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QA NEWS ฉบับทีแ่ ลวไดเสนอเปาหมายของนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม พ.ศ.2563-2567
และไดเสนอเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญของแพลตฟอรมการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรแพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคน
และสถาบันความรู ฉบับนี้นํารายละเอียดของชุดโปรแกรมในแพลตฟอรมที่ 1 มานําเสนอ
เพื่ อ ให บ รรลุ ซึ่ ง เป า หมายของการพั ฒ นาการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570
ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานในแตละแพลตฟอรม โดย
ระบุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Objectives and Key
Results: OKR) และชุดโปรแกรมภายใตแตละแพลตฟอรม
โปรแกรมภายใตแพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและ
สถาบันความรู
แพลตฟอรมที่ 1 มีเปาหมายเพื่อพัฒนากําลังคนและสถาบัน
ความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไปสู
การเปนประเทศรายไดสูง โดยกําหนดผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ไดแก
KR 1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปน 25 คนตอประชากรหนึ่ง
หมื่นคนภายในป 2564
KR 1.2 คนไทยทุกชวงวัยมีสมรรถนะพรอมเขาสูอาชีพและ
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
KR 1.3 มีกําลังคนและสถาบันความรู/สถาบันเฉพาะทาง
ชั้นนําของโลก
KR 1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผูสําเร็จการศึกษาใหมมีทักษะตรง
หรือใกลเคียงกับที่ตลาดงานตองการ จํานวน 1 ลานคน
KR 1.5 สัดสวนบัณฑิตดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม (STEM degrees)
โปรแกรมในแพลตฟอรมที่ 1 ประกอบดวย 6 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 1 สรางระบบผลิตและพัฒนากําลังคนใหมี
คุณภาพ
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางปจจัยเอื้อที่สงเสริมการพัฒนา และ
ใชประโยชนศักยภาพกําลังคนระดับสูงใหสามารถทํางานตอบสนอง

การพัฒนาประเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กําลังคนเพื่อรองรับกิจกรรมวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักบริหารจัดการ
เทคโนโลยี หรือผูเชี่ยวชาญระดับสูงในสาขาอื่นๆ โดยครอบคลุม
ประเด็นตางๆ ไดแก การพัฒนาแรงจูงใจ เชน ระบบคาตอบแทน
และสวัสดิการทีน่ า ดึงดูด รวมถึงเสนทางอาชีพทีส่ ง เสริมการเติบโต
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับศักยภาพ เพื่อเก็บรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent Retention) ใหยังคงอยูในระบบวิจัยและ
นวัตกรรมของไทยไดในระยะยาว และดึงดูดบุคลากรกลุมใหม
เขามาสูร ะบบ การสรางความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรมในการผลิตกําลังคนระดับสูงผานกลไกตางๆ
เชน การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-integrated
Learning) การสรางตลาดงานวิจัยที่ทาทายสําหรับนักวิจัยที่มี
ศักยภาพสูง เชน การสรางระบบวิจัยรองรับการวิจัยระดับ
หลังปริญญาเอกหรือหลังปริญญาโท (Postdoctoral and
Postgraduate Research System) การพัฒนากลไกอํานวยความ
สะดวก และมาตรการดึงดูดใหผูมีศักยภาพสูงจากตางประเทศ
เขามาทํางานในประเทศไทย การสรางกลไกดึงศักยภาพคนไทย
ในตางประเทศที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ใหมาชวยพัฒนา
ประเทศไทย (Reverse Brain Drain) และการพัฒนากลไกแลกเปลีย่ น
บุคลากรระหวางภาคสวนตางๆ (Brain Circulation) ทั้งสถาบัน
อุดมศึกษา สถาบันวิจัยของรัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิด
การถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีในระบบนิเวศ
นวัตกรรม โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (Objectives
and Key Results: OKR) คือ
O1.1 พั ฒ นาระบบนิ เ วศเพื่ อ การพั ฒ นาและใช กํ า ลั ง คน
คุณภาพตรงความตองการของประเทศ
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KR 1.1.1 ระบบเพือ่ สรางเสนทางอาชีพนักวิจยั และความตอเนือ่ ง
ของการวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวนนักวิจัยและพัฒนาเปน 25 คนตอ
ประชากรหนึ่งหมื่นคนภายในป 2564
KR 1.1.2 ระบบพัฒนากําลังคนรวมระหวางสถาบันอุดมศึกษา
กับภาคเอกชน เพือ่ พัฒนาบัณฑิตคุณภาพ/ผูส าํ เร็จการศึกษาใหม
ทีม่ ที กั ษะตรงหรือใกลเคียงกับทีต่ ลาดงานตองการ จํานวน 1 ลานคน
ภายใน 4 ป (ป 2566)
KR 1.1.3 ระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการเคลือ่ นยาย
บุคลากรวิจัยและผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ
โปรแกรมที่ 2 การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ
ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
การพัฒนากําลังคนระดับสูงรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridorr – EEC) และ
ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ มีวตั ถุประสงคเพือ่ เสนอมาตรการ
และกลไกรองรับการพัฒนากําลังคนเพือ่ ตอบสนองความตองการ
ของอุตสาหกรรมที่อยูในพื้นที่ EEC ซึ่งจะครอบคลุมอุตสาหกรรม
First S-curve และ New S-curve และการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ไดแก การขนสงทางราง พาณิชยนาวี และโลจิสติกส
และครอบคลุ ม กลุ ม เป า หมายกํ า ลั ง คนทั้ ง ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา
ปริญญาตรี โท และเอก โดยมีมาตรการและกลไกที่สําคัญ ไดแก
การพั ฒ นาระบบข อ มู ล และแผนความต อ งการบั ณ ฑิ ต ของ
ประเทศและของพืน้ ที่ EEC การพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยี
ใหแกบุคลากรสถานประกอบการที่มีโจทยการพัฒนากําลังคน
หรือโจทยการวิจัยรวมกัน (Training Consortium หรือ R&D
Consortium) การสงเสริมการพัฒนากําลังคนหรือการวิจัยรวม
ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการในพืน้ ที่ EEC ผานกลไกตางๆ
เชน การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-integrated
Learning) กลไกเคลื่อนยายบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Talent Mobility) และการทํา
วิจัยระดับหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทที่มีโจทยวิจัยมาจาก
สถานประกอบการในพืน้ ที่ EEC การใชนวัตกรรมทางการศึกษาแบบ
Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการในพื้นที่ EEC การจัดหาบุคลากรเพื่อใหบริการ
คํ า ปรึ ก ษาแก ส ถานประกอบการที่ ต อ งการต อ ยอดกลยุ ท ธ
กิจการไปสูการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม การตอยอดงานวิจัย
ไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ปฏิ บั ติ ง านในหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ใ ห บ ริ ก ารด า นการวิ จั ย และ
นวัตกรรมในพื้นที่ EEC โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ
คือ
O1.2 มีกําลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
KR1.2.1 ระบบขอมูลและแผนความตองการบัณฑิตในระดับ
ประเทศ และพื้นที่ EEC
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KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรงกับความตองการเพื่อ
การพัฒนา EEC โดยพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่
EEC ใหได 470,000 คน ภายในป 2566
โปรแกรมที่ 3 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากลไกและมาตรการเพื่อสงเสริม
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะใหมๆ
รองรับอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีของโลก และเพื่อเพิ่มความสามารถในการถูกจางงาน
โดยสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาและการฝกอบรม ผานการศึกษา
ในระบบปกติ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Informal
Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Non-formal Education)
โดยมี ป ระเด็ น ครอบคลุ ม ถึ ง การยกระดั บ ระบบพั ฒ นาความรู
และทักษะสําหรับบุคลากรวัยทํางานผานการฝกอบรมระยะสั้น
(Upskill/reskill) และการเรียนรูผานระบบ Massive Open Online
Courses (MOOCs) การปรับระบบการศึกษาใหรองรับความตองการ
ของคนทํางาน เชน การพัฒนาระบบธนาคารหนวยกิต (National
Credit Bank System) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนแบบระยะสั้น
แบบ Nano-degree ในสถาบันอุดมศึกษา เปนตน การพัฒนา
มาตรการสนับสนุนบุคคลที่ตองการพัฒนาทักษะ เชน เงินอุดหนุน
สําหรับการฝกอบรมระยะสั้น (Life-long Learning Credit)
ฐานขอมูลสําหรับบริหารจัดการการพัฒนาทักษะ เปนตน นอกจากนี้
ยังรวมถึงการสรางกลไกพัฒนาทักษะเพื่อการทํางานและใชชีวิต
ที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ใหแกเยาวชนใหมีสมรรถนะที่พรอม
เข า สู อ าชี พ หรื อ มี ทั ก ษะด า นนวั ต กรรมที่ ส ามารถต อ ยอดสู
การศึกษาระดับสูงหรือการสรางธุรกิจในอนาคต โดยมีเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ คือ
O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรูต ลอดชีวติ และทักษะเพือ่ อนาคต
KR1.3.1 บุคลากรวัยทํางานมีทกั ษะใหม สามารถปรับตัวจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และรูปแบบธุรกิจ
อยางฉับพลัน (Disruption)
KR1.3.2 ระบบการเรียนรูแ ละเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิตที่เขาถึงไดสําหรับทุกคน
KR1.3.3 เยาวชนมีทักษะแหงอนาคต โดยเฉพาะทักษะดาน
วิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม โดยการสรางโรงประลองทาง
วิศวกรรม 10,000 แหง ภายใน 4 ป (ป 2566)
(ตอฉบับหนา)

สวัสดีปใหม 2563
ขอใหพบกับความสุข
และความสําเร็จในปใหมนี้



