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บทคัดยอ 
 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายการดำเนินงานเชิงพื ้นที่ 
โดยสนับสนุนการนำองคความรูดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ไปพัฒนางานในจังหวัด 
เพื่อยกระดับความเปนอยูใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศใหดีขึ้นอยางมีคุณภาพ โดยนำศักยภาพของ
จังหวัด มาผนวกกับความรูอันเกิดจากการวิจัยและพัฒนา ในการตอบโจทยบูรณาการเชิงสรางสรรค (Creative 
Integration) ที ่หลากหลายและยกระดับศักยภาพของชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสงเสริมการใช
ประโยชนงานดาน อววน. ในระดับพื้นท่ี  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ผูประกอบการดำเนิน
ธุรกิจบนฐานขององคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือใหสามารถชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ภายใต ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั ้งการสนับสนุนงานว ิจ ัยเพื ่อพัฒนาในเช ิงพื ้นท ี ่  (Area-based 
Collaborative Research : ABC) เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ จากฐานภายใน
อยางย่ังยืน อันนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 

 การศึกษาฉบับนี้ไดวิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตรของการสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทาง ววน. 

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. คือ อยูในสถานะถดถอย (Dogs) ซึ่งจำเปนตองมีการทบทวนภารกิจวาจะดำเนินการ

ตอไปอยางไร ซึ่งจากผลการศึกษาไดแผนการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทาง ววน. โดยยึดตามนโยบาย

หลัก งานดาน อววน. เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือยกระดับคณุภาพชีวิต สรางกลไก

เพื่อนำระบบการบริหารความรูทรัพยากรมนุษย บูรณาการศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สูการพัฒนาประเทศ เพ่ือ

ประชาชนอยางยั่งยืน  ซึ่งเปลี่ยนผานสูอนาคตในระยะ 5 ป ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร 6 กลยุทธ 17 แผนงาน โดยมี

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนผูนำในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สราง

ความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบดวย 2 กลยุทธ 5 แผนงาน ยุทธศาสตรที่ 2 

สรางบุคลากรและพัฒนาพื้นที่ในการเปนศูนยองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย 2 กลยุทธ 6 

แผนงาน ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความสามารถดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

และคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 2 กลยุทธ 6 แผนงาน 

จากการวิเคราะห-สังเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำแผนการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทาง ววน.  

ผูศึกษาเห็นวา หากเชื่อมโยงไปยังแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวของนั้น เพื่อใหการพัฒนาประเทศใหเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีปจจัยที่เปนภัย

คกุคามที่มีผลกระทบตอการดำเนินงาน ตองอาศัยการขับเคลื่อนและมีกระบวนการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผานโดย

ผูบริหาร และบุคลากรทุกฝายรวมมือกันจึงจะเกิดผลเปนแนวทางเดียวกัน มีการบูรณาการความรวมมือของบุคลากร

ที่มีสมรรถนะสูง ท้ังในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย จึงควรนำจุดเดนของการรวมกระทรวงที่มีโอกาสในการขับเคลื่อน

ประเทศ โดยการบูรณาการศาสตร 3 ศาสตร (วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร) เพื่อการสรางและพัฒนา

ประเทศและประชาชน ไปสูระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคา (Value Based Economy)  และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ตอไป 
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คำนำ 

แผนการสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.2566-2570) นี้เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอก และวิเคราะหตำแหนงยุทธศาสตร เพื่อเรียนรูตนเองและใหสามารถกำหนดกลยุทธที่ตอบโจทยการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคนี้  ที่ตองอาศัยทักษะที่มีความจำเปนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีทั้งทักษะ Soft skill ที่

จำเป นในการทำงานควบคู ก ับการพัฒนาทักษะ Reskill และ Upskill พรอมรับมือกับคลื ่น “Disruptive 

Technology” อยางเรงดวนในหวงเวลานี้ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก

มิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 

กระทรวง อว. เปนผูนำในการสรางการเปลี่ยนแปลงและใหองคความรูรวมถึงพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพ

ทุกระดับ ยกระดับรูปแบบการเรียนรูที ่ทันสมัย ตรงเปาหมายอนาคต สอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ   

สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานวิจัยภายใตกระทรวง อว. เปนศูนยรวมความรูและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ

ของประเทศ ควรตองใชความรูความสามารถท่ีมีไปชวยพัฒนาสังคม เพ่ือตอบโจทยการแกปญหาของประเทศ และ

แนวทางการปฏิบัติสรางการมสีวนรวมกับชุมชน สังคม ทองถ่ิน เพื่อใหสามารถรวมสรางการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ไปในทางที ่ดีขึ ้น และรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางยั ่งยืน ชวงเวลาสำคัญหลังวิกฤตโควิด  

การฟ นฟูเศรษฐกิจและสังคมตองการพลังและความสามารถของปญญาชนในการแกไขใหผ านวิกฤตนี้  

สถาบันอุดมศึกษาตองพลิกบทบาทเพื ่อรวมแกไขและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที ่ประเทศกำลังประสบ  

ใหสามารถเติบโตตอไปในอนาคตใหได  

ผูศึกษาเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงานภายใตกระทรวง อว. ซึ่งเปนกระทรวงใหม 

ที่มีหนวยงานทั้งสถาบันการศึกษา และหนวยงานวิจัย ที่ตองใชแนวคิดในการรวมสรางเศรษฐกิจฐานความรูและ

นวัตกรรม สรางคุณคาและมูลคา เปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตภาคธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจใหม (New Normal) 

กระจายความรับผิดชอบเขาไปใหไปถึงระดับครัวเรือน ดวยการทำงานแบบมียุทธศาสตร บูรณาการการใช

ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน กำลังคน เสริมทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการวางรากฐานสำคัญในการแขงขัน

และปรับตัวอยางยั่งยืนในระยะยาว ผูศึกษาหวังวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับบุคคนอื่นๆ หรือรวมทั้ง 

หนวยงานตางๆ ใหสามารถพัฒนาและปรับตัวไดในสภาพการณปจจุบัน และสงผลใหเกิดการคงอยูและเจริญเติบโต

ไดในอนาคต 

             ผูจัดทำ 
       นายเมธี  ลิมนิยกุล 
      นักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร รุนที่ 14 
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บทคัดยอ ก 
คำนำ ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญรูปภาพ จ 
บทที่ 1 บทนำ 1 
 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 1 

วัตถุประสงคของการศึกษา 3 
ขอบเขตของการศึกษา 4 
ระเบียบวิธีการศึกษา 5 
ขอจำกัดของการศึกษา 6 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 6 

บทที่ 2 การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 7 
2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก 7 
 2.1.1  ยุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป 7 

 2.1.2  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
     (พ.ศ. 2561 - 2580) 

9 

 2.1.3  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 14 
 2.1.4  แนวคิดในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 
           และนวัตกรรม (MHESI STRATEGIC POLICY DIRECTIONS) 

18 

2.2 สภาวะแวดลอมที่เก่ียวของกับองคกร 24 
2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 29 
2.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT ANALYSIS) 36 
2.5 การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 40 
2.6 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 47 
2.7 การประเมินตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 50 

บทที่ 3  แผนขององคกร 52 
3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) 52 
3.2 กลยุทธในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 53 
3.3 มาตรการ/ปจจัยที่เก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 57 

บทที่ 4  ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 63 
ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 63 

บรรณานุกรม 65 
ประวัติยอผูศึกษา 66 
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สารบัญตาราง 

  หนา 
ตารางที่ 1 แสดงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม และสำนักงานรัฐมนตรี 
26 

ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช 7S Framework 31 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรโดยใช C-PEST 34 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 
จากการประชุม World Economic Forum (WEF) 2020 เปนเวทีระดับโลกที ่ผ ู นำทั ้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนมารวมหารือกันเพื่อกำหนดทิศทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเด็นอื่นๆที่สงผลกระทบ
กับประชาคมโลก ซึ่ง WEF ได จัดอันดับดัชนีศักยภาพการแขงขันทั่วโลกที่เกิดข้ึนในป 2019 โดยประเทศไทยถูกจัด
อยูในลำดับที่ 40 จาก 141 ประเทศทั่วโลก  โดยการประชุม WEF 2020 จัดในหัวขอ “ผูมีสวนไดสวนเสียในการ
พัฒนาโลกอยางย ั ่งย ืน” (Stakeholders for Cohesive and Sustainable World) ซ ึ ่งในประเด็นส ุดท าย 
ที่ประชุม WEF 2020 ถกกัน คือ ประเด็นความทาทายที่เกิดจากเทคโนโลยีใหมๆ เชน เทคโนโลยี AI การปรับเอา 
หุนยนต Robotics มาแทนที่แรงงานคน และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมตางๆ ที่พัฒนาขึ้นและเขาถึงคนจำนวนมาก 
ซึ่งการสรางเสริมทักษะที่จำเปน ไมวาจะเปนทักษะวิชาชีพใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคนี้  
ไปจนถึงทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนทักษะ Soft skill ที่จำเปนในการทำงานควบคูกับการพัฒนาทักษะทั้งการ 
Reskill และ Upskill พรอมรับมือกับคลื่น “Disruptive Technology”  

 

ส ถาบ ั น  Institute for Management Development 
(IMD) ประเทศสว ิตเซอร แลนด รายงานผลการจ ัดอันดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของโลกประจำป 2020 โดยประเทศที่
ไดรับการจัดอันดับ 1 จากการจัดอันดับทั้งหมด 63 ประเทศ คือ 
สิงคโปร ตามมาดวยอันดับ 2 เดนมารก อันดับ3 สวิตเซอรแลนด 
อันดับ4 เนเธอรแลนด และอันดับ 5 คือ ฮองกง รายงานของ IMD 
ระบุวา ประเทศที่ติดอันดับความสามารถสูงที่สุด 5 อันดับแรก 
เป นกล ุ มเศรษฐก ิจขนาดเล ็กม ีพ ื ้นฐานเศรษฐก ิจด ีและมี
ความสามารถในการรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัส
โควิด-19 สวนประเทศที่เผชิญความทาทายจากปจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ เชน กรณีมีความขัดแยงทางการเมือง สงคราม
การคา ลวนมีอันดับความสามารถในการแขงขันลดลง อาทิ ฮองกง 
ถูกลดจากอันดับที่ 2 เปนอันดับที่ 5 สวนสหรัฐอเมริกา ถูกลดจาก
อันดับที่ 3 ไปอันดับที่ 10 และจีนจาก อันดับที่ 14 ไปอยูอันดับที่ 
20 เนื่องจากความขัดแยงในสงครามการคา สำหรับประเทศไทย 
ถูกจัดอันดับที่ 29 ลดลง 4 อันดับ จากป 2019 อยูที่อันดับ 25 มี
ผลคะแนนสุทธิลดลงจาก 77.233 มาอยูที่ 75.387 เปนผลมาจากปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ขาดการดึงดูดการ
ลงทุนจากตางประเทศ มีปญหาการขาดแคลนแรงงานระยะยาว และสถานะการคลังที่ถดถอยลง จากการประเมิน
ของทั้ง WEF และ IMD คนทำงานในอนาคตจำเปนตองมี “ทักษะชุดใหม” ที่สามารถทำงานรวมกับหุนยนตและ
ระบบอัตโนมัติได โดยเฉพาะทักษะดานเทคโนโลยีและดิจิทัล  

รูปภาพท่ี 1 แสดงการจัดอับดับขดีความสามารถ 
การแขงขันไทย ของสถาบัน IMD 
 (ที่มา : https://marketeeronline.co) 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมาย 
ในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ
บูรณาการกัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชนสวนรวม 
 

รัฐบาลไดมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีท่ี 242/2563 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ท่ี 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมาย
ใหรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อใหการพัฒนาและแกปญหา  
ในระดับจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไปไดโดยเร็ว ลดปญหา อุปสรรค รวมทั้งใชทรัพยากรตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยู ของประชาชน และการ
เสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เปนสิ่งที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา จึงสมควรจัดใหมีการติดตาม เรงรัด ชวยเหลือเยียวยา 
และขับเคลื่อนการแกไขปญหาตาง ๆ ในระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปญหาที่เปนความเดือดรอนเรงดวนเพื่อใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ โดยบูรณาการการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนในพ้ืนที่แตละ
จังหวัดอยางเปนระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) และแนวคิด
การขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน 

 

    กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายการดำเนินงานเชิงพื ้นที่  
โดยสนับสนุนการนำองคความรูดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ไปพัฒนางานในจังหวัด 
เพื่อยกระดับความเปนอยูใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศใหดีขึ้นอยางมีคุณภาพ โดยนำศักยภาพของ
จังหวัด มาผนวกกับความรู อันเกิดจากการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีฐานองคความรูจากการบูรณาการศาสตร
ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร ในการตอบโจทยบูรณาการเชิงสร างสรรค (Creative 
Integration) ที่หลากหลายและยกระดับศักยภาพของชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งสงเสริมการใช
ประโยชนงานดาน อววน. ในระดับพื้นที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ผูประกอบการดำเนินธุรกิจ
บนฐานขององคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำงานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ไปใชประโยชนใน
ระดับภาคและชุมชน  เพื่อใหสามารถชวยเหลือและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาในเชิงพื้นที่ (Area-based Collaborative Research : ABC) เพื่อพัฒนา
ความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด จากฐานภายในอยางย่ังยืน อันนำไปสูการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ  
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นอกจากนี้ อว. ยังใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานดาน อววน. โดยการผลักดันใหหนวยงานในสังกัด อว. 
และสถาบันอุดมศึกษานำองคความรู ดาน อววน. ไปพัฒนาจังหวัดในเชิงพื้นที ่ ดวยการรวมจัดทำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และประสานความรวมมือกับจังหวัด เพ่ือใหการบูรณาการงานดาน อววน. กับจังหวัด อยางเปน
รูปธรรม อว. ไดมคีำสั่งท่ี 226/2563 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การจัดตั้งหนวยปฏิบัติการสวนหนา และ
แตงตั้งหัวหนาหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน 
เกิดการสรางกลไกความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนไทยไปดวยกันในการพัฒนาจังหวัดดวย อววน. ตั้งแตระดับชาติ 
ระดับกระทรวง ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยดำเนินการรวมกับภาคีเครือขายหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอก อว. ซึ่งในระดับพื้นที่ไดดำเนินการรวมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัด  
ที่กำกับงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เปนผูบริหารวิทยาศาสตรจังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science 
Officer : PCSO) และ อว. ไดมอบหมายสถาบันการศึกษาในพื้นที่เปนหนวยปฏิบัติการสวนหนาของ อว.ระดับ
จังหวัด ดำเนินการ 4 ดาน คือ  

1) ประสานการนำงานดาน อววน. เพ่ิมขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด  
2) ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดาน อววน. ในจังหวัด  
3) สงเสริมการนำงานดาน อววน. สนับสนุนจังหวัด 
4) เปนหนวยงานรับประเด็นปญหาที่มีความจำเปนเรงดวนของจังหวัด  

ในระดับภูมิภาค อว. ไดแตงตั ้งหนวยปฏิบัติการเครือขาย อว. ระดับภาคจำนวน 4 ภูมิภาค ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในระดับทองถ่ินและจังหวัด 
เพื่อประสานเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน อีกทั้ง อว. ไดดำเนินการเพื่อบูรณาการเครือขาย อว. สนับสนุน
การใชประโยชนงานดาน อววน. เพื่อพัฒนาจังหวัดเพื่อดำเนินการเปน Focal Point ในการประสานหนวยงาน
ภายในกระทรวง จึงไดทำการศึกษาการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื ่อเปนแนวทางขับเคลื่อนงาน
บริการและผลักดันการใชประโยชนงานดาน ววน. ในพื้นที่มาจัดทำแผนงาน/โครงการดาน อววน. ตามอัตลักษณ
พ้ืนที่พรอมทั้งสงเสริมการใชประโยชนงานดาน อววน. และสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานดาน อววน. ในพื้นที่ตอไป 
  

1.2 วัตถุประสงคของการศกึษา 
1.2.1 เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดำเนินการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทาง

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทั้งปจจัย

ภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม และปจจัยภายในของจุดออน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห SWOT Analysis 

1.2.2 เพื่อการจัดทำแผนการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.2566-2570) 

1.2.3 เพื่อเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับผูบังคับบัญชาในการจัดทำแผนยุทธศาสตรดานการสงเสริม

และประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ในการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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1.3 ขอบเขตของการศกึษา 

1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 

1) ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับหลักการ แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร 
2) ศึกษาเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดทําแผน 
3) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน 

4) ศึกษายุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ตามประเด็นยุทธศาสตรตาม
แผนแมบทการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใตแผนงานยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
และแผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5) ศึกษานโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 
และแผนดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 

6) ศึกษา (ราง) นโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2566-2570 

7) ศึกษาแนวคิดในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (MHESI STRATEGIC POLICY DIRECTIONS) 

 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากร 
การศึกษาครั้งนี้จะดำเนินสอบถามขอมูลโดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire Form) จาก 

