได้สู่ผลติภณัฑ์และนวัตกรรม
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การด�ารงอยู่ของสถาบันมาตรวิทยา มิได้หมายถึง การมีองค์กร
ขนาดใหญ่ การมีมาตรฐานการวัดที่ดีที่สุดในโลก หรือรายได้
จ�านวนมากจากการสอบเทยีบเท่านัน้ แต่อยูท่ีก่ารเป็นทีพ่ึง่พงิได้
ทางการวัดที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ และสร้าง 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

องค์ประกอบที่ส�าคัญที่ส่งเสริมให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย 
ได้แก่ ภาคนโยบายที่สนับสนุนด้านงบประมาณ ภาคผู้ใช้บริการ 
หน่วยงานภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ และ
บุคลากรของสถาบัน

สิง่ส�าคญัทีส่ดุของสถาบนัคอื การท�าความเข้าใจกบัภาคนโยบาย
ถงึความส�าคญัของการมรีะบบมาตรวทิยาของประเทศไปพร้อม ๆ   
กับการสร้างความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของ
ประเทศว่าเป็นรากฐานทีส่�าคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัสงู
และการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมไปถงึการท�างานร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ ในการน�าเทคโนโลยีมาตรวิทยาเข้าไปช่วยใน 
การพัฒนางาน อาทิ มาตรวิทยาในการตัดสินความเป็นธรรม 
ทางกฎหมาย การคุ ้มครองผู ้บริโภค การป้องกันประเทศ 
การตรวจวนิจิฉยัเพือ่การรกัษาโรค การวจิยัเพือ่พฒันานวัตกรรม 
ฯลฯ ตลอดจนการมีบทบาทในปัญหาเร่งด่วนของประเทศ เช่น 
การระบาดของ COVID-19 และน�าเสนอผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการ 
มาตรวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม  

ก้ ำ ว ต่ อ ไปของมำตรวิ ทย ำ 
มิ ไ ด้ จ� ำ กั ด อยู่ ที่ ก ำ รท� ำ ง ำน 
ในห้ องปฏิ บัติ ก ำรอี กต่ อ ไป  
หำกแต่เป็นกำรท�ำงำนเชิงรุก 
ที่มุ่งสู่ภำคเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งเป็นกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์
จำกองค์ควำมรู้ทำงกำรวัด 
ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ และเพ่ือ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคุณภำพ
ของประเทศทีเ่ขม้แข็ง สู่ศกัยภำพ
กำรแข่งขันได้ส�ำหรับเทคโนโลยี
ขั้นสูงและนวัตกรรมในอนำคต

(นางอัจฉรา  เจริญสุข)
ผู้อ�านวยการ

ก้าวต่อไปของมาตรวทิยามไิด้จ�ากดัอยูท่ีก่ารท�างานในห้องปฏิบติัการ
อีกต่อไป หากแต่เป็นการท�างานเชิงรุกที่มุ่งสู่ภาคเศรษฐกิจและ
สงัคม ซึง่เป็นการประยกุต์ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางการวัด
ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ และเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
ของประเทศทีเ่ข้มแข็ง สูศ่กัยภาพการแข่งขนัได้ส�าหรบัเทคโนโลยี
ขั้นสูงและนวัตกรรมในอนาคต
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นำงชุติมำ  เอีย่มโชติชวลิต

ผู้ว่ำกำร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบนัวจัิยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมทัง้ในด้านบุคลากร องค์ความรู ้เทคโนโลย ีโครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจนผลงาน
และประสบการณ์การวจิยัและพฒันาทางด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื” มเีป้าหมายการด�าเนนิงานเพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนี้
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

(นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต)
ผู้ว่าการ

วว. เป็นองคก์รวิจยัและพัฒนำ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และถำ่ยทอด
เทคโนโลยี เพ่ือสรำ้งนวตักรรม
กำรเปลีย่นแปลง ด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยัง่ยืน” 

1. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตแบบมีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมใช้ไปสู่
ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME ในพื้นที่
ทั่วประเทศ

2. เพิม่ขีดความสามารถการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประเทศ ด้วยบรกิารท่ีได้มาตรฐานระดบัสากล พฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (BCG 
Model) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่มีความสมดุลกับ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น 
รูปธรรม

3. พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถ 
แก้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและพลงังาน รวมทัง้ความท้าทายใหม่ 
เช่น การเผชญิกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทีน่�าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก ก้าวเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมแบบ New Normal โดย วว. ได้ให้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว 

4. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ด้วยระบบดจิทิลั เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานภายในองค์กร 
และรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ วว. ด�าเนินงานสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร (Total 
Solution) พัฒนาวิสาหกิจในทุกระดับทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ 
(Area Based)  ด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้ ตลอดจนร่วมกับสถาบัน
การศึกษาในการยกระดับความรู ้ให้แก่ประชาชน เยาวชน 
นักศึกษา โดยส่งเสริมให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เป็นเครื่องมือส�าคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ

23



นำยปกรณ์  อำภำพันธุ์

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

ปี 2563 นับเป็นก้าวส�าคัญของ GISTDA หรือ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (อว.) เพราะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นทศวรรษที่ 3 ของ GISTDA ที่เติบโต
จากการให้บริการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศสู ่องค์กรที่ให ้บริการด้านข้อมูล 
แบบครบวงจร (Solution Provider) และพฒันาสูอ่งค์กรแห่งคณุค่าทางด้านอวกาศ
ของประเทศตามล�าดบั นอกจากนีย้งัเป็นปีแรกทีผ่มได้เข้ามารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการ
เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ของประเทศนับต่อจากนี้ไป
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ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)

(นายปกรณ์  อาภาพันธุ์)
ผู้อ�านวยการ

ปีแหง่กำรเริม่ตน้ทศวรรษที ่3 
ของ GISTDA ที่ เติบ โต 
จำกกำรให้บริกำรด้ำนข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศสู่องค์กรท่ีให้
บริกำรด้ำนข้อมูลแบบครบ
วงจร (Solution Provider) 
แล ะ พัฒนำสู่ องค์กรแห่ ง
คุณค่ำทำงด้ำนอวกำศของ
ประเทศตำมล�ำดับ

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา GISTDA มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจน 
ท�าหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท�างานร่วมกันกับ 
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและ 
แก้ปัญหาของประเทศชาตทิกุมติ ิทัง้สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดล้อม 
รวมไปจนถึงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ในทศวรรษที่ 3 นี้ GISTDA ในฐานะองค์กร 
ที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทย 
เรามุง่เน้นให้เกิดการสร้างสรรค์ธรุกิจอตุสาหกรรมอวกาศ ซึง่เป็น 
1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) ที่รัฐบาลใช ้
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิเพือ่อนาคตของประเทศ (New Engine  
of Growth) เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
อันจะน�าไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล�้า 
ในการกระจายรายได้และสร้างความมั่นคงทางสังคม

นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิและสนบัสนนุการวิจัยและพฒันานวตักรรม
ขัน้แนวหน้า มุ่งเป้าวิทยาศาสตร์ระบบโลกและอวกาศ (Earth 
Space Science Frontier Research & Development & 
Innovation) เปิดโอกาสให้นักวิจัยและบุคลากรของไทยได ้
เข้าร่วมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ระบบโลกและอวกาศระดับ
นานาชาต ิเพือ่ให้เกดิองค์ความรูแ้ละการสรรสร้างนวตักรรมใหม่
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศของชาติได้

ทัง้น้ี ทางด้านภยัพิบตัต่ิาง ๆ  อาท ิน�า้ท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ยงัคงเป็น 
ภารกจิหลกัของ GISTDA และมกีารท�าความร่วมมอืกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ในการแก้ปัญหามากขึน้ ในปี 2563 การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 เป็นภารกิจเร่งด่วนและท้าทายของ GISTDA  

มกีารร่วมมอืกับหน่วยงานภาครฐั การพฒันาระบบ COVID-19 
IMAP เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ในการสนับสนุนการบริหาร
สถานการณ์ COVID-19 ให้กบัรัฐบาล รวมทัง้การมส่ีวนร่วมเยยีวยา
ประชาชนผ่านโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชนด้วยการจ้างงาน
ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจาก COVID-19 จ�านวน 1,200 อตัรา
ในพืน้ที ่16 จังหวดัอกีด้วย

จากนี้ไป GISTDA ต้องมีการปรับวิสัยทัศน์ขององค์กรและ 
สร้างภาพลักษณ์ให้ชัดเจนขึ้น GISTDA ต้องเป็นองค์กรหลัก 
ทางด ้านกิจการอวกาศของประเทศและต้องท�าให้ข ้อมูล 
ภมูสิารสนเทศ (GIS) เข้าถงึประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาชน 
ทุกคนสามารถน�าข้อมูล GIS ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 
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รองศำสตรำจำรย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์

ผู้อ�ำนวยกำร 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) ด�าเนินนโยบาย 
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม (อว.) และมุง่หวงัให้เกดิการมส่ีวนร่วมตลอดจนส่งเสรมิให้เกดิการปฏบิตังิาน
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายตามวสิยัทศัน์ขององค์กร และตามภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายจากรฐับาล 
นโยบายท่ีส�าคัญที่จะท�าให้ สทน. ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ส่งเสริม 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรยีนรู ้เปลีย่นแปลง
และพฒันาทีเ่กดิขึน้ในตวั เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
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นอกจากภารกจิของ สทน. ในการด้านการวจิยั พฒันา ให้บรกิาร
ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการของ 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนการเผยแพร่
องค์ความรู ้และสร้างความตระหนักด้านการใช้ประโยชน ์
จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้ว กิจกรรมด้านความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์ การตรวจติดตามและการเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ 
และรังส ีถงึแม้จะเป็นเรือ่งที ่สทน. ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งแล้ว 
ผมเห็นว ่ าต ้อง มีการยกระดับการด�า เนินกิจกรรมให ้ม ี
ความเข้มข้นขึ้นและ สทน. ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยด้าน
นิวเคลียร์ในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

นโยบำยที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้ 
สทน. ขับเคลื่อนไปอย่ำงมี
ประสทิธิภำพ คอื สง่เสรมิกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) ซึง่เป็นกระบวนกำร 
เ รียนรู้  เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำที่เกิดขึ้นในตัว เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ยุค
แห่งกำรเปลีย่นแปลงต่ำง ๆ

(รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  อ่อนจันทร์)
ผู้อ�านวยการ 

ส�าหรับกลยุทธ์ สทน. (พ.ศ. 2564-2567) สทน. มุ่งด�าเนิน
กิจกรรมส�าคัญ ๆ ได้แก่ TINT to Economy โดยการส่งเสริม
กลุ่มอาหารฉายรงัสีทีเ่ป็นอาหารพืน้ถิน่ ซึง่คาดว่าจะมผีลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจราว 1,000 ล้านบาท ตลอดจนการพัฒนาให้ สทน. 
ใช้ระบบ IT ในการให้บริการเต็มรูปแบบ และการผลักดัน 
ให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ส่ิงเหล่านี้จะเป็น 
เรื่องส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เชื่อมโยง
ถึงกันและมีพลวัตสูง เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนของ
ประเทศต่อไป
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นำยศรัณย์  โปษยะจินดำ

ผู้อ�ำนวยกำร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

สถาบนัวจัิยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) มวีสิยัทศัน์ “เป็นองค์กรช้ันน�าด้านดาราศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล” โดยใช้โจทย์การวิจัย 
ทางดาราศาสตร์ที่มีความท้าทายเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม 
เทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเอง ต่อยอดสู่ภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรม เพิ่มขีด
ความสามารถด้านความแข่งขนัให้กบัประเทศ สร้างจนิตนาการ สร้างแรงบนัดาลใจ 
ในการศกึษาวิทยาศาสตร์ ให้กับก�าลังคนของประเทศอย่างยั่งยืน

ด้วยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของไทยในการวิจัยดาราศาสตร์ กอปรกับการมี
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัย เช่น หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วทิยแุห่งชาต ิและระบบกล้องโทรทรรศน์
ทางไกลอัตโนมัติทั่วโลก ท�าให้สามารถติดตามศึกษาวัตถุท้องฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 
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ตลอด 24 ชั่วโมง สดร. จึงมีความพร้อมในการศึกษา ค้นคว้า  
องค์ความรูใ้หม่ ขยายขอบเขตความเข้าใจธรรมชาตขิองจกัรวาล 
ภายใต้ 4 Key Science ได้แก่ 

1. การศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ดาวฤกษ์ 

2. การศึกษาดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตนอกระบบสุริยะ 

3. การศกึษาวจิยัจกัรวาลวทิยาและฟิสกิส์ดาราศาสตร์พลังงานสูง

4. การศกึษาวตัถใุกล้โลก สภาพอากาศ และภมูอิากาศของโลก  

ทรัพยากรบคุคลเป็นองคาพยพทีส่�าคญัท่ีสดุทีจ่ะผลกัดนัการวจิยั
ดาราศาสตร์ช้ันแนวหน้า ทีมวิศวกร และช่างเทคนิคของ สดร. 
เป็นทมีทีมี่ศกัยภาพสงู เป็นก�าลงัส�าคญัในการผลกัดนัการด�าเนนิการ 
ดงักล่าว ผ่านรปูแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 
ทัง้ในและต่างประเทศ ทัง้แบบทวภิาคแีละพหภุาค ีเช่น โครงการ
ภาคคีวามร่วมมอือวกาศไทย (Thai Space Consortium : TSC) 
โครงการ Cherenkov Telescope Array (CTA) โครงการกรอบ
กองทุนนิวตัน ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย  
ภายใต้ Science and Technology Facilities Council (STFC)  
เป็นต้น นับเป็นโอกาสอันดีของ สดร. ท่ีจะผลักดันให้เกิด 
การคดิค้น ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบนวตักรรม/เทคโนโลยทีี่
เกิดขึ้นจากการวิจัยดาราศาสตร์ไปสู่ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมท่ีมี 
ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และเป็นแหล่งบ่มเพาะทัง้เทคโนโลยี 
ชัน้สงู สัง่สมก�าลงัคนทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการวิจัยและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้าง
พืน้ฐานภายในหน่วยงาน ลดการน�าเข้าอปุกรณ์จากต่างประเทศ 
เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต ยกระดับขีดความสามารถ 
ของ สดร. ให้เป็นศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้บริการ

(นายศรัณย์  โปษยะจินดา)
ผู้อ�านวยการ

ทางด้านการสร้างนวตักรรม เทคโนโลยต้ีนแบบทีส่ามารถต่อยอด 
สู่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 
ให้กับก�าลังคนของประเทศ สดร. ได้ให้ความส�าคัญกับการสร้าง
และพัฒนาก�าลังคนเป็นอย่างมาก มุ่งเน้นการสนับสนุนและเป็น
ส่วนหน่ึงในการบ่มเพาะสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา 
ผ่านการจัดกิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารสนเทศ  
Social Media ในรปูแบบต่าง ๆ  และมุ่งหวงัทีจ่ะเป็นกลไกส�าคญั
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโต
อย่างมัน่คง ม่ังค่ัง และยัง่ยนืตลอดไป ดงัประโยคทีว่่า “ASTRONOMY 
as a challenge towards human capacity building and 
technology development” 

สดร. เป็นองค์กรชัน้น�ำดำ้น
ดำรำศำสตรเ์ทคโนโลยี และ
นวตักรรมทีไ่ดร้บักำรยอมรบั
ในระดับสำกล
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นำยพันธุ์อำจ  ชัยรัตน์

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

“นวตักรรม” เป็นเรือ่งของการใช้ประโยชน์ความรูแ้ละความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ให้เกดิ
คณุค่าต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อมและชมุชน การขบัเคลือ่นประเทศด้วย
นวัตกรรม (Innovation Nation) จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมประเทศให้
เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์ที่ประเทศไทย
และท่ัวโลกก�าลังได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตการณ์การแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 รวมถงึการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัรบัมอืความเปลีย่นแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังวิกฤต

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) (สนช.) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อน
นวัตกรรมภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  
มีบทบาทส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนฐาน
ของ “นวัตกรรม” เพื่อให้หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและภาคประชาสังคม 
ได้ตระหนักและมีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม และเพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศในเชิงระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
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(นายพันธุ์อาจ  ชัยรัตน์) 
ผู้อ�านวยการ

นวัตกรรม เป็นเรื่องของ 
กำรใช้ประโยชน์ควำมรู้และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพ่ือให้
เกิดคุณค่ำต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม สิง่แวดล้อมและชุมชน 
กำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
นวัตกรรม (Innovation  
Nation)

ในการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบอย่างยั่งยืน สนช. มุ่งเน้น
ประเด็นขับเคลื่อน 3 ด้าน ได้แก่ 

1. การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สร้างผู้ประกอบการ
นวัตกรรมไทยท่ีมีศักยภาพในการรังสรรค์นวัตกรรมที่สร้าง
คณุค่าให้กบัระบบเศรษฐกจิและสงัคม 

2. การพฒันานวตักรรมในระดบัพืน้ที ่ส่งเสรมิโอกาสการเข้าถงึ
โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ในระดับพื้นที่ อาทิ งานวจิยั ห้องปฏบิตักิาร โรงงานต้นแบบ  
ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา องค์ความรู้และข้อมูล

3. การสร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรมที่มี
ศกัยภาพในการเตบิโตจากข้อได้เปรยีบของการใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงู โดยอาศยัองค์ความรูแ้ละงานวจิยัจากสถาบนัอดุมศึกษา
และหน่วยงานวจัิยช้ันน�าของไทย

สนช. สนับสนุนการขับเคลื่อนทั้ง 3 ประเด็น ผ่านเครื่องมือและ
กลไกสนบัสนนุทีห่ลากหลาย โดยแบ่งออกได้เป็น 3 รปูแบบ ได้แก่

1. การสนับสนุนทางการเงิน (Finance) ผ่านกลไกการให้ทุนที่
ออกแบบมาอย่างเหมาะสมส�าหรับการพัฒนานวัตกรรม 
ในสถานะต่าง ๆ ตั้งแต ่ทุนสนับสนุนการท�าต ้นแบบ  
ทุนสนับสนุนการขยายผลนวัตกรรม ทุนสนับสนุนเพื่อ 
ต่อยอดการลงทุนด้านเทคโนโลยี

2. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Network)  
ผ่านกิจกรรมและโปรแกรมส่งเสริมการท�างานในลักษณะ
เครอืข่ายระหว่างผูป้ระกอบการนวตักรรม สถาบนัอดุมศกึษา 
และหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรูแ้ละความร่วมมือทีน่�าไปสูก่ารพฒันาและต่อยอด
นวัตกรรม 

3. การสนับสนุนการสร้างศักยภาพผ่านข้อมูลและองค์ความรู้ 
(Intelligence) ผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลและองค์ความรู้ 
ด้านการบรหิารจดัการนวตักรรม เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการ
นวัตกรรมและหน่วยงานภาครัฐในการน�าข ้อมูลและ 
องค์ความรู้มาก�าหนดทิศทางและแนวทางการขับเคลื่อน
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้
เจรญิเตบิโตด้วย “นวตักรรม” อย่างมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื สนช. 
มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนวัตกรรมของประเทศไทย 
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวยความสะดวกและสร้างโอกาส 
ในการสร้างสรรค์นวตักรรมของผู้ประกอบการนวตักรรม หน่วยงาน
วิจัยและพัฒนา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม
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รองศำสตรำจำรย์สำโรช  รุจิรวรรธน์

ผู้อ�ำนวยกำร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน)

สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) ตัง้อยูภ่ายในพืน้ทีม่หาวทิยาลยั
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ด�าเนินภารกิจส�าคัญในการเป็นสถาบันวิจัย
ชั้นน�าของประเทศ โดยพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ด้านแสงซนิโครตรอนให้มคีวามพร้อมสนับสนนุการวจิยัและพฒันา
นวัตกรรมอันเป็นกลไกส�าคัญในการตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ

การด�าเนนิงานท่ีผ่านมา สซ. มุง่มัน่พฒันาศกัยภาพของเคร่ืองก�าเนดิแสงซนิโครตรอน 
โดยมีทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรภายใต้นโยบาย “สร้างคน สร้างเครื่องมือ 
สร้างเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืน” จากประสบการณ์ในการพัฒนา
เครื่องก�าเนิดแสงซินโครตรอนในประเทศไทยเป็นเวลากว่า 20 ปี ท�าให้ สซ.  
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มคีวามเชีย่วชาญด้านเทคนคิและวศิวกรรมขัน้สูง อาท ิเทคโนโลยี
เครื่องเร่งอนุภาค เทคโนโลยีระบบล�าเลียงแสง เทคโนโลยี
สุญญากาศ เทคโนโลยีแม่เหล็ก เทคโนโลยีฟิล์มบาง เทคโนโลยี
ระบบควบคุม เป็นต้น
 
ปี พ.ศ. 2563 สซ. ได้ออกแบบและสร้างอุปกรณ์เพื่อใช้งานกับ
โครงการวจิยัชัน้แนวหน้าของโลก เช่น โครงการหมูก่ล้องโทรทรรศน์ 
รังสีเชเรนคอฟ (Cherenkov Telescope Array หรือ CTA)  
ยุโรป หรือ โครงการ SOLARIS สาธารณรัฐโปแลนด์ เป็นต้น  
นับได้ว่า ต่างประเทศให้การยอมรับในฝีมือนักวิจัยและวิศวกร 
คนไทยในการสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงให้กับ 
วงการวิทยาศาสตร์ในยุโรป ด้วยการสั่งสมประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ สซ. มีความพร้อมส�าหรับการสร้างเครื่องก�าเนิด
แสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ ระดับพลังงานสูงที่ออกแบบและ
พฒันาต้นแบบอปุกรณ์ด้วยองค์ความรูข้องบคุลากรของ สซ. เอง 
โดยจะตั้งอยู ่บนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EECi) จังหวัดระยอง ที่เป็นพื้นที่นวัตกรรมใหม่
ในอนาคต แวดล้อมไปด้วย Ecosystem ด้านการวิจัยและ
นวตักรรมทีเ่หมาะสม ไม่ว่าจะเป็นท�าเลทีต่ัง้ทีม่ัน่คง มกีารคมนาคม
ทีส่ะดวกสบาย ใกล้เขตอตุสาหกรรมหลัก สร้างโอกาสการร่วมทุน
กบัภาคเอกชน ยกระดบัอตุสาหกรรมเดมิและเกิดอตุสาหกรรมใหม่ 
และการสร้างความร่วมมอืในการพฒันาก�าลงัคนด้านวทิยาศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นแนวหน้า อันเป็นรากฐานส�าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจนวัตกรรม

นอกจากการสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาก�าลังคนและ
เทคโนโลยด้ีานการวจัิยและนวตักรรมขัน้สงู สซ. ยงัด�าเนนิภารกจิ
ที่ส�าคัญเพ่ือสนับสนุนให้ภาคสังคม วิชาการ และภาคธุรกิจเข้า
มาใช้ประโยชน์จากแสงซนิโครตรอนเพือ่สร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐาน
ที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ด้วยคุณสมบัติพิเศษของแสงซินโครตรอน จึงสามารถใช้
ในการวิเคราะห์งานวิจัยที่ซับซ้อนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญและ 

สรำ้งคน สรำ้งเครือ่งมือ 
สร้ำงเทคโนโลย ีเพ่ือกำร
พ่ึงพำตวัเองอยำ่งยัง่ยนื

(รองศาสตราจารย์สาโรช  รุจิรวรรธน์)
ผู้อ�านวยการ

มีผลกระทบสูง ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอุตสาหกรรม ช่วยในการ 
วเิคราะห์ทดสอบทางการแพทย์ อาหาร และเกษตรกรรม ตลอดจน
การไขความลับทางโบราณคดี นิติวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในปัจจุบนั วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญัใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิตของผู้คน อีกทั้ง
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เทคโนโลยีมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉม ภาครฐัและเอกชนในประเทศไทยจงึ
ต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ 
สซ. มุ่งหวังให้เกิดการน�าคุณค่าจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขัน้สูงด้านแสงซินโครตรอนทีส่ามารถสร้างคุณประโยชน์ด้านการวจิยั
ได้อย่างหลากหลาย เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศ สร้าง
โอกาสให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อันจะน�ามาสู่การเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศบนรากฐาน
แห่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถแข่งขันในตลาดโลก 
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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นำยสุทัศน์  วีสกุล

ผู้อ�ำนวยกำร

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 
(องค์การมหาชน)

ภารกิจส�าคัญของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) (สสน.) ภายใต้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งเน้นการวิจัยและ
พฒันาระบบคลังข้อมลูน�า้แห่งชาติ เพือ่สนบัสนนุให้ประเทศไทยเกดิการบรหิารจดัการน�า้
อย่างมปีระสทิธภิาพในทกุระดบั โดยในปี พ.ศ. 2563 สสน. ได้ขยายผลการใช้ระบบ 
คลงัข้อมลูน�า้และภมูอิากาศแห่งชาต ิซึง่ปัจจบุนัมข้ีอมลูจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจาก 
11 กระทรวง 45 หน่วยงาน มีความพร้อมของระบบข้อมูล ใช้ติดตามและวิเคราะห์
สถานการณ์น�้า สนับสนุนการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการน�้า
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะในภาวะวกิฤต เช่น ร่วมกับมลูนธิิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
ยามยาก สภากาชาดไทย กองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน 
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(นายสุทัศน์  วีสกุล)
ผู้อ�านวยการ

การบริหารจัดการภัยพิบัติในเหตุการณ์ “พายุโนอึล” เคลื่อนตัว
เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน  
พ.ศ. 2563 ท�าให้เตรยีมพร้อมรบัมอืล่วงหน้าได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
สามารถให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และลดความสูญเสีย 
ในพื้นที่ได้มาก

นอกจากน้ี สสน. ยังได้ต่อยอดการใช้งานคลังข้อมูลน�้าและ 
ภมูอิากาศแห่งชาตไิปสูท้่องถิน่ โดยร่วมกบักองทพับก สภาเกษตรกร
แห่งชาต ิองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั จดัตัง้ “ศนูย์บรหิารจดัการน�า้
ระดับจังหวัด” เพื่อให้ระดับพื้นที่มีระบบข้อมูลส�าหรับติดตาม
สถานการณ์น�้า วางแผนพัฒนาแหล่งน�้า และบริหารจัดการน�้า 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการน�้าระดับจังหวัดแล้ว 29 แห่ง และมีเป้าหมายขยายผล 
ต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ 

ทีส่�าคญัในระดบัชมุชน สสน. ได้ท�างานร่วมกบัชมุชนและท้องถิน่ 
สร้างต้นแบบการจดัการทรพัยากรน�า้ชมุชนด้วยวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามแนวพระราชด�าริ โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ 
นอกเขตชลประทาน สามารถแก้ปัญหาน�้าท่วม น�้าแล้ง ชุมชน
สามารถบริหารจัดการน�้าส�าหรับท�าการเกษตรได้ตลอดปี  
ช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล�้าของครัวเรือน
และชุมชน ปัจจุบันความส�าเร็จจากพื้นที่ต้นแบบ 60 ชุมชน 
แกนน�า สามารถขยายผลไปได้กว่า 1,700 หมูบ้่าน ทีม่คีวามมัน่คง

ผลกำรด� ำ เนินงำนตลอด 
ระยะเวลำที่ผ่ำนและทิศทำง
กำรขับเคลื่อนภำรกิจองค์กร
ต่อไปในอนำคต สสน. ยังคง
มุ่ งมั่ น พัฒนำกำรบริ ห ำร
จัดกำรน�้ำของประเทศด้วย
เทคโนโลยี ฐำนข้อมูล และ
ควำมรู้ เพ่ือเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศให้เติบโต
อยำ่งมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน

ด้านน�้าและอาชีพ เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ชุมชน เป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนนิงานตลอดระยะเวลาทีผ่่านและทศิทางการขบัเคลือ่น
ภารกจิองค์กรต่อไปในอนาคต สสน. ยงัคงมุง่มัน่พัฒนาการบรหิาร
จัดการน�้าของประเทศด้วยเทคโนโลยี ฐานข้อมูล และความรู ้ 
เพือ่เป็นก�าลงัส�าคัญในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)

นำยศิรศักดิ ์ เทพำค�ำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต ้
การก�ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย 
มบีทบาทหน้าทีต่าม พรฎ. ในการส่งเสรมิสนบัสนนุการพฒันางานวจัิยด้านการแพทย์
และสขุภาพของประเทศ และการพฒันาธรุกจิอตุสาหกรรมชวีวทิยาศาสตร์ให้เตบิโต
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
พันธมิตร ดึงการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อให้เกิดการลงทุนธุรกิจ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบนิเวศเกือ้หนนุ จนน�าไปสู ่
การพัฒนานวตักรรมทางการแพทย์ เพือ่เพิม่คณุภาพชวิีต และลดความเหลือ่มล�า้ให้กับ
สงัคมได้อย่างยัง่ยนื ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววทิยาศาสตร์ หรอื TCELS จงึเป็นองค์กร 
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)

(นายศิรศักดิ์  เทพาค�า)
ผู้อ�านวยการ

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผูน้�ำ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์และ
กำรบริกำรสุขภำพ (Life  
Science Industry) ใน
ภูมิภำคอำเซียน และสร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้อยู่ใน  
1 ใน 10 อุตสำหกรรมสูงสุด
ของประเทศ ในปี พ.ศ. 2570”

ทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมชวีวทิยาศาสตร์ 
และผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ด้านการแพทย์และ 
สขุภาพให้เกดิขึน้ได้อย่างเป็นรปูธรรมอย่างรวดเร็ว ด้วยวสัิยทศัน์ 
คอื “ผลักดนัให้ประเทศไทยเป็นผูน้�าอตุสาหกรรมการแพทย์และ
การบรกิารสุขภาพ (Life Science Industry) ในภมูภิาคอาเซียน 
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อยู่ใน 1 ใน 10 อุตสาหกรรม
สูงสุดของประเทศ ในปี พ.ศ. 2570” ประกอบด้วยพันธกิจ 3 ข้อ 
ดังนี้

1. ผลกัดัน Reinventing Healthcare ด้านยาชวีวัตถ ุเครือ่งมอื
แพทย์ สารสกดัธรรมชาต ิการท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ (Medical 
Tourism) จนสามารถเกดิผลติภณัฑ์ และบรกิารสุขภาพทีไ่ด้
มาตรฐานในระดับสากล 

2. สนบัสนนุให้เกดิเครอืข่ายร่วมกนัพฒันาธรุกจิและการลงทนุ 
ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

3. สร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) โครงสร้างพื้นฐาน และ
บคุลากรในประเทศให้เหมาะสมกบัการพฒันานวัตกรรมด้าน
การแพทย์และการบริการสุขภาพที่ยั่งยืน

เป้าหมายวิสัยทัศน์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

1. ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ด้านยาชีววัตถุ 
เครื่องมือแพทย์ สารสกัดธรรมชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ให้เติบโตเฉลี่ยร้อยละ  
10 ต่อปี

2. มีการลงทุนในการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ และการบริการสุขภาพ 
ที่เกี่ยวกับวัฏสงสาร (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) แบบครบวงจร  
จนน�าไปสู่การใช้ประโยชน์ สร้างผลกระทบไม่ต�่ากว่า 5 เท่า
ของงบประมาณที่ได้รับ

3. สร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ในห่วงโซ่
มูลค่าระดับโลก สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์และทดแทน
การน�าเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศ และให้บริการสุขภาพ
ทางการแพทย์ คดิเป็นมลูค่าไม่ต�า่กว่า 5 เท่าของงบประมาณ
ที่ได้รับ 

37



(นายจรูญ  ถาวรจักร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ศำสตรำจำรย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์
อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
ประธำนทีป่ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เป็นเวลามากกว่า 40 ปี จากการจดัต้ังเครอืข่ายทีป่ระชมุอธกิารบดีแห่งประเทศไทย 
จนปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 35 แห่ง บทบาทของทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย
มคีวามส�าคญัต่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยัง่ยนื รวมทัง้เป็นเวทกีลางในการ
ประสานการท�างานและเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคธุรกิจ
เอกชน ให้มีความเข้มแข็งในการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ประเทศ และสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้สังคมมาโดยตลอด
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(ศาสตราจารย์สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประธานทีป่ระชมุอธิการบดแีห่งประเทศไทย

