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กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม
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การประชุมหารือเชิงนโยบายเร่ืองบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคล่ือนประเทศ

ทั้ง  4 เรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อเป6นการส8งเสริมและสนับสนุนใหA มหาวิทยาลัย ไดAสามารถใชAองคFความรูA งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทยFหรือปQญหาของประเทศ มาสู8การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองคFความรูA 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม8ๆเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ 



มหาวทิยาลยัสู่ตาํบล เพื3อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

โครงการยกระดบัเศรษฐกจิ สังคม รายตาํบลแบบบูรณาการ

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม



การยกระดบัเศรษฐกจิและสังคม

แก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการที)นําไปสู่การพฒันาพื5นที)แบบบูรณาการ และแก้ปัญหาความยากจน

แบบมเีป้าหมาย (Targeted Poverty Alleviation)

การใช้ข้อมูลเชิงพื1นที5

ผ่าน GISTDA GI Portal & TP Map 

เพื5อระบุกลุ่มประชากรเป้าหมาย

(ม.ค.-ก.พ. 2564)

เลือกการแก้ปัญหาแบบจาํเพาะโดยใช้

ความรู้และวชิาการ

Problem & Solution Hackathon

(ม.ีค.-เม.ย.2564)

แก้ปัญหาแบบมเีป้าหมาย

Policy Hackathon

(ต.ค. - ธ.ค. 2564)

ขับ เค ลื5 อนกิ จกรรมรายตํ าบล ใน

กลุ่มเป้าหมาย  ที5ออกแบบเฉพาะพื1นที5 

เช่น การพัฒนาอาชีพใหม่ การท่องเที5ยว 

การถ่ายทอด   องค์ความ รู้  การพัฒนา

คุณภาพชีวติ อื5นๆ

เพื5อให้กลุ่มเป้าหมาย (ครอบครัวและชุมชน)

- มรีายได้เพิ5มขึ1น  

- ลดรายจ่าย  

- คุณภาพชีวติที5ดขีึ1น และอื5นๆ 

เป็นต้น

(ม.ค. - ธ.ค. 2564)

1. มรีายได้สูงขึ1น  

2. มรีายจ่ายลดลง 

3. มคุีณภาพชีวติที5ดขีึ1น  

4. การเกดิธุรกจิใหม่ในพื1นที5  

5. ภาพรวมของพื1นที5ได้รับยกระดับ

ทางเศรษฐกจิและสังคม 

6. การถอดบทเรียนในการพัฒนาพื1นที5

เพื5อแก้ไขปัญหาความยากจน 

7.  การจัดทํา คู่ มือ  ด้านองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม  ที5ได้ผลใน 

การนําไปใช้ในพื1นที5



Community Data
ข้อมูลชุมชนและครอบครัวที)จะสามารถต่อยอดการพัฒนาทั5งทางเศรษฐกิจและสังคม 

เป็นการบูรณาการ  Platform ข้อมูลที)มีอ ยู่  ทําการเติมเต็มและปรับปรุงข้อมูล

ให้สมบูรณ์ โดยประกอบด้วย

GISTDA GI Portal

- ความยากจน 

- ความเหลื-อมลํ0า

- ประเมินเศรษฐกิจราย

พื0นที-ผา่นภาพถ่ายทาง

อากาศ
TP Map

- ความยากจน 

- ความเหลื-อมลํ0า
- กลุ่มเปราะบางในพื0นที-อพสธ.

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พนัธุ์พืชใน

ทอ้งถิ-น

THBIF

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ พนัธุ์พืช พนัธุ์

สตัว ์และอื-นๆในพื0นที-

นวนุรักษ์

ความหลากหลายทาง

วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 

โบราณวตัถุ โบราณสถาน 

ความเชื-อในพื0นที-

ภาษาถิ)น

ความหลากหลายของ

ภาษาพื0นถิ-น

Public Health & 

Ageing & Emerging 
Disease 

ขอ้มูลสาธารณสุข 

ผูสู้งอาย ุโรคอุบติัใหม่ 

รวมถึง COVID-19



1. ปฏิบัตงิานตามภารกจิของพื5นที) 

