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QA NEWS ฉบับนี้เสนอนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 โดยเปนสวน
ของแพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลือมล้ํา
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปนการดําเนินการที่สําคัญ
ในการพัฒนาและยกระดับประเทศใหเปนประเทศรายไดสูง ที่มี
การกระจายรายไดอยางทั่วถึง เปนการวางรากฐานที่มั่นคงใหกับ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต การสงเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนทองถิน่
ใหสามารถมีความเขมแข็ง มีศกั ยภาพในการแขงขัน พึง่ พาตนเองได
จะกอใหเกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเปนอยู
ของประชาชนในชุ ม ชนให ดี ขึ้ น และนํ า ไปสู ก ารแก ไ ขป ญ หา
ความยากจน ความเลื่อมล้ํา และความไมเสมอภาคตามเปาหมาย
การพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม เพื่อใหประชาชนไดรับผลประโยชน
จากการพัฒนาอยางทั่วถึง และเปนธรรม ผานการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชนใหกลายเปนชุมชนนวัตกรรมและมี
นวัตกรในชุมชน การใชนวัตกรรมสังคมเขาไปชวยแกปญ
 หาในชุมชน
สงเสริมการสรางมูลคาเพิม่ จากทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม เพื่อสรางรายไดใหเกษตรกร วิสาหกิจเริ่มตน และ
วิสาหกิจชุมชน การแกไขปญหาความยากจนอยางแมนยําในทุกมิติ
ดวยการวิเคราะหสถานการณจากฐานขอมูลขนาดใหญ รวมไปถึง
การกระจายความเจริญสูเ มืองตางๆ ทุกภูมภิ าค ใหเปนแหลงสรางงาน
สรางรายได ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนความสามารถของคน
ในพื้นที่
แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพืน้ ที่ และลดความเหลือมล้าํ มีเปาหมายและผลสัมฤทธิท์ ส่ี าํ คัญ
ไดแก
เปาหมาย กระจายความเจริญและสรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจสังคมทองถิ่น ดวยความรูและนวัตกรรม
ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ
KR4.1 ชุมชนทีม่ ขี ดี ความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart

