นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
(ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน)
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรม (ศาสตราจารย (พิ เศษ)
ดร.เอนก เหล าธรรมทัศ น) ไดมีน โยบายในการจั ด ทำงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนให “อว. เปนหนวยงานที่พัฒนา
ประเทศโดยใชค วามรูแ ละพลังปญ ญา” โดยจะขยายการดำเนินงานไปสูพื้นที่ เนนกลไกการทำงานเชิงรุกให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม บูรณาการดานการอุ ดมศึกษาและดานวิทยาศาสตร วิจั ยและนวัตกรรม เพื่ อใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอประชาชนอยางรวดเร็ว
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อว. จะผลักดันกิจกรรมสำคัญเรงดวน ๕ เรื่อง ดังนี้
๑. ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ
๒. จัดตั้งวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา)
๓. สนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาเรงดวน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๔. ผลั ก ดั น การลงทุ น โครงสร างพื้ น ฐานเพื่ อ สร างองค ค วามรู ขั้ น สู ง พั น ธมิ ต รทางยุ ท ธศาสตร และ
วางรากฐานใหประเทศ
๕. พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย และสรางแรงจูงใจ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ
และทุกระบบ
ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญเรงดวนนี้จะเริ่มดำเนินการแลวตั้งแตในปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนตนไป
๑. ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ เพื่อเปนกลไกสำคัญของ อว.
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยจะใชศักยภาพมหาวิทยาลัย (อาจารย/
นิสิต/ นักศึกษา/ องคความรู) และหนวยงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับ “อว.สวนหนา” ทำงาน
เชิ งรุก ปฏิ บั ติงานในพื้ นที่ ชวยแกไขปญหาในชุ มชน สนั บสนุนการพั ฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อนไทยไป
ดวยกันขยายผลจากฐานโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบลป ๒๕๖๔ ยกระดับตำบลที่มีความพรอมไปสูระดับยั่งยืน
นอกจากนี้ จะเนนการมีสวนรวมและขอเสนอของเยาวชนเปนพลังในการพัฒนาประเทศ ผานกลไก
Hackathon และจะผลักดันเพื่อใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน/ พื้นที่ โดยกลไก “มหาวิทยาลัยใหเปนตลาด
(University as Marketplace)” ใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ของ อว. เปนหนวยกระตุนเศรษฐกิจที่
สำคัญ สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูประกอบการ ประชาชนในพื้นทีส่ ามารถสรางรายได
๒. จัดตั้งวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา)
เน นขั บเคลื่ อนพั ฒนาวิ ชาการ วิ จั ยและพั ฒนาบุ คลากรด านสั งคมศาสตร ครั้ งสำคั ญของประเทศ ควบคู ไปกั บ
การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดยจะบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลธั ช ชาให เกิ ด ความยั่ ง ยื น
สรางสมดุลทางวิชาการและเพื่อใชประโยชนจากองคความรู งานวิจัยแบบสหวิทยาการ เชื่อมโยงสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคต ซึ่งในเบื้องตนประกอบดวย ๕ สถาบัน คือ สุวรรณภูมิศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา ศูนยพิพิธภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ และศูนยชางศิลปทองถิ่น
-๑-

๒/๓. สนับสนุน...

