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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
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่ง ได้รับการจัดสรรทุน
โครงการวิจัย ประจาปี ๒๕๕๙ จานวนรวมทั้งสิ้น ๔๙๐ โครงการ อยู่ในช่วงจัดเก็บรายงานความก้าวหน้าและ
ดาเนินการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์สาหรับงบประมาณประจาปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สานักบริหารโครงการฯ ร่วมกับ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ อุดรธานี กาหนดจัดการประชุมใหญ่ โครงการส่ งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕
โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลั ยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมสึกษา ๗๐ แห่ง ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ อุดรธานี วัน ที่ ๒-๔ มีน าคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย นอกจากนี้
ยั ง ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ภาษาอั ง กฤษ
จากผลส าเร็ จ ด้ า นการด าเนิ น งานวิ จั ย ของโครงการฯ ระยะที่ ๑ ทั้ ง ในภาพรวมเชิ ง ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์
และผลกระทบ โดยเฉพาะโครงการวิจัยเด่นที่มีผลกระทบสูง รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายของโครงการในเชิงลึก
ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับชาติและระดับสากล
 ประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลั ยวิจัย แห่งชาติ ๙ แห่ง และโครงการวิจัยเด่นที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมจาก
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่งเพิ่มเติม และขณะนี้ได้จัด พิมพ์หนังสือ
“โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายงานการศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการ
วิ จั ย และพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ฉบั บ สมบู ร ณ์ ” แล้ ว และจั ด ท าหนั ง สื อ โครงการวิ จั ย เด่ น
ที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ๗๐ แห่งเพิ่มเติม
ซึ่งขณะนี้ได้จัดพิมพ์แล้ว 3 เล่ม ได้แก่
- การประเมิน ความคุ้ม ค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการพั ฒ นาระบบการสร้างอาชี พ
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดาสู่มาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน
- การประเมิ น ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของชุดโครงการระบบไมโครเวฟเซนเซอร์
เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน
- การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการ
ปรับปรุงคุณภาพเส้นกวยจั๊บอุบล

๑
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 ร่วมด าเนิ น การโครงการ Newton Fund แบบ Institutional Links (IL) ๒๐๑๕/๑๖

และ ๒๐๑๖/๑๗ ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสหราชอาณาจักร (UK) และประเทศไทยโดยความ
ร่วมมือระหว่างสานักบริหารโครงการฯ สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และ British Council
ทาหน้าที่บริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุ นข้อมูล ติดต่อประสานงานกับผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ และติ ด ตามการด าเนิ น
โครงการวิจัยภายใต้โครงการ Newton Fund IL เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้
โครงการ Newton Fund แบบ IL
- ดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (Newton Fund-OHEC Institutional Links ๒๐๑๕/๒๐๑๖) ซึ่งยังคงดาเนินโครงการและจัด
กิจกรรมเชิงวิชาการต่อเนื่อง
- เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Newton FundOHEC Institutional Links ๒๐๑๖/๒๐๑๗) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
- หารือและปรึกษาแนวทางในการคัดเลือกโครงการที่ผ่าน ODA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จากจานวนทั้งหมด ๑๒ โครงการ โดยมีโครงการที่ด้รับทุนจานวน ๒ โครงการ
โครงการ Newton Fund แบบ IAPP ๒๐๑๖/๒๐๑๗
- โดยเปิดรับ สมัครข้อเสนอโครงการวิจัยในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงเครือข่ายครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยฯ สกอ.
เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในการสร้างแนวทางการศึกษา
ยุคใหม่ที่ตอบโจทย์การเปลี่ ยนแปลงทั้งการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบายประเทศไทยแลนด์ ๔.๐
รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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)
สาหรับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประสานงานหรือพี่เลี้ยงในการ
ให้ความรู้ทางวิชาการ และคาแนะน าแก่นักวิจัย มีการจัดเวทีติดตามประเมินผล เพื่อพัฒ นาศักยภาพของ
นั ก วิจั ย ให้ มีค วามเข้ มแข็ งทางวิช าการ อาทิ ให้ ค าปรึกษาแก่ ผู้ ป ระสานงานกลุ่ ม วิจัยไก่พื้ นบ้ าน กลุ่ ม ข้าว
พื้นเมือง และกลุ่มผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง ประชุมเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม
๒
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และภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่น เพื่ อพัฒ นาแผนการวิจัยอาหารสุ ภ าพ (Functional Foods) รวมทั้ง ประชาสั มพั น ธ์
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
จานวน ๑๑ เรื่อง
 การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม 25๕๙ – ๒๘ กุมภาพันธ์ 25๖๐) มีผลการดาเนินการ
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
 การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ดาเนินการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
Talent Mobility จ านวน ๓ รอบ โดยมี ผ ลการพิ จารณาของคณะกรรมการพิ จารณาโครงการส่ งเสริม ให้
บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ดังตาราง
รอบที่
๑
๒
๓
รวม

