วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์
HUMANNITY

บูรณาการงาน 3 ศาสตร์ สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ในทุกมิติ อันจะน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนเป็นส้าคัญ

สังคมศาสตร์

SOCIAL SCIENCE

การประชุมชีแจงแนวทางการขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด
วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. (Zoom Cloud Meeting)
(1) การมอบนโยบายการจัดตัง อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด
โดย ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(2) แนวทางการด้าเนินงาน อว.ส่วนหน้า และ กลไกความเชื่อมโยงการด้าเนินงาน
ด้าน อววน. ในพืนที่
โดย ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

QR Code เข้าร่วมประชุมฯ

หน่วยบูรณาการงานด้าน อววน. สู่การแก้ปัญหา
และพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะน้าไปสู่
การลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนเป็นส้าคัญ

เป้าหมาย
ในการยกระดับ
การพัฒนาในพื้นที่
TIMELINE “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” เพื่อพัฒนาจังหวัดด้วย อววน.

หน้าที่ส้าคัญในการผลักดันภารกิจใน 4 ด้าน คือ

วิทยาศาสตร์
SCIENCE

มนุษยศาสตร์
HUMANNITY

สังคมศาสตร์

1

ประสานการน้างานด้าน อววน. เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด

2

ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้าน อววน. ในจังหวัด

3

ส่งเสริมการน้างานด้าน อววน. สนับสนุนจังหวัด

4

เป็นหน่วยงานฯ ม้าเร็ว ที่จะรับประเด็นปัญหาทีม่ ีความจ้าเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

SOCIAL SCIENCE

บูรณาการ 3 ศาสตร์ สนับสนุนงานการพัฒนา
พืนที่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy) ที่มีมูลค่าสูง

ท้าเนียบ อววน. ประจ้าจังหวัด
ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์
รมว.อว.
แนวทางการด้าเนินงานหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.
มอบนโยบายการด้าเนินงาน

ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

❖ อว.ส่วนหน้า จะเป็น CDO (Chief Development Officer) ของจังหวัด
โดยเน้นคณะทางานระดับจังหวัดที่มีสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยขับเคลื่อน
❖ การดาเนินงานต้องตอบโจทย์ความต้องการของพืนที่
❖ ก้าหนดเป้าหมายเป็นภาพใหญ่ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค
โดยเชื่อมโยงโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ต้าบล” มุ่งเน้นระดับฐานราก
เพื่อสร้างรากแก้วที่แข็งแรงให้ประเทศชาติ
❖ มุ่งเน้นการสร้างคน เพื่อเป็นกาลังของ อว. หรือ “อาสาสมัคร อว.”

ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง
(Provincial Chief Science Officer: PCSO)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ก้ากับงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว.ฯ
(Chief Development Officer: CDO)
ผู้ประสานงาน อว. ประจ้าจังหวัด
(Provincial Coordinator : PC)

CDO กาหนดรูปแบบการดาเนินงาน อว. ส่วนหน้า
ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด

ตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ (Office)
แต่งตั้ง คทง. อว. ส่วนหน้าประจาจังหวัด
บูรณาการดาเนินงานด้าน อววน.
ในภาพรวมจังหวัด
รวบรวม/ติดตาม/รายงานการดาเนินงาน
ด้าน อววน. ในภาพรวมจังหวัด

ระดับ
กระทรวง

“

”

วิทยาศาสตร์
SCIENCE
มนุษยศาสตร์
HUMANNITY
สังคมศาสตร์

หน่วยงาน
การบริหาร
จัดการ

ขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกัน

ระดับ
ภูมิภาค

นโยบาย อว.
แต่งตังหน่วย
ปฏิบัติการ อว.
ส่วนหน้าฯ

ระดับ
ชุมชน

คกก. บูรณาการงานด้าน อววน.
เพื่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ต่อยอดงาน
ด้าน อววน.

ดาเนินการวิ เคราะห์ข้ อมูล /ติด ตาม/รวบรวม/รายงาน รวมทั้ง สนับ สนุ น
งบประมาณและประสานหน่ว ยงานต่ างๆ ในการขับเคลื่ อนงานด้านการ
ส่งเสริมและใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อพัฒนาพื้นที่
เครือข่าย อว.ระดับภาค (4 ภูมิภาค)

ระดับ
กลุ่มจังหวัด

บูรณาการแผนงาน/โครงการ
ด้าน อววน. ตามอัตลักษณ์ภูมิภาค
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งาน
ด้าน อววน. ในระดับภูมิภาค
สนับสนุนการด้าเนินงานนโยบายและ
ขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ในพืนที่

9 เครือข่าย อว. (กลุ่มจังหวัด)
1. ประสานการขับเคลื่อนงานด้าน อววน. ในพื้นที่
เครือข่ายอุดมศึกษา
2. สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและโครงการ
ด้าน อววน. ในพื้นที่เครือข่ายอุดมศึกษา
3. กากับ ติดตาม รวบรวมและรายงานการดาเนินงาน
พัฒนาพื้นที่ด้วย อววน.

คกก. เครือข่าย อว.ระดับภาค (4 ภูมิภาค)
ตังหน่วยปฏิบัติการฯ
(Office)

ข้อเสนอความต้องการ
งานด้าน อววน.
สร้างความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งในชุมชน

(กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน.)

