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ตามที่ไดมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 โดยใหมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และกํากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อ
ใหการพัฒนาประเทศเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยุบรวมหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเขาดวยกัน ทั้งนี้ ใหมีการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และ
แผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล QA NEWS จึงขอนํานโยบายและยุทธศาสตร
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมานําเสนอเพื่อเปนแนวทางการวางแผนการจัดการศึกษาและวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 เปนกรอบแนวทางการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกัน เพื่อการพัฒนาประเทศ ที่สอดคลองกับทิศทาง
ของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) กําหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพือ่ ใหประเทศไทยบรรลุวสิ ยั ทัศน “ประเทศไทย
มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม ไดกาํ หนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร
ในการพัฒนาระบบ อววน. โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศระยะยาว รวมทั้งโจทยทาทายที่สําคัญของ
ประเทศ อาทิ ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
แผนแมบทภายใตยทุ ธศาสตรชาติ 23 ฉบับ ประเด็นเรงดวน 5 ปแรก
ของยุทธศาสตรชาติ 15 ประเด็น และนโยบายอื่นๆ ที่สําคัญของ
รัฐบาล สรุปประเด็นการพัฒนาที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมจะมีบทบาทสําคัญเพื่อสนับสนุนใหโจทยทาทาย
สําคัญของประเทศบรรลุเปาหมายได ดังนี้
1. การสรางคน มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต และมีทักษะที่จําเปนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การสรางองคความรู มุงเนนการวิจัยเพื่อสะสมความรู
เพื่อเปนการวางรากฐานสําหรับอนาคต และการพัฒนาตอยอด
องคความรูไปสูขีดความสามารถและความเขมแข็งของประเทศ
ในดานตางๆ

3. การสรางนวัตกรรม มุงเนนการบมเพาะและพัฒนา
ขีดความสามารถผูประกอบการ นวัตกรรม การพัฒนาระบบนิเวศ
ทางนวัตกรรมในดานตางๆ ใหเอือ้ ตอการสรางและแปลงนวัตกรรม
สูมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม
4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุงเนนการสงเสริมให
มหาวิทยาลัยเปนฟนเฟองสําคัญสําหรับการสรางคน สราง
องคความรู และการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของ
ประเทศผานการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจกลุมมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู รวมทั้งจัดระบบ และ
การบริหารจัดการ
นอกจากนี้ ไดเสนอแนะกระบวนการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมแบบใหม ทีม่ งุ เนนเปาหมายเพือ่ ตอบโจทยประเทศ
และเกิดผลกระทบสูง ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนจากการวิจัยและนวัตกรรมที่มาจากอุปทาน
(Supply Side) ทีต่ อบโจทยของผูว จิ ยั ไปสูก ารวิจยั และนวัตกรรม
ทีม่ าจากอุปสงค (Demand Side) เพือ่ ตอบโจทยประเทศ ภาคเศรษฐกิจ
และภาคสังคม
2. ปรั บ แนวทางการจั ด สรรทุ น วิ จั ย จากหั ว ข อ วิ จั ย ราย
โครงการ เปนวาระการวิจัยที่เปนโครงการขนาดใหญ มีเปาหมาย
ชัดเจนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
3. ปรั บ แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ก ระจายไปทุ ก
สาขา เปนการวิจัยและพัฒนาที่มีจุดเนนเพื่อสาขาใดสาขาหนึ่ง
โดยเฉพาะ
4. ตองมีการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความเปนเลิศ
ทางเทคโนโลยี การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ประเทศ
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5. ปรับกระบวนการดําเนินงานจากหนวยงานเดียวซึ่งทําให
เกิดการทับซอนระหวางหนวยงาน เปนการดําเนินงานในรูปแบบ
ที่ เ กิ ด การสร า งเครื อ ข า ยการพั ฒ นานวั ต กรรมและการวิ จั ย
อยางเปนระบบ
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570
นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 กําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ “เตรียม
คนไทยแหงศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจทีก่ ระจายโอกาสอยางทัว่ ถึง
สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็ง
ทางนวัตกรรมระดับแนวหนาในสากล นําพาประเทศไปสูป ระเทศ
ที่พัฒนาแลว”
ในการจั ด ทํ า นโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ฉบับนี้ คํานึงถึงบริบท
โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และการปฏิรูปประเทศ
ในปจจุบนั ซึง่ รวมถึงการจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจยั และนวัตกรรม เปนกระทรวงใหม เพือ่ เปนกลไกในการปรับเปลีย่ น
ประเทศไทยไปสูประเทศที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม จึงออกแบบ
นโยบายและยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ ให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งสามารถ
มีสวนรวมในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในลักษณะแพลตฟอรม
(Platform) ความรวมมือ ตามเปาประสงคของการพัฒนาใน 4 ดาน
ไดแก
1. การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
2. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของ
สังคม
3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแขงขัน
4. การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
ลดความเหลื่อมล้ํา
โดยดําเนินงานควบคูไปกับการปฏิรูประบบ อววน.

แพลตฟอรมการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร
เพื่ อ บรรลุ ซึ่ ง เป า หมายของการพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม ไดกาํ หนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ในแตละแพลตฟอรม พรอมระบุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ
(Objectives and Key Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใต
แตละแพลตฟอรม ซึ่งในอนาคตสามารถทบทวนและปรับปรุง
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณและนโยบาย
ของประเทศได
แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ในระยะยาว จําเปนตองลงทุนในทรัพยากรบุคคลและสถาบัน
ความรู โดยเปาหมายของการลงทุนพัฒนากําลังคนและสถาบัน
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ความรู ตองปรับเปลี่ยนจากการลงทุนที่ตอบโจทยระยะสั้น ไปสู
การลงทุ น ที่ จ ะเป น รากฐานของการพั ฒ นาในระยะยาวให ไ ด
มากขึ้น ซึ่งรวมถึงการพัฒนากําลังคนใหมีความรูและทักษะ
ทีส่ อดคลองกับการทํางานและการใชชวี ติ ในศตวรรษที่ 21 การสราง
องคความรูจากงานวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
ทั้งนี้เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปนของตนเอง และกาวสูความเปนผูนําในสาขาที่เปนจุดแข็งของ
ประเทศ เพือ่ ลดการพึง่ พาทรัพยากรบุคคลผูเ ชีย่ วชาญจากตางประเทศ
ลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศซึ่งจะนําไปสูการขาดดุล
ทางเศรษฐกิจ และเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ
ประเทศในระยะยาว และผลักดันใหประเทศไทยกลายเปนประเทศ
พัฒนาแลว
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Objectives and Key
Results: OKR)
เปาหมาย O1 พัฒนากําลังคนและสถาบันความรูเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไปสูการเปนประเทศ
รายไดสูง
ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากรหนึ่ง
หมื่นคนภายในป 2564
KR1.2 คนไทยทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอมเขาสูอาชีพและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
KR1.3 มีกาํ ลังคนและสถาบันความรู/ สถาบันเฉพาะทางชัน้ นํา
ของโลก
KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผูสําเร็จการศึกษาใหมมีทักษะตรง
หรือใกลเคียงกับที่ตลาดงานตองการ จํานวน 1 ลานคน
KR1.5 สัดสวนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม (STEM degrees)
แพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู
ประกอบดวย 6 โปรแกรม คือ
P 1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพ
P 2 ผลิตกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
P 3 ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ
อนาคต
P 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อนประเทศ
ในอนาคต (AI for All)
P 5 สงเสริมการวิจยั ขัน้ แนวหนา และการวิจยั พืน้ ฐานทีป่ ระเทศไทย
มีศักยภาพ
P 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยที่สําคัญ
รายละเอียดของแตละโปรแกรมจะนําเสนอฝนฉบับหนา
(ตอฉบับหนา)



