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1. หลักการและเหตุผล 

กระแสความป่ันป่วนทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองโลก        

ในปัจจุบันก่อให้เกิดความท้าทายต่อความพยายามในการก้าวข้าม
กับดักประเทศกําลังพัฒนาของประเทศไทย  ในอนาคตอันใกล้
สงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ             

ไ ด้ เ ริ่ ม ส่ งผลกร ะทบอย่ า ง ชัด เ จน ต่อกร ะบวนการผ ลิตใน
ภาคอุตสาหกรรรมหลักของประเทศซ่ึงเช่ือมโยงไปถึงภาวะการมี    

งานทําของประชาชน   ในระยะยาวการเพิ่มขีดความสามารถใน        

การแขง่ขันจําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคนไทยเป็น
เจ้าของและสามารถสร้างคุณคา่ใหมใ่ห้แกร่ะบบเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน   

ท่ามกลางบริบทความท้าทายดังกล่าว ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

โดยเฉพาะยุวชนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ คือ 

กุญแจสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดพ้นวงจรแห่งความยากจน
และกับดักประเทศกําลังพัฒนา    

แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า นิสิตนักศึกษาใน
ระบบมหาวิทยาลัยของประเทศไทยโดยส่วนใหญเ่ป็นนิสิตนักศึกษา
ในสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ซ่ึ งหมายความว่ า                  
หากนโยบายภาครัฐเป็นไปในทิศทางที่ เน้นวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีขั้นสูงเพียงอย่างเดียว ก็จะทําให้นิสิตนักศึกษาสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ถูกทอดทิ้ งอยู่ เ บ้ืองหลังเ กิด               

ความเหล่ือมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากยิง่ข้ึน   

ดังนัน้ แผนงาน “ยุวชนสร้างชาติ” พัฒนาคนไทยยุคใหมแ่ห่ง
ศตวรรษที่ 21 จึงมีความมุ่งหวังเพ่ือสร้างและพัฒนา “กําลังคน 

(Manpower)” ที่เป็นยุวชนคนรุ่นใหมโ่ดยไมท่อดทิ้งใครไว้เบ้ืองหลัง
และไม่จํากัดว่านิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่จะมีความถนัดด้าน
วิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  คนไทย
รุ่นใหม่ทุกคนจะได้รับ “โอกาส” ในการเรียนรู้ตามความถนัดของ
ตนเองจนได้ “ความรู้ใหม”่ หรือ “นวัตกรรม” ที่สามารถนําไปพัฒนา
ต่อยอดเป็นอาชีพได้อยา่งยัง่ยืน 

อน่ึง แผนงานยุวชนสร้างชาติมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ 
คือ 1) พัฒนานิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหมซ่ึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญ
ของประเทศให้เป็น “คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21” ที่ถึงพร้อม
ด้วยสติปัญญา วุฒิภาวะทางอารมณ์ และมีจิตสาธารณะ และ 2)         

ลดภาวะการว่างงานของบัณฑิตใหมท่่ามกลางความผันผวนทางด้าน
เศรษฐกิจและการค้าโลก ด้วยการบ่มเพาะอาชีพใหม่แห่งอนาคตที่
สามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Start-up Entrepreneur) ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์ (Creative Entrepreneur) และผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
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(Social Entrepreneur)  ซ่ึงทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิด “คนไทยยุคใหม่
แห่งศตวรรษที่ 21” ที่ มี คุณลักษณะ 3 ประการ ประกอบด้วย               

1) มีความสามารถ “ต่อยอดอดีต” หรือมีความตระหนักรู้ในรากเหงา้  
ทางวัฒนธรรมประเพณี  วิ ถี ชี วิต  และความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย 2) มีจิตสํานึกสาธารณะใน       

การทํางานร่วมกับผูอ่ื้นในการ “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือแกไ้ขความยากจน
ของประเทศ ลดความเหล่ือมล้าทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในมิติต่าง ๆ และ 3) มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) สามารถ  “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต”  ด้วย             

การนําเอาทฤษฎีความรู้ที่หลากหลายปรับใช้ให้เข้ากับบริบท            

ของประเทศไทย จนเกิดเป็น “นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)” 

ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้าง        
ภูมิคุน้กันให้กับคนไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แผนงาน  “ ยุวชนสร้างชาติ” จึง ถือเป็นการหลอมรวม
สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 3 ด้านเขา้ด้วยกัน คือ 1) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ              
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค             

ทางสังคม โดยมีระบบอุดมศึกษาเป็นฟันเฟืองหลักในการหล่อหลอม
นิสิตนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่ง และฉลาดรอบรู้ในการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในรูปแบบประชารัฐเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ       
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ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้า         

ได้อย่างยั่งยืน โดยรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาล้วนแล้วแต่ให้
ความ สํ า คัญ กับการ เส ริมส ร้ า งความ เข้มแ ข็ ง ใ ห้แก่ ร ะบบ                       

การอุดมศึกษาซ่ึงมีบทบาทเป็นขุมกําลังทางสติปัญญาของประเทศ
และเป็นเบ้าหลอมพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพและจิตสํานึก
รับผิดชอบต่อสังคมสําหรับบริบทประเทศไทยในปัจจุบันที่กําลัง
ขับเคล่ือนกระบวนการปฏิรูปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
จําเป็นต้องวางรากฐานระบบการอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและเท่าทัน
ต่อกระแสความป่ันป่วนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี             

และการเมืองโลก เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมให้คนไทยยุคใหม่          
มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ความตระหนักรู้ในรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของสังคมไทย  และค่านิยมความเป็นพลเมืองที่ มี             

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

ด้วยปรัชญานี้  แผนงาน  “ ยุวชนสร้างชาติ” จึงถือเป็น              

“การลงทุนทางสังคม (Social Investment)” ที่สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

และภาคประชาสังคม แมจ้ะไมใ่ช่การลงทุนในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศหรือนโยบายทางด้านการเงินการคลังที่สามารถ              

วัดประเมินผลได้ด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  แต่แผนงานดังกล่าว คือ           

การขับเคล่ือนองคาพยพของทุกภาคส่วนเพ่ือหล่อหลอมและจรรโลง
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จิตสํานึกสาธารณะ ความเป็นพลเมืองไทย และความภาคภูมิใจ          

ในทรัพยากรของชาติให้บังเกิดข้ึนในยุวชนรุ่นใหม ่

นอกจากนี ้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 
5 ได้กําหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 3 

ประการ คือ 1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชาหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันในระดับโลกได้ 

2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษยที์่สมบูรณทั์ง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และทักษะทีจํ่าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เขา้ใจสังคม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรอง
รับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม 

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ 3) ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแมบ่ท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา    

ดังนัน้ เพ่ือเป็นการยกระดับระบบการอุดมศึกษาของประเทศ
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติ จึงได้กําหนดหลักการของแผนงานยุวชนสร้างชาติ ไว้ 3 

