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QA NEWS ฉบับนี้เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 โดยเปนสวน
ของแพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแขงขัน
ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว มี ก ารแข ง ขั น อย า งรุ น แรงด า นการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน (Competitiveness) โดยมีการออกแบบสรางระบบ
นิเวศทางนวัตกรรม และการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ทีก่ าํ ลังเขามาแทนทีเ่ ทคโนโลยีเดิม
(Disruptive Technology) และการตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้นอยางเปนระบบ
และการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative
Economy) และเศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) มีการ
สนับสนุนลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment) ที่มี
ความเขมขนในโจทยที่ทาทาย กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหมๆ ทีพ่ ฒ
ั นาจากเดิมไปอยางกาวกระโดด (Leapfrogging)
หรือเปนสิ่งที่ยังไมเคยมีมากอน กอใหเกิดรายไดและสรางขีด
ความสามารถการแขงขันใหสูงขึ้น ทําใหเปนผูนําดานการพัฒนา
นวัตกรรมที่ทันสมัยอยูเสมอ
แพลตฟอรมการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแขงขัน เปนเวทีที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียได
มีโอกาสเขามารวมกันคิด วางแผน กําหนด ลงมือดําเนินการและ
การวัดผลในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอยางมีกลยุทธดานการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแขงขันในอุตสาหกรรมเปาหมายของ
ประเทศ เปนพื้นที่ยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาระบบนิเวศ
นวัตกรรม และเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศไทยใหเจริญ
เติบโตอยางยั่งยืน และจําเปนตองมีการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานทางคุณภาพและบริการควบคูไปดวยอยางตอเนื่อง เพื่อ

ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใ ชงานไดอยางพอเพียง
กอใหเกิดการสราง สะสม พัฒนา ถายทอดและตอยอดองคความรู
ที่ทันสมัย ขับเคลื่อนและยกระดับความสามารถการแขงขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ สรางและพัฒนาความรูดานการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อไปสู “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปานกลาง และกลายเปนประเทศพัฒนาแลว
เปาหมายของแพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรม
เพือ่ เพิม่ ความสามารถการแขงขัน คือ “ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข ง ขั น ของประเทศด ว ยการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม” โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ไดแก
KR3.1 อั น ดั บ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข ง ขั น ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดโดย IMD อยูใน 30 อันดับแรก
KR3.2 ดัชนีความสามารถดานนวัตกรรม (GII) ของไทยดีขึ้น
อยางเนื่อง
KR3.3 สัดสวนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองตอการพึง่ พา
เทคโนโลยีจากภายนอกเพิ่มขึ้นจาก 10:90 เปน 30:70
KR3.4 จํานวนวิสาหกิจเริ่มตน (Startups) และวิสาหกิจ
ฐานนวัตกรรม (Innovation-driven Enterprises: IDEs) ที่มี
ศักยภาพเติบโตไดอยางกาวกระโดด 5,000 ราย
แพลตฟอรมที่ 3 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขัน ประกอบดวย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ
โปรแกรมที่ 11 สรางและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มตน
(Startup) พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจนวัตกรรม
โปรแกรมที่ 12 โครงสรางพื้นฐานทางคุณภาพและบริการ
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โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ
การยกระดั บ ความสามารถการแข ง ขั น และวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ เปนโปรแกรมที่ตอบประเด็นความทาทายดาน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและ
บริการใหทันกับแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของโลก ผานการ
พัฒนาแพลตฟอรมนวัตกรรมในดานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
และโอกาสในการพัฒนาสูงเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันในกลุมอุตสาหกรรมยุทธศาสตร การปรับโครงสรางการ
ผลิต โครงสรางการแขงขัน การเพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและปจจัย
