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บทสรุปผู้บริหาร
การขับเคลื่อนไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนและทั่วถึงตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและเพียงพอเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมซึ่งเป็นฐานส�ำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแก้ไขปัญหาส�ำคัญทาง
สังคม โดยการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมต้องค�ำนึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญของโลก ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นโยบายขับเคลื่อนที่ส�ำคัญของรัฐบาล
และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร
วิจยั และนวัตกรรม จัดท�ำ “แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)”
ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงกับแผนการศึกษาและแผนพัฒนาแรงงานของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมีทักษะแลคุณลักษณะ
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลิตทรัพย์สินทาปัญญา
ให้กับประเทศ (๒) เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาต่อยอด
และน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้ และ (๓) เพือ่ สร้างระบบการผลิตนักเรียนนักศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างทัว่ ถึง สามารถ
เป็นตัวป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมฯ ฉบับนี้ ได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า “มีบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศกลุ่มรายได้สูง และ
เติบโตอย่างทั่วถึง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙” ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
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กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมระดับหัวรถจักร ประกอบด้วย
มาตรการส�ำคัญ ได้แก่ (๑) พัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคม
และชุมชน (๒) พัฒนาบุคลากรรองรับธุรกิจนวัตกรรม และ (๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายบุคลากร
ระดับหัวรถจักรระหว่างประเทศหรือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ (Brain circulation)
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชนด้วยบุคลากรวิจยั และ
นวัตกรรมคุณภาพสูง ประกอบด้วยมาตรการส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่เส้นทางอาชีพ
หรือมีสว่ นร่วมในกิจกรรมวิจยั และนวัตกรรม (๒) เพิม่ จ�ำนวนและคุณภาพวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และช่างเทคนิค
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ (๓) เพิม่ จ�ำนวนและคุณภาพนักบริหารจัดการ
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๓ เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยมาตรการส�ำคัญ (๑) เพิ่มเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่สาย
อาชีพวิจยั และนวัตกรรม (๒) ส่งเสริมการใช้ผมู้ คี วามสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ และ (๓) เพิม่ สัดส่วนผูเ้ รียน
สายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสู่สายอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นฐานส�ำคัญของ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต
ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้ระบุแนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งรายละเอียด
โครงการหรือกิจกรรมในแต่ละมาตรการในระยะ ๕ ปีแรก และตัวอย่างการด�ำเนินงานในระยะ ๑ ปี รวมทั้ง
ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด โดยมีกลไกการขับเคลื่อน และกลไกการติดตามและประเมินผลเพื่อทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อพลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
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สารบัญ
หน้า
บทน�ำ
๑
๑.แนวโน้มโลกที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๓
๒.ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
๗
๒.๑) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๗
๒.๒) ภาพรวมบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยและประเด็นท้าทาย
๑๕
๓.สถานภาพการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
๑๘
๓.๑) สถานภาพและเป้าหมายความต้องการบุคลากรวิจัยและพัฒนา
๑๙
๓.๒) สถานภาพของผู้เข้าศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๒
๓.๓) ความต้องการบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๒๕
๓.๔) อาชีพและทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
๒๗
๓.๕) แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
๒๙
๔.แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๓๓
๔.๑) วิสัยทัศน์
๓๓
๔.๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๓๓
๔.๓) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๓๔
๔.๔) ตัวอย่างแผนการด�ำเนินงานในระยะ ๑ ปี
๕๘
๑. การบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากนักเรียนทุนรัฐบาล
๕๘
๒. การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย (Brain Gain)
๕๙
๓. การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและ
๕๙
สถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน
(Talent mobility)
๔. การขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
๖๑
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
๕. การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๖๒
๕.กลไกขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล
๖๔
๕.๑) การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
๖๔
๕.๒) แนวทางการติดตามและประเมินผล
๖๕
๕.๓) เป้าหมายที่คาดว่าจะบรรลุภายใน ๒๐ ปี
๖๖
ภาคผนวก ก รายนามคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๖๙
ภาคผนวก ข กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๗๐
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ภาคผนวก ค รายนามผู้มีส่วนร่วมด�ำเนินการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม ๗๒
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๓.๑ ร้อยละผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีของต่างประเทศ
ตารางที่ ๓.๒ สรุปจ�ำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอดเทียบกับ
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด แยกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ ๓.๓ ความต้องการบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตารางที่ ๓.๔ ตัวอย่างอาชีพและทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
ตารางที่ ๕.๑ แผนที่น�ำทางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

หน้า
๒๓
๒๕
๒๖-๒๗
๒๘-๒๙
๖๗-๖๘
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑.๑ ตัวอย่างแนวโน้มโลกที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากร
๖
ภาพที่ ๑.๒ ผลกระทบของระบบอัตโนมัติ
๖
ภาพที่ ๒.๑ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
๑๒
ภาพที่ ๒.๒ ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
๑๒
ภาพที่ ๒.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)
๑๕
ภาพที่ ๒.๔ ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเด็นท้าทายของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ๑๗
ภาพที่ ๓.๑ จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเต็มเวลาภาคเอกชนและภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๘ ๑๙
ภาพที่ ๓.๒ สัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ของประเทศไทยเทียบกับ
๒๐
ต่างประเทศ (ข้อมูลปีล่าสุดของต่างประเทศคือปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
ภาพที่ ๓.๓ ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาต่อหัวเปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
๒๑
ภาพที่ ๓.๔ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๒๒
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิทยาศาสตร์เทียบกับสาขาสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
ภาพที่ ๓.๕ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์เทียบกับสายสังคมศาสตร์
๒๓
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
ภาพที่ ๓.๖ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาโท-เอกสายวิทยาศาสตร์เทียบกับสายสังคมศาสตร์
๒๔
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙
ภาพที่ ๔.๑ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๓๓
ภาพที่ ๔.๒ รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการผลิตช่างเทคนิคแบบ ๔๕
บูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน (Work-integrated Learning: WiL)
ภาพที่ ๔.๓ กลไกการพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบความร่วมมือ ๔๘-๔๙
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Local industry-specific consortium) และ
รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (Government-to-government collaboration)
ภาพที่ ๕.๑ กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ๖๕
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ภาพที่ ข.๑ กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๗๔
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
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บทน�ำ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม นับได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดประการหนึ่งส�ำหรับการน�ำพาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) ซึ่งต้องขับเคลื่อนประเทศจากประเทศ
ทีใ่ ช้แรงงานเข้มข้นไปเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม กับดัก
ความเหลือ่ มล�ำ้ (Inequality trap) เกิดการกระจายรายได้ สร้างโอกาส ลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ของประชาชน และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance trap) เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เป็นประเทศ
ทีม่ คี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐
แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของโลกในมิตติ า่ งๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในหลายสาขาเข้าด้วยกัน ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ โดยจะท�ำให้โครงสร้างอุตสาหกรรม โครงสร้างการจ้างงานของประเทศเปลี่ยนแปลงไป
และเกิดอุตสาหกรรมใหม่ทตี่ อ้ งการบุคลากรทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละทักษะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ท�ำให้คนต้องพัฒนา
ตนเองให้มีทักษะใหม่ตลอดเวลา และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต นอกเหนือจากองค์ความรู้เฉพาะทางที่จ�ำเป็นต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ทักษะด้านอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
รวมถึงประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ก็มีความส�ำคัญเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ กับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยก�ำหนดให้เป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักในแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) วาระการขับเคลือ่ นประเทศไทย ๔.๐ แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
และ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นต้น
ส�ำหรับ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้
ศึกษาและทบทวนแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติทเี่ กีย่ วข้องดังกล่าว เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยง สอดคล้อง
และบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยที่แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ รองรับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และ
นวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนงานการวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ (Spearhead
research and innovation program) อันจะน�ำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ทัง้ นี้ แผนกลยุทธ์ฉบับนีจ้ ะมุง่ เน้นแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในระยะ ๕ ปีแรก ซึ่งจะรวมถึงโครงการทั้งที่เป็นข้อริเริ่มใหม่ และ
โครงการที่ได้ด�ำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันที่ควรได้รับการพัฒนา ต่อยอด และขยายผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานและสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในวงกว้างมากขึ้น
นอกจากนี้แผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับสถานการณ์
โลกและบริบทการพัฒนาประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต และจะมีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการที่มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ใน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพในโอกาสต่อไป
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๑