ในยคุของกำรปรบัเปลีย่นแบบ
พลิกผันจำกวิกฤตกำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019  มหำวิทยำลัยต้องเร่ง
ปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรจดักำร
ศึกษำเพ่ือรองรับเทรนด์ใหม่
ของโลกที่มหำวิทยำลัยต้อง
เป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้ำน มุง่สู่
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสรำ้ง
นวัตกรรมภำยในประเทศ

ตลอดระยะเวลา 4 ปีในการด�ารงต�าแหน่งประธาน ทปอ. ผมได้
ยึดนโยบายเรื่องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัย
ทกุกลุม่ โดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นมหาวทิยาลยัของรัฐ มหาวทิยาลยั
เอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคล และคดิว่าประธาน ทปอ. ทกุสมยั กจ็ะยดึแนวทางการ
ท�างานนี้ เช่นนี้ตลอดไป ในยุคของการปรับเปลี่ยนแบบพลิกผัน
จากวกิฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  มหาวทิยาลัย
ต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเทรนด์
ใหม่ของโลก ที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นแหล่งเรียนรู้รอบด้าน มุ่งสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างนวัตกรรมภายในประเทศ หาก
ย้อนมองประเทศทีพ่ฒันาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ล้วนมีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม
ของตัวเอง ซ่ึงถ ้าประเทศไทยมีความใส่ใจมุ ่งมั่นในเรื่อง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เชื่อว่าประเทศไทยจะ
ก้าวผ่านกับดักประเทศก�าลังพัฒนาไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้
เช่นกัน

ในปี พ.ศ. 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) โดย ทปอ. ได้จัดท�าหลักสูตร WINS ซึ่งเป็น
หลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพและการสร้างเครอืข่ายของผู้บรหิาร
ระดับสูงของกระทรวงตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ทีต้่องการสร้างเครอืข่ายการท�างานร่วมกนัของผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

ให้กับการพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย รวมถึงมีการตอกย�้า 
หรือการรักษาความสัมพันธ์หลังส�าเร็จ โดยมุ่งหวังการสร้าง 
เครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การท�างาน 
บนฐานเครอืข่ายระดบัพืน้ที ่ รวมทัง้การพฒันากระบวนการเรยีนรู้
เพื่อการบริหารจัดการการปรับองค์กรในยุค Disruption และ
การร่วมมือการท�างานอย่างใกล้ชิด เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งพอจะยึดมั่นแนวทางการท�างานของการเป็น 
เครอืข่ายทีเ่ป็นพลังของนกัวชิาการทีน่�าสังคมไปสู่การเปลีย่นแปลง
ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแน่นอน
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิโรจน์  ลิม้ไขแสง

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
ประธำนทีป่ระชุมอธิกำรบดี  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลได้มกีารปรบับทบาทตวัเองเพือ่มุง่สูก่ารเป็น SMART 
University โดยการปรบัจดุยนืของมหาวทิยาลยัใหม่ (Re-positioning) รวมถงึการปรบั 
ต�าแหน่งจุดยืน (Positioning) และปรับจุดเน้น (Focusing) ของมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา โดยค�านึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา มุ่งสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ปรับปรุงหลักสูตร และผลิตก�าลังคน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การวิจัย การใช้เทคโนโลยี และสื่อ
เพื่อการเรียนรู ้ มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด มีการด�าเนินงานที่เป็นไปตาม 
แผนยทุธศาสตร์ ตอบโจทย์ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนแม่บท นโยบายรฐับาล โดยมุง่ผลสมัฤทธิ ์ผลลพัธ์ ผลกระทบ และให้เกดิประโยชน์
สงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มกีารสร้างบณัฑติที่มีความพร้อมรับมืออาชีพ และทักษะ
ที่จ�าเป็นใหม่ ๆ ในอนาคต (Future Skill Sets) การพัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริม 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประธานทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มหำ วิ ทย ำ ลั ย เ ทค โน โลยี 
รำชมงคลตระหนักถึงภำรกิจ
ที่ จ ะท� ำ ให้น โยบำยรัฐบำล 
ในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วย
องคค์วำมรูแ้ละนวตักรรมไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จ โดยกำรสร้ำงทุน
มนุษย์ให้ก้ำวไปสู่ Global 
Smart Citizen กำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ด้วยงำนวิจัยที่
ตอบโจทย์ประเทศ และชุมชน
เป็นส�ำคัญ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) แบบ Reskill,  
Upskill และ Newskill ในรูปแบบหลักสูตรเพื่อปริญญาบัตร  
(Degree Program) และหลักสูตรพิเศษระยะส้ันแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree Program) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 10 + 2 S-Curve และยกระดับมาตรฐาน
หลักสูตรให้มีความเป็นสากลด้วยการรองรับจากสถาบัน 
หรือองค์กรภายนอก เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ BTEC Pearson Meister CDIO การส่งเสริม 
ความเป็นบันฑิตนักปฏิบัติด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
กับการท�างาน (Co-operative and Work Integrated  
Education (CWIE)) ท�างานผ่านศูนย์สหกิจศึกษา ประสานงาน
กับคณะเพื่อการผลิตและพัฒนาก�าลังคน เพื่อขับเคล่ือน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Manpower  
Development) ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและ 
บริการวิชาการ ได้น�าหลักการของ BCG Model มาปรับใช้ 
เพือ่สร้างความสมดลุให้เศรษฐกจิเตบิโตควบคูกั่บการอยูร่่วมกนั
ในสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตระหนักถึงภารกิจที่จะท�าให้
นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้และ
นวัตกรรมไปสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ประสบความส�าเรจ็ โดยการ
สร้างทุนมนษุย์ให้ก้าวไปสู ่ Global Smart Citizen การสร้าง 
องค์ความรู้ด้วยงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ประเทศ และชุมชนเป็น
ส�าคัญมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน 
สถาบนัศกึษา และสถาบนัวจิยัต่าง ๆ ประกอบการส่งเสรมิ SME 
และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีการน�า
เทคโนโลยีที่มาจากผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของ

มหาวทิยาลยัมาเพิม่ขดีความสามารถภาคการผลติและเศรษฐกจิ
ฐานรากสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ชุมชน ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน 
OTOP มีโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  
มีอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการ 
ก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู ่รายได้สูง  
เพื่อส ่งผลให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตอย่างมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรูญ  ถำวรจักร์

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี
ประธำนทีป่ระชุมอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธบิดศีรีสินทรมหาวชริาลงกรณ มหศิรภูมพิลราชวรางกรูกติสิิรสิมบรูณอดลุยเดช 
สยามินทราเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมอบ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและการพฒันาชมุชนท้องถิน่ ทรงตัง้พระราชหฤทยั
ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่ง
การพัฒนาท้องถิ่นที่เข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญญาและความต้องการของชุมชนในแต่ละ
ท้องท่ี ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยประชาชน อีกทั้งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศไทย โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่กระจายตัวทั่วประเทศ
เป็นหน่ึงในกลไกการพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 
ทั่วประเทศ จึงน้อมน�าพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ลงสู่บุคลากร
และนกัศึกษา และการด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ใหม่มหาวทิยาลยัราชภัฏ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579)
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“สถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำร
พัฒนำทอ้งถิน่” ต้องตระหนกั
และด�ำเนินภำรกิจตำมหลัก
บูรณำกำร เพ่ือหล่อหลอม
บทบำทและภำรกิจต่ำง ๆ ให้
กลมเกลียวสอดคล้องเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกแยะ
บทบำทหรือภำรกิจให้ เ ป็น
เอกเทศเฉพำะอย่ำง 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกส่งผลต่อการปรับเปล่ียนภารกิจ
ของสถาบนัอดุมศกึษาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ซึ่งมีปรัชญาและหลักการว่าเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิน่” ต้องตระหนกัและด�าเนนิภารกิจตามหลกับรูณาการ 
เพือ่หล่อหลอมบทบาทและภารกจิต่าง ๆ  ให้กลมเกลียวสอดคล้อง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่แยกแยะบทบาทหรือภารกิจให้เป็น
เอกเทศเฉพาะอย่าง ทัง้นีเ้พราะด้วยธรรมชาตแิละข้อเทจ็จรงิแล้ว 
ภารกิจเหล่านีเ้ป็นส่วนส่งเสรมิ สนบัสนนุ และไม่สามารถแยกออก
จากกนัได้ โดยการบรูณาการความรู ้ ต้องมคีวามรูใ้นระดบัสากล 
ให้ทันการเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับโลกในยุคโลกาภิวัตน ์ 
ในขณะเดยีวกนักต้็อศึกษาความรูส้ภาพการณ์ทีเ่กดิขึน้ในท้องถิน่
อย่างเข้าใจถ่องแท้ เพือ่ให้สามารถประยกุต์ใช้ความรูร้ะดบัสากล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในระดับท้องถิ่น

หนึ่งในตัวอย่างรูปธรรมของหลักการบูรณาการเพื่อการเป็น 
“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” คือการมีหน่วยงาน
ในพื้นที่ที่ท�าหน้าที่ในการบรูณาการกระบวนการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ
และสงัคมในพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ (Area Based System Integrator) 
มหาวิทยาลัยท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ  
ท�าหน้าที่เป็น University System Integrator ในระดับต�าบล 
โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามารถใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่มีอยู่ ท�างานประสานร่วมงานกับจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การท�างาน 
บูรณาการน้ี ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล กระทั่ง 
น�าไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (Targeted 
Poverty Alleviation)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สอดคล้องกับ “4 เสาหลักส�าคัญตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร ์
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ทัง้ด้าน 1. การสร้างบคุลากรและพฒันาองค์ความรู้ งานวจัิยและ
นวัตกรรม 2. การเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปสู่ประชาชน ด้วยการวางรากฐานและยกระดบัระบบนเิวศงาน
วจัิย 3. การน�าองค์ความรู ้ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 
และ 4. การบรูณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. สนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู ้น�าในการขับเคล่ือนและพัฒนา
ประเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อ “เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างม่ันคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน”
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นำยคมสัน  คูสินทรัพย์

ผู้อ�ำนวยกำรวิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำร 
สถำบันวิทยำลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบนัวทิยาลยัชมุชนคณุธรรม ลดความเหลือ่มล�า้ สร้างสรรค์นวตักรรมชมุชน พฒันา
คนและสังคมให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม มุ่งเน้นการปรับการบริหารจัดการในเชิงรุกให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และสานต่อแนวพระราชด�าริใน 
การด�าเนินโครงการวิทยาลัยชุมชนคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถาบัน
วทิยาลยัชุมชนคณุธรรมให้เกดิความยัง่ยนื ลดความเหลือ่มล�า้ มุ่งเน้นการเข้าถงึ พฒันา 
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(นายคมสัน  คูสินทรัพย์)
ผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ส ถ ำ บั น วิ ท ย ำ ลั ย ชุ ม ช น
คุณธรรม ลดควำมเหลือ่มล�้ำ 
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมชุมชน 
พัฒนำคนและสังคมให้เจริญ
เติบโตอยำ่งมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยืน 

และยกระดบัคณุภาพชวีติกลุม่ผูด้้อยโอกาสในชมุชน สร้างสรรค์
นวัตกรรมชุมชน มุ ่งเน้นการใช้กลไกการศึกษา การวิจัย  
การบรกิารวชิาการ และการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม ในการสร้าง
ชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศในการสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และ
สร้างชมุชนแห่งภูมปัิญญาเพือ่เป็นรากฐานของการพฒันาชมุชน
อย่างยั่งยืน 

“พัฒนาคนและสังคมให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ 
ยัง่ยนื มุง่เน้นการส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชีวติของคนและชมุชน  
การขยายขอบเขตการดูแลและพัฒนาไปสู ่ชุมชนและสังคม  
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความเท่าทันและยั่งยืน”
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บทน�า

เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2562 ได ้มีประกาศ 
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.  
2562 และกฎหมายทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้หมด 10 ฉบบั 
ใช้ในการปรับปรุงส่วนราชการเพื่อให้มีการจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ที่ท�าหน้าที่สอดคล้องกับบริบท 
ของประเทศที่ มีการเปล่ียนแปลงไปและได ้ม ี
การก�าหนดให ้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อท�า
หน้าที่ในการก�าหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผน 
ด้านการอุดมศึกษาและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมของประเทศให ้มี เอกภาพและ 
เป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและ 
การประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสม
และมปีระสทิธภิาพ  สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
ของประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด

กระทรวงกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อว.) เป็นกลไกส�ำคญั 
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญเติบโต
อย่ำงมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืนให้เกิดควำมสอดคล้อง และมีศักยภำพเพียงพอ 
ในกำรปรบัตวัต่อกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งพลวตัรและควำมทำ้ทำยใหม ่ๆ  ทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนำคตได้ ไม่เพียงต้องใช้กำรวิจัยที่ผสมผสำนองค์ควำมรู้ในศำสตร์ 
ทุกแขนงเพ่ือสรรสร้ำงนวัตกรรม อีกทั้งจ�ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนษุยข์องประเทศดว้ยกลยทุธที์เ่หมำะสม ใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมในอนำคต
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
แห่งชาติ (Super Board) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดย 
สภานโยบายฯ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนด้าน อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท 
และแผนอื่น ๆ  รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลต่อคณะรัฐมนตร ีและ
พิจารณากรอบวงเงนิงบประมาณประจ�าปีด้าน อววน. ของประเทศ 
ก่อนที่ส�านักงบประมาณจะน�าเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนนโยบาย
และยุทธศาสตร์จากสภานโยบายฯ จะส่งต่อให้คณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ. )  และคณะกรรมการมาตรฐาน 
การอดุมศกึษา (กมอ.) น�าไปแปลงสูก่ารปฏบิตัใิห้สถาบนัอดุมศึกษา 
และหน่วยงานในระบบวจิยัและนวัตกรรมของประเทศด�าเนนิงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้สามารถ

แข่งขันได้ในระดับโลก เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ  
รวมถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมให้ได ้
อย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน อว. ได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผน 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 ท่ีใช ้
เป็นแนวทางในการท�าแผนปฏบิตัริาชการและแผนการด�าเนนิงาน
ของหน่วยงานภายในกระทรวง ขณะนี้อยู่ในระหว่างด�าเนินการ
ปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การ อววน. พ.ศ. 2560-
2570 และแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุง 
ปี 2563 เพื่อเสนอให้สภาฯ ต่อไป

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

โครงสร้างระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) 

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา 
(กมอ.)

สํานักงานปลัดกระทรวง 
(กองเลขานุการ)

1) หน่วยนโยบาย 
ยุทธศาสตร์แผน 
และงบประมาณ

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กสว.) 

สํานักงานคณะกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

2) หน่วย
ให้ทุน

บพท. บพค. บพข. วช. สนช. สวก. สวรส.

3) หน่วยทําวิจัย 
และนวัตกรรม

4) หน่วยมาตรวิทยา 
มาตรฐานการทดสอบ

และบริการคุณภาพ

หน่วยงานวิจัย/เทคโนโลยี 
(ในกระทรวง)

หน่วยงานวิจัย/เทคโนโลยี 
(นอกกระทรวง)

หน่วยมาตรวิทยา 
มาตรฐาน ทดสอบ วิเคราะห์

ภาคเอกชน/ชุมชน

สภาสถาบัน
อุดมศึกษา
แต่ละแห่ง

สภาสถาบัน
อุดมศึกษา
แต่ละแห่ง

สภาสถาบัน
อุดมศึกษา
แต่ละแห่ง

สถาบัน
อุดมศึกษาใน

ก�ากับ

สถาบัน
อุดมศึกษาของ
รัฐที่เป็นส่วน

ราชการ

สถาบัน
อุดมศึกษา
เอกชน5) หน่วยด้านการ

จัดการความรู้
และใช้ประโยชน์

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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หน้าที่และอ�านาจ

ส่งเสริม สนับสนุน และก�ากับดูแลการอุดมศึกษาให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี
ความเป็นอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการให้มีการพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของประเทศและให้ด�าเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และสหวิทยาการ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม 

1

2

3

ส่งเสริม สนับสนุน และก�ากับดูแลการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบัน
อดุมศกึษาและหน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมท่ีอยูใ่นสังกดักระทรวงหรอืก�ากบัดแูล
ของรัฐมนตรี รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยู่นอก
กระทรวงเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และด�าเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยง 
และสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ

จัดให้มีระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลิตก�าลังคนระดับสูงเฉพาะทางและ
ความร่วมมอืในด้านการวจิยั และการสร้างสรรค์นวตักรรมกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ
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บทบาทหลักของ อว. คือการใช้ทรัพยากรบุคคล ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม ไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้ม ี
การพฒันาสมรรถนะภาคธรุกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ
ให้สูงขึ้น โดยต้องสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีขีดความสามารถเพียงพอในการพัฒนา
ประเทศ เม่ือภาคธุรกิจและสังคมเข้มแข็งจะท�าให้ประเทศมีความสามารถในการ
แข่งขนัสงูขึน้ตามล�าดบั ทีส่�าคญั อว. ต้องให้ความส�าคญักบัหน่วยพืน้ฐานของสงัคม 
คือเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง

คือหน่วยงานที่จะน�าความรู้
และพลงัปัญญาไปชว่ยประชาชน

อว.
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• เป็นหน่วยงานบรูณาการงานด้านการอดุมศกึษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)   
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

• ราชการประจ�าทั่วไปของกระทรวง
• เลขานุการ กกอ. กมอ. และ กพอ.

ส่วนรำชกำร

โครงสร้าง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• นโยบายและก�ากับความปลอดภัย 
ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ

• มุ่งมั่นก�ากับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์
เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

• ให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐาน และ
จริยธรรมการวิจัย สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากร วิจัยและนวัตกรรม

• บริการทางวิทยาศาสตร์
• ตรวจสอบและรับรองทางวิทยาศาสตร ์

ระดับสากล

• มหาวิทยาลัยรัฐ  9 แห่ง
• มหาวิทยาลัยราชภัฏ                38 แห่ง
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
• สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง (สป.)

กรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.)

ส�ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ (ปส.)

ส�ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ
 (ส่วนรำชกำร)
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โครงสร้าง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภานโยบาย 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

• หน่วยงานด้านนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระดับมหภาค

องค์กรในก�ำกับ (องค์กำรมหำชน/รัฐวิสำหกิจ/สถำบันอุดมศึกษำในก�ำกับของรัฐ)

• ส�านักงานเลขานุการของ กสว. และ คณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม

• งานนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และการจัดสรร 
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

• มหาวิทยาลัยในก�ากับ 26 แห่ง

• สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
- ผลิตผลงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมดาราศาสตร์ 
พัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน 

• ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
- สร้างระบบนวตักรรม ส่งเสริมการเข้าถงึโครงสร้างพืน้ฐาน และ 
ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม

• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สช.)
- เป็นศูนย์วิจัยกลางผู้ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ด้านแสงซินโครตรอน เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)
- ขบัเคลือ่นวทิยาศาสตร์การแพทย์และสขุภาพ ให้สร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจและสงัคมเพ่ิมขึน้เป็น 1 ใน 10 อตุสาหกรรมสงูสดุ ภายใน 
ปี 2580 

• สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้ (สสน.)
- พัฒนาคลงัข้อมูลและเทคโนโลยท่ีีทันสมัย สนบัสนนุการบรหิาร
จดัการน�า้ของประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ

• องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
- สือ่สารและให้ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
และสร้างความตระหนกัด้านวทิยาศาสตร์ ผ่านการจัดกจิกรรมและ
นทิรรศการ

• ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) 
- วจิยั พฒันา ออกแบบ วศิวกรรม และถ่ายทอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมก�าลังคน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (วทน.) 

• สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  (มว.) 
- จัดหา รักษา และพัฒนามาตรฐานการวัดของประเทศ 

• ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) 
- พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นความรูไ้ร้พรมแดน
  เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ

• สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) 
- องค์กรวจิยัและพฒันาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยนีวิเคลียร์เพือ่
  การพัฒนาประเทศ

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
- วิจัย สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
บริการแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จครบวงจร สร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย วทน.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ส�ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ (สอวช.)

สถำบันอุดมศึกษำในก�ำกับของรัฐ 

สถำบันวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
9 แห่ง

รัฐวิสำหกิจ 2 แห่ง
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2 เป็นมันสมองของชาติในการประเมินความ
ตอ้งการในอนาคตด้านทรพัยากรบคุคลของไทย 
โดยอาศยัความรูแ้ละข้อมลูจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  
ที่มีหน้าที่พัฒนาประชาชนและสังคม

อว. เป็นสถาบันที่รวมผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้าน อววน. 
และศาสตร์ทุกแขนง ซึ่งจะสามารถค้นหาสัญญาณแห่งอนาคต 
(Futures Literacy) และฉากทัศน์ (Scenario) ด้านความต้องการ
ในอนาคตด้านทรัพยากรบุคคลของไทย โดยใช้ข้อมูลจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการจดัท�า
นโยบายเพือ่สร้างและพฒันาทรัพยากรบคุคลทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา
ประเทศไทย

เปา้ประสงค์หลัก

อว. เป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างโอกาสและ
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต สร้างกลไก
เพ่ือน�าระบบการบริหารความรู้ 
ทรัพยากรมนุษย์ บูรณาการศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
สู่การพัฒนาประเทศ 
เพ่ือประชาชนอย่างยั่งยืน

1 เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและสร้างนโยบาย  
โดยเอาประชาชนและผลสมัฤทธิท์ีต่อ้งการเป็นทีต่ัง้

อว. มีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับการท�างานให้เป็นศูนย์กลางของ
การสร้างโอกาสและการเปล่ียนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชน โดยเอาประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับสังคม และ 
ผลสัมฤทธิ์เป็นที่ต้ัง
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3 สร้างพันธมิตรความร่วมมือ (Collaborative 
Partners) โดยท�าหน้าที่วิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) ให้เกดิตวัเรง่ของการเปลีย่นแปลง 
“Catalyst for Change” ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

อว. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงของชาติ  
และบูรณาการความร่วมมือในระดับนานาชาติมาใช้สนับสนุน 
การพฒันาประเทศได้ สร้างพนัธมติรความร่วมมอืด้านการพัฒนา
ความรู ้ เพื่อน�ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ  
และมีกระบวนการในการน�าความรู ้ที่ เกิดขึ้นไปถ ่ายทอด 
และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยมีวิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) ที่ช่วยให้เข้าใจถึงการน�าความรู้ไปใช้อย่างถ่องแท้
รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลเพ่ือท�าให้เกิดพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดได้เร็วยิ่งขึ้น

6 เข้าร่วมรับผิดชอบการสร้างและพัฒนาชุมชนโดย
ใช้ฐาน ววน. ที่ อว. สร้างและพัฒนาไว้

อว. จะต้องมี “พันธกิจ” ที่ต ้องใช ้ทรัพยากรด้าน ววน.  
เข้าร่วมรับผิดชอบการสร้างและพัฒนาชุมชน ในระยะสั้น อว.  
ต้องมุ่งเน้นการช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ประสบปัญหา 
จากผลกระทบ COVID-19 โดยพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการพึ่งพาตนเองและการสร้าง
ทักษะใหม่ในการด�ารงชีพ

5 เปิดให้ประชาชนเขา้ถึงองคค์วามรู ้เพ่ือสร้างโอกาส
และการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก

อว. จะต้องใช้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใต้ อว.  
เป็นแหล่งเรียนรู ้ ที่ให้ประชาชน ชุมชน และสังคม เข้าถึง 
องค์ความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว ช่วยให้ประชาชนสามารถพัฒนา
แนวคิดในการสร้างโอกาส และการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้าน 
การประกอบอาชีพและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4 เป็นประตเูชือ่มไทยและสากล เพ่ือใหเ้กดิการเขา้ถงึ
องค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล และตลาดในระดับ
สากล (Co-Create and Borderless Mindset) 

อว. จะเชื่อมต่อเครือข่ายด้าน อววน. ในระดับนานาชาติ เพื่อให้
เกดิการเข้าถงึองค์ความรูใ้หม่ การแลกเปลีย่นองค์ความรู ้รวมถงึ
ทรัพยากรบคุคล และทรพัยากรในการวจัิยและทดลองด้าน ววน. 
ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรอืต่างประเทศ โดยจะต้องสร้างทศันคติ
ในเชิงพาณิชย์ (Commercialize) เป็นพลังผลักดันให้ผลสัมฤทธิ์
ด้าน ววน. เป็นที่ยอมรับและไปสู่ตลาดสากลได้
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6 ด้าน ในกำรพัฒนำภำยใต้
นโยบำยและยุทธศำสตร์ อว.

วำระส�ำคัญของกำรก�ำหนดนโยบำยเพ่ือกำรพัฒนำ มีทัง้หมด 6 ด้ำน ได้แก่

BCG

Poverty 
to 

Prosperity

HESRI 
System 
Reform

Reinventing 
HE

& Human 
Capital

Industrial 
Transformation & 

Foundation 
for the Future

Social & 
Humanity

เปลีย่นควำมยำกจน
สู่ควำมมัง่มีอย่ำงทัว่ถึง1

ขับเคลือ่น Bio, Circular 
and Green Economy (BCG) 
เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน

2

ยกระดับอุตสำหกรรม 
และวำงรำกฐำนเพ่ืออนำคตด้วย อววน.3

สร้ำงเสริมควำมมัน่คงของมนุษย์
และพลังทำงสังคมเพ่ือกำรพัฒนำทีส่มดุล4

พลิกโฉมกำรอุดมศึกษำ
และพัฒนำก�ำลังคนให้ตอบโจทย์ประเทศ5

ปฏิรูประบบ อววน. ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ในกำรขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสังคม6

ระเบียบวาระ
ทั้ง
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ด้านที่หนึ่ง 

ให้ความส�าคญักบัการยกระดบัคนทีเ่ข้าไม่ถงึโอกาสให้มคีวามเป็นอยู่
ทีด่ขีึน้ ต้องมกีลไกเข้าไปท�าให้เขามโีอกาสทีจ่ะเพ่ิมศักยภาพตนเอง
เปลี่ยนทักษะของตนเองให้พึ่งพาตนเองได้

ด้านที่สอง 

เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากร 
ที่ประเทศไทยมีทุนอยู่มาก คือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ประเทศเกษตรกรรมยุคใหม่และธุรกิจเป้าหมายที่จะช่วย 
ยกระดับชุมชนเอสเอ็มอีท้องถ่ินให้ไปสู ่ระดับโลก คือธุรกิจ  
Bio-Circular-Green Economy (BCG) หรือธุรกิจชีวภาพ 
ทีต่อบโจทย์การหมุนเวยีนอย่างคุม้ค่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

ด้านที่สาม 

คือการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและการวางรากฐาน
อนาคต โดยการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการท�า
อุตสาหกรรมจากยุค 1.0 ถึง 2.0 เป็นการพัฒนาที่ใช้ทรัพยากร 
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานอย่างเข้มข้น เมื่อเข้ามาเป็น
อุตสาหกรรมยุค 3.0 เปลี่ยนจากที่เคยใช้แรงงานมาเป็น 
การพฒันาบนฐานเทคโนโลย ีและในยคุอตุสาหกรรม 4.0 จะเป็น
การน�านวัตกรรมเข้ามาร่วมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
เป็นยุคที่จะใช้ Innovation อย่างเข้มข้นทั้งในเชิงการผลิต  
(Production) ปรบัปรุงกระบวนการ (Process) และแก้ไขปัญหา
เพิ่มคุณค่าการให้บริการ (Services)

ด้านที่สี่ 

เกีย่วกบัการเสรมิสร้างความมัน่คงของมนษุย์และพลงัทางสงัคม
เพื่อการพัฒนาที่สมดุล ให ้ความส�าคัญกับมิติทางคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ความมีสุขภาวะที่ดี ความมั่นคงด้านอาหาร 
สวัสดิการที่อยู่อาศัย การมีความยืดหยุ่นสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ห้า 

คือการออกแบบปรับโฉมการด�าเนินการของการพัฒนาคน 
ในระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบโจทย์ 
การพฒันาประเทศมปีระเดน็ท้าทายหลายด้าน ทัง้การปรบัเปลีย่น
รูปแบบ ลักษณะการพัฒนาคน เพิ่มทักษะที่จ�าเป็นในอนาคต  
ทีผ่่านมาปัญหาของการเรยีนอดุมศึกษาคือไม่สามารถตอบโจทย์
ประเทศและช่วยขับเคลื่อนหรือพัฒนาสังคมได้

ด้านที่หก 

คือการปฏิรูประบบ อว. ทั้งในด้านการปรับปรุงกฎระเบียบ 
เพือ่เอือ้ต่อการพฒันางานวจิยัและนวตักรรม การปรบัโครงสร้าง
การท�างานของหน่วยงานในกระทรวงให้มีความคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพในการท�างาน การพัฒนาระบบนิ เวศน ์
และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์ให้การขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นทุกข้อให้ได้
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1

2

3

4

ทิศทำง
เชิงยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์นี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป็นไป
ตามเป้าประสงค์หลัก โดยแบ่งได้
เป็น 4 เสาหลักส�าคัญ ที่มีความ
เชื่อมโยงกันเป็นระบบ ตั้งแต่ต้นน�้า
จนถึงปลายน�้า อันประกอบไปด้วย

การด�าเนินการตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ 4 Pillars

สร้ำงบุคลำกรและพัฒนำองค์ควำมรู ้
งำนวิจัยและนวัตกรรม

เผยแพร่องค์ควำมรู้ผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรมไปสู่ประชำชน 
ด้วยกำรวำงรำกฐำนและยกระดับ  
ระบบนิเวศงำนวิจัย

น�ำองค์ควำมรู้ ผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

บูรณำกำรทุกภำคส่วนใน อว. 
สนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำให้เป็นผู้น�ำ 
ในกำรขับเคลือ่น และพัฒนำประเทศ  
สร้ำงควำมเปลีย่นแปลงและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของประชำชน
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สร้างคนผ่านระบบการศึกษาที่ทันสมัย 

มีคุณภาพ พร้อมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ 

งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการพัฒนา 

รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับทุกกลุ่มคน  

เพือ่สร้างโอกาสและความหวงัให้ประชาชน 

อันจะน�าไปสู ่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

ประเทศ

ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้การท�าวิจัย

และการสร้างนวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุน 

และบูรณาการผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์

สู่ประชาชนและสังคม สร้างโอกาสพัฒนา

ระบบบรหิารจดัการหน่วยธรุกจิและทรพัย์สิน

ทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร ้ าง ข้ึน 

ใช้ประโยชน์ได้จริงและเข้าถึงประชาชน 

ทุกระดับ สนับสนุนการพัฒนาการเติบโต 

ของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจตอบโจทย์

ท้าทายสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

และยั่งยืน

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู ้น�าในการสร้าง 

การเปลี่ยนแปลงและให้องค์ความรู้ รวมถึง

พัฒนาทุนมนุษย์ให ้มี คุณภาพทุกระดับ 

ยกระดับรูปแบบการเ รียนรู ้ที่ทันสมัย 

ตรงเป้าหมายอนาคต สอดรบักบัยทุธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ

เสำหลกัที ่1 เสำหลกัที ่2

เสำหลกัที ่3 เสำหลกัที ่4
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ประชำชนและปัจเจกชน มีพลัง มีควำมสร้ำงสรรค์  
มีควำมหวัง และสำมำรถวำงแผนสู่อนำคตทีด่ีขึน้ได้

เพ่ิมโอกำสคนนอกระบบอุดมศึกษำให้สำมำรถต่อยอด
ควำมรู้ และพัฒนำทักษะทีจ่�ำเป็นต่อตนเอง

พัฒนำและสรรหำทรัพยำกรบุคคลจำกทัง้ภำยใน 
และภำยนอกประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกร 
บุคคลไทยให้มีบทบำทในระดับสำกล

สร้ำงภูมิคุ้มกันในกำรด�ำรงชีวิตของประชำชนและ
ภูมิคุ้มกันของประเทศผ่ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม

