
 0/31 

 

 
  

      

MHESI STRATEGIC POLICY DIRECTIONS 
      
 

แนวคิดยุทธศาสตรใ์นการดำเนินงานขบัเคลื่อนกระทรวง 

โดย  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม 



1 / 30 

สารบญั 
           

 หน้า 

I. บทน ำ 2 

II. วิสัยทัศน ์ 4 

III. บริบทส ำคัญต่อกำรก ำหนดนโยบำย 6 

IV. ทศิทำงเชิงยุทธศำสตร ์ 12 

V. แนวทำงทีมุ่่งสู่ผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว (QUICK WINS) 20 

VI. กลยุทธใ์นกำรด ำเนินกำร 28 

VII. บทสรุป 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 / 30 

I. บทน า 

 
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (อววน.) เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื ใหเ้กดิความสอดคลอ้ง
และมศีกัยภาพเพยีงพอในการปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวตัรและความท้าทายใหม่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ ไม่เพยีงต้องใช้การวจิยัที่ผสมผสานองค์ความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงเพื่อสรรสร้าง
นวตักรรม อีกทัง้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม ให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในอนาคต  

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิพ.ศ. 2562 และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้หมด 10 ฉบบั ใช้
ในการปรบัปรุงส่วนราชการเพื่อใหม้ีการจดัตัง้กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม 
(กระทรวง อว.) ที่ท าหน้าที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และได้มีการ
ก าหนดใหม้สีภานโยบายการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมแห่งชาต ิเพื่อท าหน้าทีใ่นการ
ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์แผนด้านการอุดมศกึษาและแผนด้านวทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรมของ
ประเทศให้มเีอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจดัสรรงบประมาณและการประเมนิผลการปฏิบตัิให้
เป็นไปโดยเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศใหไ้ดโ้ดยเรว็ทีสุ่ด 

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (Super Board) มี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธาน โดยสภานโยบายฯ มหีน้าทีใ่นการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนดา้น 
อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนอื่น  ๆ รวมทัง้นโยบายของรัฐบาลต่อ
คณะรฐัมนตร ีและพจิารณากรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีด้าน อววน. ของประเทศ ก่อนที่ส านัก
งบประมาณจะน าเสนอคณะรฐัมนตรี ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จากสภานโยบายฯ จะส่งต่อให้
คณะกรรมการส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (กสว.) คณะกรรมการการอุดมศกึษา (กกอ.) 
และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา (กมอ.) น าไปแปลงสู่การปฏบิตัใิห้สถาบนัอุดมศกึษา และ
หน่วยงานในระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศด าเนินงานให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั  (แผนภาพ
แสดงโครงสร้างกระทรวง อว.) เพื่อขบัเคลื่อนประเทศใหส้ามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก เชื่อมโยงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรมกบัผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครฐั   รวมถงึการพฒันา
และแกไ้ขปัญหาของชุมชนและสงัคมใหไ้ดอ้ย่างยัง่ยนื 

ปัจจุบันกระทรวง อว. ได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม พ.ศ. 2563-2565 ที่ใช้เป็น
แนวทางในการท าแผนปฏบิตัริาชการและแผนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในกระทรวง ขณะนี้อยู่
ในระหว่างด าเนินการปรบัปรุง (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การ อววน. พ.ศ. 2566-2570 และ แผน
ดา้น ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบบัปรบัปรุงปี 2563 เพือ่เสนอใหส้ภาฯ ต่อไป 
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แนวคดิยุทธศาสตรฉ์บบัน้ี ศาตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมจะใช้ในการบริหารและก ากับดูแลการท างานของ
หน่วยงานภายใต้กระทรวงใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรท์ีม่กีารด าเนินงานมา
ระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีแล้ว และเชื่อว่าจะสมัฤทธิผ์ลได้ในเวลาอนัรวดเรว็ ตามอุดมการณ์ “อว. 
สร้างชาติ” ใหก้ระทรวง อว. มสีว่นร่วมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยใหก้า้วหน้าและยัง่ยนืต่อไป 
 

ยิง่ไปกว่านัน้แนวคดิยุทธศาสตรฉ์บบันี้ ศาตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ ไดต้ระหนกั
เกี่ยวกับความเป็นมาในการจดัตัง้กระทรวง อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ความคาดหวงัจากประชาชน 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานและววิฒันาการของกระทรวง อว. โดยศกึษาความเชื่อมโยงรอบด้าน
จากทุกแง่มุม ตัง้แต่ระดบัยุทธศาสตร์ชาติมาจนถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง อว. และได้ 
“วิเคราะห์และค านึงถึง” ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง โดยเฉพาะผลกระทบจากวกิฤต ิCovid-19  
ซึ่งเป็นวาระส าคญัตามนโยบายรฐับาล จึงได้น าแนวคดิยุทธศาสตร์นี้  “ก าหนด” นโยบายที่สามารถ
ด าเนินงานต่อยอดจากผลงานเดมิและเพิม่เตมิกลยุทธ์ทีจ่ะช่วยยกระดบัการท างานของกระทรวง อว. ให้
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 
วธิีการขบัเคลื่อนนโยบายการท างานของ ศาตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทศัน์ นัน้ 

ประกอบดว้ยนโยบายทีมุ่่งบรรลุเป้าหมายในระยะสัน้ (Quick Wins) และ นโยบายทีว่างรากฐานส าคญัใน
ระยะยาว (Future Foundation)  นอกจากนัน้จะมุ่งเน้นให้ กระทรวง อว. ต้องริเริ่มเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นพนัธมติรภาคกีบัภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ที่เสรมิบทบาทการ
ท างานซึ่งกนัและกนั  เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกนั คอื มุ่งพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
ความเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มของประเทศ 
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II. วิสยัทศัน์ 
 

“อว. คือหน่วยงานท่ีจะน าความรู้และพลงัปัญญาไปช่วยประชาชน” 

 
 

บทบาทหลักของกระทรวง อว. คือการใช้ทรพัยากรบุคคล ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
นวตักรรม ไปช่วยยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้ อกีทัง้ช่วยใหม้กีารพฒันาสมรรถนะภาค
ธุรกจิ สงัคม และความสามารถในการแข่งขนัของประเทศใหสู้งขึ้น   โดยต้องสรา้งทรพัยากรบุคคลที่มี
ขดีความสามารถเพียงพอในการพฒันาประเทศ เมื่อภาคธุรกิจและสงัคมเข้มแขง็จะท าให้ประเทศมี
ความสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้ตามล าดบั  ทีส่ าคญักระทรวง อว. ตอ้งใหค้วามส าคญักบัหน่วยพืน้ฐาน
ของสงัคม คอื เอาประชาชนเป็นท่ีตัง้ 
 

เป้าประสงคห์ลกัของกระทรวง อว. 
 

 

“อว. เป็นศนูยก์ลางในการสร้างโอกาสและการเปล่ียนแปลง  

เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิต  สร้างกลไกเพื่อน าระบบการบริหารความรู้  

ทรพัยากรมนุษย ์บูรณาการศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม  

สู่การพฒันาประเทศ เพื่อประชาชนอย่างยัง่ยืน”  
 

1. เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงและสร้างนโยบาย โดยเอาประชาชนและผลสัมฤทธ์ิท่ี
ต้องการเป็นท่ีตัง้ 

  กระทรวง อว. มเีป้าประสงค์ที่จะยกระดบัการท างานให้เป็นศูนย์กลางของการสร้าง
โอกาส และการเปลีย่นแปลงเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติประชาชน โดยเอาประชาชนทุกช่วงวยั 
ทุกระดบัสงัคม และผลสมัฤทธิเ์ป็นทีต่ ัง้    

 
2. เป็นมนัสมองของชาติในการประเมินความต้องการในอนาคตด้านทรพัยากรบุคคลของ

ไทย โดยอาศยัความรู้และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ีพฒันาประชาชนและ
สงัคม 

กระทรวง อว. เป็นสถาบนัที่รวมผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ด้าน อววน. และศาสตรท์ุก
แขนง ซึ่งจะสามารถค้นหาสญัญาณแห่งอนาคต (Futures Literacy) และฉากทศัน์ (Scenario) 
ด้านความต้องการในอนาคตด้านทรพัยากรบุคคลของไทย โดยใช้ขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคสงัคม  ในการจดัท านโยบายเพื่อสร้างและพฒันาทรพัยากร
บุคคลทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาประเทศไทย  

 
3. สร้ า งพันธ มิตรความ ร่วมมือ  (Collaborative Partners)  โดยท าห น้า ท่ี วิทยากร

กระบวนการ (Facilitator) ให้เกิดตวัเร่งของการเปล่ียนแปลง “Catalyst for Change” ใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

กระทรวง อว. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ในศาสตร์ทุกแขนงของชาติ และบูรณาการ
ความร่วมมอืในระดบันานาชาติมาใช้สนับสนุนการพฒันาประเทศได้ กระทรวง อว. ต้องสร้าง
พนัธมติรความร่วมมอืดา้นการพฒันาความรู ้เพือ่น ามาใชใ้นการเปลีย่นแปลงและพฒันาประเทศ   
และมกีระบวนการในการน าความรู้ที่เกิดขึ้นไปถ่ายทอดและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกดิขึ้น 
โดยมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่ช่วยให้เข้าใจถึงการน าความรู้ไปใช้อย่างถ่องแท้ 
รวมถงึมกีารตดิตามประเมนิผลเพือ่ท าใหเ้กดิพฒันาเปลีย่นแปลงใหเ้กดิไดเ้รว็ยิง่ขึน้  
 

4. เป็นประตูเช่ือมไทยและสากล เพื่อให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรพัยากรบุคคล และ
ตลาดในระดบัสากล   (Co-Create and Borderless Mindset) 
กระทรวง อว. จะเชื่อมต่อเครอืข่ายด้าน อววน. ในระดบันานาชาติ เพื่อให้เกดิการเขา้ถงึองค์
ความรูใ้หม่ การแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้รวมถงึทรพัยากรบุคคล และ ทรพัยากรในการวจิยัและ
ทดลองด้าน ววน. ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรอื ต่างประเทศ   โดยจะต้องสร้างทศันคตใินเชงิ
พาณิชย ์(Commercialize) เป็นพลงัผลกัดนัใหผ้ลสมัฤทธิด์า้น ววน. เป็นทีย่อมรบัและไปสูต่ลาด
สากลได ้
 