บทที่

แนวโน้มโลก

ที่จะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม

การเปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบนั เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว อยูใ่ นสภาวะ VUCA ซึง่ มีความผันผวน (Volatility)
ไม่แน่นอน (Uncertainty) ซับซ้อน (Complexity) และ คลุมเครือ (Ambiguity) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้
ล้วนแล้วแต่ท�ำให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบในหลายมิตทิ งั้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากร
ธรรมชาติ โดยได้มีการวิเคราะห์ว่า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีนัยส�ำคัญ ๕ ด้าน๑
ประกอบด้วย
๑) การเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างประชากร โดยมีจำ� นวนผูส้ งู อายุมากขึน้ ในทางกลับกัน มีจำ� นวนเด็กเกิด
และจ�ำนวนแรงงานลดลง ส่งผลให้อัตราการเติบโตของประเทศช้าลง การจะแก้ปัญหาดังกล่าวจ�ำเป็นต้องพัฒนา
แรงงานให้มีทักษะสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ
๒) ภูมริ ฐั ศาสตร์ใหม่ โดยในอนาคต ส่วนแบ่งผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกจะมาอยูท่ ปี่ ระเทศในแถบเอเชีย
มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน อย่ า งไรก็ ดี อั ต ราการเติบโตของประเทศจะขึ้นอยู่กับความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน บทบัญญัติว่าด้วยการแข่งขัน
ทางการค้า (Rules on competition) และบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Rules on intellectual
property) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการค้าของมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจเดิมอย่างสหรัฐอเมริกา
และยุโรปซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก�ำหนดกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
๓) โลกาภิวตั น์สง่ ผลให้แต่ละประเทศต้องพึง่ พาอาศัยกันมากขึน้ ในขณะเดียวกันก็เพิม่ ความเสีย่ งให้กบั
ทุกๆ ประเทศด้วยเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากกรณีทสี่ หราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปซึง่ ส่งผลกระทบ
ไม่แต่เฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพเอง แต่ยังส่งผลถึงประเทศอื่นด้วย นอกจากการเชื่อมต่อกันทางเศรษฐกิจ
ในด้านสังคมก็ยงั ต้องพึง่ ความร่วมมือกันเพือ่ พัฒนาสินค้าสาธารณะ (Public goods) อาทิ การแก้ปญ
ั หาโลกร้อน
การขจัดความขัดแย้งในระดับต่างๆ และการเปิดเสรีภาพทางการค้า ซึ่งจะเป็นไปได้ยากหากประเทศต่างๆ มุง่ เน้น
๑
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ถึงผลประโยชน์ภายในประเทศเป็นหลัก ประเทศไทยจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทีม่ อี งค์ความรูใ้ นด้านภูมริ ฐั ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ บูรณาการร่วมกับองค์ความรูใ้ นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ วางแผน บริหารจัดการ แก้ปญั หา
รวมไปถึงจัดล�ำดับความส�ำคัญระหว่างประเด็นเศรษฐกิจการเมืองระดับโลก และระดับประเทศให้เหมาะสม
๔) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความท้าทายมากขึ้น ความต้องการอาหารบางประเภท
เพิ่มมากขึ้นอัตราการใช้พลังงานสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ประเทศดังกล่าวเผชิญกับภาวการณ์ขาดแคลนพลังงาน
ต้องพึง่ พาพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั มีประเด็นท้าทายด้านการบริหารจัดการน�ำ้ และการป้องกันภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าว
๕) การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด อาจท�ำให้เกิดภัยคุกคาม เช่น สงครามไซเบอร์ (Cyber war)
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยควบรวม
องค์ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันเกิดเป็นเทคโนโลยีพลิกโฉมฉับพลัน (Disruptive technology)
ท�ำให้ตอ้ งมีการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละทักษะใหม่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น๒ อินเทอร์เน็ตเคลือ่ นที่ (Mobile internet)
การวางระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู้ (Automation of knowledge work)
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) หุ่นยนต์
ขั้นสูง (Advanced robotics) การถอดรหัสพันธุกรรม (Next-generation genomics) ยานยนต์อัตโนมัติ
(Autonomous vehicles) หน่วยเก็บพลังงาน (Energy storage) การพิมพ์ ๓ มิติ (3D printing) วัสดุขั้นสูง
(Advanced materials) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อทุกภาคส่วน
ของไทย ทั้งเป็นการยกระดับการด�ำเนินงานและกระตุ้นให้เกิดการเตรียมพร้อมรับมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อาทิ (๑) เพิม่ ประสิทธิภาพและเพิม่ ความโปร่งใสในการท�ำธุรกรรมและการให้บริการของภาครัฐและภาคเอกชน
(๒) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ผ่านการปรับโครงสร้างการผลิต โครงสร้าง
การแข่งขัน เพิ่มผลิตภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ เปลี่ยนรูปแบบวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
ลดต้ น ทุ น ลดทรัพ ยากร ลดตัวกลางการท� ำ ธุ ร กรรม และเพิ่ ม โอกาสให้ แ ก่ บริ ษั ท จั ด ตั้ ง ใหม่ (Startups)
(๓) เพิ่มความปลอดภัย และแก้ปัญหาการจราจร โดยภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและการจัดการเพื่อ
รองรับ (๔) ยกระดับด้านสุขภาพและการแพทย์ เพิ่มอายุขัยของประชากร ปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ตอบโจทย์เฉพาะ ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมข้อก�ำหนดทางจริยธรรมและกฎหมาย
รองรับ และ (๕) เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนของโลก ลดต้นทุนในการผลิต
พลังงาน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท�ำให้โครงสร้าง
อุตสาหกรรมโครงสร้างการจ้างงานของประเทศเปลี่ยนแปลงไป และเกิดอุตสาหกรรมใหม่ทตี่ อ้ งการบุคลากรทีม่ ี
องค์ความรูแ้ ละทักษะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ท�ำให้คนต้องพัฒนาคนเองให้มที กั ษะใหม่ตลอดเวลา และปรับเปลีย่ น
วิถชี วี ติ ซึง่ นอกเหนือจากองค์ความรูเ้ ฉพาะทางทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
แล้ว จ�ำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตและการท�ำงานรองรับการก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่ ๒๑ ตัวอย่างเช่น องค์กร Partnership for 21st Century Learning (เครือข่าย P21) ได้พัฒนา
กรอบแนวคิดการน�ำทักษะและองค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ผนวกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน
ส�ำหรับตัวอย่างทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ เช่น ด้านความสามารถทางความคิด (Cognitive ability)
๒

McKinsey Global Institute. Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.
อ้างใน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
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ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical reasoning) โดยในด้านความคิดสร้างสรรค์นนั้
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ที่ความคิดอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการท�ำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สามารถน�ำเสนอ
ความคิดให้ผู้อื่นได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ และเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์ที่ท�ำให้เกิดนวัตกรรมนั้น
จ�ำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจ และการยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาไปสู่ความส�ำเร็จได้ ในส่วนขององค์ความรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ ๒๑ จะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างองค์ความรูห้ ลายสาขา เช่น ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental literacy) ซึ่งต้องการให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว พร้อมทั้งสามารถอาศัยการคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้๓
ส�ำหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโลกตามที่กล่าวมาข้างต้นเช่นกัน
ดังนัน้ ทุกภาคส่วนจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวเรียนรูเ้ พือ่ ให้เข้าใจถึงผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ รวมไปถึงการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ในส่วนของผูก้ ำ� หนดนโยบายต้องปรับเปลีย่ นการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ ชั ดเจน มี จุด มุ ่ ง เน้ น และสามารถน� ำ ไปปฏิ บัติ ไ ด้ เพื่ อ รองรับ
การเปลีย่ นแปลงทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในหลากหลายมิตไิ ด้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม น�ำไปสู่การสร้างความมัน่ คง
มั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐

กรณีศึกษา: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ท�ำให้เกิดการจ้างงานรูปแบบใหม่ และทดแทนการจ้างงานในรูปแบบเดิม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ท�ำให้เกิดระบบ
อัตโนมัติ (Automation) ซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่า ระบบดังกล่าวก�ำลังเข้ามาแทนที่แรงงานที่มี
อยู่เดิม และจะส่งผลให้อัตราการจ้างงานลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์
กรณีศกึ ษาของประเทศเยอรมนี พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้หนุ่ ยนต์และคอมพิวเตอร์จะส่งผล
ให้การจ้างแรงงานในสายการประกอบและผลิตลดลง ๖๑๐,๐๐๐ ต�ำแหน่งงาน แต่กลับท�ำให้เกิด
การจ้างงานใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) ประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ ต�ำแหน่งงาน
ที่มา: Boston Consulting Group (๒๕๕๘). Man and Machine in Industry 4.0
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ภาพที่ ๑.๑ ตัวอย่างแนวโน้มโลกที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากร

• Data Science
• System Integrating
• Neural Network
• Programming
• Nanotechnology
• Sensoring

• Advanced
Mathematics
• Biologics
• Quantum Physics
• Network architecture
• Bioinformatics

echnology Skills
• Programing
• Digital Media
• Psychology
• Behavioral

21st Century interdisciplinary themes
• Financial,
• Civic Literacy
Economics,
• Health Literacy
Business and
• Environmental
Enterpreneurial
Literacy
Literacy
• Global Awareness

• Global Digital
Economics
• Inter Entity
Relations
• Psychology

• Behavioral Science • Global Politics
• Environmental
• Development
Engineering
• Agricultural science
• Civil Engineering
• Chemistry

• Biomaterial
Production
Technology
• Genomics
• Metabolomics
• Omics

Cognitive Abilitie
• Creativity
• Logical Reasoning
• Problem Sensitivity
• Mathematical Reasoning
• Ability to Learn/Manage Complexity
echnical Skill
• Equipment Maintenance and Repair
• Equipment Operation and Control
• Quality Control
• Technology and User Experience Design
Process Skills
• Active Listening
• Critical Thinking
• Monitoring Self and Others
Competencies
• Commercial Acumen
• Transfer and Combination Skills
• Focus and Discipline
Leadership
Social Skill
Resource management skills

ที่มา: ๑) Boston Consulting Group (๒๐๑๕). Man and Machine in Industry 4.0.;
๒) Hanover Research (๒๐๑๔). Emerging and Future Trends in K-12 Education;
๓) Boston Consulting Group (๒๐๑๖). BCG Technology Advantage, April 2016;
๔) Gartner (๒๐๑๗). Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017;
๕) Global Citizen Foundation (๒๐๑๗);
๖) The Partnership for 21st Century Learning (๒๐๑๕). P21 Framework Definition;
๗) การวิเคราะห์ของ สวทน.
ภาพที่ ๑.๒ ผลกระทบของระบบอัตโนมัติ

ที่มา: ILO (๒๐๑๖). ASEAN in Transformation: The Future of Jobs at Risk of Automation
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บทที่

๒

ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ

๒.๑ อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลได้ก�ำหนดให้ “ประเทศไทย ๔.๐” เป็นโมเดลในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle income trap) กับดักความเหลื่อมล�้ำ
(Inequality trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance trap) โดยการพัฒนาคลัสเตอร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เป้าหมายเป็น ๑ ใน ๕ วาระหลักทีส่ ำ� คัญของแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นประเทศไทย ๔.๐
ซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เมื่อเทียบกับหลายประเทศ อย่างไรก็ดี ภายใต้การแข่งขันของระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
ประเทศไทยจะต้องปรับเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ (สวนช.) โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดท�ำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ซึ่งครอบคลุม ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ สร้างความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ซึง่ มีประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(๑) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ (๒) เศรษฐกิจ ดิจทิ ลั และข้อมูล (๓) ระบบโลจิสติกส์
(๔) การบริการมูลค่าสูง และ (๕) พลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย (๑) สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (๒) คนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ (๓) สุขภาพและคุณภาพชีวติ
(๔) การบริหารจัดการน�้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และ (๕) การกระจายความเจริญ
และเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิจยั และนวัตกรรมเพือ่ การสร้างองค์ความรูพ้ นื้ ฐานของประเทศ ซึง่ มีประเด็นยุทธศาสตร์
7
(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ประกอบด้วย (๑) องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน (๒) องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
และ (๓) การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน บุคลากร และระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ซึง่ มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) การปรับระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ (๒) บุคลากรและเครือข่ายการวิจัย
และนวัตกรรม (๓) ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (๔) เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม (๕) ระบบแรงจูงใจ (๖) โครงสร้าง
พื้นฐานคุณภาพแห่งชาติ และ (๗) โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรม
การเกษตรและสุขภาพ
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๒ ได้ระบุแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ (Spearhead research
and innovation program) โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑ ซึ่งมีแผนงานวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญและ
สอดคล้องกับ ๑๐ อุตสาหกรรมตามเป้าหมายวาระขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐๔ ดังนี้
การต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curve) เป็นอุตสาหกรรมซึง่ มีฐานทีแ่ ข็งแรงอยูแ่ ล้วใน
ระดับหนึง่ แต่จ�ำเป็นต้องต่อยอดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และรังสรรค์นวัตกรรม เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
และสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ประกอบไปด้วย
๑) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation automotive) ได้แก่ การผลิตเครือ่ งยนต์และ
ชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์ ผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ผลิตชิน้ ส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ผลิตอุปกรณ์สำ� หรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)
ผลิตยางล้อ ผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก�ำลัง ผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุ
กระบอกสูบต�ำ่ กว่า ๒๔๘ ลูกบาศก์เซนติเมตร) ยานยนต์ไฟฟ้า มีแผนงานวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดอุบัติเหตุทางการจราจร การพัฒนาระบบ
การกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและเชือ่ มโยงกับระบบพลังงานใหม่ของสังคม การสร้างขีดความสามารถของห่วงโซ่อปุ ทาน
(Supply chain) และพัฒนาบุคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระดับโลก
๒) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart electronics) ได้แก่ การผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
เช่น SSD, OLED/Flat panel display, Internet of Things/Smart home และ Wearable devices เป็นต้น
กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิม เช่น HDD, Multilayer PCB และ Flexible printed circuit เป็นต้น และกลุ่มกิจการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Embedded system design และ IC design เป็นต้น มีแผนงานการวิจัย
และนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะและเทคโนโลยีอปุ กรณ์ปลายทาง (Smart electronics
and terminal endpoint technologies) มุง่ เน้นการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทมี่ คี วามชาญฉลาด
ภายในตัวด้วยการติดตั้งระบบฝังตัว (Embedded system) และเซนเซอร์ลงไปในอุปกรณ์เพือ่ ให้สามารถท�ำงาน
ได้หลายหน้าที่ ลดขนาดและน�้ำหนักเพื่อการน�ำไปประยุกต์ใช้ เช่น ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ การพัฒนาอุปกรณ์
ด้านดิจิทัลแบบพกพา (Wearable devices) รวมถึงการจัดให้มีกลไกสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
๔

พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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อัจฉริยะที่มีการพัฒนาและใช้งานภายในประเทศมากขึ้น
๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, medical and
wellness tourism) มีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ ๑) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness
tourism) มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจบริการสุขภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ค้นหาและวิเคราะห์ศักยภาพความพร้อมของพื้นที่ บุคลากร กิจกรรม พัฒนามาตรฐาน
ของสินค้าและการบริการ การพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูแ้ ละทักษะบริการเฉพาะด้าน ๒) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และวัฒนธรรมเพือ่ ส่งเสริมการผลิตอย่างสร้างสรรค์และเสริมพลังท้องถิน่ และชุมชนท่องเทีย่ ว (Community-based
Tourism: CBT) มุง่ เน้นการศึกษาผลกระทบด้านการท่องเทีย่ วต่อชุมชน การวิจยั รูปแบบการรัว่ ไหลและเชือ่ มโยง
การท่องเที่ยวชุมชน (Leakages and linkages) การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อ
การท่องเที่ยว การค้นหากลุ่มตลาดเป้าหมายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พัฒนาตัวชี้วัด
และเกณฑ์ประเมินความสุขชุมชนและนักท่องเที่ยวในการบริหารจัดการ CBT และผลกระทบในด้านอื่นๆ และ
๓) การท่องเทีย่ วทีแ่ ข่งขันได้ มัน่ คง และยัง่ ยืน มุง่ เน้นการศึกษาเพือ่ การกระจายความเสีย่ งในการพึง่ พานักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ ผลกระทบของความเสีย่ งจากความไม่สงบต่อภาคเศรษฐกิจท่องเทีย่ วและแนวทางการจัดการความเสีย่ ง
การสร้างตัวชี้วัดเพื่อติดตามทรัพยากรท่องเที่ยวหรือสร้างตัวชี้วัดเตือนภัย (Warning indicators) รวมไปถึง
ผลกระทบจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีม่ ตี อ่ การท่องเทีย่ ว เช่น เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing
economy) เป็นต้น
๔) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & biotechnology) มีแผนงาน
การวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture) เน้นการใช้ขอ้ มูลและเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ผลผลิตพืชไร่ที่เป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมมีคุณภาพและ
ปริมาณสม�ำ่ เสมอ เทคโนโลยีการติดตามและคาดการณ์ปริมาณและคุณภาพผลผลิต การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศ
ดิน และน�้ำ คลังภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อการเกษตร ตลอดจนการแปรผลและการพัฒนาแบบจ�ำลองเพื่อต่อยอด
เป็นซอฟแวร์หรือบริการเกษตรรูปแบบใหม่ เป็นต้น ในกลุ่มผลิตผลการเกษตรมูลค่าสูง มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า
ความปลอดภัย และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้วยการวิจัยต้นแบบสายพันธุ์พืชเศรษฐกิจลักษณะพิเศษ
เทคโนโลยีเซนเซอร์และโรงเรือนอัจฉริยะส�ำหรับพืชผลเกษตรเมืองร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต�่ำ การพัฒนา
ชุดตรวจด้านเกษตรและอาหาร การปรับปรุงพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามความต้องการของตลาดหรือ
เพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the future) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ
(Functional foods) อาหารทางการแพทย์ (Medical food) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplement)
นวัตกรรมอาหาร (Food innovation) เป็นต้น มีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ อาหารมูลค่า
เพิ่มสูงและสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ (Functional food and functional ingredient) การพัฒนาสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตร ตลอดจนพัฒนา
มาตรการป้องกันหรือปกป้องแหล่งสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่จากธรรมชาติที่เป็นของไทยจากการลักลอบศึกษา
พืชพันธุแ์ ละสิง่ มีชวี ติ ในไทยแล้วน�ำไปจดสิทธิบตั รโดยต่างชาติ
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การสร้าง ๕ อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพ
รองรับการแข่งขันในอนาคต ประกอบไปด้วย
๑) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระบวนการฉีดพลาสติก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หุ่นยนต์ด้านการแพทย์
เป็นต้น มีแผนงานการวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ เครือ่ งจักรกลอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle:
AGV) โมดูลด้านระบบอัตโนมัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต การพัฒนาหุ่นยนต์บริการที่มีมูลค่าสูงและหุ่นยนต์
เฉพาะทาง (High-value services robots) ที่อ�ำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & logistics) ได้แก่ กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
เพื่อการขนส่ง ศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ทนั สมัย การบริการและซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair
and Overhaul: MRO) อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน ธุรกิจมูลค่าสูงทีต่ อ้ งการความเร็วจากการขนส่ง
ทางอากาศ (Time sensitive product) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) การผลิตชิ้น
ส่วนอากาศยาน ระบบน�ำทางและซอฟแวร์ตา่ งๆ และสถาบันการศึกษาและอบรมด้านการบิน เป็นต้น มีแผนงาน
การวิจยั และนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์อจั ฉริยะ (Smart logistics) โดยพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์อจั ฉริยะให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในอนาคต พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้เชือ่ มต่อ
กับสินค้าและเครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายความเชือ่ มโยงของระบบขนส่งภายในประเทศ ทัง้ ทางบก
ทางน�้ำ และทางอากาศ และการพัฒนา Intelligent logistics ๒) อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial
Vehicle: UAV) มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม UAV โดยเฉพาะโดรน (Drone) รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับปรุง
กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน และการควบคุมและก�ำกับดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ๓) เทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรมอวกาศ (Space industry technology) มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีอวกาศที่
ครอบคลุมดาวเทียมส�ำรวจโลก ดาวเทียมสื่อสาร และดาวเทียมเพื่อความมั่นคง รวมถึงการออกแบบและพัฒนา
ดาวเทียม การวิจัยและส�ำรวจอวกาศ (Space exploration) การพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานและผลิตภัณฑ์
Aerospace การพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ของดาวเทียมและระบบภาคพื้นดิน ๔) อุตสาหกรรมการบิน (Aviation)
มุง่ เน้นการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาศูนย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยาน
(Maintenance Repair and Overhual: MRO) การออกแบบและพัฒนาอากาศยานขนาดเล็ก การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อการผลิตชิ้นส่วน รวมทั้งการผลิตบุคลากร (นักบิน ช่างซ่อมบ�ำรุง) ที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
และ ๕) การขนส่งทางราง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการดูดซับ
และเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดฐานความรู้และสั่งสมองค์ความรู้เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการ
วิจัยนโยบาย การวิจัยพัฒนาระบบจัดการผู้โดยสาร ระบบจัดการเส้นทางและมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ด้านระบบขนส่งทางราง
๓) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & biochemicals) ได้แก่ อุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพครบวงจร เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ (Bio-Chemical/Bioplastic) การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) มีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ ๑) เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) มุ่งเน้น
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยในการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ของพันธุ์พืชที่
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ใช้ในการผลิต และหาพืชที่มีศักยภาพเหมาะสมเป็นวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคู่ขนานไป
กับการวิจัยและพัฒนาด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ๒) พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล การบริหารจัดการวัตถุดิบที่ครอบคลุมถึงการผลิต การแปรรูป การขนส่ง
การเก็บ ศูนย์ทดสอบ และมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy
efficiency) ในแต่ละภาคส่วน และ ๔) การกักเก็บพลังงาน (Energy storage) มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน
ของประเทศในประเด็นที่เร่งด่วน การพัฒนาระบบและวัสดุส�ำหรับกักเก็บพลังงาน การพัฒนาระบบจัดการ
แบตเตอรี่ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน
๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ได้แก่ สมองกลฝังตัว (Embedded software) ซอฟต์แวร์ช่วยใน
การบริหารจัดการ (Enterprise software) เนือ้ หาดิจทิ ลั (Digital content) ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูบ้ ริโภค (Consumer insight analytics and data center) ระบบประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud computing) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber security) การเชือ่ มต่อของสรรพสิง่ (Internet
of Things) เมืองอัจฉริยะ (Smart city) สื่อและอนิเมชั่นสร้างสรรค์ (Creative media and animation)
มีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ ๑) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data) และการเชื่อมโยง มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ให้สามารถเชื่อมต่อ
และสื่อสารกันได้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล เร่งรัดการพัฒนานักวิทยาศาสตร์
ข้อมูลและนักวิเคราะห์ข้อมูล ๒) เนื้อหาดิจิทัล (Digital content) มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ที่บูรณาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับองค์ความรูด้ า้ นอืน่ ๆ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต
เนื้อหาดิจิทัล การจัดเก็บมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบดิจิทัล
๕) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical hub) ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การแพทย์
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการติดตาม ปรึกษา วินิจฉัย และรักษา การผลิต
เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ การผลิตยา ยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologics) ชีววัตถุคล้ายคลึง
(Biosimilars) และการผลิตยาสมุนไพร มีแผนงานการวิจัยและนวัตกรรมส�ำคัญ ได้แก่ ๑) เครื่องมือแพทย์
(Medical devices) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกัน
บุคลากรทางการแพทย์ การใช้ระบบสารสนเทศกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีชวี ภาพในการตรวจวินจิ ฉัย
ที่มีความจ�ำเพาะสูง ๒) สารชีวภัณฑ์หรือชีววัตถุ (Biologics) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง
(Biosimilars) โมโนโคลนอลแอนติบอดี และวัคซีนพืน้ ฐาน การพัฒนาสูตร การผลิตและการวิเคราะห์ การทดสอบ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและในสัตว์ทดลอง ผ่านกระบวนการที่มีมาตรฐานสากล และ
๓) การบริการทางการแพทย์ (Medical services) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานที่ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย และทั่วถึงทั้งใน
ภาวะปกติและสาธารณภัย พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระดับอ�ำเภอ
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ภาพที่ ๒.๑ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ทีม่ า: กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ภาพที่ ๒.๒ ประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