ทรัพยากรบุคคลของไทยไม่จ�ากัดเฉพาะกลุ ่มที่อยู ่ในระบบ
อุดมศึกษาเท่าน้ัน แต่หมายรวมถึงประชาชนท่ีอยู่นอกระบบ  
ไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่ในวัยท�างานหรือผู้สูงวัยที่เกษียณไปแล้วก็ตาม  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
จะมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของคนทุกกลุ่มเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรอบนโยบายเกีย่วกบัเรือ่งการพัฒนาศกัยภาพคนไทย 
ม ี3 ประเดน็ทีมุ่ง่เนน้ คอื
 
1. พัฒนาระบบให้ประชาชนทัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกระบบการศกึษา 

สามารถเข้าถึงความรู้และมทีกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ปรบัปรงุ

ระบบการส่งเสริมการเรียนรู ้ให้ทันสมัยและเข้าถึงง่าย  
ให้ประชาชนม ี “พลงัสร้างสรรค์” ม ี “ความหวงั” สามารถ
พฒันาคุณภาพชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นได้ 

2. สนับสนุนให้เกิดแรงดึงดูด ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน  
การแบ่งปัน ทรพัยากรบคุคลทีไ่ม่จ�ากดัแค่คนไทยแต่สามารถ
พัฒนาและสรรหาทรัพยากรบุคคลจากทั่วโลก (Global 
Reach)  มาร่วมงาน อกีทัง้ช่วยยกระดบัทรพัยากรบคุคลไทย
ไปสู่ระดับสากล 

3. พฒันาให้เกดิความมัน่คงและภมูคิุม้กันในการด�ารงชีวติของคน
ด้วยองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม

เสำหลักที ่1
สร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ ให้มีศักยภาพ 
และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

สร้างคนผ่านระบบการศกึษา
ท่ีทันสมยัมคุีณภาพ พร้อมทัง้ 
การพัฒนาองค์ความรูง้านวิจยั
และนวตักรรม โดยการพฒันา
รปูแบบการเรยีนรูท่ี้เหมาะกบั
ทุกกลุ่มคน เพื่อสร้างโอกาส
และความหวังให้ประชาชน 
อันจะนําไปสู ่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของประเทศ
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การสร้างบคุลากรทีม่คีณุภาพ โดยการพฒันาองค์ความรู ้ความสามารถและเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงาน และกลุม่บคุคลต่าง ๆ  
คอืรากฐานอันสําคญัท่ีเป็นการเพิม่โอกาสให้ประเทศได้รับการพัฒนาอย่างยัง่ยนื ดังนัน้ อว. และหน่วยงานต่าง ๆ  จงึมุง่มัน่
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ โดยมีผลงานสําคัญดังต่อไปนี้ 

1. แนวโน้มควำมต้องกำรบุคลำกรในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยแห่งอนำคต (New S-Curve) และ 
ทิศทำงนโยบำยกำรพัฒนำก�ำลังคนของประเทศ 
พ.ศ. 2563–2567 ภำยใต้โครงกำรกำรพัฒนำ
นโยบำยก�ำลงัคนและกำรอดุมศกึษำ วทิยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มีบทบาทในการวางแผนการผลิต 
การพัฒนา และการเสาะหาก�าลังคนเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานและรองรับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงการก�าหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้เกิดการใช้

ประโยชน์ก�าลงัคนกลุม่ดงักล่าวอย่างเตม็ศกัยภาพ โดยการจดัท�า
ข้อมูลทักษะก�าลังคนที่เป็นที่ต้องการเพื่อประกอบการวางแผน
ผลิตก�าลังคนเป็นแนวทางส�าคัญในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�า
มาตรการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะและความรูบ้คุลากรให้ตรงกบั
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเชื่อมโยงการพัฒนา
ก�าลังคนเข้ากับเส้นทางอาชีพ 

สอวช. ได้ด�าเนนิการส�ารวจข้อมลูต�าแหน่งงานและสมรรถนะงาน
ทีส่�าคญั (Critical Functional Competency) ซึง่เป็นทีต้่องการ
ของกลุม่อตุสาหกรรมยทุธศาสตร์ของประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) โดยมุ่งเน้นที่ต�าแหน่งงานระดับสูงที่ต้องการ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

กำรส�ำรวจจะครอบคลุมสถำนประกอบกำร ทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรม S-Curve ประกอบด้วย 

1
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ 

7
อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ

2
อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์

8
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

3
อุตสาหกรรมดิจิทัล

9
อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ

4
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

10
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

5
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

11
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

6
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

12
อุตสาหกรรมพัฒนาทักษะ
และกําลังคน
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ทั้งนี้ ผลการส�ารวจได้รวบรวมข้อมูลสมรรถนะงานที่เป็น 
ที่ต้องการมากที่สุดของต�าแหน่งงานในอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม 
โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้อ้างอิงในการวางนโยบายด้าน 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ รวมถึงการก�าหนดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศทั้งที่เป็นหลักสูตรระดับปริญญา และการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) ท่ีตอบโจทย์ความต้องการ 
ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง อันจะน�าไปสู่การเพิ่ม 
ขดีความสามารถการแข่งขันและขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ
อย่างยั่งยืน

2. กำรพลกิโฉมระบบกำรอดุมศกึษำของประเทศไทย 
(Reinventing University) 

การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) คือ  
การปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้สามารถจัดการศึกษา วิจัย และผลิต
บัณฑิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เพื่อน�าประเทศ
ไปสู่ความยั่งยืน สิ่งที่มหาวิทยาลัยจ�าเป็นต้องท�าคือ การปฏิรูป
ระบบการบรหิาร ปรบัเปลีย่นหลกัสตูรและการเรยีนการสอนให้
ทันสมัย ผลิตก�าลังคนคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปัญญาและ
คณุธรรม มทีกัษะการค้นคว้าวจิยัและสร้างนวตักรรม มคีวามสามารถ
ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และเพิ่มโอกาส  
“การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

มหาวทิยาลยัจ�าเป็นต้องปฏริปูระบบการบรหิารจดัการมหาวทิยาลัย
ให้มีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ใช้หลักธรรมาภิบาล 
มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรและการท�างานแบบร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการ
จดัการศกึษา ทลายก�าแพงระหว่างมหาวทิยาลยั เพือ่ให้เกดิภาคี
มหาวิทยาลยั (University Consortium) ทั้งการร่วมสร้างสรรค์
ทางความคดิ (Co-creation) และความร่วมมอื (Collaboration) 
ลดความซ�้าซ้อนของการใช้ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ เพิ่มกลไก
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเปิด
โอกาสในการเรียนรู้ของ Non-age Group เพื่อการ Reskill 
/Upskill ไม่ว่าจะด้วยกลไก Degree หรือ Non-degree Program 
การปรับการเรียนการสอนเพื่อรองรับการสร้างผู้ประกอบการ
และการผลิตและพฒันาก�าลังคนคณุภาพ การพลิกโฉมมหาวทิยาลยั
เป ็นกุญแจส�าคัญให ้การปฏิรูประบบอุดมศึกษาเพื่อให ้
มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของประเทศและขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงไปในทิศทาง
ใหม่ มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ 
อาจารย์ (Upskill/Reskill) เพื่อตอบสนองต่อการเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยจึงเป็นการยกระดับ
มหาวิทยาลัยของไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ 

โครงสร้างการจัดการ
มหาวิทยาลัย 
ตามความเชี่ยวชาญ 

5 กลุ่ม
ยุทธศาสตร์หลัก
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โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง 
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สถาบันม ี
ความเช่ียวชาญ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การแข่งขันระหว่างสถาบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ประเทศอีกด้วย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส�านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ได้ด�าเนินการโครงการน�าร่องการพลิกโฉมระบบการ
อุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศที่เอื้อต่อ
สถาบนัอุดมศกึษาในการร่วมพลกิโฉมระบบการอดุมศึกษา
ของประเทศไทย ตามกลุ่มยุทธศาสตร์และศักยภาพของ
แต่ละสถาบนั และเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจและเตรยีม
ความพร้อมให้กับผู ้บริหารและบุคลากรของสถาบัน
อุดมศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการด�าเนินงานตาม
เป้าประสงค์ของโครงการ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน
ทักษะให้กับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเองสู ่ความเป็นเลิศในกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน โดยมี
การด�าเนนิการเตรยีมความพร้อมในการพลกิโฉมมหาวทิยาลยั
ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. จัดท�าร่างกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. …

2. พัฒนาระบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ
องค์กรและตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานของแต่ละกลุ่ม
ยุทธศาสตร์

3. จดัท�ากลไกในการสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศกึษาเข้าสู่
ระบบการจดัอนัดบัโดยสถาบันจัดอนัดบัชัน้น�าของโลก 
ได้แก่ ระบบ QS Stars ระบบ U-Multirank และ 
ระบบ THE University Impact Rankings เพ่ือ
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าสู ่ระบบการจัด
อันดับและน�าเข้าข้อมูลในระบบ QS Stars ระบบ 
U-Multirank และ ระบบ THE University Impact 
Rankings ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล

4. จัดท�ากลไกในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา
ก�าหนดแผนงานและกิจกรรมในการพัฒนาโจทย์ที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด SDG

5. สร้างความตระหนักโดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ และจัด
เตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้าน ววน. ที่
เอื้อต่อการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาในระยะต่อไป

3. กำรสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบำลทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ระยะที ่3 ระยะที ่3+ และระยะที ่4

 
การสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะที่ 3 ระยะที่ 3+ และระยะที่ 4 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง 6 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ 
เทคโนโลยชีวีภาพและส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยโีลหะและวสัด ุเทคโนโลยี
อเิลก็ทรอนกิส์ และคอมพวิเตอร์ วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน นาโนเทคโนโลยี 
และสาชาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนไดป้รบัแนวทางการจดัสรรทุนโดยเน้นกรอบสาขา
วิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสาขาเทคโนโลยีใหม่ที่ส�าคัญเพื่อรองรับ
ความต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดสรรทุน 
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ด้านการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง ทั้งนี้ นักเรียนทุนที่ส�าเร็จการศึกษาและท�างาน 
ตรงตามสาขาวิชาคิดเป็นร้อยละ 100 โดยตั้งแต่เริ่ม

 
ปัจจุบันมีผู้สําเร็จการศึกษารวมทั้งส้ิน 5,202 คน 
(ทุนต่างประเทศ 4,851 คน ทุนในประเทศ 351 คน) 
นักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาและทํางานตรงตามสาขาวิชา

โดยตั้งแต่เริ่มโครงกำรระยะที ่1 ถึงระยะที ่4 
มีผู้สําเร็จการศึกษารวมทั้งส้ิน 3,720 คน 
(ทุนต่างประเทศ 3,459 คน และทุนในประเทศ 261 คน) 

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนที่อยู่ระหว่างศึกษา
/เตรียมตัวเดินทางไปศึกษา รวม 1,482 คน 
(ต่างประเทศ 1,392 คน และในประเทศ 90 คน) 
จัดสรรทุนใหม่แล้ว 419 ทุน 
(ต่างประเทศ 395 ทุน และในประเทศ 24 ทุน) แบ่งเป็น 

• ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 71 ทุน 
• ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา 205 ทุน 
• ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐศึกษาต่างประเทศ 119 ทุน 
• ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐศึกษาในประเทศ 24 ทุน 

ทั้งนี้ ในการจัดสรรทุนการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีจํานวน 320 ทุน และมีผู้ได้รับทุน 258 ทุน 
โดยคิดเป็นร้อยละ 80.63

โครงการ
ระยะที่ 1 ถึง
ระยะที่ 4
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4. กำรสนับสนุนกำรจัดตัง้ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียน โดยกำรก�ำกับดูแลของมหำวิทยำลัย  
(โครงกำร วมว.) ระยะที ่2

การสนบัสนนุการจดัหลกัสตูรการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายในหลกัสูตรเฉพาะ ส�าหรับผู้มคีวามสามารถพเิศษด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อสร้างฐานก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเตรียมตัวเข้าสู ่
การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2551-2563) สนับสนุนนักเรียนแล้ว 13 รุ่น รวม 5,387 คน 
(โครงการระยะที่ 1 พ.ศ. 2551-2555 รวม 5 รุ่น 766 คน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2556-2563 รวม 8 รุ่น 4,621 คน) ซึ่งปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 
16 แห่ง และโรงเรียน 19 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่

ปัจจุบันมีนักเรียนส�าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 2,437 คน (ระยะที่ 1 : รุ่นที่ 1-5 จ�านวน 763 คน และระยะที่ 2 : รุ่นที่ 6-9 จ�านวน 
1,674 คน) โดยนกัเรยีนจ�านวน 2,225 คน (ร้อยละ 91.3) ศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาสาขาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน เช่น คณะวทิยาศาสตร์ 
สาขาชวีวทิยา สิง่แวดล้อม เกษตร และสาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และนกัเรยีน
จ�านวน 212 คน (ร้อยละ 8.7) ศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาสาขาสังคมศาสตร์ ทัง้นีม้นีกัเรยีนโครงการ วมว. ทีไ่ด้รับรางวลัจากการแข่งขนั
ระดับชาติ 63 รางวัล ระดับนานาชาติ 105 รางวัล และเชิงวิชาการ 157 รางวัล รวม 325 รางวัล
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
– โรงเรียนลือค�าหาญวารินช�าราบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
– โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
– โรงเรียนสุรวิวัฒ

มหาวิทยาลัยบูรพา 
– โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยพะเยา –
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร – 
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน – 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก�าแพงแสน 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร – 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี – 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง – 
โรงเรียนป่าพะยอมวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ – 

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ์
 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี– 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี– 
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัย – โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 
ตั้งแต่ระยะแรก

มหาวิทยาลัย – โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556

มหาวิทยาลัย – โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558

มหาวิทยาลัย – โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัย – โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัย – โรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ วมว. 
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561



5. กำรส่งเสรมิบคุลำกรด้ำนวทิยำศำสตร ์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัย
ของภำครฐั ไปปฏบิตังิำนเพ่ือเพ่ิมขดีควำมสำมำรถ
กำรแข่งขันในภำคเอกชน (Talent Mobility)

รัฐบาลมีนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพเยาวชนและบุคลากร โดย
การส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากภาครัฐไปปฏิบัติ
งานกบัภาคเอกชน เพือ่เพิม่ศกัยภาพของบคุลากรวจัิยในสถาบนั
อุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของสถานประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) โดย
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) ได้ด�าเนินการโครงการ Talent Mobility 
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปช่วยในการแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ในการน�า 
องค์ความรูไ้ปช่วยในการแก้ไขปัญหาและพฒันาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม
เกิดการลงทุนท�าวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น เกิดการสร้างระบบวิจัย
และพัฒนาในสถานประกอบการ ตลอดจนน�าไปสู่ความร่วมมือ
ระหว่างกันในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การจัด 
การเรยีนการสอน การสร้างก�าลงัคน และการส่งเสรมิให้นกัศกึษา
ได้เรียนรู้จากการไปปฏิบัติงานจริง 

ในการด�าเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การส�ารวจโจทย์ความต้องการและจับคู่ความต้องการ (Matching) ระหว่างนักวิจัยกับ 
สถานประกอบการ สนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาออกไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-talent  
Mobility การจัดอบรมและประชาสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผลโครงการ และการจัดท�ากรณีศึกษาและถอดบทเรียน โดยมี 
รายชื่อศูนย์อ�านวยความสะดวก (TM Clearing House) ดังต่อไปนี้

รำยชือ่สถำบันอุดมศึกษำทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนให้เป็นศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวก (TM Clearing House)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรเคลือ่นย้ำยบุคลำกร
จำกสถำบันอุดมศึกษำ ไปปฏิบัติงำนในภำคอุตสำหกรรม 
จ�ำนวนมำกกว่ำ 249 คน และได้มีกำรสนับสนุนกิจกรรม
กำรด�ำเนินงำนโครงกำร Talent Mobility 
ของสถำบันอุดมศึกษำ ผ่ำนกำรด�ำเนินกำร
ของศูนย์อ�ำนวยควำมสะดวก (TM Clearing House) 
จ�ำนวน 21 แห่ง
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
และเพ่ิมก�ำลังคนด้ำนระบบขนส่ง 
ทำงรำงของประเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แห่ง  
ได้มุง่เน้นผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีม่คีณุภาพ มคีวาม
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือให้สามารถท�างานได้จรงิหลงัจากส�าเรจ็การศกึษา 
และตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี  
อกีทัง้ยงัได้เลง็เหน็ความส�าคญัในการพฒันาระบบ
ขนส่งทางรางตามที่รัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์ชาต ิ
เอาไว้ จงึได้มกีารเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เพิ่มก�าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศ 
เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาและผลิตก�าลังคนของ
ประเทศ เพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 
ยุทธศาสตร ์ด ้านระบบโลจิสติกส ์  และแผน
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรฐับาล  

ดงันัน้ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แห่ง 
จึงได้มีการด�าเนินการจัดท�าโครงการยุทธศาสตร์
พัฒนาศกัยภาพ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2565)  

โดยเฉพาะการพัฒนาระบบราง ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบโลจิสติกส์ท่ีส�าคัญ 
ของชาติ ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

โครงการยทุธศาสตร์การพฒันาและผลติกาํลังคนด้านระบบขนส่งทางราง 
ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้ 9 แห่ง ได้มกีารเตรยีมความพร้อม
ในด้านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านระบบราง โดยมีการจัดอบรม  
จัดสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางให้แก่บุคลากรทาง
วิชาการ รวมไปถึงนักศึกษาของแต่ละสถาบัน เช่น

• โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ Railway System Meister ด้านระบบ 
พื้นฐานระบบราง จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1

• โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ Railway System Meister ด้านระบบ 
ล้อเลื่อน จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 2 

• โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ Railway System Meister ด้านระบบ 
การขับเคลื่อนลากจูง จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 3

• โครงการฝึกอบรมด้านปฏิบตักิารเชือ่มรางให้กบันกัศกึษาและบคุลากร 
• โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบหมอนคอนกรีต

และรางรถไฟตามค่ามาตรฐานให้กับนักศึกษาและบุคลากร

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ยังได้ม ี
การด�าเนินการแผนงานเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คือ   
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• โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิารวเิคราะห์และซ่อมบ�ารงุยานยนต์
สมัยใหม่

• โครงการพัฒนาทักษะการใช้แบบจ�าลองทางคอมพิวเตอร์  
3 มิติ แก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมการผลิต 

• โครงการพฒันาทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยในการวเิคราะห์
และผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

• โครงการพัฒนาก�าลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล 
“หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)” 

• โครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้สหวิทยาการดิจิทัลและ 
หุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิต 
นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 

• โครงการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มติ ิSolid Edge 
รุ่นที่ 4 

• โครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยากรหุ ่นยนต ์
ฮิวแมนนอยด์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Mix Reality 

• โครงการพัฒนาสื่อการเรียนดิจิทัลด้วยระบบ VR AR และ 
MR เพื่อช่วยพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบ�ารุงระบบราง

• โครงการอบรมการพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image 
Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตส�าหรับอุตสาหกรรม 
SME ในคลัสเตอร์ S-Curve

• โครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ท�างาน
ประสานกับคน Co-robotics รุ่นที่ 1

• โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์
• โครงการขับเคล่ือนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี

ภาพเสมือน
• โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนภายใต้ IMO Model Course 

6.09 พร้อมการปฏิบตัโิปรแกรมการจ�าลองส�าหรบัอุตสาหกรรม
การขนส่งทางน�้า

• โครงการพฒันาบคุลากรเชงิปฏบิตักิารเพือ่รองรับการจดัตัง้
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมขนส่งทางราง

• โครงการพัฒนาตัวตรวจจับรถไฟด้วยหลักการประมวลผล
สัญญาณวิดีโอส�าหรับเครื่องกั้นทางอัตโนมัติ

• โครงการผลิตก�าลังคนด้านขนส่งทางน�้า
• โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู ้สอนภาคปฏิบัติ

เฉพาะทางหลักสูตรซ่อมบ�ารุงอากาศยานตามมาตรฐาน 
EASA Part 66

• โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารรบัรองหลกัสตูรช่างซ่อมบ�ารงุ
อากาศยานตามมาตรฐาน EASA Part 66 

• โครงการฝึกอบรมอากาศยานเฉพาะแบบ A320
• โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 
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7. กำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำทีข่ำดแคลน

การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศคือหน่ึง 
ในยุทธศาสตร์ส�าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ หากแต่บัณฑิต
ในแต่ละสาขาวชิานัน้ได้รบัความต้องการทางตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
ทาง อว. จงึได้มุง่เน้นผลติบณัฑติในสาขาวิชาทีข่าดแคลน โดยเฉพาะ
ด้านสาขาวิชาการแพทย์และพยาบาล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลากร 
ทีจ่ะกระจายไปอยู่ในพืน้ทีต่่างจังหวดัและห่างไกล เพือ่เป็นการแก้ไข 
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและปัญหาการกระจายตัว 
ของวิชาชพี โดยโครงการผลติแพทย์เพ่ิม ของสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐ ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 มีนาคม 
2562 ที่เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยเห็นชอบ
การด�าเนินงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2561-2570 (ด�าเนินการเฉพาะในระยะที่ 1 พ.ศ. 2561-2564) 
ซึ่งเป็นการผลิตแพทย์เพื่อแก้ปัญหาการกระจายให้มีแพทย์ 
ที่เพียงพอในพื้นที่ห่างไกล ในเขตสุขภาพที่มีความขาดแคลน
แพทย์มาก ลดความเหลื่อมล�้า ให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
ด้านสาธารณสขุได้อย่างทัว่ถงึและมคีณุภาพ และจะมกีารพฒันา
หลักสูตรการผลิตแพทย์ที่ เน ้นใช ้ชุมชนเป็นฐานการผลิต  
(Community Based) เพือ่ปรบัปรงุวธิกีารผลติแพทย์ให้ได้แพทย์
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีคุณภาพ มาตรฐานการรักษา 
เกิดการพัฒนากลไกลการธ�ารงรักษาแพทย์อย่างเป็นรูปธรรม 
มากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์เข้าร่วม
โครงการทีต้่องรบันกัเรยีนในพืน้ทีเ่ข้าศกึษาและจดัสรรไปปฏบิตัิ
งานในพ้ืนทีม่ากยิง่ขึน้ โดยค�านงึถงึความขาดแคลนและการกระจาย
แพทย์เป็นหลัก นอกจากนี้ การผลิตแพทย์ในโครงการจะรองรับ
นโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาค 
(Medical Hub) สร้างการแข่งขันให้แก่ประเทศ โดยมีเป้าหมาย
สุดท้ายที่ส�าคัญ คือ ให้อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรในภาพรวม 
เท่ากับ 1:1,200 ในปี 2576 เม่ือนักศึกษาแพทย์ที่ผลิตเพิ่ม 
ที่ผลิตเพิ่มรุ่นสุดท้ายส�าเร็จการศึกษา การรับนักศึกษาแพทย์
จ�านวน 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 9,164 คน ผูกพันงบประมาณจน
นักศึกษาแพทย์รุ ่นสุดท้ายส�าเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2570 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 
34,838,400,000 บาท ประกอบด้วยงบด�าเนินการในการผลิต
บัณฑิต ในอัตรา 300,000 บาท/ปี/คน และงบลงทุน ในอัตรา 
2,000,000 บาท/คน/ปี

ในส่วนของโครงการผลติพยาบาลเพิม่ โครงการขยายระยะเวลา
การเพ่ิมการผลติและพฒันาการจดัการศกึษา สาขาพยาบาลศาสตร์  
(ปีการศกึษา 2561-2565) เพือ่พฒันาสขุภาวะของประชาชนและ

ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์ประเทศ ระยะที ่1 (ปีการศึกษา 2561-2562) 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2562 โดยเหน็ชอบการด�าเนนิโครงการผลติ
และพฒันาการจดัการศกึษา สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ (ปีการศกึษา 
2561-2565) ซึ่งเป็นโครงการผลิตและพัฒนาก�าลังคนพยาบาล 
ให้เพยีงพอต่อความต้องการของประเทศ ตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ระบบสุขภาพ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และจากทิศทางนโยบาย 
การพัฒนาประเทศ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล�้าของสังคมและ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ การยกระดับคุณภาพ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน รวมถึงนโยบายการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ และ
นโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับระดับ
ภูมิภาค (Medical Hub) โดยมีเป้าหมายการผลิตพยาบาล 
เพิม่จากการรบันกัศึกษาพยาบาลปกต ิจ�านวน 2 รุ่น (ปีการศกึษา 
2561-2562) จ�านวนรวมทั้งสิ้น 5,268 คน และขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณในอัตราเหมาจ่าย 110,000 บาท/คน/ปี  
คิดเป ็น 440,000 บาท/คน/หลักสูตร รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
1,759,484,984 บาท

ตัวอย่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันอุดมศึกษา  
โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผลการด�าเนินงานการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่ขาดแคลน ด้านการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม  
ของคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ดังน้ี 

1. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ�าเภอหนึ่งทุน (ODOD) เป็น
โครงการที่รับนักเรียนนอกเขตอ�าเภอเมืองในจังหวัดต่าง ๆ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข ้าศึกษาหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต มีผู้ส�าเร็จการศึกษา จ�านวน 35 คน  
และได้เข้าท�างานในโรงพยาบาลตามเขตพืน้ทีก่ารรบัโครงการ 
กระจายแพทย์หนึง่อ�าเภอหนึง่ทนุ ซึง่แบ่งเป็น 3 โรงพยาบาล 
ได้แก่ (1) โรงพยาบาลขอนแก่น จ�านวน 12 คน ประกอบ
ด้วยผู้ส�าเร็จการศึกษาท่ีมีภูมิล�าเนาจากจังหวัดขอนแก่น 
มุกดาหาร สกลนคร นครพนม (2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ ประกอบด้วยผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มีภูมิล�าเนาจาก
จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ�านาจเจริญ ศรีสะเกษ และ (3) 
โรงพยาบาลอุดรธานี ประกอบด้วยผู้ส�าเร็จการศึกษาที่มี
ภูมิล�าเนาจากจังหวัดอุดรธานี หนองบัวล�าภู หนองคาย 
บึงกาฬ และเลย 
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2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข (CPIRD) มีผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต ตามโครงการผลิตแพทย ์ เพิ่ม 
เพือ่ชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 65 คน 
โดยได้เข้าท�างานในศูนย์แพทยศาสตร์ของโรงพยาบาล
ขอนแก่น จ�านวน 23 คน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จ�านวน 13 คน โรงพยาบาลอุดรธานี จ�านวน 13 คน และ
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ�านวน 16 คน 

3. โครงการเร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่มได้เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเร่งรัดผลิตพยาบาลเพ่ิม จ�านวน 45 คน ซ่ึงเป็น
นักเรียนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 16 จังหวัด 
ได้แก่ กาฬสินธุ ์ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวล�าภู อุดรธานี และอุบลราชธานี ส�าหรับ
ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากโครงการเร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม 
(นักศึกษารหัส 59) มีจ�านวน 45 คน ซึ่งท�างานแล้วทุกคน 
โดยท�างานหลากหลายประเภท ประกอบด้วย ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจ
เอกชน และพนักงานมหาวิทยาลัย มีสถานท่ีท�างานอยู่ใน
จังหวัดต่าง ๆ จ�านวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น เชยีงราย นนทบรุ ีบรุรีมัย์ ยโสธร สกลนคร สรุนิทร์ 
หนองคาย และอุดรธานี
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8. กำรผลักดนั Space Economy เพ่ือเป็น Tier-1 
ใน Supply Chain กำรผลิตชิน้สว่นอวกำศ

จากการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่า 
อตุสาหกรรมอวกาศและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องมกีารเตบิโตมาก
ขึ้นถึงร้อยละ 10 (คิดเป็นมูลค่า 35,559 ล้านบาท) อีกทั้งมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ดาวเทียมส�ารวจ (Earth Observation Satellite) และ
อุตสาหกรรมระบบดาวเทียมน�าทาง (GNSS) ที่มีการน�ามา
ประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายภาคส่วน 

ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงเร่งส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการให้มี
ศักยภาพพร้อมยกระดับขีดความสามารถเพื่อเข้าสู ่ Space  
Value Chain และการแข่งขันในระดับสากล โดยมีการส่งเสริม
โครงการต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา 
ผูป้ระกอบการผลติชิน้ส่วนดาวเทียมในประเทศไทยจากการสร้าง
ดาวเทียมดวงเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2 ซ่ึงเป็นโครงการ 
ที่ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
(องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA ร่วมกบับรษิทั AIRBUS  
เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพได้เข้าสู่ 
Space Value Chain และยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถ
สู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยม ี
ในประเทศไทย

นอกจากนี ้สทอภ. ได้ก�าหนดให้บรษิทั AIRBUS ประเทศฝรัง่เศส 
โดย Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) ประเทศองักฤษ 
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตดาวเทียมดวงเล็กในโครงการ THEOS-2  
สัง่ซือ้ชิน้ส่วนดาวเทียมดวงเลก็จากผูป้ระกอบการในประเทศไทย
เพือ่เป็นการผลกัดนัผูป้ระกอบการในธุรกจิการบนิในประเทศได้

มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทผู้ผลิตดามเทียมช้ันแนวหน้าของโลก 
โดย สทอภ. จะเป็นผู้คัดสรรผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเบื้องต้น
ก่อนส่งให้ SSTL พิจารณาและคัดเลือกเพ่ือด�าเนินการสั่งผลิต 
ชิ้นส่วนที่ต้องใช้ในโครงการนั้น ๆ 

โครงการพัฒนาผู ้ประกอบการผลิตชิ้นส ่วนดาวเทียมใน
ประเทศไทยจะเป็นกลไกลส�าคัญในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ของเทคโนโลยอีวกาศทีไ่ม่เพยีงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
เทคโนโลยีดาวเทียม “Made in Thailand” หากยังเป็น 
การกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
อวกาศจากการต่อยอดทางธุรกิจของเหล่าผู้ประกอบการผลิต 
ชิ้นส่วน Spacecraft ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่ม NEW S-Curve หรือ
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต

ขณะนี้ SSTL ได้ด�าเนินการเริ่มกระบวนการจ้างผู้ประกอบการ
ไทยผลติชิน้ส่วนดาวเทยีม หากด�าเนนิการแล้วเสรจ็ชิน้ส่วนเหล่าน้ี
จะถูกน�าไปประกอบเป็นชิ้นส่วนของดาวเทียมดวงเล็กภายใต้
โครงการ THEOS-2 ที่จะถูกน�าส่งในอีก 2 ปีข้างหน้า นับเป็น 
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9. โครงกำรปัญญำประดิษฐ์ส�ำหรับทุกคน  
(AI for ALL) 

โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับ
ทุกคน มีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดกระแสด้านปัญญาประดิษฐ์
ส�าหรับสาธารณะและสร้างการรับรูใ้นสงัคม โดยมีกลุม่เป้าหมาย
เป็นประชากรทัว่ประเทศ ทัง้กลุม่นกัเรยีน นกัศกึษา นกัวชิาการ 
กลุ่มคนท�างาน และบุคคลทั่วไป ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเข้าใจ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้างเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อมของประเทศในการก้าวสู่โลกอนาคต โครงการนี้ 
จงึมุง่เน้นการสร้างเนือ้หาและการตระหนกัรูใ้ห้กบัประชากรไทย
ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ผ่านทางเน้ือหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย สั้นและกระชับ ซึ่งจะถูก
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยความร ่วมมือจากสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�า ซึ่งจะเน้นให้เกิดการสื่อสาร
ที่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะทางประชากรที่หลากหลายได้  
โดยโครงการมีเป้าหมายดังนี้
1. ออกแบบจัดท�าเน้ือหาเพื่อสอนพื้นฐานด้าน AI ให้กับกลุ่ม

นักเรียนและเยาวชนจ�านวน 4 วิชา (ผู้เรียน 20,000 คน)
2. ออกแบบและจัดท�าเนื้อหาด้านการใช้ AI ในการท�างานจริง 

จ�านวน 10 เรื่อง (ผู้เรียน 10,000 คน)
3. จดัท�าเนือ้หาเกีย่วกับตวัอย่างการ ท�า Business Transformation 