เจาหนาที่และผูบริหารจากหนวยงานและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  โดยใชวิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจำแนกเปน 2 กลุมประชากร ดังนี้ 

1) หนวยงานตางๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
จำนวน 12 คน ดังนี้ 

- กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 คน 
- กองสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 คน  

2) เครือขายตามภูมิภาคตางๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม จำนวน 5 คน ดังนี้ 

- ภาคเหนือ 

- ภาคกลาง  

- ภาคตะวันออก 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ภาคใต 

1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษาครั้งนี้จะดำเนินการรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิในหวงเวลา 3 เดือน 

(มีนาคม - พฤษภาคม 2564) 
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
1.4.1 การรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เรื่องแนวคิด ทฤษฏี รวมถึงวรรณกรรมที่เกี ่ยวของกับ 

บทบาทของคลังสมองดานความมั่นคง จากหองสมุดที่เก่ียวของ รวมถึงเว็ปไซตที่เก่ียวของ 

2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมขอมูลจากการแบบสอบถามบุคคลและแบบ

กลุมตามที่ระบุในขอบเขตของประชากร  

1.4.2 การจัดระเบียบขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิดังที่กลาวแลว หลังจากน้ันจะนําขอมูลมาจัด

ระเบียบและตรวจสอบ (Validity) ตามขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเตรียมขอมูลใชสำหรับการวิเคราะหขอมูล

ในขั้นตอนตอไป 

1.4.3 การวิเคราะหขอมูล และการสังเคราะหขอมูล 

1)  ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบสภาพแวดลอมของสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตร  โดยวิธีวิเคราะห

เนื้อหาของขอมูล (Content Analysis) เพื่อแยกแยะสวนประกอบและความสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ 

ของขอมูล โดยใชเครื่องมือตางๆ ดังนี้  

 1.1) SWOT Analysis ทฤษฎีของ Albert Humphrey เพื่อวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและ

ภายนอกในปจจุบัน ทบทวน กำหนดประเด็นยุทธศาสตร มาตรการ แนวทาง และขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติม เพ่ือให

สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

 1.2) 7s Framework แนวคิดของ McKinsey เพื ่อสภาวะแวดลอมภายในของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรลุการดำเนินงานสงเสริมและประสาน

เพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 1.3) C-PEST เพื่อวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคจากสภาวะแวดลอมภายนอกของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการบรรลุการดำเนินงานสงเสริมและประสาน

เพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 2) การวิคราะหขอมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตามลำดับ

คะแนน การจัดลำดับความสำคัญของตัวแปร สรางตาราง Matrix ของแตละประเภท 

 3) การสังเคราะหขอมูลที่ไดนำมาสรุปเปนการสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปนแนวทาง

ขับเคลื่อนงานบริการและผลักดันการใชประโยชนงานดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่มาจัดทำ

แผนงาน/โครงการดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามอัตลักษณพื้นที่พรอมทั้งสงเสริมการใช

ประโยชนงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายและ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานดานอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ตอไป 
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1.5 ขอจำกัดของการศึกษา 
1.5.1 ระยะเวลาในการศึกษามีจำกัด การประมวลผลที่ไดอาจมีความชัดเจนระดับหนึ่ง สงผลใหขอมูลบาง

อาจสวนไมครบถวน  

1.5.2 ในชวงระหวางการศึกษากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ยังไมประกาศ

กฎกระทรวงสงใหการกำหนดแนวทางตางๆ ยังไมเปนไปตามกฎหมาย 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.6.1 ทราบสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการสงเสริมและผลักดันการใชประโยชนงานดานวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมในพ้ืนที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1.6.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหกับผู บังคับบัญชาในการจัดทำแผนการสงเสริมและประสานเพ่ือ

ประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม 

1.6.3 กรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานบริการ สงเสริมและผลักดันการใชประโยชนงานดานวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 
 

2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก 

2.1.1 ยุทธศาสตรชาติ  

  ยุทธศาสตรชาติ คือ แผนแมบทที่กำหนดเปาหมายอนาคตประเทศในระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 - 

พ.ศ. 2579) ซึ่งจะวางแนวทางในการพัฒนา และดำเนินงานอยางตอเนื่อง ไมวาจะอยู ภายใตรัฐบาลใดก็ตาม  

ซึ่งแผนระยะยาวนี้จะเปนกรอบที่ชวยใหแผนการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติอยาง

เหมาะสม ซึ่งภายใตแผนการ 20 ป มีการแบงยุทธศาสตรออกเปน 6 ดาน คือ 

1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 

2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีจุดประสงคเพื่อบรรลุเปาหมายในดานตาง ๆ ทุก ๆ 5 ป แบงออกเปน ระยะ 5 ป, 10 ป, 15 ป และ 20 ป 

เพ่ือนำประเทศไปสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 2 แสดงเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  
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 ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา คือ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และอยู

ในชวงแผนเปาหมายในระยะ 10 ป : ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคา มีระบบเศรษฐกิจดิจิตอลที่เขมขน  

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรรม บริหาร วิสาหกิจ 

 การทำใหประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ตองเริ่มจากการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา เพื่อสรางความ

แข็งแกรงใหกับสินคาและบริการที่มีอยูแลว สามารถตอยอดไปไดอีก โดยการนำเทคโนโลยีเขามาผสมผสาน อาทิ 

อาหาร การเกษตร กลุมสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย รวมถึงเครื่องมือหรืออุปกรณที่ใชเทคโนโลยีควบคุม 

 นอกจากนี้ยังตองพัฒนาผูประกอบการใหตามทันเทคโนโลยี โดยเชื่อมโยงผูผลิตกลุมใหญของประเทศ 

อยางเชน เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพื่อรวมกันนำ

ผลวิจัยมาใชตอยอดสินคาและบริการ และตองทำควบคูไปกับการสงเสริมใหสังคมผูประกอบการตองผลิตไดและ

ขายเปน  อีกทั้งยังตองเรงสรางบุคลากรทางการวิจัย ในสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 

เพ่ือใหตอบสนองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด การปรับกลไกตาง ๆ ตองทำใหมีความ

สอดคลอง และพัฒนาไปพรอม ๆ กัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดตามที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 3 แสดงเปาหมายในระยะ 10 ป ของยุทธศาสตรชาติ 
 



9 
 

 
 

2.1.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเปนปจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ

ในดานตาง ๆ อาทิ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการสรางและสะสมองคความรูในดานเปาหมายตาง ๆ ใหมีความ

ทันสมัยตลอดเวลา และพัฒนาประเทศจากประเทศที่ใชแรงงานเขมขนไปเปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคม 

บนฐานความรูดานการวิจัยและนวัตกรรมโดยกำหนดเปาหมายใหประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดาน

โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีและดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และมีมูลคาการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้ง กำหนดตัวชี้วัดผลการ

ดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ และรอยละของมลูคาการลงทุนวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย

สามารถตอบโจทยความตองการของประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศ ยกระดับภาคการผลิตและบริการ แกไขปญหา

ของสังคม พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง รักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 

ตลอดจนมุงเนนการบูรณาการหนวยงานดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการงานวิจัย และการสราง

องคความรูพ้ืนฐานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 5 แผนยอย ประกอบดวย 

1)  ดานเศรษฐกิจ มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ตอบโจทยความตองการของประเทศ

ศักยภาพของผู ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง โดยสงเสริมให

ภาคเอกชนมีบทบาทนำ รวมทั้งการสรางเครือขายรวมกับภาคการศึกษาท้ังในระดับประเทศและนานาชาติตลอดจนการ

พัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับตามขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือใหสามารถ

รองรับความจำเปนของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

ตามมาตรฐานระหวางประเทศ 
 

 แนวทางการพัฒนา 

 1.1) พัฒนาเกษตรสรางมูลคา โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม 

ในภาคการเกษตรเปาหมายของประเทศ ไดแก เกษตรอัตลักษณ เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูปและ

เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท้ังในเชิงปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของผลผลิต รวมท้ังเพ่ือ

ยกระดับรายไดลดรายจายและลดปจจัยเสี่ยงในการทำการเกษตรใหกับเกษตรกรตลอดจนรักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิการพัฒนาสายพันธุพืชและสัตวการลดตนทุน

แรงงานและปจจัยการผลิต การพยากรณอากาศและวิเคราะหปจจัยเสี ่ยงเพื ่อการเกษตร การรักษาและแปรรูป

ผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนตน 
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 1.2) พัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง อุตสาหกรรม

พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐและอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเครื่องสำอาง โดยมีประเด็น

การวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชีววัตถุและวัคซีน สมุนไพร วิทยาการหุ นยนตและระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยไซเบอร 

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โครงขายพลังงานอัจฉริยะ การกักเก็บพลังงาน การบินและอวกาศ การขนสง

ระบบราง การเชื่อมตอของสรรพสิ่ง และขอมูลขนาดใหญ 

 1.3) พัฒนาบริการแหงอนาคต โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ในภาคบริการเปาหมายของประเทศ ไดแก การบริการทางการแพทยการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน 

และการบริการขนสงและโลจิสติกส เพื ่อยกระดับการใหบริการ เพิ่มทักษะของบุคลากรไทยที ่สอดคลองกับความ

ตองการของตลาด โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ระบบแพทยปฐมภูมิ การดูแลผูสูงอายุ การบริการทางการแพทย

แบบแมนยำ การทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม และการกระจาย

สินคา ระบบโลจิสติกสอัจฉริยะ 
 

2) ดานสังคม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไทย

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม ทั้งดานสุขภาพ การศึกษา และการเขาถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ 

การเตรียมความพรอมของประชาชนไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตนของวัฒนธรรมโลกที่รวดเร็วขึ้นในยุคดิจิทัล  

การเขาสูสังคมสูงวัย การพัฒนาแรงงานทักษะสูงและเฉพาะทาง การยกระดับแรงงานทักษะต่ำ การแกปญหาความ

เหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐใหเขากับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคมในยุคดิจิทัล 

 แนวทางการพัฒนา 

 2.1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัย

แรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย เพื่อใหประชาชนไทยมีทักษะความรู และเปน

กำลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ โภชนาการและสุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความ

เปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัย

แรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและกระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุระบบบริการ

สาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา 
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 2.2) สรางความเสมอภาคทางสังคม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการแกปญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อลดความแตกตางทางดานรายได รายจาย การเขาถึงบริการ 

ขั้นพื้นฐาน และเพิ่มความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญอาทิการจัดการที่ดินทำกิน 

ระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและกระจายอำนาจ การเขาถึงบริการสาธารณะ

และกระบวนการยุติธรรม 

 3.3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา

และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหมีความทันสมัย ตอบสนองความตองการและ

ใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว และโปรงใส โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิรัฐบาลดิจิทัล ระบบขอมูล

ขนาดใหญภาครัฐ กลไกการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 

3) ดานสิ่งแวดลอม มุงเนนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือในการอนุรักษและ

ฟนฟูความอุดมสมบูรณและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล รวมทั้งการจัดการ

มลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการจัดการกาซเรือนกระจก 
 

 แนวทางการพัฒนา 

 3.1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเลเพื่อใหรักษา

ความอุดมสมบูรณทางชีวภาพของประเทศ และนำไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยมีประเด็นการ

วิจัยที่สำคัญ อาทิ พันธุพืชและสัตวปาเฉพาะถิ่นหายาก แหลงกำเนิดของพันธุไมความหลากหลายชีวภาพและการใช

ประโยชนในระบบนิเวศ ธรณีวิทยาทางทะเล การบริหารจัดการประมง ทะเล สินแร 

 3.2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรมในการเตรียมความพรอมและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยมีประเด็น

การวิจัยที่สำคัญ อาทิ ฐานขอมูลการลดการปลอยกาซเรือนกระจก การกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคการเกษตรและ

ปาไม การประเมินผลกระทบตอชุมชนเมือง และภาคการผลิตตาง ๆ การกัดเซาะชายฝงการบริหารจัดการพิบัติภัย 

ทั้งระบบ 

 3.3) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอม และการจัดการมลพิษ เพื่อสงเสริมภาคการผลิตทางเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และควบคุมมลพิษในรูปแบบตาง ๆ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม การลดของเสียจากตนทาง การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียและของเสียอันตราย  การนำของเหลือทิ้งมา

ใชประโยชน 
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 3.4) พัฒนาการบริหารจัดการน้ำ โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรม

ในการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ใชในภาคการเกษตรอุตสาหกรรม และ

การรักษาระบบนิเวศ โดยมีประเด็นการวิจัยท่ีสำคัญ อาทิ อุทกวิทยาเชิงพื้นที่ ระบบน้ำชุมชนและเกษตร 

 3.5) พัฒนาการจัดการพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีดานพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะ

ระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ และการนำมาใชเพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียนไดในสัดสวนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟาที่มีการกระจายศูนยมากข้ึน 

 

4) ดานองคความรูพื้นฐาน มุงเนนการวิจัยที่สรางองคความรูพื้นฐานเพื่อการสะสมองคความรู

การตอยอดไปสูการประยุกตใชองคความรู และการตอยอดไปสูนวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม รวมท้ัง

การสรางนวัตกรรมเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใชประโยชนโดยตรง ผานการสรางและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน 

เพื่อใหประเทศไทยเปนผูนำในระดับนานาชาติ ในงานวิจัยที่ประเทศไทยมีความเขมแข็ง 
 

 แนวทางการพัฒนา 

 4.1) พัฒนาองคความรู พื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนาและ

ประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาความรูพื ้นฐานและเทคโนโลยีฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในสาขา 

ที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งนำไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมี

ประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ นาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 4.2) พัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัยพัฒนา 

และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย เพื่อสรางองคความรูทางดาน

สังคมศาสตร มนุษยศาสตรของประเทศ รวมทั้งนำไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการ

วิจัยที่สำคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ดนตรี วรรณกรรมของไทย ความภาคภูมิใจในความ 

เปนไทย และสำนึกในการดูแลรับผิดชอบตอบานเมือง มรดกวัฒนธรรม 

 4.3) พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการโดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใช

นวัตกรรม เพื ่อสรางองคความรูและความเปนเลิศทางวิชาการในดานที ่ประเทศไทยมีศักยภาพแตละสาขารวมทั้ง

เชื่อมโยงใหเกิดเครือขายและการนำไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ 

อาทิ วิทยาศาสตรธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตรขอมูล วิทยาศาสตรชีวภาพ ประสาทวิทยาศาสตรและพฤติกรรม

การรูคิด เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหมและสังคมศาสตรและสหสาขาวิชากับ

นโยบายสาธารณะในโลกยุคอุตสาหกรรมยุคที่ 4 
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5) ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มุงเนนการพัฒนาปจจัยสนับสนุน

อาทิ โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือ

นำไปสู การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม การพัฒนามาตรการแรงจูงใจเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนวิจัยและ

นวัตกรรม การเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนา

มาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบ 
 

 แนวทางการพัฒนา 

 5.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรมของประเทศ

โดยใหมีหนวยงานเทาที่จำเปน มีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน ไมซ้ำซอน อาทิ ดานนโยบาย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

การใหทุนวิจัยและนวัตกรรม การทำวิจัยและสรางนวัตกรรม การสนับสนุน ตรวจวิเคราะหและรับรองมาตรฐาน และ

การจัดการความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรม 

 5.2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสมัยใหม

ที่จำเปนตอการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศที่สำคัญ ไดแก หองปฏิบัติการวิจัย ศูนยความเปนเลิศ

เฉพาะทาง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฐานขอมูลและดัชนีดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ระบบสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลดานการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติรวมทั ้งแนว

ทางการพัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศกลาง ภายใตกรอบเงื่อนไข กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล ความลับทางการคา สิทธิบัตร ทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ โดยการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ 

สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามารถของนักวิจัยภายใตสังกัดตางๆ เพื่อทำงานวิจัยดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีสมัยใหมในประเด็นที่มุงเนน ไดแก เทคโนโลยีที่ชวยใหเกิดการรับสงขอมูลไดอยางรวดเร็วและ

ละเอียดมากขึ้น เทคโนโลยีที่ชวยใหจัดเก็บขอมูลไดยาวนานและใชพื้นที่นอยเทคโนโลยีหุนยนตขนาดเล็กที่ออกแบบ

และควบคุมใหสามารถทำหนาที่ไดตามภารกิจ ระบบหรือชิ้นสวนทางวิศวกรรมที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตเพื่อทำหนาที่แทน 

เปนตน ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง 

 5.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะหทดสอบที่เปนที่ยอมรับตามขอตกลง

ระหวางประเทศและสอดรับกับความจำเปนของอุตสาหกรรมปจจุบัน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจเพื่อใหสามารถสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหวางประเทศ หรือ