ที่มา: (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
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ตัวอย่างแผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววัตถุ (Biologics)
     
(ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระยะ ๒๐ ปี ได้ก�ำหนดเป้าหมายของการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีววัตถุไว้เป็น ๓ ระยะ โดยในระยะสั้น (๑-๕ ปีแรก) มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและ
ผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) โมโนโคลนอลแอนติบอดี และวัคซีนพื้นฐาน การพัฒนา
สูตร การผลิตและการวิเคราะห์ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
และในสัตว์ทดลอง การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในมนุษย์ ในระยะกลาง (๕-๑๐ ปี)
จะมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุชนิดใหม่และวัคซีนชั้นสูง ในระยะยาว (๑๑-๑๕ ปี)
ประเทศไทยจะต้องมีความสามารถในการวิจยั พัฒนาและผลิตยาชีววัตถุชนิดใหม่ทมี่ คี วามจ�ำเพาะ
เจาะจงสูง รวมทั้งการน�ำยาชีววัตถุเก่าหรือทีห่ มดความคุม้ ครองมาวิจยั พัฒนาต่อยอดและใช้เพือ่
ให้เกิดผลแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy) ได้อย่างครบวงจรและเป็นมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ การจะตอบเป้าหมายดังกล่าวได้จะต้องมีการพัฒนา Technology platform ใน
ประเทศให้เข้มแข็ง ซึง่ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ได้แก่ ชีววิทยาโมเลกุล การออกแบบ
โครงสร้างโมเลกุล พันธุวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ วิศวกรรมด้านการหมัก
เทคโนโลยีเซลล์ ชีววิทยาภูมิคุ้มกัน ระบาดวิทยา พยาธิวิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวสารสนเทศ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของอุตสาหกรรมนี้ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากลและจ�ำเป็นต่ออุตสาหกรรมยาชีววัตถุ การพัฒนามาตรฐานการทดสอบในสัตว์ทดลองในระยะ
ก่อนคลินกิ การพัฒนาแนวทางการวิจยั ทางคลินกิ ตามมาตรฐานการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีด่ ี การสนับสนุน
ให้โรงงานผลิตยาชีววัตถุมรี ะบบประกันคุณภาพการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการผลิตยาชีววัตถุ รวมถึงระบบ
การกระจายผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ระบบคลังสินค้าส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ เป็นต้น
การส่งเสริมเพือ่ ให้เกิดการเติบโตของอุตสาหกรรมยาชีววัตถุในประเทศไทยนัน้ ต้องอาศัย
ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากรัฐบาล กลุ่มอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย
กลุม่ โรงพยาบาล และภาคเอกชนหรือองค์กรต่างประเทศ โดยมีมาตรการส�ำคัญทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
อาทิ การให้สทิ ธิพเิ ศษแก่สนิ ค้าประเภทยาชีววัตถุให้สามารถใช้โควตาเต็มสัดส่วนของยอดจัดซือ้
ภายใต้บญ
ั ชีนวัตกรรมได้ การผลักดันให้ยาชีววัตถุทพี่ ฒ
ั นาและผลิตในประเทศและได้รบั มาตรฐาน
สากลขึน้ ทะเบียนเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยาชีววัตถุสามารถได้สทิ ธิ
ประโยชน์การลงทุนโดยไม่จำ� กัดบริเวณทีล่ งทุน การสนับสนุนทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทใี่ กล้ออกสูต่ ลาด
เพื่อให้ได้มาตรฐานสินค้าส่งออก และการให้แรงจูงใจต่อภาคเอกชนในการใช้โครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ส�ำหรับด้านการพัฒนาบุคลากร จะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับพัฒนา
บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ เข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสถาบันวิจัย
หรือบริษัทยาชีววัตถุชั้นน�ำในต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
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หน่วยวิจยั และภาคเอกชน จัดโครงการอบรม on-the-job training หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
อบรมระยะสั้นส�ำหรับนักวิจัยและนักศึกษา ผลักดันมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจาก
ต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (Diploma) ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาชีววัตถุหรือสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง พัฒนา
หลักสูตรอาชีวศึกษาด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life sciences) และวางแผนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทและเอกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาชีววัตถุ ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนา การทดลอง
ในสัตว์ การทดลองทางคลินิก และการผลิต รวมถึงปรับปรุงหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาให้มี
เนือ้ หาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาชีววัตถุมากขึ้น
ที่มา: ๑) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๒) บทสรุปแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายยาชีวเภสัชภัณฑ์ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor of innovation : EECi) เพื่อพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
และเชื่อมโยงผู้ผลิตนวัตกรรมและผู้ใช้นวัตกรรมทั้งในและข้ามห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งจะท�ำให้ EECi กลายเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวมโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการขยายผลงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ (Translational research infrastructure) เป็นศูนย์กลาง
การวิเคราะห์ทดสอบการมาตรฐานของประเทศ (National quality infrastructure) และเป็นแหล่งรวมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีผา่ นการสาธิตและกลไกต่างๆ จากภายในและต่างประเทศ โดยในระยะแรก ได้กำ� หนดพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจ
นวัตกรรมจ�ำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย ๑) ARIPOLIS ศูนย์กลางส่งเสริมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบ
อัจฉริยะ ๒) BIOPOLIS ศูนย์กลางส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ อาทิ พลังงาน พลังงานทดแทน อาหาร อาหารสัตว์
เครื่องส�ำอาง ยา เป็นต้น และ ๓) SPACE KRENOVAPOLIS ศูนย์กลางส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
ส่งเสริมงานเกีย่ วกับภูมสิ ารสนเทศ ดาวเทียม เทคโนโลยีการบินบางประเภท ในขณะเดียวกัน EECi เป็นโครงการ
ที่กระตุ้นความต้องการบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ท�ำให้เกิดการจ้างงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย
ของเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ๕,๖

๕
๖

ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๐) แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
สวทช. (๒๕๖๐) เอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi:Conceptual
Framework and Development Masterplan) วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
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ภาพที่ ๒.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

ที่มา: สวทช. (พ.ศ. ๒๕๖๐) เอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท�ำแผนพัฒนา
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

๒.๒ ภาพรวมบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยและประเด็นท้าทาย
การจะบรรลุเป้าหมายของประเทศไทย ๔.๐ ให้หลุดพ้นจากกับดักดังกล่าวข้างต้น จ�ำเป็นต้องพัฒนา
ทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ชุมชน และประชาชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขทางสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมนับเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการดังกล่าว ซึง่ แต่ละกลุม่ เป้าหมายมีความท้าทาย
เฉพาะด้านที่จ�ำเป็นจะต้องพัฒนาให้รองรับกับการพัฒนาประเทศ
กลุ่มแรงงานทั่วไป
จากข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีก�ำลังแรงงานอยู่ที่ประมาณ
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๓๘ ล้านคน โดยเป็นแรงงานในภาคการเกษตรถึง ๑๘ ล้านคน๗ และก�ำลังแรงงานส่วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงอายุ ๔๐ ปี
ขึ้นไป ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๔๕ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวจะเกษียณอายุ หรือพ้นวัยแรงงานไปใน ๒๐ ปีข้างหน้า๘
การพัฒนาแรงงานรุน่ ใหม่รวมถึงแรงงานในภาคเกษตรจึงมีความส�ำคัญ โดยในปัจจุบนั ผลิตภาพแรงงานไทยยังอยู่
ในระดับต�ำ่ โดยตามหลังประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษประมาณ ๓ เท่า และตามหลังสหรัฐอเมริกาอยู่ ๔ เท่า๙ ทั้งนี้
หากอาศัยข้อมูลดังกล่าว ผนวกกับการคาดการณ์จำ� นวนประชากรของประเทศ จะพบว่า การเพิม่ ผลิตภาพแรงงาน
ขึ้นอีกร้อยละ ๒๓ ก็จะมีผลเพียงแค่ช่วยรักษาระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศให้คงที่ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙๑๐
การจะพัฒนาผลิตภาพแรงงานเพียงเพื่อรักษาสถานภาพปัจจุบันจะท�ำให้ประเทศสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขันในระยะยาว จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องวางแผนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ซึ่งถือเป็น
คนกลุ่มใหญ่ของประเทศ อาทิ การพัฒนาก�ำลังแรงงาน STEM๑๑ การสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart farmers)
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ทั้งนี้ นักบริหารจัดการองค์ความรู้ชุมชนและ
ปราชญ์ชาวบ้าน ถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่ส�ำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในการยกระดับคุณภาพของเกษตรกรและ
แรงงานที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นได้
กลุ่มแรงงานทักษะกลางถึงทักษะสูง
กลุม่ แรงงานทักษะสูง ตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization)
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ผูเ้ ชีย่ วชาญ และช่างเทคนิค๑๒ ซึง่ รวมถึง วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ช่างเทคนิค
นักบริหารจัดการงานวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีแรงงานทักษะสูงร้อยละ ๑๓.๘
ในขณะทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ มีอยูร่ อ้ ยละ ๒๒ และ ๒๕ ตามล�ำดับ ส่วนประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ในกลุม่ ยุโรป
และสหรัฐอเมริกา มีสัดส่วนแรงงานทักษะสูงอยู่ที่ร้อยละ ๔๐ ถึง ๕๐ โดยบุคลากรกลุ่มนี้จ�ำเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี
ยกระดับการวิจยั และพัฒนาของประเทศให้ทดั เทียมกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ซึง่ จะต้องมีการวางแผนเตรียมการใน
ระยะยาว โดยผลิตนักเรียนและนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสัดส่วนทีเ่ หมาะสมเพือ่ สร้างตัวป้อน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพียงพอจะเข้าสูอ่ าชีพบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม การพัฒนาทักษะแรงงาน และการพัฒนาเส้นทาง
อาชีพบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมให้นา่ ดึงดูดมากยิง่ ขึน้ รวมถึงเชือ่ มโยงเครือข่ายกับผูเ้ ชีย่ วชาญต่างชาติ โดยเฉพาะ
ในสาขายุทธศาสตร์ที่มีความขาดแคลน
ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีม่ า: กรมส่งเสริมการเกษตร (๒๕๕๙) จ�ำนวนประชากรภาคเกษตร ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ http://www.agriinfo.doae.go.th/5year/
general/54-58/farmer54-58.pdf เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
๘
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
๙
ILO (พ.ศ. ๒๕๕๗). Key Indicators of the Labour Market (KILM)
๑๐
ค�ำนวณโดยอาศัยสมมุตฐิ านอัตราส่วนการมีสว่ นร่วมในก�ำลังแรงงาน (Labour force participation rate) ในแต่ละช่วงอายุคงทีร่ ะหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘
และ พ.ศ. ๒๕๗๙ กับข้อมูลคาดการณ์ประชากรปี พ.ศ. ๒๕๗๙
๑๑
STEM มาจากค�ำว่า science, technology, engineering and mathematics (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์)
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๒
๑) แรงงานทักษะสูงสามารถจ�ำแนกโดยใช้นยิ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื International Standard Classification of Occupation ปี ๒๐๐๘ (ISCO-๐๘)
จัดท�ำโดย International Labour Organisation (ILO) ที่ก�ำหนดให้อาชีพที่อาศัยทักษะขั้นสูง (high skill) ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพที่มีทักษะ
ระดับ managers, professionals และ technicians and associate professionals หรืออาชีพที่อยู่ในทักษะระดับ ๓-๔ (Skill levels ๓-๔)
ที่มา: ILO. http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_OCU_EN.pdf. เข้าถึงเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐;
๒) ข้อมูลสัดส่วนแรงงานทักษะสูงปีล่าสุดคือข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๗
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วิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)
วิสาหกิจเริ่มต้นฐานนวัตกรรม (Innovation startups) มีส่วนส�ำคัญในการน�ำพาชาติเข้าสู่ประเทศในโลก
ที่หนึ่ง การพัฒนาผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีจึงมีความส�ำคัญอย่างมาก เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและต่อยอด
งานวิจัยเพื่อการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และทางสังคม
กล่าวโดยสรุปแล้ว การจะขับเคลือ่ นประเทศให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ จะต้องอาศัยการมีสว่ นร่วม
ทั้งองคาพยพ ซึ่งหมายถึง ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็น
ฐานในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
เป้าหมายของไทยแลนด์ ๔.๐
ภาพที่ ๒.๔ ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยและประเด็นท้าทายของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
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บทที่