ในการยกระดบัเศรษฐกจิและสังคม

พื้นท่ี : ทุกพื้นที่
หน,วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย 76 แห6ง

ช,วงเวลา : ม.ค.- ธ.ค. 2564

2. การปฏิบัตงิานด้านการศึกษา

ใน พท.ชายแดนตะวนัตก 

3. การพัฒนาทักษะการมี Growth Mindset 

การมี Positive Mindset ในการทำงาน และ
ตDอสถาบันหลักของชาติ 

พ้ืนท่ี : ทุกพื้นที่

หน8วยงานรับผิดชอบ : สป.อว. / RSI (ม.แม8ช8าย)

ช8วงเวลา : ม.ค.- มิ.ย. 2564

4. การอบรม Financial Literacy / 
Entrepreneurial Skill

พื้นท่ี : ทุกพื้นที่
หน,วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย 76 แห6ง / 

SET

ช,วงเวลา : ม.ค.- มิ.ย. 2564

5.การอบรม Digital Literacy / English 
/ Social Skill

พื้นท่ี : ทุกพื้นที่
หน,วยงานรับผิดชอบ : มหาวิทยาลัย 76 แห6ง

ช,วงเวลา : ม.ค.- ธ.ค. 2564

6.Hackathon / Policy Pitching 

ในการแก้ปัญหาหาชุมชน

6.1 Problem & Solution Hack ปTญหาพื้นที่ที่

จำเปZนและต^องดำเนินการ (มี.ค.- เม.ย. 2564)

6.2 Policy Hack  เพื่อเสนอแนวทางการแก^ปTญหา

ชุมชนทีย่ั้งยืน (ต.ค.- ธ.ค. 2564)
พ้ืนท่ี : ทุกพ้ืนที่

หน?วยงานรับผิดชอบ : สป.อว. / RSI (ม.แม7ช7าย) / NIA

พ้ืนท่ี : ชายแดนตะวันตก

หน8วยงานรับผิดชอบ :

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ชายแดน ตะวันตก

ช8วงเวลา : ม.ค.- ธ.ค. 2564

การจ:างงาน 60,000 คน 
ทำงานในพื้นท่ี แก:ไข:ปEญหาพื้นท่ี

ทาํงานในพื5นที) พฒันาทกัษะที)จาํเป็น เสริมสร้างศักยภาพ

ในการทาํงาน การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต



พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม



“ประเทศต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นแนวหน้า (Forefront)
ในการขับเคล่ือนประเทศสู่ Value-based Economy”

พลิกโฉมเพื่อความเป็นเลิศและสร้างกําลังคนข้ันสูงตามความต้องการประเทศ

จุดเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไทย

ศ.ดร.พีระพงศ์ ทฆีสกุล
ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กกอ.8

ก้าวกระโดดตามความถนัด
เพ่ือตอบโจทย์ประเทศ



หลักการ

• การพัฒนาความเป็น
เลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา ที่
สอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการ
ของประเทศ

• การผลิตกําลังคน
ระดับสูงเฉพาะทาง
ตามความต้องการ
ของประเทศ

9
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มหาวิทยาลัย: ขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี

University as a Market Place

1 ม.ค. 2563 โดย ทีม อว.

กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม



• ระยะส้ัน 0-3 เดือน
• ช6วย SME/วิสาหกิจชุมชน ใหHมีรายไดHต6อชีวิตธุรกิจ

• ช6วยคนตกงาน-สรHางอาชีพใหม6

• ระยะกลาง 3-12 เดือน
• ช6วยพัฒนาใหHเกิดการสรHาง value chain ขึ้นในชุมชน

• เพิ่งส6วนแบ6งมูลค6าเพิ่มใหHแก6เกษตรกร

• ระยะยาว 1-2 ป8
• เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่ที่ยั่งยืนขึ้น

