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สวัสดี ทานผูอานที่เคารพ 
 
      
      ในที่สุด วิทยปริทัศน ก็เดินทางมาถึงฉบับสุดทายของปงบประมาณ 
2563 สำหรับเดือนนี้ ของปนี้  ชาวกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.)  จะรูสึกเศราหมองพอสมควร  เพราะ 
หลังจากที่ ดร. สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีวาการฯ ผูเปนเสาหลักแหง 
การสถาปนากระทรวง อว. จะไดอำลาพวกเราไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 
แลว ตอนนี้ ก็มาถึงเวลาครบเกษียณอายุของทานปลัดกระทรวงฯ 
รองศาสตราจารยนายแพทยสรนิต ศิลธรรม ผูนำทัพของฝายขาราชการ 
ประจำ ที่ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงฯ  มากวา 4 ป หรือที่เรียกวา 
ยุคของการเปลี่ยนผาน และยุคแหงการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการระดมพลังสมองของคนรุนใหม 
จากภาคการอุดมศึกษา ทานมีสวนสำคัญในการนำพากระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปลี่ยนผานมาสูกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ที่เชื่อกันวา จะเปนกระทรวงแหงปญญา 
กระทรวงแหงโอกาส และกระทรวงแหงอนาคต เมื่อมิติของงานดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานดานการวิจัยตางๆ และงานดานการ 
อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ไดมารวมอยูในรมเงาโครงสรางการบริหาร 
เดียวกัน และกลายเปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด 
4.0 ที่จะนำพาประเทศไทยใหกาวหนาทันสมัย

 ในฉบับนี้ ในฐานะที่สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน เปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด- 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
กองบรรณาธิการขอรวมแสดงมุทิตาคารวะตอทาน พรอมทั้งเผยแพรสาระ 
เกี่ยวกับโครงสราง บทบาท และนโยบาย ของกระทรวงใหมแหงนี้

 สวนฉบับปฐมฤกษปงบประมาณ 2564 ในเดือนตุลาคม ศกนี้ 
เราจะมาทำความรูจักกับทานรัฐมนตรีคนปจจุบัน ศาสตราจารยพิเศษ 
ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน และวาที่ทานปลัดกระทรวงทานใหม 
ศาสตราจารยนายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล พรอมทั้งพบปะกับเหลา 
กรรมการสมาคมกลางนักเรียนไทยสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเปนพลังคน 
คลื่นลูกใหมที่จะรวมแรงรวมใจพัฒนาชาติไทยของเราใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป    

ทีมบรรณาธิการ
สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

2



กราบมุทิตาจิต ทานปลัดคนแรกของ อว.
รองศาสตราจารยนายแพทยสรนิต ศิลธรรม

สำนักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอขิงตัน 

ทานปลัด  นามหนึ่ง  นั้นตรึงจิต     สรนิต  ผูเมตตา  ขานอยใหญ
ศิลธรรม  ยึดมั่น  ประจำใจ          กระทรวงใด  หรือจะสู  แดน อว.
การอุดม  ศึกษา  รุดหนาเพิ่ม         วิทยาศาสตร  ตอเติม  คลังสมอง
วิจัยมุง  คนควา  การทดลอง         และนวัตกรรม  เนืองนอง  ทั่วผองไทย

มาวันนี้  จำขอกราบ  อำลาทาน             เพราะถึงวัน  เกษียณ  ลุสมัย
ความกาวหนา  สี่จุดศูนย  ประเทศไทย      ตองเดินหนา  ตอไป  ดวย อว.
บรรจงนอม  มุทิตา  คารวะ                 พรอมสัญญา  จะมุงมั่น  สานงานตอ
เดินตามทาน  ผูสรางไว  ไมยอทอ           เพียงเพื่อขอ  ใหชาติไทย  ไดรุงเรือง
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รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
ปลัดกระทรวง วท. และ อว.