ด้วย AI 6 ตอน (ผู้เรียน 10,000 คน)

ก้าวส�าคญัของวงการอตุสาหกรรมอวกาศในประเทศไทยทีผู่ป้ระกอบการในประเทศไทยได้มส่ีวนร่วมในโครงการอวกาศระดบัประเทศ 
อีกทั้งเป็นคร้ังแรกท่ีผู้ประกอบการไทยจะเข้าไปเป็น Tier-1 ใน Supply Chain การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/ดาวเทียม ซึ่งจะก่อ 
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้แก่อุตสาหกรรมในประเทศได้อีกมาก รวมถึงเป็นการยกระดับกระบวนการด้านคุณภาพในการผลิตของ 
ผู้ประกอบการไทยท้ังระบบ ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของตนเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้เป็นผู้ผลิต 
ในธุรกิจดาวเทียมในระดับสากลในอนาคต

4. จัดท�า Platform เพื่อการเรียนออนไลน์
5. ประชาชน 1,000,000 คน เข้าถงึสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ

จากเป้าหมายของโครงการทางคณะผู้รับผิดชอบได้ออกแบบ
และจัดทําเนื้อหาไปแล้วดังนี้

1. เนื้อหาดา้น AI ส�าหรบันกัเรยีนและเยาวชน ประกอบไปด้วย 
4 หลักสูตร (AI101-AI104) รวม 18 วิชา 69 บทเรียน 

2. เนือ้หาด้าน AI ส�าหรบับคุคลทัว่ไปในการใช้งานจรงิ ประกอบ
ไปด้วย 3 หลกัสูตร (AI201-AI203) รวม 10 วิชา 53 บทเรยีน

3. เนือ้หาด้าน AI ส�าหรบัการเปลีย่นแปลงธุรกิจ ประกอบไปด้วย 
6 หลักสูตร (AI301-AI306) รวม 6 ตอน
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ปัจจุบันได้ออกแบบและจัดท�าวีดิทัศน์ทั้งหมด 
ซึ่งแล้วเสร็จ 1 หลักสูตร รวม 4 วิชา ส�าหรับ
นักเรียนและเยาวชน 2 หลักสูตร รวม 6 วิชา 
ส�าหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และมี
แผนการประชาสมัพนัธ์ระบบการเรยีนการสอน
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีแผนการน�าวีดิทัศน์ 
เข้าสู ่ระบบการเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
http://learn-ai.in.th ดังตารางต่อไปนี้ 

10. ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนำคต (Futurium) 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ด�าเนิน
โครงการ “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต-FUTURIUM” ให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
และของโลก ที่เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา 
และทุกระดับอายุ  เป ็นสถานที่แลกเปลี่ยนความรู ้ด ้าน
วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลย ี
และสร้างสรรค์ นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่เป็นแหล่งในการกระตุน้  
สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�าไปสู่การประยุกต์ สร้างสรรค์
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับประเทศ เป็นแหล่งให้
ความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์แก่เยาวชน เกี่ยวกับอาชีพ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อค้นพบ 
ตวัเอง และพจิารณาถงึการเลอืกศกึษาต่อในระดับทีส่งูขึน้ อกีทัง้ 
ยังเป็นสถานที่ส�าหรับการแสดงผลงานวิจัย-พัฒนา ต้นแบบของ
นวตักรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ภาคเอกชนหรอืภาครฐั น�าไปประยกุต์ใช้ 
พัฒนาต่อยอด หรือน�าสู่การประกอบการเชิงธุรกิจต่อไปจนเกิด
ธุรกิจใหม่ ผู ้ประกอบการรายใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม ส่งผลด ี
ต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สงัคม การพาณชิย์ เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในอนาคต  
โดยแบ่งพื้นที่ส�าหรับการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม 
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

Innovation World 

นวัตกรรมการคมนาคม
นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ 
นวัตกรรมพลังงานทางเลือก
นวัตกรรมอวกาศและการบิน
นวัตกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
และนาโนเทคโนโลยี 

Job World

ค้นพบแนวทางอาชีพ  
(Career Exploration) 
แนะแนวอาชีพ 
(Career Planning) 
ทดลองปฏิบัติอาชีพ 
(Job Experience)

โดยทัง้ 2 ส่วนนี ้ สอดรบัแนวทางการวางรากฐาน Knowledge 
Disseminations มกีารวางกรอบพฒันาองค์ความรูท้ีส่�าคญัส�าหรบั
งานในอนาคต (Future Job Readiness) และร่วมกับภาคธุรกิจ
ในการสร้างองค์ความรู ้ที่จ�าเป็นและรูปแบบการปรับทักษะ 
ให้เท่าทันกับความต้องการจ้างงาน

ช่วงเวลา
ในการขึ้นสู่

ระบบ

15 
ธันวำคม 
2563

15 
มกรำคม 
2564

15 
กมุภำพันธ์ 

2564

15 
มีนำคม  
2564

15 
เมษำยน  
2564

AI101 X

AI102 X

AI103 X

AI104 X

AI201 X

AI202 X

AI203 X

AI301 X

AI302 X

AI303 X

AI304 X

AI305 X

AI306 X
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การดําเนินงานและความคืบหน้าของงานก่อสร้างศูนย์
นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)
• เริ่มก่อสร้าง เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ก�าหนด 

แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 (4 ปี)
• งานก่อสร้างโดยรวม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

มีความก้าวหน้าสะสมร้อยละ 5.99

11. กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 
ทำงนิวเคลียร์และรังสี

เนื่องจากในปัจจุบันมีการน�าวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ
กัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ด้านการแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ 
การผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกมุมโลก ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ประชาคมโลกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยง
จากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ดังน้ัน 
ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (ปส.) จึงได้ด�าเนินงานเพื่อ
ประเทศไทยในฐานะหน่วยงานท่ีมีภารกิจส�าคัญในการ 
เตรยีมความพร้อมและระงบัเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลียร์และ
รังสีของไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น 
“องค์กร Smart ด้านการก�ากบัดแูลการใช้พลังงานนวิเคลียร์
ในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ 
สิ่งแวดล้อม” โดยมีการด�าเนินแผนงานดังนี้

1. การเตรยีมความพร้อมในการระงบัเหตฉุกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสี 
เพื่อให้การก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล ด้วยการจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี 
ในน�้าและอากาศ จ�านวน 23 สถานี ใน 18 จังหวัด ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ และสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี (RN65)  
เพื่อเฝ้าตรวจและติดตามปริมาณรังสีทั้งในและต่างประเทศ ตลอด 
24 ชั่วโมง

2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์ที่ทันสมัย มีการ
จดัเตรยีมรถห้องปฏบิติัการเคล่ือนที ่กรณฉีกุเฉินทางนวิเคลยีร์และ
รังสี ประกอบด้วย ห้องศูนย์บัญชาการ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ตัวอย่างในพื้นท่ีเกิดเหตุ ห้องระบบส่ือสารที่ทันสมัยระหว่างพื้นท่ี
เกดิเหตกุบัศนูย์บญัชาการ พร้อมด้วยเคร่ืองมอืและอปุกรณ์ครบครัน 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมปฏิบัติงาน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ได้แก่ หุ ่นยนต์ 
ประเมินระดับรังสีและเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี อากาศยานไร้คนขับ
ประเมินผลกระทบทางรังสี และระบบช�าระล้างการเปรอะเปื้อน
วัสดุกัมมันตรังสี

3. การเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมด้านการรับมือเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการ Upskill และ Reskill เพราะ ปส. 
ตระหนักและให้ความส�าคัญในความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และ 
รงัสทีีอ่าจจะมผีลกระทบต่อประชาชน และได้บรูณาการกบัหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินมาอย่างต่อเน่ือง โดย 
มุ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนัหากเกดิเหตุฉกุเฉนิทางนวิเคลยีร์และรงัสขีึน้ พร้อมผลกัดนั
เป็นเครือข่ายการก�ากับความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัย
ทางนิวเคลียร์และรังสีที่เข้มแข็งของประเทศต่อไป

71



เสำหลกัที ่2
เผยแพรอ่งคค์วามรู ้ผลงานวจัิยและนวตักรรม
ไปสู่ประชาชน เพ่ือวางรากฐานและยกระดับ
ระบบนิเวศงานวิจัย

ส่งเสรมิการเผยแพร่องค์ความรู้ 
การทาํวจิยัและการสร้างนวัตกรรม 
รวมทัง้สนบัสนนุและบรูณาการ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์สู ่
ประชาชนและสงัคม สร้างโอกาส
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
หน ่วยธุ รกิจและทรัพย ์ สิ น 
ทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม

สนับสนุนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ กำรวิจัย 
และกำรผลิตนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกิดกำรบูรณำกำรงำนข้ำมศำสตร์ 
ระหว่ำง Soft Science (สังคมศำสตร์ มนุษย์ศำสตร์ ศิลปศำสตร์) 
กับ Hard Science (วิศวกรรมศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ฟสิิกส์ เคมี ชีววิทยำ)

พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบนิเวศน์กำรวิจัย ให้เกือ้กูล 
กำรท�ำวิจัยอย่ำงเหมำะสมตลอดกระบวนกำรตัง้แต่กำรท�ำวิจัยขัน้ต้น
ไปจนถึงกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำง ๆ

สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยพ้ืนฐำน และกำรวิจัย
ชัน้แนวหน้ำกับกำรวิจัยเชิงประยุกต์ และกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำแนวทำง
แก้ไขปัญหำ

ส่งเสริมกำรเผยแพร่และเปิดโอกำสให้ประชำชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน  
ผู้ประกอบกำร ภำคประชำสังคม ร่วมสร้ำงและถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้
ทีเ่กิดขึน้ในระบบ อววน. ไปสู่สำธำรณะ

ผลักดันผลงำนวิจัยและนวัตกรรมจำกหน่วยท�ำวิจัยและนวัตกรรม  
ให้เกิดเป็นธุรกิจรูปแบบต่ำง ๆ

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงครบวงจร  
และสร้ำงระบบสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดกำรยกระดับกำรเพ่ิมมูลค่ำ 
ผลงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์

กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) 
ต้องส่งเสริมการบรูณาการข้ามศาสตร์โดยบรูณาการ Soft Science 
(สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ฯ) กับ Hard Science 
(วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขศาสตร์ฯ)  
โดยการส่งเสริมในลักษณะให้สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กร 

ท�าวจิยันอกสถาบนัอดุมศกึษาจดัตัง้หน่วยงานในลักษณะวิทยาลัย 
สหวิทยาการหรือศูนย์เชี่ยวชาญข้ามศาสตร์ เป็นต้น อีกทั้ง 
ต้องสร้างสมดลุให้เกดิความเหมาะสมในสดัส่วนของการสนบัสนนุ
การวิจัยระหว่างการวิจัยขั้นพื้นฐานและการวิจัยช้ันแนวหน้า 
กับการวิจัยเชิงประยุกต์หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาที่เหมาะสม
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อว. ให้ความส�าคัญท่ีจะส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ยกระดับ 
จุดเด ่นทางด ้านทรัพยากรและวัฒนธรรมความเป ็นไทย 
เพื่อผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมท่ีมีคุณภาพเพื่อส่งออกความรู ้ 
ที่เป็นของคนไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู ้ประกอบการ ร่วมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคน 
ทั้งภายในและภายนอกระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสนับสนุนให้ปราชญ์
ชาวบ้านท่ีมีองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง อีกทั้งมีทักษะ 
ความสามารถพิเศษมาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจเรียน 
ใช้เป็นโอกาสในการสืบทอดองค์ความรู้และเผยแพร่สู่ระบบ
อุดมศึกษา

อว. จะผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดเป็นธุรกิจ 
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปแบบ Holding Company หรือมูลนิธ ิ
ในอดีตจนถึงปัจจุบัน สกสว. ให้ทุนวิจัยกับนักวิจัยรุ ่นใหม่  
รุน่กลาง เมธวีจิยั จนถงึเมธวีจิยัอาวโุส ซึง่นกัวจัิยกลุม่นีก้ลายเป็น
ผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เป็นนวัตกรรม 
ที่พร้อมน�าไปจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ แต่เม่ือถึงจุดหนึ่งพบว่า 
มีอุปสรรคในการน�าผลงานนั้นไปต่อยอดเป็นหน่วยธุรกิจได้  
ดังนั้น การผลักดันให้คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานที่สังกัด
สามารถเปิดบริษัทให้เป ็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่ เชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานผู้วิจัยได้ ส่งเสริมให้จัดตั้งบริษัท 
ร่วมกับนกัวจัิยทีส่งักดัมหาวทิยาลัยหรอืหน่วยงานผูท้�าวจิยัต่าง ๆ 
โดยท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานผู้ท�าวิจัยเข้าไปถือหุ้นบางส่วน 
ร่วมกบันกัวจิยัในสงักดัตวัเองในลกัษณะเป็น Holding Company 
หรือมูลนิธิ เพ่ือแยก Liability จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้
หวัหน้านกัวจัิยและทมีงานถือครองหุน้ส่วนใหญ่หรอืตามสัดส่วน
ทีต่กลงกบัหน่วยงานต้นสงักดั และให้คณาจารย์หรอืคณะนกัวจิยั
ที่ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้บริหารในขณะเดียวกัน 
กย็งัคงสถานะเป็นพนกังานในหน่วยงานทีต่นสงักัดอยูคู่่ขนานกนัไป 

ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดหน่วยธุรกิจที่ได้จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ผลก�าไรท่ีได้รับให้น�ากลับไปสนับสนุนเป็นทุนวิจัย 
ให้กับนิสิตนักศึกษาระดับต่าง ๆ และจ้างให้เป็นนักวิจัยต่อ 
เมื่อเรียนจบ อาจารย์หรือหัวหน้าคณะวิจัยก็ยังคงสถานะ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และท�าวิจัยควบคู่ไปกับธุรกิจ 
ผลิตนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ท่ีได้รับจากงานวิจัยก็น�ากลับ 
ไปสอนนักศึกษาในชั้นเรียน เกิดเป็นวงจรการเรียนรู้จากการท�า
วิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

แนวทางนีย้งัเป็นการส่งเสรมิให้นกัวจิยัทีเ่คยได้รบัการสนบัสนนุ
ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในระดับต่าง ๆ สามารถ
แปลงผลงานวิจัยที่ผลิตได้ให้กลับมาเป็นทุนเพื่อเลี้ยงหน่วยวิจัย
ของตนเองได้อย่างม่ันคง และไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนจาก
กองทุนวิจัยอีกต่อไป ในทางกลับกัน อว. อาจก�าหนดให้บริษัท 
ที่มีผลก�าไรถึงเป ้าที่ก�าหนดปันผลก�าไรบางส่วนที่ได ้จาก 
หน่วยธุรกิจงานวิจัยที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย  
กลับเข้าสู่กองทุนฯ ตามสัดส่วนที่เหมาะสมได้ซึ่งเป็นการเพิ่ม 
ช่องทางของแหล่งเงินทุนที่ส่งเข้ากองทุนวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากการจัดสรรจากส�านักงบประมาณเพียงช่องทางเดียว

อว. จะพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย ์สินทางป ัญญา 
อย่างครบวงจร ท�าหน้าที่เป็น System Integrator เพื่อช่วย 
เพิม่โอกาสและร่นระยะเวลาในการยกระดบัการวิจยัและพฒันา
ทรพัย์สินทางปัญญา และแสวงหาทรพัย์สินทางปัญญาจากทัง้ใน
และต่างประเทศมาวิจัยต่อยอด เพื่อให้สามารถไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสินค้าใหม่จากนวัตกรรมให้ทันการแข่งขันได้  
ในขณะเดียวกับก็ให้ความส�าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางความรู ้ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบจัดการทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (IP Literacy) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส�าคัญในการเตรียม
ความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การเป็นสังคมฐานนวัตกรรม

73



อว. ให้ความสําคัญในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้อย่างครบวงจร  
จนสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและแก้ปัญหาสังคมได้ อกีทัง้ต้องเร่งเสรมิสร้างและพฒันาระบบนเิวศงานวจิยั 
ทีมี่อยูใ่ห้มคีวามเหมาะสม สามารถทําการวจัิยเผยแพร่องค์ความรู ้ ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปสู่ประชาชน เพือ่วางรากฐานและ 
ยกระดบัระบบนเิวศงานวจิยั ส่งเสรมิการเผยแพร่องค์ความรูก้ารทําวจิยัและการสร้างนวัตกรรมรวมท้ังสนับสนุนและบูรณาการ 
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์สู่ประชาชนและสังคม สร้างโอกาสพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา 
อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนกลไกการนําองค์ความรู้ใหม่ไปเผยแพร่และต่อยอดเพือ่ให้ความรูน้ัน้ 
สามารถนาํมาพฒันาเศรษฐกจิ ส่งเสรมิให้เกดิธรุกจิเชงิพาณชิย์จากการพฒันางานวจิยัไปสูน่วตักรรมใหม่ ในขณะเดียวกนัสามารถ
ประยุกต์ใช้งานในการแก้ไขปัญหาท้าทายสงัคมได้ ดังผลงานสาํคญัต่อไปนี้

ลงทุนรัฐและเอกชนโดยกลไก Holding Company เพ่ือให้
มหาวทิยาลัยและสถาบันวิจยัของรฐัสามารถจดัตัง้และด�าเนนิงาน
เพื่อร่วมลงทุนกับเอกชนได้อย่างมีประสิทธิผล และให้เกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยท�าเรือ่งเสนอสภานโยบายการอดุมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิพจิารณาให้ความเห็นชอบ
ด้วยสาระส�าคัญ ดังนี้ 

1. ด้านกฎหมาย สร้างความเข้าใจในประเด็นกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคหรือข้อกังวล เช่น การจัดท�า Guiding Principle 
เพื่อจัดตั้งและด�าเนินการ Holding Company 

2. ด้านการบริหารจัดการ ด�าเนินการร่วมลงทุนจัดตั้ง  
Holding Company กลางขึ้นมาเพื่อช่วยบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่ขาดความพร้อม โดยอาจให้ร่วมด�าเนินการ 
กบัมหาวทิยาลัยอืน่ ๆ  เพือ่น�าผลงานวจิยัของแต่ละมหาวทิยาลยั
ไปด�าเนนิการร่วมลงทนุ 

3. ด้านการส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนานักธุรกิจ
นวัตกรรมมืออาชีพ เช่น การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนา 
นักธุรกิจนวัตกรรมมืออาชีพ

4. ด้านการส่งเสริมให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยออกไปจัดตั้ง
ธุรกิจนวัตกรรม เช่น การให้สิทธินักวิจัย/บุคลากรกลับมา
ด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานเดมิได้ หากธรุกจิไม่ประสบความส�าเรจ็

5. ด้านการส่งเสริมด้านเงินทุนเพื่อไปร่วมลงทุนในธุรกิจ
นวตักรรม รวมไปถงึสนับสนนุให้มกีารปลดลอ็กกฎระเบยีบ
ภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการร่วมลงทุน 

1. กำรส่งเสริมกำรร่วมลงทุนของรัฐและเอกชน 
ในธรุกจินวตักรรมโดยกลไก Holding Company

การจัดตัง้และการด�าเนินงานของ Holding Company คอื การมี
สถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานวิจัยของรัฐหรือ
มหาวิทยาลัย แต่มีการบริหารงานแบบมืออาชีพเพื่อช่วยลด 
ความเส่ียงในการลงทนุของหน่วยงานของรัฐและมหาวทิยาลยั อกีทัง้
มีความคล่องตัวสูงเหมาะกับการด�าเนินธุรกิจนวัตกรรมที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ซ่ึงเป็นรูปแบบทีห่น่วยงานของรฐัและ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าในต่างประเทศน�ามาใช้เพื่อผลักดันงานวิจัย
และนวัตกรรมไปสู ่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูง

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีนโยบายส่งเสริมการด�าเนิน
ธุรกิจนวัตกรรมโดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนท้ังในและ 
ต่างประเทศ พร้อมกับมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดงานวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซ่ึงก่อให้
เกดิการสร้างรายได้และการจ้างงานเพิม่มากขึน้ในระบบวจิยัและ
นวัตกรรม อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยให้เห็นถึง 
ช่องทางในการสร้างธรุกิจนวตักรรมจากผลงานวจิยัทีค่ดิค้น จงึส่งผล 
ให้เกดิการพัฒนาผลงานวจิยัทีมู่ลค่าเชงิพาณชิย์ และส่งผลกระทบ 
เชิงเศรษฐกิจท้ังในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศได้ 
ดงันัน้ ส�านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วจิยัและนวตักรรม
แห่งชาติ (สอวช.) จึงได้จัดท�าหลักการของการส่งเสริมการร่วม

ข้อจ�ากัดของการร่วมลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยกับภาคเอกชน
ผ่านกลไก Holding Company ของไทย 

Regulatory
• ขาดความเข ้าใจเรื่องการจัดตั้งและ

สถานภาพของ Holding Company 
• ข้อจ�ากดัในการด�าเนนิงาน ความยืดหยุน่ 

การตัดสินใจ และความรับผิดชอบของ 
ผู้บริหาร

การส่งเสริม
• ขาดความช�านาญและความสามารถในการ

ด�าเนนิธรุกจินวตักรรมของบคุลากรมอือาชพี
• ขาดแรงจูงใจของนักวิจัยในการ Spin-off

เงินทุน
• บางมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจ�ากัด 

ในการลงทุน
• บางมหาวิทยาลัยมีงบประมาณ แต่ขาด

กลไกหรือมีข้อจ�ากัดทางกฎระเบียบ
ภายในในการร่วมลงทุน
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นอกจากนี ้สอวช. ยงัได้ผลกัดนันโยบายต่อสภานโยบายฯ ให้เหน็ชอบ
จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องการส่งเสริมระบบนิเวศ
นวตักรรมและปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบ โดยคณะกรรมการ
มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการก�าหนดแนวทางส่งเสรมิและสนบัสนนุ

เพื่อให้สามารถด�าเนินงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และก�าหนด
แนวทางการปรบัปรงุกฎหมาย ระเบยีบ และระบบบรหิารจดัการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม

มหำวิทยำลัยทีม่ีควำมพร้อม มหำวิทยำลัยทีย่ังขำดควำมพร้อม

กฎหมำย • สร้างความเข้าใจในประเด็นทางกฎหมาย และจัดท�า Guiding Principle
• ระเบียบการร่วมลงทุนเพื่อการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (พ.ร.บ. การส่งเสริม ววน. ม.31)

กำรบริหำรจัดกำร     - • มหาวิทยาลัยลงทุนร่วมกันจัดตั้ง Holding 
Company กลาง เพื่อท�าหน้าที่รวบรวม 
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ
บริหารจัดการน�างานวิจัยไปลงทุน

กำรส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำ
บุคลำกรดำ้น Innovation-based 
Business Professional

• จ้างบุคลากรมืออาชีพมาบริหาร Holding Company
• จัดให้มีหลักสูตรนักบริหารธุรกิจนวัตกรรมมืออาชีพ

สร้ำงแรงจูงใจให้นักวิจัย/
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยออกไป
ด�ำเนินธุรกิจนวัตกรรม

• อาทิ ให้สิทธินักวิจัย/บุคลากรกลับมาด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานเดิมได้  
หากธุรกิจไม่ประสบความส�าเร็จ

กำรส่งเสริมด้ำนเงินทุนเพ่ือไปร่วม
ลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม

• สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นส�าหรับการจัดตั้งกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนของมหาวิทยาลัย
• สนับสนุนให้มีการปลดล็อกกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการร่วมลงทุน

ข้อเสนอกรอบมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน
 โดยกลไก Holding Company
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เหตุผลและความจ�าเป็นในการร่วมลงทุนโดยกลไก Holding Company

รำยได้กระจุกตัวอยู่ทีธุ่รกิจรำยใหญ่เพียงไม่กีร่ำย  
ท�ำอย่ำงไรให้มีธุรกิจเกิดใหม่ทีม่ีศักยภำพในกำรสร้ำงรำยได้และเติบโตสูง

เพ่ิมจ�านวนธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDE)

รายได้

จ้างงาน 2.6 ล้านคน (20%)
13 ลลบ. (60%)

จ้างงาน 10.7 ล้านคน (80%)
10 ลลบ. (40%)

28,000 
กิจกำร 
(7%)

350,000 
กิจกำร
 (93%)

ธุรกิจรายใหญ่

จ�านวน
กิจการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

• ลงทุนในช่วงEarly Stage ความเสี่ยงสูง ไม่มีนักลงทุนภายนอก
• มีความใกล้ขิดกับมหาวิทยาลัย และท�างานร่วมกันได้ดี
• สร้างรายได้จากธุรกิจนวัตกรรมให้แก่มหาวิทยาลัย ลดการพึ่งพา

งบประมาณภาครัฐ

ประเทศไทย
รายได้จากธุรกิจทั่วประเทศ 23 ล้านล้านบาท

Capital 
Flow

Knowledge 
Flow

Holding 
Company

• Spin-off
• Startup
• Tech Enterprise
• Smart SME

IDE

มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย

Faculty/
Research Lab

ทีม่า : จ�านวนรายได้ธรุกิจทัว่ประเทศ, TMB



2. เมืองนวัตกรรมอำหำร (Food Innopolis)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่อุตสาหกรรม
อาหาร รวมถึงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) ที่เหมาะสมส�าหรับผู้ประกอบการ โดยจัดให้มี 

1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service หรือ OSS) 
ซึ่งเป็นศูนย์การบริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม เพื่ออ�านวยความสะดวกให้บริษัทอาหารใน
อตุสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกีย่วเน่ือง มกีารลงทนุ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นกลไก 
การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในภาคเอกชน รวมทั้งเป็น 
การเชือ่มโยงโจทย์วจิยัหรอืความต้องการของผูป้ระกอบการ
กับผู้ให้บริการในด้านต่าง ๆ

2. แพลตฟอร ์มที่ ครอบคลุมด ้ านนวัตกรรมอาหาร  
(Comprehensive Food Innovation Platform)  
เพ่ือสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมอาหารของผูป้ระกอบการ

การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
• จดัตัง้ศนูย์บรกิารเบด็เสรจ็เมอืงนวตักรรมอาหารส่วนขยายเพิม่ 

ณ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• การจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการ
จดัตัง้ Future Food Lab (FFL) สนบัสนนุโครงสร้างพ้ืนฐาน
และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารแก่ SMEs  
ในพื้นที่ 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ 

• มีบริษัทเข้ามาลงทุนท�าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในพื้นที่
เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และเมืองนวัตกรรมอาหาร
ส่วนขยาย จ�านวน 30 บริษัท

• มกีารให้บริการผ่าน OSS จ�านวน 269 ครัง้ ซึง่ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการใหม่ Startup จ�านวน 27 ราย SMEs จ�านวน 
86 ราย บริษัทขนาดใหญ่ จ�านวน 11 ราย และนิติบุคคล 
จ�านวน 4 ราย และมีการให้บริการผ่าน OSS Online  
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จ�านวน 42 ราย

• เกิดการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ จ�านวน  
41 ต้นแบบ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทดสอบตลาดแล้ว 
จ�านวน 7 ต้นแบบ ได้แก่ ข้าวเหนียวนึ่งพร้อมบริโภค ปูเค็ม
ฉายรังสี กาแฟบรรจุขวดพร้อมดื่ม (สูตร Original, Latte 
และ Honey) และชา (สูตรชาชัย และชากุหลาบมิ้นท์) 
เป็นต้น

• มีการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการอาหาร  
ผ่าน Program for Acceleration & Development for 
Thai Food SMEs (PADTHAI) จ�านวน 4 ครั้ง มีผู้ประกอบ
การเข้ารับการอบรม 145 ราย และเชื่อมโยงผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโปรแกรมกับพันธมิตรชั้นน�าในธุรกิจ Modern 
Trade

• ส่งเสริมให้เกิดผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินทางประสาท
สัมผัส ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ Flavor Academy 
จ�านวน 62 คน จัดกิจกรรม Frontier in Food ออนไลน์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมในวันสัมมนา 807 Views และมีผู้เข้าชม 
ย้อนหลังมากกว่า 13,000 Views
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3. กำรพัฒนำเครอืขำ่ยดำรำศำสตร์วทิยแุละยอีอเดซี ่
(Geodesy) 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)  
ได้ด�าเนินการขยายการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางดาราศาสตร์  โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดาราศาสตร์วิทยุ  
เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีด้านการพฒันาเทคโนโลย ีเครือ่งมอืและอุปกรณ์
ต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติงานของกล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ 
และขยายขดีความสามารถเชงิสังเกตการณ์ด้านคลืน่วทิย ุส่งเสริม
การใช้ดาราศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน ประกอบด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)  
รวมถึงการวิจัยด้านยีออเดซี่และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ โดยใช้
เทคนคิการวดัต�าแหน่งเรยีกว่า เครอืข่ายการแทรกสอดระยะไกล
ยีออเดติกส์ของโลก (Global Geodetic VLBI) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธี
วัดต�าแหน่งของแผ่นเปลือกโลกที่มีความแม่นย�าสูง โดยที่ข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการส�ารวจ ในการ
สร้างและเชื่อมโยงโครงข่ายหมุดหลักฐานทางยีออเดซ่ี และ 
ยีออฟิสิกส์เพ่ือเป็นจุดควบคุมและอ้างอิงงานส�ารวจให้กับ 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชน รวมถงึการศกึษาผลการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างของเปลือกโลก ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเกิดภัยพิบัติ 
บนพื้นโลก เช่น การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น 

สดร. ด�าเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและ 
ยอีอเดซีต่ัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มโีครงสร้างพืน้ฐานหลัก 
คือ กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร  
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงสร้าง 
พ้ืนฐานหลักที ่สดร. ใช้ด�าเนินโครงการพฒันาเครอืข่ายดาราศาสตร์ 
วิทยุและยีออเดซี่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ สดร. 
สามารถใช้กล้องโทรทรรศน์วิทยุนี้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าทั้งใน 
ย่านความถี่วิทยุ และย่านความถี่ไมโครเวฟ บ่งบอกพฤติกรรม 
องค์ประกอบของธาตุ การแผ่สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
จากดวงดาว รวมถึงแหล่งก�าเนิดคลื่นวิทยุต่าง ๆ  ในอวกาศ และ
ด้วยคณุสมบตัขิองกล้องโทรทรรศน์วทิยทุีป่ระมวลผลหาต�าแหน่ง
ของตัวเองได้อย่างแม่นย�า จากการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า 
ที่เรียกว่า เควซาร์ (Quasars) เป็นวัตถุอ้างอิง ท�าให้สามารถน�า
ข้อมูลต�าแหน่งนี้ ไปใช้ศึกษาการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกได้

ปัจจบุนั อยูร่ะหว่างการตดิตัง้กล้องโทรทรรศน์วทิยขุนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 40 เมตร มีอุปกรณ์หลัก คือ ระบบรับสัญญาณที่เป็น
หัวใจส�าคัญในการสังเกตการณ์ของกล้องโทรทรรศน์วิทยุ  
ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการรับสัญญาณความถี่ในช่วง
ความยาวคลื่นต่าง ๆ  ที่ต้องติดตั้งพร้อมตัวกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
สดร. ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าคัญ 

ที่ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีคล่ืนวิทยุและการสื่อสาร 
รวมถงึบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การออกแบบตวัรบั
สัญญาณคล่ืนวทิย ุการใช้ซอฟต์แวร์ และการตรวจสอบสญัญาณ
รบกวนต่าง ๆ  ไว้เพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าวแล้ว  ขณะนี้
สามารถพัฒนาเครื่องรับสัญญาณความถี่วิทยุย่านต่าง ๆ เพื่อใช้
ทดสอบประสิทธิภาพของจานรับสัญญาณขนาด 40 เมตร