เตรียมรองรับการฟbcนตัวของอุตสาหกรรมหลังโควิด
ส้ินสุด

• ลดปfญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำ

1. แกHปfญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ำ

2. เพื่อส6งเสริมใหHมหาวิทยาลัยเปkนแหล6งผูHซื้อขนาดใหญ6 เพื่อ

กระตุHนเศรษฐกิจชุมชน/จังหวัดรอบๆ มหาวิทยาลัย สรHาง

เศรษฐกิจในพื้นที่

3. ส6งเสริมใหHมหาวิทยาลัยนำเอาความเชี่ยวชาญและ

นวัตกรรมไปช6วยSMEs และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่

4. ส6งเสริมใหHมหาวิทยาลัยจัดตลาดเพื่อใหHคนตกงานหรือคน

ตHองการมีรายไดHเสริมสามารถมาขายสินคHาไดH

วตัถปุระสงค์ ผลที%คาดว่าจะได้รบั



มหาวทิยาลยั: ขั+วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื+นที;

มหาวิทยาลยัจดัตลาด

(Market platform)

มหาวิทยาลยัเป็นแหล่งผูซื้Gอ

(University demand)

วิจยั/พฒันา/นวตักรรม บริการ

วิชาการเพืWอพฒันาสินค้าชมุชน





§ อว.ส:วนหน<า จะเป>น CDO (Chief Development Officer) ของจังหวัด 

โดยเน<นคณะทำงานระดับจังหวัดท่ีมีสถาบันการศึกษาเป>นหน:วยขับเคล่ือน

§ การดำเนินงานต<องตอบโจทยZความต:องการของพื้นท่ี

§ เช่ือมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู̀ตำบล” มุ:งเน<นระดับฐานราก เพ่ือสร<างรากแก<วท่ีแข็งแรงให<ประเทศชาติ 

§ มุ̀งเน:นการสร:างคน เพ่ือเป>นกำลังของ อว. หรือ “อาสาสมัคร อว.” 

§ ประสานงานและผลักดัน การใช< อววน. ในการพัฒนาจังหวัดร:วมกับหน:วยงานอื่นๆในพ้ืนท่ี

§ ขับเคล่ือนแผนงาน / โครงการ ด<าน อววน. ในจังหวัด

หน่วยปฏบิตักิารส่วนหน้าของ อว.

ในการสนับสนุนการพฒันาจังหวัด เพื>อขับเคลื>อนไทยไปด้วยกัน 



2.พลิกโฉมมหาวิทยาลัย  

(Reinventing Univ.)

2.1 พัฒนาความเปCนเลิศของสถาบันอุดมศึกษาที่

สอดคลNองกับทิศทางและความตNองการของ

ประเทศ

2.2 การผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทาง

แบ7งกลุ7มมหาวิทยาลัยเปCน 5 กลุ7ม
1. กลุ7มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนNาของโลก

2. กลุ7มการพัฒนาเทคโนโลยีและส7งเสริมการ

สรNางนวัตกรรม
3. กลุ7มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่

4. กลุ7มการพัฒนาป]ญญาและคุณธรรมดNวย
หลักศาสนา

5. กลุ7มการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ

และสาขาเฉพาะ

1. มหาวิทยาลัยสู8ตำบล สรAางรากแกAวใหAประเทศ

1.1 จNางงานและพัฒนาทักษะ 60,000 คน

1.2. จัดทำขNอมูลชุมชน (Community Data)

1.3. แกNป]ญหาความยากจนแบบมีเปnาหมาย

(Targeted Poverty Alleviation)

4. อว.ส8วนหนAา

4.1 สนับสนุนและส7งเสริมการนำ อววน. ในการพัฒนา

จังหวัดร7วมกับหน7วยงานในพ้ืนที่

4.2 ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดNาน อววน. ในจังหวัด

3. University as Marketplace

3.1 มหาวิทยาลัยเปCนแหล7งผูNซ้ือ

3.2 มหาวิทยาลัยจัดตลาด ทั้ง Physical & Virtual Markets

3.3 มหาวิทยาลัยเขNาไปช7วยพัฒนาสินคNา ธุรกิจและ

การตลาดของผลิตภัณฑ�ชุมชน

พัฒนามหาวิทยาลัยและพ้ืนท่ีไปด6วยกัน

พัฒนาความรู6และ ววน.                       
เพ่ือตอบสนองตCอการพัฒนาพ้ืนท่ี

พัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพ้ืนท่ี ด6วย ววน.

สCงเสริมเศรษฐกิจพ้ืนท่ี