    ชวง 5-6 ที่ผานมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ตองยอมรับวาในวงการวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ไดรับการสนับสนุน 
จากรัฐบาลไมนอย เรามีโครงการ Theos 2  การเปดดำเนินงานพิพิธภัณฑพระราม 9 การขยายหองเรียนวิทยาศาสตร 
เริ่มโครงการสรางเครื่องซินโครตรอนเครื่องที่ 2 เริ่มโครงการพลังงาน Fusion มีความรวมมือกับตางประเทศมากมาย 
มีการลงนาม MOU กับประเทศใหญ ๆ และเริ่มงานสำนักงานอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ที่ปกกิ่ง ไดสำเร็จ
         เดือนพฤษภาคม 2562 ไดมีการควบรวมงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กับงานดานวิจัย และอุดมศึกษา ซึ่งเชื่อวาจะทำให 
เกิดพลังความรวมมืออยางใกลชิด ทำใหนักวิชาการไดมีโอกาสใชระบบกองทุนวิจัย เพื่อสรรสรางงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
คูไปกับงานการศึกษาไดเปนอยางดี ในป 2563 การรับตำแหนงของ รมว.อว. ศ.ดร.เอนก เหลาธรรมทัศน จะเปนการเติมเต็ม 
ใหงานวิชาการดานสังคมศาสตร และศาสตรดานวัฒนธรรม มารวมกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังทำใหงานวิจัย วิชาการ 
เขมแข็ง สมบูรณยิ่งขึ้น
        พลังของคนรุนใหม นักเรียนวิทยาศาสตร นักศึกษาที่รับทุนมาเรียนตอ ในยุคใหม จะถูกมองเปน
Brain Power หรือทุนทางปญญาของชาติ ท่ีกำลังถูกเจียระไนใหงดงาม พรอมกลับมาทำงานพัฒนาชาติ
        อีกประการหนึ่งที่พวกเราตองยอมรับคือปจจุบันและอนาคต โลกและสังคมมีการเปลี่ยนอยาง
รวดเร็ว ฉับพลัน  ไมวาจะเปน Emerging Diseases  หรือ Technology Disruption  พวกเราตอง 
ยึดหลักอยางเดียวกันคือ การปรับตัว (Adaptation) ในทุกระดับไมวาจะเปนระดับสถานการณโลก
การเมืองของประเทศ การเปลี่ยนผูบริหาร การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จนกระทั่งสิ่งที่ใกลตัว คือ 
การเปลี่ยนเพื่อนรวมงาน หรือครอบครัว คงตองใชหลักการของ ชารลส ดารวิน ที่วาคนที่จะ
อยูรอดได ไมใชคนแข็งแรงหรือคนฉลาด แตเปนคนที่สามารถปรับไดอยางรวดเร็ว (It is 
not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, 
but the one most responsive to change.)
        สิ่งที่เหลืออยูคือการปรับแนวคิด ทิศทางการทำงานใหเขากับบริบทของ
กระทรวง บริบทของการเปลี่ยนแปลงของโลก หากพวกเราเห็นตรงกันวาศาสตร
ตาง ๆ ไมมีวันแยกไดชัดเจน วิทย เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ ลวน
แลวแตเปนไปเพื่อการศึกษา ความเปนมนุษย และชุมชน เพื่อใหสังคมไทย
กาวหนาอยางยั่งยืน หากพวกเราเห็นตรงกันวา กระทรวง อว. มีพลังอยูภายใน
ดวยองคความรู ไมยึดติดกับตัวบุคคลหรือการบานการเมือง พวกเราสามารถมุงมั่น
สรางความเจริญเหมือนกับที่หลายทานกลาววา "จะบริหารงานทุกวันดวยการวิจัย"  
หากพวกเราเห็นตรงกันในประเด็นดังกลาว จะไดรวมกันสรางกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนกระทรวงแหงปญญา กระทรวงแหงโอกาส 
และกระทรวงแหงอนาคต ไดอยางแทจริง

จากใจ สู่พวกเราชาว อว.จากใจ สู่พวกเราชาว อว.
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

กระทรวงแห่งปัญญา 
           กระทรวงแห่งโอกาส และ
                  กระทรวงแห่งอนาคต 

2) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ    
3) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โดยราชกิจจานุเบกษาไดประกาศ 
กฎหมาย 9 ฉบับในการจัดตั้งกระทรวง อว. โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ราชกิจจานุเบกษาไดเผยแพรพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง ดร.สุวิทย 
เมษินทรีย ใหดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง อว. เปนรัฐมนตรี- 
วาการกระทรวงคนแรก และมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม เปนปลัดกระทรวง อว. 
เปนคนแรก 

     นโยบายหลักหนึ่งของรัฐบาลคือ นโยบาย “ไทยแลนด 4.0”  
ซึ่งเปนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสูเศรษฐกิจที่ 
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค  
เพื่อใหเกิดผลจริง ตองมีการพัฒนาวิทยาการ สงเสริมสถาบัน 
อุดมศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา 
และการพัฒนาบุคคลากรของชาติให ม ีท ักษะสอดคลองก ับ 
การพัฒนาของไทย  รัฐบาลจึงผลักดันใหมีการต้ังกระทรวงการอุดม- 
ศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเกิดจาก 
การรวมหนวยงาน 3 หนวยงาน คือ 1) กระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี (วท.) 