5. เปิดให้ประชาชน เข้าถึงองคค์วามรู้ เพื่อสร้างโอกาสและการเปล่ียนแปลงระดบัฐานราก 
กระทรวง อว. จะตอ้งใชส้ถาบนัอุดมศกึษา และหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. เป็นแหล่งเรยีนรู้
เปิด ทีเ่ปิดใหป้ระชาชน ชุมชน และสงัคม เขา้ถงึองคค์วามรูไ้ดส้ะดวก รวดเรว็ ช่วยใหป้ระชาชน
สามารถพฒันาแนวคดิในการสร้างโอกาสและการเปลี่ยนแปลง ทัง้ในด้านการประกอบอาชีพ 
และการมคีุณภาพชวีติทีด่ ี
 

6. เข้าร่วมรบัผิดชอบการสร้างและพฒันาชุมชนโดยใช้ฐาน ววน. ท่ี อว. สร้างและพฒันาไว้ 
กระทรวง อว. จะตอ้งม ี“พนัธกจิ” ทีต่อ้งใชท้รพัยากรดา้น ววน. เขา้ร่วมรบัผดิชอบการสรา้งและ
พฒันาชุมชน    ในระยะสัน้กระทรวง อว. ตอ้งมุ่งเน้นการช่วยเหลอืประชาชนและชุมชนทีป่ระสบ
ปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 โดยพฒันาใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น ทัง้ใน
ดา้นการพึง่พาตนเอง และ การสรา้งทกัษะใหม่ในการด ารงชพี 
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III. บริบทส าคญัต่อการก าหนดนโยบาย 

 
ประเดน็ส าคญัทีใ่ชเ้ป็นขอ้พจิารณาในการออกแบบแนวคดิยุทธศาสตรแ์ละนโยบายมดีงันี้  

 
1. การพฒันาขีดความสามารถของคนไทย 

 
ประชากรไทยต้องมี”ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดและมีความสุขใน

โลกยุคใหม่ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง กระทรวง อว. มีภารกิจท่ีจะตอ้งพฒันาทุนมนุษยข์องชาตใิหม้คีวาม
พรอ้มส าหรบัการด ารงชวีติในอนาคต  

ทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skills) โดย World Economic Forum (WEF) 
ซึ่งไดส้ ารวจและวเิคราะห์จากความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทัง้แนวโน้มของเทคโนโลยใีนองคก์ร
ใหญ่ๆในระดบัโลก ม ี16 ประการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  

1. พื้นฐานท่ีจ าเป็น (Foundational Literacies) ต้องใช้ใน ‘การปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่าง
กนั’ ได้แก่ การใช้ภาษา (Literacy) การค านวณ (Numeracy) การใช้เทคโนโลย ี(ICT Literacy) 
การใชว้ทิยาศาสตรก์บัสิง่รอบตวั (Scientific Literacy) การเป็นสว่นหน่ึงของสงัคมและวฒันธรรม 
(Cultural & Civic Literacy) หรอืแมก้ระทัง่ การจดัการดา้นการเงนิ (Financial Literacy) รวมถงึ 
วธิกีารเป็นผูป้ระกอบการ หรอื Entrepreneurship กน็บัเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการใชช้วีติ 

2. การจดัการกบัปัญหาและความท้าทายในชีวิต (Competencies) ซึ่งความทา้ทายเหล่านัน้จะ
มคีวามซบัซ้อนมากยิง่ขึน้เมื่อเทยีบกบัความทา้ทายในโลกเก่า  เป็นทกัษะส าคญัทีใ่ชร้่วมกนัใน
การวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุด (Critical Thinking) สร้างวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรร 
(Creativity) รวมทัง้การสือ่สารและท างานร่วมกบัผูอ้ื่น (Communication &  Collaboration) เพือ่
แกปั้ญหาใหไ้ด ้ 

3. การจดัการตวัเองกบัสภาพสงัคม (Character Qualities) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ เช่น 
ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การรเิริม่สร้างสรร (Initiative) ความเพยีรพยายามในการ
บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สภาพแวดล้อม (Adaptability) ความเป็นผู้น า (Leadership) และ ความตระหนักถึงสงัคมและ
วฒันธรรม (Social & Cultural Awareness) ทกัษะเหล่านี้มคีวามส าคญัมากเพื่อเป็นทรพัยากร
มนุษยท์ีม่คีุณภาพของชาต ิ
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2. การเร่งรดัพฒันาขีดความสามารถของสถาบนัอดุมศึกษา 
 
ความท้าทายใหมจ่ากทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ มคีวามไม่

แน่นอนสูง ส่งผลกระทบรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สถาบนัอุดมศกึษาจงึต้องตระหนักถงึความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องร่วมมอืกบัผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (ทุก
ภาคส่วน) เพื่อท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการอย่างแม่นย า สามารถบูรณาการให้เกิดความ
ร่วมมอืเพื่อสรา้งโอกาสในการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนและการพฒันาประเทศ ใหเ้ท่าทนัพล
วตัรของการเปลีย่นแปลง  

สถาบนัอุดมศกึษาเป็นแหล่งรวมปัญญาของประเทศ การที่จะพฒันาประเทศได้ต้องเร่งพฒันา
บณัฑติทีม่คีวามรู ้ทกัษะและทศันคต ิทีต่รงกบัความตอ้งการในอนาคต  

ปัจจุบนัประเทศไทยเสียโอกาสมหาศาลจากปรากฏการณ์สมองไหล และยงัเผชญิกบัอุปสรรค
ในการสรา้งสิง่จูงใจเพื่อดงึดูด Talents ของภายในประเทศและต่างประเทศ ดว้ยเหตุดงักล่าว กระทรวง 
อว.จงึจะต้องสร้างกลไกเพื่อให้สมองไหลกลบัและส่งเสรมิสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นที่ยอมรบัในระดบั
สากล  
 

3. ความสามารถในการแข่งขนัด้านดิจิทลัของประเทศ  
 
International Institute for Management Development (IMD) ไ ด้ จัด ล า ดับ แ ล ะพิจ า รณา

ความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นดจิทิลัของประเทศต่าง ๆ ใน 3 มติ ิ
1. พื้นฐานความรู้ของประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ การพฒันาเพื่อสร้างผู้มีความรู้

ความสามารถ (Talents), การฝึกฝนและให้การศึกษาทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี 
(Training and Education), การส่ง เสริมวิทยาศาสตร์ ในระดับเข้มข้น  (Scientific 
Concentration) 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ
ประเทศ (Regulatory Framework), ทุน (Capital), แผนการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล
เทคโนโลย ี(Technological Framework) 

3. ความสามารถของประเทศในการปรบัตวัและแสวงหาประโยชน์ในอนาคตจากดิจิทลั
เทคโนโลย ีประกอบด้วย ทศันคตใินการปรบัตวัเพื่อใช้ประโยชน์จากดจิทิลัเทคโนโลยี 
(Adaptive Attitudes), ความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟ้ืนตัวของภาคธุรกิจ 
(Business Agility), การบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Integration) 

 
ประเทศไทยไดเ้ตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปรบัตวัเพื่อรองรบัโอกาสทางการพฒันาเศรษฐกจิ

ดิจิทลัมาระยะหนึ่งแล้ว และสนับสนุนการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านดจิทิลั
เทคโนโลย ีจงึมคีวามจ าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้
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ประเทศไทยสามารถยกระดบัขดีความสามารถดา้นนี้ กระทรวง อว.เป็นหน่วยงานทางปัญญาจะต้องน า
องค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงทรัพยากรมนุษย์ มาสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่ม
ความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นดจิทิลัของประเทศไทยดว้ยอกีโสตหนึ่ง 

จากผลการส ารวจ IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 ในจ านวนทัง้หมด 63 
ประเทศ เมื่อเปรยีบเทยีบความสามารถทางการแข่งขนัดา้นดจิทิลั ระหว่าง 3 ประเทศในภูมภิาคอาเซียน 
คอื สงิคโปร์ มาเลเซีย และไทย   อนัดบัแรกด้านพื้นฐานความรู้ดิจิทลั ไทยอยู่ในล าดบัที่ 43 ขณะที่
มาเลเซยีอยู่ล าดบัที ่19 และ สงิคโปรอ์ยู่ล าดบัที่ 3   ดา้นการใชง้านเทคโนโลยดีจิทิลั ไทยอยู่ในล าดบัที่ 
27 ขณะที่มาเลเซียอยู่ล าดบัที่ 19 และสงิคโปร์อยู่ในล าดบัที่ 1  และสุดท้ายด้านความพร้อมปรบัตวัใน
อนาคต ไทยอยู่ในล าดบัที่ 50 ขณะทีม่าเลเซียอยู่ล าดบัที ่28 และ สงิคโปรอ์ยู่ล าดบัที่ 11   จากผลการ
ส ารวจนี้ กระทรวง อว. มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน ทีต่้องใชท้รพัยากรทีม่ขีองสถาบนัอุดมศกึษา เพื่อพฒันา
ความสามารถทางการแขง่ขนัดา้นดจิทิลัของไทยใหส้งูขึน้ 

กระทรวง อว. ควรมบีทบาทในการพฒันาความสามารถทางดา้นดจิทิลัของประเทศ บนพืน้ฐาน
รปูแบบความร่วมมอืกบัภาคหีลายสว่น ทีม่คีวามพรอ้มในแต่ละดา้นมาหนุนเสรมิการขบัเคลื่อน กล่าวคอื 
สถาบนัอุดมศกึษาหรอืสถาบนัการศกึษาจดัท าหลกัสูตร ถ่ายทอดความรู้และการฝึกอบรม โดยร่วมมอื
กบัสภาดจิทิลั และภาคสว่นผูใ้ชป้ระโยชน์ เช่น ภาครฐั ภาคธุรกจิ ภาคประชาสงัคม  
 

4. การเพ่ิมความสามารถในการใช้ประโยชน์จากนวตักรรมเชิงพาณิชย ์ 
ประเทศทีม่กีารพฒันาดา้นนวตักรรมจะสามารถสรา้งความมัง่คัง่จากผลงานนวตักรรมได ้หากมี

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนที่มปีระสทิธิภาพในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาและ
จดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้อย่างสมดุลและเกือ้หนุนการพฒันาประเทศ 

ในกรณีของงานวจิยัที่มีศกัยภาพควรมีการส่งเสริมให้ขอรบัสทิธิบัตร เพื่อสร้างมูลค่าในเชิง
พาณิชย ์ดงัจะเหน็ไดจ้ากตวัอย่างกรณีประเทศจนี ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้สงิคโปร ์อนิเดยี และสหรฐัอเมรกิา ที่
ไดม้กีารขยายขนาดของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่องและรกัษาความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกจาก
สนิคา้จากผลงานนวตักรรม ดงันัน้ กระทรวง อว. ควรผลกัดนัสนบัสนุนการใชน้วตักรรมเชงิพาณิชย์เป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาและเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั น าระบบสารสนเทศ
เชงิเทคโนโลยเีขา้มาพฒันาใหเ้กดิประโยชน์กบัประเทศไทย  