๓

สถานภาพการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ

การขับเคลื่อนกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนั้น จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
และอาศัยความร่วมมือของบุคลากรหลายกลุ่ม โดยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ฉบับนี้ จะสามารถจ�ำแนกออกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือบุคลากรที่ด�ำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา และ
บุคลากรที่มีบทบาทในกิจกรรมนวัตกรรม
บุคลากรวิจัยและพัฒนา จะประกอบไปด้วยบุคลากร ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) นักวิจัย หมายถึงผู้ที่ท�ำหน้าที่
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบใหม่ รวมถึงบริหารจัดการโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ๒) ผู้ช่วยวิจัย หมายถึงช่างเทคนิคหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาที่ต้องอาศัย
ความรู้เชิงเทคนิคและประสบการณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิจัย
และ ๓) บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ทั้งที่ใช้ทักษะและไม่ใช้ทักษะที่ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาหรือ
สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาโดยตรง๑๓
บุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งคือบุคลากรที่มีบทบาทในกิจกรรมนวัตกรรม๑๔ ทัง้ ทีเ่ ป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเชิงสังคม โดยนอกเหนือจากบุคลากรวิจยั และพัฒนาทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น บุคลากรกลุม่ นีอ้ าจรวมถึง
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักพัฒนาเทคโนโลยี นักประดิษฐ์ นวัตกร ช่างเทคนิค แรงงาน STEM เกษตรกร นักบริหาร
จัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม นักบริหารจัดการองค์ความรู้ และปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
นิยามของบุคลากรวิจยั และพัฒนานีเ้ ป็นนิยามทีจ่ ดั ท�ำโดย OECD ระบุไว้ใน Frascati Manual ทีม่ า: Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) (๒๐๑๕). Frascati Manual 2015 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-andtechnology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page164
๑๔
กิจกรรมนวัตกรรม หมายถึงกระบวนการต่างๆ ทัง้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การบริหารองค์กร การเงิน การใช้ประโยชน์พาณิชย์ และการลงทุน
เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ๆ ทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ ทีม่ า: Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD). Oslo Manual. http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf
๑๓
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ในแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมตามนิยามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น
และจะให้ความส�ำคัญครอบคลุมนักวิจยั ทัง้ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การแพทย์
และสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ที่มีบทบาทสอดคล้องกับประเด็นวิจยั และนวัตกรรม
ภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)
๓.๑ สถานภาพและเป้าหมายความต้องการบุคลากรวิจัยและพัฒนา
       ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบท�ำงานเต็มเวลา (Full time equivalent: FTE)
ทั้งสิ้น ๘๙,๖๑๗ คน-ปี (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๘) คิดเป็นสัดส่วนจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา ๑๓.๖ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยเป็นบุคลากรวิจยั และพัฒนาในภาครัฐ๑๕ ๔๐,๑๖๓ คน-ปี ภาคเอกชน ๔๙,๐๐๔ คน-ปี
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๕ และ ๕๕ ของบุคลากรวิจัยและพัฒนาทั้งหมด ตามล�ำดับ๑๖ โดยจะเห็นว่าในรอบ
ทศวรรษที่ผ่านมา สัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับบุคลากรวิจัยและ
พัฒนาภาครัฐ (ภาพที่ ๓.๑) และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูง เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ จะพบว่าประเทศดังกล่าวล้วน
แล้วแต่มีจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาต่อประชากรในสัดส่วนที่สูง และมีสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชนที่สูงกว่าภาครัฐ (ภาพที่ ๓.๒)
ภาพที่ ๓.๑ จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบเต็มเวลาภาคเอกชนและภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๘

ที่มา: ๑) สวทน. (พ.ศ. ๒๕๕๙) ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) สวทน.(พ.ศ. ๒๕๕๙) ผลการส�ำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เผยแพร่ในการสัมมนา CEO Innovation Forum ๒๐๑๗
๑๕
๑๖

ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐบาล สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานไม่ค้าก�ำไร และรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่มา ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ผลการส�ำรวจข้อมูล
การวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เผยแพร่ในการสัมมนา CEO Innovation Forum ๒๐๑๗
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ภาพที่ ๓.๒ สัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศ
(ข้อมูลปีล่าสุดของต่างประเทศคือปี พ.ศ. ๒๕๕๗)

ที่มา: IMD (๒๕๕๙) World Competitiveness Yearbook

หากพิจารณาตัวเลขนักวิจัยเพียงอย่างเดียว จะพบว่าภาครัฐมีสดั ส่วนของนักวิจัยระดับปริญญาโทและ
เอกที่สูงกว่าภาคเอกชน โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นักวิจัยส่วนใหญ่ของภาครัฐ (ร้อยละ ๖๑) ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รองลงมาคือปริญญาเอก (ร้อยละ ๓๒) และปริญญาตรี (ร้อยละ ๗) ในขณะที่ภาคเอกชนจะมีสัดส่วน
ทีก่ ลับกัน โดยมีนกั วิจยั ระดับปริญญาเอกเพียงร้อยละ ๒ ปริญญาโทร้อยละ ๑๐ และปริญญาตรีรอ้ ยละ ๘๘๑๗ ซึง่ อาจ
กล่าวได้ว่า ระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยยังไม่ได้มีความจ�ำเป็นต้องใช้นักวิจัยระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก หรือหากต้องการท�ำงานวิจัยและพัฒนาที่มีความจ�ำเป็นต้องใช้นักวิจัยระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ก็อาจจ้างหรือท�ำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ดังนั้น จึงควรมีมาตรการ
ยกระดับความสามารถในการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมของภาคเอกชนให้สงู ขึน้ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ
ได้ ซึ่งจะเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ควรมีมาตรการ
ส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐไปท�ำงานกับภาคเอกชน
นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาต่อบุคลากร จะพบว่าภาคเอกชน
มีความสามารถในการใช้ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาต่อหัวมากกว่าภาครัฐ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาคเอกชนมี
ค่าใช้จา่ ยวิจยั และพัฒนาต่อหัว ๑.๒๑ ล้านบาทต่อปี ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยดังกล่าวของภาครัฐอยูท่ ี่ ๐.๖๒ ล้านบาท
ต่อปี (ภาพที่ ๓.๓)
๑๗

ที่มา ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ผลการส�ำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เผยแพร่ในการสัมมนา CEO Innovation Forum 2017
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ภาพที่ ๓.๓ ค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาต่อหัวเปรียบเทียบระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ

ที่มา: ๑) ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาและข้อมูลบุคลากรวิจัยและพัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๗ จาก สวทน. (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ดัชนีวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) ข้อมูลค่าใช้จา่ ยด้านการวิจยั และพัฒนาและข้อมูลบุคลากรวิจยั และพัฒนา ปี ๒๕๕๘ จาก สวทน. (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ผลการส�ำรวจข้อมูลการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เผยแพร่ในการสัมมนา CEO Innovation Forum ๒๐๑๗

ดังนัน้ หากประเทศไทยต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในภาพรวมอย่างก้าวกระโดดเพือ่
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างยั่งยืน ก็ควรมุ่งเน้นการเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรวิจัย
และพัฒนาในภาคเอกชนเป็นส�ำคัญ และเน้นการเพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพของนักวิจัยระดับปริญญาโทและเอก
โดยในแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยมีสัดส่วนบุคลากรวิจัย
และพัฒนาที่ ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๑๘ โดยก�ำหนดให้มีสัดส่วนบุคลากรวิจัย
และพัฒนาในเอกชนเป็น ๑๖.๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน๑๙ และภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ เพื่อให้ประเทศไทย
มีสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทย
ควรมีบุคลากรวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ ๖๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยมีสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาใน
ภาคเอกชน ๓๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน๒๐

สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ที่ก�ำหนดเป้าหมายสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาไว้ที่ ๒๕ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑๙
ก�ำหนดเป้าหมายโดยตั้งสมมติฐานให้จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของภาครัฐเพิ่มขึ้นด้วยอัตราปกติ (๕ year moving average growth rate
อยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๖ โดยค�ำนวณจากข้อมูลจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของภาครัฐปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๘) และให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วน
หลักในการเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนา ให้ตอบเป้าหมายสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนา ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก�ำหนดโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (ที่มาของข้อมูลบุคลากรวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘)
๑๘
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๓.๒ สถานภาพของผู้เข้าศึกษาในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เข้าศึกษาในระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี
จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับต�ำ่ กว่าปริญญาตรี ได้แก่ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายวิทยาศาสตร์ มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับสายสังคมศาสตร์ โดยมีสัดส่วนอยู่ประมาณ
ร้อยละ ๕๗ ถึง ๖๐ ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙) ทั้งนี้หากพิจารณาแนวโน้มในรอบ ๑๐ ปีที่
ผ่านมา จะพบว่าจ�ำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ในสายวิทยาศาสตร์ในระดับ ปวช.และ ปวส. มีจ�ำนวนลดลงเล็กน้อย
ซึ่งสอดคล้องกับจ�ำนวนผู้เข้าศึกษาใหม่ระดับดังกล่าวในภาพรวม (ภาพที่ ๓.๔) อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เข้าศึกษา
สายวิทยาศาสตร์จะมีสัดส่วนสูง แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรระดับช่างเทคนิค
สะท้อนให้เห็นว่า ภาคอุตสาหกรรมอาจไม่ได้ขาดแคลนบุคลากรระดับ ปวช. และ ปวส. ในเชิงปริมาณ แต่มี
ปัญหาเรื่องคุณภาพของช่างเทคนิคที่มีทักษะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ภาพที่ ๓.๔ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิทยาศาสตร์เทียบกับสาขาสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (๒๕๕๙) ประมวลผลโดย สวทน.

ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์มีทั้งจ�ำนวนและสัดส่วน
ที่ต�่ำมาโดยตลอดและยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น โดยในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙) มีสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่
20

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ International Institute for Management Development (IMD) ได้จดั อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ
ทัง้ หมด ๖๑ ประเทศ โดยในด้านสัดส่วนบุคลากรวิจยั และพัฒนาต่อจ�ำนวนประชากร ประเทศทีอ่ ยูใ่ นอันดับที่ ๒๐ คือประเทศเบลเยียม ซึง่ มีสดั ส่วน
บุคลากรวิจยั และพัฒนาเป็น ๖๑.๓ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน โดยเป็นบุคลากรวิจยั และพัฒนาในภาคเอกชน ๓๔.๖ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
ส่วนประเทศไทยอยูใ่ นอันดับที่ ๔๙ มีบคุ ลากรวิจยั และพัฒนา ๑๒.๙ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน (ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๕๗) (ทีม่ า IMD (พ.ศ. ๒๕๕๙)
World Competitiveness Yearbook)
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ระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์เพียงร้อยละ ๓๓.๖ ซึ่งถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคที่เน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง และไต้หวัน เป็นต้น
(ตารางที่ ๓.๑) หากประเทศไทยต้องการที่จะยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรม ก็จ�ำเป็นต้องมีมาตรการ
ในการเพิ่มบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีสัดส่วนทัดเทียมกับประเทศพัฒนาแล้วเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต
ภาพที่ ๓.๕ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์เทียบกับสายสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๕๘) ประมวลผลโดย สวทน.

ตารางที่ ๓.๑ ร้อยละผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีของต่างประเทศ
ประเทศ

ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี

สิงคโปร์

๕๙.๔๐

ญี่ปุ่น

๕๗.๒๔

จีน

๔๙.๓๙

มาเลเซีย

๔๒.๔๘

ฮ่องกง

๔๑.๔๙

ไต้หวัน

๓๘.๑๑

ที่มา: IMD (๒๕๕๙) World Competitiveness Yearbook 2016
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ผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา จ�ำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกในสายวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้มีจ�ำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยมีทั้งจ�ำนวนและสัดส่วนที่ต�่ำเมื่อเทียบกับนักศึกษาสายสังคมศาสตร์ (ภาพที่ ๓.๖)
แม้วา่ ในแนวโน้มระยะยาว จะเห็นว่าจ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ในสายสังคมศาสตร์ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ส่งผลให้
จ�ำนวนผูเ้ ข้าศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและเอกในภาพรวมลดน้อยลง แต่จำ� นวนนักศึกษาเข้าใหม่ในสายวิทยาศาสตร์
ก็ยังไม่เพิ่มขึ้น ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรต้องมีมาตรการในเชิงรุกที่น่าดึงดูดและจูงใจมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มี
ผู้สนใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ภาพที่ ๓.๖ จ�ำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาโท-เอกสายวิทยาศาสตร์เทียบกับสายสังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙

ที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๕๘) ประมวลผลโดย สวทน.

การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้และทักษะระดับสูงให้เข้าสู่เส้นทาง
อาชีพวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้น�ำในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสร้างนวัตกรรมมูลค่าสูงที่เป็นประโยชน์
ทัง้ เชิงพาณิชย์และการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยมีมาตรการทีร่ องรับการพัฒนาเยาวชนกลุม่ ดังกล่าว
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยในแต่ละกลุ่มช่วงอายุจะมีผู้มีความสามารถระดับสูงที่
ควรได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพประมาณร้อยละ ๓๒๑ อย่างไรก็ตาม มาตรการพัฒนาเยาวชนกลุ่มดังกล่าวที่
มีในปัจจุบนั ยังคงท�ำได้อย่างจ�ำกัด (ดังตารางที่ ๓.๒) เยาวชนจ�ำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนภูมภิ าค ยังไม่ได้
รับการบ่มเพาะและต่อยอดศักยภาพอย่างเต็มที่ ประเทศไทยจึงควรมีมาตรการในการขยายผลการพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษให้ครอบคลุมเยาวชนกลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการขยายฐานบุคลากรระดับหัวรถจักรและ
เพิ่มโอกาสในการสร้างการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต
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ตารางที่ ๓.๒ สรุปจ�ำนวนผู้มีความสามารถพิเศษที่ควรได้รับการพัฒนาต่อยอด
เทียบกับจ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด แยกตามระดับการศึกษา
ประมาณการจ�ำนวนนักเรียน
จ�ำนวนนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถพิเศษที่ ได้รับ
การพัฒนาในแต่ละระดับ
ที่ควรได้รับการพัฒนา
(ประมาณร้อยละ ๓) (คน) การศึกษาในปัจจุบัน (คน/ปี)

ระดับการศึกษา

จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
(ข้อมูลปี พ.ศ.๒๕๕๙)

ประถมศึกษา

๔,๗๘๙,๘๖๗

๑๔๓,๖๙๖

๒,๐๐๐

มัธยมศึกษาตอนต้น

๒,๓๐๖,๖๐๔

๖๙,๑๙๘

๑๘,๓๐๐

มัธยมศึกษาตอนปลาย

๑,๗๓๗,๑๖๐

๕๒,๑๑๔

๒๔,๐๐๐

หมายเหตุ: จ�ำนวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละระดับชั้นปี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เท่ากับ
๖,๑๐๐ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่ากับ ๘,๐๐๐ คน รวมจ�ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(ม.๑-๓) ที่ได้รับการพัฒนาเท่ากับ ๑๘,๓๐๐ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) เท่ากับ ๒๔,๐๐๐ คน

๓.๓ ความต้องการบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
       ในกรณีที่ประเทศไทยต้องการเข้าสู่ความเป็นประเทศกลุ่มรายได้สูง ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบเศรษฐกิจให้กา้ วสูค่ วามเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ เน้นการสร้างมูลค่าเพิม่ ทีส่ งู หรือใช้เทคโนโลยีในระดับสูง
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกโฉมฉับพลัน อันจะส่งผลให้มีความต้องการบุคลากรในกลุ่มที่มี
วุฒกิ ารศึกษาทีส่ งู ขึน้ (ระดับปริญญาตรี โท และเอก) โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) อีกทั้งโครงสร้างความต้องการบุคลากรจะต้องสะท้อนความต้องการในการด�ำเนินกิจกรรม
วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มระดับสูงด้วย โดยมีตัวอย่างความต้องการบุคลากรสาขา วทน. ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม First S-curve ในระยะเวลา ๕ ปี แสดงได้ดังตารางที่ ๓.๓
       ทั้งนี้ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีความต้องการบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงในสัดส่วนที่มากน้อย
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร มีความต้องการบุคลากร วทน.
ในระดับปริญญาเอกในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพและปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา
เพือ่ ต่อยอดอุตสาหกรรมในสาขาดังกล่าวเมือ่ เทียบกับต่างประเทศ ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต์มคี วามต้องการ
บุคลากรสาขา วทน.ระดับปริญญาเอกน้อยมาก เนือ่ งจากลักษณะงานวิจยั และพัฒนาทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการจะเน้นเรือ่ ง
วิศวกรรมการผลิตมากกว่าวิศวกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้บุคลากรระดับปริญญาโทหรือตรีได้

อ้างอิงจากสถิติจ�ำนวนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษตามข้อเสนอในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๙ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
#@
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ตารางที่ ๓.๓ ความต้องการบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย๒๒

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ความต้องการบุคลากรสาขา วทน. (คนต่อ ๕ ปี)
ระดับปริญญาตรี               ระดับปริญญาโท               ระดับปริญญาเอก
๑๐,๓๓๙

๘๐๙

๘๕

การผลิตยานยนต์
และอุปกรณ์ขนส่ง

๙,๗๗๐

๗๗๐

๘๕

ยานยนต์สมัยใหม่

๕๖๙

๓๙

-

๑๓,๐๔๗

๒,๐๐๒

๔๘๕

การผลิตคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

๙,๘๔๕

๙๘๐

๔๑๕

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

๓,๒๐๒

๑,๐๒๒

๗๐

๓. การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

๕,๙๖๒

๕๑๓

๒๐๒

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และกลุ่มสุขภาพ

๕,๙๖๒

๕๑๓

๒๐๒

๑๒,๑๑๔

๔๒๔

๑๓๘

เกษตรกรรม ล่าสัตว์
ป่าไม้ และการประมง

๘,๙๗๐

๒๗๕

๓๐

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

๓,๑๔๔

๑๔๙

๑๐๘

๑. ยานยนต์

๒. อิเล็กทรอนิกส์

๔. การเกษตร

หมายเหตุ: เป็นการประมาณการส�ำหรับสถานการณ์ที่ต้องการให้ประเทศหลุดกับดักรายได้ปานกลาง สมมติฐานของการค�ำนวณ คือ การผลักดัน
อุตสาหกรรมใหม่นจะเป็นการพัฒนาทีเ่ น้นทีก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ทีส่ งู ซึง่ น่าจะท�ำให้ความต้องการก�ำลังคน วทน.ในกลุม่ ปริญญาตรี โท เอก สูงขึน้ การพยากรณ์
จะอาศัยการเทียบเคียงความต้องการก�ำลังคนจากกลุ่มธุรกิจชั้นน�ำของประเทศ โดยใช้เป้าหมายการสร้างมูลค่าเพิ่ม (เป้าหมาย ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่ง
ถูกก�ำหนดเอาไว้ในแผนการพัฒนา ๑๐ อุตสาหกรรมของคณะท�ำงานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน และเพิ่มสมมติฐานให้ความต้องการบุคลากร
สาขา วทน. ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไม่แตกต่างจากความต้องการบุคลากรสาขา วทน.ในระยะ ๕ ปีนบั จากช่วงเวลาของการศึกษาฉบับนี้
ทั้งนี้ นิยามของแต่ละอุตสาหกรรม S-Curves ก�ำหนดไว้ในบทที่ ๒ หัวข้อ ๒.๑
๒๒
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ตารางที่ ๓.๓ ความต้องการบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ต่อ)

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ความต้องการบุคลากรสาขา วทน. (คนต่อ ๕ ปี)
ระดับปริญญาตรี               ระดับปริญญาโท               ระดับปริญญาเอก

๕. อาหาร

๑๔,๙๔๕

๑,๐๘๕

๑๑๒

การผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม

๘,๖๖๐

๔๕๕

๕๐

อาหารเพื่ออนาคต

๖,๒๘๕

๖๓๐

๖๒

๕๖,๔๐๗

๔,๘๓๓

๑,๐๒๒

รวม

ที่มา: TDRI (พ.ศ. ๒๕๕๙) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการประมาณการและปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการก�ำลังคน
ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศไทย เสนอ สวทน.

