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            ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ไดกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน เปนประเทศพฒันาแลวดวยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกําหนดยุทธศาสตรดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่ง
จําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบรกิาร การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร 
การเพิม่ขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพฒันาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต 
ทั้งนี้ ภายใตกรอบการปฏิรูปและพฒันาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก โครงสรางพื้นฐานและระบบ  
โลจสิติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพฒันาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน   กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ   (2) 
การพัฒนาภาคการผลิตและบรกิาร บนฐานของการพฒันานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๓) 
การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวสิาหกจิชุมชนและสถาบันเกษตรกร (๔) 

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกจิพิเศษและเมอืงพฒันาเขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมอืงศูนยกลาง
ความเจรญิ (๕) การลงทุนพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และการวิจัยและพัฒนา และ (๖) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปน
หุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกบันานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ 
(ที่มา : รางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป) 
  สอดคลองกบันโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ของรัฐบาลทีเ่ปนการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  ดวยการ
แปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศทีม่ีอยู 2 ดานคือ ความหลากหลายเชงิชีวภาพ  และ
ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ใหเปน “ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน”  โดยการเติมเต็มวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา  แลวตอยอดความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 1) กลุมอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุมสาธารณสุข  สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย  3) กลุมเครื่องมืออปุกรณ
อัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  4) กลุมดจิิตอล เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตทีเ่ชื่อมตอและบังคบัอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยสีมองกลฝงตัว  และ 5) กลุม
อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการที่มีมลูคาสงู  มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยหีลักที่ตนน้ํา เพือ่สราง
ความแข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายที่อยูกลางน้ํา และ Startups ตางๆทีอ่ยูปลายน้ําโดยใชพลังประชา
รัฐในการขบัเคลือ่น  ซึ่งผูมีสวนรวมหลักประกอบดวยภาคเอกชน  ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกรและมีภาครัฐเปนตัวสนับสนุน 
(ที่มา : แนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยดร.สุวิทย เมษินทรีย รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย) 

O1 ยุทธศาสตรชาติ 20ป และนโยบาย Thailand 4.0 หนุนเสริมไปสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางสรรคนวัตกรรม  



 
 

  
            AEC หรือ Asean Economics Community รวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนและ 

มีผลเปนรปูธรรม ณ วันที่ 31   ธันวาคม 2558 ซึ่งแนวทางที่จะให AEC เปนไป คือ การเปนตลาดและฐาน
การผลิตเดียวกัน  การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง  การเปนภูมิภาคที่มกีารพฒันาทาง
เศรษฐกจิที่เทาเทียมกัน  การเปนภูมิภาคที่มีการบรูณาการเขากับเศรษฐกิจโลก  โดยใหแตละประเทศใน AEC 
มีจุดเดนตางๆ  ซึ่งไทยถูกกําหนดใหเดนดานสาขาการทองเที่ยว และสาขาการบิน รวมถึงอาจจะเดนใน
เรื่องการจัดการประชุมตางๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนยกระจายสินคา การคมนาคมอีกดวย  เน่ืองจาก
อยูตรงกลางอาเซยีน และการบริการดานการแพทยและสขุภาพจะเติบโตอยางมากเชนกันเพราะจะ
ผสมผสานสงเสริมกันกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (คาบริการทางการแพทยของประเทศตางชาติจะมี
ราคาสูงมากหากเทียบกับประเทศไทย)  (ที่มา : https://www.google.co.th) 
 

             และจากผลการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยมีการคาดการณวาการลงทุนอยางเสรีและการ
เคลื่อนยายแรงงานทักษะอยางเสรีภายใตการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปนโอกาสสําหรับ
มหาวิทยาลยัในการขยายฐานนักศึกษาไปสูประเทศในอาเซียน  โดยประมาณการวามูลคาคาเทอมการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบหลักสูตรนานาชาติจะสูงขึ้น  โดยเปนการเติบโตมาจากการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักศึกษาตางชาติ  ซึ่งจาํนวนนักศึกษาตางชาติที่เพ่ิมขึ้นน้ีนํามาซึ่งสภาวะการแขงขันที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูดนักศึกษาตางชาต ิ  นอกจากการแขงขันภายในประเทศแลว
มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยยังตองเผชิญกบัคูแขงที่เปนมหาวิทยาลัยในอาเซียนที่มีชื่อเสียงในดานการ
ใหบรกิารดานการศึกษาที่โดดเดนกวาประเทศไทย  อยางไรก็ตามศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวามหาวิทยาลัยยงัมี
จุดแข็งหลายประการซึ่งเปนขอไดเปรียบทีส่งผลใหผูปกครองชาวตางชาตินิยมสงบุตรหลานมาเรียนยกตัวอยาง  
เชน การมีมหาวิทยาลัยทีเ่ปนทางเลือกมากมายและมหีลักสตูรการเรียนการสอนหลากหลาย  ความพรอมของ
บุคลากรและสิ่งอํานวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยไทยทีส่ามารถรองรบันักศึกษาตางชาติไดอยางเพียงพอ 
คาใชจายทั้งในสวนของคาเทอมและคาครองชีพในประเทศไทยที่ยังอยูในระดับไมสูงนกั  ในขณะที่คุณภาพของ
การเรียนการสอนเปนที่ยอมรับในระดับสากล  รวมถึงบรรยากาศทั้งในสวนของทําเลที่ตัง้ สภาพภูมิอากาศ 
และอัธยาศัยของคนไทยที่เปนที่ชื่นชอบของชาวตางชาติ  ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวากลยทุธที่มหาวิทยาลัย 
ในประเทศไทยใชจะไมมุงเนนการแขงขันกันที่การลดราคาคาเทอม แตจะเปนการชูจุดแข็งในสาขาวิชาตางๆ
ของแตละสถาบัน  โดยมุงเนนที่ความเขมขนของดานเนือ้หาวิชาการ  ความหลากหลายของสาขาวิชาเรียนและ 
สภาพแวดลอมทีเ่อื้ออํานวยตอการเรียนรู (ที่มา : ศูนยวิจัยกสิกรไทย) 
 

 
 
 
 
 

 

O2 การเปด AEC และการเขาสูสากล ทําใหมีนกัศกึษาและบุคลากรตางชาติเขามาศกึษาและ
ทํางานเพิ่มขึ้น  

 



 
 
 

      นโยบายการดําเนินงานอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหกาวไปสูไทยแลนด 4.0  
สิ่งที่กระทรวงศึกษาตองการเนนคือ มุงพัฒนาความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนานวัตกรรม การเรียนรูผาน
อินเตอรเน็ต การสราง Smart Farmer &  Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั้งใชการศึกษาโดย
ยึดจังหวัดเปนฐาน เพื่อใหสังคมไทยกาวสู “Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม” เพื่อใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได ลดการนําเขาและเปนสังคมที่แบงปน   

         ในสวนของมหาวิทยาลัยถือวาเปนหนวยงานหลักที่สําคัญตอการพัฒนาไทยแลนด 4.0  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครือขายอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงลงไปชวยโรงเรียนทั่วประเทศกวา 10947 แหง นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยตองปรับตัวใหเปนมหาวิทยาลัย 4.0 โดยมีบทบาทที่สําคัญคือ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนในชาติ  รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความรูและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งทั้งสองสวนจะสงผลไปถึง
เศรษฐกิจและสังคม 4.0  ซึ่งแผนการจัดการอุดมศึกษาใหมีความเปนเลิศเฉพาะดานน้ัน เปาหมายคือ Re-
profiling เพื่อปรับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน  
ใหสามารถผลิตและพัฒนากําลังที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง  สรางงานวิจัย ขยายองคความรู สรางสรรค
ผลงานวัตกรรมรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  มหาวิทยาลัยสามารถปรับระบบบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพ สรางการมีสวนรวม  และมี
ความรับผิดชอบตอสังคม  โดยมีแผนงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความเปนเลศิเฉพาะดานรองรับ
การผลิตกําลังคนที่ตอบสนองความตองการ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(ที่มา : ขาวสํานักงานรัฐมนตรี 385/2559) 

 
 
 
 
 

ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) ไดระบุถึงจุดแข็งของจังหวัด 
นครศรีธรรมราชดานลักษณะภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณเอื้อตอการผลิตทางการเกษตรทั้งดานพืช ปศุ
สัตว ประมง  และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  มีแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชุมชน มีภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนที่เปนอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย  สามารถตอยอด
เปนผลิตภัณฑชุมชน และเปนตนแบบที่สามารถถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในจังหวัดและ
ตางจังหวัด  ตลอดจนเปนแหลงศูนยกลางทางการศึกษา  พระพุทธศาสนา อายธรรมและประเพณีวัฒนธรรม 
มีความหลากหลายทางการทองเที่ยว ทั้งการทองเที่ยวทางธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน และการทองเที่ยวศูนยการเรียนรู (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช     
4 ป) 
 
 
 

O3 นโยบายปฏิรปูการศึกษามีเปาหมายใหสถาบันอุดมศึกษาปรบัทศิทาง (Re-profiling) 
โดยคํานึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของสถาบัน   

O4 พื้นที่ภาคใตโดยเฉพาะจ.นครศรีธรรมราชเปนศูนยกลางทางอารยธรรม ประวัตศิาสตร  
ภูมิปญญาทองถิน่ และการทองเที่ยวทุกรปูแบบ 

 



 
 
 

             จากการสํารวจขอมูลผูสูงอายุไทยในป 2545 2554 และ 2557 พบวาสถานการณผูสูงอายุ  
ไทยในป 2548 ประเทศไทยอยูในสังคมสูงวัย มีประชากรผูสูงอายุรอยละ 10 ในป 2557 ประเทศไทยเขา
สูสังคมสูงวัย  มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 15  ในป 2564 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณ มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 20  และ ในป 2574 ประเทศไทยจะเขาสูสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด  มีประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปนรอยละ 28  

             ซึ่งตัวบงชี้หนึ่งที่แสดงถึงการกาวเขาสูสังคมผูสูงวัยแลวนั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” (Aging  
index) ที่แสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสรางการทดแทนกันของประชากรกลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ป ขึ้นไป) 
กับกลุมประชากรวัยเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป ) หากดัชนีการสูงวัยมีคาต่ํากวา 100 แสดงวาจํานวนประชากร
สูงอายุมีนอยกวาจํานวนเด็ก แตในทางตรงขามถาดัชนีมีคาเกินกวา 100 แสดงวาจํานวนประชากรสูงอายุมี
มากกวาจํานวนประชากรเด็ก  ปจจุบันประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น จึงมีการใชดัชนีการสูงวัยจําแนกสังคม 
(ปราโมทย ปราสาทกุล,2556) ดังนี้ 

- สังคมเยาววัย (young society) หมายถึงคาดัชนีต่ํากวา 50 
- สังคมสูงวัย (aged society) หมายถึงคาดัชนีระหวาง 50 - 119.9 
-    สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ (completed aged society) หมายถึงคาดัชนีระหวาง 120- 

199.9 
-    สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (super aged society) หมายถึงคาดัชนีตั้ง แต 200 ขึ้น ไป  

            และจากการสํารวจยังพบวาแหลงรายไดหลักของผูสงูอายุในป 2557 รายไดจากบุตรม ี
แนวโนมลดลงขณะที่รายไดจากการทํางานมมีากขึ้น สวนดานความสามารถของผูสูงอายุในการทํากิจวัตร
ประจําวัน ป 2557 พบวามีประชากรผูสูงอายุที่ติดเตียงรอยละ 1.5  ติดบานรอยละ 19.0 และติดสงัคมรอย
ละ 79.5  (ที่มา : การสํารวจขอมูลประชากรผูสงูอายุไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

      นอกจากนีจ้ํานวนประชากรสูงอายุในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอยางมากและรวดเร็ว ในป 2557 
ประชากรรุนเกิดลาน หรือคนที่เกิดระหวางป 2506-2526 มีอายุระหวาง 31-51 ป เมื่อประชากรกลุมน้ี
เขาสูวัยสูงอายุ ก็จะทําใหประชากรไทยสูงวัยเร็วขึ้น และเมื่อประชากรรุนเกิดลานเขาสูวัยสูงอายุเกือบจะ
ทั้งหมด ก็จะกลายเปนผูสูงอายุกลุมใหญที่เพ่ิมความตองการบริการดานตางๆ ทั้งการดูแลดานสุขภาพ
อนามัย และการจัดสวสัดิการของรัฐอยางมหาศาล เราอาจเรียกประชากรรุนเกิดลานวา “สึนามิประชากร” 
ซึ่งกําลังเคลื่อนตัวเขาสู“ฝงผูสูงอาย”ุ ในอีกไมกี่ปขางหนา มีผลใหจํานวนผูสงูอายุในประเทศไทยเพิม่ขึ้นอยาง
มหาศาล (ทีม่า : https://www.google.co.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 การเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหความตองการดานการบรกิารทางการแพทยและการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น 