ระบบบรหิารจดัการทรพัย์สนิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลย ีเป็นระบบที่ต้องการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการปกปิดและการเปิดเผยเพื่อน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อยอดพฒันาเป็นสนิค้า
นวตักรรม จงึควรจดัตัง้ส านักงานขึ้นเป็นการเฉพาะในกระทรวง อว. เพื่อบริหารจดัการทรพัย์สิน
ทางปัญญาครบวงจร  ท าหน้าท่ีเป็น System Integrator เพิม่โอกาสและร่นระยะเวลาในการพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ใหม่จากนวตักรรมใหท้นัการแขง่ขนั และควรสรา้งขดีความสามารถทางความรูด้า้น
การใชป้ระโยชน์จากระบบจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา (IP Literacy) 
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5. ผลกระทบจากวิกฤต Covid-19 
 
วกิฤตโควดิ-19 เป็นเรื่องส าคญัที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คง

ของประเทศ อกีทัง้เศรษฐกจิไทยพึง่พาเศรษฐกจิโลก หากไม่มแีนวทางรองรบั ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง รือ้
ปรบัอย่างเหมาะสมและทนัการณ์ มแีนวโน้มสูงที่อตัราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศไทยภายหลงั
วกิฤตโควดิ 19 จะฟ้ืนตวัไดช้า้และมอีตัราถดถอย  

อตัราการว่างงานทีค่าดว่าจะเพิม่สูงขึ้น ตามอตัราการถดถอยของเศรษฐกจิ กลายเป็นประเดน็
ส าคญัที่หลายหน่วยงานในรฐับาลได้ด าเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของ
ประเทศ ผลกระทบจากการว่างงานท าใหป้ระชาชนไม่มรีายได ้ไม่สามารถด ารงชวีติตามปกตไิด ้อย่างไร
ก็ด ียงัมกีลุ่มนิสตินักศกึษาผู้ที่มอีายุในช่วง 18-25 ปี (Lockdown Generation) ที่ก าลงัจะจบการศกึษา
และก าลงัจะเขา้สูต่ลาดแรงงาน เป็นกลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 นี้อกีดว้ย  

ด้วยเหตุดงักล่าวนี้ กระทรวง อว. จึงต้องมบีทบาทเข้าไปช่วยรบัผดิชอบในการดูแลบรรเทา
ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกบักลุ่มคนดงักล่าวขา้งต้น โดยการเสรมิสร้างทกัษะ ความรู้ความสามารถ และ
ศกัยภาพเพื่อเพิม่โอกาส ให้มอีาชีพและรายได้ รวมทัง้สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ตลาดแรงงานใน
อนาคต 

 
6. แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกและนัยส าคญัเชิงนโยบาย  

 
การเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมของไทยในปัจจุบนั มปีระเดน็ปัญหาทีป่ระชาชน

ยากจนขาดความมัน่คงในชีวติ ไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพยีงพอต่อการด ารงชพี ไม่สามารถเข้าถงึ
ทรพัยากรและองค์ความรู้ ขาดโอกาส ไม่ได้รบัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเท่า
เทียม นอกจากนัน้ การเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ และการที่ประชากรไทยขาดทกัษะด้านดิจิทลั (Digital 
Literacy) จะเป็นอุปสรรคทีใ่นการเขา้สูส่งัคมฐานความรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรม 

ดงันัน้ นยัส าคญัในเชงินโยบายดา้น อววน. ตอ้งน าพาประชาชนเขา้สูส่งัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต เพื่อพฒันาทกัษะการอยู่รอดในโลกยุคใหม่ ให้สามารถต่อสู้กับความยากจน ให้สามารถดูแล
ผูส้งูอายุ และใหผู้ส้งูอายุสามารถดแูลตวัเองได ้  
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แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก ที ่กระทรวง อว. จ าเป็นต้องพจิารณาเพื่อน าความรู ้การวจิยั

และนวตักรรมไปช่วยพฒันาสงัคม ที่ส าคญัอาท ิการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Digital Technology ก่อให้เกดิ
การปฏวิตัอิุตสาหกรรม (Industrial Disruption) และเศรษฐกจิใหม่ (New Economy) ทีอ่าจท าให้บรษิทั
ขนาดใหญ่ปิดกจิการหรอืไดร้บัผลกระทบสูงหากไม่สามารถปรบัตวัได ้ยกตวัอย่างเช่น ภาคการเงนิการ
ธนาคารในอนาคตอาจไม่จ าเป็นต้องมีธนาคาร การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกประการ คือ Circular 
Economy เป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวยีนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรพัยากรและ
ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้ม เป็นพืน้ฐานของการพฒันาอย่างยัง่ยนื  

 
7. ระเบียบวาระทัง้ 6 ด้าน ในการพฒันาภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร ์อว. 

 
สอวช. ได้จัดท าวาระส าคัญของการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนา มีทัง้หมด 6 ด้าน

ประกอบดว้ย 
ด้านท่ีหน่ึง ใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัคนทีเ่ขา้ไม่ถงึโอกาสใหม้คีวามเป็นอยู่ที่ดขีึ้น ต้องมี

กลไกเขา้ไปท าใหเ้ขามโีอกาสทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพตนเอง เปลีย่นทกัษะของตนเองใหพ้ึง่พาตนเองได ้ 
ด้านท่ีสอง เป็นการขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิบนฐานทรพัยากรทีป่ระเทศไทยมทีุนอยู่มาก 

คอื การพฒันาประเทศไทยให้เป็นประเทศเกษตรกรรมยุคใหม่ และ ธุรกจิเป้าหมายที่จะช่วยยกระดบั
ชุมชน เอสเอ็มอีท้องถิ่นให้ไปสู่ระดบัโลก คือ ธุรกิจ Bio – Circular - Green Economy (BCG) หรือ 
ธุรกจิชวีภาพทีต่อบโจทยก์ารหมุนเวยีนอย่างคุม้ค่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
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ด้านท่ีสาม คอืการพฒันาเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมและการวางรากฐานอนาคต โดยการเพิม่

มูลค่าเศรษฐกจิด้วยนวตักรรม การท าอุตสาหกรรมจากยุค 1.0 ถงึ 2.0 เป็นการพฒันาที่ใช้ทรพัยากร
ทรพัยากรธรรมชาตแิละแรงงานอย่างเข้มข้น เมื่อเขา้มาเป็นอุตสาหกรรมยุค 3.0 เปลี่ยนจากที่เคยใช้
แรงงานมาเป็นการพฒันาบนฐานเทคโนโลย ีและในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นการน านวตักรรมเข้า
มาร่วมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นยุคที่จะใช้ Innovation อย่างเข้มข้น ทัง้ในเชิงการผลิต 
(Production) ปรบัปรุงกระบวนการ (Process) และ แกไ้ขปัญหาเพิม่คุณค่าการใหบ้รกิาร (Services) 

ด้านท่ีส่ี เกีย่วกบัการเสรมิสรา้งความมัน่คงของมนุษยแ์ละพลงัทางสงัคมเพือ่การพฒันาทีส่มดุล 
ใหค้วามส าคญักบัมติทิางคุณค่าศลิปวฒันธรรม ความมสีุขภาวะทีด่ ีความมัน่คงดา้นอาหาร สวสัดกิารที่
อยู่อาศยั การมคีวามยดืหยุ่นสามารถในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

ด้านท่ีห้า คอืการออกแบบปรบัโฉมการด าเนินการของการพฒันาคนในระดบัอุดมศกึษาและการ
พฒันาก าลงัคนเพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ มปีระเดน็ทา้ทายหลายดา้น ทัง้การปรบัเปลีย่นรูปแบบ
ลกัษณะการพฒันาคน เพิม่ทกัษะที่จ าเป็นในอนาคต ที่ผ่านมาปัญหาของการเรียนอุดมศึกษาคือไม่
สามารถตอบโจทยป์ระเทศและช่วยขบัเคลื่อนหรอืพฒันาสงัคมได ้ 

ด้านท่ีหก คอืการปฏิรูประบบ อว. ทัง้ในด้านการปรบัปรุงกฏระเบียบเพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
งานวจิยัและนวตักรรม การปรบัโครงสรา้งการท างานของหน่วยงานในกระทรวงใหม้คีวามคล่องตวัและมี
ประสทิธภิาพในการท างาน การพฒันาระบบนิเวศน์และโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมทีเ่หมาะสม เพือ่ตอบโจทยใ์หก้ารขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ทุกขอ้ใหไ้ด้ 
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IV. ทิศทางเชิงยทุธศาสตร ์

 
ยุทธศาสตร์นี้ได้พฒันาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และเป็นไปตามเป้าประสงค์หลกั โดย

แบ่งไดเ้ป็น 4 เสาหลกัส าคญั ทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัเป็นระบบ ตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึปลายน ้า อนัประกอบไป
ดว้ย  

1. สรา้งบุคลากรและพฒันาองคค์วามรู ้งานวจิยัและนวตักรรม  
2. เผยแพร่องคค์วามรู ้ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปสู่ประชาชน ดว้ยการวางรากฐานและยกระดบั

ระบบนิเวศงานวจิยั 
3. น าองคค์วามรู ้ผลงานวจิยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน์ 
4. บูรณาการทุกภาคสว่นในกระทรวง อว. สนบัสนุนสถาบนัอุดมศกึษาใหเ้ป็นผูน้ าในการขบัเคลื่อน

และพฒันาประเทศ สรา้งความเปลีย่นแปลงและยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
 

การด าเนินการตามทิศทางเชิงยทุธศาสตรท์ัง้ 4 เสาหลกั 
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เสาหลกัท่ี 1 
สร้างบุคลากรและพฒันาองคค์วามรู้ งานวิจยัและนวตักรรมของประเทศ  

ให้มีศกัยภาพและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 
 

สร้างคนผ่านระบบการศึกษาท่ีทนัสมยัมีคณุภาพ พร้อมทัง้การพฒันาองคค์วามรู้ งานวิจยัและ
นวตักรรม โดยการพฒันารปูแบบการเรียนรู้ท่ีเหมาะกบัทุกกลุ่มคน เพื่อสร้างโอกาสและ