๓. สนับสนุนและขั บเคลื่อนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาเรงดวน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยแบบมุงเปาที่เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ และนำองคความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชแกไขปญหาเรงดวน
๓.๑ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อรองรับสถานการณการระบาดของ COVID-19 และเดินหนา
สรางความมั่นคงของประเทศดานสุขภาพ สามารถพัฒนาเพื่อผลิตยา วัคซีน และนวัตกรรมทางการแพทยไดเอง
มีอุตสาหกรรมการแพทย สาธารณสุขที่พึ่งพาตัวเองได โดยมีตัวอยางผลงานวิจัยที่เปนรูปธรรมที่ผานมา เชน วัคซีน
ชุดตรวจนวัตกรรมทางการแพทย
๓.๒ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม เชน PM 2.5 ภัยแลง การอยูกัน
ของคนทุกชวงวัย พลังจากผูสูงอายุ-เปลี่ยนคนเกษียณเปนพลัง
๓.๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริม Bio-Circular-Green
(BCG) Economy โดยมุงเนนการบริการที่เปนเอกลักษณของไทย และเนนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง
คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย
๓.๔ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการพึ่งพา
ตนเอง แปลงทุนวัฒนธรรมสูสินคาและบริการเชิงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
๔. ผลักดันการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสรางองคความรูขั้นสูง พันธมิตรทางยุทธศาสตรและ
วางรากฐานใหประเทศ มุงใหเกิดการรวมลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน การใชทรัพยากรโครงสรางพื้นฐานรวมกัน
และการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนานาชาติ ผ านกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการของศูนยความเปนเลิศทาง
การวิจั ยในภู มิ ภ าคตางๆ ของประเทศ เช น ความร ว มมือ อวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพื่ อพั ฒ นา
เทคโนโลยีดานการสำรวจอวกาศและดาราศาสตร, โครงการสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน
3 GeV ซึ่งจะทำใหประเทศไทยเปนศูนยกลางวิจัยดานแสงซินโครตรอนชั้นแนวหนาของโลก, เมืองนวัตกรรมอาหาร,
คลังขอมูลสารสนเทศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค
๕. พลิกโฉมระบบการอุ ดมศึ กษาของไทย และสรา งแรงจูงใจ สนั บสนุ น การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ในทุกระดับและทุกระบบ เพื่อขับเคลื่อนและปลดล็อกขอจำกัด และสงเสริมระบบนิเวศของการเรียนรูตลอดชีวิต
๕.๑ พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University) โดยผลักดันมหาวิทยาลัยให
สามารถพัฒ นาความเปนเลิศตามความชำนาญและจุดมุงเนนของแตละกลุมมหาวิทยาลัย ผาน ๕ กลไก ไดแก
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร ความเปนนานาชาติ การบริหารงานวิจัย
และนวั ตกรรม และการสร างเครื อข ายความร วมมื อ เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ยมี ค วามชั ด เจนในภารกิ จ และสามารถ
ดำเนินการใหเกิดผลตามทีม่ ุงไว
๕.๒ สรางแรงจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับและทุกระบบโดยผลักดันระบบ
ตำแหนงทางวิชาการในรูปแบบใหม (ศาสตราจารยปฏิบัติ/ ศาสตราจารยวิจัย/ ศาสตราจารยดานการสอน) ใหทุน
พัฒนาบุคลากรและเสนทางอาชีพ สนับสนุนใหภาคประชาชนและสังคมมีสวนสำคัญในการพัฒนาการอุดมศึกษา
และสนับสนุนใหเกิดประชาชนนักวิจัย บูรณาการการใหทุนการศึกษา/ ทุนวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
สนั บ สนุ น และขยายโอกาสทางการศึ ก ษาให กั บ กลุ ม ผู ด อ ยโอกาส เช น นั ก ศึ ก ษาในจั ง หวั ด ชายแดนใต
จังหวัดชายขอบ และนักศึกษาผูพิการ

๓/๕.๓ พัฒนา...
-๒-

๕.๓ พัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน โดยเฉพาะการสรางและพัฒนาครูในทุกระดับ รวมทั้ง
ครูอาชีวะ และสนับสนุนการเตรียมเยาวชน เชน จัดตั้งสาธิตอาชีวะ เปนตน
๕.๔ พัฒ นากำลังคนทุกชวงวัยผานระบบการอุดมศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ พัฒ นารูปแบบ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับทุกกลุมคน พัฒนาเยาวชน นิสิต นักศึกษาใหเปนพลังของชาติ เสริมสรางทักษะเพื่อสราง
โอกาสใหประชาชนมีอาชีพและรายได สรางความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานโดยสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ โดยพั ฒ นาการศึกษาแบบผสมผสานในสถานการณ COVID-19, จั ดทำหลั กสู ตร Upskill/Reskil
l ในลักษณะ non-degree เพื่อพัฒนาทักษะ และสรางความพรอมใหกับประชาชน ใหตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ
๕.๕ สรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยเขาถึงแหลงเรียนรู
ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร อยางทั่วถึง สงเสริม
ใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลในทองถิ่น สรางแรงบันดาลใจที่จะนำไปปรับใช ใหเขากับ
บริบทของแตละพืน้ ที่ แตละวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนสงผลตอการพัฒนาประเทศ
๕.๖ เสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะใน CLMV ทั้งดานการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเกิดการพัฒนาของภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม และเสริมสรางความสัมพันธกับ
ตางประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป
-------------------------------------

-๓-