๓.๔ อาชีพและทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
       ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ศาสตร์ขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ หลายกลุม่ ได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลก ท�ำให้เกิดนวัตกรรมเพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่
ภาคการผลิต เช่น ระบบอัตโนมัติ รวมถึงเกิดเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยวางกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ เช่น ระบบการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
มีความต้องการอาชีพรูปแบบใหม่ขึ้นมา ในขณะที่อาชีพบางส่วนก็จะเริ่มเป็นที่ต้องการน้อยลง ยกตัวอย่างเช่น
จากการส�ำรวจสถานประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า
กลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์จะมีความต้องการวิศวกรเครือ่ งกลลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่จะมี
ความต้องการวิศวกรหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ วิศวกรแมคคาทรอนิคส์ และวิศวกรคอมพิวเตอร์เพิม่ ขึน้ ๒๓ เป็นต้น
       ประการต่อมาที่ส�ำคัญคือ การเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมจ�ำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ
องค์ความรู้หลากหลายศาสตร์มากขึ้น ท�ำให้เกิดศาสตร์ใหม่ๆ ที่ผสมผสานองค์ความรู้จากศาสตร์เดิมที่มีในอดีต
น�ำมาสูก่ ารเกิดอาชีพใหม่ๆ เช่น วิศวกรกระบวนการชีวภาพ ทีม่ หี น้าทีอ่ อกแบบกระบวนการผลิตทีม่ กี ระบวนการ
ทางชีวภาพมาเกี่ยวข้อง และมีความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และชีวเคมี
๒๓

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (๒๕๕๗) โครงการศึกษาความต้องการบุคลากรและเทคโนโลยี
ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย เสนอต่อ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
27
(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

และอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม จ�ำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุลชีววิทยา
และชีวเคมี เป็นต้น๒๔
       นอกจากนีค้ วามก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังก่อให้เกิดประเด็นท้าทายใหม่ๆ ขึน้ ในภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม เช่น ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น ส่งผลให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมนอกจากจะต้องมี
ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาใดสาขาหนึ่งแล้ว ยังต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมนัน้ ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จ�ำเป็นต้องมีนกั วิทยาศาสตร์
อาหารทีม่ คี วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง (Regulatory affair scientist) เช่น กฎหมายด้านการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติยา มาตรฐานและแนวปฏิบัติส�ำหรับผลิตภัณฑ์ระดับสากล เช่น
มาตรฐาน Codex Alimentarius เป็นต้น
       ส�ำหรับประเทศไทยนั้น หากต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกลุ่ม S-curve ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งก็จะมี
ความต้องการบุคลากรในสาขาอาชีพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นี้ ตัวอย่างของอาชีพและทักษะทีเ่ ป็นความต้องการของ
อุตสาหกรรม S-curve ของประเทศไทย สามารถแสดงได้ดังตาราง ๓.๔
ตารางที่ ๓.๔ ตัวอย่างอาชีพและทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐

อุตสาหกรรม
S-Curve
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อาชีพ                       คุณวุฒิ                             ความรู้/ทักษะ

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ, การบิน
และโลจิสติกส์,
ดิจิทัล

นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล
วิศวกรข้อมูล
business
intelligence

ปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ สถิติ

• Data mining, data modeling,
data visualization
• Database management systems,
online analytical processing
(OLAP) and ETL (Extract,
transform, load) framework
• Statistical Analysis Platform
(Tableau, R, Python, SPSS)

เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ,
การแปรรูปอาหาร,
เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

วิศวกรกระบวนการ
ชีวภาพ

ปริญญาตรีหรือโท
สาขา วิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ

• การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านชีววิทยา
หรือเทคโนโลยีชีวภาพเข้ากับ
การออกแบบกระบวนการผลิต
• จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนั้ สูง ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (๒๕๕๙) สถานภาพของ
อุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพเพื่อการวางแนวทาง และแผนการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ตารางที่ ๓.๔ ตัวอย่างอาชีพและทักษะที่เป็นที่ต้องการสูงเพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐ (ต่อ)

อุตสาหกรรม
S-Curve

อาชีพ                       คุณวุฒิ                             ความรู้/ทักษะ

ยานยนต์สมัยใหม่,
การแปรรูปอาหาร,
หุ่นยนต์

วิศวกรระบบอัตโนมัติ

ปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ
แมคคาทรอนิกส์
เครื่องกล ไฟฟ้า

• โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรม
เช่น SolidWork, AutoCAD
• ความรู้ด้าน instrumentation,
PLC, CNC, programming, Human
Machine Interfaces (HMI),
MES (Manufacturing
Execution System)
• เซ็นเซอร์และตัวขับเคลือ่ น การออกแบบ
และอ่านแบบชิ้นส่วนทางกล

การแพทย์ครบวงจร

นักชีวสถิติ
(Bio-statistician)

ปริญญาเอก
สาขาสถิติ

• โปรแกรมสถิติ เช่น JMP,
Minitab or SAS

การแปรรูปอาหาร

Regulatory affair
scientist

ปริญญาตรีหรือโท
สาขาวิทยาศาสตร์
หรือเทคโนโลยีอาหาร

• มีความรู้เพิ่มเติมด้านกฎหมาย
เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
พระราชบัญญัติอาหาร
พระราชบัญญัติยา มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ
Codex Alimentarius

ที่มา: ๑) สวทน. (พ.ศ. ๒๕๕๘) สถานภาพของอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
เพื่อการวางแผนแนวทางและแผนการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
๒) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. (พ.ศ. ๒๕๕๗) โครงการศึกษาความต้องการบุคลากรและเทคโนโลยี
ด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทย จัดท�ำโดยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. เสนอต่อ สวทน.
๓) การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญ การส�ำรวจเว็บไซต์รบั สมัครงาน และเว็บไซต์แนะน�ำการสมัครงานของต่างประเทศ โดย สวทน.

๓.๕ แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
       รัฐบาลให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เนื่องจากเป็นรากฐานและปัจจัยส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ โดยแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยังได้ศึกษา
และทบทวนแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของชาติที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้อง
และบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
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       ๑. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่
และยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งมีแนวทางส�ำคัญ คือ การเพิ่มจ�ำนวนบุคลากร
ด้านวิจัยและพัฒนา โดยมีเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
ให้มากขึ้น และการพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
       ๒. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ซึ่งมีวาระส�ำคัญ คือ วาระการเตรียมคนไทย ๔.๐ ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง วาระการพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต วาระการบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการบูรณาการอาเซียน เชื่อมโยง
ประเทศไทยสู่ประชาคมโลก โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (อุตสาหกรรมเดิม หรือ the First S-Curve และ ๕ อุตสาหกรรมใหม่ หรือ the New S-Curves) การสร้าง
โปรแกรมพัฒนาทักษะอาชีพ การยกระดับคุณภาพฝีมอื แรงงาน และการพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart farmer)
       ๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) หลักการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) จะมุง่ เน้นการพัฒนาทีน่ อ้ มน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักปรัชญาพืน้ ฐานในการก�ำกับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมีดลุ ยภาพ ค�ำนึงถึงการวางรากฐาน
การพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร
และมีจิตส�ำนึก ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส�ำคัญ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ได้กำ� หนดให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรวิจยั เป็นแนวทางส�ำคัญ โดยจะเร่งการผลิต
บุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะบุคลากรใน
สาขาสะเต็ม (Science, Technology, Engineering and Mathematics หรือ STEM) เร่งผลิตและสร้างนักวิจยั
มื อ อาชี พ และพัฒนาศัก ยภาพนัก วิจัย และดึ ง ดู ดผู ้ เ ชี่ ย วชาญต่ า งชาติ ส าขายุ ท ธศาสตร์ ตลอดจนพั ฒ นา
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
       ๔. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) การพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นยุทธศาสตร์
ส�ำคัญในนโยบายและแผนฉบับนี้ โดยมีเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย ๑) เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์
๒) ผลิตภาพแรงงานของก�ำลังคนด้าน วทน. ขยายตัวเพิ่มขึ้น และ ๓) เพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา โดยเป็นบุคลากรที่ท�ำงานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และมีแนวทางและมาตรการส�ำคัญ อาทิ
การส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ การบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ การส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
และแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Talent
mobility) การพัฒนากําลังคนด้าน วทน. ในสาขาทีข่ าดแคลนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทีเ่ น้นการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทํางาน (Work-integrated Learning; WiL) การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทาง
ด้านทักษะและองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้แก่แรงงานทั่วไป การสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนสนใจเรียน
วิทยาศาสตร์โดยการสร้างเส้นทางอาชีพ การยอมรับ และตลาดรองรับวิชาชีพนักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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       ๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แผนฉบับนี้มียุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
การวิจยั และนวัตกรรม เพือ่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ ผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังส่งเสริม
แนวทางการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการในการจัดการศึกษาเพือ่ ตอบโจทย์บริบททีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง (Relevancy)
       ๖. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งได้
ระบุยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน การพัฒนาระบบความสามารถ (Competency-based system) รายกลุม่ อุตสาหกรรม และเพิม่ สิทธิ
ประโยชน์ให้สถานประกอบการที่พัฒนาทักษะแรงงาน โดยมีเป้าประสงค์ คือ แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้
มาตรฐาน มีทักษะฝีมือสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และสถานประกอบการมีความพร้อมด้านแรงงานใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ
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บทที่

๔

แผนกลยุทธ์การพัฒนา

บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๔.๑ วิสัยทัศน์
“มีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทัดเทียมระดับโลก
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประเทศกลุ่มรายได้สูง
และเติบโตอย่างทั่วถึง ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙”

๔.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
            ๑. เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยมี
ทักษะและคุณลักษณะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
ผลิตทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประเทศ
            ๒. เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะสูง ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ สามารถพัฒนาต่อยอดและ
น�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้
            ๓. เพื่อสร้างระบบการผลิตนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สามารถเป็นตัวป้อนเข้าสู่อาชีพ
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายรวมภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
            ๑. บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของไทยมีคุณภาพสูงทัดเทียมนานาชาติและมีจ�ำนวนเพียงพอ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา และท�ำงานรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยมี
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จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
            ๒. บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมมีความสามารถในการพัฒนาต่อยอดและน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ และ
สามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติได้ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของไทยมีทักษะและคุณลักษณะตรง
ความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีอนั ดับด้านคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทีต่ รงความต้องการ
ของสถานประกอบการ ติด ๑ ใน ๑๔ (จากการจัดอันดับของ WEF) และแรงงานของไทยเป็นแรงงานทีม่ ที กั ษะสูง
โดยมีสัดส่วนแรงงานทักษะสูง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕
            ๓. ประเทศไทยมีระบบการสร้างตัวป้อนเข้าสู่อาชีพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่ให้โอกาสกับทุกพื้นที่
อย่างทัว่ ถึง มีสดั ส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ตอ่ สายสังคมศาสตร์ เพิม่ เป็น ๗๐:๓๐ และขยายห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ไปสู่ภูมิภาค และมีสัดส่วนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓ ของ
เยาวชนทุกช่วงวัย
ภาพที่ ๔.๑ แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
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๔.๓ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
  

กลยุทธ์ที่ ๑
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วย  
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร
บุคลากรวิจยั และนวัตกรรมระดับหัวรถจักร หมายถึง บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการน�ำองค์ความรูแ้ ละ
ทักษะทางเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ภาคการผลิตและบริการ หรือสามารถน�ำองค์ความรู้
ดังกล่าวมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกให้แก่ภาคสังคมและชุมชนได้ บุคลากร
กลุม่ นีถ้ อื เป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญในการผลิตผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีนัยส�ำคัญ การผลิตบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์บคุ ลากรกลุม่ นีอ้ ย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงถือเป็นคานงัดทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศอย่างก้าวกระโดด และมุ่งสู่ความเป็นประเทศรายได้สูงได้ตามที่แผนกลยุทธ์ฉบับนี้
ได้ตั้งเป้าหมายไว้