ความหวงัให้ประชาชน  
อนัจะน าไปสู่การพฒันาอย่างยัง่ยืนของประเทศ 

 

 
 

ทรพัยากรบุคคลของไทยไม่จ ากดัเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในระบบอุดมศกึษาเท่านัน้ แต่หมายรวมถึง
ประชาชนทีอ่ยู่นอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นผูอ้ยู่ในวยัท างานหรอืผูส้งูวยัทีเ่กษยีณไปแลว้กต็าม กระทรวง อว.
จะมบีทบาทส าคญัในการส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติของคนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ
ของประชาชน 

กรอบนโยบายเกีย่วกบัเรื่องการพฒันาศกัยภาพคนไทยม ี3 ประเดน็ ทีมุ่่งเน้น คอื  
1. พฒันาระบบใหป้ระชาชนทัง้ทีอ่ยู่ในและนอกระบบการศกึษา สามารถเขา้ถงึความรู้และมทีกัษะ

แห่งศตวรรษที ่21 ปรบัปรุงระบบการสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หท้นัสมยัและเขา้ถงึง่าย ใหป้ระชาชนม ี
”พลงัสรา้งสรร” ม ี“ความหวงั” สามารถพฒันาคุณภาพชวีติไปสูอ่นาคตทีด่ขีึน้ได ้ 

2. สนบัสนุนใหเ้กดิแรงดงึดดู ความร่วมมอื การแลกเปลีย่น การแบ่งปัน ทรพัยากรบุคคลทีไ่ม่จ ากดั
แค่คนไทย แต่สามารถพัฒนาและสรรหาทรัพยากรบุคคลจากทัว่โลก (Global Reach) มา
ร่วมงาน อกีทัง้ช่วยยกระดบัทรพัยากรบุคคลไทยไปสูร่ะดบัสากล 

3. พฒันาใหเ้กดิความมัน่คงและภูมคิุม้กนัในการด ารงชวีติของคนดว้ยองคค์วามรูด้า้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรม  
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เสาท่ี 2 
เผยแพร่องคค์วามรู้ ผลงานวิจยัและนวตักรรมไปสู่ประชาชน  

เพื่อวางรากฐานและยกระดบัระบบนิเวศงานวิจยั 
 

ส่งเสริมการเผยแพร่องคค์วามรู้ การท าวิจยัและการสร้างนวตักรรม  
รวมทัง้สนับสนุนและบูรณาการผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์สู่ประชาชนและสงัคม  

สร้างโอกาสพฒันาระบบบริหารจดัการหน่วยธรุกิจและทรพัยสิ์นทางปัญญาอย่างเป็นรปูธรรม 
 

 
 

 กระทรวง อว. ให้ความส าคญัในการส่งเสรมิการสร้างองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ผลการวจิยั
และนวตักรรมให้เกดิขึ้นได้อย่างครบวงจร จนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและ
แก้ปัญหาสงัคมได้ อีกทัง้ต้องเร่งเสรมิสร้างและพฒันาระบบนิเวศงานวจิยัที่มอียู่ให้มคีวามเหมาะสม 
สามารถท าการวจิยัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสนบัสนุนกลไกการน าองคค์วามรูใ้หม่ไปเผยแพร่และต่อ
ยอดเพื่อให้ความรู้นัน้สามารถน ามาพฒันาเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเชิงพาณิชย์จากการพฒันา
งานวจิยัไปสูน่วตักรรมใหม่ ในขณะเดยีวกนัสามารถประยุกตใ์ชง้านในการแกไ้ขปัญหาทา้ทายสงัคมได ้  

กระทรวง อว. ตอ้งสง่เสรมิการบูรณาการขา้มศาสตร ์โดยบูรณาการ Soft Science (สงัคมศาสตร ์
มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ฯ) กบั Hard Science (วศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและสุข
ศาสตร์ฯ )  โดยอาจมีการส่ง เสริม ในลักษณะให้สถาบันอุดมศึกษาหรือองค์กรท าวิจัยนอก
สถาบนัอุดมศกึษาจดัตัง้หน่วยงานในลกัษณะวทิยาลยัสหวทิยาการ หรอื ศูนยเ์ชีย่วชาญขา้มศาสตร ์เป็น
ต้น อกีทัง้ต้องสรา้งสมดุลใหเ้กดิความเหมาะสมในสดัส่วนของการสนับสนุนการวจิยัระหว่างการวจิยัขัน้
พืน้ฐานและการวจิยัชัน้แนวหน้า กบั การวจิยัเชงิประยุกตห์รอืการวจิยัเพือ่พฒันา ทีเ่หมาะสม 
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กระทรวง อว. ให้ความส าคัญที่จะส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ยกระดับจุดเด่นทางด้าน
ทรพัยากรและวฒันธรรมความเป็นไทยเพื่อผลติเป็นสนิคา้นวตักรรมที่มคีุณภาพ เพื่อส่งออกความรู้ท่ี
เป็นของคนไทย และเปิดโอกาสให้ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ร่วมสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับคนทัง้ภายในและภายนอกระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิสนับสนุนให้ปราชญ์ชาวบา้นทีม่อีงคค์วามรูจ้ากประสบการณ์จรงิ อกีทัง้มี
ทกัษะความสามารถพเิศษ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้สนใจเรยีน ใช้เป็นโอกาสในการสบืทอดองค์
ความรูแ้ละเผยแพรสู่ร่ะบบอุดมศกึษา 

กระทรวง อว. จะผลกัดนัผลงานวจิยัและนวตักรรม ให้เกิดเป็นธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น 
รูปแบบ Holding Company หรอืมูลนิธิ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั สกสว. ให้ทุนวจิยักบันักวจิยัรุ่นใหม่รุ่น
กลาง เมธีวจิยั จนถึง เมธีวจิยัอาวุโส ซึ่งนักวจิยักลุ่มนี้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถพฒันาต่อยอด
งานวจิยัใหเ้ป็นนวตักรรมทีพ่รอ้มน าไปจ าหน่ายเชงิพาณิชยไ์ดแ้ต่เมื่อถงึจุดหนึ่งพบว่ามอีุปสรรคในการ
น าผลงานนัน้ไปต่อยอดเป็นหน่วยธุรกจิได้ ดงันัน้ การผลกัดนัให้คณาจารย์และนักวจิยัในหน่วยงานที่
สงักดัสามารถเปิดบรษิัทให้เป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่เชื่อมโยงกับมหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานผู้วิจัยได้ 
ส่งเสริมให้จัดตัง้บริษัทร่วมกับนักวิจัยที่ส ังกัดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานผู้ท าวิจัยต่าง ๆ โดยที่
มหาวทิยาลยัหรอืหน่วยงานผูท้ าวจิยัเขา้ไปถอืหุน้บางส่วน ร่วมกบันกัวจิยัในสงักดัตวัเองในลกัษณะเป็น 
Holding Company หรอืมูลนิธิ เพื่อแยก Liability จากหน่วยงานต้นสงักดั โดยให้หวัหน้านักวจิัยและ
ทมีงานถอืครองหุ้นส่วนใหญ่หรอืตามสดัส่วนทีต่กลงกบัหน่วยงานต้นสงักดั และใหค้ณาจารย์หรอืคณะ
นักวจิยัที่ผลิตผลงานวิจยัและนวตักรรมเป็นผู้บริหารในขณะเดียวกันก็ยงัคงสถานะเป็นพนักงานใน
หน่วยงานที่ตนสงักดัอยู่คู่ขนานกนัไป ซึ่งเป็นการส่งเสรมิให้เกิดหน่วยธุรกิจที่ได้จากผลงานวจิยัและ
นวตักรรม ผลก าไรทีไ่ดร้บัใหน้ ากลบัไปสนบัสนุนเป็นทุนวจิยัใหก้บันิสตินกัศกึษาระดบัต่าง ๆ และจา้งให้
เป็นนกัวจิยัต่อเมื่อเรยีนจบ อาจารยห์รอืหวัหน้าคณะวจิยักย็งัคงสถานะและมีความก้าวหน้าทางวชิาการ
และท าวิจยัควบคู่ไปกับธุรกิจผลิตนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รบัจากงานวิจยัก็น ากลับไปสอน
นกัศกึษาในชัน้เรยีน เกดิเป็นวงจรการเรยีนรูจ้ากการท าวจิยัและนวตักรรมอย่างยัง่ยนื  

แนวทางนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิให้นักวจิยัที่เคยได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยัจากกองทุนสนับสนุน
งานวจิยัในระดบัต่าง ๆ สามารถแปลงผลงานวจิยัที่ผลติได้ให้กลบัมาเป็นทุนเพื่อเลี้ยงหน่วยวจิยัของ
ตนเองไดอ้ย่างมัน่คงและไม่ต้องพึง่พาการสนับสนุนจากกองทุนวจิยัอกีต่อไป ในทางกลบักนั กระทรวง 
อว. อาจก าหนดใหบ้รษิทัทีม่ผีลก าไรถงึเป้าทีก่ าหนด ปันผลก าไรบางสว่นทีไ่ดจ้ากหน่วยธุรกจิงานวจิยัที่
เกดิจากการสนับสนุนของกองทุนวจิยั กลบัเขา้สู่กองทุนฯ ตามสดัส่วนที่เหมาะสมได้ ซึ่งเป็นการเพิม่
ช่องทางของแหล่งเงนิทุนที่ส่งเขา้กองทุนวจิยัเพิม่เตมินอกเหนือจากการจดัสรรจากส านักงบประมาณ
เพยีงช่องทางเดยีว 

กระทรวง อว. จะพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญาอย่างครบวงจร ท าหน้าที่เป็น 
System Integrator เพื่อช่วยเพิม่โอกาสและร่นระยะเวลาในการยกระดบัการวจิยัและพฒันาทรพัย์สนิ
ทางปัญญา และแสวงหาทรพัยส์นิทางปัญญาจากทัง้ในและต่างประเทศมาวจิยัต่อยอด เพื่อใหส้ามารถ
ไปพฒันาผลติภณัฑแ์ละสนิค้าใหม่จากนวตักรรมให้ทนัการแข่งขนัได ้ในขณะเดยีวกบัก็ใหค้วามส าคญั
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ในการพฒันาขดีความสามารถทางความรู้ ด้านการใช้ประโยชน์จากระบบจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา 
(IP Literacy) ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัในการเตรยีมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวขอ้งเข้าสู่การเป็นสงัคมฐาน
นวตักรรม 

 
เสาท่ี 3 

น าองคค์วามรู้ ผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 
สนับสนุนการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

 
ผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีสร้างขึ้นใช้ประโยชน์ได้จริงและเข้าถึงประชาชนทุกระดบั  