จานวนโครงการ
ที่ผ่านการคัดเลือก
๒๐
๒๐

จานวนโครงการที่คณะกรรมการฯ
จานวนโครงการ
เห็นควรแจ้งให้ปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
๑๑
๔๙
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำโครงกำร
ปิดรับข้อเสนอโครงกำร ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๐
๑๑
๔๙

รวม
๘๐
๘๐

 การเตรียมความพร้ อมและการพั ฒ นาบุ ค ลากรวิจั ยก่อนไปปฏิ บัติ ร่วมกับ ภาคเอกชน
ได้ดำเนินกำรเปิดรับหน่วยกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำร
ดำเนิ น กำรโครงกำร Talent Mobility ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ โดยได้ปิดรับข้อเสนอโครงกำรเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยมีข้อเสนอขอเป็นหน่วยฝึกอบรม จำนวน ๒๖ หน่วยงำน
จำก ๒๔ สถำบันอุดมศึกษำ ทั้งนี้ มีหน่วยฝึกอบรมที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจำนวน ๒๐ หน่วยงำน ดังนี้

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ศูนย์ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวก Talent
Mobility
ศูนย์อำนวยควำมสะดวก Talent Mobility
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit
(TMSU) กองบริหำรงำนวิจัย มหำวิทยำลัยมหิดล
อุทยำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STeP)
อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
๓

