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นโยบายที่ ๘
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม

---------------------------กระทรวงศึ กษาธิ การได้ ส่ งเสริ มระบบการเรี ยนการสอนที่ เชื่ อมโยงระหว่ างวิ ทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการทางาน รวมทั้งการส่งเสริม
การวิจั ย และพั ฒนานวัตกรรมเพื่ อเป็ นโครงสร้างพื้ นฐานทางปั ญญาที่ ส าคั ญในการต่อยอดสู่ การใช้เชิ งพาณิ ชย์
ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
มหาวิ ทยาลั ยภายใต้ โครงการส่ งเสริมการวิ จั ยในอุ ดมศึ กษา ๗๐ แห่ ง ได้ รับการจั ดสรรทุ น
โครงการวิจัย ประจาปี ๒๕๕๙ จ านวนรวมทั้ งสิ้น ๔๙๐ โครงการ อยู่ ในช่วงจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าและ
ดาเนิ นการส่งรายงานฉบั บสมบู รณ์ ส าหรับงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ส านักบริหารโครงการฯ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ โดยความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย นอกจากนี้ ยังได้จัดทาหนังสื อการประชาสั มพั นธ์
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติฉบับภาษาอังกฤษ จากผลสาเร็จด้านการดาเนินงานวิจัยของโครงการฯ
ระยะที่ ๑ ทั้งในภาพรวมเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ โดยเฉพาะโครงการวิจัยเด่นที่มีผลกระทบสูง รวมทั้ง
การบรรลุเป้าหมายของโครงการในเชิงลึกให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ ๙ แห่ ง และโครงการวิจัยเด่นที่ มีผลกระทบสู งต่อสั งคม โดยได้พิ มพ์
หนังสือ “โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายงานการศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการ
วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับสมบูรณ์” และหนังสือโครงการวิจัยเด่นที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม
ซึ่งขณะนี้ได้จัดพิมพ์แล้ว ๓ เล่ม คือ (๑) การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาระบบการสร้าง
อาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดาสู่มาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน (๒) การประเมินความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐกิจของชุดโครงการระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน และ (๓) การประเมินความ
คุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นกวยจั๊บอุบล
ร่ วม ด าเนิ น ก ารโค รงก าร Newton Fund แ บ บ Institutional Links (IL) 2015/2016 ,
2016/2017 ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสหราชอาณาจักร (UK) และประเทศไทย ทาหน้าที่บริหาร
จัดการ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุ นข้อมูล ติดต่อประสานงานกับผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย มหาวิทยาลัย และ
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้ งภายในประเทศและต่ างประเทศ และติ ดตามการด าเนิ นโครงการวิจัยภายใต้โครงการ
Newton Fund IL เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (Newton Fund-OHEC Institutional Links 2015/2016) ซึ่ งยั งคงด าเนิ น
โครงการและจัดกิจกรรมเชิงวิชาการต่อเนื่อง และเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ (Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/2017) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนหารือ
๑
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และปรึกษาแนวทางในการคัดเลือกโครงการที่ผ่าน ODA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจานวนทั้งหมด
๑๒ โครงการ โดยมีโครงการที่ด้รับทุน จานวน ๒ โครงการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยฯ
สกอ. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางการศึกษายุคใหม่ที่ตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงทั้งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายประเทศไทยแลนด์ ๔.๐ รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของ
การพั ฒนาโรงเรียนในท้ องถิ่นของสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙/๒๕๖๐
 THE World University Ranking ในปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ มี มหาวิ ทยาลั ยไทย
จานวน ๙ แห่ง ถูกจัดอันดับ ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับอยู่ใน ๘๐๐ อันดับแรกของโลก จานวน ๕ แห่ง ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (อั น ดั บ ที่ ๕๐๑-๖๐๐) มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (อั น ดั บ ที่ ๖๐๑-๘๐๐) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลั ย (อันดับที่ ๖๐๑-๘๐๐) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ ๖๐๑-๘๐๐) และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ ๖๐๑-๘๐๐)
 QS University Ranking ในปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ มี ม หาวิ ท ยาลั ยไทยจ านวน
๘ แห่ง ที่ติดอยู่ใน ๙๑๖ อันดับแรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีที่สุด ๓ อันดับแรก
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ ๒๕๒) มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ ๒๘๓) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อันดับที่ ๕๕๑-๖๐๐)
สาหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยงในการให้
ความรู้ทางวิชาการ และคาแนะนาแก่นักวิจัย มีการจัดเวทีติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม 25๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 25๖๐) มีผลการดาเนินการ
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ดาเนินการประกาศเปิดรับข้ อเสนอโครงการวิจัย
Talent Mobility จ านวน ๓ รอบ โดยมี ผ ลการพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาโครงการส่ งเสริม ให้
บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุ ต สาหกรรม (Talent Mobility) ) โดยมี โ ครงการที่ ผ่ านการคั ด เลื อ ก ในรอบที่ ๑ และ ๒ รวม ๔๔
โครงการ ไม่ผ่าน ๘๒ โครงการ ทั้งนี้ ในรอบที่ ๓ กาหนดพิจารณาข้อเสนอโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม ๒๕๖๐