สนับสนุนการพฒันาการเติบโตของภาคธรุกิจและเศรษฐกิจ  
ตอบโจทยท้์าทายสงัคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดลุและยัง่ยืน 

 

 
 

 กระทรวง อว. ตอ้งมกีลยุทธท์ีท่ าใหผ้ลงานวจิยันวตักรรมที่มไีปสรา้งความเชื่อมัน่ ว่าองคค์วามรู้
ผลงานวิจยัและนวตักรรม สามารถใช้แก้ปัญหาของประชาชนได้จริงและเข้าถึงประชาชนทุกระดับ 
รองรับความท้าทายของวฏัจกัรการผลิตความรู้ สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรม ไปสู่การใช้
ประโยชน์ได้จริงนัน้ มีระยะเวลาท่ีค่อนข้างนาน จงึต้องมกีารการออกแบบกลยุทธ์ที่แหลมคมเพื่อ
สนบัสนุนใหม้กีารน างานวจิยัไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ไดต้รงเป้าหมายเรว็ขึน้  
 ผลงานวิจยัท่ีส่งผลกระทบสูง จ าเป็นต้องมีการบูรณาการความรู้และการท างานร่วมกนั
ทุกศาสตร ์ทัง้เชิงลึกและเชิงกว้าง โดยใช้เป้าหมายความต้องการเป็นตวัตัง้ของโจทย์งานวจิยั โดย
ตอ้งใหค้วามส าคญัในการสรา้งเครอืข่ายการท างานร่วมกนัระหว่างทมีวจิยัสาขาต่าง ๆ ในสถาบนัต่าง ๆ 
และเชื่อมต่อกบัผูท้ีจ่ะใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัมาร่วมในกระบวนการพฒันางานวจิยัตัง้แต่การตัง้โจทย์ 
ก าหนดเป้าหมาย การออกแบบการท างาน รวมถงึการร่วมด าเนินการ ตดิตามและประเมนิผล และน าไป
พฒันาปรบัปรุงเพือ่ท าใหเ้กดิประสทิธภิาพ สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ ชดัเจนตรงเป้าและตอบโจทยเ์รว็ขึน้ 
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แนวทางการสง่เสรมิและกระตุน้การน าผลงานวจิยัไปสู่นวตักรรมใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและ
เศรษฐกจิ มดีงันี้ 

 
1. พฒันาให้มีแพลตฟอรม์ของระบบการน างานวิจยัและนวตักรรมมาใช้ประโยชน์ให้มาก

ท่ีสุด ทัง้ในระดบัครวัเรอืน ทอ้งถิน่ชุมชน สงัคม และภาพรวมเศรษฐกจิ 
 
ผลงานวจิยันวตักรรมที่เสรจ็แลว้ตอ้งน าไปใช ้ผลงานทีก่ าลงัสรา้งและพฒันาตอ้งเชื่อมโยงต่อยอด

เพื่อเพิม่คุณค่าและมูลค่าได้ ดงันัน้ การมีระบบจดัการฐานข้อมูลผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีแล้ว
เสรจ็ ที่ทนัสมยั เข้าถึงได้ง่าย จะช่วยให้สามารถน าความรู้มาผลิตและต่อยอดได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพ ลดค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการขอ้มลู นอกจากนัน้ ตอ้งพฒันาระบบสนับสนุนสง่เสรมิให้
มกีารน างานวจิยัที่มีศกัยภาพไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนงบประมาณและสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ผูผ้ลติผลงานและผูใ้ชผ้ลงานในระดบัต่าง ๆ 

 
2. ยกระดบัการพฒันาระบบบริหารจดัการนวตักรรมให้ครบทัง้ Value Chain เพิม่มาตรฐาน

คุณภาพและมลูค่าของสนิคา้และบรกิาร ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคธุรกจิ ขบัเคลื่อนถ่ายโอนและ
ขยายผลการใชอ้งคค์วามรู ้ผลงานวจิยัและนวตักรรม  
 
ปรบัปรุงกระบวนการสรา้งมลูค่าเพิม่ของงานวจิยั ใหส้ามารถต่อยอดเพิม่มูลค่าและสรา้งคุณค่าแก่

ผูใ้ชง้าน สามารถต่อยอดขยายผลการน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไปสู่การสรา้งผลกระทบทีสู่งขึ้น อกี
ทัง้ต้องขบัเคลื่อนดว้ยความร่วมมอืกบัหน่วยงาน ภาคธุรกจิ และเครอืข่ายภาคประชาชน ใหต้อบโจทย์
ความตอ้งการไดอ้ย่างชดัเจน  

                                     
3. สร้างกลไกความร่วมมือในการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมชัน้แนวหน้าระดบัสากล มา

พฒันาและประยุกตใ์ชเ้สรมิศกัยภาพการพฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมภายในประเทศ 

 
สร้างพนัธมติรรบัการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยทีี่ต้องใช้เวลามากในการลงทุนขัน้พื้นฐาน 

อาท ิผลงานวจิยัในกลุ่มอุตสาหกรรม S curve เช่น อุตสาหกรรมรถไฟความเรว็สูง จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์
ความร่วมมอืในการพฒันางานวจิยันวตักรรมชัน้แนวหน้าเพื่อแข่งกบัเวลาและสามารถพฒันาศกัยภาพ
การพึ่งพาตนเองดา้นนวตักรรมอย่างยัง่ยนื การยกระดบัการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมจากทมีวจิยั
ชัน้น าทัว่โลกในด้านต่าง ๆ จงึเป็นกลยุทธ์ส าคญัในการที่จะร่นระยะเวลาการผลติความรู้ไปสู่การสรา้ง
นวตักรรม มาปรบัใชใ้หเ้หมาะกบับรบิทสงัคมและพืน้ทีข่องประเทศไทย  
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เสาท่ี 4 
บูรณาการทุกภาคส่วนในกระทรวง อว. สนับสนุนสถาบนัอดุมศึกษาให้เป็นศนูยก์ลางการพฒันา 

โดยใช้ความรู้ในการขบัเคลื่อนและพฒันาประเทศ  
สร้างความเปล่ียนแปลงและยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน 

 
สถาบนัอดุมศึกษาเป็นผู้น าในการสร้างการเปล่ียนแปลงและให้องคค์วามรู้  

รวมถึงพฒันาทุนมนุษยใ์ห้มีคณุภาพทุกระดบั ยกระดบัรปูแบบการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั  
ตรงเป้าหมายอนาคต สอดรบักบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ 

 

 
 

สถาบนัอุดมศกึษาเป็นศูนยร์วมความรูแ้ละทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณภาพของประเทศ ควรต้องใช้
ความรูค้วามสามารถทีม่ไีปช่วยพฒันาสงัคม เพือ่ตอบโจทยก์ารแกปั้ญหาของประเทศ สถาบนัอุดมศกึษา
จึงจ าเป็นต้องปรบัเปล่ียนทัง้หลกัสูตรและแนวทางการปฏิบติั สรา้งการมสี่วนร่วมกบัชุมชน สงัคม 
ทอ้งถิน่ทีอ่ยู่บรเิวณรอบสถาบนัอุดมศกึษา เพือ่ใหส้ามารถร่วมสรา้งการเปลีย่นแปลงของสงัคมไปในทาง
ทีด่ขีึน้ และร่วมขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

ช่วงเวลาส าคัญหลังวิกฤตโควิด การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมต้องการพลังและ
ความสามารถของปัญญาชนในการแก้ไขใหผ้่านวกิฤตนี้ สถาบนัอุดมศกึษาต้องพลกิบทบาทเพื่อร่วม
แกไ้ขและบรรเทาผลกระทบจากวกิฤตทีป่ระเทศก าลงัประสบ ใหส้ามารถเตบิโตต่อไปในอนาคตใหไ้ด ้ 

สถาบนัอุดมศึกษาต้องใช้แนวคิดในการร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และนวตักรรม สร้าง
คุณค่าและมูลค่า เป็นตัวขบัเคลื่อนการเติบโตภาคธุรกิจ สงัคมและเศรษฐกิจใหม่ (New Normal) 
กระจายความรบัผิดชอบเข้าไปให้ไปถึงระดบัครวัเรือน ด้วยการท างานแบบมยีุทธศาสตร์ บูรณา
การการใชท้รพัยากร โครงสรา้งพืน้ฐาน ก าลงัคน เสรมิทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิิทลัในการวางรากฐาน
ส าคญัในการแขง่ขนัและปรบัตวัอย่างยัง่ยนืในระยะยาว 
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แนวทางนโยบายใช้สถาบนัอดุมศึกษาเป็นศนูยก์ลางความรู้เพื่อการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ
ชีวิต  
 

1. ร่วมผลักดันในการยกระดับใ ห้ สถาบันอุดมศึกษาชั ้นน าของประ เทศเ ป็น
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีได้รบัการยอมรบัในระดบัสากล และเลื่อนการจดัล าดบัโลกท่ีสูงขึ้น ช่วยและ
สนบัสนุนในการเพิม่ความสามารถของการปรบัตวัของสถาบนัอุดมศกึษาไทย ใหก้า้วกระโดด พรอ้มทัง้มี
กลยุทธ์การสร้างและสรรหา Talents ในเรื่องของการวิจัยและบุคลากรที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาตเิขา้มาร่วมงานในการช่วยพฒันาสถาบนัอุดมศกึษาและพฒันาประเทศ   

 
2. ยกระดบัการเข้าถึงการศึกษาและการพฒันาทุนมนุษยท่ี์มีคณุภาพ โดยปรบัรูปแบบการ

พฒันาการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เพื่อสร้างสงัคมที่เปิดกว้าง เสรมิพลงัและยดืหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ให้
การสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมและมทีิศทางส าหรบัการปรบัแนวทางการด าเนินการเพื่อให้สามารถ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์ ยกระดบัคุณภาพและศักยภาพของคนในระดบัอุดมศึกษา โดยการพฒันา
หลกัสูตรและแนวทางการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสกบัคนทุกระดบั ทุกช่วงวยั ทีต่้องการพฒันาต่อยอด
ความรูค้วามสามารถ ทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการท างานและการใชช้วีติทีม่คีุณภาพตลอดชวีติ ที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาสงัคมและภาคธุรกิจ เพิม่เติมจากรูปแบบเดิมที่ท าอยู่  สร้างทางเลือก
หลากหลายมากขึน้  