สถาบันต้นสังกัด
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
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ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน
สถาบันต้นสังกัด
๗ โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคใต้
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
๘ อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ
๙ ศูนย์ทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
มหำวิทยำลัยบูรพำ
สำนักบริกำรวิชำกำร
๑๐ สำนักฝึกอบรมและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
๑๑ สำนักสิริพัฒนำ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
๑๒ อุทยำนวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
๑๓ สำนักงำนสหกิจศึกษำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ
๑๔ ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปปฏิบัติงำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของ
ภำคเอกชน (Talent Mobility)
๑๕ สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
มงคลรัตนโกสินทร์
รัตนโกสินทร์
๑๖ ศูนย์อำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
พระจอมเกล้ำธนบุรี
๑๗ หน่วยจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ และถ่ำยทอด
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
เทคโนโลยี มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
๑๘ กองส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
มหำวิทยำลัยนรำธิวำสรำชนครินทร์
๑๙ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภำคเหนือตอนล่ำง
มหำวิทยำลัยนเรศวร
๒๐ สำนักวิจัยและพัฒนำ ร่วมกับ สำนักฝึกอบรมและ
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่
บริกำรวิชำกำร
ทั้งนี้ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ สำหรับกำรดำเนินกำรต่อไป
 การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ
และสถำบันอุดมศึกษำ จำนวน ๑๖ แห่ง ได้แก่ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกล้ ำพระนครเหนื อ มหำวิทยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุ รี มหำวิทยำลั ยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ ำ นนำ มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลอี ส ำน มหำวิ ท ยำลั ย นเรศวร มหำวิ ท ยำลั ย มหิ ด ล
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือเรื่อง กำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรดำเนิ นงำนโครงกำร Talent Mobility ในสถำบันอุดมศึกษำประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่ อส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ บุ คลำกรวิจัยในสถำบั นอุ ดมศึ กษำไปปฏิ บั ติงำนเพื่ อแก้ ไขปัญ หำ และเพิ่ มขี ด
ควำมสำมำรถในกำรผลิ ต ให้ กั บ ภำคอุ ต สำหกรรมพั ฒ นำศั ก ยภำพด้ ำ นกำรวิ จั ย ของบุ ค ลำกรวิ จั ย ใน
๔
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สถำบันอุดมศึกษำ และพัฒนำงำนวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐำนะนักวิจัยอำชีพ และสำมำรถนำองค์ควำมรู้ใหม่
จำกกำรทำงำนมำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอนในสถำบันอุดมศึกษำ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน
๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำตัวชี้วัดกำรดำเนินกำรร่วมกับ
สถำบันอุดมศึกษำทั้ง 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
 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
 สนับสนุนทุนพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) จำนวน ๑,๔๓๑ ทุน
 พัฒนำและส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษำในโรงเรียนที่มีโครงกำรห้องเรียนพิเศษ
วิทยำศำสตร์
 คัดเลือกนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 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
 คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นเพื่อเข้ำร่วมกิจกรรม STEP NUS
Sunburst Environment Program (SEP) ๒๐๑๕ ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ ๔ คน
 พัฒ นำศักยภำพนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
และตอนปลำยในโรงเรียนที่มีโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 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
๕
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การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) จานวน ๔,๑๕๒ คน และคัดเลือกนักเรียนที่ส อบผ่ าน
การคัดเลือกเข้าโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๑) เข้ารับเหรียญรางวัลโครงการฯ (สอบคัดเลือกรอบที่ ๒)
๔๐๘ คน
 พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะ ๒ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
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 ๑,๕17 คน จาแนกได้ดังนี้ (๑) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเนื่อง จานวน 357 คน และ
นักศึกษาบางส่วนได้สาเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (๒) ระดับปริญญาโท-เอก ต่อเนื่อง จานวน
560 คน และนักศึกษาบางส่วนได้สาเร็จการศึกษา และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (๓) ระดับปริญญาเอก
จานวน 516 คน และสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 84 คน (ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงาน
ภาครัฐ (มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)
 พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ (สควค.) โดยดาเนินการสรรหาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารับ
ทุนระดับปริญญาโททางการศึกษา พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้รับทุนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัด
การเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
 อยู่ระหว่างรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium และนักศึกษาทุน
สควค. ระยะที่ ๓ ประเภท Super Premium ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และติดตำมเยี่ยมศูนย์มหำวิทยำลัย ๔ แห่ง
ดังนี้ (๑) มหำวิ ทยำลั ยขอนแก่น (๒) มหำวิทยำลั ยมหำสำรคำม (๓) มหำวิทยำลั ยรำชภั ฏมหำสำรคำม และ
(๔) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 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