ประการ คือ 
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1.  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับ
ศตวรรษที ่21 โดยมุง่เนน้ให้นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหมมี่ทัง้ทักษะ
การเรียนรู้ วุฒิภาวะทางสังคม และจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี          

ซ่ึงครูอาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ครูผู้สอน” เป็น 

“ผูอํ้านวยการเรียนรู้ (Coach)” ทําหนา้ที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ 

และจัดระบบการเรียนรู้เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถปลดปล่อยศักยภาพ
ตนเองได้อยา่งเต็มที่ รู้จักทํางานร่วมกับผูอ่ื้นในลักษณะสหวิทยาการ
เ พ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน  สังคม  และประเทศ  รวมทั้ง มีใจ                 

ใฝ่การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตจากสิ่งที่เกิดข้ึนรอบตัวจนนําไปสู่            

การพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 

2. สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ในรูปแบบประชารัฐ โดยสนับสนุน
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน          

ภาคประชาสังคม และชุมชนในการสร้าง “พ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
และมีชีวิต” แทนที่การเรียนในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นิสิต
นักศึกษาและบัณฑิตใหม่นําความรู้ไปปรับใช้ในสถานการณ์จริง         
จนเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนและประเทศไทย  

3. สร้างกลไกสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการบ่มเพาะนิสิต
นักศึกษาหรือ “ยุวชน” ของประเทศให้มีความเป็นผู้ประกอบการ        

ยุ ค ใ ห ม่  ทั้ ง ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Creative 
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Entrepreneur) ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneur) 

และผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up Entrepreneur) ซ่ึงเป็น
กลุ่มอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์ของโลกยุคดิจิทัล รวมทั้งช่องทาง           
การเขา้ถึงบริการทางการเงินให้กับผูป้ระกอบการยุคใหม ่ในรูปแบบ 

“นวัตกรรมทางการเงิน (Financial Innovation)” ที่มีจุดมุ่งหมาย        

ให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองในระยะยาว  
ด้วยกลไกดังกล่าวจะทําให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้รับ
การยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

University)” เฉกเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่พัฒนา
แล้วที่มีระบบนิเวศส่งเสริมผู้ประกอบการยุคใหม่จนกลายเป็น          

แรงขับเคล่ือนหลักของระบบเศรษฐกิจ 

จากหลักการข้างต้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ตระหนักในความสําคัญของคนรุ่นใหม่ที่เป็น  

นิสิตนักศึกษาและบัณฑิตใหม่ ซ่ึงในปัจจุบันจําเป็นต้องได้รับ            

การบ่มเพาะอย่างถูกต้องเพ่ือให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพได้         

อยา่งเต็มทีใ่นทิศทางทีส่ร้างสรรค ์ตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศ และ
สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ระบบเศรษฐกิจ  โดยกระบวนการบ่มเพาะ
ดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยการพลิกโฉมและปฏิรูประบบการเรียน
การสอนในสถาบันอุดมศึกษาจาก “การเรียนรู้ทฤษฎีแบบท่องจํา 

(Rote Learning)” ไปเป็น  “การเ รียน รู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem-based Learning)” เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์และ
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สังเคราะห์องคค์วามรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ควบคูไ่ปกับการแทนที ่

“การเ รียน รู้ ใน ชั้น เ รียน  (Classroom-based Learning)” ด้วย          

“การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning)” เพ่ือให้
ผู้ เ รียนได้เ รียนรู้จากสถานการณ์จริงและมีโอกาสใช้ความรู้
ความสามารถเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหล่ือมล้า            

และปัญหาคุณภาพชีวิตในสังคมไทย   

2. วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

 2.1 เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ ความเหล่ือมล้าทางสังคม และปัญหา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลายของ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในประเทศไทย 

 2.2 เพ่ือพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาและระบบการจัดการ
เ รียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้ เน้นการ เ รียน รู้จาก
ประสบการณ์  (Experiential Learning) การ เ รี ยน รู้ ใน ชุมชน 

(Community-integrated Learning) และการเรียนรู้โดยมีปัญหา
เป็นฐาน (Problem-based Learning)  

 2.3 เพ่ือบ่มเพาะและเสริมสร้างศักยภาพนิสิตนักศึกษา          
และบัณฑิตใหม่ให้สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ได้               

ในสถานการณ์จริงจนนําไปสู่นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
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นวัตกรรมเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือสังคม และ
นวัตกรรมชุมชน รวมทั้งปลูกฝังความเป็นพลเมือง วุฒิภาวะทาง
อารมณ์ความรักและหวงแหนในทรัพยากรของชาติ ความเสียสละ 
และจิตสาธารณะ 

 2.4 เพ่ือกระตุ้นการสร้างคุณค่าใหม่ทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหมมี่ความรู้ความเขา้ใจและ
ทักษะสําหรับอาชีพแห่งอนาคต และสามารถพัฒนาตนเองเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 

(Social Entrepreneur) และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative 

Entrepreneur) 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 3.1 นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ 

 3.2 บุคคลทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วไมเ่กิน 5 ปี 

(บัณฑิตจบใหม)่ จากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ 
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4. มาตรการการพัฒนาคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21  

การกําหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ
คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เกิดข้ึนภายใต้กรอบการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนี้ 
สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมืองโลกที่เกิดข้ึน
จากสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาทําให้ต้อง
คํานึงถึงมาตรการรองรับภาวะการว่างงานของบัณฑิตใหม่ ซ่ึงจะถือ
เป็นการพลิกวิกฤติทางเศรษฐกิจที่จะเกิดข้ึนให้เป็นโอกาสใน       

การพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศให้เป็นแหล่งบ่มเพาะ
คนไทยยุคใหมต่ามเจตนารมณข์องกระทรวง  ดังนัน้ แผนงานยุวชน
สร้างชาติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมจึงคาดหวังผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จะเกิดข้ึนต่อ
ทรัพยากรมนุษยแ์ละระบบเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้

4.1 โครงการ “ยุวชนอาสา” มีวัตถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) 

เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมล้าแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยอาศัยองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

แล ะน วั ตก ร รม  แล ะ  2)  เ พ่ื อป ฏิ รู ป ร ะบบกา ร เ รี ยน รู้ ขอ ง
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สถาบันอุดมศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ระบบการอุดมศึกษา  โดย “ยุวชนอาสา” หมายถึง กลุ่มนิสิตนักศึกษา        
8-10 คนจากหลากหลายสาขาวิชาทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (Interdisciplinary Team) ใช้เวลา 1 ภาคเรียน (4-5 

เดือน) พํานักอาศัยในชุมชน เรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน และจัดทํา
โครงงานพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  ทั้งนี้ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้อง
ได้รับหนว่ยกิตเทียบเทา่กับการเรียนในชัน้เรียน 1 ภาคเรียนซ่ึงจะทํา
ให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับระบบการเรียนรู้และการวัดประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่น เน้นภาคปฏิบัติมากกว่า
ภาคทฤษฎี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ 