 
3. ส่งเสริมพฒันาค่านิยมของสถานบนัอุดมศึกษา ให้เกิด Enterprise Mindset เพื่อเป็น

ศูนยก์ลางในการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกมติ ิเพื่อประชาชนและสงัคม โดยใชแ้นวคดิการพฒันา 
Social Lab ส าหรบัเพิม่คุณภาพการสอนและทกัษะการใช้ความรู้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแขง็และ
คุณค่าตามศกัยภาพในด้านที่ผู้เรยีนถนัด ยกตวัอย่างเช่น  เป็นการให้บรกิารร่วมสร้างความรู้และให้
บุคลากรเป็นโค้ชช่วยฝึกฝนเพิ่มทกัษะจ าเป็นที่สงัคมต้องการ รวมทัง้เข้าไปเรียนรู้ปัญหาเพื่อน ามา
ออกแบบการแกไ้ขปัญหาไดอ้กีขัน้หนึ่ง พฒันาการบรกิารเพือ่สรา้งปัญญาและทกัษะทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน 
พรอ้มกบัเชื่อมต่อความรูท้ีม่ใีหใ้ชป้ระโยชน์ทีห่ลากหลายขึน้ 
 

4. สร้างหุ้นส่วนในการพฒันาร่วมกบับุคคากร อว. เพื่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ในทาง
ปฏิบติัได้ และตอบการพฒันาของสงัคมอนาคต แสวงหาความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัอื่นๆ ภาค
ธุรกจิ ภาคทอ้งถิน่และชุมชน รวมถงึเครอืข่ายทัง้ในและต่างประเทศ ในการสนับสนุนซึ่งกนัและกนั เขา้
มาร่วมออกแบบหลกัสูตร ร่วมสอน ร่วมสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าไปใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้และฝึกฝน
ทกัษะในระยะเวลาทีเ่ขม้ขน้เพยีงพอ รวมถงึการเขา้ใจสภาพปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขานัน้อย่างถ่องแท ้  
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V. แนวทางท่ีมุ่งสู่ผลสมัฤทธ์ิโดยเรว็ (Quick Wins) 

 
แนวคิดการท างานท่ีเอาประชาชนและการมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิเป็นท่ีตัง้ แบ่งเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1. แนวทางแกปั้ญหาเร่งด่วนทีส่ามารถด าเนินการใหเ้กดิผลสมัฤทธิภ์ายใน 1 ปี (Quick Wins) 

2. แนวทางการวางรากฐานทีก่่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นระยะ 2-4 ปี (Foundation) 

 
แนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนด าเนินการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิภายใน 1 ปี (Quick Wins) 

แนวทางแกปั้ญหาเร่งด่วน หรอื “ความทา้ทายในสภาวะวกิฤต”ิ (Immediate Challenge) ทีเ่กดิ
จากผลกระทบของ Covid-19 ประกอบดว้ย 3 ประเดน็หลกั 

1. สภาพเศรษฐกจิที่ถดถอยของไทยและทัว่โลก มคีวามจ าเป็นต้องใช้องค์ความรู้วทิยาศาสตร์ 
งานวจิยัและนวตักรรม ช่วยสรา้งรปูแบบธุรกจิใหม่ (New Business Model) เพือ่กระตุน้ใหเ้กดิ
การหมุนเวยีน และ เกดิเศรษฐกจิใหม่ 

2. เกิดการว่างงานจากสภาพเศรษฐกจิที่ถดถอย ต้องใช้องค์ความรู้วทิยาศาสตร์ งานวจิยัและ
นวตักรรมเพื่อ Upskill / Reskill ผูว้่างงานใหส้ามารถสรา้งงาน หรอื ไดง้านทีใ่ช ้skill ทีสู่งกว่า 
หรอื หลากหลายกว่า 

3. การสื่อสารกับ “Lockdown Generation” (ประชาชนช่วงอายุ 18-25 ปี) ซึ่งจ าเป็นที่จะต้อง
ไดร้บัการดูแลทีแ่ตกต่างไป ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการเรยีนรูแ้ละการปรบัทกัษะทีเ่หมาะกบังาน
ในเศรษฐกจิใหม่ โดยเฉพาะงานทีต่อ้งใช ้Digital Skills 

 
กจิกรรมทีก่ระทรวง อว. วางแผนขบัเคลื่อนเพือ่ด าเนินการบรรเทาปัญหาเร่งด่วนทีเ่กดิจาก

ปัญหา COVID-19 ใหส้ าเรจ็ภายใน 1 ปี (Quick Wins) ประกอบดว้ย 
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1. โครงการเพ่ิมทักษะ (Reskill/Upskill) ให้บณัฑิตจบใหม่และผู้ท่ีเพ่ิงเข้าสู่ตลาดงาน ใน
ทกัษะด้านดิจิทลัและเรียนรู้ในสถานท่ีท างานจริง 

โครงการนี้จะให้ทุนการศกึษากบับณัฑติจบใหม่ จ านวน 250,000 คน ที่สมคัรใจเรยีน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพพเิศษ  ที่เน้นพฒันาทกัษะการใช้ Digital Technology หรอื 
Digital Literacy โดยเป็นหลักสูตรหนึ่งปี เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะสามารถเข้าท างาน
โครงการบณัฑติอาสาเพื่อพฒันา Digital Literacy ใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่หรอื ต่อยอดความรู้
ไปสูอ่าชพีใหม่ โดยเน้นการปฏบิตัจิรงิ (Internship) โดยร่วมมอืกบัภาคเอกชนทีต่อ้งการจา้งงาน 
หรอื วสิาหกิจชุมชน (Social enterprise) นอกจากนัน้ กระทรวง อว. จะพฒันาให้มีพื้นที่การ
เรยีนรูร้่วมกนั (Co-Learning space) ในสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศ  

กระทรวง อว. จะพฒันาเครื่องมอืส าคญัเพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ทุกเวลา 
ซึง่ไดแ้ก่ National Learning Platform และ หลกัสตูรการเรยีนรูด้จิทิลัแห่งชาต ิ(National Digital 
Curriculum) ร่วมกบัภาคเอกชนและองค์กรทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น สภาดจิทิลั สภาอุตสาหกรรม สภา
หอการคา้ เป็นตน้  

 
2. Thailand Hackathon 

โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้ร่วมกนัน าเสนอปัญหา (Pain Point) 
ทุกด้านในระดบัชุมชน ระดบัภูมภิาค จนถงึระดบัประเทศ เพื่อสร้างเป็น “โจทย์” ในการระดม
สมองและพลงัความคดิสรา้งสรรจากประชาชน พฒันาใหไ้ดผ้ลลพัธ์เป็น “ต้นแบบ” (Prototype) 
ทีส่ามารถน าไปทดลองใชจ้รงิ และพฒันาต่อยอดใหส้ามารถแก้ปัญหานัน้ นอกจากนัน้โครงการ
นี้จะช่วยใหส้รา้งทศันคตเิชงิบวกของประชาชน ทุกช่วงวยัต่อการมสีว่นร่วมในการแกปั้ญหาของ
ประเทศ 

กระทรวง อว. โดยสถาบนัอุดมศึกษาจะพฒันาให้มพีื้นที่ในการมสี่วนร่วมที่เปิดกว้าง
ใหก้บัประชาชนอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม รวมทัง้ต้องพฒันาวทิยากรกระบวนการ (Facilitator) 
ทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรทีเ่ชื่อว่าทุกอย่างเกดิขึน้ได้ 

 

3. Thailand Foresight Consortium 
กระทรวง อว. จะสร้างเครอืข่าย “การมองอนาคต” (Foresight Consortium) ซึ่งจะเป็น

ฐานของการพัฒนาทักษะในการจับสัญญาณแห่งอนาคตและมองไปในอนาคต (Futures 
Literacy) ให้แก่บุคลากรของกระทรวง อว. ในทุกแขนง เพื่อน าความรู้มาพฒันาและก าหนด
นโยบาย หรอื แผนงาน ที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการพฒันาประเทศและตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนใหม้ากทีสุ่ด 

นอกจากการพฒันาเครอืขา่ยขา้งตน้ กระทรวง อว. ตอ้งท าหน้าทีศ่กึษาและตดิตัง้ทกัษะ
แห่งอนาคตที่จ าเป็น  ศึกษาทิศทางยุทธศาสตร์งานวิจยัและนวตักรรมที่ส าคญั เพื่อรองรบั
เป้าหมายการพฒันาของประเทศดา้นต่าง ๆ รวมทัง้จะตอ้งพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นขอ้มูลที่
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รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ในการติดตาม/ประเมินแรงผลักดัน (Forces of 
change) ที่ประเทศต้องเผชิญในอนาคต  และวิเคราะห์ประมวลสภาพแวดล้อมปฏิบัติการ 
(Operating environments) หรือฉากทัศน์ (Scenarios) ที่ประเทศอาจต้องเผชิญในอนาคต 
นอกจากนี้ กระทรวง อว. ยงัจ าเป็นต้องมบีทบาทในการติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน  
ประเมนิช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบนัและวสิยัทศัน์ในการด าเนินงานอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์
วจิยั และนวตักรรมของประเทศ เพื่อสามารถปรบัแต่งใหเ้กดิประสทิธภิาพในการด าเนินงานได้
อย่างทนัท่วงท ี

 
4. กระทรวง อว. น าพลงัปัญญาเพื่อพฒันาชาติ 1 สถาบนัอดุมศึกษา 1 พื้นท่ี 

สถาบนัอุดมศกึษาต้องตัง้เป้าหมายน าความรู้ งานวจิยัและนวตักรรม รวมถงึพลงัจาก
บุคลากรในสถาบนัอุดมศกึษา ทัง้อาจารย ์เจา้หน้าที ่นิสติ นักศกึษา เขา้ไปช่วยพฒันาชุมชนใน
พื้นที่ ซึ่งแต่ละสถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศจะต้องมพีื้นที่รบัผดิชอบต่อสงัคมที่ชดัเจน และใช้
ความรูใ้นการช่วยเหลอื ประชาชน และชุมชนในพืน้ทีใ่ห ้มคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้อย่างเป็นรปูธรรม 

 

5. เปล่ียนคนเกษียณเป็นพลงั  
กระทรวง อว. มีบทบาทส าคญัที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ส ังคม