๒
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 การเตรียมความพร้ อมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรวิจั ยก่อนไปปฏิ บัติ ร่วมกับ ภาคเอกชน
ได้ดาเนินการเปิดรับหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ดาเนิ น การโครงการ Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้ปิดรับข้อเสนอโครงการเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอขอเป็นหน่วยฝึกอบรม จานวน ๒๖ หน่วยงาน
จาก ๒๔ สถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ มีหน่วยฝึกอบรมที่ผ่านการคัดเลือกจานวน ๒๐ หน่วยงาน ดังนี้
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ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ประสานงานและอานวยความสะดวก Talent
Mobility
ศูนย์อานวยความสะดวก Talent Mobility
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit
(TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP)
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สานักบริการวิชาการ
สานักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักสิริพัฒนา
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สานักงานสหกิจศึกษา
ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ภาคเอกชน (Talent Mobility)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
ศูนย์อานวยความสะดวกทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓

สถาบันต้นสังกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
สถาบันต้นสังกัด
๑๙ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๐ สานักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สานักฝึกอบรมและ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บริการวิชาการ
โดยหน่ ว ยฝึ ก อบรมทั้ ง ๒๐ แห่ ง มี แ ผนในการจั ด ฝึ ก อบรมระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม –
สิงหาคม ๒๕๖๐
 การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
และสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑๖ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ า นนา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การสนับสนุน
กิจกรรมการดาเนิ นงานโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรวิจัยในสถาบั นอุ ดมศึ กษาไปปฏิ บั ติงานเพื่ อแก้ ไขปัญ หา และเพิ่ มขี ด
ความสามารถในการผลิ ต ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย ของบุ ค ลากรวิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษา และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถนาองค์ความรู้ใหม่
จากการทางานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรม
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๑๖ แห่ง ต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 บู ร ณาการการยกระดั บ การพั ฒ นาและส่ งเสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยดาเนินการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ดังนี้
 การจั ดตั้ งศู นย์ ระดั บภู มิ ภาคว่ าด้ วยสะเต็ มศึ กษาของซี มี โอ (SEAMEO Regional
Centre for STEM Education : SEAMEO STEM-ED) ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมี มติ เห็ นชอบในหลั กการ
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการเน้นการดาเนินการ
ในฐานะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้และบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการจัดตั้งศูนย์
ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาเป็นระยะ
การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซี มีโอ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็น
ศู นย์ ที่ เป็ นเลิ ศด้ านสะเต็ มศึ กษาของภู มิ ภาคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้ 2) เพื่ อริ เริ่ ม วิ จั ย และพั ฒนานวั ตกรรม
๔
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ด้านสะเต็มศึกษา 3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแสวงหาความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษากับหน่วยงานและองค์การระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 4) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้คาปรึกษาด้านสะเต็ม
ศึกษา สาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบทบาทหน้าที่ 1) พัฒนาบุคลากรของภูมิภาคด้านสะ
เต็มศึกษา 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาและความรู้ความสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศสมาชิก 3) ขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละด้านของภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
และ 4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แน่นแฟ้นด้านสะเต็มศึกษา ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
โดยอยู่ระหว่างคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับทุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษา
ปี ที่ ๔) เข้าศึ กษาในโรงเรี ยนของศูนย์ พสวท. ทั้ ง ๑๐ แห่ ง และระดับอุ ดมศึกษา (ระดั บปริ ญญาตรี) เข้ าศึ กษา
ในมหาวิทยาลัยของศูนย์ พสวท. ทั้ง ๑๐ แห่ง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เช่น กิจกรรม STEP NUS Sunburst Environment