การผลิต การลดตนทุน การลดทรัพยากร การลดตัวกลางการทํา
ธุรกรรม การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร (Technology Localization) การบมเพาะ
ผูป ระกอบการ การเพิม่ ศักยภาพดานการวิจยั พัฒนา และนวัตกรรม
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย (RDI for S-Curve
Industries) การยกระดับและสรางศักยภาพทางการแขงขันของ
ผูประกอบการไทยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการพัฒนา
แพลตฟอรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบตางๆ
เชน แพลตฟอรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) ในกลุม อุตสาหกรรมยุทธศาสตร
ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและ
การแพทย อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุชวี ภาพ และอุตสาหกรรม
การทองเทีย่ ว แพลตฟอรมเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy)
เพื่อใหผูประกอบการสามารถนําองคความรูจากภูมิปญญาและ
ทรัพยากรในพื้นที่ไปตอยอดและใชประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
แพลตฟอรมที่สนับสนุนผูประกอบการใชประโยชนจากขอมูล
และป ญ ญาประดิ ษ ฐ เ พื่ อ วิ เ คราะห แ ละสร า งความได เ ปรี ย บ
ทางเศรษฐกิจ (AI & Data Economy) รวมทั้งแพลตฟอรม
เศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) ที่ใหผูประกอบการสราง
ความรวมมือทางธุรกิจเพื่อเกิดรูปแบบสินคาและบริการใหม
ที่ตอบรับความตองการของผูบริโภค
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแขงขันและวาง
รากฐานทางเศรษฐกิจ มีเปาหมาย 3 ประการ คือ
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เปาหมายที่ 1 O3.10a พัฒนาและยกระดับความสามารถ
การแขงขันของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตรดวย
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ดังนี้
KR3.10a.1 ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม S-Curves
มียอดขายเพิ่มขึ้นจากสินคาและบริการนวัตกรรมที่ตอยอดจาก
งานวิจัยและพัฒนา รอยละ 10 ตอป
KR3.10a.2 จํานวนผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรม New
S-Curves จากการบมเพาะหรือรวมลงทุนกับภาครัฐดานการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขึ้น
KR3.10a.3 การพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีจากตางประเทศสําหรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร (Technology Localization) มีจํานวน
เพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 2 O3.10b ตอยอดอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและ
วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแนวคิด BCG มีผลสัมฤทธิ์
ที่สําคัญ ดังนี้
KR3.10b.1 สรางมูลคาเพิม่ จากงานวิจยั และพัฒนาในอุตสาหกรรม
เปาหมายบนฐานเศรษฐกิจ BCG (เกษตรและอาหาร การแพทย
สุขภาพ การทองเที่ยว และเศรษฐกิจสรางสรรค พลังงานและ
วัสดุชีวภาพ) ไมต่ํากวารอยละ10 ของ GDP
KR3.10b.2 เกิดการจางงาน knowledge worker ในอุตสาหกรรม
เปาหมาย BCG เพิ่มขึ้น 1,000,000 คน
KR3.10b.3 การลงทุนรวมรัฐและเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอรม
บริการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม BCG
KR3.10b.4 เพิม่ eco-efficiency จากการลดการใชทรัพยากร
และการเกิดของเสีย
KR3.10b.5 ระบบขอมูลเพือ่ การตัดสินใจในอุตสาหกรรมสําคัญ
เปาหมายที่ 3 O3.10c สรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากธุรกิจ
แพลตฟอรม มีผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ดังนี้
KR3.10c.1 จํานวนธุรกิจแพลตฟอรมทีเ่ ปนของผูป ระกอบการไทย
เพิ่มขึ้น
KR3.10c.2 จํานวนผูป ระกอบการไทยทีใ่ ชประโยชนบนแพลตฟอรม
ของไทยและนานาชาติมีเพิ่มขึ้น
KR3.10c.3 มูลคาทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากธุรกิจแพลตฟอรม
ที่เปนของประเทศไทย
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
The most important ways of improving teaching
are:
1. Recognizing that good teaching is as much a
function of institution-wide infrastructure as it is a gift
with which some lucky academics are born. Thus,
policies and procedures that encourage good teaching

and assessment across the whole institution need to be
put in place.
2. Shifting the focus from the teacher to the learner,
and specifically, to define what learning outcomes
students are meant to achieve when teachers address
the topics they are meant to teach.
John Biggs & Catherine Tang, 2011