ความตองการเฉพาะที่ผูซื้อกำหนด อันจะทำใหสินคาและบริการนั้นสามารถแขงขันไดในตลาดโลก 

 5.4) สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม รวมทั้งการ

พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ โดยดำเนินงานในลักษณะของการเปนหุนสวนกันระหวางผูใชเทคโนโลยีผูใหบริการ

เทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุมนักวิจัย และบูรณาการความเชี่ยวชาญกับหนวยงานอื่นๆ ไดอยางคลองตัว 

รวมทั้งใชกลไกความรวมมือกับตางประเทศ และสรางมาตรการจูงใจผู เชี ่ยวชาญทั้งในประเทศและตางประเทศ 

เพื ่อรวมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั ้นแนวหนา ใหมีความทันสมัยสอดรับการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต 
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ตอบสนองความตองการของประเทศไดอยางทันทวงทีและสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพ  

ลดตนทุน เกิดผลตอบสนองตอการลงทุนสูง และมีผลการวิจัยตามความตองการของอุตสาหกรรมไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  5.5) การเพิ่มจำนวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ

พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติใหเพียงพอ

ทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการวิจัย

และนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 5.6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุงเนนการกำหนด มาตรการหลักเกณฑ 

ในการดำเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการวิจัยในมนุษย 

มาตรฐานการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร มาตรฐานความ ปลอดภัยหองปฏิบัติการมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑดานนาโนเทคโนโลยี มาตรฐานที่เก่ียวของกับนักวิจัยมาตรฐานผูทรงคุณวุฒิใน

การประเมินขอเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ มาตรฐานการจัดสรรสิทธิ

ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดจาก การวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ และจริยธรรมสำหรับ 

ผูประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 

2.1.3 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 นับตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหจัดตั้งกระทรวงการ

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อังกฤษ: Ministry of Higher Education, Science, Research and 

Innovation) หรือ อว. เปนหนวยงานราชการสวนกลางประเภทกระทรวงของไทย เกิดจากการรวมหนวยงาน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเขาดวยกัน มีอำนาจหนาที่เกี ่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน และกำกับการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาประเทศใหเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  

วิสัยทัศน : เปนองคกรนำเพ่ือขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

ไปสูมาตรฐานในระดับสากลและเพ่ิมอันดับความสามารถการแขงขันในระดับนานาชาติอยางยั่งยืน ภายในป พ.ศ. 2580 

หนาที่ และ อำนาจ : 

 1) สงเสริม  สนับสนุน  และกำกับดูแลการอุดมศึกษาใหเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  

โดยมีความเปนอิสระทางวิชาการและการบริหารจัดการ  ใหมีการพัฒนากำลังคนใหสอดคลองกับความตองการ

ของประเทศและใหดำเนินการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศทั้งทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและสหวิทยาการ 
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 2) ส ง เสร ิม สน ับสน ุน และกำก ับด ูแลการว ิจ ัยและการสร างสรรค นว ัตกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยูในสังกัดกระทรวงหรือกำกับดูแลของรัฐมนตรี  

รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมที่อยูนอกกระทรวงเพื่อใหเกิดความรวมมือและ

ดำเนินการไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนดานวิทยาศาสตรวิจัย

และนวัตกรรมของประเทศ 

 3) จัดใหมีระบบนิเวศและโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  

วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสงเสริมความรวมมือเพ่ือผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง  และความรวมมือในดานการ

วิจัยและการสรางสรรคนวัตกรรมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และบุคคลหรือ

หนวยงานในตางประเทศ 

 4) ปฏิบัติการอ่ืนที่มีกฎหมายกำหนดใหเปนหนาที่และอำนาจของกระทรวง 

ในการดำเนินการตาม  (3)  กระทรวงอาจมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดหรือในกำกับเปน

ผูดำเนินการ หรืออาจรวมดำเนินการกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานเอกชนหรือตางประเทศก็ได 

 ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกอบดวย 4 

ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตกำลังคน และพัฒนาการจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยของประเทศ และสรางระบบนิเวศการวิจัย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 : การยกระดับคณุภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากดวยการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริหารจัดการและการปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

 เปาหมายการใหบริการกระทรวง ประกอบดวย 6 เปาหมายบริการ ไดแก 

 เปาหมายที่ 1 : กำลังคนมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เปาหมายที่ 2 : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปดโอกาสในการเขาถึงที่หลากหลาย 

 เปาหมายที่ 3 : การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการงานวิจัย และการพัฒนางานวิจัย

และนวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

 เปาหมายที่ 4 : การขับเคลื่อนโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม 

 เปาหมายที่ 5 : การพัฒนาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ 

คุณภาพชีวิต 

 เปาหมายท่ี 6 : อว. มรีะบบจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ และคุมคาตอการลงทุนในการจัดการศึกษา 

และการวิจัยเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
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2.1.4 แนวคิดในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (MHESI STRATEGIC POLICY DIRECTIONS) 

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) เปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ใหเกิดความสอดคลองและ 

มีศักยภาพเพียงพอในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงอยางพลวัตรและความทาทายใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได

ไมเพียงตองใชการวิจัยที่ผสมผสานองคความรูในศาสตรทุกแขนงเพื่อสรรสรางนวัตกรรม อีกทั้งจำเปนตองมีการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศดวยกลยุทธที ่เหมาะสม ใหสามารถตอบสนองความตองการการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ในวันที ่ 2 พฤษภาคม 2562 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งหมด 10 ฉบับ  

ใชในการปรับปรุงสวนราชการเพื่อใหมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  

ที่ทำหนาที่สอดคลองกับบริบทของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และไดมีการกำหนดใหมีสภานโยบายการ

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ เพ่ือทำหนาท่ีในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตรแผนดานการ

อุดมศึกษาและแผนดานวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศใหมีเอกภาพและเปนระบบ ตลอดจนการ

จัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย

ความตองการของประเทศใหไดโดยเร็วที่สุด 
 

แนวคิดยุทธศาสตรฉบับนี้ ศาตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  จะใชในการบริหารและกำกับดูแลการทำงานของ

หนวยงานภายใตกระทรวงใหสามารถบรรลุเปาหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรที่มีการดำเนินงานมาระยะหนึ่ง 

ซึ่งเปนแนวทางที่ดแีลว และเช่ือวาจะสัมฤทธิ์ผลไดในเวลาอันรวดเร็ว ตามอุดมการณ “อว.สรางชาติ” ใหกระทรวง 

อว. มีสวนรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยใหกาวหนาและยั่งยืนตอไป 

  

 โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย ดังนี้ 

 1) เปนผู นำการเปลี ่ยนแปลงและสรางนโยบาย โดยเอาประชาชนและผลสัมฤทธิ ์ที่

ตองการเปนที่ต้ัง 

 กระทรวง อว. มีเปาประสงคที่จะยกระดับการทำงานใหเปนศูนยกลางของการสรางโอกาส 

และการเปลี่ยนแปลงเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเอาประชาชนทุกชวงวัย ทุกระดับสังคม และ

ผลสัมฤทธิ์เปนที่ตั้ง  
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 2) เปนมันสมองของชาติในการประเมินความตองการในอนาคตดานทรัพยากรบุคคลของ

ไทย โดยอาศัยความรูและขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ที่มีหนาที่พัฒนาประชาชนและสังคม 

 กระทรวง อว. เปนสถาบันที่รวมผูมีความรู ความสามารถ ดาน อววน. และศาสตรทุกแขนง 

ซึ ่งจะสามารถคนหาสัญญาณแหงอนาคต (Futures Literacy) และฉากทัศน (Scenario) ดานความตองการ 

ในอนาคตดานทรัพยากรบุคคลของไทย โดยใชขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม 

ในการจัดทำนโยบายเพ่ือสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีจำเปนตอการพัฒนาประเทศไทย 

 3) สร างพันธมิตรความรวมมือ (Collaborative Partners) โดยทำหนาที ่ว ิทยากร

กระบวนการ (Facilitator) ใหเกิดตัวเรงของการเปลี่ยนแปลง “Catalyst for Change” ในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 กระทรวง อว. เปนแหลงรวบรวมความรูในศาสตรทุกแขนงของชาติและบูรณาการความ

รวมมือในระดับนานาชาติมาใชสนับสนุนการพัฒนาประเทศไดกระทรวง อว. ตองสรางพันธมิตรความรวมมือดาน

การพัฒนาความรู เพ่ือนำมาใชในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศ และมีกระบวนการในการนำความรูที่เกิดข้ึน

ไปถายทอดและสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้น โดยมีวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ที่ชวยใหเขาใจถึงการนำ

ความรูไปใชอยางถองแท รวมถึงมีการติดตามประเมินผลเพ่ือทำใหเกิดพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหเกิดไดเร็วยิ่งข้ึน 

4) เปนประตูเชื่อมไทยและสากล เพื่อใหเกิดการเขาถึงองคความรูทรัพยากรบุคคล และ

ตลาดในระดับสากล (Co-Create and Borderless Mindset) 

กระทรวง อว. จะเชื่อมตอเครือขายดาน อววน. ในระดับนานาชาติเพ่ือใหเกิดการเขาถึงองค 

ความรูใหม การแลกเปลี่ยนองคความรู รวมถึงทรัพยากรบุคคล และ ทรัพยากรในการวิจัยและทดลองดาน ววน. 

ไมวาจะในประเทศไทย หรือ ตางประเทศ โดยจะตองสรางทัศนคติในเชิงพาณิชย (Commercialize) เปนพลัง

ผลักดันใหผลสัมฤทธิ์ดาน ววน. เปนที่ยอมรับและไปสูตลาดสากลได 

5) เปดใหประชาชน เขาถึงองคความรูเพื่อสรางโอกาสและการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก 

กระทรวง อว. จะตองใชสถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานภายใตกระทรวง อว. เปนแหลง

เรียนรูเปด ที่เปดใหประชาชน ชุมชน และสังคม เขาถึงองคความรูไดสะดวก รวดเร็ว ชวยใหประชาชนสามารถ

พัฒนาแนวคิดในการสรางโอกาสและการเปลี่ยนแปลง ท้ังในดานการประกอบอาชีพ และการมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

6) เขารวมรับผิดชอบการสรางและพัฒนาชุมชนโดยใชฐานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ท่ี อว. สรางและพัฒนาไว 

กระทรวง อว. จะตองมี“พันธกิจ” ที่ตองใชทรัพยากรดาน ววน. เขารวมรับผิดชอบการสราง

และพัฒนาชุมชน ในระยะสั้นกระทรวง อว. ตองมุงเนนการชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ประสบปญหาจาก

ผลกระทบ COVID-19 โดยพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทั้งในดานการพึ่งพาตนเอง และ 

การสรางทักษะใหมในการดำรงชีพ 
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แนวทางการขับเคลื่อนไดพัฒนาขึ้นเพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปนไปตามเปาประสงค

หลัก โดยแบงไดเปน 4 เสาหลักสำคัญ ดังนี้ 

1) สรางบุคลากรและพัฒนาองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม 

สรางคนผานระบบการศึกษาที่ทันสมัยมีคุณภาพ พรอมทั้งการพัฒนาองคความรูงานวิจัยและ

นวัตกรรม โดยการพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เหมาะกับทุกกลุมคน เพื่อสรางโอกาสและความหวังใหประชาชน  

อันจะนำไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนของประเทศ  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 6 แสดงเปาหมายของการสรางบุคลากรและพัฒนาองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

ทรัพยากรบุคคลของไทยไมจำกัดเฉพาะกลุมที่อยูในระบบอุดมศึกษาเทานั้น แตหมายรวมถึง

ประชาชนที่อยูนอกระบบ ไมวาจะเปนผูอยูในวัยทำงานหรือผูสูงวัยที่เกษียณไปแลวก็ตาม กระทรวง อว. จะมี

บทบาทสำคัญในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกกลุม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กรอบนโยบายเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนไทยมี 3 ประเด็น ที่มุงเนน คือ  

1.1) พัฒนาระบบใหประชาชนทั้งที่อยูในและนอกระบบการศึกษา สามารถเขาถึงความรู

และมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ปรับปรุงระบบการสงเสริมการเรียนรูใหทันสมัยและเขาถึงงาย ใหประชาชนมี ”

พลังสรางสรร” มี “ความหวัง” สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสูอนาคตที่ดีข้ึนได 

1.2) สนับสนุนใหเกิดแรงดึงดูด ความรวมมือ การแลกเปลี่ยน การแบงปน ทรัพยากร

บุคคลที่ไมจำกัดแคคนไทย แตสามารถพัฒนาและสรรหาทรัพยากรบุคคลจากทั่วโลก (Global Reach) มารวมงาน 

อีกทั้งชวยยกระดับทรัพยากรบุคคลไทยไปสูระดับสากล 

1.3) พัฒนาใหเกิดความมั่นคงและภูมิคุมกันในการดำรงชีวิตของคนดวยองคความรูดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
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2) เผยแพรองคความรูผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูประชาชน ดวยการวางรากฐานและ

ยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย 

สงเสริมการเผยแพรองคความรู การทำวิจัยและการสรางนวัตกรรมรวมทั้งสนับสนุนและ

บูรณาการผลการวิจัยไปใชประโยชนสูประชาชนและสังคม สรางโอกาสพัฒนาระบบบริหารจัดการหนวยธุรกิจและ

ทรัพยสินทางปญญาอยางเปนรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 7 แสดงเปาหมายของการเผยแพรองคความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสูประชาชน ดวยการ
วางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย 
 

3) นำองคความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที ่สรางขึ ้นใชประโยชนไดจริงและเขาถึงประชาชนทุกระดับ

สนับสนุนการพัฒนาการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจตอบโจทยทาทายสังคมและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 8 แสดงเปาหมายของการนำองคความรู ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 
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ผลงานวิจัยที ่สงผลกระทบสูง จำเปนตองมีการบูรณาการความรูและการทำงานรวมกัน 

ทุกศาสตรทั้งเชิงลึกและเชิงกวาง โดยใชเปาหมายความตองการเปนตัวตั้งของโจทยงานวิจัย โดยตองใหความสำคัญ

ในการสรางเครือขายการทำงานรวมกันระหวางทีมวิจัยสาขาตาง ๆ ในสถาบันตาง ๆ และเชื่อมตอกับผูที ่จะใช

ประโยชนจากงานวิจัยมารวมในกระบวนการพัฒนางานวิจัยตั้งแตการตั้งโจทยกำหนดเปาหมาย การออกแบบการ

ทำงาน รวมถึงการรวมดำเนินการ ติดตามและประเมินผล และนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อทำใหเกิดประสิทธิภาพ 

สามารถนำไปใชไดจริง ชัดเจนตรงเปาและตอบโจทยเร็วขึ ้น โดยมีแนวทางการสงเสริมและกระตุ นการนำ

ผลงานวิจัยไปสูนวัตกรรมใหเกิดประโยชนตอสังคมและเศรษฐกิจ มีดังนี้ 

3.1) พัฒนาใหมีแพลตฟอรมของระบบการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใชประโยชนให

มากที่สุด ทั้งในระดับครัวเรือน ทองถ่ินชุมชน สังคม และภาพรวมเศรษฐกิจ 

3.2) ยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมใหครบทั้ง Value Chain เพ่ิม

มาตรฐานคุณภาพและมูลคาของสินคาและบริการ รวมมือกับหนวยงานภาคธุรกิจ ขับเคลื่อนถายโอนและขยายผล

การใชองคความรูผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

3.3) สรางกลไกความรวมมือในการนำผลงานวิจัยและนวตักรรมชั้น แนวหนาระดับ

สากลมาพัฒนาและประยุกตใชเสริมศกัยภาพการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายในประเทศ 

4) บูรณาการทุกภาคสวนในกระทรวง อว. สนับสนุนสถาบันอดุมศึกษาใหเปนผูนำในการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สรางความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

สถาบันอุดมศึกษาเปนผูนำในการสรางการเปลี่ยนแปลงและใหองคความรูรวมถึงพัฒนา

ทุนมนุษยใหมีคุณภาพทุกระดับ ยกระดับรูปแบบการเรียนรูท่ีทันสมัย ตรงเปาหมายอนาคต สอดรับกับยุทธศาสตร

การพัฒนาประเทศ สถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยรวมความรูและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ ควรตองใช

ความรู ความสามารถที ่ม ีไปชวยพัฒนาสังคม เพื ่อตอบโจทยการแกปญหาของประเทศ สถาบันอุดมศึกษา 

จึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนทั้งหลักสูตรและแนวทางการปฏิบัติสรางการมีสวนรวมกับชุมชน สังคม ทองถิ่นที่อยู

บริเวณรอบสถาบันอุดมศึกษา เพื ่อใหสามารถรวมสรางการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ ้น และรวม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน ชวงเวลาสำคัญหลังวิกฤตโควิด การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ตองการพลังและความสามารถของปญญาชนในการแกไขใหผานวิกฤตนี้ สถาบันอุดมศึกษาตองพลิกบทบาทเพื่อ

รวมแกไขและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตที่ประเทศกำลังประสบ ใหสามารถเติบโตตอไปในอนาคตใหได  