Programme (SEP) ณ ประเทศสิ งคโปร์ กิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ณ ประเทศสิ งคโปร์ ค่ายพั ฒนา
ทักษะการทาวิจัยด้วยโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เป็นต้น
 สนับสนุนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) จานวน ๑,๔๓๑ ทุน
 พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์
 คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Sunburst Youth Camp (SYC) ณ ประเทศ
สิงคโปร์ ๘ คน
 คัดเลือกนักเรียนไทยไปเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์
(International Conference of Young Scientists : ICYS 2016) ครั้ ง ที่ ๒๓ จ านวน ๖ คน ซึ่ ง ขณะนี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในเดือนเมษายน ณ ประเทศโรมาเนีย
 คั ด เลื อ กนั ก เรีย นไทยไปเข้ า ร่ว มแข่ งขั น ฟิ สิ ก ส์ สั ป ระยุ ท ธ์ ระดั บ นานาชาติ
ค รั้ ง ที่ ๒ ๙ (The International Young Physicists' Tournament : IYPT 2016 ) ๕ ค น ซึ่ งข ณ ะ นี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าแข่งขันในเดือนมิถุนายน ณ ประเทศรัสเซีย
 คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม STEP NUS
Sunburst Environment Program (SEP) ๒๐๑๕ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ๔ คน
 พัฒ นาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลายในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ๒๗,๐๐๐ คน
 พั ฒ นาและขยายผลอั จฉริ ยภาพทางวิ ทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ส าหรั บ เยาวชน
ดาเนิ น การคั ดเลื อกนั ก เรี ย นเข้ าโครงการพั ฒ นาอั จฉริยภาพทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ตศาสตร์ ประจ าปี
การศึ ก ษา ๒๕๕๘ ซึ่ งมี นั ก เรี ย นที่ ส นใจสมั ค รสอบเข้ าแข่งขั น ๑๓๘,๙๒๐ คน โดยมี นั ก เรีย นที่ ส อบผ่ าน
การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) จานวน ๔,๑๕๒ คน และคัดเลือกนักเรียนที่ส อบผ่ าน
๕
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การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) เข้ารับเหรียญรางวัลโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๒)
๔๐๘ คน
 พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ ๒ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย)
เพื่อผลิตอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยที่มีความสามารถสูงเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ที่ใช้ความรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ณ ปั จ จุ บั น โครงการได้ ผู้ ส อบผ่ า นเป็ น นั ก ศึ ก ษาทุ น เข้ า ร่ ว มโครงการ
รวมทั้งสิ้น จานวน ๑,๕๒๕ คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
กาลังศึกษา กาลังศึกษา กาลังศึกษา
สาเร็จ
ประเภททุน
รวม
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก การศึกษา
ปริญญาตรี-โท-เอก
๓๕๖
๔๒๙
๔๖๒
๑,๒๔๗
ต่อเนื่อง
ปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง
๑๑๘
๑๑๘
ปริญญาเอก
๖๗
๙๓
๑๖๐
รวม
๓๕๖
๕๔๗
๕๒๙
๙๓
๑,๕๒๕
ซึ่งขณะนี้ ผู้สาเร็จการศึ กษาในระดับปริญญาเอกบางส่วนเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลั ย ของรั ฐ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล และอยู่ระหว่างหา
หน่วยงานปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 อบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “เจาะลึกวิทย์ - คณิตสาหรับครู กศน.” เพื่อให้ครู
กศน. เขต/แขวง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน
จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระยะเวลาดาเนินการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560
และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 50 คน)
 การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ ” สานักงาน
กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปทุกช่ว งวัย เพื่อส่ งเสริมกระบวนการคิดเชิงเหตุผ ล
การคิ ด วิ เคราะห์ และการพั ฒ นาทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ ในรู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ได้ แ ก่
1. การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการ
เคลื่อนที่สู่ชุมชน 2. การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3. การจัดกิจกรรมการศึกษา
ทั้งในลักษณะห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เสริมทักษะ
กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ 4. การบริก ารวิช าการ การให้ ค าปรึก ษาแนะน า การเผยแพร่ค วามรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต แผ่นพับ และอื่น ๆ 5. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์
น้าทั้งน้าเค็มและน้าจืด ซึ่งมีที่อุทยานวิทยาศาสตร์พ ระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 6. ท้องฟ้าจาลอง ให้ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ผ่าน
ท้องฟ้าจาลองที่สามารถจิน ตนาการจากการชมดาวดวงได้เหมือนจริง มีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(เอกมัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) มีผลการดาเนินงานจัดและให้บริการ
การเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 2,356,481 คน จาแนกแต่ละกิจกรรม ดังนี้
๖
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กิจกรรม

