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นโยบายการจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.เอนก  เหลาธรรมทัศน) 

 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย(พิเศษ) 

ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน) ไดมีนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนให “อว. เปนหนวยงานที่พัฒนา
ประเทศโดยใชความรูและพลังปญญา” โดยจะขยายการดำเนินงานไปสูพ้ืนที่ เนนกลไกการทำงานเชิงรุกให
เกิดผลอยางเปนรูปธรรม บูรณาการดานการอุดมศึกษาและดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอประชาชนอยางรวดเร็ว  

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อว. จะผลักดันกิจกรรมสำคัญเรงดวน ๕ เรื่อง ดังนี ้
๑. ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ 
๒. จัดตั้งวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา) 
๓. สนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาเรงดวน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๔. ผลักดันการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสรางองคความรูขั้นสูง พันธมิตรทางยุทธศาสตร 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
เชิงรุก ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ชวยแกไขปญหาในชุมชน สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อนไทยไป
ดวยกันขยายผลจากฐานโครงการมหาวิทยาลัยสูตำบลป ๒๕๖๔ ยกระดับตำบลที่มีความพรอมไปสูระดับยั่งยืน  

 นอกจากนี้ จะเนนการมีสวนรวมและขอเสนอของเยาวชนเปนพลังในการพัฒนาประเทศ ผานกลไก 
Hackathon และจะผลักดันเพ่ือใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจในชุมชน/ พ้ืนที่ โดยกลไก “มหาวิทยาลัยใหเปนตลาด 
(University as Marketplace)” ใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ของ อว. เปนหนวยกระตุนเศรษฐกิจที่
สำคัญ สนับสนุนและเปดโอกาสใหผูประกอบการ ประชาชนในพื้นท่ีสามารถสรางรายได  

 
๒. จัดตั้งวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย (ธัชชา) 

เนนขับเคลื่อนพัฒนาวิชาการ วิจัยและพัฒนาบุคลากรดานสังคมศาสตรครั้งสำคัญของประเทศ ควบคูไปกับ 
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจะบูรณาการขับเคลื่อนและขยายผลธัชชาใหเกิดความยั่งยืน 
สรางสมดุลทางวิชาการและเพ่ือใชประโยชนจากองคความรู งานวิจัยแบบสหวิทยาการ เชื่อมโยงสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคต ซึ่งในเบื้องตนประกอบดวย ๕ สถาบัน คือ สุวรรณภูมิศึกษา 
เศรษฐกิจพอเพียง โลกคดีศึกษา ศูนยพิพิธภัณฑศิลปกรรมแหงชาติ และศูนยชางศิลปทองถ่ิน  

๒/๓. สนับสนุน... 
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๓. สนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยที่สามารถแกไขปญหาเรงดวน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยแบบมุงเปาที่เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ และนำองคความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใชแกไขปญหาเรงดวน  

๓.๑ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือรองรับสถานการณการระบาดของ COVID-19 และเดินหนา
สรางความมั่นคงของประเทศดานสุขภาพ สามารถพัฒนาเพ่ือผลิตยา วัคซีน และนวัตกรรมทางการแพทยไดเอง 
มีอุตสาหกรรมการแพทย สาธารณสุขท่ีพ่ึงพาตัวเองได โดยมีตัวอยางผลงานวิจัยที่เปนรูปธรรมที่ผานมา เชน วัคซีน 
ชุดตรวจนวัตกรรมทางการแพทย 

๓.๒ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยทาทายของสังคม เชน PM 2.5  ภัยแลง การอยูกัน
ของคนทุกชวงวัย พลังจากผูสูงอาย-ุเปลี่ยนคนเกษยีณเปนพลัง 

๓.๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน สงเสริม Bio-Circular-Green 
(BCG) Economy โดยมุงเนนการบริการที่เปนเอกลักษณของไทย และเนนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง 
คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย  

๓.๔ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการพ่ึงพา
ตนเอง แปลงทุนวัฒนธรรมสูสินคาและบริการเชิงวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