นอกจากการพฒันาเคร่ืองรบัสัญญาณความถีว่ทิยยุ่านต่าง ๆ  แล้ว 
สดร. ยังด�าเนนิการทดสอบการเข้ากันได้ทางไฟฟ้าและสัญญาณ
รบกวนของอปุกรณ์ ทีจ่ะประกอบในระบบของกล้องโทรทรรศน์
วิทยุแห่งชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร  รวมถึงด�าเนิน
การทดสอบสญัญาณรบกวนวทิยใุนพืน้ทีภ่าคใต้ เพือ่เริม่โครงการ
พัฒนาเครือข่าย Geodetic VLBI ประเทศไทย ผ่านการสร้าง
กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เมตร หรือ
กล้องโทรทรรศน์วทิยวุกีอส (VGOS: VLBI Geodetic Observing 
System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มการรังวัดยีออเดซี ท่ีมีความ
ส�าคญัทัง้ระดบัชาตแิละระดบัโลก เนือ่งจากผลลพัธ์ท่ีได้จากการ
สังเกตการณ์ของเครือข่ายกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ทั้ง VLBI หรือ 
วกีอส จะสามารถน�าไปวเิคราะห์เพือ่การศกึษาค่าต่าง ๆ  ของโลก
ได้ อาทิ ค่าตัวแปรการวางตัวของโลกในอวกาศในแกนสามมิติ 
(Earth Orientation Parameters) ระยะเวลาท่ีโลกใช้ในการ
หมุนรอบตัวเองที่ความละเอียดระดับไมโครวินาที (dUT1) และ
ที่ส�าคัญคือพิกัดต�าแหน่งที่มีความแม่นย�าสูงระดับมิลลิเมตร  
ซึ่งสามารถน�ามาใช้ศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกได้
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4. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรทะนุบ�ำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

สถาบนัวทิยาลัยชมุชน โดยวทิยาลยัชุมชนทัง้ 20 แห่ง ได้ด�าเนนิการ
จดัการความรูด้้านการทะนบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรม สูเ่ศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น�าไปสูก่ารสร้างงาน สร้างรายได้ ผ่านกจิกรรม ทีท่�างาน

ร่วมกบัชมุชน จงัหวดัและเครอืข่าย และกจิกรรมทีด่�าเนนิโครงการ 
ในการสืบสาน อนุรักษ์ ในลักษณะที่เป็น Project-based  
เพื่อส่งเสริม บทบาทวิทยาลัยชุมชน ในการศึกษา รวบรวม  
และจดักระบวนการเรียนรู ้ในการสบืสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ท้องถ่ิน ในจังหวัดที่วิทยาลัยชุมชน 
ตั้งอยู่
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แม่ฮ่องสอน: การสืบสาน
วัฒนธรรมด้านชาติพันธุ์
ไทใหญ่ 

ระนอง: อาหารพื้นเมือง 
พื้นถิ่น สร้างอาชีพ/รายได้
ให้แก่ชุมชน

ระนอง: ดิ้นโบราณ
และการทํามงกุฎเจ้าสาว

ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

อาหารพื้นถิ่น เครื่องแต่งกาย
ชุดประจําถิ่น และผ้าทอ

น่าน: การสืบสาน
วัฒนธรรมพื้นถิ่น 

พังงา: การทําขนมพื้นบ้าน
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น

ตาก: ผ้าทอกะเหรี่ยง 
(เย็บผ้าด้วยมือ)

พิจิตร: การสืบสาน
ประเพณีการกวนข้าวทิพย์
และการทําเรือยาวจิ๋ว

ตราด: ภูมิปัญญา 
อาหารซอง ผ่านกิจกรรม
การจัดการท่องเที่ยววิถีไทย

มุกดาหาร: ผ้าทอ 
ลายเอกลักษณ์และ 
ลายประยุกต์ของชุมชน

ระนอง: ภูมิปัญญา
การร่อนแร่ 

หนองบัวลําภู:  
ปลาอาบแดดเมืองโนนสัง

อุทัยธานี: 
ผ้าทอพื้นเมือง 

ปัตตานี: การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ว่าวเบอร์อามัส

นราธิวาส: การออกแบบ
ลายผ้าทอมือ การย้อมสี
และการทอผ้ามัดหมี่

สตูล: การสืบสาน
ศิลปะการแสดง

สระแก้ว: ผ้าทอ 
บ้านหันทราย 

สมุทรสาคร: งานประเพณี
แห่เจ้าพ่อหลักเมือง 

แม่ฮ่องสอน: 
ผ้าทอกะเหรี่ยง



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ต้องมกีลยทุธ์ทีท่�าให้ผลงานวจัิยนวตักรรมทีม่ไีปสร้างความเชือ่มัน่
ว่าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สามารถใช้แก้ปัญหา
ของประชาชนได้จริงและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ รองรับ 

ความท้าทายของวัฏจักรการผลิตความรู้ สร้างผลงานวิจัยและ
นวตักรรมไปสูก่ารใช้ประโยชน์ได้จรงินัน้ มรีะยะเวลาทีค่่อนข้างนาน 
จึงต้องมีการการออกแบบกลยุทธ์ที่แหลมคมเพื่อสนับสนุนให้มี
การน�างานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ตรงเป้าหมายเร็วขึ้น

เสำหลักที ่3
น�าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน ์สนบัสนนุการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิ
ของประเทศ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
ทีส่ร้างขึน้ใช้ประโยชน์ได้จรงิ
และเข้าถงึประชาชนทกุระดบั
สนบัสนนุการพัฒนาการเตบิโต
ของภาคธรุกจิและเศรษฐกจิ
ตอบโจทย ์ท ้าทายสังคม 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน

ส่งเสริมพัฒนำระบบกำรน�ำงำนวิจัยและนวัตกรรม 
มำใช้ประโยชน์ให้มำกทีสุ่ด ทัง้ในระดับครัวเรือน  
ท้องถิน่ ชุมชน สังคม และภำพรวมเศรษฐกิจ

ยกระดับกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรนวัตกรรม 
ให้ครบทัง้ Value Chain เพ่ิมมำตรฐำนและคุณภำพ 
และมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร

พัฒนำกลยุทธ์เพ่ือยกระดับผลกระทบให้เกิดในวงกว้ำง 
ร่วมมือกับหน่วยงำนภำคธุรกิจ ขับเคลือ่นถ่ำยโอนและ
ขยำยผลกำรใช้องค์ควำมรู้ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือช่วยประชำชน สังคม ชุมชน และภำคธุรกิจ

สร้ำงกลไกควำมร่วมมือกำรน�ำผลงำนวิจัย 
และนวัตกรรมในระดับสำกล พัฒนำและประยุกต์ใช ้
เสริมศักยภำพกำรพัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ภำยในประเทศ
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ผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบสูง จ�าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้
และการท�างานร่วมกันทุกศาสตร์ท้ังเชิงลึกและเชิงกว้าง โดยใช้
เป้าหมายความต้องการเป็นตัวตั้งของโจทย์งานวิจัย โดยต้อง 
ให้ความส�าคัญในการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่าง
ทีมวิจัยสาขาต่าง ๆ ในสถาบันต่าง ๆ และเช่ือมต่อกับผู้ที่จะ 
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยมาร่วมในกระบวนการพัฒนางานวิจัย
ตั้งแต่การตั้งโจทย์ ก�าหนดเป้าหมาย การออกแบบการท�างาน 
รวมถึงการร่วมด�าเนินการติดตามและประเมินผล และน�าไป
พัฒนาปรับปรงุเพือ่ท�าให้เกดิประสทิธภิาพ สามารถน�าไปใช้ได้จรงิ
ชัดเจน ตรงเป้า และตอบโจทย์เร็วขึ้น

แนวทางการส่งเสรมิและกระตุน้การนาํผลงานวจิยัไปสู่
นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ  
มีดังนี้

1. พัฒนาให้มแีพลตฟอร์มของระบบการน�างานวจิยัและนวตักรรม
มาใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ดุ ทัง้ในระดบัครวัเรอืน ท้องถิน่ชุมชน 
สังคม และภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลงานวจิยันวตักรรมทีเ่สรจ็แล้วต้องน�าไปใช้ ผลงานทีก่�าลงัสร้าง
และพัฒนาต้องเชือ่มโยงต่อยอดเพือ่เพิม่คณุค่าและมลูค่าได้ ดงันัน้ 
การมรีะบบจดัการฐานข้อมลูผลงานวจิยัและนวตักรรมทีแ่ล้วเสรจ็
ที่ทันสมัยเข้าถึงได้ง่าย จะช่วยให้สามารถน�าความรู้มาผลิตและ
ต่อยอดได้อย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ลดค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
จดัการข้อมลู นอกจากนัน้ ต้องพฒันาระบบสนบัสนนุส่งเสรมิให้มี
การน�างานวจิยัท่ีมศีกัยภาพไปใช้ประโยชน์ สนบัสนนุงบประมาณ
และสร้างความเช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตผลงาน และผู้ใช้ผลงาน 
ในระดับต่าง ๆ

2. ยกระดบัการพฒันาระบบบรหิารจดัการนวตักรรมให้ครบทัง้ 
Value Chain เพิ่มมาตรฐาน คุณภาพ และมูลค่าของสินค้า
และบรกิาร ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคธรุกิจ ขบัเคลือ่นถ่ายโอน 
และขยายผลการใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ปรับปรุงกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มของงานวิจัยให้สามารถ 
ต่อยอดเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าแก่ผู้ใช้งาน สามารถต่อยอด
ขยายผลการน�าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ไปสูก่ารสร้างผลกระทบ
ที่สูงขึ้น อีกทั้งต้องขับเคล่ือนด้วยความร่วมมือกับหน่วยงาน  
ภาคธรุกจิ และเครอืข่ายภาคประชาชนให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ได้อย่างชัดเจน

3. สร้างกลไกความร่วมมือในการน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ชัน้แนวหน้าระดบัสากลมาพัฒนา และประยกุต์ใช้เสริมศกัยภาพ
การพัฒนาผลงานวิจยัและนวตักรรมภายในประเทศ

สร้างพันธมิตรรับการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีท่ีต้อง 
ใช้เวลามากในการลงทุนข้ันพื้นฐาน อาทิ ผลงานวิจัยในกลุ่ม
อุตสาหกรรม S-Curve เช่น อุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูง  
จ�าเป็นต้องมีกลยุทธ์ ความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรมช้ันแนวหน้าเพื่อแข่งกับเวลาและสามารถพัฒนา
ศกัยภาพ การพึง่พาตนเองด้านนวตักรรมอย่างยัง่ยนื การยกระดบั
การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมจากทีมวิจัยชั้นน�าทั่วโลก 
ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการที่จะร่นระยะเวลา 
การผลิตความรู้ไปสู่การสร้างนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะกับ
บริบทสังคมและพื้นที่ของประเทศไทย
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หากมีความรู้ ผลงานและนวัตกรรมใหม่ ๆ  แต่ไม่นําไปใช้ประโยชน์ ประเทศชาตินั้นคงไม่อาจได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นได้ 
ดังนั้น อว. จึงสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้นําองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
ไปใช้เพือ่การพฒันาประเทศ เพือ่เป็นการสนบัสนนุการเติบโตของภาคธรุกจิเพือ่เป็นการสร้างความยัง่ยนืให้กบัประเทศ
สืบต่อไป โดยมีผลงานสําคัญดังต่อไปนี้

1. จัดท�ำแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(สกสว.) มภีารกิจส่งเสริม สนบัสนนุ และขับเคลือ่นระบบการวิจยั 
และนวัตกรรมของประเทศด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา 
นโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการน�าผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่ให้เกดิการพฒันา
ประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีผลงานส�าคัญดังนี้

• จัดท�าแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน 
ววน.) พ.ศ. 2563-2565 โดย สกสว. ร่วมกับส�านักงาน 
สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกันจัดท�าแผนด้าน ววน. ท�าให้เกิด 
การบูรณาการแผนด้าน ววน. กบัยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บท
และนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ประกอบด้วย  
4 แพลตฟอร์ม 16 โปรแกรมส�าคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ อววน.

• น�าเสนอผลการพจิารณางบประมาณด้านวทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณางบด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรี

ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาการจัดสรร 
งบประมาณเพือ่โครงการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
โครงการวจัิยและนวตักรรม มมีตเิห็นชอบจดัสรรผ่านกองทนุ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มอบหมายให้ สกสว. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
ของคณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(กสว.) ส่งค�าของบประมาณและจดัล�าดบัความส�าคญัโครงการ
และแยกตามกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

• จัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (กองทนุส่งเสรมิ ววน.) 12,554 ล้านบาท ตามท่ี 
สกสว. ได้ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายกองทุนส่งเสริม ววน. 
ต่อ กมธ. พจิารณางบประมาณ ได้รบัการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 จากส�านักงบประมาณจ�านวน 
12,554,565,600 บาท ซึ่งแบ่งเป็นโครงการ Flagship 
8,383,790,600 บาท และโครงการปกต ิ(ส�าหรบั 58 หน่วย
งาน) 4,170,775,000 บาท โดย สกสว. ด�าเนินการจัดท�า 
Performance Agreement (PA) และก�าหนดเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ส�าคัญ (Objectives and Key Result : 
OKRs) ของหน่วยรับงบประมาณ และสามารถเบิกจ่าย 
เตม็จ�านวนทัง้หมด (ร้อยละ100) หลงัลงนามในสญัญาไม่เกิน 
15 วัน 
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2. กำรด�ำเนนิงำนรองรบัสถำนกำรณก์ำรระบำดของ
เชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

 
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันองค์กร
อนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้าน

เป็นหน่วยด�าเนินการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการวิจัยและวิชาการ โดยม ี
ผลงานส�าคญั ประกอบด้วย รายงานสถานการณ์ COVID-19 พร้อมท้ังน�าเสนอ
ข้อสรุปสถานการณ์ในรูปแบบกราฟจากแบบจ�าลองเพื่อคาดการณก์ารระบาด 
การให้ความรอบรูท้างสุขภาพผ่านส่ือต่าง ๆ  และแบบคัดกรองตนเองในรปูแบบ
ออนไลน์ ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของประชาชนได้มากกว่า 37 ล้านบาท 
นอกจากน้ี มีการใช้นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น รวมถึงโรงพยาบาล 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้รับอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช ้
อย่างทันสถานการณ์ในขณะที่เกิดความขาดแคลนทั่วโลก อีกทั้งท�าข้อตกลง
ความร่วมมือและให้ทุนวิจัยการพัฒนาวัคซีน COVID-19

จดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารด้านนวตักรรมการแพทย์ และการวจัิยและพฒันา ซึง่เป็น
หน่วยงานตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้อ�านวยการ วช. เป็นผู้รับผิดชอบ 
ผลงานส�าคัญประกอบด้วยการประสานงานในการด�าเนินงานรับมือกับ
สถานการณ์ COVID-19 เพือ่พฒันาและผลติเวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการแพทย์
โดยเฉพาะส�าหรับบุคลากรทางการแทพย์ที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งประสานงาน
เพือ่ใช้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นต้นแบบ ขยายผลไปสู่มหาวทิยาลยัต่าง ๆ  
การสนบัสนนุและตดิตามประเมนิความก้าวหน้าการวจิยัและนวตักรรมทีส่�าคญั 
เช่น การพัฒนาวัคซีนและชุดตรวจวินิจฉัยโรค การวิจัยถอดรหัสพันธุกรรม 
ของ COVID-19 ชุดป้องกันส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์ หน้ากาก
ทดแทน N95 รวมถึงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด 
ของ COVID-19 และข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน

สาธารณสุขระหว่างประเทศ” ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ตั้งแต่ระยะต้น จึงได้รับมอบหมาย
เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจัิยและนวตักรรม (อว.) ด�าเนนิการรองรบัสถานการณ์การระบาด
อย่างต่อเนื่อง

ช่วงแรกของกำรติดตำมและเฝำ้ระวัง
กำรแพร่กระจำย (มกรำคม-กลำงเดือน
มีนำคม 2563)

ช่วงวิกฤต 
(กลำงเดือนมีนำคม-เมษำยน 2563)
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ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีน COVID-19 โดยตั้งเป้าให้ประเทศไทย
สามารถมีวัคซีน 60 ล้านโดส ภายในปี 2564 ประสานงานและเจรจา 
กบัหลายประเทศทัว่โลกและโรงงานผลติวคัซนี เปิดใช้แพลตฟอร์ม “ระบบจดัการ
เวชภัณฑ์ประเทศไทย 2020” สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏติดตามและ
ส�ารวจความคิดเห็น และรวบรวมจัดท�าข้อมูลรายงานสถานการณ์การระบาด 
ของประเทศไทย อาเซียน และทั่วโลก รวมไปถึงการบริหารจัดการของแต่ละ
ประเทศ เพื่อประกอบการแถลงการณ์ประจ�าวันของ ศบค. รวมถึงก�าหนด
มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ช่วงผ่อนปรนมำตรกำร 
(พฤษภำคม-มิถุนำยน 2563) 
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3. กำรพัฒนำนวตักรรมรบัมอืเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

ด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้ขาดแคลนหน้ากาก
อนามัยและชุด PPE ส�าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน
ทั่วไปต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าทดแทน ปัญหาดังกล่าว 
ได้จุดประกายแนวคิดให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ใน 
การพัฒนาชุด PPE ข้ึนใช้เองภายในประเทศ และการก�าหนด
คุณลักษณะของ PAPR และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ โดยความร่วมมือของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเป็นการด�าเนินงานตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ อว.  
ด้านเผยแพร่องค์ความรู ้ผลงานวจัิยและนวตักรรมไปสู่ประชาชน 

กำรพัฒนำชุดปอ้งกัน PPE แบบ Isolation/ 
Surgical Gown ระดับ 2 
ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 แบบใช้ซ�้าได้ถึง 20 ครั้ง   
โดยใช้ระยะเวลาในการพัฒนาเพียง 45 วันจนได้ผลเป็นที่ยอมรับ 

วางรากฐานและยกระดบัระบบนเิวศงานวจิยั เพือ่ให้เกดิผลติภณัฑ์
นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ลดอัตราการน�าเข้าจากต่างประเทศ 
และส่งผลให้ประเทศไทยสามารถจดัการควบคุมการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ได้อย่างทันท่วงที 

กำรด�ำเนินงำนของ วศ. มีดังต่อไปนี ้ 

กำรพัฒนำชุดปอ้งกัน PPE แบบ Coverall ระดับ 4 
ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ส�าหรับการปฏบิตังิานของบุคลากร
ทางการแพทย์ในสภาวะเส่ียงต่อการติดเชื้อไวรัส ซ่ึงเป็นชุดที่พัฒนา
จากผ้าสปันบอนด์ชนดิ PP และ PET ท่ีเคลอืบด้วย Breathable Film 
ชนิด PE ที่ช่วยป้องกันการซึมผ่านของของเหลวและเชื้อไวรัส แต่ยัง
สามารถช่วยระบายอากาศได้ดี 

กำรพัฒนำเครือ่งมอืทดสอบกำรซึมผำ่นของเลอืดและไวรสั 
โดยอยู่ในระหว่างการผลิตเพื่อจ�าหน่ายให้กับองค์การเภสัชกรรม 
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ในส่วนของส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตรได้ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจ�านวนมากเพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างเร่งด่วนในหลายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการเฝ้าระวังป้องกนัการตดิเช้ือไวรสั สวทช. ผลติหน้ากาก
อนามยั 2 แบบ คอื เอน็บรซี (N-Breeze) และ เซฟีพลสั 

นวัตกรรมรับมือกับเชือ้ไวรัสโคโรนำ COVID-19 

จดัท�ำประกำศเรือ่งขอ้ก�ำหนดคณุลักษณะอปุกรณป์กปอ้ง
ทำงเดนิหำยใจ จ่ำยอำกำศบรสิทุธิแ์บบหมวกคลมุผมศีรษะ
ส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรแพทย์ (PAPR) 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพของ PAPR โดยปัจจุบัน 
ทาง วศ. ก�าลังเร่งรัดจัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดสอบ และประสาน
ความร่วมมอืกับหน่วยงานเครอืข่ายให้มคีวามสามารถในการทดสอบ 
PAPR ตามร่างมาตรฐานที่จัดท�าขึ้น

กำรก�ำหนดคุณลักษณะหน้ำกำกอนำมัยแบบผ้ำ 
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับประชาชนในการเลือกใช้หน้ากากอนามัย 
แบบผ้า โดยควรค�านงึถงึคณุสมบตัด้ิานการใช้งาน ได้แก่ ประสทิธภิาพ 
การกรองอนภุาค คุณสมบตักิารสะท้อนน�า้ และคุณสมบตัคิวามแตกต่าง
ของความดัน และคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่นความเป็นพิษ 
ในผลิตภัณฑ์ทีพ่จิารณาจากปรมิาณสีเอโซ (Azo Dyes) และฟอร์แมลดไีฮด์ 
(Formaldehyde) ที่อยู่ในผ้าสีที่ใช้ท�าหน้ากาก เป็นต้น

(Safie Plus) และผลิตเฟซชิลด์ (Face Shield) ด้วยเทคนิค 
3D Printing รวมไปถงึอปุกรณ์เมจกิทชั (MagikTuch) ทีเ่ป็น
ระบบส่ังการลิฟต์โดยใช้ระบบเซนเซอร์แบบไร้สมัผสั ช่วยลด
การแพร่กระจายสะสมเชือ้โรคภายในลิฟต์ และมวิเทร์ิม-เฟซเซนส์ 
(MuTherm-FaceSense) เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิใบหน้าที่
สามารถตรวจได้หลายคนพร้อมกนั นอกจากนีย้งัมแีอปพลิเคชนั
ดีดีซี-แคร์ (DDC-Care) ส�าหรับใช้ประเมินและติดตาม 
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ทางด้านศนูย์ความเป็นเลิศด้านชวีวทิยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
(ศลช.) หรอื TCELS ได้จัดท�ากลยทุธ์และกรอบแนวทางการปรบั
กระบวนการท�างานขององค์กรเพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ชื่อว่า 
“TCELS UNITED” เพื่อปรับตัวให้สามารถบริหารจัดการงาน 
เงินและคนขององค์กร เพื่อช่วยกันฝ่าผลกระทบและน�าพา 
องค์กรให้ยกระดับขึ้นไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวได้เร็ว 
มากยิ่งขึ้น โดยมีผลการด�าเนินงานที่ลุล่วงแล้วเสร็จ ดังนี้

ผูเ้สีย่งรบัเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 แอปพลเิคชันทราฟฟีฟองดว์ู 
(Traffy Foudue) ส�าหรับรับแจ้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ 
เดินทางกลับภูมิล�าเนา และแอปพลิเคชัน NIEMS-Care  
ทีใ่ช้จัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
ในระดับชุมชน 

2. ด้านการฆ่าเชื้อไวรัส ทาง สวทช. ได้คิดค้น เจิร์มเซเบอร์ยูวี
ซีสเตอริไลเซอร์ (Girm Zaber UVC Sterilizer) ที่ใช้แสงยูวี
ก�าจัดเชื้อโรคได้ในเวลา 15 นาที ตู้อบโอโซนเจิร์มซีโรโอทร ี
สเตอรไิลเซอร์ (Germ ZerO3 Sterilizer) ใช้ท�าความสะอาด
อุปกรณ์ที่ต้องการให้ปลอดเชื้อ

3. ด้านป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส มีการจัดการ 
วิธีการน�าส ่งผู ้ป ่วยด้วยการท�าหมวกความดันลบและ 
เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบความดันลบ เพื่อลดการแพร่

กระจายเช้ือ ส่วนทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ ได้ม ี
การใช้อปุกรณ์ปกป้องทางเดนิหายใจแบบจ่ายอากาศบริสทุธ์ิ 
(PAPR) ส่วนการตรวจวินิจฉัยได้มีการใช้เครื่องเอกซเรย์
ดิจิทัลบอดี้เรย์เอส (BodiiRay S) ที่ใช้ส�าหรับถ่ายทรวงอก 
โดยมี AI ที่ช่วยคัดกรองผู้ป่วยจากการวินิจฉัยภาพถ่าย
เอกซเรย์ทรวงอก รวมไปถึงชุดวินิจฉัยเชื้อแบบต่าง ๆ อาทิ 
วธิกีารสกดั RNA ชดุตรวจเชือ้ไวรสัด้วยเทคนคิแลมป์ (LAMP) 
ชดุตรวจหาเชือ้ด้วยเทคนคิ LFIA และการสร้างลายพมิพ์เปปไทด์ 
(Peptide Barcode) 

นอกจากนวัตกรรมที่กล่าวมานั้น ทาง สวทช. ยังได้เร่งท�าวิจัย
ค้นคว้าหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถ
พึ่งพาตนเองในยามเผชิญภาวะวิกฤติอีกด้วย

• หน้ากากอนามัย WIN-Masks (Washable Innovative 
Nano-Masks) นวตักรรมหน้ากากผ้านาโนกนัไรฝุน่ส�าหรบั
บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันว่า
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตรง ตลอดจน
เจ้าหน้าทีท่ีต้่องปฏิบตังิานในพืน้ทีค่วามเสีย่ง และประชาชน
ที่ต้องอยู ่ในกลุ ่มชนหรือพบปะผู ้คนจ�านวนมาก อีกท้ัง 
ยงัช่วยลดขยะปนเป้ือนจากหน้ากากอนามยัแบบใช้คร้ังเดียวทิง้ 
ได้ด้วย
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• สารสกัดกระชายขาว มีความโดดเด่นจากสารจ�านวน  
6 ชนิดที่มีศักยภาพในการยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของ SARS-
CoV-2 ที่ยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสได้ 100% ในปริมาณ
ความเข้มข้นของยาระดับน้อย ๆ และไม่เป็นพิษต่อเซลล์

• MELB Platform Make Every Life Better ร่วมแบ่งปัน
ความรักความห่วงใยให้สังคมไทย จากความเชื่อ “ทุกชีวิต 
ดีขึ้นได้” ร่วมสร้างพื้นท่ีกลาง เพ่ือสานฝันโครงการต่าง ๆ  
ให้เกิดข้ึนได้จริง และเป็นต้นแบบในการระดมทุนแก่
สาธารณประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

• คู่มือการป้องกันและรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19): Handbook of COVID-19 
Prevention and Treatment ที่เป็นคู่มือความรู้ส�าหรับ
บุคลากรทางการแพทย์

4. บทบำทของกำรฉำยรงัสเีพ่ือสนบัสนนุควำมปลอดภยั
ในสถำนกำรณแ์พรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

ในช่วงที่ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) อย่างหนัก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ศูนย์บริการ
และวิจัยไรฝุ่น โรงพยาบาลศิริราช ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสถาบันเทคโนโลยนีวิเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
(สทน.) ได้ร่วมมือกันผลิตวิน-มาสก์ (WIN-Masks) หน้ากาก
นวตักรรมทีถ่กูคดิค้นขึน้มาในช่วงทีห่น้ากากอนามยัขาดแคลน มี
ความสามารถในการกรองฝุน่ละอองฝอยขนาด 5 ไมครอน อกีทัง้
ยังสามารถป้องกันการซึมผ่านของละอองฝอยเสมหะ หรือสาร 
คัดหล่ังที่เป็นของเหลวจากภายนอกสู่ผู้สวมใส่และจากผู้สวมใส่
สูภ่ายนอก มกีารระบายของอากาศได้ดแีละสามารถซกัซ�า้ได้โดย
ไม่เสียคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ สทน. สนับสนุนการฆ่าเชื้อโรคด้วย
การฉายรังสอีเิลก็ตรอนทีศ่นูย์ฉายรังส ีเมือ่ฉายรงัสเีสรจ็เรยีบร้อย
แล้ว หน้ากากชุดนี้จึงถูกน�าส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลศิริราชทันที โดยทางศูนย์ฉายรังสีให้บริการฉายรังสี
โดยไม่คดิมลูค่าส�าหรบัผลติภัณฑ์วิน-มาสก์ จ�านวน 100,000 ชิน้

นอกจากนั้น สทน. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิจัยการฆ่าเชื้อบนปริญญาบัตรด้วยการ

• หนงัสืออาหารสมุนไพรเสรมิภูมต้ิานทาน รวบรวมหลกัฐาน
ทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรและต�ารับอาหารสมุนไพร  
เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรุงอาหาร เพราะอาหาร
สมนุไพรมปีระโยชน์ทัง้ในแง่การส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัและ
รักษาโรค 

• Face Shield อุปกรณ์ Face Shield เกราะป้องกันไม่ให้
เผลอใช้มือที่อาจมีไวรัสมาสัมผัส ตา จมูก และปาก อีกทั้ง
ยังช่วยป้องกันสารคัดหลั่งได้ดี

• ครีมฟ้าทลายโจร: สามารถยับยั้งการเติบโตและฆ่าเช้ือได้
ทั้งไวรัสและแบคทีเรีย

ฉายรังสีเอกซ์ ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีพลังงานสูง สามารถ
ทะลผุ่านสิง่กดีขวางทีม่คีวามหนาได้ การฉายรงัสเีอกซ์ในปรมิาณ
รังสีดูดกลืนที่เหมาะสม (10 kGy) สามารถท�าลายเชื้อไวรัสและ
แบคทเีรยีได้ เนือ่งจากพลงังานของรงัสีท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ทางชีวภาพในสารพนัธกุรรมของเชือ้โรค ไม่ก่อให้เกดิการตกค้าง 
และเป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว โดย สทน. ยังให้
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5. มำตรกำรชว่ยเหลอืและฟื้นฟู 
Startup SMEs และวสิำหกจิ 
เพ่ือสงัคมทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จำกกำรแพร่ระบำดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19)

ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องค์การ
มหาชน) (สนช.) มมีาตรการช่วยเหลอื
และฟื ้นฟู Startup SMEs และ
วิสาหกิจ เพื่อสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อม
สนับสนุนทางด้านการเงิน การลงทุน 
การตลาด เครือข ่าย รวมถึงการ 
ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันให้สามารถก้าวต่อไปได้ 
โดยที ่สนช. ได้เตรยีมมาตรการเพือ่ให้
ความช่วยเหลือ และฟื้นฟู Startup 
SMEs และวิสาหกิจ เพื่อสังคม 
หลังวิกฤตผ่านพ้นไป โดยแบ่งเป็น  
3 ส่วน ได้แก่ 
1. การสนบัสนนุด้านเงนิทนุให้เปล่า

ผ่านกลไกหลกัของ สนช. เพือ่ช่วย
เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจสามารถ
ด�าเนินต่อไปได้ โดยได้สนับสนุน
ทุนนวัตกรรมทั้งสิ้น 11 โครงการ 
คิดเป ็นมูลค ่าเงินอุดหนุนรวม  
50 ล ้านบาท เช ่น สบายดี : 
แพลตฟอร์มดูแลสุขภาพระหว่าง
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

บริการฉายรังสีใบปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบตัรให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  
อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันการ
พยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย 
และโรงเรียนจิตรลดา ซึ่งถือว่าเป็น 
การฉายรงัสเีพือ่ฆ่าเชือ้ใบปรญิญาบตัร
ครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย 
     

โคโรนา 2019 (COVID-19) นวัตกรรมบริการส�าหรับการขนย้ายผู้ป่วยหรือผู้เสี่ยง 
ต่อการติดเชื้อไวรัสฯ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับสถาบันการเงินหลายแห่ง เช่น ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ เพื่ออนุมัติเงินกู้เงื่อนไขพิเศษส�าหรับ Startup และ 
SMEs ที่ได้รับผลกระทบ

2. การสร้างตลาดใหม่และส่งเสริมการเติบโต ด้วยการสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดภาครัฐ 
ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจัดซื้อจัดจ้างของตลาด 
ภาครัฐส�าหรับวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ GPT และแพลตฟอร์ม “YMID Portal” เป็นต้น 
ซ่ึงนบัเป็นจดุเริม่ต้นท่ีดแีละสามารถขยายโอกาสต่อไปในภาครฐัอืน่ได้ นอกจากนี ้สนช. 
ยังมีพ้ืนที่ให้ Startup มาโปรโมทนวัตกรรมผ่านช่องทางเพจ Startup Thailand  
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ รวมไปถึงการที่ สนช. มีเครือข่ายกับ
บริษัทขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มซีพี ไทยยูเนี่ยน สยามคูโบต้า ช.การช่าง ฯลฯ ที่พร้อม 
จะร่วมลงทุนและผลกัดนัให้ Startup นัน้ได้เตบิโตอย่างก้าวกระโดดไปสูร่ะดบัประเทศ
หรือนานาชาติมากขึ้น