เป้าหมาย

ในระบบ
ครู

การเรียนรู้ผา่ น
นิทรรศการ

นอกระบบ

นักเรียน

1,259,660 30,499 238,303

ค่ายวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการศึกษา

92,809

3,662

35,594

1,024,763 32,330 510,553

ครู

นักศึกษา

ประชาชน
ทั่วไป

รวม

1,810

8,749

398,478

677,839

700

4,378

1,084

45,418

5,587

13,887

189,862

752,219

บริการวิชาการ

704,418

16,601

92,602

18,261

14,388

367,045

508,897

พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้า

190,000

2,600

22,974

45

455

152,085

178,159

ท้องฟ้าจาลอง

340,000

13,837

84,097

147

2,114

93,754

193,949

3,611,650

99,529 984,123 26,550

รวม

43,971

1,202,308 2,356,481

 พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(สควค.) โดยดาเนิ น การสรรหาผู้ มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เข้ารับ ทุนระดับ
ปริญญาโททางการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด การเรียน
การสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
 อยู่ระหว่างรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium และนักศึกษาทุน
สควค. ระยะที่ ๓ ประเภท Super Premium ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และติดตามเยี่ยมศูนย์มหาวิทยาลัย ๔ แห่ง
ดังนี้ (๑) มหาวิทยาลั ยขอนแก่น (๒) มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม (๓) มหาวิทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคาม และ
(๔) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สนั บ สนุ น ทุ น ส่ งเสริม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) จานวน ๖๑๕ ทุน
ประเภททุนการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 จบปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
(ทุน)
(ทุน)
(ทุน)
ปริญญาโท (In service)
ปริญญาโท (Premium)
ปริญญาโท (Super
Premium)
รวม