ผู้สูงอายุของประเทศไทย ส าหรบัคนเกษียณหรอืผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่ยงัท างานเพื่อ
เลีย้งชพีอยู่นัน้ ควรไดร้บัโอกาสและสรา้งแรงจูงใจให้เขา้สู่สงัคมการเรยีนรูต้ลอดชวีติเพือ่พฒันา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อใหค้นเกษยีณใหม้โีอกาสท างานในเศรษฐกจิใหม่ หรอื ท างานบรบิททีต่่างจาก
ในอดตี ท าให้คนเกษียณสามารถพึ่งพาตนเองได้ และ ไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครวั 
หรอื ภาครฐั ส าหรบัคนเกษยีณทีดู่แลตวัเองได ้สามารถท างานได ้และมทีกัษะเฉพาะทางที่ต้อง
ใช้ประสบการณ์สูงในการท างาน โดยเฉพาะด้าน อววน. จะต้องเปิดช่องทางให้ คนเกษียณ
เหล่านี้ไดถ้่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ใหก้บัคนรุ่นถดัไป เพือ่ร่วมมอืกนัพฒันาประเทศ 
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แนวทางการวางรากฐานท่ีก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในระยะ 2-4 ปี (Foundation) 
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แนวทางการวางรากฐานทีก่่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นระยะ 2-4 ปี (Foundation) แบ่งกจิกรมไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 
คอื  

1. กจิกรรมเฉพาะแต่ละเสาหลกั (Specific Pillar Activities) 
2. กจิกรรมทีส่ง่ผลหลายเสาหลกั (Cross Pillar Activities) 

 
กิจกรรมเฉพาะแต่ละเสาหลกั 
กิจกรรมส าหรบั เสาหลกัท่ี 1 ประกอบด้วย 

• National Platform for Lifelong Learning เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ทุกที่ ทุก
เวลา และสถาบนัอุดมศกึษาในแต่ละพื้นทีต่้องพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรู้ร่วมกบัประชาชน
ใหเ้นื้อหาเหมาะกบัผูเ้รยีนและบรบิทในแต่ละพืน้ที่ 

• วางกรอบการพฒันาองค์ความรู้ที่ส าคญัส าหรบังานในอนาคต (Future Job Readiness) 
และร่วมกบัองค์กรมาตรฐานวชิาชพีต่าง ๆ และภาคธุรกจิในการสร้างองค์ความรู้ที่จ าเป็น
และรปูแบบการปรบัทกัษะใหเ้ท่าทนักบัความตอ้งการจา้งงาน  

• จดัท าฐานขอ้มูลคนไทยระดบัโลก เพื่อเป็นเครอืข่ายในการพฒันา ววน. ทัง้ทีท่ ากจิกรรมใน
ประเทศไทย หรอื นอกประเทศ 

• พฒันา แก้ไข ปรบัปรุงดา้นกฎหมาย และกฎระเบยีบ (โดยเฉพาะดา้นภาษ)ี ทีเ่อื้อใหค้นทีม่ี
ความสามารถมาร่วมงาน หรอืท างานในประเทศไทย 

 
กิจกรรมส าหรบั เสาหลกัท่ี 2 ประกอบด้วย 

• พฒันา Roadmap งานวจิยัส าหรบัอุตสาหกรรมยุทธศาสตรข์องประเทศ ทีเ่น้น S-Curve 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
• กลุ่มอุตสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการเตบิโตทีต่อ้งการต่อยอด 

▪ ยานยนตส์มยัใหม่ (EV) 
▪ อเิลก็ทรอนิกสอ์จัฉรยิะ (Sensor & IoT) 
▪ การท่องเทีย่วทีเ่น้นกลุ่มรายไดด้ ี(Luxury Travel) และการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ

บ าบดั (Therapy Travel)  
▪ การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (Smart Agriculture x เศรษฐกจิพอเพยีง) 
▪ การแปรรปูอาหาร 

• กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 
▪ หุ่นยนตเ์พือ่อุตสาหกรรม 
▪ การบนิและโลจสิตกิส ์
▪ เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ หรอื  
▪ อุตสาหกรรมดจิทิลั  
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▪ การแพทยค์รบวงจร 
ปัจจุบนั (สงิหาคม 2563) จากสถานการณ์ COVID-19 จ าเป็นจะต้องเร่งทบทวน S-Curve 
โดยด่วน โดยเฉพาะการท า Foresight วเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม และ mindset 
ของประชาชน ธุรกจิและอุตสาหกรรม เพือ่คดัเลอืก next S-Curve  

• สร้างกลไกเชื่อมโยงการวิจัยและนักวิจัยในระดับสากล  โดยท าความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาจากทัว่โลกด้าน อววน. ทัง้การแลกเปลี่ยนความรู้ นักวิจยั และการ
ทดลองนวัตกรรม โดยเน้นให้เป็นไปตาม Roadmap งานวิจัยส าหรับอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรข์องประเทศ 

• แผนที่น าทางการวิจัยองค์ความรู้ ในระดับ Deep Technology (Deep Technology 
Research Roadmap) ส าหรบัอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้เห็นภาพรวม
องคป์ระกอบห่วงโซ่คุณค่าและประเดน็การวจิยัทีส่ าคญั  

• ก าหนดรูปแบบและแนวทางการบริหารกองทุน ด้าน อววน. ในรูปแบบ Active โดยต้อง
ปรบัปรุงกระบวนการด้านงบประมาณ การเบกิจ่าย การวัดผลและประเมนิผล รวมถงึการ
เปิดใหใ้ชทุ้นจากเอกชน และการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมกบัคณะนกัวจิยั 

• สรา้งระบบนิเวศทางการวจิยัทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการพฒันาวจิยัทุกด้านของ อววน.      
ทัง้แบบมุ่งเป้าหมายเชงิยุทธศาสตรแ์ละบูรณาการศาสตรอ์ย่างสมดุล รวมถงึส่งเสรมิระบบ 
Research Funding ที่จูงใจให้เกดิผลงานที่สร้างประโยชน์ทางธุรกิจ เศรษฐกจิ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ 

• การสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย และ งานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Research 
Market Match Making Platform) ของแต่หน่วยงานภายใต ้กระทรวง อว. เพือ่ใหภ้าคธุรกจิ
น าไปใชจ้รงิ หรอื มกีารน าไปต่อยอดทางธุรกจิไดจ้รงิ  

 
กิจกรรมส าหรบั เสาหลกัท่ี 3 ประกอบด้วย 

• สรา้งผูน้ าชุมชนเพือ่น า ววน. ไปใชใ้นการพฒันาพืน้ที่ 
•  ใช ้ววน. วางพืน้ฐานการสรา้งวสิาหกจิชุมชน 
• ทบทวนกฎหมาย และ กฎระเบยีบ ที่เกี่ยวขอ้งเพื่ออ านวยความสะดวกให้เกดิ นวตักรรม 

และ Startup ในประเทศไทย เช่น การจดสทิธบิตัรและการบงัคบัใช ้
 

กิจกรรมส าหรบั เสาหลกัท่ี 4 ประกอบด้วย 

• ขยายขอบเขตสหกจิศกึษาจาก 3-4 เดอืน เป็น 1 ปี หรอืจดัท าเป็นโครงการต่อเนื่องหลงัจาก
จบการศึกษาและ ที่ให้ผู้ เรียนได้ร่วมท างานจริง (Action-based Learning)  ร่วมกับ
ภาคเอกชน  
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• ปรบัแนวคดิการรบัรูห้น่วยกติการศกึษา (Credit Bank/Borderless University) ซึง่ใหผู้เ้รยีน
สามารถสะสมหน่วยกติวชิาทีเ่รยีน และเลอืกเรยีนไดอ้ย่างอสิระ  

• ปรบัรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบั กลุ่มเป้าหมายการให้การศึกษา โดยม ีLearning 
Platform ทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย สะดวก ทุกที ่ทุกเวลา 

• แผนแม่บทการยกระดบัสถาบนัอุดมศกึษา โดยใช ้Global Benchmark 
• ปรบัเกณฑ์วิทยาฐานะ โดยค านึงถึงประโยชน์และผลกระทบของงานวิจยัประกอบองค์

ความรู ้
• การสร้างระบบ Partnership เพื่อดงึบุคลากรดา้น อววน. ระดบัโลกเขา้สู่ประเทศไทย หรอื

ท างานร่วมกบัหน่วยงานดา้น อววน. ในไทย 
• ยกระดบัหลกัสตูรวชิาชพี ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรไ์ปสูร่ะดบัปรญิญาบตัร 

 
กิจกรรมท่ีส่งผลในหลายเสาหลกั  
 
กิจกรรมร่วมส าหรบั 4 เสาหลกั ประกอบด้วย 

• Pilot Program of Development Sponsorship รายพื้นท่ีผ่าน ววน. 
เป็นโครงการที่ให้สถาบันการศึกษารับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย โดย

จะต้องก าหนดประเด็นปัญหา เป้าหมายการพัฒนาของพื้นที่ โจทย์วิจัย โอกาสสร้าง
นวตักรรม ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน ผ่านการถ่ายทอด (Transfer) องค์ความรู้ที่สถาบนั
ศึกษามีให้กับชุมชน และกลไกการท างานร่วมกันระหว่ างชุมชนกับสถาบันการศึกษา 
เพือ่ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่น (Transform) ชุมชนในพืน้ที ่

 
กิจกรรมร่วมส าหรบั เสาหลกัท่ี 1 2 และ 3 ประกอบด้วย 

• เร่งรดัพฒันาบทบาทของประเทศไทยให้เป็นผู้น าเครือข่าย เช่ือมโยง การอุดมศึกษา 
วิจยั พฒันา Science and Technology ในภมิูภาค 

ประเทศไทยควรที่จะใช้ความสามารถในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรอืองค์
ความรู้ในแขนงที่ดกีว่าประเทศอื่น เพื่อช่วยเหลอื สนับสนุนการพฒันาของประเทศที่ด้อย
กว่า เป็นการสรา้ง Ecosystem ทีป่ระเทศไทยเป็นผูน้ าและผูใ้ห ้เสรมิจากการม ีEcosystem 
ทีป่ระเทศไทยเป็นผูร้บัจากประเทศอื่น ทัง้นี้เพื่อสรา้งคุณค่าและยกระดบัความเป็นผูน้ าทาง
ความคดิและความรูข้องประเทศไทยในภูมภิาค 
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กิจกรรมร่วมส าหรบั เสาหลกัท่ี 2 และ 3 ประกอบด้วย 

• สร้าง Excellence Center ร่วมกบัภาคเอกชน เพื่อสร้าง Sandbox รายอตุสาหกรรม 
ประเทศไทยมีโอกาสในการวิจัยและพัฒนา สร้างนวตักรรมเฉพาะทางส าหรับ