 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
๖
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กิจ กรรมการแข่งขัน คณิ ตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , กิจกรรมการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และนวัตกรรมการเรียน
การสอน อาทิ คณิตศาสตร์เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ การวั ดและประเมินผล
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 ฮ่ องกง 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 เสด็จพระราชดาเนิน
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
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
๗
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ผลของการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา มีประเด็นสาคัญหลายเรื่อง
ที่นามาสู่การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เรื่องวิทยาลัยชุมชน : รูปแบบ
สถาบันอุดมศึกษาต่ากว่าระดับปริญญา นามาประกอบการพิจารณาการจัดตั้งวิทยาลัยชุม ชน และเกิด พ.ร.บ.
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ.2558, เรื่องการจัดการเรียนการสอนแนวศิลปวิทยาศาสตร์ และการนาเสนอแผนที่จะ
พัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย (พ.ศ.2549-2556) นามาสู่การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒ นากาลังคนด้านสะเต็มศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งมีก ารนาร่องสู่การปฏิบัติในหลาย
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 ว้ างขวางยิ่ งขึ้ น ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ าหมาย โดยจะมีก ารน าเสนอประสบการณ์
ที่ห ลากหลายทั้งในระดับนโยบายและการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนาผลจากการประชุมไปใช้ประกอบการจัดทาร่าง
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) ต่อไป
3. ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
 พั ฒ นานั กวิ จั ยด้ านยุ ท โธปกรณ์ กั บ กองทั พ บก ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษาได้ รับ การจัด สรรงบประมาณโครงการทุ นพั ฒ นาศักยภาพนั กวิจั ยด้ านยุ ท โธปกรณ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศผ่านคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบ ล้า นบาทถ้ว น)
และได้ มี หนั ง สือ ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๔)/ว๑๓๗๒ ลงวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ถึงสถาบั น อุ ด มศึกษารัฐ และเอกชน
ในการประกาศรับ ข้ อ เสนอโครงการทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ด้ า นยุ ท โธปกรณ์ เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพของกองทั พ
และการป้องกันประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 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
๑,๐๘๒ คน โดยการดาเนินงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศ มีรูปแบบการดาเนินงานในลักษณะเป็นโปรแกรม
วิจัย (Research Programme) ซึ่งเป็ นโปรมแกรมวิจัยขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบขอบเขตการทางานวิจัย
ที่มุ่งผลลัพธ์ มีเป้าประสงค์ของงานวิจัยที่ชัดเจนเป็นกลุ่มก้อนและครบวงจร แบ่งออกเป็นโครงการวิจัยย่อย
ซึ่งเมื่อดาเนินการทั้งหมดแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ในรูปของผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในรูปของ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการเริ่มดาเนินงานในระยะที่ ๓
(๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้ดาเนินการ
๘
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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 จะสนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย 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 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการวิจั ย
และนวั ตกรรมเพื่ อถ่ ายทอดเทคโนโลยี สู่ ชุ มชนฐานราก จ านวนทั้ งสิ้ น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จะสนั บสนุนงบประมาณให้ กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย เพื่อดาเนิน
โครงการวิจัยจานวน ๑๓๕ โครงการ รวมเป็นงบประมาณจานวนทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
เครือข่าย
จานวนโครงการวิจัย
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
๑๔
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
๑๖
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
๑๙
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑๗
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบน
๑๓
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนล่าง
๑๐
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออก
๑๐
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนบน
๑๖
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
๒๐
๙
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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
และบริหารการจัดการวิทยานิพนธ์สาหรับสถาบันอุดมศึก ษา 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 เพื่อดาเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษาวิจัยและช่ว ยให้
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
ไม่สนับสนุนและส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเป็ นการยากที่ประเทศจะสามารถบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ รวมทั้งได้แนวทางและมาตรการใหม่ ๆ ในการพัฒนาภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และสามารถนาผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประกอบการกาหนดนโยบายการการพัฒนาภาคการเงิน
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
อนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ซึ่ งขณะนี้ ได้ ท าการจั ด ท ารายงานวิ จั ย
เบื้องต้น (Inception) ซึ่งการปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่สอดคล้อง
๑๐
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กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาในองค์รวมที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง บนพื้นฐานของความ
ร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน (Asean Community : AC) ขณะนี้ได้ทาการ
จัดทารายงานวิจัยเบื้องต้น (Inception) ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ ผู้ประกอบการไทยได้พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทั้ง 4 หัวข้อภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากทิศทางการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปีข้างหน้าและนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากความตกลงระหว่างประเทศให้มากขึ้น
และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของไทยนาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา
และผู้สนใจ เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยได้ถูกนาไปประยุกต์ ใช้ในวงกว้าง พร้อมทั้งภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและบทวิเคราะห์ไปประกอบการกาหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
 โครงการพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลง
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ขณะนี้ได้ทาการจัดทารายงานวิจัยเบื้องต้น (Inception) ประโยชน์ ที่
สาธารณชนได้รับ ภาครัฐตระหนักถึงปัญหากลไกเชิงสถาบันในการปฏิบัติตามพันธกรณีในความตกลงการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก สามารถแก้ไขปัญหากลไกเชิงสถาบันในการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เกิดกระบวนการทางานแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ลดปัญหา Spaghetti bowl effect ของความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ตลอดจนทาให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดข้อพิพาทในทางระหว่างประเทศที่อาจเกิดขึ้น
จากการไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเหมาะสม และภาคเอกชนได้รับการอานวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิที่มีอยู่ตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ อันเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง
เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก

๑๑