636
587
-

319
296
-

317
289
9

1,223

615

615
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 จั ด การแข่ งขั น ค ณิ ต ศ าส ตร์ ร ะห ว่ า งป ระเท ศ ป ระจ าปี 2559 (Thailand
International Mathematics Competition 2016 : TIMC) ระหว่ า งวั น ที่ 14-20 สิ ง หาคม 2559
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ปี 2546 ที่จังหวัด
นครปฐม และปี 2551 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมหลักในการเป็นเจ้าภาพ TIMC 2016 ประกอบด้วย
กิจ กรรมการแข่งขัน คณิ ตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , กิจกรรมการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และนวัตกรรมการเรียน
การสอน อาทิ คณิตศาสตร์เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การวัดและประเมินผล
คณิตศาสตร์แนว PISA
ทั้ งนี้ ได้ จั ด การต้ อ นรั บ และอ านวยความสะดวกด้ า นต่ า งๆ อย่ า งครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เช่ น
ด้านพี่เลี้ยงต่างประเทศ ด้านความปลอดภัยและพยาบาล ด้านแหล่งเรียนรู้และสถานที่สาหรับการศึกษาดูงาน
ด้านพาหนะ ฯลฯ ซึ่งจบลงด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
ส าหรั บ ผลการแข่ งขั น TIMC 2016 มี ค รูแ ละนั ก เรีย นเข้ าร่ว มการแข่ งขั น 957 คน จาก
29 ประเทศ เช่น กานา คาซัคสถาน ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ เนปาล บัลแกเรีย มาเก๊า เลบานอน ออสเตรเลีย
ศรีลังกา ฮ่องกง เป็ น ต้น รวมทั้งมีนั กเรียนคู่ขนาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน 1,600 คน
ในส่วนของตัวแทนนักเรียนไทย สพฐ. ได้คัดเลือกนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
12 ที ม รวม 48 คน เข้าร่ ว มการแข่งขัน ครั้งนี้ ทั้ ง 2 ประเภท คือ 1) รางวั ล ประเภทบุ คคล (Individual
Competition) 2) รางวัล ประเภทที ม (Team Competition) แบ่ งสายการแข่ งขัน เป็ น 6 สาย คื อ สี แ ดง
สีเหลือง สีน้าเงิน สีเขียว สีชมพู และสีส้ม โดยได้รับรางวัล ดังนี้
 รางวัลประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 47 เหรียญ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา
ได้ 3 เหรี ย ญทอง 7 เหรี ย ญเงิน 8 เหรี ย ญทองแดง และ 5 รางวั ล ชมเชย, ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ได้ 7 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง
 รางวั ล ประเภทที ม ได้ รับ รางวัล รวม 64 เหรีย ญ แบ่ งเป็ น ระดั บ ประถมศึ ก ษา
จานวน 10 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ รางวัล 1 เหรียญทอง, รางวัล 3 เหรียญเงิน , รางวัล 1 เหรียญ
ทองแดง และรางวัล รองชนะเลิศอัน ดับ 2 ประเภททีมได้รับเหรียญทองแดง 5 รางวัล , ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 6 รางวัลๆ ละ 4 เหรียญ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศประเภททีมได้รับเหรียญทอง 5 รางวัล และ
รางวัล 1 เหรียญเงิน
 รางวั ล กลุ่ ม บุ ค คล ได้ รั บ รางวั ล รวม 5 เหรี ย ญ คื อ 3 เหรี ยญทอง 1 เหรี ยญเงิ น
และ 1 เหรียญทองแดง
 รางวัลประเภทคะแนนรวม Overall ได้รับรางวัล Champ of the Champ คะแนน
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
 การประชุ ม โต๊ ะกลมไทย-สหรั ฐ ฯ ครั้ งที่ 7 “สะเต็ ม ศึ ก ษา : วั ฒ นธรรมการเรี ย นรู้
สาหรับกาลังคนในศตวรรษที่ 21” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จพระราชดาเนิน
เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร
KX (Knowledge Exchange) สาหรับการประชุมโต๊ะกลมไทย – สหรัฐฯ ได้จัดมาแล้ว ๖ ครั้ง ประเทศไทย
และสหรัฐฯ สลับกันเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สาหรับการประชุม
๘
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ปี นี้ คณะอนุ ก รรมการการประชุ ม โต๊ ะ กลมไทย-สหรัฐ ได้ ก าหนดหั ว ข้ อ การประชุ ม ว่า “สะเต็ ม ศึ ก ษา :
วัฒนธรรมการเรียนรู้สาหรับกาลังคนในศตวรรษที่ ๒๑”(STEM Education: Learning Culture of the 21st
C Workforce) ซึ่งมี วัตถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เพื่ อ ส่ งเสริม วัฒ นธรรมการเรียนรู้ โดยเน้ น ความคิด สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมกาลังคนในศตวรรษที่ ๒๑
ผลของการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นสาคัญหลายเรื่อง
ที่นามาสู่การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องวิทยาลัยชุมชน : รูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษาต่ากว่าระดับปริญญา นามาประกอบการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน และเกิด พ.ร.บ.
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558, เรื่องการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอแผนที่จะ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ.2549-2556) นามาสู่การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นากาลังคนด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งมีการนาร่องสู่การปฏิบัติในหลาย
โครงการ เช่น โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, โครงการน าร่ อ งวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ฐ านวิ ท ยาศาสตร์ (Science-Based
Technology College - SBTC) เพื่ อจั ด การศึกษาส าหรับ ผู้ มีค วามสามารถพิ เศษด้านอาชี ว ศึกษา รวมทั้ ง
โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน เช่น โครงการ พสวท., โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตลอดจนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์ (สควค.) และการจั ดการเรียนการสอนเชิงบู รณาการกับ การท างาน (Work-integrated
Learning) ในรู ป แบบต่ า ง ๆ ซึ่ ง น ามาสู่ ก ารจั ด การประชุ ม ในครั้ ง นี้ ภายใต้ หั ว ข้ อ เรื่ อ ง สะเต็ ม ศึ ก ษา :