4.2 โครงการ “บัณฑิตอาสา” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือลดภาวะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ 2) เพ่ือขับเคล่ือน
นโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ชนบทด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเ่หมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทย และ 3) เพ่ือปฏิรูปบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการทํางาน
ร่วม กับ ชุมชนให้ เ กิดการ พัฒนาที่ ยั่ ง ยืนในเ ชิ ง พ้ืน ที่  โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว
ไม่เกิน 5 ปีซ่ึงจะต้องข้ึนทะเบียนกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และ
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ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-10 คน ทั้งนี้ แต่ละกลุ่มจะได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่ชุมชน 1 ชุมชน และต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขสําคัญ คือ สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องพํานักอาศัยในชุมชน
นั้นเป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) เพ่ือเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านและ        
ทําโครงงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันอุดมศึกษาที่บัณฑิต
อาสาได้ข้ึนทะเบียนไว ้   

4.3 โครงการ “กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น” มีวัตถุประสงค์        
3 ประการ คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการอุดมศึกษาของ
ประเทศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จากสถานการณ์ในชีวิตจริง 2) เพ่ือ
จัดระบบสนับสนุน เงินทุน และองค์ความรู้เพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา
ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งผู้ประกอบการเริ่มต้น (Start-up) 

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Creative Entrepreneur) แ ล ะ
ผู้ประกอบการเชิงสังคม (Social Entrepreneur) เป็นระยะ 3-5 ปี 

และ 3) เพ่ือพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจาก “สถาบันทาง
วิชาการ” เป็น “สถาบันบ่มเพาะผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 

Institution)” ซ่ึงจะช่วยสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ให้แก่
ระบบเศรษฐกิจ   โดยที่การดําเ นินโครงการจะเ ป็นรูปแบบ                

การบ่มเพาะ (Incubation) นิสิตนักศึกษา ตั้งแต่การฝึกอบรม            

ให้ความรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจเริ่มต้น การสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้น           

การกํากับดูแลและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์            
การวางแผนธุรกิจ และการบริหารความเสีย่ง จนถึงการจับคูก่ลุ่มนิสิต
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นักศึกษากับภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม จนเกิดเป็น          

การทํางานเชิงความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ  

 จากมาตรการทัง้ 3 โครงการขา้งต้น แผนงานยุวชนสร้างชาติ
จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนไทยรุ่นใหม่ตั้งแต่นิสิตนักศึกษา       
ที่กําลังเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาจนถึงบัณฑิตใหม่ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ยุวชนที่เป่ียมด้วยพลังกาย พลังสติปัญญา และความกระตือรือร้น 

(Passion) ในการสร้างรากฐานชีวิตที่มัน่คงให้แกต่นเอง ครอบครัว 
และชุมชน  ทั้งนี้ การบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้สามารถเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลจําเป็นต้องอาศัยระบบการเรียนรู้             

ทียื่ดหยุน่ เนน้การใช้ทฤษฎีในสถานการณจ์ริง และต้องสอดคล้องกับ
บริบททางด้านสังคมและเทคโนโลยีในศตวรรษที ่21 ดังนัน้ แผนงาน
ยุวชนสร้างชาติจึงไมไ่ด้มีเพียงคุณานุประโยชนต่์อนิสิตนักศึกษาและ
บัณฑิตใหม่เพียงกลุ่มเดียว แต่ยังจะกอ่ให้เกิดการพลิกโฉมบทบาท
ของครูอาจารยแ์ละนักวิจัยในระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมของประเทศที่ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการวิจัย
ให้สามารถสร้างองค์ความรู้ที่นําไปใช้งานได้จริงเพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคมและพัฒนาประเทศไปสู่ความยัง่ยืน  
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานยุวชนสร้างชาต ิ

5.1 ปัญหาความยากจน ความเหล่ือมล้า และปัญหาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 5.2 กอ่ให้เกิดอาชีพใหม ่เช่น วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม วิสาหกิจสร้างสรรค์ เป็นต้น ที่สร้างคุณค่าใหม่ (Value 

Creation) ให้แก่ระบบเศรษฐกิจซ่ึงจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
กา้วพน้กับดักประเทศกําลังพัฒนา 

 5.3 ทุกองคาพยพของระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมของประเทศสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากร
บุคคล และงบประมาณเพ่ือตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมไทย     

ได้อยา่งตรงจุด เบ็ดเสร็จ และแมน่ยํา 

5.4 ระบบการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ             

มีความสอดคล้องกับบริบทของโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถ
สร้างกําลังคนที่ มี คุณภาพ เ ป่ียมด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ             
และจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
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1. หลักการและเหตุผล 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ . 2561 - 2580 กําหนดวิสัยทัศน์
ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชน
มีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเ น่ือง  สังคมเป็นธรรม                

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ        

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ มี
เป้าหมายการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นทรัพยากรมนุษยที์่ดี เกง่ และมีคุณภาพ โดยจะต้องมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี         

มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม           

โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ               

มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะส่ือสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก         

การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตสู่การเป็น          

คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร       
ยุคใหมแ่ละอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตน 
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จากวิสัยทัศน์และแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติอุดมศึกษา         
จึงเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ดังที่กําหนดไว้
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ .ศ .  2561 – 2580) โดย
ดําเนินงานผ่านกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์       
การพัฒนาประเทศและการสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ            

ความต้องการของภาคสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ซ่ึงเป็นกลไกสําคัญ
ของการขับเคล่ือนประเทศให้สามารถลดความเหล่ือมล้าทั้งทาง
สังคมและเศรษฐกิจของคนไทยได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
อย่างยั่งยืน ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มีนโยบายด้านการอุดมศึกษา       
ให้สร้างและพัฒนาคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-long Learning) ขับเคล่ือนหลักสูตรอุดมศึกษา      
ยุคใหม่ให้เข้ากับอาชีพแห่งอนาคต สร้างบัณฑิตสู่โลกใบใหม่                    
แห่งศตวรรษที่ 21 และขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต       

อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาใน
การขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาลด้วยการบูรณาการนโยบาย
เศรษฐกิจ BCG Model เพ่ือการปรับเปลี่ยนประเทศด้วยปัญญาจาก
ฐานรากและเพิม่ขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถิน่ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         

ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการผลิตและ
พัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษา จึงจัดทําโครงการยุวชนอาสา            
เพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้
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ใหม ่ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับ
การปฏิบัติงานจริง ลดระยะเวลาเรียนในชั้นเรียนให้น้อยลง มุ่งเน้น
การปฏิบัติงานจริงมากข้ึน เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ ์                       

การทํางานตรงตามสาขาวิชาและองคค์วามรู้ที่เรียน โดยมีชุมชนเป็น
ฐานในการนําองค์ความรู้ทางวิชาชีพในสาขาที่เรียนสู่การปฏิบัติ 

