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QA NEWS ฉบับนี้นํารายละเอียดของแพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม ของนโยบาย
และยุทธศาสตร การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 มานําเสนอ

แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคม
การพัฒนาประเทศใหเปนประเทศพัฒนาแลว จําเปนตอง
อาศัยองคความรูจากการวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทยทาทายของสังคม สามารถนําพาใหประเทศหลุดพนจาก
กับดักความขัดแยง กับดักความเหลือ่ มล้าํ และกับดักความไมสมดุล
ของการพัฒนา และสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ ย นแปลงในสั ง คมไทยและสั ง คมโลกที่ พ ลิ ก โฉมฉั บ พลั น
อยางทันทวงที โดยมุงหมายใหสังคมไทยในอนาคตเปนสังคม
คุณภาพ สังคมที่เปนธรรม สังคมประชาธิปไตยที่เปดกวาง เคารพ
ความแตกต่างและโอบรับความหลากหลาย สังคมที่มีความ
เสมอภาคและความเทาเทียม สังคมทีไ่ มเลือกปฏิบตั แิ ละไมทอดทิง้
ใครไวขา งหลัง ประชาชนทุกชวงวัยมีหลักประกันการเขาถึงบริการ
และสวัสดิการทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางเปนธรรม ถวนหนา และครบวงจร
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต มีความมั่นคงทางรายได มี
ความตื่ น ตั ว ในการมี ส ว นร ว มทางการเมื อ งอย า งสร า งสรรค
สั ง คมและเศรษฐกิ จ เติ บ โตอย า งสมดุ ล บนคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แพลตฟอรมที่ 2 การวิจัยและสราง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายของสังคม มีเปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ (OKR) ไดแก
เปาหมาย O2 มีองคความรูอันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อจัดการกับปญหาทาทายเรงดวนที่สําคัญของประเทศ คนทุก
ชวงวัยไดรับการพัฒนาใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
และมีคุณคา
ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ
KR2.1 มีองคความรูอันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
จัดการกับปญหาทาทายเรงดวนสําคัญของประเทศ และบรรลุ

เปาหมายตามตัวชีว้ ดั ของยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs)
KR2.2 คนในทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดํารงชีวิต
ดวยตนเองไดอยางมีคุณคา และมีกลไกที่เอื้อตอการอยูรวมกัน
อยางมีความสุข พรอมรับสังคมสูงวัย
KR2.3 การปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ภาคการเกษตรเพื่ อ
เพิ่มผลิตภาพและความมั่นคงทางรายไดของเกษตรกร
แพลตฟอรมที่ 2 ประกอบดวย 3 โปรแกรม คือ
P 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม และการเกษตร
P 8 สังคมสูงวัย
P 9 สังคมคุณภาพและความมั่นคง
โปรแกรมที่ 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม
และการเกษตร
การพัฒนาของประเทศไทยที่ผานมา ไดระดมใชทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ มี อ ยู อ ย า งจํ า กั ด
ในอัตราทีส่ งู มากและเปนไปอยางไมมปี ระสิทธิภาพ ทําใหทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลานี้เกิดการรอยหรอและเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว ทัง้ ในสวนของพืน้ ทีป่ า ไมทล่ี ดลง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้าํ ทีย่ งั ไมสามารถจัดสรรไดตาม
ตองการไดอยางเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลน
ในอนาคต สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
นอกจากนี้ ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหามลพิษทางสิง่ แวดลอม
ไดแก มลพิษทางน้ําสวนใหญเกิดจากน้ําทิ้งจากที่อยูอาศัย น้ําที่มี
สารพิษตกคางจากแหลงเกษตรกรรมที่มีปุยและยากําจัดศัตรูพืช
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศเกิดจากควัน
ของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรม และการเผาในทีโ่ ลง
ของการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยโดยตรง และ
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มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากขยะมู ล ฝอยและสิ่ ง ปฎิ กู ล ส ว นใหญ เ ป น
การกระทําของมนุษย ประเทศไทยถูกจัดลําดับใหอยูในลําดับ 9
ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในโลกที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว และคาดวาจะมีความ
รุนแรงมากขึ้น บอยครั้งขึ้น และขยายขอบเขตมากขึ้น ซึ่งจาก
ปญหาสิง่ แวดลอม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกลาว เปนเหตุใหตอง
มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
บูรณาการในประเด็นทีส่ าํ คัญ อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
การลดมลพิษ เชน PM2.5 การลดขยะพลาสติกในทะเล การสงเสริม
การใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมทั้งเชื้อเพลิง
ชีวภาพภายในประเทศและลดการใชพลังงาน (Energy Efficiency)
การสรางภูมิคุมกันและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และการเพิ่มขีดความสามารถ
ใหเกษตรกรเปน Smart Farmer ที่มีความเปนอยูที่ดีขึ้นและเปน
เกษตรแบบผูประกอบการ (Entrepreneur) และเหมาะสมกับ
ภูมินิเวศของพื้นที่
เปาหมายของโปรแกรมที่ 7 โจทยทาทายดานทรัพยากร
สิ่งแวดลอมและการเกษตร คือ
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O2.7 ใชความรู การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดการกับปญหา
ทาทายเรงดวนสําคัญของประเทศในดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยมีผลสัมฤทธิท์ ส่ี าํ คัญ ไดแก
KR2.7.1 อัตราการนําขยะจากทุกกระบวนการกลับมาใช
ประโยชนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
KR2.7.2 ลดปริมาณขยะที่เขาสูกระบวนการกําจัด-ลดขยะ
ครัวเรือนลงรอยละ 10 ตอป และลดขยะอุตสาหกรรมรอยละ 10
ตอป เทียบกับปฐาน
KR2.7.3 ลดจํานวนวันที่มีปริมาณ PM2.5 เกินคามาตรฐาน
(50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (เชน
กทม. เชียงใหม ฯลฯ) ดวยความรู การวิจัยและนวัตกรรม
KR2.7.4 ผลิตภาพภาคเกษตรเพิ่ม ดวยการใชระบบเกษตร
อัจฉริยะ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและโอกาสทางการตลาด
KR2.7.5 ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 - 25
ในป 2573 เทียบกับกรณีปกติ โดยเพิ่มสัดสวนการใชพลังงาน
หมุนเวียนรอยละ 30 ในป 2579 และลดความเขมการใชพลังงาน
ลง รอยละ 30 ในป 2579 เทียบกับป 2553
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner

Useful verbs for developing learning outcomes
This list of useful verbs for creating learning outcomes is arranged according to Bloom’s Taxonomy of Educational
Objectives, which identifies different cognitive domains associated with levels of learning. Bloom’s taxonomy was
developed in 1956, and was revised in 2001 by Bloom’s colleagues, Lorin Anderson and David Krathwahl.

Remembering : Recall of information
arrange
enumerate
recognize
list
select

cite
find
match
order
show

collect
identify
relate
quote
state

define
locate
select
recall

describe
memorize
name
repeat

duplicate
record
label
reproduce

convert
give examples
paraphrase
select

describe
identify
predict
summarize

Understanding : Demonstration of comprehension
associate
estimate
interpret
recognize
trace

classify
explain
justify
report
translate

compare
extend
locate
restart

contrast
generalize
outline
review