วัฒ นธรรมการเรี ย นรู้ส าหรับ กาลั งคนในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งหวังให้ มีการขยายผลการผลิ ตและพั ฒ นา
กาลั งคนด้ านสะเต็ ม ให้ ก ว้างขวางยิ่ งขึ้ น ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยจะมีก ารน าเสนอประสบการณ์
ที่ห ลากหลายทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากผู้ทรงคุ ณวุฒิ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนาผลจากการประชุมไปใช้ประกอบการจัดทาร่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) ต่อไป
3. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศั กยภาพของกองทัพและ
การป้องกัน ประเทศ สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุน
พัฒ นาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จานวน ๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๖๐ ล้านบาท ดังนี้
๑. ชุดโครงการวิจัย ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท/ชุดโครงการ จานวน ๒ โครงการ
๒. โครงการวิจัยเดี่ยวที่มีเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือผลกระทบระดับสูง ภายในวงเงินไม่เกิน
๓ - ๕ ล้านบาท/โครงการ จานวน ๑๐ โครงการ
๓. โครงการวิจัยเดี่ยว ภายในวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท/โครงการ จานวน ๙ โครงการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอติดตามประเมินผลโครงการ
 พั ฒนางานวิ จั ยด าเนิ นงานในรู ปแบบ “ภาคี สถาบั นอุ ดมศึ กษา/วิ จั ย เพื่ อการวิ จั ย ”
ในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนินการกับศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง ๑๑ ศูนย์ จานวน ๒๑ สถาบัน
๑๑๐ หน่วยวิชาการ ประกอบด้วย หน่วยปฏิบัติการวิจัยหลัก ๔๙ หน่วย มีห้องปฏิบัติการวิจัย (Research
Lab) รวม ๑๑๔ ห้องปฏิบั ติการ และมีคณาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย เข้าร่วมดาเนินการ
๙
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๑,๐๘๒ คน โดยการดาเนินงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะเป็น โปรแกรม
วิจัย (Research Programme) ซึ่งเป็ นโปรมแกรมวิจัยขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบขอบเขตการทางานวิจัย
ที่มุ่งผลลัพธ์ มีเป้าประสงค์ของงานวิจัยที่ชัดเจนเป็นกลุ่มก้อนและครบวงจร แบ่งออกเป็นโครงการวิจัยย่อย
ซึ่งเมื่อดาเนินการทั้งหมดแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ที่จั บต้องได้ ในรูปของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในรูปของ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการเริ่มดาเนินงานในระยะที่ ๓
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ดาเนินการ
ระยะที่ ๓ ในกรอบวงเงิน ๔,๗๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลการดาเนินงานโปรแกรม
วิจัย ๕๐ โปรแกรม จากเป้าหมาย ๔๔ โปรแกรม โครงการวิจัย ๒๑๙ โครงการ จากเป้าหมาย ๒๒๐ โครงการ
และผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ ๑๔๔ ชิ้นงาน จากเป้าหมาย ๗๙๐ ชิ้นงาน
 โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาภาครั ฐ ร่ ว มเอกชนในเชิ งพาณิ ช ย์ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการวิจัย
และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จานวนทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๘ เครือข่าย เพื่อดาเนินโครงการวิจัย
จานวน ๑๕ โครงการ รวมเป็นงบประมาณจานวนทั้งสิ้น ๑๐,๕๒๕,๑๐๐ บาท ดังนี้
เครือข่าย
จานวนโครงการวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
๒
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
๒
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๒
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน
๒
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง
๒
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน
๑
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
๓
ขณะนี้ ได้ จั ดท าบั น ทึ กข้อตกลงความร่วมมื อทางวิ ชาการระหว่ างส านั กงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและเครือข่ายฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเและจัดสรรงบประมาณให้กับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว
 โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการวิจัย
และนวั ตกรรมเพื่ อถ่ ายทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ มชนฐานราก จ านวนทั้ งสิ้ น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ สนับสนุนงบประมาณให้ กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย เพื่อดาเนิน
โครงการวิจัยจานวน ๑๓๕ โครงการ รวมเป็นงบประมาณจานวนทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
เครือข่าย
จานวนโครงการวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
๑๔
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
๑๖
๑๐
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เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๑๙
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑๗
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน
๑๓
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง
๑๐
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก
๑๐
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน
๑๖
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
๒๐
ทั้งนี้ ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และเครื อ ข่ า ยฯ ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ และได้ จั ด สรรงบประมาณ ให้ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับทุนไป ๙ เครือข่ายเรียบร้อยแล้ว