ดร.สุวิทย เมษินทรีย

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
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     นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม จะตองสอดรับกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูปกระทรวงใหมที่จะเปนตนแบบของการปฏิรูปใน 3
เรื่อง ไดแก (1) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ใหมีความเปน 
ระบบราชการนอยที่สุด มีความคลองตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากร 
โดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent Circulation and Mobility) ระหวาง 
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย (2) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ใหมี 
การนำเรื่อง Regulatory Sandbox มาใชอยางเปนรูปธรรม และ (3) การปฏิรูป 
งบประมาณ (Budgeting Reform) ใหมีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block 
Gantt และMulti-year Budgeting โดยหนวยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะตองรวมกันขับเคลื่อนใหกระทรวงเปน 
“กระทรวงแหงปญญา กระทรวงแหงโอกาส และกระทรวงแหงอนาคต” 
อยางแทจริง ดังนี้

1. ภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คือ 
การวางรากฐานประเทศสูอนาคต และเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศสูประเทศที่ 
พัฒนาแลว โดยตองตอบโจทยภารกิจของกระทรวง 4 แพลตฟอรม (Platform) 
ดังนี้

1.1 การสรางและพัฒนาคนใหเปน Smart Citizen โดยจะตองเปดโอกาส 
ที่เทาเทียมกันในการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกชวงวัยเพื่อ 
ลดความเหลื่อมล้ำ สรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank) ตามความตองการ 
ของผูเรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน 
แบบใหม เชน ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ำซอนกัน เรียนรูผานออนไลน 
เปนตน แพลตฟอรมการสรางและพัฒนาคน จะแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) 
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูศตวรรษที่ 21 มีงานทำในสาขาอาชีพใหม ๆ หรือเปน 
ผูประกอบการรุนใหม และสามารถแขงขันในเวทีโลกได (2) การพัฒนาทักษะ 
แหงอนาคตของคนวัยทำงาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ 
(3) การศึกษาสำหรับคนสูงวัย

โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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1.2 การสรางและพัฒนาองคความรูไปสูระบบเศรษฐกิจที่เนนคุณคา (Value 
Based Economy) โดยจะตองขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสู 
นวัตกรรมที่เปน Demand-side และบูรณาการงานวิจัย 3 ศาสตร (วิทยาศาสตร 
สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร) ผาน 4 แพลตฟอรม (Platform) ไดแก (1) 
สรางคนและองคความรูเพื่อตอบโจทยประเทศ สรางระบบนิเวศของการสราง 
นักวิจัยเพ่ือดึงดูดคนท่ีมีความสามารถท้ังของไทยและของโลก (2) ลดความเหล่ือมล้ำ 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเปนสำคัญ เชน การขจัดความยากจน 
แบบแมนยำและเบ็ดเสร็จ  (3) ขับเคลื่อนองคความรูและยกระดับขีด  
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness) เร่ือง 10 S-Curve 
อุตสาหกรรมเปาหมาย และ (4) ตอบโจทยที่เปนประเด็นทาทายของประเทศและ 
ของโลก (Grand Talent) เชน PM 2.5, Zero waste, AI for All, AI for 
Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space 
Consortium, Gnomic Thailand และเรื่องใหม ๆ ที่จะตอบโจทยประเทศ 
ในอนาคต     

1.3 การสรางและพัฒนานวัตกรรม ไปสูประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะตองแปลงนวัตกรรมเปนมูลคาทาง 
เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม ไดแก สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young Startup) และการใหคำปรึกษาจากผูรูจริง 
(Mentor in Residence) อยางครบวงจร สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ 
สรางมูลคาเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand เพื่อสราง value creation

1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะตองเปนหลักในการ กำหนดทิศทางและยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรม 
ของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการสรางการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ 
ตอบโจทยประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง ทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 
และปรับวิธีการขอตำแหนงวิชาการใหเหมาะสม โดยจะแบงมหาวิทยาลัยออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) มหาวิทยาลัยที่สรางองค 
ความรูแหงอนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทยพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น (Area Based Development) ใน 4 
ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (ลานนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต (ดามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจาพระยา 
4.0)

1.3 การสรางและพัฒนานวัตกรรม ไปสูประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะตองแปลงนวัตกรรมเปนมูลคาทาง 
เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคม ไดแก สรางกองทุนพัฒนาสตารทอัพรุนใหม (Young Startup) และการใหคำปรึกษาจากผูรูจริง 
(Mentor in Residence) อยางครบวงจร สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ 
สรางมูลคาเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เปน Innovated in Thailand เพื่อสราง value creation

