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QA NEWS ฉบับนีน้ าํ รายละเอียดของชุดโปรแกรมในแพลตฟอรมที่ 1 การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู ของนโยบายและยุทธศาสตร
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2567 มานําเสนอตอจากฉบับที่แลว
โปรแกรมที่ 4 สงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐานขับเคลื่อน
ประเทศในอนาคต (AI for All)
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนากําลังคนและสรางความตระหนัก
ดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผานของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสูยุค
ปญญาประดิษฐ โดยการดําเนินงานจะครอบคลุมการสรางทักษะ
และความรูพื้นฐาน และแรงบันดาลใจเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ
ใหกับเด็กและเยาวชน ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
การพัฒนาแรงงานดานปญญาประดิษฐ เพื่อใหเกิดกําลังคน
ปอนตลาดแรงงานที่สามารถทํางานโดยใชเทคโนโลยีปญญา
ประดิษฐและการเรียนรูของเครื่อง (AI/Machine Learning) ได
การพัฒนานักวิจยั ดานปญญาประดิษฐ การสรางความเขาใจสําหรับ
สาธารณะและการรับรูใ นสังคมดานปญญาประดิษฐ การประยุกตใช
ปญญาประดิษฐกบั เทคโนโลยีอน่ื ๆ เชน หุน ยนตและระบบอัตโนมัติ
การสงเสริมการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี และการถายทอดความรูใ หกบั
ผูใ ชงานและผูป ระกอบการทัว่ ไป และการพัฒนาขีดความสามารถ
ดานปญญาประดิษฐใหกับผูประกอบการในอุตสาหกรรม โดยมี
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ คือ
O1.4 พัฒนากําลังคนทีส่ ามารถทํางานโดยใชเทคโนโลยีปญ
 ญา
ประดิษฐ และสงเสริมการใชปญญาประดิษฐเพื่อเปนฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความเขาใจและทักษะพื้นฐาน
ดาน AI จํานวน 200,000 คน
KR1.4.2 กําลังคนปอนตลาดแรงงานที่สามารถทํางานโดย
ใชเทคโนโลยี AI หรือสามารถพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีดาน AI
จํานวน 200,000 คน
KR1.4.3 ผูประกอบการ SMEs ที่สามารถเพิ่มกําลังการผลิต
(Productivity) ดวยเทคโนโลยี AI จํานวน 5,000 ราย