อุตสาหกรรมตามยุทธศาสตรข์องประเทศ การร่วมมอืกบัภาคเอกชน เป็นวธิทีีม่ปีระสทิธผิล
ในทางปฏบิตัมิากที่สุด ในการก าหนดกรอบงานวจิยัและพฒันาเพื่อให้การวจิยัและพฒันา
นัน้กา้วไปสูค่วามเป็นเลศิ ทัง้นี้ ในกรณีทีง่านวจิยัยงัอยู่ในขัน้ตอนของ Prototype หรอื Lab 
Scale ตลอดจนต้องการการสอบทานเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนทีจ่ะพฒันาไปสู่ Industrial Scale 
ก็ควรมกีารท า Sandbox ของงานวจิยั หรอืเทคโนโลยีนัน้ ๆ เพื่อเป็นการทดสอบผลของ
งานวจิยั และเทคโนโลยใีนวงจ ากัด (Limited Scope of Application) เพื่อให้ได้ข้อมูลมา
ปรบัปรุงก่อนที ่จะพฒันาไปสูก่ารใชป้ระโยชน์ในระดบัอุตสาหกรรม 

• ทบทวนและปรบัปรงุเงื่อนไขการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยข์องทรพัยสิ์นทางปัญญา 
(IP Commercialization) 

การทบทวนขอ้จ ากดัทัง้ในด้านกฎระเบยีบ กฎหมาย ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการ
ทรพัยส์นิทางปัญญา เพื่อใหเ้กดิความมปีระสทิธภิาพในการรบัรอง และคุม้ครองทรพัย์สนิ
ทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการใช้ประโยชน์จากทรพัย์สินทาง
ปัญญา ทีม่คีุณค่าและสามารถขยายผลในเชงิพาณิชยไ์ด ้ซึ่งครอบคลุมถงึกระบวนการและ
รปูแบบทีผู่เ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิทางปัญญาสามารถมหีุน้สว่นในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อมกีารใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากทรพัย์สินทางปัญญา อาทิ ส่วนแบ่งรายได้ การมหีุ้นในนิติ
บุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ ในส่วนของสถาบนัการศกึษา ควรพฒันาระบบ กลไก ในการใชป้ระโยชน์
ทรพัยส์นิทางปัญญาทีส่ร้างขึ้นในสถาบนั ยกตวัอย่างเช่น การจดัตัง้ส านักการบรหิารสทิธิ
ในทรพัยส์นิทางปัญญา/เทคโนโลย ี(IP/Technology Licensing Office) การจดัตัง้หน่วยงาน
ในรปูแบบมลูนิธ ิหรอื Holding Company เพือ่เป็นกลไกเชื่อมโยงใหน้กัวจิยัสรา้งงานวจิยัที่
ตอบโจทยต์ลาด และภาคธุรกจิ ตลอดจนเพื่อใหน้ักวจิยัเจ้าของทรพัยส์นิทางปัญญาได้รบั
สว่นตอบแทน โดยทีย่งัคงมุ่งเน้นการสรา้งงานวจิยัต่อไป 

• พฒันาฐานข้อมูลเก่ียวกบัองคค์วามรู้ งานวิจยั และนวตักรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  
พฒันาศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกบัองค์ความรู้ งานวจิยั และนวตักรรม ที่

ประชาชนสามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในวงกว้าง เพื่อให้ใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาข้อมูลส าหรบัเรียนรู้ การท างานวิจยั และการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาด้านต่าง ๆ ท าให้การลงทุนจากการพฒันาองค์ความรู้และผลงานวจิยัที่เกดิไดใ้ชใ้ห้
เกดิประโยชน์สงูสุด และสง่ผลต่อประสทิธภิาพการพฒันาประเทศทีร่วดเรว็ขึน้ 
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VI. กลยทุธใ์นการด าเนินการ 
 

กลยุทธ์การด าเนินการจะเป็นการสนับสนุนใหส้ามารถจดัท ากจิกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ไดแ้ก่ 

 
1. การส่ือสารท่ีแม่นย าและมีประสิทธิภาพ  

การสือ่สารจะต้องปรบัปรงุรปูแบบและช่องทางการส่ือสารใหเ้หมาะกบักลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละประเด็น  โดยสื่อให้เกิดความเข้าใจถึง (1) ล าดับความส าคัญในการด าเนินการ (2) 
กลุ่มเป้าหมาย (3) เป้าประสงคใ์นการด าเนินการและผลสมัฤทธิท์ีค่าดหวงั โดยเฉพาะตอ้งน าเสนอ
ทางเลอืกอื่น ๆ จากฉากทศัน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในสถานการณ์ทีผ่นัผวนเป็นแผนงานส ารองเสมอ 

 
2. การปรบัปรงุแก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาด้าน อววน. 
การปรบัปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันาดา้น อววน. ซึง่ประกอบดว้ยหลายประเดน็ อาทเิช่น 
• การบรหิารจดัการดา้นการเงนิและงบประมาณ ทีต่อ้งปรบัเหมาะสมกบัภารกจิของแต่ละ

หน่วยงานภายใต ้กระทรวง อว. 
• การด าเนินการดา้นธุรกจิเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญาและนวตักรรม 
• การบรหิารจดัการบุคลากรดา้น อววน. ทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ ทัง้สญัชาติ

ไทย และ/หรอื  ไม่ใช่สญัชาตไิทย 
• การบรหิารจดัการทรพัย์สนิและทรพัยากรส าหรบั อววน.อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์

สงูสุด 
 

3. การจดัสรรงบประมาณและแนวทางบริหารงบประมาณจากกองทุนด้าน ววน. 
เนื่องจากงบประมาณด้าน ววน. ที่มจี ากดั ควรได้รบัการจดัสรรในเชิงยุทธศาสตร์และมี

ล าดบัความส าคญัทีเ่หมาะสมควรใหม้คีวามคล่องตวัในการจดัหางบประมาณจากแหล่งอื่นมากขึน้ 
ซึ่งไดแ้ก่ การหารายได้ หรอื เงนิทุน ววน. มาจากหน่วยงานอื่น ๆ มาใชด้ าเนินการ หรอื เพิม่ใน
กองทุนได้   ทัง้นี้เพื่อให้มเีงนิทุนด าเนินการได้ตามเป้าหมายและไม่ต้องพึ่งงบประมาณภาครฐั
เพยีงทางเดียว นอกจากนัน้การหารายได้และเงนิทุนจ าเป็นจะเปิดมีพนัธมติรในการหาเงินทุน 
หรอื กองทุนดา้น ววน. จากทัง้ภาครฐั และ/หรอื ภาคเอกชน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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4. การบริหารจดัการหน่วยงานในกระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
การสร้าง Enterprise Mindset ในแนวคดิการด าเนินงาน รูปแบบและวธิกีารด าเนินงาน ที่

จะสรา้ง Social Lab หรอื Policy Sandbox โดยผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะนบัเป็นผลการเรยีนรู ้และ ขอ้สงัเกต
ในการพฒันาต่อยอด   ทัง้นี้จ าเป็นตอ้งสรา้งวฒันธรรมใหม่ และ ธรรมาภบิาลในการบรหิารงานให้
เกดิประสทิธภิาพและมคีวามโปร่งใส  

 
5. การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการตามนโยบาย  

การตดิตามและประมวลความก้าวหน้าของการด าเนินการตามนโยบาย จะต้องสร้างฉาก
ทศัน์ (Scenario) ด้านนโยบายที่หลากหลายรูปแบบรองรบัสถานการณ์ที่ต่างกัน เมื่อท าการ
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน จะสามารถ
ปรบัเปลีย่นแนวนโยบายและแผนงานให้ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง อกีทัง้ยงัคงเอาประชาชน
และผลสมัฤทธิเ์ป็นทีต่ ัง้เสมอ 
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VII. บทสรปุ 
 
แนวคดิยุทธศาสตร์นี้ เน้นความส าคญั “ยุทธศาสตร ์4 เสาหลกั 5 Quick Wins” ซึ่งไดก้ าหนดแนว

ทางการด าเนินการไว ้2 แนวทาง ไดแ้ก่ 
1. แนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วนที่สามารถด าเนินการให้เกดิผลสมัฤทธิภ์ายใน 1 ปี (Quick Wins)     

จ านวน 5 โครงการ ประกอบดว้ย 
1. โครงการเพิม่ทกัษะ (Upskill/Reskill) บณัฑติจบใหม่ ดา้นทกัษะดา้นดจิทิลั 
2. Thailand Hackathon 
3. Thailand Foresight Consortium 
4. กระทรวง อว. น าพลงัปัญญาเพื่อพฒันาชาต ิ1 สถาบนัอุดมศกึษา 1 พืน้ที ่
5. เปลีย่นคนเกษยีณเป็นพลงั  

2. แนวทางการวางรากฐานทีก่่อใหเ้กดิผลสมัฤทธิใ์นระยะยาว (Foundation) 25 กจิกรรม 
 

ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ต้องมกีารจดัสรรงบประมาณและบุคคลากรที่
เหมาะสมกบัแนวทางดงักล่าว อกีทัง้ต้องทบทวนล าดบัความส าคญัการด าเนินการตามสถานการณ์และ
ปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และจ าเป็นต้องสรา้งคณะท างานคาดการณ์อนาคต (Foresight 
team) เพื่อสร้างฉากทศัน์ (Scenario) ด้านนโยบายที่หลากหลายรูปแบบรองรบัสถานการณ์ที่ต่างกนั 
และคณะท างานเพื่อติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
เพือ่ใหส้ามารถปรบัเปลีย่นแนวนโยบายและแผนงานใหต้อบสนองต่อการเปลีย่นแปลง และบรรลุผลตาม
เป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด ้

กลยุทธห์ลกัส าคญัในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การสือ่สารทีแ่ม่นย า (2) ปรบัปรุงแก้ไข
กฎหมายทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันา อววน. (3) การบรหิารจดัการกองทุนดา้น ววน. ที่ใหเ้ขา้ถงึแหล่ง
เงนิทุนอื่นได ้(4) การพฒันาทศันคตใินการบรหิารจดัการ (5) การตอบสนองต่ออุปสรรคทีส่ง่ผลต่อความ
คบืหน้าของผลการด าเนินการ จ าเป็นต้องวเิคราะห์ทางเลือกและเตรยีมพร้อมให้มแีนวทางปรบัตวัที่
เหมาะสมกบัสถานการณ์เป็นระยะ 

ที่ส าคัญการร่วมแก้ปัญหาจากวิกฤติ Covid-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา และ
บรรเทาผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยการใช้พลังปัญญาจากความรู้และ
งานวจิยัไปช่วยประชาชน ถอืเป็นสิง่ทีต่้องด าเนินการใหเ้ป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน อกีทัง้ตอบสนองกบั
นโยบายของรฐับาล 
  