3. การส่งเสริมความรู้และการพัฒนา Startup ด้วยการจัดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งระดับเยาวชนและสตาร์ทอัพทั่วไป และขณะนี้ได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระบบออนไลน์
มากขึ้นผ่านสถาบันวิทยาการนวัตกรรม ซึ่งมีมากกว่า 10 หลักสูตร และโครงการ 
Startup Thailand League ท่ีมุง่เน้นกลุม่นกัศกึษาทีม่คีวามสนใจในการเป็น Startup 
โดยมีจ�านวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกว่า 2,000 ราย

88



6. แนวทำงกำรรับมือหลังวิกฤตกำรแพร่ระบำดของ
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ภำยใต้
โครงกำร Future Lab

ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันอนาคตไทย
ศึกษา (Thailand Future Foundation) ได้ด�าเนินการศึกษา
และจัดท�าภาพอนาคตประเทศไทยหลังเผชิญวิกฤตการณ ์
การแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระยะที่ 1 
ควบคุม (Restriction) 

1. ซิ่งทางด่วน (Rosy Scenario) 
ประเทศไทยสามารถควบคุมโรคได้อย่างเบ็ดเสร็จและ
เศรษฐกจิมีการฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็ ประชาชนสามารถเข้าถงึ
พืน้ฐานด้านสขุภาพและด้านดิจทิลัได้อย่างเท่าเทยีม เป็นภาพ
ของอนาคตที่เส้นทางราบรื่นเคลื่อนตัวสะดวก นักเรียนและ
นักศึกษาสามารถกลับมาเรียนและศึกษาต่อได้

2. หลงป่า ติดหล่ม (Doomsday Scenario) 
ภาพอนาคตทีเ่ลวร้ายทีส่ดุ เศรษฐกจิหดตวั เกิดการระบาดซ�า้
ในประเทศไทย และการระบาดทั่วโลกยังไม่สิ้นสุด ธุรกิจ 
อาจต้องปิดกิจการ ส่งผลให้คนตกงาน เกิดปัญหาความ
เหลือ่มล�า้ สร้างปัญหาทางสงัคม เกดิการขาดสภาพคล่องของ
การใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา 

3. วิ่งเลียบผา (Risky Business) 
มีการระบาดซ�้าภายในประเทศไทย เศรษฐกิจยังสามารถ 
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังอยู่บนความเสี่ยง จึงต้องใช้ชีวิต
ด้วยความระมัดระวัง อีกทั้งเกิดการระบาดที่มาจากกลุ่มคน
ทีลั่กลอบเข้าเมอืงแบบผิดกฎหมาย ทางด้านการศกึษามกีารสอน
แบบออนไลน์และเข้าชั้นเรียนตามปกติ 

4. ลากเกียร์ตํ่า (Slow but Sure)
ประเทศไทยควบคุมโรคระบาดได้เบด็เสรจ็แต่ระบบเศรษฐกจิ
ไม่ฟื้นตัว มีการค้นพบวัคซีนและยาที่รักษาได้ผล ผู้คนให้
ความส�าคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ส่งผลให ้
โรคติดต่อชนิดอื่นลดลงไปด้วย ภาคท่องเที่ยว บริการและ
การส่งออกถูกกระทบอย่างหนัก เกิดปัญหาหนี้สิน มีปัญหา
ด้านสุขภาพจิต ในมิติด้านการศึกษา มีการผสมผสาน 
การเรยีนแบบออนไลน์และเข้าชัน้เรยีน แต่อาจจะมนีกัเรยีน
และนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ได้
ด้วยข้อก�าจัดทางเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพ่ือขับเคลือ่นประเทศ 
หลังสถำนกำรณ์คลีค่ลำย ผ่ำนกำรปรับตัว 

ใน 4 ระยะดังต่อไปนี ้

ระยะที่ 2 
คลีค่ลำย (Reopening) 

ระยะที่ 3 
ฟื้ นตัวและปรับตัว (Recovery)

ระยะที่ 4 
ปรับโครงสร้ำงใหม่ (Restructuring)

โดยที่แต่ละระยะน้ันมีความยาวขึ้นอยู ่กับความสามารถใน 
การควบคุมโรคและความไม่แน่นอนของการมีวัคซีน ซึ่งอาจ 
ส่งผลให้ช่วงเวลามีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ 

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดท�าฉากทัศน์ภาพอนาคต (Scenarios) 
ของประเทศไทยที่ข้ึนอยู ่กับ 2 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้าน 
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านการควบคุมโรคระบาด 
โดยมคีวามเป็นไปได้ 4 รปูแบบทีป่ระเทศไทยอาจต้องเผชญิดังนี้
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(Slow but Sure)

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ แต่เศรษฐกิจ
ช้า

      (Rosy Scenario)

      (Doomsday Scenario)       (Slow but Sure)

ใ่ตแ บยีรเบารงาทน้สเ ช งาทนิดเรากนใาลวเ้
ประเทศเคลื รเ้ดไปไวัตนอ ื งา่ยอ ๆยอ ช ๆา้

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ แต่เศรษฐกิจ

เส้นทางอนาคตราบรืน ประเทศสามารถ
ลคเบัข ื ว็รเดวรงา่ยอ้ดไา้นหงา้ขปไนอ

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ เศรษฐกิจ

 ่ญหใม่ลหดิตศทเะรป ครรสปุอีมงาทนส้เ
ดุยหงา่ยอกุท ช ใงอ้ต กังะ ช  

การระบาดกลับมารุนแรง เศรษฐกิจ
และสังคมล็อคดาวน์ทัวโลก

สีเมาวคีมงาทนส้เ ยง ประเทศสามารถ
เคลื ชิด

ยังมีการระบาดซํา

      (Risky Business)

(Slow but Sure)

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ แต่เศรษฐกิจ
ช้า

      (Rosy Scenario)

      (Doomsday Scenario)       (Slow but Sure)

ใ่ตแ บยีรเบารงาทน้สเ ช งาทนิดเรากนใาลวเ้
ประเทศเคลื รเ้ดไปไวัตนอ ื งา่ยอ ๆยอ ช ๆา้

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ แต่เศรษฐกิจ

เส้นทางอนาคตราบรืน ประเทศสามารถ
ลคเบัข ื ว็รเดวรงา่ยอ้ดไา้นหงา้ขปไนอ

ควบคุมโรคได้เบ็ดเสร็จ เศรษฐกิจ

 ่ญหใม่ลหดิตศทเะรป ครรสปุอีมงาทนส้เ
ดุยหงา่ยอกุท ช ใงอ้ต กังะ ช  

การระบาดกลับมารุนแรง เศรษฐกิจ
และสังคมล็อคดาวน์ทัวโลก

สีเมาวคีมงาทนส้เ ยง ประเทศสามารถ
เคลื ชิด

ยังมีการระบาดซํา

      (Risky Business)
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7. กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง

เศรษฐกจิฐานรากคอื ระบบเศรษฐกจิของชมุชนท้องถิน่ท่ีสามารถ
พึ่งตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ
เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อ
ให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน 
ชมุชน วฒันธรรม สิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาต ิอย่างเข้มแขง็
และยัง่ยนื ซึง่ อว. มเีป้าหมายพฒันาวิทยาศาสตร์และนวตักรรม
เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริหารจัดการ
ทรัพยากรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม
การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมระดบัชมุชน ตลอดจน
สามารถน�างานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใน 
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน ก่อให้เกิด
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน 
ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน และท้องถ่ิน เพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม
และพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตักรรม (สป.อว.) ได้ด�าเนนิการโครงการพฒันาผลติภณัฑ์
สินค้าชุมชนด�าเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 

ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ใน 6 ประเด็น 4 ประเภท
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหารและเครือ่งดืม่ สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร ผ้า
และเครือ่งแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง ของทีร่ะลกึ โดยเน้น
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพที่มี 
นวตักรรม รวมถึงการพฒันาช่องทางการจดัจ�าหน่ายสูต่ลาดระดบั
ที่สูงขึ้น โดยมีรูปแบบลักษณะการด�าเนินงาน ดังนี้

1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP 
ด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
OTOP ในพื้นที่เป้าหมาย 

2. พฒันาผลติภณัฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้วยวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้จาก 
เครือข่าย อว./ประเด็นการยกระดับ 6 ด้าน ดังนี้
(1) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
(2) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ/กระบวนการจัดการวัตถุดิบ

ก่อนการผลิต
(3) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
(4) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
(5) การยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑ์ (อย./มผช./GMP/ฯลฯ)
(6) การพัฒนาและออกแบบเครื่องจักร

3. ติดตามประเมินผลและบริหารงานโครงการ
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เป้าหมาย :
จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ทีไ่ด้รับกำรยกระดับ
ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
230 ผลิตภัณฑ์ 

ผล : 299 ผลิตภัณฑ์

ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับ OTOP 

ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 6 จังหวัด 
ได้แก่ พิจิตร (28 ตุลาคม 2562) สมุทรสงครามและ
สมุทรสาคร (30 ตุลาคม 2562) ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ
นครนายก (6-7 พฤศจกิายน 2562) มผีูป้ระกอบการเข้าร่วม
กิจกรรม 492 สถานประกอบการ 

2. สนบัสนนุงบประมาณเพือ่พฒันาผูป้ระกอบการ OTOP ด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับสถาบัน 
การศึกษาเครือข่าย 24 แห่ง ท่ีผ่านการพิจารณาข้อเสนอ

โครงการเพือ่ผูป้ระกอบการทีม่คีวามประสงค์รบับรกิารพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ จ�านวน 299 ผลิตภณัฑ์ (จากผู้ประกอบการ 191 ราย) 
โดยด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP 
แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563

3. ตดิตามประเมินผลโครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนนุในปี พ.ศ. 2562 
จ�านวน 180 ราย (อยู ่ระหว่างการประเมินผล) โดย
กระบวนการประเมินภายหลังจากส้ินสุดระยะโครงการ  
ใช้เครื่องมือการประเมินการเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณ (ร้อยละ
ความส�าเรจ็ของการพฒันา) และเชงิคุณภาพ (รายได้ทีเ่พิม่ขึน้
เทียบก่อน-หลังพัฒนา)
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1) โครงกำรกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
ฐำนวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที ่อ�ำเภอเขมรำฐ  
จังหวัดอุบลรำชธำนี 

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบเพิ่มคุณค่าและสร้างนวัตกรรม เข้าสู่การเป็น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ โดย 
ผลจากการวจิยัท�าให้เกดิกลไกการท�างานร่วมกันในพืน้ทีท่ัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เกิดระบบฐานข้อมูลแผนที่
วัฒนธรรมและการน�าเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
การพัฒนาพื้นที่วัฒนธรรม 3 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ต�าบลเจียด 
(วัดถ�้าพระศิลาทอง) พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ และ
พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น การฟื้นฟูศิลปะการแสดง ร�าตุ้มผ่าง และ
การแสดงผูไ้ทบ้านป่าข่า การพัฒนาผูป้ระกอบการทางวฒันธรรม
จ�านวน 7 กลุ่มที่มีการด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากเดิม ได้แก่ ฝ้ายฮักคราม ชูฮัก สัตบรรณ ดอกเจียด 
แคนา ผู้ไทบ้านป่าข่า กล้วยตากเขมราษฎร์ธานี และการพัฒนา
ชุดเครื่องมือการประเมินผลทางเศรษฐกิจส�าหรับกิจกรรมหรือ
โครงการทางวัฒนธรรม 

2) โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำพ้ืนทีแ่ละแก้ไข 
ปัญหำควำมยำกจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�ำ
จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 

ท�าการส�ารวจข้อมูลความยากจนรายครัวเรือนเป้าหมายโดยใช้
ฐานข้อมูล TPMAP เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ระดับครัวเรือน
จ�านวน 1,309 ครัวเรือน พบว่า ลักษณะของคนจนโดยรวมที่พบ
คือ “คนจนเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางในชีวิต (Precarious 
Group) เป็นคนสงูอาย ุมผู้ีพ่ึงพิงมาก ไม่มญีาต ิหรอืมสีภาวะเป็น
ผู้พึ่งพิงทั้งคนแก่ พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง เจ็บป่วยติดเตียง ไม่มี 
ที่ท�ากิน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้น�ามาสู่การจัดท�าโครงการน�าร่อง 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดอ�านาจเจริญ เช่น ส�านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด เกษตรจังหวัด สถิติจังหวัด รวมถึงองค์กร
ภาคประชาชน กลุ่มเกษตร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในจังหวัด
อ�านาจเจริญ เพื่อแก้ไขปัญหาใน 2 พื้นที่คือ บ้านหนองทับม้า 
หมู่ 11 (ชุมชนชนบท) จัดท�าโครงการ “กองบุญข้าว” เพื่อให ้
ครัวเรือนคนจนจ�านวน 29 ครัวเรือนมีข้าวกินอย่างต่อเนื่อง 
พอเพียงให้มากที่สุด และข้าวสามารถหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการท�าธุรกิจการซื้อขายข้าวเพื่อสร้างก�าไรบางส่วน และ 
บ้านสุขส�าราญเหนือและหลักเมืองพัฒนา (ชุมชนเมือง) จัดท�า
โครงการ “นวัตกรรมกระบวนการหรือนวัตกรรมสังคม  
(Innovative Process/Social Innovation) เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนเมือง” 

ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา 
ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ มีการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งที่สําคัญ ดังนี้
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3) โครงกำรเครือข่ำยคุณค่ำและควำมเป็นท้องถิน่ 
สู่กำรสร้ำงระบบนิเวศอำหำรปลอดภัย 
ในจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ได้ด�าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งเกษตรกร 
กลุม่วิสาหกจิชมุชน ผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมทัง้
หน่วยงานราชการ เพือ่สร้างระบบ “นเิวศอาหารปลอดภยัจงัหวดั
อบุลราชธาน”ี ข้ึน ให้เป็นกลไกหลกัขบัเคลือ่นระบบนเิวศอาหาร
ปลอดภัย ผลจากการด�าเนินงาน พบว่า กลุ ่มผู้ขายอาหาร
ปลอดภัยในตลาดสดดอนกลางและตลาดสดก้านเหลือง จ�านวน 
40 ราย มีการปฏิบัติตามเกณฑ์สุขาภิบาล มีแอปพลิเคชันผักที่ดี
รองรับระบบการจัดส่งผักปลอดภัยระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้า 
ส่งผลให้ผู้ผลิตผักอินทรีย์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 5 และ
ช่องทางการตลาดเพิ่มจากการจ�าหน่ายผักอินทรีย์สู ่ตลาด
ปลอดภัย ท�าให้มีลูกค้ามากขึ้นร้อยละ 5 และผู้ขายอาหาร
ปลอดภัยมีรายได้หรือยอดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

4) โครงกำรกำรพัฒนำแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
และกำรพัฒนำโปรตีนทำงเลือกจำกแมลง 
เพ่ือขบัเคลือ่นภำคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนลำ่ง 2

 
เป็นศนูย์กลางเศรษฐกจิฐานชวีภาพ (Bio Economy) ด�าเนนิการ
วจิยัเพือ่สร้างมาตรฐานการเลีย้งแมลงเพือ่เป็นอาชพีแก่เกษตรกร
ในพื้นที่เป็นการสร้างอาชีพใหม่ และแหล่งรายได้แหล่งใหม่ 
แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเพาะเลี้ยง
แมลงและผลกัดนัให้แมลงเป็นสตัว์เศรษฐกจิใหม่ของภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ น�าไปสู ่การสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ประชากรของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และผลักดนัให้พืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิฐาน
ชวีภาพ จากการเพาะเล้ียงและวจิยัแมลง ผลจากการด�าเนนิงาน
สามารถพัฒนาสูตรอาหารและกรรมวิ ธีในการเลี้ยงและ 
การจัดการฟาร์มจิ้งหรีดโดยใช้เทคโนโลยี iOT ที่สามารถน�าไป
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพืน้ทีจ่�านวน 80 ราย แปรรปูเบือ้งต้น
ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนจิ้งหรีดได้ 2 ลักษณะ คือ ผงโปรตีน
อเนกประสงค์ (Cricket Protein Powder for Reconstitute) 
และโปรตีนอัดก้อน (Cricket Cube)

5) โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือจับคู่และรองรับกำรซือ้ขำยผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร
ภำยในพ้ืนทีจ่ังหวัดอุบลรำชธำนีและจังหวัดศรีสะเกษ 

โดยมุ่งเน้นที่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในโครงการน�าร่องเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและศักยภาพในการซื้อและขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
และเพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศส�าหรับการท�าเกษตรอินทรีย์ภายในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้ด�าเนิน
โครงการวจิยัและพฒันานวัตกรรมเพือ่เพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์ชมุชน
ของวสิาหกจิ/OTOP ซึง่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุหลกัจากกองทนุ
สนับสนุนงานวิจัย โดยใช้รูปแบบและเครื่องมือในการด�าเนินการ
เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีกลไก 
การเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม ผ่านเครอืข่ายความร่วมมอืด้านงานวิจยั

ของ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวมถึงภาคีเครือข่าย 
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน/ชุมชน และภาควิชาการ  
ก่อให้เกดิฐานข้อมลูและกระบวนการเรยีนรูร่้วมกนัในการพฒันาพืน้ที่  
โดยมุง่หวงัให้เกดิการเสรมิสร้างขดีความสามารถของชมุชนในการ
เรียนรู้และน�าไปปรับใช้ และน�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนา การเติบโตของภาคธุรกิจและ

94



เศรษฐกิจ จนสามารถน�าความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและ
จัดการปัญหาที่ตอบโจทย์ท้าทายสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยัง่ยนื โดยใช้กรอบแนวคดิโครงการวจิยัและพัฒนานวตักรรมเพือ่
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจ/OTOP ที่ใช้หลักการ 
Network Value Chain ในการด�าเนินงานวจิยัของมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

การด�าเนินงานวิจัยและนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการในการ
ด�าเนนิการตามรปูแบบห่วงโซ่คณุค่าของผลติภัณฑ์ในการพฒันา
ศักยภาพชุมชน รวมพื้นที่มากกว่า 30 จังหวัดตามพื้นที่สังกัด 
ของวิทยาเขตทั้ง 36 วิทยาเขตเดิม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคล ทัง้ 9 แห่ง และได้น�างานวจิยัและนวตักรรมไปเพิม่มลูค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจ/OTOP จ�านวนมากกว่า 500 
ผลิตภัณฑ์/ชุมชน มีจ�านวนนวัตกรรมที่น�าไปใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ�านวนผลิตภัณฑ์/
ชุมชน และมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุน ทรัพยากร 
วฒันธรรมในพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยใช้การ
ประเมินผลเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนห่วงโซ่เหล่านี้ 
แบบ Return on Investment (ROI) และ Social on Investment 
(SROI) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ผลกระทบ และประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
อย่างยั่งยืนต่อชุมชนอย่างแท้จริง

RMUT Network: Future Research Plan

95

4 

3

Goal Impact

Research to Community

• เกิดนวัตกรรมชุมชน เพื่อยกระดับ

รายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

• มี  OTOP/วิสาหกิจที่ ได ้ รับการ 

ยกระดับครอบคลุมทั่วประเทศ

• เมืองศูนย์กลางที่น ่าอยู ่และเป็น 

Smart City ในภูมิภาค 30 เมือง มี

กลุ่ม Smart City 10 เมืองเด่น

• มีจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึนใน

เส้นทางและมีจ�านวนรายได้สูงขึ้น

Research to Industry

• เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน

ทางภาคอุตสาหกรรม (งานวิจัยที่

เป็น MAGA Project) 

Research to Frontier

• ระบบนเิวศการวจิยัพืน้ฐานและการ

วิจัยชั้นแนวหน ้าที่ส ่ ง เสริมและ

อ�านวยความสะดวกในการท�าวิจัย

และนวัตกรรม

• องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่

ทางมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ หรอื

วทิยาศาสตร์ทีส่ร้างความเข้าใจและ

ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงของสงัคม

• จ�านวนบทความวิจัยที่ได ้รับการ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ

Research to Policy

• นโยบายด้านงานวจิยัท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนาประเทศ

• เครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

วิจัยต่าง ๆ

• ศักยภาพที่สูงขึ้นของเครือข่ายด้าน

งานวิจัยของ มทร. (ทั้ง 9 มทร.)

เป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยเชิงพื้นที่ชั้นนําของประเทศ



นอกจากนี้ ยังมีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยเน้นการน�าผลงานวจิยัของมหาวทิยาลยัไปถ่ายทอด
สูป่ระชาชนในระดบัครวัเรอืน  ชมุชน กลุ่มวสิาหกจิ กลุม่เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชนหรือ 
ภาคอตุสาหกรรม เพือ่ช่วยยกระดบัคณุภาพการผลติ การบรหิาร

จัดการ ส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของผู้รับบริการ เช่น 
โครงการปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง และโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่
อินทรีย์ส�าหรับชุมชนฐานราก และการบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากเนื้อสัตว์
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1

สร้างความเข้มแข็งและมาตรฐานของงานหรือทุนเดิมของเครือข่ายงานวิจัย (9 มทร.) (New Normal) 

Research Mission

Infrastructure Development

ต้นนํ้า เพิ่มศักยภาพ
เน้นเกษตรกร

ผู้ปลูก

BCG 
สร้างรายได้

รูปแบบใหม่   
New Normal

มทร.   
Market Place

ศูนย์เรียนรู้

ฐานวัฒนธรรม
ตามพืน้ทีท่ีสั่งกดั

กลไกดูดซับ
เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

เพิ่มมูลค่าด้วย
เทคโนโลยี

และวัตนกรรม

เครือข่าย
ที่มี MINI C

สร้างมาตรฐาน

เครือข่ายที่มี
ศักยภาพ

กลางนํ้า

ปลายนํ้า

ปรับ
ห่วงโซ่

คุณค่าใหม่

ฐานข้อมูล
ระดับ

ประเทศ   
Shearing 
Economy

Capacity Building Basic Infrastructure 
Development

• โครงสร้างพืน้ฐานสนบัสนุนงานวจิยั 

ศูนย์เครื่องมือ ศูนย์ฝึกอบรม และ

ห้องปฏบิตักิาร โดยมกีารใช้ทรพัยากร

ร่วมกันอย่างมปีระสิทธภิาพ

High Efficiency Research 
Administration

• มหีน่วยงานทีด่�าเนนิการและรบัผดิชอบ

เกี่ยวกับงานวิจัยกลางของเครือข่าย

หรือก�าหนดขึ้นได้เฉพาะกรณี

• บรหิารงานตามโครงสร้าง/ของเครอืข่าย 

และตามระดบัสายงานของหน่วยงาน

• พัฒนาศักยภาพให้กับนักวิจัย เช่น 

อบรมนักวิจัยเชิงพื้นที่รุ่นใหม่

• มหาวทิยาลยัจดัสรรงบประมาณรายได้

และทรัพยากรร่วมกัน

Governance



8. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรด้ำน
ชีววิทยำศำสตร์เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ 

อว. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดการน�าเข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศ โดยได้ด�าเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการที่รองรับสังคมผู้สูงอายุ ดังนี้

1. ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุ ท�าให้เข้าถึง
การบรกิารส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟสูขุภาพช่องปาก
อย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทันตกรรมรากฟันเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง
ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของคนไทย ไปสู่การให้บริการ
กับประชาชน โดยผู้สูงอายุได้รับบริการฝังรากฟันเทียม
จ�านวน 427 คน 626 ราก ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถบดเคีย้วอาหารได้อย่างปกต ิและสามารถกลบัไปใช้
ชวีติและเข้าสงัคมได้อย่างภาคภมูใิจ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ ประจ�าปี 2563 สาขาบริการภาครัฐ ประเภท

พัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “โครงการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ กรณีโครงการรากฟันเทียมส�าหรับผู้สูงอายุ
ของประเทศไทย” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมือ่วันพธุที ่16 กนัยายน 2563 ด้วย

โครงการปลาดุกบิ๊กอุย
เพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่

การบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเนื้อสัตว์
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9. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงสำธำรณสุข

2. นวตักรรมรากฟันเทยีมของไทยได้รบัการรับรองตามมาตรฐาน
สากล ISO 13485 ส่งเสริมให้เกิดการผลิตในประเทศและ
การน�าไปใช้ ท�าให้ประเทศสามารถพึง่พาตนเอง ลดการน�าเข้า

3. สนบัสนนุอปุกรณ์ดแูลผูส้งูอายแุละผูป่้วยเบาหวาน เพือ่ส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนวัตกรรมไทย เช่น

(1) ผ้าปูที่นอนนาโนซิงค์ : ป้องกันและยับยั้งการเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย

(2) น�้ายาเช็ดตัวแบบไม่ต้องล้างออก : เหมาะส�าหรับผู้ที่ไม่
สามารถอาบน�า้ได้ตามปกต ิเช่น ผูป่้วยติดเตยีง ผูท้ีม่แีผล
กดทับ

(3) ยาสีฟันน�้า ดร.ดี : ผสมสารสกัดจากเปลือกมังคุดและ
สมุนไพรไทย 11 ชนิด ลดการอักเสบของเหงือก เหมาะ
ส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน

(4) ผ้าปิดแผล Hydromesh : ช่วยให้ตาข่ายไม่ตดิแผล ดดูซับ
สารคดัหลัง่ได้มากขึน้ 50 เท่า และลดความถีใ่นการท�าแผล 
(3-4 วัน/ครั้ง)

ทั้งนี้แนวทางการด�าเนินงานในอนาคตจะน�าความรู ้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์แบบองค์รวมมาใช้พัฒนางานบริการ
ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อประโยชน์ทางการรักษา รวมถึงเทคโนโลยี
การใช้สารสกัดธรรมชาติ หรือ Stem Cell ในการรักษาผู้ป่วย 
อัลไซเมอร์ หรือแม้แต่ต้นแบบอุปกรณ์ทางเครื่องมือแพทย์ 
ที่อ�านวยความสะดวกด้านการรักษา ก็จะสนับสนุนให้เกิด 
การพัฒนาให้ใช้ได้จริงในอนาคต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นตามล�าดับ

1. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program: 
CASCAP)
สถาบนัวจิยัมะเรง็ท่อน�า้ด ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่เป็นหนึง่ในฟันเฟืองหลกัของ
มหาวทิยาลยัขอนแก่นทีข่บัเคลือ่นงานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่นอุทศิ
เพื่อสังคม โดยด�าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
ท่อน�้าดี ผ่านโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke 
Free Thailand) ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ปัจจุบันด�าเนนิโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธใิบไม้ตบัและมะเรง็ท่อน�า้ดีในอ�าเภอ
ต้นแบบ ครอบคลมุพืน้ที ่10 อ�าเภอ 4 จงัหวัด ในกลุม่ร้อยแก่นสารสนิธุ ์(ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) มุ่งลดปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่
เป้าหมายให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 และคัดกรองกลุ่มเส่ียงมะเร็งท่อน�้าดี 
ให้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุด

  

อว. มีผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีมุ่งตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  
เช ่น ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
สขุภาพทัง้เชงิป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟ ูรองรบั
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการแพทย์ใน
อนาคต 

ตัวอย่างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบัน
อุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก ่น  
มีผลงานการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทาง
สาธารณสุข ดังนี้

98



2. โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง
เนือ่งจากศาสตร์การดแูลผูป่้วยระยะท้าย (Palliative Care) เป็นเรือ่งใหม่ 
และยังมีการเรียนการสอนในหลักสูตรของวิชาชีพสุขภาพน้อยมาก  
โดยเฉพาะในหลักสูตรแพทยศาสตร์ และระบบบริการในโรงพยาบาล
ยงัไม่เป็นรปูธรรมทีจ่ะช่วยในการได้เรยีนรู้ ดงันัน้ การพัฒนาองค์ความรู้
ของทีมสุขภาพเป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วนท่ีต้องท�า เพื่อให้บุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญที่จะไปจัดระบบบริการ รวมถึงการจัดอบรมท่ีท�าให้ 
แม่ข่ายและลกูข่ายได้มโีอกาสเรยีนรูร่้วมกนั ซึง่จะช่วยให้เกดิเครอืข่าย 
ทีส่ามารถท�างานร่วมกนัได้อย่างไร้รอยต่อ และพบว่าระบบบรกิารสุขภาพ 
ของประเทศไทยมคีวามแขง็แรง โดยเฉพาะระบบบริการแบบเครอืข่าย
ในชุมชน โดยมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคท่ีมีความแข็งแรง
มากกว่าภาคอื่น ๆ ระบบการดูแลแบบประคับประคองควรเพิ่มเข้าใน
ระบบสุขภาพ โดยต้องเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ให้สามารถท�างานได้แบบ
ไร้รอยต่อ มหาวทิยาลัยขอนแก่นได้พฒันาศกัยภาพทมีสุขภาพ ตลอดจน
ผู้ดูแลให้สามารถดูแลผู้ป่วยดูแลท่ีบ้านได้ และสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อ
ถงึชมุชน โดย 1) ศนูย์ฝึกอบรมระดบัประเทศสร้างเครือข่ายระบบรกิาร
ดูแลแบบประคับประคอง 2) โปรแกรมการฝึกอบรมส�าหรับบุคลากร
สุขภาพทุกระดับท้ังระยะสั้นและระยะยาว 3) โปรแกรมการฝึกอบรม 
ผู้ดูแลส�าหรับดูแลผู้ป่วยสูงอายุท่ีติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ  
4) การฝึกอบรมด้านการดแูลแบบประคบัประคองแก่ประเทศในลุ่มน�า้โขง

10. กำรส่งเสริมกิจกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์  
(นิคมธุรกิจวิทยำศำสตร์ภูมิภำค)

อุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเป็นสถานที่ส�าหรับ 
ภาคเอกชนในการท�าวิจัยและพัฒนา มีกลไกส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ผ่านบริการต่าง ๆ ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม 
ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีใหม่ และส่งเสริมการน�าผลการวิจัยและพัฒนาเข้าสู ่ระบบ 
การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนบัสนนุส่งเสรมิเพิม่ความสามารถในการสร้างผลผลติ (Productivity) 

และการสร้างนวตักรรม โดยดงึศกัยภาพและทรพัยากรของภาครฐั เช่น 
หน่วยงานวจิยัและสถาบนัการศึกษามาให้บริการภาคการผลิตและบรกิาร 
โดยใช้ประโยชน์อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใน Value Chain ของ
ผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นสาขายทุธศาสตร์

2. เพือ่สนบัสนนุให้เกดิบริการโครงสร้างพืน้ฐานทาง
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่รองรบัการวจิยั
และพฒันาของภาคเอกชน

3. เพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีบน
พืน้ฐานของการใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละ
การจดัการสมยัใหม่ รวมถงึการส่งเสรมิและพฒันา
เทคโนโลยไีปสูเ่ชิงพาณชิย์

4. เพื่อเป็นแหล่งรองรับ/ส่งเสริมการพัฒนา/สร้าง
ความร่วมมือด้านก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ทีส่ามารถลดช่องว่างระหว่างการผลติ
ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
สถาบนัการศกึษา และการวจิยัและพัฒนาในด้าน
อตุสาหกรรม
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ผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณให้ด�าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์  
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ 
การให้บริการอทุยานฯ รวมถงึการสนบัสนนุให้มสิีทธปิระโยชน์ 
และสิง่จงูใจ โดยมหีน่วยงานทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิกจิการอทุยานฯ 
รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(จ.เชียงใหม่) โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเครือข่าย 
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) 
โดย มหาวทิยาลยัขอนแก่นและเครอืข่าย อทุยานวทิยาศาสตร์

ภาคใต้ (จ.สงขลา) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และ 
เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยบูรพา   

2. มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้ม ี
การท�าวิจัยเพิ่มขึ้นจ�านวน 130 โครงการ จากเป้าหมาย  
130 โครงการ และมีการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเป็น 
ผูป้ระกอบการธรุกจิเทคโนโลย ีจ�านวน 65 ราย จากเป้าหมาย 
65 ราย โดยผู้ประกอบการได้เข้ามารับบริการที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตัวอย่างดังรูป 

อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคเหนือ: 

• บริษัท พีเค สตาร์ เทรดดิ้ง จ�ากัด 
รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่ว
สมุนไพร 

• บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จ�ากัด  
รับการพัฒนาเครื่องช่วยน�าการกด
นวดหัวใจ (CPR Guide) 

• บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จ�ากัด  
รับการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ
ส�าหรับผู้ประกอบการออนไลน์

อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ: 

• บริษัท อิ่มสุข เฮลตี้ ฟู๊ด จ�ากัด  
รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สุขภาพจากถั่งเช่า 

• บริษัท เทคอินโน จ�ากัด  
รับการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหาร
จัดการคลินิกรักษาสัตว์ (Petinee) 

• บริษัท แชมปิญอง ฟู้ด แอนด์
มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด รับการพัฒนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแผ่นกรอบ
เพือ่ใช้ในการผลติภาคอตุสาหกรรม

อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคใต้: 

• นายสมชาย เจ้ยจู  
รบัการพฒันาสแนคบาร์ปลาลูกเบร่ 
สูตรพิเศษ High Calcium Food 
และไตปลา อบแห้งพร้อมปรุง 

• นายอติวิชญ์ สุขทอง  
รับการพัฒนาปลานิลฝอย และ
ปลาอบกรอบตู้อบพลังงานแสง
อาทิตย์สูตรพิเศษ High Calcium 

• นางสาวพัทธนันท์ ตันติทวีรัตน์  
รับการพัฒนาปลาฉิ้งฉ้างนาวีฟู้ดส์
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11. กำรผลักดันโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ใช้ประโยชน์อย่ำงครบวงจร สร้ำงโอกำสเชิงธุรกิจ เสริมควำมเข้มแข็ง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มุ่งน�าความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม (วทน.) ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร (Total Solution Provider)  เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยเสริมสร้าง
โอกาสเชิงธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในระดับ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน โดยสนับสนุนนวัตกรรมเกี่ยวกับอาหาร
แห่งอนาคต (Food for the Future) ในกลุ่มอาหารเสริมสุขภาพ (Functional Food) ได้แก่  

• ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม 
(Innovative Center for Production of Industrially 
Used Microorganisms: ICPIM) ที่รองรับการวิจัย พัฒนา 
การผลิต และบริการในส่วนของจุลินทรีย์โพรไบโอติกและ
จุลินทรีย์ในอาหาร โดย ICPIM ประกอบด้วยห้องปฏิบัติ
การตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุกรรม 
(BIOTECH, 2011) รองรับการด�าเนินการและบริการที่
เกี่ยวข้องกับ Genetic Engineering, Metagenomic, 
Omic, Protein Expression, Cell Line, Immunology, 
Bioprocess และอื่น ๆ ซึ่งมีระบบกระบวนการผลิตทาง

ชีวภาพ (Bioprocess) ครบวงจร มีการรองรับมาตรฐาน
สุขลักษณะการผลิตที่ดี (Good Hygiene Practice: GHP)  
นอกเหนือจากน้ี ICPIM ยังได้จัดต้ังธนาคารโพรไบโอติก 
(Probiotic Bank) ที่มีสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ทัง้ประสทิธภิาพและความปลอดภยั โดยมผีูร้บับรกิารจ�านวน 
กว่า 300 ราย และสามารถสร้างรายได้จากการบริการกว่า 
10 ล้านบาท อาท ิการพฒันาผลติภัณฑ์อาหารเสรมิจลุนิทรย์ี
โพรไบโอติก การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตเชื้อ 
จุลินทรีย์โพรไบโอติก และจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อการน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม เป็นต้น
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• โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation 
Service Plant: FISP)  ให้บริการแนะน�าและให้ค�าปรึกษา
แก่ผู ้ประกอบการ ตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์  
การพัฒนาเทคโนโลยี การผลิตในระดับห้องปฏิบัติการ  
ตลอดจนการบ่มเพาะเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เพื่อลด
ความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการท�าธุรกิจ ในปัจจุบัน FISP 
ได้รับอนุญาตในการผลิตสินค้าอาหารจากส�านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการรับรอง Good 
Manufacturing Practice (GMPs) Codex จึงท�าให้
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตจาก FISP สามารถจ�าหน่ายได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในประเทศและส่งออก 
ต่างประเทศ มีผู้รับบริการได้รับการถ่ายทอดและบ่มเพาะ
เทคโนโลยแีละนวตักรรม จ�านวนกว่า 342 ราย สร้างรายได้ 

จากการบริการกว่า 3.25 ล้านบาท โดยด�าเนินการ 
บ่มเพาะเทคโนโลยีเพื่อขยายขนาดการผลิตจากระดับ 
ห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมโดยเฉล่ียปีละ 50 
เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารให้ผู้ประกอบการเป็นจ�านวน 150 ผลิตภัณฑ์ และ
ขึ้นทะเบียน อย. และพร้อมจ�าหน่ายจ�านวน 67 ผลิตภัณฑ์  
เช่น Sugar Free Syrup  สารสกัดจากองุ่นและบลูเบอรี่ 
ช่วยบ�ารุงความจ�า “เมมโมฟีนอล” คอลลาเจนพร้อมดื่ม 
“C-Shortz” เครื่องดื่มเห็ดหลินจือสกัด เป็นต้น ซึ่งช่วย
ให้เกิดการลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ ควบคู่ไปกับอัตราการ
จ้างงานเพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นมากกว่า 
2.1800 ล้านบาทต่อปี 

นอกจากนี้ วว. ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ร่วมสนับสนุนขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ คือ ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ที่ให้บริการวิเคราะห์และ
ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางมีหน้าท่ีดูแลการทดสอบรับรองคุณภาพด้าน
ระบบขนส่งที่ครอบคลุมท้ังด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับ
การขนส่งในด้านความปลอดภัยและเสริมขีดความสามารถ 
ผู้ประกอบการในการทดแทนการน�าเข้าชิ้นส่วนระบบราง เช่น 
รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์
ไฟฟ้า และอื่น ๆ โดยมีการทดสอบทั้งหมด 16 ประเภท จ�านวน

รวมกว่า 40 ชิ้นงาน อาทิ การทดสอบหมอนคอนกรีต (Mono 
Block) การทดสอบข้อต่อขยายตัวคานทางวิ่งรถฟ้าฟ้า Mono 
Rail (Steel Plate for Finger Joint) การทดสอบตาข่ายเสริม
ก�าลังดนิ (Geogrid) เป็นต้น ทัง้ยงัมงีานทีป่รกึษาโครงการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมระบบราง จ�านวนกว่า 10 
โครงการ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงที่  1 กรุงเทพฯ-
นครราชสีมา เป็นต้น และงานการจัดท�ามาตรฐานได้มีส่วนร่วม
ผลกัดนัร่างมาตรฐานงานทาง อาท ิร่างมาตรฐานตวัรถไฟบรรทกุ
ตู้สินค้า เป็นต้น 
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12. กำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำนด้ำนแสงซนิโครตรอน
เพ่ือตอบโจทยก์ำรพัฒนำประเทศ 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) มีหน้าที่
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแสงซินโครตรอน เพื่อตอบโจทย ์
ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ ด้วยคุณสมบัติเด ่นของ 
แสงซินโครตรอนที่มีความเข้มสูง ที่สามารถวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก
ในระดบัอะตอมและโมเลกลุโดยไม่ท�าลายวตัถตุวัอย่าง ผสานกบั
การมีบุคลากรที่มากความสามารถ จึงช่วยให้ทาง สซ. สามารถ
ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขปัญหา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และการตอบโจทย์วิจัย
ทีซ่บัซ้อนในด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านอาหารและการเกษตร ด้านการแพทย์ 

ด้ำนกำรแพทย์
 
การติดตามคุณภาพเซลล์มะเร็งผิวหนังในรูปแบบสามมิติเพื่อใช้
เป็นแบบจ�าลองส�าหรับการวิจัยและพัฒนาทางคลินิก ซึ่งจะน�า
ไปสู่การพัฒนายาหรือพัฒนาวัคซีนต่อไปในอนาคต การพัฒนา
เข็มฉีดยาขนาดจ๋ิว (Micro Needle) ส�าหรับพกพา การผลิต
แคปซลูเคลือ่นย้ายผูป่้วย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลในจงัหวัด
นครราชสีมา การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดความเครียดที่หัวเข่า 
ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านอุตสาหกรรม ด้านโบราณคดี เป็นต้น  
ซึง่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับการพฒันาทกัษะความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมของตนเองได้ 
ยงัก่อให้เกดิการสร้างสรรค์นวตักรรม การผลติและพฒันาก�าลงัคน
ด้านการวิจัย อันเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการนี้ สซ. ได้สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาและสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศเพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคสงัคมและภาคธรุกจิ 
โดยมีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้ำนกำรเกษตร 

การศึกษาองค์ประกอบทางชีวเคมีในเมล็ดข้าว 5 สายพันธุ์ ที่ถูก
ท�าให้กลายพันธุ์มาจากข้าวดอกมะลิ 105 ซึ่งผลการทดลองนี้
สามารถที่จะน�าไปใช้คัดแยกสายพันธุ์ข้าวตามความต้องการได้ 
เช่น การพัฒนาสายพันธุ์ การเพิ่มผลผลิต เป็นต้น การพัฒนาวิธี
สกดัสารเบต้า-กลแูคนเพ่ือเพิม่มลูค่าให้กับเหด็เย่ือไผ่ เหด็หลนิจอื 
และถั่งเช่าสีทอง
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ด้ำนโบรำณคดี

การศึกษาฟอสซิลกระดูกช้างโบราณ Stegodon ซึ่งมีชีวิตอยู่ใน
ช่วงประมาณ 11 ล้านปี จนถึง 4,000 ปีท่ีแล้ว ที่สามารถ 
การบอกเล่าเรื่องราวในอดีตรวมทั้งศึกษาผลของสิ่งแวดล้อม 
ต่อการผุพัง และหาวิธีในการเก็บรักษา 

ด้ำนสิง่แวดล้อม

การจัดท�าฐานข้อมูลลายนิ้วมือน�้ามันดิบเพื่อไขปัญหาน�้ามันดิบ
รั่วไหล การพัฒนาวิธีก�าจัดและเพ่ิมมูลค่ากากธัญพืชและกาก 
มนัส�าปะหลงัเหลอืทิง้ สาเหตสุร้างความเสยีหายต่อสิง่แวดล้อม 

ด้ำนอุตสำหกรรม

การพัฒนาสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากจุลินทรีย ์ เพื่อใช ้
ในอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาน�้ายาซักผ้าสูตรเข้มข้นเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโฟมล้างหน้าขจัด
เครื่องส�าอางฝังลึกและฝุ่น PM 2.5

ด้ำนเทคโนโลยีขัน้สูง

การสร้างระบบล�าเลียงแสงและสถานีทดลองให้กับ SOLARIS 
สาธารณรัฐโปแลนด์ การพัฒนาระบบจ�าลองสภาวะอวกาศ 
เพือ่การทดสอบดาวเทยีมและวสัดอุปุกรณ์และเทคโนโลยทีีใ่ช้ได้
สองทาง (Dual-Use Technologies) การพัฒนาระบบเคลือบ
ฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรส�าหรับงานเคลือบฟิล์มบางขั้นสูง  
การพัฒนาวัสดุขั้นสูงที่มีคุณสมบัติพิเศษส�าหรับใช้ในแบตเตอรี่
ชนิดลิเทียมไอออนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
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13. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเพ่ือรับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีรถไฟควำมเร็วสูง

ห้องปฏิบัติการทดสอบเพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟ
ความเร็วสูงเป็นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบที่มีขีดความ
สามารถของระบบรางตามมาตรฐานสากลก�าหนดและได้รับ 
การรับรองให้เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้การยอมรับร่วม 
ของหน่วยงานสากล เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญของ
ประเทศในด้านการทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง ผลติภณัฑ์ชิน้ส่วน
ในระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย ท้ังยังช่วยส่งเสริม 
ให้อุตสาหกรรมในประเทศมีความสามารถในด้านการผลิต 
ชิ้นส่วนในระบบรางและผ่านมาตรฐานการทดสอบ สามารถ 
ส่งต่อชิ้นส่วนไปสู่ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางได้ 

ปัจจุบันส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดยศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(PTEC) ได ้ด�าเนินการระยะแรกในการติดต้ังห้องปิดกั้น
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบก่ึงการสะท้อน (Semi-Anechoic 
Chamber) ระยะทดสอบ 10 เมตร เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่มีความสามารถทดสอบด้านระบบอาณัติสัญญาณ 
และการรบกวนของระบบควบคุมการเดินรถและอุปกรณ์อื่น ๆ 
ในระบบรางตามข้อก�าหนดมาตรฐานสากล และในปี 2564  
ได้ด�าเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2 มีการลงทุนระบบทดสอบ 
รถไฟความเร็วสงู ส�าหรบัทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน R10 
และทดสอบแบตเตอรี ่มาตรฐาน UNR100 ซ่ึงจะตดิตัง้แล้วเสรจ็
ประมาณสงิหาคม 2564 เพือ่ให้บรกิารทดสอบช้ินส่วนระบบราง 
ทั้งชิ้นส่วนและขบวนรถในระดับสากลต่อไป

14. กำรพัฒนำเทคโนโลยีขัน้สูงและระบบสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า (องค์การมหาชน) (สสน.)  
ได้ด�าเนินการพัฒนาต่อยอดระบบคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ
แห่งชาติ โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสนับสนุน
การบรหิารจดัการน�า้ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู ้และขยายผล
การใช้วิทยาศาสตร์ ์และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้ด�าเนินงาน 
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน�้าและภูมิอากาศ 
แห่งชาต ิเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและการบรกิารให้มเีสถยีรภาพ 
พร้อมแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกิดข้ึนได้อย่างทนัท่วงท ีและให้บรกิาร
ค่าปรับแก้แบบทันเวลาโครงข่าย GNSS-CORS เพื่อน�าไป 

ใช้ประโยชน์ด้านการส�ารวจ รงัวดัและวจิยั อกีทัง้ช่วยประมาณ
ค่าความหนาแน่นของไอน�้าในชั้นบรรยากาศได้ครอบคลุม 
ทั้งประเทศได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ประเมินปริมาณน�้าฝนและการพยากรณ์ฝนล่วงหน้า ระบบ 
คาดการณ์น�้าท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออก แบบจ�าลอง
สมทุรศาสตร์และระบบเตอืนภยัล่วงหน้าบรเิวณอ่าวไทย แบบ
จ�าลองคณุภาพน�า้ในพืน้ทีอ่่าวไทยตอนบน เพิม่ประสิทธภิาพ
ระบบคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้น โดยการเพิ่ม
ประสิทธภิาพแบบจ�าลองควบคู่ COAWST ทีป่ระกอบด้วยแบบ
จ�าลองอากาศ แบบจ�าลองอทุกพลศาสตร์ และแบบจ�าลองคลืน่
เพือ่ตดิตามสภาพอากาศรนุแรง รวมถงึระดบัน�า้และกระแส
น�า้บรเิวณอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั และการจดัท�าฐานข้อมลู
ไอโซโทปเสถียรเพื่อการศึกษาวัฏจักรของน�้าในประเทศไทย 
รวมไปถงึระบบส�ารวจทางน�า้แบบหนึง่ระบบหลายรปูลกัษณ์
ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นโครงสร้างให้เหมาะสมกับงาน
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แผนกำรติดตัง้ระบบโครงข่ำยดำวเทียมแบบจลน์
(RTK GNSS Network) 

ติดตัง้สถำนีถำวร (CORS) 235 สถำนี 
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2. ใช้ข ้อมูลจากแบบจ�าลองและจากคลังข้อมูลน�้าและ 
ภูมิอากาศแห่งชาติ (National Hydro Informatics and 
Climate Data Center: NHC) เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในเหตุการณ์ “พายุโนอึล” ที่เคลื่อนตัว 
เข้าสูภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนอืในช่วงวนัที ่18-20 กนัยายน 
2563 โดยสามารถแจ้งเตือนสถานการณ์ จนท�าให้เกิด
การเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี

15. Thailand Quantum Technology  
ทฤษฎีควอนตัมเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย

การเข้าใจการท�างานของธรรมชาตินับเป็นรากฐานอันส�าคัญ 
ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาค�าอธิบาย หน่ึงในทฤษฎีที่ใช ้
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับอะตอม คือ ทฤษฎี
ควอนตัม ส�าหรับประเทศไทยกลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีควอนตัม
นั้นอาจแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มวิจัย คือ การวัดและมาตรวิทยาเชิง 
ควอนตัม (Quantum Sensing and Metrology) การสื่อสาร
เชิงควอนตัม (Quantum Communication) และคอมพิวเตอร์

และการค�านวณเชิงควอนตัม (Quantum Computer and 
Simulation) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีเป็นหัวหน้าชุด
โครงการวิจัย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ
วิจัยย่อยพร้อมทั้งทีมผู้ร่วมวิจัยมหาวิทยาลัย หน่วยงานชั้นน�า 
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการรองรับการพัฒนาของประเทศในยุคเทคโนโลยีควอนตัม 
ที่ก�าลังพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และจ�าเป็นต้องพัฒนา
เทคโนโลยคีวอนตมัเป็นของตวัเองเพือ่การแก้ปัญหาเฉพาะบรบิท
ของประเทศไทย เช่น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรผ่าน 
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การออกแบบปุย๋ การออกแบบเครือข่ายการจราจรทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุด การออกแบบและสังเคราะห์ยาสาหรับโรคในเขตร้อน  
ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีควอนตัมก�าลังอยู ่ในขั้นพัฒนาแต่ยัง 
ไม่สมบูรณ์ ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสในการสร้างเทคโนโลยี 
ควอนตมับางส่วนขึน้มาเอง สร้างผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นเทคโนโลยขีอง
ประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถท้ังในอุตสาหกรรมและวงจร
ห่วงโซ่อุปทาน 

มว. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักพัฒนามาตรฐานการวัดของ
ประเทศ ได้ร่วมคณะทีมวิจัยท่ีมีส่วนรับผิดชอบในเสาหลัก 
มาตรวทิยาและการวดัเชงิควอนตมัทีก่�าลงัพัฒนาโครงการพฒันา
นาฬิกาอะตอมเชิงแสงด้วยไอออนเย็นของธาตุ Ytterbium  
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของนาฬิกาในปัจจุบัน มีความ
เท่ียงตรงแม่นย�ากว่านาฬิกาอะตอมที่ใช้กันทั่วโลก (Cesium 
Clock) ประมาณ 1,000 ถึง 10,000 เท่า ความแม่นย�าที่เพิ่มขึ้น

ของนาฬิกาอะตอม จะมผีลกระทบโดยตรงทัง้ในด้านวทิยาศาสตร์
บรสิทุธิแ์ละวทิยาศาสตร์ประยกุต์ (เชือ่งโยงกบัภาคอตุสาหกรรม
โดยตรง) ในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ท�าให้นักวิทยาศาสตร์
สามารถใช้นาฬิกาอะตอมในการทดสอบทฤษฎีควอนตัมที่เป็น
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ โดยที่มีจุดมุ่งหมายในการตรวจสอบ 
หลกัฐานทีแ่สดงการมขีองฟิสกิส์ทีน่อกเหนอืจากทฤษฎมีาตรฐาน 
ในปัจจุบัน (Physics beyond the Standard Model)

นอกจากน้ี มว. ยังมีโครงการพัฒนาเครื่องวัดมวลผ่านค่าคงท่ี 
ของพลังซ์ (Kibble Balance) และการวดัอิมพแีดนซ์เชงิควอนตัม 
(Quantum Impedance Bridge) ซึ่งเป็นโครงการย่อยของ 
การวดัและมาตรวทิยาเชิงควอนตมั โดยโครงการดงักล่าวจะเป็น
พื้นฐานทางการวัดด้านมวลและไฟฟ้าของประเทศไทยและ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงในประเทศ
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สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์รวมความรู ้และทรัพยากรบุคคล 
ที่มีคุณภาพของประเทศ ควรต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ม ี
ไปช่วยพัฒนาสังคม เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งหลักสูตรและ
แนวทางการปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ที่อยู่บริเวณรอบสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สามารถร่วมสร้าง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น และร่วมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ช่วงเวลาส�าคญัหลังวกิฤต COVID-19 การฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม
ต้องการพลังและความสามารถของปัญญาชนในการแก้ไข 
ให้ผ่านวิกฤตนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องพลิกบทบาทเพื่อร่วม  
แก้ไขและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที่ประเทศก�าลังประสบ 
ให้สามารถเติบโตต่อไปในอนาคตให้ได้

สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้แนวคิดในการร่วมสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานความรูแ้ละนวตักรรม สร้างคณุค่าและมลูค่าเป็นตวัขบัเคลือ่น 

เสำหลักที ่4
บูรณาการทุกภาคส่วนใน อว. สนับสนุน 
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศสร้างความเปล่ียนแปลงและยกระดับ
คณุภาพชวีติของประชาชน

สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้นํา
ในการสร้างการเปลีย่นแปลง
และให้องค์ความรู ้รวมถึง
พฒันาทนุมนษุย์ให้มคีณุภาพ
ทุกระดับ ยกระดับรูปแบบ 
การเรียนรู ้ที่ ทันสมัย ตรง 
เป้าหมายอนาคต สอดรับ 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ

ยกระดับกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรพัฒนำ 
ทุนมนุษย์ทีม่ีคุณภำพ ปรับรูปแบบกำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือสร้ำงสังคมทีเ่ปิดกว้ำง  
เสริมพลัง และยืดหยุ่นต่อกำรเปลีย่นแปลง

ส่งเสริมพัฒนำค่ำนิยมของสถำบันอุดมศึกษำ 
ให้เกิด Enterprise Mindset เป็นศูนย์กลำง 
กำรใช้ปัญญำ สร้ำงทำงเลือก เพ่ิมและขยำยโอกำส 
ด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือประชำชนและสังคม

ดึงภำคส่วนต่ำง ๆ ภำครัฐ เอกชน ท้องถิน่  
เป็นหุ้นส่วนในกำรพัฒนำร่วมกับบุคลำกร อว.  
เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ในทำงปฏิบัติได้  
และตอบสนองกำรพัฒนำของสังคมอนำคต
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การเติบโตภาคธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจใหม่ (New Normal) 
กระจายความรบัผดิชอบเข้าไปให้ไปถงึระดบัครวัเรอืน ด้วยการท�างาน
แบบมยีทุธศาสตร์ บรูณาการการใช้ทรพัยากร โครงสร้างพืน้ฐาน
ก�าลังคน เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางรากฐาน
ส�าคัญในการแข่งขันและปรับตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางนโยบายใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลาง
ความรู้เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

1. ร่วมผลักดันในการยกระดับให้สถาบันอุดมศึกษาช้ันน�า 
ของประเทศ เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากลและเลื่อนการจัดล�าดับโลกท่ีสูงขึ้น และช่วย
สนับสนุนในการเพิ่มความสามารถของการปรับตัวของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้ก้าวกระโดด พร้อมทั้งมีกลยุทธ ์
การสร้างและสรรหา Talents ในเรื่องของการวิจัยและ
บคุลากรทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาตเิข้ามาร่วมงาน
ในการช่วยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศ

2. ยกระดับการเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
ทีม่คีณุภาพ โดยปรบัรปูแบบการพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
เพื่อสร้างสังคมท่ีเปิดกว้าง เสริมพลังและยืดหยุ่นต่อการ
เปลีย่นแปลง ให้การสนบัสนนุอย่างเป็นรปูธรรมและมทิีศทาง
ส�าหรับการปรับแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้สามารถ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยกระดับคุณภาพและศักยภาพ 
ของคนในระดับอุดมศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรและ
แนวทางการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสกับคนทุกระดับ  
ทุกช่วงวัยท่ีต้องการพัฒนา ต่อยอดความรู้ความสามารถ 

ทักษะท่ีจ�าเป็นต่อการท�างาน และการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ
ตลอดชวีติทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาสงัคม 
และภาคธรุกจิเพิม่เตมิจากรปูแบบเดมิทีท่�าอยู ่สร้างทางเลอืก
ที่หลากหลายมากขึ้น

3. ส ่งเสริมพัฒนาค่านิยมของสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิด  
Enterprise Mindset เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน
ภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกมิติเพื่อประชาชนและสังคม โดยใช้
แนวคดิการพัฒนา Social Lab ส�าหรับเพิม่คุณภาพการสอน
และทักษะการใช้ความรู ้มุ ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็ง 
และคณุค่าตามศกัยภาพในด้านทีผู่เ้รยีนถนดั ยกตวัอย่างเช่น 
เป็นการให้บริการร่วมสร้างความรู้และให้บุคลากรเป็นโค้ช
ช่วยฝึกฝนเพิ่มทักษะจ�าเป็นที่สังคมต้องการ รวมทั้งเข้าไป
เรยีนรูปั้ญหาเพือ่น�ามาออกแบบการแก้ไขปัญหาได้อกีขัน้หนึง่ 
พัฒนาการบริการเพ่ือสร้างปัญญาและทักษะทั้งผู ้สอน 
และผู ้เรียนพร้อมกับเชื่อมต่อความรู้ที่มีให้ใช้ประโยชน ์
ที่หลากหลายขึ้น

4. สร้างหุ้นส่วนในการพัฒนาร่วมกับบุคลากร อว. เพื่อให้เกิด
การสร้างการเรยีนรูใ้นทางปฏบิตัไิด้ และตอบการพฒันาของ
สงัคมอนาคต แสวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ  
ภาคธรุกจิ ภาคท้องถิน่ และชมุชน รวมถงึเครอืข่ายท้ังในและ
ต่างประเทศในการสนบัสนนุซึง่กนัและกัน เข้ามาร่วมออกแบบ
หลักสูตร ร่วมสอน ร่วมสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช ้
เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะในระยะเวลาที่เข้มข้น 
เพียงพอ รวมถึงการเข้าใจสภาพปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สาขาน้ันอย่างถ่องแท้
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1. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต�ำบลแบบบูรณำกำร  
(โครงกำรมหำวิทยำลัยสู่ต�ำบล สร้ำงรำกแก้วให้ประเทศ) 

ที่มาของโครงการเกิดจากความต้องการท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหา
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงส่งผล 
ให้ประชาชนทัว่ไป บณัฑติจบใหม่ ไม่สามารถหางานท�าได้ รวมถงึ
นักศึกษาก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้เห็นความส�าคัญของการส่งเสริมให้สถาบัน
อดุมศกึษาในสงักดัเข้าไปช่วยในการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ จงึมีแนวคดิทีจ่ะให้สถาบนัอดุมศกึษาเป็นหน่วยบรูณาการ

โครงการในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพือ่ยกระดบัและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสังคมในพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ 
(Area Based System Integrator) โดยสถาบันอุดมศึกษา 
จะเป็นหน่วยงานที่น�าองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่มีอยู่ท�างานร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้การท�างานแบบบูรณาการนี้ สามารถ 
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลที่สามารถน�าไปสู่การ 
ลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน

โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต�ำบลแบบบูรณำกำร
(1 ต�ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 

อนมุตัโิครงกำรยกระดบัเศรษฐกจิและสังคมรำยต�ำบลแบบบรูณำกำร (1 ต�ำบล 1 มหำวิทยำลยั) 
ของ อว. โดยปรบัลดกรอบวงเงนิของโครงกำรฯ จำก 13,365.000 ล้ำนบำท  
เป็น 10,629.600 ลา้นบาท (ปรบัลดประมำณ 2,735.400 ล้ำนบำท)

มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

1. ค่าจ้างงาน 60,000 อัตรา งบประมาณ 7,920 ล้านบาท (2,640,000บาท/ตําบล)

2.
ค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะเข้าไปดําเนินการในพื้นที่ 3,000 ตําบล

งบประมาณ 2,400 ล้านบาท (800,000 บาท/ตําบล)

3. ค่าบริหารจัดการโครงการ แบ่งเป็น 3 ส่วน งบประมาณ 309.600 ล้านบาท

3.1 สป.อว. (0.75 ส่วน) (25,800 บาท/ตําบล)

3.2 แม่ข่ายของเครือข่ายอุดมศึกษา (1 ส่วน) (34,400 บาท/ตําบล)

3.3 มหาวิทยาลัย (1.25 ส่วน) (43,000 บาท/ตําบล)

การบูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นผู้นําในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ 
เป็นอย่างด ีทาง อว. และหน่วยงานได้ร่วมดาํเนนิงานเพ่ือสนองนโยบายตามหลกัยทุธศาสตร์ของเสาที ่4 ด้วยการร่วมกัน
จัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยในด้านการพัฒนาทักษะของกําลังคน โดยมีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) 

ข้อมูล/ติดตาม/เฝ้าระวัง 
COVID-19 (ร่วมกับ ศคบ.)

Digitalizing Government 
Data (ร่วมกับ กพร.)