สถาบันอุดมศึกษาตองใชแนวคิดในการรวมสรางเศรษฐกิจฐานความรู และนวัตกรรม 

สรางคุณคาและมูลคา เปนตัวขับเคลื่อนการเติบโตภาคธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจใหม (New Normal) กระจาย

ความรับผิดชอบเขาไปใหไปถึงระดับครัวเรือน ดวยการทำงานแบบมียุทธศาสตร บูรณาการการใชทรัพยากร 

โครงสรางพื้นฐาน กำลังคน เสริมทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการวางรากฐานสำคัญในการแขงขันและปรับตัว

อยางยั ่งยืนในระยะยาว โดยมีแนวทางนโยบายใชสถาบันอุดมศึกษาเปนศูนยกลางความรู เพื่อการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตดังนี้ 
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4.1) ร วมผล ักดันในการยกระดับให สถาบันอ ุดมศึกษาช ั ้นนำของประเทศเปน

สถาบันอุดมศกึษาที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล และเลื่อนการจัดลำดับโลกที่สูงข้ึน 

4.2) ยกระดับการเขาถึงการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษยที่มีคุณภาพ โดยปรับรูปแบบ

การพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางสังคมที่เปดกวาง เสริมพลังและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง 

4.3) สงเสริมพัฒนาคานิยมของสถานบันอุดมศึกษา ใหเกิด Enterprise Mindset เพื่อ

เปนศูนยกลางในการสนับสนุนภาคสวนตางๆ ในทุกมิติ เพื่อประชาชนและสังคม โดยใชแนวคิดการพัฒนา Social Lab 

สำหรับเพ่ิมคุณภาพการสอนและทักษะการใชความรู มุงเนนการสรางความเขมแข็งและคุณคาตามศักยภาพในดาน

ที่ผูเรียนถนัด 

4.4) สรางหุนสวนในการพัฒนารวมกับบุคคากร อว. เพื่อใหเกิดการสรางการเรียนรู

ในทางปฏิบัติไดและตอบการพัฒนาของสังคมอนาคต แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคธุรกิจ 

ภาคทองถิ่นและชุมชน รวมถึงเครือขายทั้งในและตางประเทศ ในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เขามารวมออกแบบ

หลักสูตร รวมสอน รวมสรางโอกาสใหประชาชนเขาไปใชเปนแหลงเรียนรูและฝกฝนทักษะในระยะเวลาที่เขมขน

เพียงพอ รวมถึงการเขาใจสภาพปญหาที่เก่ียวของกับสาขานั้นอยางถองแท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปภาพที่ 9 แสดงเปาหมายของการบูรณาการทุกภาคสวนในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนผูนำในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ สรางความเปลี่ยนแปลงและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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2.2 สภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของกับองคกร 

      กฎกระทรวงแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 มีหนาที่และอำนาจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  

รวมทั้งรวมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป อววน. อยางตอเนื่อง กำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวน

ราชการในกระทรวงใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติแผนแมบท แผนดาน อววน. ของประเทศ และแผนอ่ืน  

สงเสริมการศกึษาระดับอุดมศึกษา จัดทำขอเสนอนโยบายและแผนดานการอุดมศกึษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคน

ของประเทศ จ ัดการศึกษาตลอดช ีว ิต จ ัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา จัดทำฐานขอมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว  เพื่อใหสามารถ

นำมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด

สวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ   

โดยมี ศาสตราจารย นายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล เปนปลัดกระทรวง  

 2.2.1 วิสัยทัศน  :  เปนหนวยงานบูรณาการงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

(อววน.) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 2.2.2 พันธกิจ :        1) สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป อววน. อยาง ตอเนื่อง 
 2) กำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตาม 

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนดาน อววน. ของประเทศ และ แผนอ่ืนๆ 
 3) สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำขอเสนอนโยบายและแผนดานการ 

อุดมศึกษา เพื่อผลิต พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 4) จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
 5) จัดทำฐานขอมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว 

เพ่ือให สามารถนำมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา 
 6) สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ

มาตรฐานการ อุดมศึกษา 
 7) บูรณาการงานดานการอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รวมกับทุกภาคสวนเพ่ือนำองคความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและ
วิทยาศาสตร ไปถายทอดสูกลุมเปาหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 8) สงเสริมการใชประโยชนอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อผลักดัน บมเพาะและ
สรางความเขมแข็งทางธุรกิจใหผูประกอบการและชุมชน 
 



25 
 

 
 

 
 2.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมได
กำหนดประเด็นยุทธศาสตรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว 4 ประเด็น ดังนี้ 
  1) การสงเสริม พัฒนาและตอยอดองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือนำไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
  2) การสงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
  3) การสรางและพัฒนาระบบนิเวศใหเอื้อตอการพัฒนาดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม 
  4) การขับเคลื ่อนบูรณาการดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยางมี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
 

 2.2.4 เปาประสงค สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดกำหนด
เปาประสงคของแผนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว 6 ดาน ดังนี้ 

1) ชุมชนและผูประกอบการไดรับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพชีวิตดวย 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

2) กำลังคนดานการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ ความรูและทักษะที่
เปนความตองการของตลาดแรงงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

3) ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและมีภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิต 
4) โครงสรางพื้นฐานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 
5) สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสรางศกัยภาพใหกับกลุมเปาหมาย 
6) บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 2.2.5 ผลสัมฤทธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนด
ประเด็นสัมฤทธิ์ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

 1) กลุมเปาหมายไดรับการถายทอดองคความรู สิ ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพชีวิตสามารถสรางรายไดและมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ 
 2) กำลังคนทุกชวงวัยมีทักษะ สมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3) มีระบบนิเวศทางดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่มีความพรอมรองรับ
การพัฒนาประเทศเชิงพัฒนาพื้นที่ที่ตอบโจทยยุทธศาสตรชาติ 
 4) สป.อว. มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลสามารถบริหารจัดการและประสาน
เชื่อมโยงกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 
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 2.2.6 อัตรากำลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงาน
รัฐมนตรี มีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานหรืออัตราคนครองจำแนกตามขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 
จำนวน 727 อัตรา จำแนกไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงอัตรากำลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
สำนักงานรัฐมนตรี 
 

หนวยงาน 
สป.อว. 

ขาราชการ ลูกจางประจำ พนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว 
กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

อัตรา
วาง 

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

อัตรา
วาง 

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

อัตรา
วาง 

กรอบ
อัตรา 

คน
ครอง 

อัตรา
วาง 

โยธี 238 215 23 16 16 0 42 34 8 29 29 0 
ศรีอยุธยา 342 304 38 21 21 0 10 10 0 3 3 0 

สำนักงานรัฐมนตร ี 15 13 2 0 0 0 1 1 0 32 32 0 
รวม 595 532 63 37 37 0 63 43 21 32 32 0 

  

 2.2.7 โครงสรางองคกร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีการ

แบงสวนราชการและผังโครงสรางของหนวยงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

  1) การแบงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 10 แสดงการแบงสวนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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 2) ผังโครงสรางของหนวยงานตามภารกิจหลักสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 11 แสดงโครงสรางของหนวยงานตามภารกิจหลักสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 
 

2.2.8 โครงสรางองคกร (ในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา) กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทาง

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามภารกิจ

ดานการสงเสริม พัฒนา และการใชประโยชนระบบนิเวศวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มกีารแบงสวนราชการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 12 แสดงโครงสรางกองสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
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2.2.8 หนาที่และอำนาจ ของกองสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนาที่และอำนาจ ดังตอไปนี้ 

1) จัดทำกลยุทธ ประสานและเชื่อมโยงยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรภูมิภาค ยุทธศาสตร 

เชิงพื้นที่ และยุทธศาสตรอื่นๆ ของสำนักงานปลัดกระทรวงที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศและโครงสรางพื้นฐาน

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

2) สงเสริมการพัฒนารูปแบบความรวมมือ กลไกการทำงานรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ

หนวยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และหนวยงานภาคีในพ้ืนที่ ในการถายทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ทรัพยสินทางปญญา และการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแบบมีสวนรวมในเชิงพาณิชยและ

เชิงสังคม 

3) สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนโครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร ผลการวิจัยและนวัตกรรม 

ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและเครือขายวิจัยในพื ้นที ่กับองคกรปกครองสวนทองถิ ่น หนวยงานอื ่นของรัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานนวัตกรรม 

4) เสนอแนะมาตรการและแรงจูงใจและปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม

ของผูประกอบการ 

5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตรและ

คณะกรรมการอ่ืนที่เก่ียวของ 

6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิงานของหนวยงานอื ่นที ่เก ี ่ยวของหร ือที่

ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
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2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร  

 การตรวจสอบสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร ซึ่งปจจัยเหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจ

ไดวามีอิทธิพลตอการดำเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใช

ประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกรจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการ

ดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที ่ใหเกิดการเอื้อตอบรรลุเปาหมาย ในทางกลับกัน

อุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร 

 2.3.1 การตรวจสภาพแวดลอมภายในองคกร 

กรอบการวิเคราะหปจจัยภายในจะใชการวิเคราะหคุณลักษณะขององคกร 7 ประการของ 

McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ ่งตัวแปรดังกลาวมีสวนสำคัญตอความสำเร็จขององคกร โดยการ

วิเคราะห SWOT Analysis ในสวนของปจจัยภายใน (Internal Factors) คือ จุดแข็ง (Strength) และ จุดออน 

(Weakness) องคประกอบ 7S ไดแก 

  S1= Structure (โครงสรางองคกร) การพิจารณาลักษณะขององคกรมีประโยชนตอการจัดทำ 

กลยุทธขององคกร วิเคราะหโครงสรางองคกรที่ไดตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบงหนวยงาน การมอบหมายหนาที่

ความรับผิดชอบ และสายการบังคบับัญชา เนื่องจากถาโครงสรางองคกรมีความเหมาะสมและสอดคลองตอกลยุทธ

ที่เลือกใชก็จะเปนจุดแข็งขององคกร แตถาโครงสรางขององคกรไมเหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกใช 

ก็จะเปนจุดออนขององคกร 

S2 = Strategy (กลยุทธขององคกร) กลยุทธขององคกร ไดแก กิจกรรมหรือการดำเนินงาน

ตางๆ ภายในองคกรที่ไดถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม

ภายนอกและภายในองคกร กลยุทธขององคกรจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหองคกรมีความสามารถ

สรางกลยุทธขององคกรนั้นมีความสัมพันธกับโครงสรางขององคกรอยางใกลชิดเนื่องจากการจัดโครงสรางของ

องคกรนั้นจะตองเปนไปตามกลยุทธขององคกรนั้นๆ (Structure Follows Strategy)  

S3 = Systems (ระบบในการดำเนินงานขององคกร) หรือการดำเนินงานภายในองคกร ไดแก

ระบบหรือข้ันตอนการดำเนินงานภายในองคกรทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการที่ชวยใหองคกรสามารถดำเนิน

ไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองคกรบรรลุวัตถุประสงค เชน ระบบการวางแผน ระบบดานงบประมาณ

และระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบในการฝกอบรม ระบบในการติดตอสื่อสาร ระบบ

หรือขั้นตอนการทำงานเหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการทำงานตางๆขององคกร 

S4 = Style (ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู บริหารระดับสูง) 

โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู นำและคุณธรรม เนื ่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูง 

จะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของบุคลากรภายในองคกรมากกวาคำพูดของผูบริหาร หากผูบริหารมีภาวะผูนำที่ดี

จะสามารถนำพาองคกรไปสูความสำเร็จพรอมดวยคุณธรรม 
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S5 = Staff (บุคลากรในองคกร) ประกอบดวยบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ทั ้งในเรื่อง

จำนวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมตางๆที่องคกรแสดงและปฏิบัติตอพนักงานภายในองคกร 

เชน การมอบหมายใหฝายบุคคลเปนผูดูแลเกี่ยวกับดานการบุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผู บริหารระดับสูงเขามา

เก่ียวของตอการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 

S6 = Skills (ความรู ความสามารถของบุคลากร) ความรู ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เชน ความสามารถและทักษะขององคกรในการใหบริการ ความสามารถในดานวิจัยและ

พัฒนา ความสามารถดานการวางแผน ความสามารถดานการเงิน 

S7= Shared Values (คานิยมรวมกัน) ไดแก แนวคิดรวมกัน คานิยม ความคาดหวังของ

องคกร ซึ่งมักจะไมไดเขียนไวอยางเปนทางการ เปนแนวคิดพ้ืนฐานขององคกรแตละแหง รวมทั้งสิ่งที่ตองการจะให

องคกรเปนในอนาคตขางหนา องคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารมักจะมีคานิยมรวมกันที่กอใหเกิดปจจัยแหง

ความสำเร็จในการบริหาร 

 

 
 

รูปภาพที่ 13 แสดงคณุลกัษณะขององคกร 7 ประการของ McKinney (McKinney 7S Framework) 

 

 

 

 

McKinney 7S 
Framework 
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ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช 7S Framework 

ลำดับ 7S Framework จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1 Structure 

(โครงสรางองคกร) 

1. เปนองคกรที่นำงานดาน อววน. 

ส งเสร ิมและถายทอดสู พ ื ้นที่

ต ั ้ งแต ระด ับช ุมชน วิสาหกิจ

ช ุมชน SMEs ผ ู ประกอบการ 

เพื ่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ

เศรษฐกิจฐานชุมชน และสนับสนุน

ช ุมชนและผ ู ประกอบการให

สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานของ

องคความรู ดานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

2. เป นองคกรท ี ่บ ูรณาการองค

ความรูทั้ง 3 ศาสตรสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร 

ในการตอบโจทยบูรณาการเชิง

สรางสรรค (Creative Integration)    

ท ี ่หลากหลาย และยกระดับ

ศักยภาพของชุมชนไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

หน วยงานในระด ับภ ูม ิภาคย ั ง ไม

ปรากฏในโครงสราง เปนเพียงการ

แบงสวนราชการภายใน 

 

 

2 Strategy 

(กลยุทธขององคกร) 

1. มีการเช ื ่อมโยงนโยบาย และ

โครงการใหมีความสอดคลองใน

ระดับภูมิภาค – เชิงพื ้นที ่ เ พ่ือ

สนับสนุนดำเนินงานขององคกร 

2. ม ี แ ผ น ก า ร ต ิ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการดำเนินงานทั้งใน

ระดับโครงการและภาพรวมของ

องคกร 

1. เปนหนวยงานจัดตั้งใหมยังขาด

การจัดทำแผนสงเสร ิมการใช

ประโยชนดาน ววน. ในภาพรวม

ของประเทศ ภูมิภาค และพื้นที่ 

2. ขาดการเชื่อมโยงการสรางและ

พัฒนารูปแบบ/กลไกเพื่อบริหาร

จัดการเชิงพ้ืนที่ในภาพรวม 

3. ข า ด แ ผ น ส  ง เ ส ร ิ ม ก า ร ใ ช

ประโยชนดาน ววน. ในระดับ

ภาค กลุ มจังหวัด จังหวัดและ

ทองถ่ิน  
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ลำดับ 7S Framework จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

3 Systems 

(ระบบในการ

ดำเนินงานขององคกร) 

1. มีการบริหารในรูปแบบ project 

based management  

2. ดำเนินงานในรูปแบบโครงการ

ภายใตคณะกรรมการที ่มีความ

เ ช ี ่ ย ว ช า ญ ท ั ้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอกสามารถตรวจสอบได

ทุกขั้นตอน 

1. ขาดการประชาส ัมพ ันธ  และ

สรางอัตลักษณขององคกร 

2. ขาดการผล ั กด ั น ให  เ ก ิ ดการ

กระจายองคความรู ดาน อววน. 