(Community-based Learning Program: CBL) ผ่านโครงงานที่
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ของชุมชน (Area-

based) และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้านความยากจน     

ความเหล่ือมล้า  และปัญหาคุณภาพชีวิต  ซ่ึ งจะส่งผลให้เ กิด              

การพัฒนาชุมชนอยา่งเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมอยา่งยัง่ยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ให้บัณฑิตในศตวรรษที ่21 สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความสามารถใน         

การคน้ควา้ คิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถ
ออกแบบระบบการทํางาน  สามารถปรับตัวให้เข้า กับสังคม                  

ที่หลากหลาย ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะ
กอ่ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2 เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้าน
ความยากจน ความเหล่ือมล้า และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้าง
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หรือนําองคค์วามรู้ที่หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาหรือหนว่ยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งมาบูรณาการในการแกปั้ญหา 

2. 3 เ พ่ื อ นํ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ห รื อ น วั ต ก ร ร ม ที่ มี อ ยู่ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ใน          

การพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 นิ สิต/ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 8,000-10,000 คน เข้าไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลปัญหาของชุมชน 

และให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา) 

3.2 ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 1,000 ตําบลที่ประสบปัญหา
ความยากจน ความเหล่ือมล้า ปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ 

3.3 มีการส ร้ า งห รือ นําองค์ความ รู้ห รือน วัตกรรมที่
หลากหลายในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภายในกระทรวง       
การอุดมศึกษา ฯ มาบูรณาการในการแก้ปัญหา จํานวน 1,000        

องคค์วามรู้/นวัตกรรม 

3.4 นิ สิต/นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใน          

การปฏิบัติงานจริง มีความสามารถในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ 
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ประมวลผล ส่ือสาร มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จําเป็น
สําหรับศตวรรษที ่21 

3.5 ปัญหาของชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข หรือมี
แนวทางในการแกไ้ขทีชั่ดเจน ซ่ึงจะนําไปสู่ความเป็นอยูที่ดี่ข้ึนของคน
ในชุมชน 

3.6 อาจารย์นิเทศงานให้กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา สามารถ       

นําผลงานมาจัดทําเป็นผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมสังคมทีมี่คุณคา่ต่อ
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

3.7 สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาและจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการร่วมกับการปฏิบัติงานในชุมชน (Community Integrated 

Learning: CIL) ผ่านโครงงานที่ดําเนินการร่วมกับชุมชน (Project-             

based Learning : PBL) และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในระบบ
การศึกษาได้ 

3.8 เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน      

ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ในการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมไปช่วยแก้ไข
ปัญหาชุมชน 
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4. พื้นทีเ่ป้าหมายของโครงการ 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม       

ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายการดําเนินงานโครงการยุวชนอาสา คือ 

ตําบลทัว่ประเทศเพ่ือช่วยแกปั้ญหาด้านความยากจน ความเหล่ือมล้า 
หรือปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 5.1 ในแต่ละโครงงานประกอบด้วยนิสิต/นักศึกษาในชั้นปีที่ 
3  ข้ึ น ไ ป  จํ า น วน  8 -  10 คน  แล ะ มี อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า จ า ก
สถาบันอุดมศึกษาเป็นอาจารยผู์รั้บผิดชอบอยา่งนอ้ย 1 คน 

 5.2 นิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงงานควรมาจากทั้งสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เพ่ือให้เกิดเป็นการนําองค์ความรู้ที่หลากหลายมา
บูรณาการการทํางานร่วมกับชุมชนในมิติต่าง ๆ 

 5.3 นิสิต/นักศึกษาต้องเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา
วิเคราะห์ ประมวลผลปัญหาและปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือใน      

การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นระยะเวลาประมาณ         

4 เ ดือน  (1 ภาคการศึกษา )  และต้องได้ รับจํานวนหน่วยกิต         

เทียบเทา่กับการเรียนในชัน้เรียนได้ภายใน 1 ภาคเรียน 
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6. ข ้อกําหนดข้อเสนอโครงการ 

 รายละเอียดข้อเสนอโครงงาน จะต้องระบุรายละเอียด           

การดําเนินการตามหัวขอ้ให้ชัดเจน ได้แก ่

1) ประเด็นปัญหาหลักหรือความต้องการของชุมชนที่ชัดเจน 

โดยต้องระบุว่าเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาความเหล่ือมล้า หรือ
ปัญหาคุณภาพชีวิต  

2) รายละเอียดพ้ืนฐานของชุมชนที่เข้าร่วมโครงงาน ข้อมูล
พ้ืนฐาน ขอ้มูลศักยภาพ/ทรัพยากร ประเด็นปัญหาและความต้องการ
เชิงพ้ืนที ่

3) แผนการดําเนินงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการและ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 4) งบประมาณและทรัพยากรทีใ่ช้  

 5) หลักสูตร สาขาวิชาและจํานวนหน่วยกิตที่นิสิตนักศึกษา 
จะได้รับ พร้อมทั้งระบุรายช่ือนักศึกษาและเลขที่บัตรประชาชนที่        
เขา้ร่วมโครงการ 

6) การติดตามและการประเมินผล (ระบุผลผลิต ผลลัพธ์ 
ผลกระทบ และตัวชีวั้ดทีชั่ดเจน) 



 

  

-22- 

7) ผลลัพธ์ของโครงงานต่อนิสิต/นักศึกษา และต่อชุมชน                   

(การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนก่อนและหลังจากการดําเนิน
โครงงาน) 

8) องคค์วามรู้หรือนวัตกรรมทีใ่ช้ในการดําเนินโครงงาน 

9) สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงงาน (กรณี       

การดําเนินโครงงานมีความร่วมมือจากหลายสถาบันอุดมศึกษาต้อง
ระบุสถาบันอุดมศึกษาหลัก) 

10) หนว่ยงานความร่วมมือในการดําเนินงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เกณฑก์ารคัดเลือกโครงการ น้าหนัก 
1)  ความชัดเจนสําหรับผลลัพธก์ารเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) ของ นักศึกษาทัง้ในลักษณะของทีม (Team) 
และสว่นตัว (Individual) 

40 

2)  ผลกระทบ (ประโยชน)์ และความยัง่ยืนทีจ่ะเกิดขึ้นกับ
ชุมชนจากการดําเนินโครงการ 

20 

3)  การบูรณาการและการมีสว่นร่วมจากหนว่ยงานอื่น 
(Quadruple Helix) ทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงการ 

20 

4)  รายละเอียดของแผนงานโครงการทีแ่สดง Milestones  10 
5)  รูปแบบและแผนการประชาสัมพันธก์ารดําเนนิโครงการ 10 
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 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะ
ให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่ดําเนินโครงการยุวชนอาสา          
ในปีงบประมาณ 2563 โครการละ 200,000-500,000 บาท 

7. กลไกการบริหารโครงการ 

7.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางการกํากับ ดูแล         

การดําเนินการโครงการในภาพรวม ผ่านคณะกรรมการบริหาร
แผนงานยุวชนสร้างชาติและคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการ
ยุวชนอาสา 