 



 

                  รัฐบาลนายกรัฐมนตรีประยุทธ  จันทรโอชา  มีการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค   โดยเมื่อวันที่ 21 
มีนาคม 2559 ไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และ คําสั่งที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค เนื่องจากโครงสรางการบริหารจัดการแบบเดิมของกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค
นั้น พบวามีปญหาเรื่องการบูรณาการในการดําเนินงานของระดับพื้นทีต่าง ๆ ไมวาจะเปนโรงเรียนในระดับตาง 
ๆ หรือแมกระทั่งโรงเรียนในระดับเดียวกัน ภายในจังหวัดเดียวกันก็ยังไมเชื่อมโยง อีกทั้งโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.), โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (ตชด.) จะหลุดวงโคจรจากการบรหิารจัดการโดยสิน้เชิง เนื่องจากตางคนตางบริหารจัดการ แมวาทุก
หนวยงานจะไดรับแนวทางและนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการ แตเมื่อถึงเวลาดําเนินการจริง
จะไมมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  แตโครงสรางการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในสวนภูมิภาค
แบบใหมน้ัน จะมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมี 
รมว.ศึกษาธิการ เปนประธานและมีผูบริหารองคกรหลักเปนกรรมการ ซึ่งจะทําหนาที่ขับเคลื่อนการศึกษา
ในสวนภูมิภาค ดวยการบริหารจัดการตรงไปที่สํานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่ 1-18 กลาวคือ จะทํา
การแตงตั้งศึกษาธิการภาคขึ้นมา 18 คน และจะมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รวมทั้งสิ้น 77 จังหวัด เพื่อ
ดูแลการศึกษาทุกระบบ ไมวาจะเปนสถานศึกษาปฐมวัย, สถานศึกษา กศน., สถานศึกษาอาชีวศึกษา, สถาน 
ศึกษาการศึกษาพิเศษ, สถานศึกษาเอกชน เปนตน รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด อปท., กทม., ตชด. ดวย ทําให
ขับเคลื่อนนโยบายในการบริหารงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันไดอยางเปนเอกภาพ ในขณะที่โครงสราง
แบบเดิมดําเนินการในสวนนี้ไดยาก (ที่มา : คําแถลงของปลัดประทรวงมหาดไทย วันที่ 2 กรกฎาคม 2559) 

นอกจากนี้ยงัไดมีการมอบนโยบายใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเปน 
หนวยงานหลักในการดาํเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมูบานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ (คปช.) หรือโครงการหมูบานละ 2 แสนบาท ภายในวงเงินงบประมาณไมเกิน 1.5 
หมื่นลานบาท โดยมี คณะกรรมการหมูบาน (กม.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ 74,588 
หมูบาน ดําเนินการภายใน 90 วัน ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559  ซึ่งการดําเนินการ
โครงการหมูบานละ 200,000 บาท เปนการขบัเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากและประชารัฐในระดับ
พื้นที่โดยภาคประชาชนครั้งสําคัญ  เนื่องจากมีประชาชนทกุหมูบานทั่วประเทศไดเขามามีสวนรวมในโครงการ 
รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่อีกจํานวนมากทีจ่ะไดรบัประโยชนจากโครงการนี้ ถือเปนมิติใหมในการทํางานที่
ปรับเปลี่ยนจากการทํางานโดยภาครัฐดําเนินการเอง มาเปนให “ประชาชนคิดเอง ทําเอง” มุงเนนให
ประชาชนไดเกิดกระบวนเรียนรู เกิดการมีสวนรวม มีอสิระในการทํางาน โดยมีภาครัฐทําหนาที่ชวยสนบัสนุน
ใหหมูบานสามารถดําเนินการตามโครงการไดอยางมปีระสทิธิภาพ มีธรรมาภิบาล โปรงใส และคุมคา ทั้งนี ้
กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหจงัหวัดจัดตัง้ “คณะทํางานประชารัฐ” ระดบัจงัหวัด ระดับอําเภอ และ
ระดับตําบล ลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานในหมูบานอยางใกลชิด เพื่อใหคําแนะนํา ชวยเหลอื สนับสนุน
การทํางานของคณะกรรมการหมูบานใหสามารถขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตาม
วัตถุประสงค และกรอบระยะเวลาที่กําหนด  รวมถึงไดออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุนขนาด
ใหญของภาครัฐในชวงตนป 2559 โดยคาดหวังจะชวยใหเกิดการจางงานไดในระดับพื้นที่ ทั้งการลงทุน