ไปสูเครือขายใหม สงผลใหมพีื้นท่ี

ใหบริการและโอกาสในการเขาถึง

บริการของผู ประกอบการและ

ประชาชนนอย 

 

4 Style 

(ลักษณะแบบแผน

หรือพฤติกรรมในการ

บริหารงานของ

ผูบริหารระดับสูง)  

1. ผ ู บร ิหารให ความสนใจและ

บริหารงานในรูปแบบ Digital 

Organization 

2. ผู บร ิหารเปนตนแบบของการ

ร ิ เ ร ิ ่ ม โครงการ ใหม ๆท ี ่ เปน

แนวทางใหมใหการนำงานดาน  

อววน. สูพ้ืนที่ในอนาคต 

 

ผู บริหารมีการปรับเปลี ่ยนนโยบาย

บอยทำใหขาดความตอเนื่องของงาน 

 

5 Staff  

(บุคลากรในองคกร) 

1. บ ุ คล ากร ร ุ  น ใหม  ม ี ค ว าม รู

ความสามารถ ชวยผลักดันและ

พัฒนาองคกรไปสูอนาคต 

2. มีอุดมการณยึดมั่นในเกียรติและ

ศักดิ์ศรี มีความเปนขาราชการ

มืออาชีพ 

3. มีความเสียสละ สามารถปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการได 

1. ขาดบ ุคลากรด านสารสนเทศ 

( information) ท ี ่ ส า ม า ร ถ น ำ

ขอมูลไปประมวลผลดวยวิธ ี ท่ี

เ หม า ะส มแ ล ะถ ู ก ต  อ ง ก  อน

นำเสนองาน 

2. บุคลากรขาดการวิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐานเพ่ือนำมาใชประโยชน 

3. บ ุ คล ากรฝ า ยสน ับสน ุ นการ

ดำเนินงานไมอำนวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงาน 
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ลำดับ 7S Framework จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

6 Skills 

(ความรูความสามารถ

ของบุคลากร) 

มีหลักสูตรในการพัฒนาความรูในการ

ปฏิบัติงาน 

1. บุคลากรบางสวนไมมีทักษะและ

ความชำนาญงาน ไม สามารถ

ถายทอดงานหรือเปนตัวอยางใน

ที่ดีใหบุคลากรรุนใหมได 

2. ขาดแคลนบุคลากรที ่ม ีความรู

ความสามารถ และทักษะในการ

วางแผน และความชำนาญที่เปน

ครูที่ดีใหกับบุคลากรรุนใหม 

7 Shared Values 

(คานิยมรวมกัน) 

 1. ขาดการกำหนดคานิยมรวมของ

องคกร  

2. ความคาดหวังของบุคลากรตอ

องคกรยังไมชัดเจนเปนหนึ่งเดียว 

3. ขาดการสรางความผูกพันธกับ

องคกร 
 

2.3.2 การตรวจสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยนำปจจัย 5 ดาน ที่สงผลตอการบริหารจัดการหนวยงาน

ใหบรรลุวัตถุประสงคมาวิเคราะห ใหความสำคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดยใช 

ทฤษฎี C-PEST ซึ่งตัวแปรดังกลาวมีสวนสำคัญตอความสำเร็จขององคกร โดยการวิเคราะห SWOT Analysis  

ในส วนของป จจ ัยภายนอก (External Factors) ค ือ โอกาส (Opportunities) และ อ ุปสรรค (Threats) 

องคประกอบ C-PEST ไดแก 

C : Customer Behaviors (ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ) วิเคราะหในเรื่องผูรับผลประโยชน 

ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ชุมชนท่ีอยูโดยรอบ ผูปกครอง สภาพของคูแขงและการแขงขัน ฯลฯ 

P : Pokitical and legal factors (ดานการเมืองและกฎหมาย) วิเคราะหยุทธศาสตรชาติ 

นโยบายรัฐบาลที ่เกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม นโยบายและยุทธศาสตรการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แนวคิดยุทธศาสตรในการดำเนินงานขับเคลื ่อนกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (MHESI STRATEGIC POLICY DIRECTIONS)  นโยบายของตนสงักัด 

กฎ ระเบียบที่เก่ียวกับการบริหารจัดการหนวยงาน ฯลฯ  

E : Economic factors (ดานเศรษฐกิจ) วิเคราะหสภาพและแนวโนมเศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจ

ของชุมชน - ผูประกอบการ ภาวะทางการเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
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S :  Social-cultural factors (ดานสังคมและวัฒนธรรม) วิเคราะหโครงสรางประชากร ระบบ

การศึกษา คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ลอมรอบ ความตองการของ

สังคม ปญหาของสังคม เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 

T : Technological factors (ดานเทคโนโลยี) วิเคราะหในเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ฯลฯ 
 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกรโดยใช C-PEST 
 

ลำดับ C-PEST Model โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1 C :  

Customer 

Behaviors  

(ดานพฤติกรรมของ

ผูรับบริการ) 

1. ผู ประกอบการมีแนวคิดในการ

สรางนวัตกรรมเพื ่อเพิ่มชองทาง

ในการประกอบธุรกิจ 

2. ผูประกอบการเปนคนรุนใหมที่ให

ความสนใจในการประกอบธุรกิจ

เปนของตัวเอง 

3. ผ ู ประกอบการม ีความพร อม/

ตนทุน(งบประมาณ พื้นที่ วัตถุดิบ 

การศึกษา) ในการประกอบธุรกิจ 

4. กล ุ ม เกษตรกรม ีแนวค ิดท ี ่จะ

ปรับเปลี่ยนการดำเนินวิถีดั้งเดิมสู

ธุรกิจเกษตร 

1. คนไทยยังไมนิยมบริโภคสินคาที่

ผลิตในประเทศไทย ตองเปนที่

น ิยมจากบร ิโภคตางประเทศ

กอนถึงมีการตามกระแส 

2. ผู ประกอบการมีความคาดหวัง

ยอดผลประกอบการสูง 

 

2 P :  

Pokitical and 

legal factors  

(ดานการเมืองและ

กฎหมาย) 

1. คณะกรรมการกำหนดรูปแบบ/

ช องทางการพัฒนาธ ุรก ิจตาม

ความตองการของผูประกอบการ

ที่เหมาะสมและตรงตามศักยภาพ 

2. นโยบายรัฐบายสนับสนุนใหเกิด

การนำงานดาน ววน. สูพื้นที่เพื่อ

เพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจฐานชุมชน 

1. สินคาทองถิ่นยังไมสามารถกาวสู

ความเป นมาตรฐานสากลหรือ

แขงขันในตลาดโลกได 

2. มาตรฐานสินคาที่จะสงออกไป

ต างประเทศม ีหลายต ัวและมี

คาใชจายสูง 

3 E :  

Economic factors  

(ดานเศรษฐกิจ) 

1. ธุรกิจสินคาออรแกนิคมีแนวโนม

เติบโตข้ึนทั้งในและตางประเทศ 

2. ส ินค าเกษตรของไทยเป นที่

ยอมรับในตลาดเอเชีย 

ส ิ นค  า ท ี ่ ม ี ศ ั ก ยภ าพข อ งต ล า ด

ผูประกอบการไมสามารถผลิตไดตาม

ความตองการได 
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ลำดับ C-PEST Model โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

4 S :   

Social-cultural 

factors  

(ดานสังคมและ

วัฒนธรรม) 

 

1. ประเทศไทยเขาสูส ังคมผู สูงวัย

สงผลใหสินคาบำรุงสุขภาพเปน

ที่ตองการของตลาดปจจุบัน 

2. กลุ มประเทศอาเซียน และจีน

นิยมสินคาไทย โดยเฉพาะกลุม

Natural และ Healthy 

3. สินคาที ่ล ักษณะเฉพาะที ่ผลิต

และจําหนายในแตละทองถิ่น

นั ้นๆ เริ่มตนจากภูมิปญญา วิถี

ช ีว ิต ประเพณี และไดร ับการ

พัฒนาต อยอด ดวยความคิด

สรางสรรคมากขึ้น 

1. ส ินค าท องถ ิ ่ นส วนใหญ  ไม มี

เอกลักษณที่โดดเดน คือ สินคามี

ลักษณะใกลเคียงกัน ไมมีความ

แตกตาง 

2. คนไทยยังไมนิยมบริโภคสินคาที่

ผลิตในประเทศไทย ตองเปนท่ี

นิยมจากบริโภคตางประเทศกอน

ถึงมีการตามกระแส 

 

5 T :  

Technological 

factors  

(ดานเทคโนโลยี) 

1. ชองทางการขายเปดกวางขึ้นทั้ง 

Online และ Offline 

2. ม ี ร ะบบการขนส  ง ส ิ นค  าที่

สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้น 

3. ผู ประกอบการใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสรางผลิตภัณฑ

จากสมุนไพรที ่สอดคลองไลฟ

สไตลคนรุนใหมมากขึ้น 

4. ผ ู ประกอบการสามารถสร าง

มาตรฐานใหกับผลิตภัณฑตั้งแต

ขั ้นตอนผลิตจนถึงมือผู บริโภค 

เขาถึงนักวิจัย และหนวยรับรอง

มาตรฐานทางหองปฏิบัต ิการ 

และโรงงานผลิตภัณฑตนแบบ 

ผลิตภัณฑเวชสำอางหรือสมุนไพรที่

พ ัฒนาข ึ ้ นต องถ ูกทดสอบอย าง

เขมงวด ทั้งในระดับสัตวทดลอง และ

อาสาสมัคร กอนนำออกสูตลาดจริง 

เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในระดับ

สูงสุดกับการใช ผลิตภัณฑสมุนไพรของ

ประเทศไทย จึงมีตนทุนการผลิตสูง 
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2.4  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT ANALYSIS) 

 “SWOT” มาจากต ัวอ ักษรย อของคำ 4 คำค ือ Strengths (จ ุดแข ็ ง ) , Weaknesses (จ ุดอ อน) , 

Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) SWOT คือ เทคนิคการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและ

ภายนอกเพ่ือสรางความไดเปรียบและการปรับปรุงองคกร SWOT ถูกใชงานอยางแพรหลายครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย 

Harvard ในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960 อีกเหตุผลหนึ่งที่ SWOT ไดรับความนิยมไปทั่วโลก และยังนิยมมา

จนถึงทุกวันนี้คือ SWOT นั้นสามารถประยุกตใชไดกับธุรกิจและองคกรทุกประเภท แมกระทั่งทุกวันนี้ในยุคที่ทุก

อยางถูกนำเขาสูระบบออนไลน SWOT ก็สามารถนำมาใชไดกับธุรกิจออนไลนได รวมถึงมีบรรดาผูผลิต Software 

ผลิต Application ออกมาเพ่ือชวยใหการใชงานเทคนิค SWOT ทำไดงายมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 14 แสดงการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งปจจัยภายในและภายนอกโดยใชเทคนิค SWOT 
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2.4.1 สภาพแวดลอมภายใน  กองสงเสริมและประสานเพื ่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2.4.1.1 Strengths (จุดแข็ง) 

1) เปนองคกรที่นำงานดาน อววน. สงเสริมและถายทอดสูพื ้นที่ตั ้งแตระดับชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน SMEs ผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจฐานชุมชน และสนับสนุนชุมชนและ

ผูประกอบการใหสามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) เปนองคกรที่บูรณาการองคความรูทั้ง 3 ศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และ

วิทยาศาสตร ในการตอบโจทยบูรณาการเชิงสรางสรรค (Creative Integration) ที่หลากหลาย และยกระดับ

ศักยภาพของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มีการเชื่อมโยงนโยบาย และโครงการในมีความสอดคลองในระดับภูมิภาค – เชิง

พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนดำเนินงานขององคกร 

4) มีแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับโครงการและภาพรวม

ขององคกร 

5) มีการบริหารในรูปแบบ project based management  

6) ดำเนินงานในรูปแบบโครงการภายใตคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายใน

และภายนอกสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน 

7) ผูบริหารใหความสนใจและบริหารงานในรูปแบบ Digital Organization 

8) ผูบริหารเปนตนแบบของการริเริ ่มโครงการใหมๆ ที่เปนแนวทางใหมในการนำงาน

ดาน อววน. สูพ้ืนที่ในอนาคต 

9) บุคลากรรุนใหมมีความรูความสามารถ ชวยผลักดันและพัฒนาองคกรไปสูอนาคต 

10) มีอุดมการณยึดม่ันในเกียรติและศักดิ์ศรี มีความเปนขาราชการมืออาชีพ 

11) มีความเสียสละ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

12) มีหลักสูตรในการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน 
 

2.4.1.1 Weaknesses (จุดออน) 

1) หนวยงานในระดับภูมิภาคยังไมปรากฏในโครงสราง เปนเพียงการแบงสวนราชการภายใน 

2) เปนหนวยงานจัดตั้งใหมยังขาดการจัดทำแผนสงเสริมการใชประโยชนดาน ววน.  

ในภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค และพ้ืนท่ี 

3) ขาดการเชื่อมโยงการสรางและพัฒนารูปแบบ/กลไกเพ่ือบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในภาพรวม 

4) ขาดแผนสงเสริมการใชประโยชนดาน ววน. ในระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัดและทองถ่ิน 

5) ขาดการประชาสัมพันธและสรางอัตลักษณขององคกร 
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6) ขาดการผลักดันใหเกิดการกระจายองคความรูดาน อววน. ไปสูเครือขายใหม สงผล

ใหมีพ้ืนที่ใหบริการและโอกาสในการเขาถึงบริการของผูประกอบการและประชาชนนอย 

7) ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบอยทำใหขาดความตอเนื่องของงาน 

8) ขาดบุคลากรดานสารสนเทศ (information) ที่สามารถนำขอมูลไปประมวลผลดวย

วิธีที่เหมาะสมและถูกตองกอนนำเสนองาน 

9) บุคลากรขาดการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนำมาใชประโยชน 

10) บุคลากรฝายสนับสนุนการดำเนินงานไมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

11) บุคลากรบางสวนไมมีทักษะและความชำนาญงาน ไมสามารถถายทอดงานหรือเปน

ตัวอยางในที่ดีใหบุคลากรรุนใหมได 

12) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และทักษะในการวางแผน และความ

ชำนาญที่เปนครูที่ดีใหกับบุคลากรรุนใหม 

13) ขาดการกำหนดคานิยมรวมขององคกร  

14) ความคาดหวังของบุคลากรตอองคกรยังไมชัดเจนเปนหนึ่งเดียว 

15) ขาดการสรางความผูกพันธกับองคกร 

 

2.4.2 สภาพแวดลอมภายนอก  กองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

 2.4.2.1 Opportunities (โอกาส) 

1) ผูประกอบการมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมชองทางในการประกอบธุรกิจ 

2) ผูประกอบการเปนคนรุนใหมที่ใหความสนใจในการประกอบธุรกิจเปนของตัวเอง 

3) ผูประกอบการมีความพรอม/ตนทุน(งบประมาณ พื้นที่ วัตถุดิบ การศึกษา) ในการ

ประกอบธุรกิจ 

4) กลุมเกษตรกรมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินวิถีด้ังเดิมสูธุรกิจเกษตร 

5) คณะกรรมการกำหนดรูปแบบ/ชองทางการพัฒนาธุรกิจตามความตองการของ

ผูประกอบการที่เหมาะสมและตรงตามศักยภาพ 

6) นโยบายรัฐบายสนับสนุนใหเกิดการนำงานดาน ววน. สู พื ้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพ

เศรษฐกิจฐานชุมชน 

7) ธุรกิจสินคาออรแกนิคมีแนวโนมเติบโตขึ้นทั้งในและตางประเทศ 

8) สินคาเกษตรของไทยเปนท่ียอมรับในตลาดเอเชีย 

9) ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัยสงผลใหสินคาบำรุงสุขภาพเปนท่ีตองการของตลาดปจจุบัน 

10) กลุมประเทศอาเซียน และจีนนิยมสินคาไทย โดยเฉพาะกลุมNatural และ Healthy 
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11) สินคาที ่ล ักษณะเฉพาะที ่ผลิตและจําหนายในแตละทองถิ ่นนั ้นๆ เริ ่มตนจาก 

ภูมิปญญา วิถีชีวิต ประเพณี และไดรับการพัฒนาตอยอด ดวยความคิดสรางสรรคมากข้ึน 

12) ชองทางการขายเปดกวางข้ึนทั้ง Online และ Offline 

13) มีระบบการขนสงสินคาที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายขึ้น 

14) ผู ประกอบการใชว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสรางผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

ที่สอดคลองไลฟสไตลคนรุนใหมมากขึ้น 

15) ผูประกอบการสามารถสรางมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑตั้งแตขั้นตอนผลิตจนถึงมือ

ผูบริโภค เขาถึงนักวิจัย และหนวยรับรองมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ และโรงงานผลิตภัณฑตนแบบ 

 

 2.4.2.2 Threats (อปุสรรค) 

1) คนไทยยังไมนิยมบริโภคสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ตองเปนที่นิยมจากบริโภค

ตางประเทศกอนถึงมีการตามกระแส 

2) ผูประกอบการมีความคาดหวังยอดผลประกอบการสูง 

3) สินคาทองถิ่นยังไมสามารถกาวสูความเปนมาตรฐานสากลหรือแขงขันในตลาดโลกได 

4) มาตรฐานสินคาที่จะสงออกไปตางประเทศมีหลายตัวและมีคาใชจายสูง 

5) สินคาที่มีศักยภาพของตลาดผูประกอบการไมสามารถผลิตไดตามความตองการได 

6) สินคาทองถิ่นสวนใหญไมมีเอกลักษณที่โดดเดน คือ สินคามีลักษณะใกลเคียงกัน 

ไมมีความแตกตาง 

7) คนไทยยังไมนิยมบริโภคสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ตองเปนที่นิยมจากบริโภค

ตางประเทศกอนถึงมีการตามกระแส 

8) ผลิตภัณฑเวชสำอางหรือสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นตองถูกทดสอบอยางเขมงวด ทั้งใน

ระดับสัตวทดลอง และอาสาสมัคร กอนนำออกสูตลาดจริง เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในระดับสูงสุดกับการใช 

ผลิตภัณฑสมุนไพรของประเทศไทย จึงมีตนทุนการผลิตสูง 
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2.5 การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 

 2.5.1 การกำหนดคาน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกผูศึกษาสงแบบ

วิเคราะหการถวงน้ำหนักภายในและภายนอกใหกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูบริหารและขาราชการของกองสงเสริม

และประสานเพื ่อประโยชนทางวิทยาศาสตร ว ิจ ัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 12 คน โดยใหพิจารณาตามหลักการและความสำคัญวาปจจัยดาน

ใดเปนจุดแข็งหรือปญหาตอองคกรมาก ใหกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกวารายการที่เปนจุดแข็งหรือปญหาตอ

องคกรนอย โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกันเปน 1 น้ำหนักในแตละดานอาจเทากันหรือไมเทากันก็ได ขึ้นอยู

กับความสำคัญ ไดผลดังตารางนี้ 
 

ตารางที่ 4 แสดงคาน้ำหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

 S1 

Structure 

(โครงสราง

องคกร) 

S2 

Strategy 

(กลยุทธ

ของ

องคกร) 

S3 

Systems 

(ระบบใน

การ

ดำเนิน 

งานของ

องคกร) 

S4 

Style 

(ลักษณะ

แบบแผน

ของ

ผูบริหาร

ระดับสูง) 

S5 

Staff 

(บุคลากร

ในองคกร) 

S6 

Skills 

(ความรู

ความ 

สามารถ

ของ

บุคลากร) 

S7 

Shared 

Values 

(คานิยม

รวมกัน) 

น้ำหนัก

คะแนน

รวม 

1 0.10 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.10 1.00 

2 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10 1.00 

3 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.20 0.10 1.00 

4 0.10 0.15 0.10 0.15 0.20 0.20 0.10 1.00 

5 0.10 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.10 1.00 

6 0.15 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.10 1.00 

7 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 1.00 

8 0.15 0.10 0.10 0.20 0.20 0.15 0.10 1.00 

9 0.10 0.10 0.20 0.15 0.20 0.15 0.10 1.00 

10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.15 0.10 1.00 

11 0.10 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 1.00 

12 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10 1.00 

คาเฉล่ีย 0.12 0.13 0.14 0.17 0.18 0.16 0.10 1.00 

 

รา
ยก

าร
 ป

จจั
ยส

ิ่งแ
วด

ลอ
มภ

าย
ใน

 

คนที่ 
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ตารางที่ 5 แสดงคาน้ำหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

 C : 
Customer 
Behaviors 

(ดาน
พฤติกรรมของ
ผูรับบริการ) 

 

P : 
Pokitical 
and legal 
factors 

(ดานการเมือง
และกฎหมาย) 

 

E : 
Economic 

factors 
(ดาน

เศรษฐกิจ) 
 

S : 
Social-
cultural 
factors 

(ดานสังคม
และ

วัฒนธรรม) 

T : 
Technological 

factors 
(ดาน

เทคโนโลยี) 
 

น้ำหนัก
คะแนนรวม 

1 0.10 0.20 0.30 0.10 0.30 1.00 
2 0.20 0.15 0.15 0.20 0.20 1.00 
3 0.20 0.20 0.10 0.20 0.30 1.00 
4 0.30 0.15 0.15 0.10 0.30 1.00 
5 0.20 0.15 0.30 0.20 0.15 1.00 
6 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20 1.00 
7 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20 1.00 
8 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20 1.00 
9 0.30 0.20 0.15 0.15 0.20 1.00 
10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.30 1.00 
11 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20 1.00 
12 0.30 0.15 0.15 0.20 0.20 1.00 

คาเฉล่ีย 0.25 0.17 0.17 0.18 0.23 1.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 15 แสดงการกำหนดคาน้ำหนักเฉลี่ยคะแนนการประเมินปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

รา
ยก

าร
  

ปจ
จัย

สิ่ง
แว

ดล
อม

ภา
ยน

อก
 

คนที ่
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2.5.2 การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  

ผูศึกษาสงแบบสอบถามโดยใหกลุมตัวอยางซึ ่งเปนผูบริหารและขาราชการของกองสงเสริมและ

ประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 12 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะหวาประเด็นดังกลาวสงผล ตอการ

ปฏิบัติงานของสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในชองสีเทา       โดยมี

เกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

5 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม มากที่สุด  

4 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม 

3 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม ปานกลาง  

2 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม นอย  

1 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม นอยที่สุด  

ผูศึกษาไดนำผลคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉลี่ย ไดผลดังตารางที่ 7 และตารางท่ี 8 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 แสดงการใหคะแนนสภาพแวดลอมภายใน 7S 
 

7S Framework 
สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

Structure 

(โครงสรางองคกร) 

4.85 S1 เปนองคกรที่นำงานดาน 

อววน. สงเสริมและถายทอดสู

พ ื ้ นท ี ่ ต ั ้ งแต  ระด ับช ุมชน 

วิ ส า ห ก ิ จ ช ุ ม ช น  SMEs 

ผ ู  ป ระกอบการ  เพ ื ่ อ เพิ่ ม

ศ ั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ล ิ ต แ ล ะ

เศรษฐก ิจฐานช ุมชน และ

ส น ั บ ส น ุ น ช ุ ม ช น แ ล ะ

ผ ู ประกอบการให สามารถ

ดำเนินธุรกิจบนฐานขององค

ความรู ด านเทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม  

5.00 W1 หนวยงานในระดับภูมิภาค

ยังไมปรากฏในโครงสราง เปน

เพ ียงการแบ งส วนราชการ

ภายใน 
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7S Framework 
สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

 4.45 S2 เปนองคกรที ่บ ูรณาการ

องค ความร ู ท ั ้ ง  3 ศาสตร

สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

และวิทยาศาสตร ในการตอบ

โจทยบูรณาการเชิงสรางสรรค 

( Creative Integration) ที่

หลากหลาย และยกระดับ

ศักยภาพของชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

Strategy 

(กลยุทธขององคกร) 

4.34 S3 ม ีการเชื ่อมโยงนโยบาย 

แล ะ โค ร งก า ร ในม ี ค ว า ม

สอดคลองในระดับภูมิภาค – 

เ ช ิ งพ ื ้ นท ี ่ เ พ ื ่ อ สน ั บสนุน

ดำเนินงานขององคกร 

4.25 W2 เปนหนวยงานจัดตั้งใหม

ยังขาดการจัดทำแผนสงเสริม

การใชประโยชนดาน ววน. ใน

ภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค 

และพื้นที่ 

4.25 S4 ม ีแผนการต ิดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานท้ัง

ใ น ร ะ ด ั บ โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

ภาพรวมขององคกร 

4.85 W3 ขาดการเช่ือมโยงการสราง

และพัฒนารูปแบบ/กลไกเพ่ือ

บร ิหารจ ัดการเช ิงพ ื ้นท ี ่ ใน

ภาพรวม 

  5.00 W4 ขาดแผนสงเสร ิมการใช

ประโยชนดาน ววน. ในระดับ

ภาค กลุมจังหวัด จังหวัดและ

ทองถิ่น 

Systems 

(ระบบในการ

ดำเนินงานของ

องคกร) 

4.75 S5 มีการบริหารในรูปแบบ 

project  based management 

  

3.45 W5 ขาดการประชาสัมพันธ

และสรางอัตลักษณขององคกร

  

4.60 S6 ดำ เน ิ นงานในร ูปแบบ

โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต

คณะกรรมการท ี ่ ม ี ค วาม

เช ี ่ ยวชาญท ั ้ งภายในและ

ภายนอกสามารถตรวจสอบได

ทุกขั้นตอน 

3.85 W6 ขาดการผลักดันใหเกิดการ

กระจายองคความรูดาน อววน. 

ไปสูเครือขายใหม สงผลใหมี

พื ้นที ่ใหบริการและโอกาสใน

ก า ร เ ข  า ถ ึ ง บ ร ิ ก า ร ข อ ง

ผูประกอบการและประชาชนนอย 



44 
 

 
 

 

7S Framework 
สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

Style 

(ล ักษณะแบบแผน

หร ือพฤต ิกรรมใน

การบริหารงานของ

ผูบริหารระดับสูง)  

4.27 S7 ผ ู บร ิหารให ความสนใจ
และบร ิหารงานในร ูปแบบ 
Digital Organization 

3.85 W7 ผูบริหารมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายบอยทำใหขาดความ
ตอเน่ืองของงาน 

4.85 S8 ผูบริหารเปนตนแบบของ
การริเริ่มโครงการใหมๆที่เปน
แนวทางใหมของนำงานดาน 
อววน. สูพ้ืนที่ในอนาคต 

  

Staff  

(บุคลากรในองคกร) 

4.78 S9 บุคลากรรุนใหมมีความรู
ความสามารถ ชวยผลักดัน
และพัฒนาองคกรไปสูอนาคต
  

4.36 W8 ข า ด บ ุ ค ล า ก ร ด  า น
สารสนเทศ (information) ที่
ส า ม า ร ถ น ำ ข  อ ม ู ล ไ ป
ประมวลผลดวยวิธีที่เหมาะสม
และถูกตองกอนนำเสนองาน  

4.36 S10 มีอ ุดมการณย ึดมั ่นใน
เกียรติและศักดิ ์ศรี มีความ
เปนขาราชการมืออาชีพ 

4.76 W9 บุคลากรขาดการวิเคราะห
ข อม ูลพื ้นฐานเพื ่อนำมาใช
ประโยชน 

4.20 S11 มีความเสียสละ สามารถ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได 

4.25 W10 บุคลากรฝายสนับสนุน
การดำเนินงานไมอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

Skills 

(ความรู

ความสามารถของ

บุคลากร) 

4.00 S12 มีหลักสูตรในการพัฒนา
ความรูในการปฏิบัติงาน 

4.48 W11 บุคลากรบางส วนไมมี
ทักษะและความชำนาญงาน 
ไมสามารถถายทอดงานหรือ
เปนตัวอยางในที่ดีใหบุคลากร
รุนใหมได  

  3.25 W12 ขาดแคลนบุคลากรที ่มี
ความร ู ความสามารถ และ
ท ักษะในการวางแผน และ
ความชำนาญที ่ เป นคร ูท ี ่ ดี
ใหกับบุคลากรรุนใหม 

Shared Values 

(คานิยมรวมกัน) 

  4.55 W13 ขาดการกำหนดคานิยม
รวมขององคกร  

  4.78 W14 ค ว า ม ค า ด ห ว ั ง ข อ ง
บุคลากรตอองคกรยังไมชัดเจน
เปนหนึ่งเดียว 

  3.54 W15 ข าด กา ร ส ร  า งค ว า ม
ผูกพันธกับองคกร 
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ตารางที่ 7 แสดงการใหคะแนนสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST 
 

C-PEST Model 
สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส สภาพแวดลอมภายใน : อุปสรรค 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities  คะแนนเฉลี่ย Threats 

C :  

Customer 

Behaviors  

(ดานพฤติกรรมของ

ผูรับบริการ) 

4.78 O1 ผู ประกอบการมีแนวคิด

ในการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพิ่ม

ชองทางในการประกอบธุรกิจ 

  

4.65 T1 คนไทยยังไมนิยมบริโภค

สินคาที ่ผลิตในประเทศไทย 

ต องเป นที ่น ิยมจากบร ิโภค

ตางประเทศกอนถึงมีการตาม

กระแส 

 

4.80 O2 ผูประกอบการเปนคนรุน

ใหมที ่ใหความสนใจในการ

ประกอบธุรกิจเปนของตัวเอง 

3.68 T2 ผ ู  ประกอบการม ีความ

คาดหวังยอดผลประกอบการ

สูง 

3.45 O3 ผ ู ประกอบการม ีความ

พรอม/ตนทุน(งบประมาณ 

พื้นที่ วัตถุดิบ การศึกษา) ใน

การประกอบธุรกิจ 

  

4.65 O4 กลุมเกษตรกรมีแนวคิดที่

จะปรับเปลี่ยนการดำเนินวิถี

ดั้งเดิมสูธุรกิจเกษตร 

  

P :  

Pokitical and 

legal factors  

(ดานการเมืองและ

กฎหมาย) 

4.10 O5 คณะกรรมการกำหนด

รูปแบบ/ชองทางการพัฒนา

ธุรกิจตามความตองการของ

ผ ู ประกอบการที ่ เหมาะสม

และตรงตามศักยภาพ 

4.57 T3 สินคาทองถ่ินยังไมสามารถ

กาวสูความเปนมาตรฐานสากล

หรือแขงขันในตลาดโลกได 

 3.50 O6 นโยบายรัฐบายสนับสนุน

ใหเกิดการนำงานดาน ววน. สู

พ ื ้ นท ี ่ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มศ ักยภาพ

เศรษฐกิจฐานชุมชน 

3.84 T4 ม าตร ฐ าน ส ิ นค  า ท ี ่ จ ะ

สงออกไปตางประเทศมีหลาย

ตัวและมีคาใชจายสูง 

E :  

Economic 

factors  

(ดานเศรษฐกิจ) 

4.57 O7 ธุรกิจสินคาออรแกนิคมี

แนวโนมเติบโตขึ้นทั้งในและ

ตางประเทศ 

4.75 T5 สินคาที่มีศักยภาพของตลาด

ผูประกอบการไมสามารถผลิตได

ตามความตองการได 

4.10 O8 สินคาเกษตรของไทยเปน

ที่ยอมรับในตลาดเอเชีย 
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C-PEST Model 
สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส สภาพแวดลอมภายใน : อุปสรรค 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities  คะแนนเฉลี่ย Threats 

S :   

Social-cultural 

factors  

(ดานสังคมและ

วัฒนธรรม) 

4.85 O9 ประเทศไทยเขาสูสังคมผู
ส ูงว ัยส งผลใหส ินค าบำรุง
ส ุขภาพเปนที ่ต องการของ
ตลาดปจจุบัน 

5.00 T6 สินคาทองถ่ินสวนใหญไมมี
เอกลักษณที่โดดเดน คือ สินคา
ม ีล ักษณะใกลเค ียงกัน ไม มี
ความแตกตาง 

4.38 O10 กลุ มประเทศอาเซ ียน 
แ ล ะ จ ี น น ิ ย ม ส ิ น ค  า ไ ท ย 
โดยเฉพาะกลุมNatural และ 
Healthy 

4.38 T7 คนไทยยังไมนิยมบริโภคสินคา
ที่ผลิตในประเทศไทย ตองเปนที่
นิยมจากบริโภคตางประเทศกอน
ถึงมีการตามกระแส 

4.05 O11 สินคาที่ลักษณะเฉพาะที่
ผล ิตและจําหนายในแตละ
ทองถิ ่นนั ้นๆ เริ่มตนจากภูมิ
ปญญา วิถีชวีิต ประเพณี และ
ไดรับการพัฒนาตอยอด ดวย
ความคิดสรางสรรคมากขึ้น 

  

T :  

Technological 

factors  

(ดานเทคโนโลยี) 

3.75 O12 ช องทางการขายเปด
กว  า งข ึ ้ นท ั ้ ง  Online และ 
Offline 

4.85 T8 ผล ิตภ ัณฑเวชสำอางหรือ
สมุนไพรที ่พ ัฒนาขึ ้นต องถูก
ทดสอบอยางเข มงวด ทั ้ งใน
ร ะด ั บส ั ต ว  ทด ล อ ง  แล ะ
อาสาสมัคร กอนนำออกสูตลาด
จริง เพื ่อใหประชาชนมีความ
มั่นใจในระดับสูงสุดกับการใช 
ผลิตภัณฑสมุนไพรของประเทศ
ไทย จึงมีตนทุนการผลิตสูง 

T :  

Technological 

factors  

(ดานเทคโนโลยี) 

3.75 O13 มีระบบการขนสงสินคาท่ี
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายข้ึน 

  

4.29 O14 ผ ู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ ช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรางผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่
สอดคลองไลฟสไตลคนรุนใหม
มากขึ้น 

  

5.00 O15 ผู ประกอบการสามารถ
ส ร  า ง ม า ต ร ฐ า น ใ ห  กั บ
ผลิตภัณฑตั้งแตขั้นตอนผลิต
จนถ ึงม ือผ ู บร ิ โภค เข า ถึง
นักวิจ ัย และหนวยรับรอง
มาตรฐานทางหองปฏิบัติการ 
และโรงงานผลิตภัณฑตนแบบ 
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2.6 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

การกำหนดคาน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยแจกแบบใหคะแนน

ใหกับกลุมตัวอยางพิจารณาประเด็น และวิเคราะหวาประเด็นดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและ

ประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี 

5 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม มากที่สุด  

4 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม 

3 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานสงเสริมและประสานเพ่ือประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ปานกลาง  

2 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม นอย  

1 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม นอยที่สุด 

โดยมีการกำหนดน้ำหนักในแตละดานของ 7S ตามความสำคัญ โดยมีหลักการวาปจจัยดานใดที่เปนจุด

แข็งหรือปญหาตอมหาวิทยาลัยมากจะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกวารายการที ่เปนจุดแข็งหรือปญหาตอ

มหาวิทยาลัยนอย เพ่ือนำไปกำหนดกลยุทธและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 
 

ตารางที่ 8 แสดงการสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอม

ภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

น้ำหนัก 

สรุปผล 

(จุดแข็ง -

จุดออน) จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

S1 : Structure  

(โครงสรางองคกร) 