7.2 คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติและ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการยุวชนอาสาเป็นกลไกใน             

การบริหารจัดการงบประมาณทําหนา้ที ่ดังนี ้

1) กํากับดูแลงบประมาณ 

2) จัดสรรงบประมาณ  

3) พิจารณาคัดเลือก Execution Body  

4) ประสานงานกับ Execution Body  

5) ติดตามและประเมิน Execution Body 

6) ประสานหน่วยงานที่จะเป็น Program Manager 

(PM) 
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7.3 หนว่ยงาน Execution Body (EB) ทําหนา้ที ่ดังนี ้

1) รับสมัครนิสิตนักศึกษา  
2) จัดนิสิตนักศึกษาลงชุมชน 

3) กํากับดูแลนิสิตนักศึกษา 
4) ติดตามและประเมินผล  

5) ให้คําปรึกษาแนะนํา  
6) ทํางานประสานกับคณะกรรมการบริหารแผนงาน

ยุวชนสร้างชาติ คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการ
ยุวชนอาสา และหนว่ยงานอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง 

7.4 หนว่ยงาน Program Manager (PM) ทําหนา้ทีดั่งนี ้

1) จัดวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญให้การอบรมหรือให้ความรู้
เฉพาะทาง  

2) ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการแกไ้ขปัญหา  
3) สนับสนุนเทคโนโลยี/ความรู้  
4) ร่วมเป็นทีป่รึกษา 
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8. หลักเกณฑ์การคัดเลือก Execution Body (EB) 

 8.1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวง                 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 8.2 มีบุคลากรและหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบโครงการ
อย่างชัดเจน และมีความพร้อมในการสรรหานิสิตนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ เช่น Business Unit หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ/สาขาวิชา  

 8.3  มี ร ะบบบ ริหาร จัดการ  เทค นิคและแนวทางใน                  

การดําเนินงานร่วมกับชุมชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล            

โดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการและโจทย์ความต้องการของชุมชน             

ทีชั่ดเจน 

 8.4 ต้องมีเครือข่ายความร่วมมือในพ้ืนที่ปฏิบัติการระดับ
ตําบลข้ึนไป 

 8.5 มีความสามารถในการพัฒนาคนให้มีทักษะด้านคนและ
สังคม (Soft skills) ทีจํ่าเป็นสําหรับศตวรรษที ่21  

 8.6 มีศักยภาพในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดผูป้ระกอบการ
ใหม ่ 

 8.7 มีประสบการณใ์นการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน
และการให้คําปรึกษาแนะนํา 
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9. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

9.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิ จั ย แล ะน วั ตก ร รม  แ จ้ ง เ วี ยนข้ อ กํ าหนด โคร งก า ร ไป ยั ง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในสังกัดและในกํากับของกระทรวง อว . 

(Execution Body) 

9.2 สถาบันอุดมศึกษา (Execution Body) จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ(Workshop) ร่วมกับชุมชน เพ่ือพิจารณาประเด็นและ
กําหนดเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางในการดําเนินงาน (Mapping & 

Matching)  แล้ว จัดทําข้อ เสนอโครงงานเสนอต่อสํา นักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

9.3 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาคัดเลือกโครงงานและประกาศผล           

การคัดเลือกการเขา้ร่วมโครงการ 

9.4 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม จัดปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ         

การดําเนินงานโครงการและผลลัพธ์จากการดําเนินโครงการ ให้กับ 

สถาบันอุดมศึกษา (Execution Body) และนิสิตนักศึกษาที่ร่วม
โครงการทราบ 
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9.5 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิ จัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณดําเนินโครงงานให้กับ
สถาบันอุดมศึกษา (Execution Body)   

9. 6 สถ า บั น อุ ดม ศึ กษ า  ( Execution Body)  ที่ ไ ด้ รั บ             

การคัดเลือก ดําเนินโครงงานในชุมชนพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 

9.7 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ลงพ้ืนทีติ่ดตามและตรวจเยีย่มระหวา่งการดําเนิน
โครงงาน 

9.8 สถาบันอุดมศึกษา (Execution Body) ที่เขา้ร่วมโครงงาน
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานทุกเดือนผ่าน Platform                   

ทีก่ระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกําหนด 

9.9 สถาบันอุดมศึกษา (Execution Body) เสนอรายงาน
ฉบับสมบูรณพ์ร้อมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด ต่อสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

9.10 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม ประเมินผลโครงการและเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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10. การกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

10.1 การรายงานความกา้วหนา้ในการดําเนินโครงการ 

- การให้คําปรึกษาโดยผูแ้ทนชุมชน 

- การนิเทศโดยอาจารยที์ป่รึกษาโครงการ 
- การจัดเวทีถอดบทเรียนเดือนละครัง้และรายงานผา่น
ระบบฐานขอ้มูล G-map 

- การจัดเสวนา Midterm และ Final 

 10.2 การรายงานผลการดําเนินโครงการฉบับสมบูรณ ์

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 

- รายงานผลการดําเนินงาน 

- ปัญหาและอุปสรรค 

- ข้อเสนอแนะเ พ่ือเป็นประโยชน์ ต่อการบริหาร
โครงการต่อไป 
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11. ระยะเวลาดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ระยะที ่1 ระยะที ่2  ระยะที ่3 

1. สป.อว. แจ้งเวียนขอ้กําหนดโครงการ EB ต.ค.62 ม.ีค.63 ต.ค.63 

2. EB จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับ

ชุมชนแลว้จัดทําขอ้เสนอโครงงานเสนอตอ่ สป.อว. 

18 ต.ค.62 มี.ค.-เม.ย.63 พ.ย.63 

3. สป.อว. พิจารณาคัดเลือกโครงงานและประกาศผล 

การคัดเลือกการเขา้ร่วมโครงการ 

พ.ย. – ธ.ค. 62 เม.ย.63 พ.ย.63 

4. สป.อว.จัดปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเขา้ใจเกีย่วกับ

การดําเนินโครงการ 

15 – 16 ก.พ.63 พ.ค.63 พ.ย.63 

5. สป.อว. จัดสรรงบประมาณดําเนนิโครงงานให้กบัEB ก.พ.63 พ.ค.63 ธ.ค.63 

6. EB ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก ดําเนินโครงงานในชุมชน

พื้นทีเ่ป้าหมาย 

มี.ค.63 มิ.ย.- ก.ย.63 ธ.ค.63 – มี.ค.64 

7. สป.อว. ลงพื้นทีต่ิดตามและตรวจเยีย่มระหวา่งการ

ดําเนินโครงงาน 

เม.ย.63 ก.ค.63 และ  

ก.ย.63 

ม.ค.64 และ  

ม.ีค.64 

8. EB รายงานความกา้วหนา้การดําเนินงานผา่น 

Platform ที ่สป.อว.กําหนด 

มี.ค.-พ.ค.63 มิ.ย.- ก.ย.63 ธ.ค.63 – มี.ค.64 

9. EB เสนอรายงานฉบับสมบูรณพ์ร้อมเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ์จํานวน 1 ชุด ตอ่ สป.อว. 

มิ.ย.63 ต.ค.63 เม.ย.64 

10. สป.อว. ประเมินผลโครงการและเผยแพร่สู่

สาธารณะ 

ก.ค.63 พ.ย.63 พ.ค.64 
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1. หลักการและเหตุผล 

 จากวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา        
อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับคน      

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และ            
มี คุณภาพ  โดยจะ ต้อง มีความพร้อมทั้ งกาย  ใจ  สติ ปัญญา                    
มีพัฒนาการทีดี่รอบด้านและมีสุขภาวะทีดี่ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ          
ที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 

อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มี นิ สัยรักการเ รียนรู้และพัฒนาตนเอง             
อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร 
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นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตน  

 สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติโดยการดําเนินงานผ่านกระบวนการจัดการเรียน       

การสอนที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างองค์ความรู้
ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคสังคม ชุมชนและท้องถิ่น         

เพ่ือลดความเหล่ือมล้าทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
อย่ า ง เ ป็นระบบและ เ ป็น รูปธรรมอย่า ง ยั่ ง ยืน  ประกอบกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้มีนโยบายด้านอุดมศึกษาในการสร้างและพัฒนาคน
ไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long 

Learning) ขับเคล่ือนหลักสูตรอุดมศึกษายุคใหม่ให้เข้ากับอาชีพ
แห่งอนาคต สร้างบัณฑิตสู่โลกใหมใ่นศตวรรษที่ 21 และขับเคล่ือน
การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้
ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล
ด้วยการบูรณาการนโยบายเศรษฐกิจ BCG Model เพ่ือปรับเปลี่ยน
ประเทศด้วยปัญญาจากฐานรากและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ทอ้งถิน่ 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใน
ฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานด้านการผลิตและพัฒนา
กําลังคนระดับอุดมศึกษา  จึงได้ จัดทําโครงการบัณฑิตอาสา             
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เพ่ือพัฒนาบัณฑิตรุ่นใหม่ให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและ
สมรรถนะแห่งศตวรรษที่  21 และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มี              

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีชุมชนเป็นฐานในการนําองค์ความรู้
ทางวิชาชีพในสาขาที่ เ รียนสู่การปฏิบัติ  (Community-based 

Learning Program : CBL) ผ่านโครงงานที่ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการเชิงพ้ืนที่ของชุมชน (Area-Based) และมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของการแกปั้ญหาความยากจน ความเหล่ือมล้า และปัญหา
คุณภาพชีวิตซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาอยา่งเป็นระบบ
และยัง่ยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือพัฒนาบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ให้มีความรู้      

ด้าน Soft skills สําหรับศตวรรษที่ 21 และลงพ้ืนที่ในชุมชนที่มี             

ความยากจนทั่วประเทศ เพ่ือเรียนรู้สภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน โดยทําโครงงานร่วมกับประชาชนในชุมชนทอ้งถิน่  

 2.2 เพ่ือสามารถแสวงหาเคร่ืองมือ/แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนเร้ือรังและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน
ของชุมชน 
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3. เป้าหมายของโครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1) บัณฑิตทีสํ่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 5 ปี ได้รับ        

การพัฒนาสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการเป็น
ผูป้ระกอบการ   โดยมีบัณฑิตทีเ่ขา้ร่วมโครงการปีละ จํานวน 50,000 

คน  

2) ชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน มีรายได้ต่อหัว
ประชากรเพิ่มข้ึน ความยากจนเร้ือรังลดลงและมีความสุขมวลรวม
เพิ่มมากข้ึน โดยมีชุมชนที่บัณฑิตอาสาเขา้ร่วมโครงการ ปีละ 5,000 

ชุมชน  

3) สถาบันอุดมศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ      

การพัฒนาชุมชน จํานวน 5,000 ชุมชน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1) ประเทศไทยมีบัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่สามารถทํางานในชุมชนแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒนา
ชุมชนเพ่ือให้มีสภาพความเป็นอยูที่ดี่ข้ึน    

2) สร้างงานให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและสามารถ
ทํางานกับหนว่ยงานในทอ้งถิน่หรือเป็นผูป้ระกอบการในชุมชน 
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3) สถาบันอุดมศึกษาเข้ามาบทบาทในการให้ความรู้
ด้านวิชาการและร่วมกันดําเนินโครงการกับชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ของชุมชนอยา่งยัง่ยืน   

4. พื้นที่เป้าหมายในการดําเนินงาน 

การกําหนดพ้ืนที่เป้าหมาย ซ่ึงเป็น ชุมชนที่มีความยากจนทัว่
ประเทศ จํานวน 5,000 ชุมชนทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ฐานข้อมูลชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่และ
ชุมชนเป้าหมายและปัญหา ของชุมชนนัน้ ๆ  

5. คุณสมบัตขิองบัณฑิตที่จะเข้าร่วมโครงการ 

5.1 บัณฑิตทีจ่บใหมไ่มเ่กิน 5 ปี 

5.2 ทีมบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน 5 ปี ซ่ึงจบการศึกษาจาก
สาขาที่แตกต่างกันอย่างน้อย 2 สาขาข้ึนไป (สายวิทยาศาสตร์-                 

สายสังคมศาสตร์) จํานวนไมเ่กินทีมละ 5 คน 

5.3 มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
กรณีผู้ที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครต้องลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่   
อ่ืน ๆ 
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5.4 มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยปฏิบัติการ 
(Execution Body) กําหนดเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 

6. การบริหารงาน 

6.1 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางที่กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงการกํากับ 

ดูแล การดําเนินการโครงการในภาพรวม ผา่นคณะกรรมการบริหาร
แผนงานยุวชนสร้างชาติและคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการ
บัณฑิตอาสา 

6.2 คณะกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติและ
คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนโครงการบัณฑิตอาสา เป็นกลไกใน         

การบริหารจัดการงบประมาณ ทําหนา้ทีดั่งนี ้

- กํากับดูแลงบประมาณ 

- จัดสรรงบประมาณ  

- คัดเลือก Execution Body  

- ประสานงานกับ Execution Body  

- ติดตามและประเมิน Execution Body 

- พิจารณาคัดเลือก Execution Body (EB)  
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- ประสานหน่วยงานที่จะเป็น Program Manager 

(PM)  

6.3 หนว่ยงาน Execution Body (EB) มีทําหนา้ทีดั่งนี ้

- รับสมัครบัณฑิต  

- จัดฝึกอบรม  

- ติดตามและประเมินผล  

- กํากับดูแลบัณฑิต  

- จัดบัณฑิตลงชุมชน 

- ให้คําปรึกษาแนะนํา  
- ทํางานประสานงานกับคณะกรรมการบริหารแผนงาน

ยุวชนสร้างชาติ คณะอนุกรรมการ ขับเคล่ือนโครงการ
บัณฑิตอาสา และหนว่ยงานอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.4 หนว่ยงาน Program Manager (PM) มีหนา้ทีดั่งนี ้ 