พร้ อ มกั น นี้ ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม วิ ช าการประจ าปี เพื่ อ จั ด แสดงผลงานวิ จั ย และผลการ
ด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยบริ ห ารวิ จั ย ทั้ ง ๙ เครือ ข่ ายทั่ ว ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ - ๒๑ ธั น วาคม ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหัวข้อ“เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ”
 ความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒ นาระบบเพื่อกากับคุณ ภาพมาตรฐานจัดทา
และบริหารการจัดการวิทยานิพนธ์สาหรับสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒ นาโปรแกรม
การตรวจจับการลักลอบวรรณกรรมภาษาไทย "อักขราวิสุทธิ์" และอนุญาตให้สถานศึกษารัฐ และเอกชนร่วมใช้
งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาร่วมใช้งานประมาณ ๖๐ แห่ง ซึ่งการพัฒนาระบบเพื่อกากับ
คุณภาพมาตรฐานฯ ถือเป็นทรัพยากรและการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน อีกทั้งอาจส่งผลโดยอ้อมในการกากับ
ดูแล และป้องกันการจ้างทาวิทยานิพนธ์ รวมถึงลดจานวนการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
 โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบัน เทคโนโลยี
แห่งเอเชีย เพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรเครือข่ายเพื่อศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับการ
สนับสนุนหมายเลขอินเทอร์เน็ต จานวน ๑๒๘ Class C หรือ ๓๒,๗๖๘ หมายเลข ใช้งานในเครือข่าย UniNet
สาหรับบริการเชื่อมต่อเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา เพื่อดาเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาวิจัยและช่วยให้
การพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่โรงเรียนและชุมชนห่างไกลเป็นไปได้อย่างไม่ติดขัด
 จั ดโครงการวิจั ยด้ านค้าและการพั ฒนา เพื่ อเสริมสร้างศั กยภาพและความสามารถในการ
กาหนดนโยบายที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้า การพั ฒนา และเศรษฐกิจ รวมถึงประเด็นอุบัติใหม่
(Emerging Issues) ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 4 โครงการ ได้แก่
 โครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน
ในอาเซียน ซึ่งขณะนี้ได้ทาการจัดทารายงานวิจัยเบื้องต้น (Inception) ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
- ภาครั ฐได้ รับ ทราบสถานะและบทบาทของภาคการเงิน ต่อ การบรรลุ เป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งภาคการเงินเป็นกลไกสาคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา หากบทบาทของภาคการเงิน
ไม่สนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเป็นการยากที่ประเทศจะสามารถบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ รวมทั้งได้แนวทางและมาตรการใหม่ ๆ ในการพัฒนาภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการกาหนดนโยบายการการพัฒนาภาคการเงิน
๑๑
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กระทรวงศึกษาธิการ
และกาหนดแนวทางการกากับดูแลภาคการเงินให้มีพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ภายใต้ความยั่งยืนของภาคการเงินเองด้วย
- ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ ป ระกอบธุรกิจ ในภาคการเงินมี ความรู้ ความเข้าใจต่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มากขึ้น รวมทั้งมีเครื่องมือในการประเมินการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
 โครงการพั ฒ นาการค้ าระหว่า งประเทศเพื่ อ ขับ เคลื่ อนประเทศก าลั งพั ฒ นาสู่
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่งการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาของ
ประเทศและอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขงที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น อั น จะน าไปสู่ ก าร
ขับเคลื่อนการพัฒนาในองค์รวมที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของ
ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง บนพื้นฐานของความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือ
ด้ านเศรษฐกิ จและการค้ าระหว่ างประเทศในประชาคมอาเซี ยน (Asean Community : AC) ประโยชน์ ที่
สาธารณชนได้รับ ผู้ ประกอบการไทยได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทั้ ง 4 หั วข้อภายใต้บริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปีข้างหน้าและ
นาไปสู่การใช้ประโยชน์จากความตกลงระหว่างประเทศให้มากขึ้น และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
ไทยนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยได้
ถูกนาไปประยุกต์ ใช้ในวงกว้าง พร้อมทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและ
บทวิเคราะห์ไปประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
 โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ ภาครัฐตระหนักถึงปัญหากลไกเชิงสถาบันใน
การปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกรณี ในความตกลงการค้ าและการลงทุ น ระหว่ างประเทศที่ ป ระเทศไทยเป็ น สมาชิ ก
สามารถแก้ไขปัญหากลไกเชิงสถาบันในการปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุ นระหว่าง
ประเทศ เกิดกระบวนการทางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ลดปัญหา Spaghetti bowl effect ของ
ความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนทาให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลดข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเหมาะสม
และภาคเอกชนได้รับการอานวยความสะดวกในการใช้สิทธิที่มีอยู่ตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ อันเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก
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