0.12 4.65 5.00 0.59 0.60 -0.01 

S2 : Strategy 

(กลยุทธขององคกร) 

0.13 4.30 4.70 0.56 0.61 -0.05 

S3 : Systems 

(ระบบในการดำเนินงานของ

องคกร) 

 

0.14 4.68 3.65 0.65 0.51 0.14 
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รายการปจจัยสิ่งแวดลอม

ภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

น้ำหนัก 

สรุปผล 

(จุดแข็ง -

จุดออน) จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

S4 : Style 

( ล ั ก ษ ณ ะ แ บ บ แ ผ น ห รื อ

พฤติกรรมในการบริหารงานของ

ผูบริหารระดับสูง)  

0.17 4.56 3.85 0.78 0.65 0.13 

S5 : Staff  

(บุคลากรในองคกร) 

0.18 4.45 4.46 0.80 0.81 -0.01 

S6 : Skills 

(ความร ู  ค ว ามสามารถของ

บุคลากร) 

0.16 4.00 3.87 0.64 0.62 0.02 

S7 : Shared Values (คานิยม

รวมกัน) 

0.10 - 4.29 - 0.43 -0.43 

เฉลี่ยปจจัยภายใน +4.02 -4.23  

สรุปปจจัยภายใน -0.21  

 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก มีการกำหนดน้ำหนักในแตละดานของ C-PEST ตามความสำคัญ 

โดยมีหลักการวาปจจัยดานใดที่เปนโอกาสหรืออุปสรรคตอการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มากจะกำหนด

น้ำหนักคะแนนมากกวารายการที ่เปนโอกาสหรืออุปสรรคตอการสงเสร ิมและประสานเพื ่อประโยชนทาง

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม นอย 

เพ่ือนำไปกำหนดกลยุทธและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 
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ตารางที่ 9 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอม

ภายนอก 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

น้ำหนัก 

สรุปผล 

(จุดแข็ง -

จุดออน) จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

C : Customer Behaviors  

(ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ) 

0.25 

 

4.42 4.17 1.11 
 

1.04 
 

0.06 
 

P : Pokitical and legal 

factors  

(ดานการเมืองและกฎหมาย) 

0.17 

 

3.80 4.20 0.65 
 

0.71 
 

-0.07 
 

E : Economic factors  

(ดานเศรษฐกิจ) 

0.17 

 

3.34 4.38 0.57 
 

0.74 
 

-0.18 
 

S :  Social-cultural factors  

(ดานสังคมและวัฒนธรรม) 

0.18 

 

4.42 4.88 0.79 
 

0.87 
 

-0.08 
 

T : Technological factors  

(ดานเทคโนโลยี) 

0.23 

 

4.20 4.85 0.96 
 

1.11 
 

-0.15 
 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก +4.08 -4.47  

สรุปปจจัยภายนอก -0.42  
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2.7 การประเมินตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร  

จากคะแนนขางตนจะนำไปสูการจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององคกร ซึ่งการประเมิน สถานภาพของ

องคกรเปนลักษณะใด ซึ่งการแสดงสถานภาพของหนวยงานจะบงบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. Stars (เอื้อและแข็ง) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัย ภายนอกที่เปน

โอกาส และมีปจจัยภายในที่แข็ง เปนหนวยงานที่มีความพรอมสูง เมื่อองคกรมีสถานภาพเปน Stars ใหกำหนด 

กลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยืนยง ตอไปและพัฒนางานตอยอด  

2. Question Marks (เอื ้อแตออน) เปนตำแหนงที ่บ งบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญมี ปจจัย

ภายนอกเอื้อ มีความพรอมสูงใหการสนับสนุน แตปจจัยภายในองคการออน หากแกปญหา จุดออนขององคกรได 

จะนำไปสูสภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได ใหกำหนดกลยุทธพัฒนาองคกร (Turnaround) 

3. Cash Cows (ไมเอื้อแตแข็ง) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรในภาพรวม สวนใหญ ภายนอกองคกร 

มีอุปสรรค มีปญหา แตภายในองคกรแข็ง มีความพรอมมีความเขมแข็ง หากรอใหปจจัยภายนอกเปนโอกาสเอ้ือตอ

การพัฒนาองคกร หรือพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองคกรนำไปสูสภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได  

ใหกำหนดกลยุทธปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  

4. Dogs (ไมเอ้ือและออน) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญอยูในสภาพแวดลอมท่ีทั้ง

ภายนอกไมเอ้ือ ภายในออน มีปญหาลอแหลมตอการประสบความลมเหลวคอนขางสูง จึงเปนไปไดวาตองปรับปรุง

อยางเรงดวน เพราะหากดำเนินการตอไป ปญหาจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ถึงอาจขั ้นแกไขไมไดตองยุบองคกร ให

กำหนดกลยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพที่ 16 แสดงสถานภาพของหนวยงานจะบงบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ 

ที่มา : https://www.slidesalad.com 
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ตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

 
รูปภาพที่ 17 แสดงตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกรจากการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอก 
 

จะเห็นวาจุดแรเงาหรือจุดสีดำหรือจุดไขแดงพรอมลูกศรจะปรากฏอยูในดานจุดออนและอุปสรรค ซึ่งถือวาเปน 

Dogs แสดงใหเห็นวาองคกรมีจุดออนภายใน และตองรับมือกับอุปสรรคตางๆ จากปจจัยภายนอกท่ีพรอมเขามามี

ผลกระทบในดานตางๆ หากมีการแกปญหาหรือจุดออนจะทำให องคกรมีความเขมแข็งมากขึ ้น อันจะนำไปสู

สถานภาพที่เอ้ือและแข็ง 
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บทที่ 3 
แผนขององคกร 

 
3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) 
 วิสัยทัศน  
 เปนหนวยงานบูรณาการงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

พันธกิจ 
1) สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อยางตอเนื่อง 
2) กำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตาม ยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบท แผนดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศ และ แผนอ่ืนๆ 
3) ส งเสร ิมการศึกษาระดับอุดมศึกษา และจัดทำขอเสนอนโยบายและแผนดานการอุดมศึกษา  

เพ่ือผลิต พัฒนากำลังคนของประเทศ และจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
4) จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา 
5) จัดทำฐานขอมูลการอุดมศึกษา รวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว เพื่อให สามารถนำมาใช

เปนขอมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา 
6) สนับสนุนการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและมาตรฐานการ อุดมศึกษา 
7) บูรณาการงานดานการอุดมศึกษา และดานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม รวมกับทุกภาคสวน 

เพื่อนำองคความรูดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร ไปถายทอดสู กลุมเปาหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

8) สงเสริมการใชประโยชนอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค เพื่อผลักดัน บมเพาะและสรางความเขมแข็งทาง
ธุรกิจใหผูประกอบการและชุมชน 

เปาประสงคหลัก 
งานดาน อววน. เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สราง

กลไกเพื่อนำระบบการบริหารความรูทรัพยากรมนุษย บูรณาการศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สูการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือประชาชนอยางย่ังยืน 

 

เปาประสงคตามยุทธศาสตร 
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 : การสงเสริม พัฒนาและตอยอดองคความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย

และนวัตกรรมเพื่อนำไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 
1.1 ชุมชนและผูประกอบการไดรับการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑและคุณภาพชีวิตดวย 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
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เปาประสงคย ุทธศาสตรที ่  2 : การสงเสร ิมการผลิตและพัฒนากำลังคนดานการอุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

1.2 กำลังคนดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพ ความรูและทักษะที่
เปนความตองการของตลาดแรงงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

1.3 ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาและมีภูมิคุมกันในการดำเนินชีวิต 
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางและพัฒนาระบบนิเวศใหเอื้อตอการพัฒนาดานการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
1.4 โครงสรางพ้ืนฐานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ 
เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 4 : การขับเคลื่อนบูรณาการดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม อยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
1.5 สป.อว. มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสรางศักยภาพใหกับกลุมเปาหมาย 
1.6 บุคลากร สป.อว. มีคุณธรรม จริยธรรม ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

3.2 กลยุทธในการดำเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 
 เมื่อพิจารณาผลที่ไดจากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค 5 อันดับแรก แลวนำมา TOWS Matrix มาใชเพื่อวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธที่เปนไปได ซึ่งไดผล
เปนกลยุทธตางๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tradebrains.in/tows-matrix/ 
         ที่มา : https://www.slidesalad.com    

 

รูปภาพที่ 18 แสดงการวิเคราะห SWOT Analysis โดย TOWS MATRIX 

TOWS MATRIX 



54 
 

จุดแข็ง 5 อันดับแรก 
S1 เปนองคกรที่นำงานดาน อววน. สงเสริมและถายทอดสูพื้นที่ตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs 

ผูประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจฐานชุมชน และสนับสนุนชุมชนและผูประกอบการให
สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (4.85) 

S8 ผูบริหารเปนตนแบบของการริเริ่มโครงการใหมๆที่เปนแนวทางใหมของนำงานดาน อววน. สูพ้ืนที่ในอนาคต (4.85) 
S9 บุคลากรรุนใหมมีความรูความสามารถ ชวยผลักดันและพัฒนาองคกรไปสูอนาคต (4.78) 
S5 มีการบริหารในรูปแบบ project  based management (4.75) 
S6 ดำเนินงานในรูปแบบโครงการภายใตคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสามารถ

ตรวจสอบไดทกุขั้นตอน (4.60) 
จุดออน 5 อันดับแรก 
W1 หนวยงานในระดับภูมิภาคยังไมปรากฏในโครงสราง เปนเพียงการแบงสวนราชการภายใน(5.00) 
W4 ขาดแผนสงเสริมการใชประโยชนดาน ววน. ในระดับภาค กลุมจังหวัด จังหวัดและทองถ่ิน (5.00) 
W3 ขาดการเชื่อมโยงการสรางและพัฒนารูปแบบ/กลไกเพ่ือบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในภาพรวม (4.85) 
W14 ความคาดหวังของบุคลากรตอองคกรยังไมชัดเจนเปนหนึ่งเดียว (4.78) 
W9 บุคลากรขาดการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือนำมาใชประโยชน (4.76) 
โอกาส 5 อันดับแรก 
O15 ผูประกอบการสามารถสรางมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑตั้งแตขั้นตอนผลิตจนถึงมือผูบริโภค เขาถึง

นักวิจัย และหนวยรับรองมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ และโรงงานผลิตภัณฑตนแบบ (5.00) 
O9 ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงวัยสงผลใหสินคาบำรุงสุขภาพเปนที่ตองการของตลาดปจจุบัน (4.85) 
O2 ผูประกอบการเปนคนรุนใหมที่ใหความสนใจในการประกอบธุรกิจเปนของตัวเอง (4.80) 
O1 ผูประกอบการมแีนวคิดในการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมชองทางในการประกอบธุรกิจ (4.78) 
O7 ธุรกิจสินคาออรแกนิคมีแนวโนมเติบโตขึ้นทั้งในและตางประเทศ (4.57) 
ภัยคุกคาม 5 อันดับแรก 
T6 สินคาทองถิ่นสวนใหญไมมีเอกลักษณที่โดดเดน คือ สินคามีลักษณะใกลเคียงกัน ไมมีความแตกตาง (5.00) 
T8 ผลิตภัณฑเวชสำอางหรือสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นตองถูกทดสอบอยางเขมงวด ทั้งในระดับสัตวทดลอง  

และอาสาสมัคร กอนนำออกสูตลาดจริง เพ่ือใหประชาชนมีความมั่นใจในระดับสูงสุดกับการใช ผลิตภัณฑ สมุนไพร
ของประเทศไทย จึงมีตนทุนการผลิตสูง (4.85) 

T5 สินคาที่มีศักยภาพของตลาดผูประกอบการไมสามารถผลิตไดตามความตองการได (4.75) 
T3 สินคาทองถ่ินยังไมสามารถกาวสูความเปนมาตรฐานสากลหรือแขงขันในตลาดโลกได (4.57) 
T1 คนไทยยังไมนิยมบริโภคสินคาที่ผลิตในประเทศไทย ตองเปนที่นิยมจากบริโภคตางประเทศกอนถึงมี

การตามกระแส (4.65) 
 

ในการกำหนดยุทธศาสตรของกองสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และไดจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค ที่จะนำมา
กำหนดกลยุทธดวยตัวแบบ TOWS ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์ TOWS MATRIX 

 

วิสัยทัศน์  
เป็นหน่วยงานบูรณาการงานด้านการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
 

เป้าประสงค์หลัก 
งานด้าน อววน. เป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาส
และการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างกลไกเพ่ือนำระบบการบริหารความรู้ทรัพยากร
มนุษย์ บูรณาการศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สู่การ
พัฒนาประเทศ เพ่ือประชาชนอย่างยั่งยืน 

Internal Factors 
Strength Weakness 

S1 เป็นองค์กรที ่นำงานด้าน อววน. ส่งเสริม
และถ ่ายทอดส ู ่พ ื ้นท ี ่ต ั ้ งแต ่ระด ับช ุมชน 
วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจฐานชุมชน 
และสนับสนุนชุมชนและผู ้ประกอบการให้
สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
S8 ผู ้บริหารเป็นต้นแบบของการริเริ ่มโครงการ
ใหม่ๆที่เป็นแนวทางใหม่ของนำงานด้าน อววน. สู่
พื้นที่ในอนาคต  
S9 บุคลากรรุ ่นใหม่มีความรู ้ความสามารถ 
ช่วยผลักดันและพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคต  
S5 มีการบริหารในรูปแบบ project  based 
management  
S6 ดำเน ินงานในร ูปแบบโครงการภายใต้
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  

W1 หน ่วยงานในระด ับภ ูม ิภาคย ังไม่
ปรากฏในโครงสร้าง เป็นเพียงการแบ่งส่วน
ราชการภายใน 
W4 ขาดแผนส่งเสริมการใช้ประโยชนด์้าน 
ววน. ในระดับภาค กลุ ่มจังหวัด จังหวัด
และท้องถิ่น  
W3 ขาดการเชื่อมโยงการสร้างและพัฒนา
รูปแบบ/กลไกเพื่อบริหารจัดการเชิงพื ้นที่
ในภาพรวม  
W14 ความคาดหวังของบุคลากรต่อองค์กร
ยังไม่ชัดเจนเป็นหนึ่งเดียว  
W9 บ ุคลากรขาดการว ิเคราะห์ข ้อมูล
พื้นฐานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์  
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O15 ผู้ประกอบการสามารถสร้างมาตรฐานใหก้ับ
ผลิตภัณฑ์ตั ้งแต่ขั้นตอนผลิตจนถึงมือผู ้บริโภค 
เข้าถึงนักวิจัย และหน่วยรับรองมาตรฐานทาง
ห้องปฏิบัติการ และโรงงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
O9 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้สินคา้บำรุง
สุขภาพเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบัน  
O2 ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจ
ในการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเอง  
O1 ผู้ประกอบการมีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มช่องทางในการประกอบธุรกิจ  
O7 ธุรกิจสินค้าออร์แกนิคมีแนวโน้มเติบโตขึ้นทั้ง
ในและต่างประเทศ  

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
(S1+S9+O15+O9+O1) การส่งเสร ิมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย 
(S6+O15+O2+O7) การผลักดันผู้ประกอบการ 
รุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมสินค้าออร์แกนิค 
 

 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
(W1+W3+O15) การจัดตั้งหน่วยงานใน
ระดับพื้นที ่ในการส่งเสริมและถ่ายงาน
ด้าน อววน. สร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก 
(W4+O9+O1) การจ ัดทำแผนส ่งเสริม
ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย ววน. 
(W14+O9+O2) การสร้างภาพลักษณ์
ขับเคลื่อนองค์กรด้านการถ่ายทอด อววน. 
(W9+O7) การพัฒนาทักษะบุคลากรใน
การวิเคราห์แนวโน้มการตลาด  
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T6 สินค้าท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
คือ สินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่มีความแตกต่าง 
T8 ผลิตภัณฑ์เวชสำอางหรือสมุนไพรที่พัฒนาขึ้นต้อง
ถูกทดสอบอย่างเข้มงวด ทั้งในระดับสัตว์ทดลอง  และ
อาสาสมัคร ก่อนนำออกสู่ตลาดจริง เพื่อให้ประชาชนมี
ความมั ่นใจในระดับสูงส ุดกับการใช้ ผลิตภ ัณฑ์ 
สมุนไพรของประเทศไทย จึงมีต้นทุนการผลิตสูง  
T5 สินค้าที่มีศักยภาพของตลาดผู้ประกอบการไม่
สามารถผลิตได้ตามความต้องการได้ 
T3 สินค้าท้องถิ ่นยังไม่สามารถก้าวสู ่ความเป็น
มาตรฐานสากลหรือแข่งขันในตลาดโลกได้  
T1 คนไทยยังไม ่น ิยมบริโภคส ินค้าท ี ่ผล ิตใน
ประเทศไทย ต ้อง เป ็นท ี ่ น ิ ยมจากบร ิ โภค
ต่างประเทศก่อนถึงมีการตามกระแส  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
(S6+T6+T3)  การสร ้ าง เคร ือข ่ ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาสินค้าสู่สากล 
(S1+T7) นำงานด้าน อววน. พัฒนาศักยภาพ
สินค้าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการผู้บริโภค 
(S5+T8)  การวางแผนและส ่ ง เสร ิมการ
ประกอบธุรกิจ 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
(W1+W3+T6) ขยายพื้นที่การให้บริการ
งานด้าน อววน. ให้ครอบคลุมระดับ
จังหวัด 
(W9+T5) สร้างฐานข้อมูลเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการดำเนินงานด้าน อววน. 
ในพ้ืนที่ 
(W14+T3+T1) สร้างความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที ่ด ้วย 
อววน. 
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กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
กลยุทธเชิงรุกเปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู ซึ่งกลยุทธที่กำหนดไว คือ การสงเสริม