- จัดวิทยากรให้การอบรมเฉพาะทาง  
- ร่วมวิเคราะห์แนวทางในการแกไ้ขปัญหา  
- สนับสนุนเทคโนโลยีและองคค์วามรู้  
- ร่วมเป็นทีป่รึกษา 
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7. ลักษณะหน่วยงานที่เป็น Execution Body (EB) 

7.1 มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล 

7.2 ต้องมีเครือขา่ยในพ้ืนทีป่ฏิบัติการในระดับตําบลข้ึนไป  

7.3 ต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจนและ       
มีความพร้อมในการสรรหาบัณฑิตทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ 

7.4 มี ร ะบบบ ริหาร จัดการ  เ ทค นิคและแนวทา ง ใน                  

การดําเนินงานร่วมกับชุมชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
จะต้องมีแผนปฏิบัติการและโจทยค์วามต้องการของชุมชนทีชั่ดเจน  

7.5 มีประสบการณใ์นการจัดฝึกอบรม (Trainer) ในลักษณะ
ให้คําปรึกษาแนะนํา  

7.6 มีศักยภาพในการสร้างและส่งเสริมให้เกิดผูป้ระกอบการ
ใหม ่

7.7 มีความสามารถในการพัฒนาคนให้มีทักษะด้านคน         

และสังคม (Soft Skills) ทีจํ่าเป็นในศตวรรษที ่21 
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8. ลักษณะหน่วยงานที่เป็น Program Manager (PM) 

 เ ป็นหน่วยงานที่ มีความเ ชี่ยวชาญและมี ศักยภาพใน               

การสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในด้านต่าง ๆ 

ดังนี ้ 

8.1 ด้านการแกไ้ขปัญหาและบริหารจัดการน้า  

8.2 ด้านการแกไ้ขปัญหาและบริหารจัดการขยะและของเหลือ 

(Zero Waste) 

8.3 ด้าน Smart Farming 

8.4 ด้านสังคมสูงวัย 

8.5 ด้านการแกไ้ขปัญหาสุขภาพ 

8.6 ด้านอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นความต้องการของชุมชน   

9. งบประมาณการบริหารงานของหน่วยปฏิบัติการ (EB) 

9.1 ค่าบริหารจัดการโครงการ โครงการละไม่เกิน 50,000 

บาท  

9.2 ค่าใช้จ่ายในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการ       
ไมเ่กิน 10,000 บาทต่อ 1 โครงการ 

9.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมบัณฑิตอาสาไม่น้อยกว่า          
360 ชัว่โมง ในอัตราไมเ่กิน 95,000 บาท/คน 
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9.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาจารย์นิเทศไม่น้อยกว่า            
84 ชัว่โมง ในอัตราไมเ่กิน 22,000 บาท/คน 

 ทัง้นี้ กําหนดให้ดําเนินงานใน 1 พ้ืนที่ชุมชน (ตําบล) ได้ไมเ่กิน 

2 ทีม และต้องเป็นโครงการทีต่่างประเด็นกัน 

10. ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ผูร้ับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

1. ประชาสัมพันธช์ีแ้จงและประกาศ
รับสมัคร Execution Body 

สป.อว., คณะกรรมการ

บริหารแผนงานยุวชน 

สร้างชาติ,

คณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนโครงการ 

บัณฑิตอาสา, PMU 

5 กุมภาพันธ ์– 10  

มีนาคม 2563 

2. Workshop ดปูระเด็นและกําหนด

เป้าหมาย รวมทัง้เตรียมคูม่ือ 

การฝึกอบรม 

EB มีนาคม 2563 

3. EB ทําแผนร่วมกับชุมชนและ

วางแผนกับ PMU (mapping & 

matching) 

EB, PMU มีนาคม 2563 

4. จัดตลาดนัดโจทยช์ุมชน EB มีนาคม 2563 

5. เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา EB เมษายน – พฤษภาคม 

2563 

6. ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม

บัณฑิตอาสา 

EB เมษายน – พฤษภาคม 

2563 

7. ฝึกอบรมบัณฑิตอาสา EB, PM มีนาคม – เมษายน 2563 

8. EB รายงานความกา้วหนา้ทุก 3 

เดือน (KM process report) 

EB มิถุนายน 2563 (ครัง้ที ่1) 

กันยายน 2563 (ครัง้ที ่2) 

ธันวาคม 2563 (ครัง้ที ่3) 

9. KM นวัตกรรมตอบโจทยช์ุมชน  

(KM สรุป) 

EB มกราคม 2564 

 



 

 

â¤Ã§¡ÒÃ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÃØè¹ãËÁè  
(Young Entrepreneur) 

1. หลักการและเหตุผล 

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

เ พ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

การศึกษา ในการสร้างความตระหนักและความต่ืนตัว (Awareness) 

จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)    

สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ (Incubation) 

ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิด

การลงทุน (Investment) ทัง้จากการลงทุนร่วมทุน หรือบริษัทขนาด

ใหญ่ นักลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ 

(Corporate Venture) ในธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่เพ่ือให้เป็น 

“นักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ (New Economic Warrior)” สนับสนุน

การเร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคม

ฐานความรู้ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาธุรกิจ

วิสาหกิจเริม่ต้น (Startup) ทีสํ่าคัญในภูมิภาค 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาเยาวชนใน

มหาวิทยาลัยให้สามารถกา้วไปเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Start-up) เพ่ือ

เป็นนักรบทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะนําประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลาง

แห่งเทคโนโลยีของโลก เพราะ “Youth” is a “Future Changer” 

โดยมอบหมายให้สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เป็นหน่วยงานจัดตั้งกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้นเพ่ือให้การสนับสนุน

เยาวชนในการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น 

ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความสามารถของคนรุ่นใหม ่เช่น Youth Ted 

Talk, Youth Policy Pitching และ Meet CEOs เป็นต้น นอกจากนี้

ยังเป็นการส่งเสริสถาบันการศึกษาเพ่ือก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่ง      

การประกอบการ (Entrepreneurial University) ตามนโยบาย        

ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          

ผา่นกองทุนยุวสตาร์ทอัพ โครงการอาสาประชารัฐ 

2. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ในการนี้ สนช. มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา  

ยุววิสาหกิจเริ่มต้น ผา่นรูปแบบการพัฒนาใน 3 ขัน้ตอนเพ่ือสร้างให้

เกิดการสร้างผูป้ระกอบการวิสาหกิจเริม่ต้นจากมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. การบม่เพาะและเร่งสร้างยุวสตาร์ทอัพ (Groom) โดยจะมี

การทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจํานวนกว่า  40 
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มหาวิทยาลัย เ พ่ือสร้างและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurship) ให้แกนิ่สิต นักศึกษา ไมน่้อยกว่า 15,000 คน 

โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยแสวงหาและพัฒนาทีม           

ยุววิสาหกิจเริ่มต้น ผา่นหลักสูตรการพัฒนาผูป้ระกอบการนวัตกรรม 

และมีค่ายบ่มเพาะเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนายุววิสาหกิจเริ่มต้น            

ในระยะแรก เพ่ือกอ่ให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในกระบวนการพัฒนา

ธุรกิจนวัตกรรมแบบวิสาหกิจเริ่มต้น  (Startup) ซ่ึงทีมที่ผ่าน             

การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการสนับสนุน

เงินรางวัลจํานวน 25,000 บาท เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนธุรกิจเพ่ือ       

เขา้สู่กระบวนการพัฒนาเป็นธุรกิจนวัตกรรมต่อไป นอกจากนีก้องทุน

ยุววิสาหกิจเริ่มต้นยังได้ดําเนินการพัฒนาให้เกิดการข้ึนทะเบียน         

ศู น ย์ บ่ ม เ พ า ะ ธุ ร กิ จ น วั ต ก ร ร ม  (Certified Incubator) จ า ก

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคเอกชนที่สนใจ เพ่ือจะได้เป็น

หน่วยงานกลางที่จะทําหน้าที่ช่วยบ่มเพาะและเป็นที่ปรึกษาใน          

การจัดตั้งธุรกิจในช่วงเริ่มต้น พร้อมทั้งให้คําปรึกษาทั้งด้านธุรกิจ   

และการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑใ์ห้แกยุ่ววิสาหกิจเริม่ต้น 

2. การให้ทุนสนับสนุนเพ่ือสร้างต้นแบบธุรกิจนวัตกรรม 

(Grant) โดยกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น จะพิจารณาให้การสนับสนุน

เงินให้เปล่าเพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา

แนวคิดนวัตกรรมของยุววิสาหกิจเริ่มต้นไปสู่การพัฒนาเป็นต้นแบบ
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เพ่ือดําเนินธุรกิจ โดยกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้นได้แบง่การสนับสนุน

ออกเป็น 3 โปรแกรม คือ  

2.1 โปรแกรมการพัฒนาแนวคิดเพ่ือสร้างรูปแบบธุรกิจ

นวัตกรรม (Ideation Incentive Program) โดยจะให้การสนับสนุน

ทีมยุววิสาหกิจเริ่มต้น (ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาปัจจุบันในระดับ

ปริญญาตรีข้ึนไป หรือบัณฑิตจบใหมไ่มเ่กิน 2 ปี จํานวนไมน่อ้ยกว่า  

3 คนต่อทีม) เพ่ือพัฒนาแบบจําลอง (Mock-up) หรือการพิสูจน์
ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบ้ืองต้น ค่าจัดทําแผนธุรกิจที่มี

ศักยภาพ และค่าที่ปรึกษาวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ เป็นจํานวนเงินไม่
เกิน 100,000 บาทต่อทีม 

2.2 โปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed) 

โดยจะให้การสนับสนุนบริษัทวิสาหกิจเริม่ต้นทีจ่ดทะเบียนใหม ่(ซ่ึงมี

นิสิตนักศึกษาปัจจุบันในระดับตรี โท หรือ เอก จากสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 30 และเป็นผู้มีอํานาจ

ลงนาม) เพ่ือพิสูจน์แนวคิดใหม่หรือรูปแบบธุรกิจนวัตกรรมให้เป็น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรม โดยกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้นจะให้

การสนับสนุนเงินทุนใน 3 รูปแบบ คือ 1) Incubator Incentive 

Program ทุนให้เปล่าทุนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าโครงการ           

รายละไม่เกิน 1,500,000 บาท เพ่ือช่วยเหลือและให้คําปรึกษาใน      

การจัดตั้งบริษัทและพัฒนาต้นแบบ ซ่ึงเป็นการให้ทุนเพ่ือพัฒนา

แนวคิดใหมทั่ง้ด้านเทคโนโลยีและการทําธุรกิจผา่นศูนยบ์ม่เพาะทีรั่บ
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ได้รับการรับรอง 2) University Seed Grant Program ทุนให้เปล่า

ไมเ่กินร้อยละ 85 ของมูลค่าโครงการ รายละไมเ่กิน 700,000 บาท 

เพ่ือพัฒนาต้นแบบ ซ่ึงเป็นการพิสูจนค์วามคิดใหมทั่ง้ด้านเทคโนโลยี

และด้านการทําธุรกิจ (Prove of Concept Idea: POC) และ 3) 

Innovation Lab Program ทุนให้เปล่าไมเ่กินร้อยละ 85 ของมูลคา่

โครงการ รายละไม่เกิน 500,000 บาท เพ่ือนําไปซ้ือบริการด้าน       

การทดสอบจากห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทัง้ภาครัฐและ

เอกชน 

2.3 โปรแกรมพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นสู่การลงทุน 

(Growth) โดยจะให้การสนับสนุนบริษัทวิสาหกิจเริ่มต้นที่ยังขาด

ศักยภาพในบางด้านมีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจและ               

การบริหารจัดการบริษัท และส่งเสริมจุดแข็งให้ดึงดูดนักลงทุนมากข้ึน 

รวมถึงเพิม่โอกาสในการเขา้ถึงนักลงทุนมากข้ึน โดยวิสาหกิจเริม่ต้นจะ

ได้รับคําแนะนําจากผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณด้์านการเงินและธุรกิจ

วิสาหกิจเริม่ต้น รวมถึงมีความสามารถในการเขา้ถึงเครือขา่ยนักลงทุน 

เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น         

ในด้านต่าง ๆ มากข้ึน ตั้งแต่การบริหารจัดการภายใน การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์/บริการ ไปจนถึงการจัดการด้านการเงิน รวมถึงเพิ่มโอกาส

และช่องทางในการเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งทุน อันจะเป็นการช่วย

กระตุ้นระบบนิเวศ (ecosystem) ของธุรกิจวิสาหกิจเริม่ต้นในประเทศ

และภูมิภาคต่อไปตามวัตถุประสงคข์องรัฐบาล 
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ทั้งนี้การดําเนินงานของโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นจะอาศัย

กลไกความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการใน              

การร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ผ่านการบ่มเพาะธุรกิจให้ มีโอกาสการทํา ธุร กิจ              

ด้วยการทําหน้าที่เป็นหน่วยคัดกรองผู้ประกอบการ กลั่นกรอง

ประเมินแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ ให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษา (Mentor) 

โครงการ และให้บริการสร้างและทดสอบต้นแบบ พร้อมทั้งช่วย

ติดตามความกา้วหนา้การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจเริม่ต้น กอ่ให้เกิด

การพัฒนาระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของปริมาณ (Quantity) 

ความหลากหลาย (Variety) และคุณภาพ (Quality) อีกทั้ง ยังช่วย

สร้างความตระหนักและความต่ืนตัว (Awareness) โดยการสร้าง

ตัวอย่างความสําเ ร็จ  (Success case) ให้เ ป็นที่ประจักษ์ ต่อ

สาธารณะ 

 

 