ดําเนินกิจกรรม/โครงการ
ยกระดับรายตําบล

พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 

60,000 อัตรา 

งบประมาณรวม 
7,920,000,000 บาท 

ได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน Digital Literacy, English Literacy,  
Financial Literacy, Social Literacy 

การเบิกจ่ายงบการจ้างงาน
น�าส่งข้อมูลการจ้างงานไปที่แพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) และเบิกจ่ายตรงไปยังผู้ถูกจ้างงาน

ประชาชน
อัตรา 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
เบื้องต้น 

เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงที่ว่างงานและไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ค่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
ในการจ้างงานจากภาครัฐทีใ่ห้การช่วยเหลอือยู่

บัณฑิตจบใหม่
อัตรา 15,000 บาท/เดือน

เป็นบณัฑิตท่ีส�าเร็จการศกึษาไม่เกนิ 3 ปี และมคีวามรู้ ความสามารถทีต่รงต่อภารกจิ
ในการปฏิบัติงาน

นักศึกษา
อัตรา 5,000 บาท/เดือน

เป็นนกัศกึษาหรอืผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา อาชวีศกึษา จากสถาบนั
การศึกษาต่าง ๆ และมคีวามรู้ความสามารถทีต่รงต่อภารกจิในการปฏบัิตงิาน

  ปรับลด 
จากเดิม 1,680,000 บาท/ตําบล
เหลือ 800,000 บาท/ตําบล
(แบ่งจ่ายงบประมาณออกเป็น 2 งวด)

งบประมาณรวม 3,000 ตําบล
2,400,000,000 บาท

ค่าสาธารณปูโภค/จดัท�า Big Data/จดัท�า Application/เช่าพืน้ที ่Cloud/ค่าเช่าสถานที/่ค่าเช่าคอมพวิเตอร์/จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์/ค่า Kerry/

ค่าดูงาน/จ้างผลิตของ/จัดงานแสดงสินค้า/ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าส�ารวจและเก็บข้อมูล/ค่าจัดนิทรรศการ/ค่าประมวลผล/ ค่าวัสดุป้องกัน 

COVID-19/ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์/ค่าอุปกรณ์เวชภัณฑ์/ค่าจ้างจัดกิจกรรม/ค่าซื้อ Hardware/Software/Laptop/iPad/ค่าโดรน/ 

ค่าปรึกษาโครงการ เป็นต้น รวมถึง รายจ่ายลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจกรรม และให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งรับผิดชอบด�าเนินการ

เฉพาะในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบของสถาบันอุดมแต่ละแห่งเท่านั้น

การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)

การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว)

การนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) 

การส่งเสรมิด้านส่ิงแวดล้อม/Circular Economy
(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

กิจกรรม/
ค่าใช้จ่าย 

ที่ไม่สนับสนุน

การจ้างงาน (20 อัตรา/1 ต�าบล)

การด�าเนินโครงการ/กิจกรรมรายต�าบล
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รูปแบบ
การบริหาร
จัดการ

การดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหาร 
• ผู้แทนชุมชน
• ผู้แทนมหาวิทยาลัย
• ผู้แทนภาคเอกชน
• ผูแ้ทนภาครัฐในพืน้ที่
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหาร 
• ผู้แทนชุมชน
• ผู้แทนมหาวิทยาลัย
• ผู้แทนภาคเอกชน
• ผู้แทนภาครัฐในพื้นที่
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการบริหาร 
• ผูแ้ทนภาครฐัทีเ่ก่ียวข้อง
• ผู้แทนมหาวิทยาลัย
• ผู้แทนภาคเอกชน
• ผู้ทรงคุณวุฒิ

• จดักจิกรรมภายใต้แผนงานเพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการยก
ระดับเศรษฐกิจรายต�าบลแบบ
บรูณาการ

• ติดตามความก ้าวหน ้าและ
ประเมินผลการด�าเนินงานตาม
กิจกรรมและเป ้าหมาย 16 
ประการ 

• ตดิตามประเมนิผลผลติ ผลลพัธ์ 
และผลกระทบของการด�าเนนิงาน

• จัดท�ารายงานสรุปผลโครงการ
และผลกระทบในภาพรวม

Regional 
System 
Integrator

National 
System 
Integrator

University 
System 
Integrator 

งบบริหารจัดการ 
0.75 ส่วน

งบบริหารจัดการ 
1 ส่วน

งบบริหารจัดการ 
1.25 ส่วน

รูปแบบการบริหารจัดการ

ความหนาแน่นของโครงการฯ ในแต่ละจังหวัด 

จํานวนโครงการ 

140

2
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2. โครงกำรพัฒนำทักษะก�ำลังคนของประเทศ 
(Reskill/Upskill/Newskill) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
ได้จัดท�าโครงการพัฒนาทักษะก�าลังคนของประเทศ (Reskill/
Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท�าและเตรียมความพร้อม
รองรับการท�างานในอนาคตหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและ
เอกชนในสังกัดร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มยุทธศาสตร์
และศักยภาพของแต ่ละสถาบันในการพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อการสร้างอาชีพใหม่และ
พัฒนาทักษะในการท�างานในสถานประกอบการผ่านการ  
ReSkill/UpSkill/Newskill เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ภายใต้การด�าเนินการของ
ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

สป.อว. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินโครงการ 
ดงักล่าวให้กบัสถาบนัอดุมศกึษาน�าร่อง จ�านวน 19 สถาบนั รวม 
30 หลักสูตร ใน 8 กลุ่มสาขา ได้แก่ 1) Smart Innovative 
Entrepreneur 2) Smart Farming  3) Care Giver 4) Smart 
Tourism 5) Data Science 6) Creative Content 7) Food 
for the Future และ 8) Robotic/AI มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
จ�านวน 3,499 คน ประกอบกับเล็งเห็นถึงความส�าคัญและ 
ผลกระทบที่เกิดแก่ประชากรในภาคเกษตรกรรม ทั้งผู้ที่เป็น
เกษตรกรและเป็นผู้ประสบปัญหา ที่เป็นแรงงานคืนถิ่น ซึ่งหาก
ได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะบุคลากร (Reskill/Upskill/
Newskill) ในด้านการเกษตร จะช่วยส่งเสริมทักษะ ความรู้ 
สมรรถนะและนวตักรรมใหม่ให้แก่แรงงานภาคการเกษตรต่อไป
ในอนาคต จงึได้เพิม่จ�านวนหลักสูตรในกลุ่มทกัษะ Smart Farming 
เพิ่มเติม ให้แก่เกษตรกรจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ อีก 12 
หลกัสตูร โดยมสีถาบนัอดุมศกึษาเข้าร่วมเพิม่เตมิ 2 สถาบนั และ
มีเกษตรกรเข้าร ่วมโครงการ จ�านวน 490 คน พร้อมนี้  
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะจัดให้มีกระบวนการ POST  
AUDIT เพ่ือการรับรองหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง 
จะได้รับการส่งเสริมให้สามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อรับปริญญา 
(Degree) ได้ต่อไปเพือ่การส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนไทย

ส�าหรับวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญของโครงการ คือ ก่อให้เกิด 
การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ให้มี
งานท�าและฟื ้นฟูเศรษฐกิจชุมชน จ�านวน 60,000 อัตรา 
ครอบคลุมพื้นที่การด�าเนินการ 3,000 ต�าบลท่ัวประเทศ  
เกิดกิจกรรมการพัฒนาพื้นท่ีตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยก
ระดบัสนิค้า OTOP/อาชพีอืน่ ๆ ) การสร้างและพฒันา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเท่ียว) การน�าองค์ความรู้ไป
ช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) และ
การส่งเสรมิด้านสิง่แวดล้อม/Circular Economy (การเพิม่รายได้
หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ตลอดจนจัดท�าข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมาย

ชัดเจน รวมถึงการเสริมทักษะ 4 Literacy ที่ทันสมัย ได้แก่ ด้าน 
Digital Literacy, English Competency, Financial Literacy, 
Social Literacy ไปพร้อมกัน จะสามารถท�าผู ้ ท่ีได ้รับ 
การจ้างเกดิ Job Creation ได้เมือ่ส้ินสดุการจ้างงาน เกดิกจิกรรม 
เพี่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ และ
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ที่มีความครอบคลุมใน
ประเด็นต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ร้อยละ 25 ของต�าบล 
เป้าหมายเป็นต�าบลพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (Sustainable 
Community) ร้อยละ 50 ของต�าบลเป้าหมายสามารถยกระดับ
เป็นต�าบลไปสู่ความพอเพียง (Sufficient Community) และ
ร้อยละ 25 ของต�าบลเป้าหมายที่อยู่รอดจากความยากล�าบาก 
(Survived Community)
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3. Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course: Thai MOOC)  
กำรศึกษำแบบเปิดเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โครงการมหาวทิยาลยัไซเบอร์ไทย ได้ด�าเนนิการ
โครงการ Thai MOOC (Thailand Massive 
Open Online Course) การศึกษาแบบเปิด
เพือ่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ ซึง่เป็นแพลตฟอร์ม
การเรยีนรูย้คุดจิทิลัทีมุ่ง่ขยายโอกาสทางการ
เรียนรู ้ และส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ให้กับนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทุกระดับ สามารถ
พัฒนาตนเองและเรียนรู ้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ผ่านรายวิชาออนไลน์ ที่พัฒนารายวิชาโดย
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยได้เปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการ
เมื่อเดือนมีนาคม 2563 เผยแพร ่ผ ่าน 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ 
http://thaimooc.org

โครงการ Thai MOOC เปิดให้บรกิารต่อเนือ่ง
มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 โครงการได้
ให้บรกิารรายวชิาออนไลน์กว่า 500 รายวชิา
ที่ครอบคลุมทุกสาระความรู้ และมีรายวิชา
จากความร่วมมอืกบัต่างประเทศ แลกเปลีย่น
องค์ความรู ้ระหว่างกัน ปัจจุบันในระบบ 
มจี�านวนผูเ้รยีนมากกว่า 650,000 คน เพ่ิมขึน้
จากปี 2562 กว่าเท่าตัว ซึ่งโครงการ Thai 
MOOC ได้ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการเรียน

การสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกต ิCOVID-19 ท�าให้มสีถติผิูใ้ช้งานในระบบ
เฉล่ียมากกว่า 35,000 คนต่อวัน จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัย 
ต้องปิดการเรียนการสอนในห้องเรียน และหันมาใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ Thai 
MOOC จึงได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ เทคนิคและ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ผ่านการ
จัดรายการ Thai MOOC Talk ในรูปแบบรายการ Live Streaming เผยแพร ่
องค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค ผ่าน
ช่องทาง Facebook Page และ YouTube รวมกว่า 19 ครั้งทุกสัปดาห์ตลอดช่วง
เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้รับความนิยมในการเข้ารับชมเป็นอย่างมาก 
นอกจากนี้ Thai MOOC ยังคงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการพัฒนาคนไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต
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แผนการด�าเนินงาน
ปีงบประมาณ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีบทบาทหลักในการวางรากฐานประเทศสู่อนาคต 
และเป็นกลไกเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่ง อว. ดําเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2570 และเน้นการดาํเนนิงานเพ่ือขับเคลือ่น 3 เรือ่งสาํคญั 

1. การสร้างและพฒันาคน สร้างบณัฑติควบคูก่บัการสร้างกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ (Knowledge, Skill, Mindset) 
2. การวิจยัเพือ่สร้างองค์ความรู ้(เช่น BCG Economy, Research for Innovation, Research for the Future)
3. การสร้างและพฒันานวตักรรม (เช่น SMEs Transformation) 

แผนการด�าเนนิงานส�าคญัเพือ่ขบัเคลือ่นประเทศสูป่ระเทศพฒันาแล้ว ดังนี้
แผนกำรด�ำเนนิงำนในระยะกำรเปลีย่นผ่ำนสถำนกำรณ์ ของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก ทั้งระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน

หลังจากสิ้นสุดสถานการณ์ COVID-19 วิถีชีวิตของประชาชน 
จะเปลีย่นแปลงไป ประชาชนทกุคนจ�าเป็นต้องมกีารปรบัเปล่ียน
วิถีการด�าเนินชีวิตใหม่ (New Normal) เพื่อสามารถด�าเนินชีวิต
ได้อย่างเป็นปกตสิขุในระยะการเปลีย่นผ่านสถานการณ์ดงักล่าวได้ 
อว. จงึมมีาตรการเตรยีมพร้อม รบัมอื ช่วยเหลอืผู้ได้รบัผลกระทบ 
และมแีผนการด�าเนนิงานในระยะการเปลีย่นผ่านขอสถานการณ์ 
COVID-19 สรุปดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะการทํางานเพ่ือรองรับงาน
หลังสถานการณ์ COVID-19 

อว. ได้ลงนามความร่วมมือตามโครงการพัฒนาทักษะก�าลังคน
ของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ร่วมกับสถาบัน
อุดมศึกษา 19 แห่ง ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร 
(Non-degree) เพื่อการมีงานท�าและการเตรียมความพร้อม
รองรับการท�างานในอนาคตหลังสถานการณ์ COVID-19  

2564พ.ศ.
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ภำพประเทศไทย 4 ระยะภำยหลัง COVID-19 

ระยะที่ 1 
Restriction
ระยะพยายามควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค

(เดือนที่ 1-6) 

ระยะที่ 2 
Reopening
ระยะผ่อนคลายการควบคุมและ
เริม่กลับสู่การประกอบกจิกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคม
(เดือนที่ 7-12) 

ระยะที่ 3 
Recovery
ระยะการฟื้นตัวและปรับตัว
ภายหลังจากสถานการณ์
คลี่คลาย
(เดือนที่ 13-18) 

ระยะที่ 4 
Restructuring
ระยะการปรับโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิ จและการปรับตั ว 
ของสังคมใหม่ 
(Social New Normal) 
(เดอืนท่ี 19-อนาคต 5 ปี ข้างหน้า)



มีวัตถุประสงค์พัฒนายกระดับศักยภาพคนไทยให้พร้อมท�างาน 
ในอนาคต โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีครอบคลุมผู้ว่างงานที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว แรงงานคืนถิ่น รวมทั้งกลุ่ม
ก�าลังคนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่จ�าเป็นต้อง 
ยกระดับทักษะชั้นสูงให้สอดคล้องกับโลกในอนาคต 

2. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
ตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 เมื่อ พ.ศ. 2563 อว. ได้เสนอ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ

ครอบคลมุ 3,000 ต�าบล หรอืโครงการมหาวทิยาลยัสูต่�าบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่
บรูณาการโครงการในต�าบล เช่น โครงการด้านเกษตรและอาหาร 
โครงการด้านพัฒนา OTOP/SMEs โครงการด้านการจัดการน�้า 
โครงการด้านการท่องเที่ยวชุมชน โครงการด้านเศรษฐกิจชุมชน 
และโครงการด้านพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน เป็นต้น ซึง่ท�าให้เกดิ
การจ้างงาน 200,000-300,000 คน นอกจากนี้ ได้มีการจัดท�า 
Community Big Data & Analysis เพือ่การวางแผนและตดัสนิใจ
ในนโยบายการบรหิารรายต�าบล และการแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบตรงจุด (Targeted Poverty Alleviation) เพื่อลดปัญหา
ความยากจนแบบระบุเป้าหมาย

3. การช่วยเหลอืนกัศกึษาและบคุลากร
ทางการศึกษา

อว. เลง็เหน็ถงึผลกระทบของสถานการณ์ 
COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ต่อนกัศกึษา บคุลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนประชาชน และ
ผูป้ระกอบการในสถานศกึษา โดยได้ออก
ประกาศกระทรวงฯ ขอความร่วมมอืจาก
สถาบนัอดุมศกึษาในสงักดัเพือ่ช่วยเหลอื
นกัศกึษาและบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ด้
รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 
โดยลดภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครองและ
นสิตินกัศกึษาทีไ่ด้รบัผลกระทบ พร้อมทัง้
ออกมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ
นักศึกษา ได้แก่
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Community Big Data 
& Analytics 

เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ 
ในนโยบายการบริหารรายต�าบล 

และการแก้ปัญหาความยากจน แบบ
Targeted Poverty Alleviation 

เป้าหมายของการด�าเนินการ 
การลดปัญหาความยากจนแบบระบุเป้าหมายชัดเจน

(Targeted Poverty Alleviation) 



4. การวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์รับมือสถานการณ์ 
COVID-19 

อว. ได้สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้ปะกอบการตัดสินใจ 
ในการบริหารสถานการณ์ต่าง ๆ ของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุน
นวัตกรรมที่สามารถใช้ได้จริงและตรงกับความต้องการ ซึ่งใน

การเตรียมการในอนาคต อว. ได้ด�าเนินการพัฒนายาและวัคซีน 
พร้อมทัง้บรูณาการร่วมกนัทัง้หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ 
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ชุดตรวจ
วนิจิฉยั อปุกรณ์ป้องกนัและครภุณัฑ์การแพทย์ ระบบ IT/AI และ
นวัตกรรมอื่น ๆ 

ทั้งนี้ อว. ยังได้พัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและบริการต่าง ๆ  
ตลอดจนการพฒันาผลงานนวตักรรมร่วมกบัหน่วยงานภาคอีืน่ ๆ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการติดตาม การตรวจสอบ 
กลุ่มเสี่ยง การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์และสินค้าอุปโภค
บริโภค ตลอดจนแนวทางการรับมือและการกู้วิกฤตสถานการณ์ 
COVID-19 อาทิ ผลงาน DDC-Care ระบบติดตามและประเมิน
ผู ้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อก่อโรค COVID-19 ผลงาน  
MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัสขจัด COVID-19 ผลงาน MuTherm 
FaceSense เครือ่งตรวจวดัอณุหภมูร่ิางกาย เพือ่คดักรองบคุคล
ก่อนเข้าสถานท่ีต่าง ๆ ผลงาน HAPYBOT หุ่นยนต์อัตโนมัติ
บริการขนส่ง น�าทาง เคลือ่นทีอ่สิระ ส�าหรบัใช้ภายในโรงพยาบาล 
เป็นต้น

5. การฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19

อว. ให้ความส�าคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมุ่งฟื้นฟู  
4 เรื่อง ดังนี้ 

1) ยกระดับทักษะผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด 
เพื่อกลับสู่ตลาดงานหรือประกอบอาชีพใหม่ โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมาย คอื คนตกงานและนกัศกึษาจบใหม่ทีไ่ม่สามารถ
หางานได้ 

2) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สร้าง Growth Poles หรือ 
เสาหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก โดยม ี
กลุม่เป้าหมายคือ ชุมชน  แรงงาน และบคุลากรทีก่ลบัชนบท 

3) ฟื้นฟูและปรับโครงการ SMEs สู่ธุรกิจที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
หรือ IDEs โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ธุรกิจ SMEs

4) ปรับระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน
รองรับการเปิดเรียนหลังโควิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
โรงเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา
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6. Re-inventing Health Care System ในสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19

อว. มแีผนการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการพฒันาระบบสุขภาพ เพือ่ให้
ประชาชนมสุีขภาพแขง็แรง โดยมรีะบบการดแูลสุขภาพด้วยตัวเอง 

มีอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มีศักยภาพส่งออกเป็นแหล่ง
จ้างงานทกัษะสงูและรายได้สูง ตลอดจนการเกดิธรุกิจการท่องเทีย่ว
และบริการสุขภาพ
 

Recovery Packages กลุ่มเปา้หมาย 

หน่วยงานเครือข่ายอื่น ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
• ในประเทศ
• ต่างประเทศ 
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1 

2 

3 

4

ยกระดับทักษะผู้ได้รับผลกระทบจำกวิกฤตโควิด 
เพ่ือกลับสู่ตลำดงำนหรือประกอบอำชีพใหม่ 

ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ สร้ำง Growth Poles  
ด้วยนวัตกรรมเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนของเศรษฐกิจฐำนรำก

ฟื้ นฟูและปรับโครงสร้ำง SMEs สู่ IDEs 

ปรับระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้กับโรงงำน (K-12) 
รองรับกำรเปิดเรียนหลังโควิดและ Transformation

คนตกงานและนกัศกึษา
จบใหม่ท่ีหางานไม่ได้

• ชุมชน
• แรงงาน
• บคุลากรท่ีกลับชนบท

SMEs 

K-12



แผนกำรด�ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์กระทรวง

ยทุธศาสตร์ที ่1 การผลติกาํลงัคนและพฒันาการจดัการศกึษา

การพัฒนาก�าลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
มีความส�าคัญมากในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0  
อว. เห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาก�าลังคน จึงมุ่งเน้นที่จะ
สร้างและพฒันาก�าลงัคนให้เป็น Smart Citizen พฒันาก�าลงัคน 
ในสาขาที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาสถาบัน 
การศึกษา หลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่  
เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมคนไทยสูศ่ตวรรษที ่21 นอกจากนี้ 
ยังด�าเนินงานเก่ียวกับการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร ์
วิจัยและนวัตกรรมให้กับเด็ก เยาวชน และคนทั่วไป และใน
ปีงบประมาณ 2564 อว. มีแผนการด�าเนินโครงการส�าคัญ 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว อาทิ
1. โครงการสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ระยะที่ 3 3+ และ 4)
2. โครงการสนบัสนนุการจดัตัง้ห้องเรยีนวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน 

โดยการก�ากับดแูลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที ่2 
และ 3 

3. โครงการยุวชนสร้างชาติ 
4. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
5. การยกระดับสมรรถนะก�าลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต  

(Upskill/Reskill)
6. การพัฒนาและผลิตก�าลังคนของประเทศเพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
7. การเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ของ
ประเทศและสร้างระบบนิเวศการวิจัย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(พ.ศ. 2561-2580) ก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความ
สามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลย ีและ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
และมีมูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก�าหนดตัวชี้วัด 
ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบัน 

การจดัการนานาชาตแิละร้อยละของมลูค่าการลงทนุวจิยั พฒันา
และนวตักรรมต่อผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ทัง้นี ้เพือ่ให้การ
ด�าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทยสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ 
ยกระดับภาคการผลิต และบริการ แก้ไขปัญหาของสังคม 
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งรักษาและฟื ้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของประเทศ ตลอดจนมุง่เน้น
การบูรณาการหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การ
บริหารจัดการงานวิจัย และการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อว. จึงได้ด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนการวิจัยและนวัตกรรม 
โดยผ่านกลไกของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบ
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมของประเทศ ก�าหนดยทุธศาสตร์
เพื่อด�าเนินงานใน 4 แพลตฟอร์ม ดังนี้  
1. การพัฒนาก�าลังคนและสถาบันความรู้
2. การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสงัคม 
3. การวจิยัและสร้างนวตักรรมเพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการ

แข่งขัน 
4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นท่ีและ 

ลดความเหลื่อมล�้า 

ทั้งนี้ อว. ยังมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย
และนวัตกรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ 
ภาคเอกชนลงทนุวจิยัและนวตักรรม รวมท้ังการพฒันามาตรฐาน 
ระบบคณุภาพ และการวเิคราะห์ทดสอบ เพือ่รองรบัการวจิยัและ
พฒันานวตักรรมในอนาคต เพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ ตลอดจนสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
โดยมีโครงการส�าคัญ อาทิ
• โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจ

วิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
• โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก (EECi) 
• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ 

การพฒันานกัรบอตุสาหกรรมอาหารพันธุใ์หม่ (Food Warrior) 
• การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในด้านต่างๆ     
• การพฒันามาตรฐาน ระบบคณุภาพ และการวเิคราะห์ทดสอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้ก�าหนด
ประเดน็ยทุธศาสตร์ เน้นตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให ้
การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริม
เศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ 
ในการแข่งขัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซ่ึงจะช่วยก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชนให้ดีขึ้น โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและ 
เป็นธรรม

อว. มุง่เน้นการพฒันาและยกระดบัเศรษฐกิจฐานราก เน้นการแก้ไข
ปัญหาและสนับสนุนภาคสังคมและชุมชนให้เกิดการพัฒนา
คณุภาพชวีติและความเป็นอยู ่โดยน�าการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ 
เช่น กระบวนการผลิตในภาคการเกษตร คุณภาพผลิตภัณฑ์
การเกษตรและชมุชน ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันาเพือ่สร้างความ
มัน่คงด้านพลงังาน ทรพัยากรและสิง่แวดล้อม รวมทัง้เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการน�าไปใช้
ประโยชน์เชิงสังคมและพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนโดยผ่านกลไกของสถาบัน
อุดมศึกษา ให้สามารถพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างยั่งยืน และมี
แผนการด�าเนินงานส�าคัญ อาทิ 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนและวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 
3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ด้าน

การเกษตร มีแผนการด�าเนินโครงการส�าคัญ อาทิ
• โครงการพฒันาเกษตรกรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer) 
• โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร 
• โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยท�า

เกษตรแบบผสมผสานและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

• โครงการลดการใช้สารเคมด้ีวยการควบคมุแมลงวนัผลไม้
ด้วยเทคนิคแมลงวันเป็นหมันในพื้นที่ผลไม้ส่งออกท่ีจะ
ด�าเนินการในจังหวัดต้นแบบของแต่ละภูมิภาค

4. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ มี
แผนการด�าเนินโครงการส�าคัญ อาทิ

• โครงการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารด้านชีววทิยาศาสตร์
สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

• โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู ้สู งอายุ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 

• โครงการส่งเสรมิให้ผู้สูงอายมุสีภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
• โครงการส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ 

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้า 

6. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น

7. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
8. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปฏิรปูระบบการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อววน.) เชงิระบบ มเีป้าหมายเพือ่พฒันาระบบ อววน. ให้เชือ่มโยง
เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีแผนการด�าเนินงาน ดังนี้
1. การปรับระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (Management 

Reform) การจัดท�าหลักสูตรร่วมวิจัยและนวัตกรรมกับ 
ภาคเอกชน การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
การออกแบบโครงสร้างระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม การออกแบบระบบบริหารนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

2. การออกแบบระบบการจัดสรรทุนและบริหารงบประมาณ 
การออกแบบระบบติดตามประเมินผล และการออกแบบ
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลและเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศบนความสามารถของคนในพื้นที่

3. การปฏริปูด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม โดยบรูณาการ
เชื่อมโยงกับด้านอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาระบบนิเวศ
นวตักรรมเพือ่ให้งานวจิยัในอดุมศกึษาตอบโจทย์การพฒันา
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของประเทศ การพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการงานวจัิยของประเทศทัง้ระบบงบประมาณ
และระบบการตดิตามประเมนิผล เพือ่ให้ประเทศขับเคลือ่นได้
ด้วยองค์ความรูจ้ากสหวทิยาการงานพัฒนาวทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม

121



แนะน�าหน่วยงาน
และสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดกระทรวง

ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส�านักงาน  ณ ถนนพระรามที่ 6 
อาคารพระจอมเกล้า 
เลขที่ 75/47 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3700
โทรสาร : 0 2333 3833
Call Center : 1313
เว็บไซต์ : www.mhesi.go.th

ส�านักงาน  ณ ถนนศรีอยุธยา
เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2610 5200
โทรสาร : 0 2354 5524-6
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ส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ส�านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
เลขที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0 2596 7600
โทรสาร : 0 2561 3013 
เว็บไซต์ : www.oap.go.th

ส�านักงานรัฐมนตรี
อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 2
ส�านักงานปลัดกระทรวง 
เลขที่ 75/47 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2333 3702 
โทรสาร : 0 2333 3835-36

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เลขที่ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2201 7000
โทรสาร : 0 2201 7466   
เว็บไซต์ : www.dss.go.th

ส�านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 14 ถ.พญาไท 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2109 5432 
โทรสาร : 0 2160 5438
เว็บไซต์ : www.nxpo.or.th

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2579 1370 ถึง 9
เว็บไซต์ : www.nrct.go.th

ส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
979/17-21 ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 8200 
โทรสาร : 0 2298 0476
เว็บไซต์ : www.tsri.or.th



ส�านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศ
และภูมสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมู่ 3 
อาคารรวมหน่วยราชการ 
(อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 
และชั้น 7 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 2141 4470 
โทรสาร : 0 2143 9586 
เว็บไซต์ : www.gistda.or.th

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
เลขที่ 88 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 033 046 300 
โทรสาร : 033 046 317

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที ่111 อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ : 0 2564 7000 
โทรสาร : 0 2564 7002-5
Call Center : 0 2564 8000
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th

ส�านักงานสาขากรุงเทพฯ 
เลขที่ 73/1 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2564 8150-9
โทรสาร : 0 2644 8043

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 73/2 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2017 5555 
โทรสาร : 0 2017 5566
เว็บไซต์ : www.nia.or.th

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร ์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 9/9 หมู่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์  
จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 0 2401 9889 
โทรสาร : 037 392 913
Call Center : 0 2401 9885 
เว็บไซต์ : www.tint.or.th

ส�านักงานสาขาจตุจักร
เลขที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2401 9889 
โทรสาร : 0 2579 0220

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 260 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 121 268-9
โทรสาร : 053 121 250
เว็บไซต์ : www.narit.or.th 

ส�านักงานประสานงานกรุงเทพฯ
เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 2 
ส�านักงานปลัดกระทรวง ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 6652 
โทรสาร : 0 2354 7013

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 5100 
โทรสาร : 0 2577 2877, 0 2577 2859
เว็บไซต์ : www.nimt.or.th

ส�านักงาน : อาคารห้องปฏิบัติการ
เสียงและการสั่นสะเทือน
เลขที่ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2354 3700
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สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2158 0901 
โทรสาร : 0 2158 0910
เว็บไซต์ : www.hii.or.th

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน)
เลขที่  111 อาคารสิรินธรวิชโชทัย 
ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 217 040 
โทรสาร : 044 217 047
เว็บไซต์ : www.slri.or.th

ส�านักงานประสานงานกรุงเทพฯ
เลขที ่75/47 อาคารโยธ ีชัน้ 2 
ถ.พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 3954
โทรสาร : 0 2354 3955

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000 
โทรสาร : 0 2577 9009
Call Center : 0 2577 9300
เว็บไซต์ : www.tistr.or.th

ส�านักงานสาขาบางเขน
เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 0 2579 1121-30 
และ 0 2579 0160
โทรสาร : 0 2561 4771

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9999
โทรสาร : 0 2577 9900
เว็บไซต์ : www.nsm.or.th

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชวีวทิยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2644 5499
โทรสาร : 0 2644 9538
เว็บไซต์ : www.tcels.or.th
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สถาบันอุดมศึกษา
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ (ส่วนราชการ) 57 แหง่
 มหาวิทยาลัยรัฐ 9 แห่ง
1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.ksu.ac.th
2 มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th
3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ www.pnu.ac.th
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร www.nu.ac.th
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม www.msu.ac.th
6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง www.ru.ac.th
7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช www.stou.ac.th
8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th
9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน www.pit.ac.th

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี www.kru.ac.th
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร www.kpru.ac.th
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม www.chandra.ac.th
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ www.cpru.ac.th
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย www.crru.ac.th
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ www.cmru.ac.th
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี www.tru.ac.th
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี www.dru.ac.th
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม www.npru.ac.th

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา www.nrru.ac.th
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช www.nstru.ac.th
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th
13 มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา www.bsru.ac.th
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ www.bru.ac.th
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร www.pnru.ac.th
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม www.psru.ac.th
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี www.pbru.ac.th
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.pcru.ac.th
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต www.pkru.ac.th
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม www.rmu.ac.th
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา www.yru.ac.th
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด www.reru.ac.th
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ www.rru.ac.th
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี www.rbru.ac.th
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง www.lpru.ac.th
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย www.lru.ac.th
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
www.vru.ac.th

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ www.sskru.ac.th
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร www.snru.ac.th
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา www.skru.ac.th
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานี www.sru.ac.th
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง www.mcru.ac.th

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี www.udru.ac.th
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ www.uru.ac.th
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี www.ubru.ac.th

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ www.rmutk.ac.th
2 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก www.rmutto.ac.th
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th
4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร www.rmutp.ac.th
5 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ www.rmutr.ac.th
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา www.rmutl.ac.th
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย www.rmutsv.ac.th
8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูิ www.rmutsb.ac.th
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน www.rmuti.ac.th

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 แห่ง
1 สถาบันวิทยาลัยชุมชน www.bcca.go.th

สถาบนัอดุมศกึษาในก�ากับของรฐั 26 แหง่
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.ku.ac.th
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น www.kku.ac.th
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cmu.ac.th
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th
6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี www.kmutt.ac.th
7 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื www.kmutnb.ac.th
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี www.sut.ac.th
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.tu.ac.th

10 มหาวิทยาลัยบูรพา www.buu.ac.th
11 มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th
12 มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย www.mcu.ac.th
13 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbu.ac.th
14 มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th
15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง www.mfu.ac.th
16 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mju.ac.th
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th
18 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.swu.ac.th
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร www.su.ac.th
20 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต www.dusit.ac.th
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ www.psu.ac.th
22 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา www.pgvim.ac.th
23 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
www.kmitl.ac.th

24 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย

www.stin.ac.th

25 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา www.cdtc.ac.th
26 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ www.nida.ac.th
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อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park)

อุทยำนวิทยำศำสตร ์
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 
(จังหวัดนครรำชสีมำ)
  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  3. มหาวิทยาลัยนครพนม
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  8.มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต ้
(จังหวัดสงขลำ)
  1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่)
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  4. มหาวิทยาลัยพะเยา
  5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อุทยำนวิทยำศำสตร์
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
(จังหวัดขอนแก่น)
  1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  5. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

* มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

โครงกำรจัดตัง้

  1. อุทยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
     พระจอมเกล้าธนบรีุ
  2. อุทยานวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยับรูพา

มหาวทิยาลยัเครอืขา่ยอทุยานวทิยาศาสตรภ์มิูภาค 44 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ  
(จังหวัดเชียงใหม่)
อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 

เลขที่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 08 1969 6919

โทรสาร : 053 942 088 ต่อ 413

เว็บไซต์ : www.nsp.or.th

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน (จังหวัดขอนแก่น)
อาคารอ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถ.กัลปพฤกษ์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ : 043 048 048 

และ 08 9712 7126

เวบ็ไซต์ : www.sciencepark.kku.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลา่ง (จังหวดันครราชสมีา)
เทคโนธานี อาคารสุรพัฒน์ 1 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เลขที่ 111 ต.สุรนารี อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 224 811 

โทรสาร : 044 224 814

เวบ็ไซต์ : www.technopolis.sut.ac.th

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้ 
(จังหวัดสงขลา)
อาคารอ�านวยการวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 

(จ.สงขลา)  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 

วิทยาเขตส่วนขยาย หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074 289 333

โทรสาร : 074 289 339

เว็บไซต์ : www.psusp.or.th
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ส�านกังานทีป่รกึษาดา้นวทิยาศาสตร์
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ฝา่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงปักกิ่ง

Royal Thai Embassy 
21 Guang Hua Road, 
Chaoyang District, 
Beijing 100600 P.R.C. 
Tel : (86-10) 8531-8790
Fax : (86-10) 8531-8791 
Email : beijing_mhesi@hotmail.com
Website : www.stsbeijing.org

ส�านักงานที่ปรึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงวอชิงตัน
Office of Science and Technology,
The Royal Thai Embassy, 
Washington D.C.
1024 Wisconsin Ave, N.W. 
Suite 104, 
Washington, D.C. 20007
Tel : +1 (202) 944 5200 
Email : ost@thaiembdc.org
Website : www.ost.thaiembdc.org/en/

ส�านักงานที่ปรึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ�าสถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงบรัสเซลส์
Office of Science and Technology, 
Royal Thai Embassy, Brussels 
Boulevard du Souverain 412, 
1150 Brussels, Belgium
Tel : +32 (02) 675 0797
Fax : +32 (02) 662 0858
Email : info@thaiscience.eu
Website : www.thaiscience.eu
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