1.4 การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะตองเปนหลักในการกำหนดทิศทางและยุทธศาสตรที่เปนรูปธรรม 
ของประเทศ (Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการสรางการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ 
ตอบโจทยประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้ง ทบทวนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.) 
และปรับวิธีการขอตำแหนงวิชาการใหเหมาะสม โดยจะแบงมหาวิทยาลัยออกเปน 3 กลุม ไดแก (1) มหาวิทยาลัยที่สรางองค 
ความรูแหงอนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge) (2) มหาวิทยาลัยที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม และ (3) มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทยพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น (Area Based Development) ใน 4 
ภูมิภาค ไดแก ภาคเหนือ (ลานนา 4.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน 4.0) ภาคใต (ดามขวาน 4.0) และภาคกลาง (เจาพระยา 
4.0)
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ทั้งนี้ การสรางและพัฒนาคน องคความรู และนวัตกรรม จะตองมีเครื่องมือทางนโยบายและโครงสรางพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยง 
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร (Science Park) ตองแข็งแกรงเพื่อ 
เปนศูนยกลาง (Hub) ใหแตละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเปนแขนขาใหกระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative 
District, Creative Economy Agency เปนตน

2. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
จะตองขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวง มีดังนี้

2.1 โครงการเรื่องที่สำคัญและกำหนดเปนเปาหมายที่สามารถทำเสร็จไดใน 
ระยะแรก (Quick win) ไดแก (1) โครงการบัณฑิตพันธุใหม (2) โครงการ 
Reskill และ Upskill กำลังคน (3) การพัฒนาปญญาประดิษฐ (AI for All) 
(4) การขยายผลโครงการ Fab Lab สูโรงเรียนชุมชน 6,000 แหง ใน 4 ป (5) 
การขับเคลื่อนโครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (6) 
การพัฒนาฐานขอมูลผูใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (Big Data) รวมกับ 
คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธ- 
ศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขจัด 
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (7) โครงการ Genomic Thailand (8) โครงการ 
พัฒนายานนวัตกรรมการแพทยโยธี (Yothi Medical Innovation District) 
และ (9) โครงการ Futurium เปนตน

2.2 โครงการเรื่องที่สำคัญและตองดำเนินการอยางตอเนื่องในระยะยาว ไดแก โครงการอาสาประชารัฐ โครงการ 1,000 นวัตกรรม 
แกจน และโครงการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพื่อออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยใหบูรณาการทั้ง 3 
โครงการ เปนเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเปนโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทยกระทรวงในเรื่อง transformative change 
และเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประเทศที่สำคัญ รวมทั้ง จะทำใหเกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเปาหมาย         
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อยางแทจริง

2.2 โครงการเรื่องที่สำคัญและตองดำเนินการอยางตอเนื่องในระยะยาว ไดแก โครงการอาสาประชารัฐ โครงการ 1,000 นวัตกรรม 
แกจน และโครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพื่อออกแบบและทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยใหบูรณาการทั้ง 3 
โครงการ เปนเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเปนโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตอบโจทยกระทรวงในเรื่อง transformative change 
และเปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของประเทศที่สำคัญ รวมทั้ง จะทำใหเกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเปาหมาย         
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อยางแทจริง

กระทรวงแห่งปัญญา 
           กระทรวงแห่งโอกาส และ
                  กระทรวงแห่งอนาคต 
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3. การแปลงนโยบายรัฐบาลเปนนโยบาย/ยุทธศาสตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จะตอง 
ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป อาทิ นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวของกับกระทรวง เชน  พัฒนาอุตสาหกรรมภายใตแนวคิด 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และ การพัฒนา 
อุตสาหกรรมไทยใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโนมการคาโลก โดยมีงานวิจัยใน 4 แพลตฟอรม 
(Platform) ตอบโจทยในระดับเศรษฐกิจฐานรากและระดับประเทศ

   โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดใหสัญญาประชาคมเพื่อวางรากฐาน 
และสรางระบบนิเวศที่เอื้อใหประชาคมกระทรวงสามารถทำงานอยางเต็มความสามารถเพื่อตอบโจทยประเทศและประชาชน ไว 
7 ประการ คือ