๔. ผลักดันการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน เพื่อสรางองคความรูขั้นสูง พนัธมิตรทางยุทธศาสตรและ
วางรากฐานใหประเทศ มุงใหเกิดการรวมลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน การใชทรัพยากรโครงสรางพ้ืนฐานรวมกัน  
และการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนานาชาติ ผานกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการของศูนยความเปนเลิศทาง 
การวิจัยในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ เชน ความรวมมืออวกาศไทย (Thai Space Consortium) เพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีดานการสำรวจอวกาศและดาราศาสตร, โครงการสรางเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 
3 GeV ซึ่งจะทำใหประเทศไทยเปนศูนยกลางวิจัยดานแสงซินโครตรอนชั้นแนวหนาของโลก, เมืองนวัตกรรมอาหาร, 
คลังขอมูลสารสนเทศการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค  

๕. พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย และสรางแรงจูงใจ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ในทุกระดับและทุกระบบ เพื่อขับเคลื่อนและปลดล็อกขอจำกัด และสงเสริมระบบนิเวศของการเรียนรูตลอดชีวิต  

๕.๑ พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University) โดยผลักดันมหาวิทยาลัยให
สามารถพัฒนาความเปนเลิศตามความชำนาญและจุดมุงเนนของแตละกลุมมหาวิทยาลัย ผาน ๕ กลไก ไดแก 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร  ความเปนนานาชาติ  การบริหารงานวิจัย
และนวัตกรรม และการสรางเครือขายความรวมมือ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในภารกิจและสามารถ
ดำเนินการใหเกิดผลตามท่ีมุงไว  

๕.๒ สรางแรงจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับและทุกระบบโดยผลักดันระบบ
ตำแหนงทางวิชาการในรูปแบบใหม (ศาสตราจารยปฏิบัติ/ ศาสตราจารยวิจัย/ ศาสตราจารยดานการสอน) ใหทุน
พัฒนาบุคลากรและเสนทางอาชีพ สนับสนุนใหภาคประชาชนและสังคมมีสวนสำคัญในการพัฒนาการอุดมศึกษา 
และสนับสนุนใหเกิดประชาชนนักวิจัย บูรณาการการใหทุนการศึกษา/ ทุนวิจัยที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
สนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับกลุมผูดอยโอกาส เชน นักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต  
จังหวัดชายขอบ และนักศึกษาผูพิการ  

 

๓/๕.๓ พัฒนา... 
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๕.๓ พัฒนาบุคลากร การเรียนการสอน โดยเฉพาะการสรางและพัฒนาครูในทุกระดับ รวมทั้ง 
ครูอาชีวะ และสนับสนุนการเตรียมเยาวชน เชน จัดตั้งสาธิตอาชีวะ เปนตน 

๕.๔ พัฒนากำลังคนทุกชวงวัยผานระบบการอุดมศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ  พัฒนารูปแบบ 
การเรียนรูที่เหมาะสมกับทุกกลุมคน พัฒนาเยาวชน นิสิต นักศึกษาใหเปนพลังของชาติ เสริมสรางทักษะเพ่ือสราง
โอกาสใหประชาชนมีอาชีพและรายได สรางความพรอมในการเขาสูตลาดแรงงานโดยสอดคลองกับความตองการ
ของประเทศ โดยพัฒนาการศึกษาแบบผสมผสานในสถานการณ COVID-19, จัดทำหลักสูตร Upskill/Reskil 
l ในลักษณะ non-degree เพ่ือพัฒนาทักษะ และสรางความพรอมใหกับประชาชน ใหตรงกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการบริการ     

๕.๕ สรางแรงบันดาลใจใหกับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชน โดยเขาถึงแหลงเรียนรู 
ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร อยางทั่วถึง สงเสริม
ใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลในทองถิ่น สรางแรงบันดาลใจที่จะนำไปปรับใช ใหเขากับ
บริบทของแตละพ้ืนที่ แตละวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสงผลตอการพัฒนาประเทศ  

๕.๖ เสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยเฉพาะใน CLMV ทั้งดานการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหเกิดการพัฒนาของภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม และเสริมสรางความสัมพันธกับ
ตางประเทศโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน เกาหลี อินเดีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป 

------------------------------------- 