การพัฒนานวัตกรรมสำหรับผูสูงวัยดวยผลิตภัณฑธรรมชาติ (S1) ดังเชน ในสภาพปจจัยประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูง
วัยสงผลใหสินคาบำรุงสุขภาพเปนที ่ตองการของตลาด (O9) ทั ้งนี ้ การสงเสริมและประสานเพื ่อประโยชนทาง
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีบุคลากรรุนใหมมีความรูความสามารถ ชวยผลักดันและพัฒนาองคกรไปสูอนาคต 
(S9) การดำเนินงานใหผูประกอบการสามารถสรางมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑตั้งแตขั้นตอนผลิตจนถึงมือผูบริโภค เขาถึง
นักวิจัย และหนวยรับรองมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ และโรงงานผลิตภัณฑตนแบบ (O15)  และผูประกอบการมี
แนวคิดในการสรางนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมชองทางในการประกอบธุรกิจ (O1) ซึ่งการดำเนินงานอยูในรูปแบบโครงการภายใต
คณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอกสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน (S6) 

 
กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 
กลยุทธเชิงแกไขเปนการนำโอกาสที่มีมาปดจุดออนขององคกร หรือทำใหจุดออนลดลง เปนกลยุทธเนนการ

แกไขจุดออนดวยโอกาสที่เขามา จากจุดออนที่หนวยงานในระดับภูมิภาคยังไมปรากฏในโครงสราง เปนเพียงการแบง
สวนราชการภายใน (W1) และมีขอจำกัดในการเชื่อมโยงการสรางและพัฒนารูปแบบ/กลไกเพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่
ในภาพรวม (W3) ซึ่งโอกาสที่เขามาคือ ผูประกอบการมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มชองทางในการประกอบ
ธุรกิจ (O1) อีกทั ้งผู ประกอบการเปนคนรุ นใหมที ่ใหความสนใจในการประกอบธุรกิจเปนของตัวเอง (O2) และ
ผูประกอบการสามารถสรางมาตรฐานใหกับผลิตภัณฑตั้งแตขั้นตอนผลิตจนถึงมือผูบริโภค เขาถึงนักวิจัย และหนวย
รับรองมาตรฐานทางหองปฏิบัติการ และโรงงานผลิตภัณฑตนแบบ (O15) จึงไดกำหนดกลยุทธการสงเสริมและ
ประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในระดับพื้นท่ีเพื่อสรางความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

 
กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
กลยุทธเชิงปองกันเปนการนำจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา

สินคาสูมาตรฐานสากลดวย อววน. เนื่องจากการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เปนองคกรที่นำงานดาน อววน. สงเสริมและถายทอดสูพื้นที่ตั้งแตระดับชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs 
ผูประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจฐานชุมชน และสนับสนุนชุมชนและผูประกอบการให
สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององคความรูดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (S1) ดำเนินงานในรูปแบบโครงการ
ภายใตคณะกรรมการท่ีมีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน (S6)  ซึ่งจะพัฒนา
สินคาทองถิ่นใหมีเอกลักษณที่โดดเดน สรางความแตกตางใหกับสินคา (T6) ยกระดับสินคาทองถิ่นใหกาวสูความ
เปนมาตรฐานสากลและแขงขันในตลาดโลกได (T3) โดยมีการบริหารโครงการในรูปแบบ project  based 
management (S5) ที่สามารถวางแผนการดำเนินการไดทั้งแผนงานและงบประมาณ 
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กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
กลยุทธเชิงรับ เปนการเนนตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดออนที่มีอยู ซึ่งกลยุทธที่กำหนดไว คือ เผยแพรองค

ความรูผลงาน อววน. ไปสูประชาชนในพื้นที่ ดวยการวางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย  (W1)  
โดยเชื่อมโยงการสรางและพัฒนารูปแบบ/กลไกเพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในภาพรวม (W3) เพื่อแกไขปญหาสินคา
ทองถ่ินสวนใหญไมมีเอกลักษณที่โดดเดน คือ สินคามีลักษณะใกลเคียงกัน ไมมีความแตกตาง (T6) ยกระดับสินคา
ใหมีศักยภาพของตลาด โดยทำเทคโนโลยีถายทอดใหผูประกอบการสามารถผลิตไดตามความตองการได (T5) และ
สรางฐานขอมูลเพื่อใหความรูความเขาใจในการดำเนินงานดาน อววน. ในพื้นที่ ใหบุคลากรนำไปวิเคราะห
ขอมูลพื ้นฐานเพื่อนำมาใชประโยชน ในการแกไขปญหาประชาชน (w9) อีกทั้งกระตุนใหคนไทยบริโภคสินคา
ทองถ่ินท่ีผลิตในประเทศไทย (T1) สนับสนุนการพัฒนาการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
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3.3 มาตรการ/ปจจัยที่เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 

จากการวิเคราะหขางตน 3.1-3.2 นั้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตรทั้ง 3 ยุทธศาสตร
ในระยะ 5 ป โดยมี 6 กลยุทธ 17 แผนงาน ดังนี้ 
 

 
 
 

 
นโยบายหลัก  
งานดาน อววน. เปนศูนยกลางในการสรางโอกาสและการเปลี่ยนแปลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สราง

กลไกเพื่อนำระบบการบริหารความรูทรัพยากรมนุษย บูรณาการศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สูการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือประชาชนอยางย่ังยืน 

 

กลยุทธหลัก 
การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในระดับพื้นที่เพื่อสรางความ 

เข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
 
เปาหมาย 
พัฒนาระบบใหประชาชนทั้งที่อยูในและนอกระบบการศึกษา สามารถเขาถึงความรูและมีทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ปรับปรุงระบบการสงเสริมการเรียนรูใหทันสมัยและเขาถึงงาย ใหประชาชนมี ”พลังสรางสรรค” 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตสู Change for the Future 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนผูนำในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ สรางความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธที่ 1  การสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในระดับพื้นท่ี
เพ่ือสรางความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

 แผนงานที่ 1 พัฒนารูปแบบ/กลไกเพ่ือเชื่อมโยงและบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่    
 แผนงานที่ 2 จัดทำแผนสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑดวยวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
 

กลยุทธที่ 2  การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาสินคาสูมาตรฐานสากลดวย อววน.  
 แผนงานท่ี 1 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาสินคาดวย อววน. สูสากล 
 แผนงานที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสำหรับผูสูงวัย 
 แผนงานท่ี 3 ผลักดันผูประกอบการรุนใหมสรางนวัตกรรมสินคาออรแกนิค 
 
 
 

แผนการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม   

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.2566-2570) 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางบุคลากรและพฒันาพื้นท่ีในการเปนศูนยองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธที่ 1  การสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการบุคลากรดานการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม

ที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของผูเรียนใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน 
 แผนงานที่ 2 พัฒนาบุคลากรในมิติการวิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research) 
 แผนงานที่ 3 สงเสริมการบริการทางการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกบุคลากร

และประชาชนอยางทั่วถึง 
 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหมีศักยภาพเพื่อ
นำไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ 

 แผนงานที่ 1 ขับเคลื่อนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและพัฒนา
พ้ืนที่เพ่ือนวัตกรรม  

 แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะหคุณภาพและรับรองมาตรฐานใหทันสมัย 
 แผนงานที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาของประเทศ 
 
ยุทธศาสตรที ่ 3 การสรางความสามารถดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื ่อเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
กลยุทธที่ 1  เผยแพรองคความรูผลงาน อววน. ไปสูประชาชนในพื้นที่ ดวยการวางรากฐานและ

ยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย   
 แผนงานท่ี 1 สรางความตระหนักและการมสีวนรวมในการพัฒนาพ้ืนที่ดวย อววน.  
 แผนงานที่ 2 สนับสนุนศูนยบมเพาะวิสาหกิจและการถายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยของ 

สถาบันอุดมศกึษา 
   

กลยุทธที่ 2  ยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพ่ืออนาคต (Upskill/Reskill) 
 แผนงานที่ 1 สนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (Upskill/Reskill) 
 แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะกำลังคนภาคอุตสาหกรรมเพื ่อใหเกิดความรวมมือระหวาง

ประเทศ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ นวัตกรรม 
 แผนงานที่ 3  พัฒนาความรูและศักยภาพผู ประกอบการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจชุมชน 
 แผนงานที่ 4 การพัฒนาทักษะดานธุรกิจเพื ่อสรางความสามารถในการแขงข ันในภาค

การเกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาใหเปนผูนำในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ สรางความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

กลยุทธที่1 การสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือสรางความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 

แผนงานท่ี 1 พัฒนารูปแบบ/กลไกเพ่ือเชื่อมโยงและบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่     
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. ศูนยประสานงาน
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ภูมิภาค 

 

1.เพ่ือสรางกลไก
เช่ือมโยงการ
ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดาน อววน. ในระดับ
ภูมิภาค  
2. Focal Point 
ประสานหนวยงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนงาน
บริการและผลักดันการ
ใชประโยชนงานดาน 
อววน. ภูมิภาค 

1.จำนวนศูนย
ประสานงาน
กระทรวง อว. 
ภูมิภาค (แหง) 
 

4 4 8 8 8 กลุมเครือขาย 
อว. ภูมิภาค 

2. จำนวน
แผนงาน/ 
โครงการดาน 
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมที่บรรจุ
ในระดับภาค 

 (แผนงาน/โครงการ) 

4 8 16 24 36 

2. หนวยปฏิบัติการสงเสริม
และประสานเพ่ือประโยชน
ทางวิทยาศาสตร วิจยัและ
นวัตกรรมในระดับจังหวัด 

เพ่ือผลักดันให
จังหวัด/ภมูภิาค/
ทองถิ่นนำงานดาน 
อววน. ไปสนับสนุน
การพัฒนาจังหวัด/
ภูมิภาค/ทองถ่ิน 
 

1. จำนวนหนวย
ปฏิบัติการ
สงเสริมและ
ประสานเพื่อ
ประโยชนทาง
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรมใน
ระดับพ้ืนที่(แหง) 

4 8 16 32 76 กลุมเครือขาย 
อว. ภูมิภาค 

2. จำนวน
แผนงาน/โครงการ
ดานวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม
ที่ดำเนินการใน
จังหวัด(แผนงาน/
โครงการ) 

4 8 16 32 76 

ตัวอยางแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

3 เสริมสรางและขับเคลื่อน
งานดาน วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรมในระดับ
จังหวัด 

สนับสนุนงานดาน 
อววน. เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ
ผูประกอบการ
ดำเนินธุรกิจบนฐาน
ขององคความรูดาน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. จำนวน
เทคโนโลยีที่มี
การนำงานดาน 
วิทยาศาสตร 
วิจัยและ
นวัตกรรม
สนับสนุน
ผูประกอบการ 
(เทคโนโลยี) 

50 50 60 60 70 กลุมเครือขาย 
อว. ภูมิภาค 

2. มูลคาผลที่
กระทบตอ
เศรษฐกิจ และ
สังคมที่
ผูประกอบการ/ 
ชุมชนนำ
ผลงานวิจัยและ
พัฒนา ไปใช
ประโยชน 
(ลานบาท) 

- 250 250 300 300 
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บทที่ 4 
ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 
ยุทธศาสตรการสงเสริมและประสานเพื่อประโยชนทางวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะเปนเครื่องมือและกลไกในการดำเนินงาน เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจที่กำหนดไว โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป (พ.ศ.2560-2579) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และอยูในชวงแผนเปาหมายใน
ระยะ 10 ป : ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคา มีระบบเศรษฐกิจดิจ ิตอลที ่เขมขน ทั ้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรรม บริหาร วิสาหกิจ ซึ่งการทำใหประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่ดี ตองเริ่มจากการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับสินคาและบริการที่มีอยูแลว สามารถตอยอดไปไดอีก โดยการนำเทคโนโลยี
เขามาผสมผสาน รวมทั้งแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการการสงเสริม 
สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ
ใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว อีกทั้งมี
ปจจัยที่เปนภัยคุกคามที่มีผลกระทบตอการดำเนินงาน ดังนั้นการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตรไปใชจึงควรมี
กระบวนการและแนวทาง ดังนี้ 

 

1. การบูรณาการศาสตร 3 ศาสตร (วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร) เพื่อการสรางและ
พัฒนาประเทศและประชาชน 
 กระทรวง อว. เปนกระทรวงที ่มีบ ุคลากรโดยเฉพาะที ่ม ีสมรรถนะสูง ทั ้งในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยจึงควรนำจุดเดนของการรวมกระทรวงที่มีโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
จึงควรทำหนาที่แมบานในการบูรณาการศาสตร 3 ศาสตร (วิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร) เพื่อการ
สรางและพัฒนาประเทศและประชาชน ไปสูระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคา (Value Based Economy) โดย จะตอง
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสูนวัตกรรมที่เปน Demand-side 
  

2. การสรางและพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพโดยใชฐานวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
 จากนโยบายหลักที่ไดกำหนดไวในบทที่ 3 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ตองใชทรัพยากรดาน ววน. 
เขารวมสรางและพัฒนาพื้นที่ โดยในระยะสั้น มุงเนนการชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่ประสบปญหาจาก
ผลกระทบ COVID-19 โดยพัฒนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในดานการพ่ึงพาตนเอง และ การ
สรางทักษะใหมในการดำรงชีพ 
 

3. สรางบุคลากรและพัฒนาองคความรูงานวิจัยและนวัตกรรม 
พัฒนาและเสริมสรางบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ใหมีทักษะ – สมรรถนะทั้งในรูปแบบ 

Upskill/Reskill  ทันตอการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและการคาดการณในอนาคต และสามารถผลัดเปลี่ยนตำแหนง
เมื่อครบวาระ หรือมีเหตุการณปจจุบันทันดวน ในการสรางความเชื่อมตอกระบวนการทำงาน มีความพรอมในการ
ถายทอดทักษะและองคความรูที่เกี่ยวของ เชน ทักษะในการวางแผน ความชำนาญ Platform  ตางๆ สามารถเปน
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ครูที่ดีใหกับบุคลากรรุนใหม จากรุนหนึ่งไปอีกรุน อีกทั้งทรัพยากรบุคคลของไทยไมจำกัดเฉพาะกลุมที่อยูในระบบ
อุดมศึกษาเทานั้น แตหมายรวมถึงประชาชนที่อยูนอกระบบ ไมวาจะเปนผูอยูในวัยทำงานหรือผูสูงวัยที่เกษียณไป
แลวก็ตาม กระทรวง อว. จะมีบทบาทสำคัญในการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของคนทุกกลุม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

4. การควบคุม กำกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดทิศทางและนโยบายที่เปนรูปธรรม เชื่อมโยงกับ
แผนงาน/โครงการรอยเรียงจากระดับชาติสูแผนพัฒนาพื้นท่ี 

 ผูบริหารตองคอบตรวจสอบการดำเนินงานในเปนไปตามตามวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ  
โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม และความยืดหยุน
กับสถานการณ พรอมคาดการณลวงหนาไดอยางถูกตอง และสามารถบงบอกขอบกพรองหรือปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ ้น ปรับแผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน – ขั ้นตอนสามารถตรวจสอบไดทั ้งแผนการดำเนินงาน และ
งบประมาณ อีกทั้งมีการควบคุมทุกระดับของแผนการดำเนินงานและทุกระดับของผูบริหาร เพื่อใหมั่นใจวาในทุก
ระดับขององคกรมีการควบคุมดำเนินงานท่ีเหมาะสม 

 

5. การรายงาน ติดตาม และประเมินผล 
 สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตรไปใชเพื่อในบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจ 

โดยมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว คือการรายงาน ติดตาม และการประเมินผล
ซึ่งเปนกระบวนการจัดหาขอมูลเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ  และเปนกลไกในตรวจสอบการดำเนินงานของ
องคกรเพื่อใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะชี้ไดวาการดำเนินงานจะเปนไปในทิศทางใด จะดำเนินการตอหรือ
ยุติโครงการตางๆ  ซึ่งการประเมินผล เปนการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เกี่ยวกับกิจกรรมคุณลักษณะและ
ผลลัพธของโครงการเพื่อการใช ประโยชนในการลดความไมแนนอนการปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 20 แสดงขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 
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