Community) มีศกั ยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดลอม
ของชุมชน
KR4.2 รายไดของคนจนกลุมรายไดรอยละ 40 ลางเพิ่มขึ้น
รอยละ 15 อยางทั่วถึง
KR4.3 เกิดการกระจายความเจริญสูภ มู ภิ าค โดยมีเมืองศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจที่สรางโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
KR4.4 ดัชนีการพัฒนาอยางทัว่ ถึง (Inclusive Development
Index: IDI) ของไทยดีขึ้น
แพลตฟอรมที่ 4 การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ํา ประกอบดวย 3 โปรแกรม คือ
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
นวัตกรรม
โปรแกรมที่ 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแมนยํา
โปรแกรมที่ 15 เมืองนาอยูแ ละการกระจายศูนยกลางความเจริญ
โปรแกรมที่ 13 นวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและ
ชุมชนนวัตกรรม
จากทิศทางการปฏิรูปประเทศที่มุงสูเปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทําใหมีการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ใหประเทศไทยหลุดพน
จากกับดักรายไดปานกลาง ควบคูไ ปกับการลดปญหาความเหลือ่ มล้าํ
โดยอาศัยองคความรูและนวัตกรรม ตามหลักคิดประเทศไทย 4.0
ทามกลางสถานการณที่สังคม ชุมชนทองถิ่น ในปจจุบัน มีพลวัต
และความซับซอนสูง และมีลักษณะเชื่อมโยงตอเนื่องเปนความ
ทาทายที่สําคัญ ภาคสวนตางๆ ในสังคมจึงจําเปนตองมีความ
สามารถในการ “ตัง้ รับ” และ“ปรับตัว” ซึง่ การตัดสินใจทีด่ ี ตองการ
ขอมูล ความรู การถอดประสบการณ ที่จะไดมาจาก “งานวิจัย”
การที่ชาวบานจะสามารถปรับตัวสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
อีกทั้งยังเปนพลังรวมขับเคลื่อนประเทศสู “ประเทศไทย 4.0”
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ตามเปาหมายของนโยบายไดนน้ั การพัฒนาใหคนไทยเปน “คนไทย
4.0” จึงเปนหัวใจสําคัญ ซึง่ จะตองมีคณ
ุ ลักษณะสําคัญ คือ การเปน
“นวัตกร” ที่สามารถสรางนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาเมือง ตลอดจนสรางมูลคาเพิ่ม ผลผลิตใหม หรือเศรษฐกิจ
สรางสรรคขึ้นมาได จากการจัดการทุนทางวัฒนธรรมทุนทาง
สังคม ทุนทางสิ่งแวดลอม
จากความท า ท า ยและเป า หมายในการขั บ เคลื่ อ นสู
ประเทศไทย 4.0 ตองสรางและใชนวัตกรรมในการแกปญหา แต
แนวคิดหลักที่ผานมามุงเนนนวัตกรรมที่เปนเทคโนโลยี และสราง
นวัตกรรมจากบุคคลภายนอก เชน นักวิชาการ นักเทคโนโลยี ซึ่ง
มีขอจํากัดในเรื่องการไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
และปญหาการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน จึงเกิดแนวคิดใหม คือ
การใหชุมชน ชาวบานที่ตองการนวัตกรรมเปนผูสรางนวัตกรรม
เปนหลัก โดยมีหนวยงาน ภาคีตา งๆ เขามามีสว นรวมในกระบวนการ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ในการบริ ห าร
จัดการตนเอง มีความสามารถในการบริหารหวงโซคุณคาเพื่อ
เศรษฐกิจทองถิน่ ตลอดจนมีการสรางระบบขอมูลและแพลตฟอรม
ความรูเ พือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเปาหมายปลายทาง
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(Ultimate Goal) คือ การสรางโอกาสใหชาวบาน ไดลุกขึ้นมาแก
ปญหาของชุมชนเอง สรางความความเขมแข็งเพื่อสรางรายได
ลดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว
สามารถตั้งรับปรับตัวกับกระแสตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วได
บนฐานคิดที่เชื่อวา “การสรางประเทศ จะตองสรางจากฐานราก
ที่มีพลังและเชื่อมรอยงานใหเกิดขึ้นกระจายในทุกพื้นที่..”
โปรแกรมที่ 13 มีเปาหมาย คือ “เพิ่มขีดความสามารถของ
ชุมชนทองถิน่ ในการพัฒนา การพึง่ ตนและการจัดการตนเองบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ ไดแก
KR4.13.1 เกิดนวัตกรรมชุมชน วิสาหกิจชุมชน และ Smart
SMEs เพื่อยกระดับรายไดใหกับชุมชนปละ 1,000 นวัตกรรม
KR4.13.2 จํานวน Smart Community/ชุมชนนวัตกรรม
มีความสามารถในการพัฒนาการพึ่งตนเอง และจัดการตนเอง
เพิ่มขึ้น 3,000 ชุมชน ภายใน 3 ป (ปละ 1,000 ชุมชน)
KR4.13.3 มูลคาเศรษฐกิจสรางสรรคบนฐานทุน ทรัพยากร
วัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป
(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.

Analyzing : supporting assertions through the use of evidence and arguments
advertise
compare
differentiate
identify
prioritize

analyze
connect
distinguish
illistrate
question

break down
contrast
divide
infer
select

categorize
correlate
establish
investigate
separate

classify
criticize
examine
ordert
verify

collect
diagram
explain
outline

Evaluating : coming to a judgment on the value of information or the validity of arguments
appraise
criticize
discriminate
justify
score

argue
critique
evaluate
predict
select

assess
debate
grade
prioritize
support

choose
decide
integrate
rate
value

conclude
defend
interpret
recommend

convince
determine
judge
reframe