       1) เนน “การสงเสริม สนับสนุน” และ “การกำกับดูแล” ภายใตการมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”
       2) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”
       3) ยกเลิก แกไข กฎระเบียบที่ลาสมัย ไมตอบโจทย หรือเปนอุปสรรคในการขับเคลื่อนภารกิจของ
           สถาบันการศึกษาสูเปาหมาย
       4) เนนการทำงานเชิงภารกิจมากกวาเชิงฟงกชัน เนนการทำงานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม จับตองได
           เปน Performent Based Accountability System
       5) เนนการทำงานเชิงระบบ การทำงานเชิงบูรณาการ เนน Connect the Dots และ Closing the Loops
       6) เนนการทำงานที่คลองตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility ระหวางหนวยงาน
       7) ทำงานแขงกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มาเปน
           MALT (More Action, Talk Less)
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สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีหนาที่และอำนาจเกี่ยวกับ 
ราชการประจำทั่วไปของกระทรวง  รวมทั้งรวมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  
วิจัยและนวัตกรรมอยางตอเนื่อง  กำกับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตาม 
ยุทธศาสตรชาติแผนแมบท  แผนดานการอุดมศึกษา  แผนดานวิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  และ 
แผนอื่น  สงเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จัดทำขอเสนอนโยบายและแผนดานการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและ 
พัฒนากำลังคนของประเทศ  จัดการศึกษาตลอดชีวิต  จัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา  จัดทำฐานขอมูลการอุดมศึกษา  รวมทั้งวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังกลาว  เพื่อใหสามารถ 
นำมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา  สนับสนุนการกำกับ  ตรวจสอบติดตามและประเมินผลตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษา  และทำหนาที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนรับผิดชอบราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใด 
สวนราชการหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  มีปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
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ข้อเสนอการบริหารราชการแนวใหม่ 
โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

•    สวนราชการซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศรวมกับทุกภาคสวน จะตองปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
     และความทาทายใหม ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่ซับซอน
•    โครงสรางของหนวยงานภาครัฐที่มีความแข็งตัว มีขอบเขต (boundary) ของตัวเอง
•    การบริหารแบบ Project based มีขอจำกัด เนื่องจากทีมงานยังตองรับผิดชอบทำงานประจำควบคูกันไปดวย 
     และขีดความสามารถของคนที่รับผิดชอบงานหลายดานอาจสงผลตองานที่รับผิดชอบ จึงเหมาะสมกับโครงการระยะสั้น 
     ที่ไมยุงยากซับซอน
•    การจางที่ปรึกษามีขอจำกัดหลายประการ ไดแก ระยะเวลาการจางตองไมเกิน 1 ป ไมสามารถจางไดตอเนื่อง 
     ไดผลการศึกษาที่อาจนำไปสูการปฏิบัติใหประสบความสำเร็จไดยาก เนื่องจากผูศึกษาไมไดรวมขับเคลื่อนการนำผลการศึกษา 
     ไปสูการปฏิบัติ
•   ‘Agile’ เปนแนวคิดที่ภาคเอกชนใชมานานเพื่อรองรับงานหรือโครงการสำคัญที่ตองใชระยะเวลามากกวา 1 ปหรือ 2 ปขึ้นไป 
     และตองมีทีมงานที่มีองคความรูที่หลากหลาย มีเปาหมายชัดเจนที่ตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและหลุดจากภารกิจปกติ
•    การดำเนินงานตองศึกษาปรับแนวคิดและทดลองแนวคิดใหมๆ เพื่อนำไปสูผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
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กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ตัวอยาง)

•   การปรับบทบาทและพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับกับระบบการเรียนรูและระบบการอุดมศึกษาของประเทศใน
    รูปแบบใหมใหมีความเปนเลิศ ไดมาตรฐานสากล และตามความถนัด การปรับบทบาทสถาบันวิจัยในบริบทเดียวกับ      
    การพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสูการเกิดผลลัพธจากการบริหารจัดการภาครัฐ (Administrative Reform) 
    ในประเด็นการจัดโครงสรางองคกรใหมีความคลองตัว รองรับตอการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
•   การดำเนินภารกิจนี้ ตองยกระดับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย และระบบอุดมศึกษาใหเขาสูระบบสากลและเทาทัน 
    การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งตองอาศัยบุคลากรที่มีมุมมองและแนวคิดใหม ๆ เพื่อมาปรับแนวคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรม 
    ในองคกรใหเขาสูระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
•   ภารกิจที่จำเปน 3 เรื่อง ไดแก
    1. การสรางทุนมนุษย เพื่อทำใหประชาชนกาวไปสูการเปน “Global Smart Citizen”
    2. การสรางองคความรูดวยงานวิจัยที่ตอบโจทยประเทศและประชาชน สามารถแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำอยางเปนระบบ
    3. การสรางนวัตกรรมที่ตอบโจทยคนสวนใหญของประเทศ



ว่าที่ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
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                มารู้จักกับ ....

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คนปัจจุบัน
  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์

และ...
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