โปรแกรมที่ 5 สงเสริมการวิจัยขั้นแนวหนา และการวิจัย
พื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ปจจุบันการจําแนกการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต
เริ่มไมชัดเจน เนื่องจากความรูและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหมลวนมี
รากฐานจากการวิจัยที่ซอนทับกันมากขึ้น ดังนั้นการสงเสริมการ
วิจัยขั้นแนวหนา (Frontier Research) จึงมุงไปในทิศที่นําไปสู
ความเปนพื้นฐานขั้นสูงที่เปนองคความรูใหม (Fundamental
advancement beyond frontier of knowledge) โดยไมได
จํากัดวาตองเปนงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต หรืองานวิจัย
อุตสาหกรรม ดังนั้นผลลัพธที่ไดจากการวิจัยขั้นแนวหนาอาจ
จําแนกตามวัตถุประสงคขา งตนไดเปน 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) การนําไปสู
การคนพบสิ่งใหม (New Discovery) 2) การทําสําเร็จเปนครั้งแรก
ในโลก (First in Class) 3) การสรางสิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in
Class) ซึ่งทั้งสามประเภทนี้ลวนแตกาวขามขอบเขตของความรู
ทั้งสิ้น อยางไรก็ดี สิง่ ทีอ่ าจจะชวยใหจาํ แนกงานวิจยั พืน้ ฐานและ
งานวิจัยขั้นแนวหนาก็คือเปาหมายในการตอบสนองความทาทาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยพื้นฐานมุงสรางความรูใหมโดย
ไมกลาวถึงเปาหมายในการตอบสนองความทาทายของอนาคต
ในขณะที่ งานวิจัยขั้นแนวหนาคํานึงถึงเปาหมายในการตอบสนอง
ความทาทายดังกลาว หากสามารถลงทุนการวิจัยทั้งสองกลุม
อยางสมดุล จะกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในการสรางความรูใหม
สรางเทคโนโลยีใหม และสรางความพรอมในการรับมือความทาทาย
ในอนาคต เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ไดแก
O1.5a พัฒนาระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้น
แนวหนาใหเกิดขึ้น
KR1.5a.1 กรอบการวิจยั กระบวนการใหทนุ การติดตามและ
ประเมินผลการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนา
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KR1.5a.2 โครงสรางพื้นฐานการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ขั้นแนวหนา เชน หองสมุดและแหลงคนควา หองปฏิบัติการกลาง
(Central Facility) การจัดทําวารสารวิชาการ การประชุมวิชาการ
องคกรวิชาการเฉพาะทางและองคกรใหทุนที่เชี่ยวชาญในการให
ทุนวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหนา
O1.5b พัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรที่จําเปนในการสรางโอกาสใหคนไทยเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความทาทายในอนาคต
ของประเทศ
KR1.5b.1 องคความรูแ ละกระบวนทัศนใหมทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรทส่ี รางความเขาใจและทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม อยางนอย 3 เรื่อง
KR1.5b.2 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) อยางนอย
50 ฉบับ
KR1.5b.3 ผลงานวิจยั ทีเ่ ปนการคนพบสิง่ ใหม (New Discovery)
การทําสําเร็จเปนครั้งแรกในโลก (First in Class) หรือการสราง
สิ่งที่ดีที่สุดในโลก (Best in Class) อยางนอย 3 เรื่อง
KR1.5b.4 เครือขายนักวิจยั ไทยมีสว นรวมใน Global Research
Value Chain เกิดโครงการวิจัยรวมกับกลุมวิจัยสําคัญของโลก
หรือไดรับทุนวิจัยจากหนวยงานใหทุนสําคัญของโลก อยางนอย
10 โครงการ
KR1.5b.5 การเกิ ด ขึ้ น ของธุ ร กิ จ ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี เ ข ม ข น
(Deep-tech) การพัฒนาเทคนิคทางดานวิศวกรรมหรือตนแบบ
(Prototype) ทีเ่ กิดจากงานวิจยั ขัน้ แนวหนา อยางนอย 10 บริษทั
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โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางการวิจยั ทีส่ าํ คัญ
ประเทศไทยยังขาดโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่เพียงพอ
ตอการรองรับการวิจัยในอนาคต ดังนั้น การสนับสนุนการลงทุน
สร า งและพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ การวิ จั ย ในสเกลใหญ
(Big Science) ที่สามารถรองรับทั้งการวิจัยขั้นสูงรวมไปถึง
โจทยความทาทายในระดับโลก จึงมีความสําคัญ เพื่อมุงสราง
ความเปนเลิศ เพิ่มความสามารถในการแขงขัน สรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสรางความรวมมือทั้งในและตาง
ประเทศ โดยตองอาศัยการออกแบบบริหารจัดการและการบริการ
ที่ดี มีการขับเคลื่อนโครงการที่เหมาะสมผานคณะทํางานที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ มีการวางแผนการสือ่ สารโดยคํานึงถึง
ผูใชบริการเปนสําคัญ และติดตามพัฒนาการอยางเทาทัน อีกทั้ง
ตองมีการปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป
โดยมีเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ คือ
O1.6 โครงสรางพื้นฐานเพื่อการวิจัยในสเกลใหญที่จําเปนตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและความมัน่ คงของประเทศ
KR1.6.1 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) อยางนอย
20 ฉบับ
KR1.6.2 จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพรอมใชที่ถูก
นําไปใชสรางมูลคาเชิงพาณิชยอยางนอย 10 เรื่อง
KR1.6.3 มูลคาการลงทุนของบริษัทที่มาใชประโยชนจาก
โครงสรางพื้นฐานเพิ่มเปน 2 เทา ภายใน 5 ป
KR1.6.4 เกิดเทคโนโลยีตนแบบ และขีดความสามารถในการ
ประยุกตใชโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทัง้ ความสามารถในการบํารุงรักษาระบบ อยางนอย 5 ตนแบบ
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
OBE aims to assess the competences of
learners in their totality. It takes a holistic approach
in describing the competence of a learner in term
of knowledge, skills and values, and assessing
competence by uesing a variety of assessment
approachs. In fact, the smallest unit of assessment
must cover the integrated knowledge, skills and
values that apply in practice in a specialised context.

If students are to learn desired outcomes in
a reasonably effective manner, then the teacher’s
fundamental task is to get students to engage
in learning activities that are likely to result in
their achieving those outcomes.... It is helpful to
remember that what the student does is actually
more important in determining what is learned than
what the teacher does.

Department of Education, University of Pretoria,
1998

Thomas J. Shuell, 1986