O6 มีการกระจายอํานาจและกระจายรายไดสูชุมชนทองถิน่ตามนโยบายของรัฐบาล     
 



ตําบลละ  5 ลานบาท การใหสินเชื่อผานกองทุนหมูบานๆละ 1 ลานบาท การลงทุนภาครัฐขนาดเล็ก หรือการ
ใหสิ้นเชื่อแก SMEs สวนชวงกลางปถึงปลายปยงัมีการลงทุนเมกะโปรเจ็คดานโครงสรางพื้นฐาน  คมนาคม
ขนสง ชลประทาน ที่อยูอาศัย ฯลฯ ซึ่งจะมีการจางแรงงานจํานวนมาก 
(ที่มา : https://www.google.co.th) 
 
 

 
 
 

       มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสถาบันแมขายเครือขายบริหารการวิจัยภาคใตตอนบน  
(เครือขาย C) ซึ่งเปนเครือขายการวิจัย 1 ใน 9 ของเครือขายสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ภายใต
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสู ชุมชนฐานราก โดยการสนับสนุนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อรวมพัฒนาและสรางงานวิจัยใหสอดคลองกับ
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของแตละเครือขาย  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) เริ่มดําเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานรากในป พ.ศ.
2546 เพื ่อใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนรวมในการเสริมสรางความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และ
เชื่อมโยงกับเครือขายชุมชนทองถิ่น โดยนําองคความรู จากผลงานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นมา
ถายทอดทักษะความรู และเทคโนโลยีที่เหมาะสมแกชุมชนทองถิ่น สามารถยกระดับขีดความสามารถดาน
การผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพิ่ม
โอกาสในการสรางอาชีพ รายได และการพึ ่งพาตนเองสงผลตอการสรางความเขมแข็งทางสังคมอยาง
ยั่งยืน โดยวัตถุประสงคของโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ คือ  1. มีการบริหารจัดการดวยระบบงานวิจัย
เชิงบูรณาการ  2. มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  3. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช
ประโยชนได  ซึ่งสกอ.จะเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการเครือขายและทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยแกนักวิจัยของสมาชิกเครือขาย  โดยการจัดสรรงบประมาณจะดําเนินการผานทาง
สถาบันแมขายทั้ง 9 แหงทั่วประเทศ 

            นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณยังไดรับมอบหมายจาก สกอ.ใหเปนสถาบันแมขาย 
เครือขายวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวม
เอกชนในเชิงพาณิชย  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและสรางกลไกความรวมมือ    
3 ฝาย ระหวาง สกอ. สถาบันอุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรม โดยเนนการวิจัยที่เกิดจากที่เกิดจากความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก  และเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหนําองคความรูจากสถาบันอุดมศึกษา
มาวิจัยและพัฒนารวมกับกลุมอุตสาหกรรมที่เปนแหลงทุนและวัตถุดิบที่มีศักยภาพสูงในการแขงขัน เพื่อใหผู
ประกอบ (ภาคอุตสาหกรรม) พัฒนาความสามารถในการสรางผลิตภัณฑใหม  กระบวนการผลิตใหม 
เทคโนโลยีใหม หรือระบบการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต เปนตน  โดยหลักสําคัญคือ
ภาคอุตสาหกรรมตองเปนผูกําหนดประเด็นปญหาโจทยวิจัยใหนักวิจัย –เครือขายฯดําเนินการศึกษาวิจัย 
เพื่อใหไดผลผลิต (output) ตรงตามความตองการของผูใชประโยชนงานวิจัย (User) และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (ที่มา : http://crus.wu.ac.th/) 
 

O7 มีการสนบัสนนุงบประมาณดานการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกและความรวมมือ
เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน  



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 