Focal Point
ประสานหน่วยงานภายใน อว.

SOCIAL SCIENCE

บูรณาการงาน 3 ศาสตร์ สู่การแก้ปัญหาและพัฒนา
จังหวัดในทุกมิติ อันจะท้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้า
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส้าคัญ

สป.อว.

แต่งตัง คทง. อว.
ส่วนหน้าประจ้าจังหวัด

โครงการของ
อว.
ที่ดาเนินการในพื้นที่

บูรณาการด้าเนินงานด้าน
อววน. ในภาพรวมจังหวัด

ระดับพืนที่

รวบรวม/ติดตาม/รายงาน
การด้าเนินงานด้าน อววน.
ในภาพรวมจังหวัด

ระดับภาค
Function
อว.ส่วนหน้า
ประจ้าจังหวัด
Agenda
Based

ระดับ
จังหวัด

หน้าที่ของ อว ส่วนหน้า
ภายใต้โครงการ U2T

แต่งตัง คกก. RSI โดยมีองค์ประกอบดังนี

1.ประธานเครือข่ายเครือข่าย
อุดมศึกษาภาค
ประธาน
2. หัวหน้า อว.ส่วนหน้า จังหวัด
(ในเครือข่ายอุดมศึกษา)
กรรมการ
3. หัวหน้า อว. ส่วนหน้า จังหวัดที่
เป็นประธานเครือข่าย
กรรมการและเลขานุการ

สร้างอนาคตให้กับ
3,000 ตาบล
ทั่วประเทศ
สร้างโอกาส
สร้างรายได้ให้กับ
นักศึกษาและประชาชน
60,000 คน

1. เป็นกรรมการใน คกก. RSI ของ U2T
(9 เครือข่ายอุดมศึกษา)
2. ทาหน้าที่ประสานงานภาพรวมโครงการระหว่าง
จังหวัด และมหาวิทยาลัยที่ดูแลตาบลในจังหวัด
3. ทาการวิเคราะห์ภาพรวมของการดาเนินการ
โครงการในจังหวัด
- ผลกระทบ (Impact) ของโครงการในจังหวัด
- Gap Analysis
- แผน อววน. ที่ควรดาเนินการต่อเนื่องใน
จังหวัด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัด
4. กากับ/ติดตาม/รายงานการดาเนินงานใน
ภาพรวมจังหวัด
- คทง. อว.ส่วนหน้าประจาจังหวัด
- คกก. ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
- คกก. RSI

ความเชื่อมโยงงาน อว. ส่วนหน้า กับ U2T

สป.อว.

คณะกรรมการบริหาร
U2T

ตัวอย่าง

กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

3,000 ตาบล

องค์ประกอบ คกก. RSI ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1. ประธานเครือข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2. หัวหน้า อว.ส่วนหน้า จังหวัด
(บุรีรัมย์/ชัยภูมิ/สุรินทร์/อุบลราชธานี/อานวยเจริญ/ศรีสะเกษ/ยโสธร)
3. หัวหน้า อว.ส่วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา
4. ผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้า จังหวัดนครราชสีมา

RSI
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
375 ตาบล

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของ อว ส่วนหน้า ภายใต้โครงการ U2T

อว.ส่วนหน้า
จ.สุรินทร์

อว.ส่วนหน้า
จ.ชัยภูมิ

อว.ส่วนหน้า
จ.บุรีรัมย์

อว.ส่วนหน้า
จ.นครราชสีมา

33 ตาบล

67 ตาบล

76 ตาบล

143 ตาบล

USI
(ม.มหิดล)

USI
(มก.)

USI
(มทร.กรุ งเทพ)

USI
(มทร.อีสาน)

USI
(มรภนครราชสีมา)

(มทส.)

1 ตาบล

4 ตาบล

2 ตาบล

13 ตาบล

83 ตาบล

40 ตาบล

USI

1. เป็นกรรมการใน คกก. RSI ของ U2T (9 เครือข่ายอุดมศึกษา)
2. ทาหน้าที่ประสานงานภาพรวมโครงการระหว่างจังหวัด และมหาวิทยาลัยที่ดูแลตาบลในจังหวัด
3. ทาการวิเคราะห์ภาพรวมของการดาเนินการโครงการในจังหวัด (Provincial Profile)
- ผลกระทบ (Impact) ของโครงการในจังหวัด
- Gap Analysis
- แผน อววน. ที่ควรดาเนินการต่อเนื่องในจังหวัด เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
4. ในภาพรวมกากับ/ติดตาม/รายงานการดาเนินงานในภาพรวมจังหวัด
- คณะทางาน อว.ส่วนหน้าประจาจังหวัด
- คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
- คณะกรรมการ Regional System Integrator : RSI

คกก.อ้านวยการ U2T ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คกก. จัดทาหลักสูตรพัฒนาทักษะ 4 ด้าน
1. ทักษะด้านการเงิน (Financial Literacy)
2. ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) 4. ทักษะด้านสังคม (Social Literacy)

- คทง. รายตาบล U2T ภายใต้ความรับผิดชอบของ มทส.

TSI

TSI

TSI

TSI

TSI

TSI

TSI

TSI

TSI

TSI

ตาบล 1

ตาบล 2

ตาบล 3

ตาบล 4

ตาบล 5

ตาบล 6

ตาบล 7

ตาบล 8

ตาบล 9

ตาบล …