        ๑. วัตถุประสงค์

              ๑.๑ เพือ่ ส่งเสริมให้ภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน จ้างหรือใช้ประโยชน์บคุ ลากรระดับหัวรถจักร
และน�ำไปสู่การเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
              ๑.๒ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและสามารถน�ำงานวิจัยหรือ
เทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจได้
              ๑.๓ เพื่อให้มีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักรที่เพียงพอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศ
              ๑.๔ เพือ่ ดึงดูดบุคลากรผูม้ ศี กั ยภาพสูงจากต่างประเทศมาขับเคลือ่ นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ
              ๑.๕ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงในภาคส่วนต่างๆ ได้ใช้ศกั ยภาพในการเพิม่ ขีดความสามารถ
ให้กบั ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน

        ๒. เป้าหมาย

              ๒.๑ เพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน จาก ๗.๔๘ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕ เป็น ๑๖.๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔๒๖ และ ๓๕ คนต่อประชากร
๑๐,๐๐๐ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ๒๗
              ๒.๒ เพิ่มอันดับด้านความสามารถของประเทศในการดึงดูดนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชาวต่างชาติ
๒๕

ที่มา ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ผลการส�ำรวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เผยแพร่ในการสัมมนา CEO Innovation Forum 2017
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เข้ามาท�ำงานในประเทศซึง่ จัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF) จากอันดับที่ ๔๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นติดอันดับ ๑ ใน ๓๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และติดอันดับ ๑ ใน ๑๔ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
              ๒.๓ เพิ่มอันดับด้านความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการท�ำกิจกรรมวิจยั และ
พัฒนาซึง่ จัดอันดับโดย World Economic Forum (WEF) จากอันดับที่ ๔๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นติดอันดับ ๑ ใน
๓๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และติดอันดับ ๑ ใน ๑๔ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
              ๒.๔ เพิม่ คุณภาพของบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมในประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพตรงความต้องการของนักลงทุน
ต่างชาติ

        ๓. มาตรการ
              ๓.๑ มาตรการที่ ๑.๑ พัฒนาบุคลากรรองรับกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมของภาค
                       การผลิต บริการ สังคม ชุมชน
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ ๑.๑.๑ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบการท�ำวิจยั ระดับหลัง
ปริญญาเอก (Post-doctoral research) หรือระดับหลังปริญญาโท (Post-master
research) ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจยั ของภาครัฐชัน้ น�ำหรือในภาคอุตสาหกรรม
เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมนักวิจัยและพัฒนาคุณภาพสูงที่พร้อมปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเศรษฐกิจชุมชน
                       ๑. โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการท�ำวิจัยระดับ post-doc/ post-master ส�ำหรับ
งานวิจัย ในสาขายุทธศาสตร์ (ระยะที่ ๑)
                            หน่ว ยงานด� ำเนินการ ส� ำ นั ก งานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

ก�ำหนดเป้าหมายโดยตั้งสมมติฐานให้จ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของภาครัฐเพิ่มขึ้นด้วยอัตราปกติ (๕ year moving average growth rate
อยู่ที่ร้อยละ ๑๑.๖ โดยค�ำนวณจากข้อมูลจ�ำนวนบุคลากรวิจัยและพัฒนาของภาครัฐปี พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๘) และให้ภาคเอกชนเป็นภาคส่วน
หลักในการเพิม่ จ�ำนวนบุคลากรวิจยั และพัฒนา ให้ตอบเป้าหมายสัดส่วนบุคลากรวิจยั และพัฒนา ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ภายในปี
     พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก�ำหนดโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (ที่มาของข้อมูลบุคลากรวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ดัชนีวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สวทน.)
๒๗
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ International Institute for Management Development (IMD) ได้จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่างๆ ทั้งหมด ๖๑ ประเทศ โดยในด้านสัดส่วนบุคลากรวิจัยและพัฒนาต่อจ�ำนวนประชากรในภาคเอกชน ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน
อันดับที่ ๒๐ คือประเทศเบลเยียม มีบคุ ลากรวิจยั และพัฒนาในภาคเอกชนจ�ำนวน ๓๔.๖ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ส่วนประเทศไทยอยูใ่ น
อันดับที่ ๔๙ (ที่มา IMD (๒๕๕๙) World Competitiveness Yearbook)
๒๖
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แนวทางปฏิบัติที่ ๑.๑.๒ ส่งเสริมและปรับแนวทางการผลิตนักวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเศรษฐกิจชุมชน
                       ๑. การบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการให้ทนุ การศึกษาของภาครัฐ ลดความซ�ำ้ ซ้อนของการจัดสรรทุนของหน่วยงานให้ทนุ ต่างๆ ทั้งในมิติของ
วัตถุประสงค์ของทุน สาขาวิชา และกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑
                       ๒. การปรับแนวทางจัดสรรทุนการศึกษาของภาครัฐและทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ให้ผลิตบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและตอบโจทย์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงให้มีหน่วยงานที่ชัดเจนเพื่อรองรับบัณฑิตผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้วยทุนการศึกษา
ของภาครัฐ
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑
แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ ๑.๑.๓ สนับสนุนแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ ส�ำหรับสถานประกอบการ
ที่ พัฒ นาหรือ จ้างงานบุคลากรวิ จั ย และนวั ต กรรม เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ ภาคเอกชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีความรู้และทักษะที่ตอบสนอง
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์บุคลากรเพื่อด�ำเนิน
กิจกรรมวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการ
                       ๑. การผลักดันสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินสมทบ (Matching grant) แก่สถานประกอบการ
ที่รว่ มพัฒนานักวิจัยระดับหัวรถจักร
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒
                       ๒. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการทีร่ ว่ มพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒
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                       ๓. โครงการสนับสนุนทุนอุดหนุนสมทบแก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์
ที่จ้างงานบุคลากรวิจัยเพิ่ม (ระยะที่ ๑) เพื่อเพิ่มระดับการลงทุนในกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้จะรวมถึงการสนับสนุนองค์กรธุรกิจที่ให้บริการท�ำวิจัยและนวัตกรรมแก่สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ด้วย
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
แนวทางปฏิบัติที่ ๑.๑.๔ สนับสนุ นแรงจู ง ใจแก่ บุค ลากรวิ จั ย ที่ ท�ำ งานวิ จั ย เพื่ อ
ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน
เพื่อดึงดูดบุคลากรวิจัยระดับหัวรถจักรเข้ามาท�ำงานวิจัยร่วมกับภาคส่วนที่มีการน�ำผล
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
                       ๑. การผลักดันการใช้ผลงานวิจยั ร่วมกับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชนมาขอเลือ่ น
ต�ำแหน่งให้กับนักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑
                       ๒. การผลักดันให้นักวิจัยที่ ได้รับทุนวิจัยจากภาครัฐได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒
              ๓.๒ มาตรการที่ ๑.๒ พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับธุรกิจนวัตกรรม

แนวทางปฏิบัติ ๑.๒.๑ ส่งเสริมและขยายผลหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ผู้ ป ระกอบการฐานเทคโนโลยี แ ละวิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น
(Entrepreneurship education and startup development)
                       ๑. โครงการขยายผลหลักสู ต รหรื อ รายวิ ช าศึ ก ษาด้ า นการพั ฒนาทั ก ษะความเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ในสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ สร้างผูป้ ระกอบการฐานเทคโนโลยีและผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคม (ระยะที่ ๑)
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                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
                       ๒. การผลักดันให้วิชาพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
ศึกษาทั่วไป (General education) ในสถาบันอุดมศึกษา (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
                       ๓. การผลักดันและขยายผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ
ฐานเทคโนโลยีส�ำหรับบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและผู้ประกอบการ (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
     
              ๓.๓ มาตรการที่ ๑.๓  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเคลือ่ นย้ายบุคลากรระดับหัวรถจักร
                         ระหว่างประเทศหรือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศ (Brain circulation)
                       เพื่อร่วมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคการผลิต บริการ สังคม
                       และชุมชน
                       
แนวทางปฏิบัติที่ ๑.๓.๑ ส่งเสริมการน�ำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติ
งานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Cross
border brain gain)
                       ๑. การจัดท�ำระบบตรวจลงตรา (Visa) เฉพาะส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่เข้ามา
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอนุมัติให้สิทธิ
พ�ำนักอาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตามที่ยาวนานขึ้น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑
                       ๒. การจัดท�ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับเงินรายได้ของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามา
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
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แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ ๑.๓.๒ ดึงดูดคนรุ่นใหม่ผู้มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมจาก ต่างประเทศเข้ามาศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในประเทศไทย

                       ๑. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติทมี่ ศี กั ยภาพสูงเข้ามาศึกษา
วิจยั ในสถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจยั ในประเทศไทย โดยให้ทนุ ตามสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๒. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับ Post-doc หรือ Post-master ส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
ชาวต่างชาติ เพื่อรองรับบัณฑิตต่างชาติที่เพิ่งส�ำเร็จการศึกษาทั้งจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศร่วมท�ำวิจัยในสาขายุทธศาสตร์ของประเทศ (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๓. การผลักดันให้เกิดระบบตรวจลงตราเฉพาะส�ำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบตั งิ าน (Internship
visa) และระบบตรวจลงตราส�ำหรับบัณฑิตต่างชาติทสี่ ำ� เร็จการศึกษาและอยูป่ ฏิบตั งิ านต่อในประเทศไทย
(Optional practical training visa)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ ส�ำนักงานตรวจ
คนเข้าเมือง
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
                       ๔. การปรับระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐส�ำหรับการท�ำวิจยั ร่วมกับหน่วยงานวิจยั
ต่างประเทศหรือการว่าจ้างหน่วยงานวิจัยต่างประเทศให้ท�ำวิจัย
                            หน่วยงานด�ำเนินการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สมาคม
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔
         
แนวทางปฏิบัติที่ ๑.๓.๓ จัดท�ำระบบสนับสนุนเพื่อขยายผลการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบตั งิ านเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ให้กับภาคการผลิตบริการ สังคมและชุมชน (Talent mobility)
                       ๑. การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐปรับแก้ ไขกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ระเบียบภาระงานด้านการวิจัยหรือบริการวิชาการอื่นๆ และตัวชี้วัดการด�ำเนินงาน (Key Performance
Indicator: KPI) เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน
การท�ำวิจัยและพัฒ นา รวมถึงการก�ำหนดโจทย์วิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
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หน่วยงานภาครัฐ กับ ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานภาครัฐทีม่ กี จิ กรรม
วิจัยและพัฒนา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑
                       ๒. การผลักดันให้บคุ ลากรในสถาบันอุดมศึกษาขอต�ำแหน่งทางวิชาการสายอุตสาหกรรม
และรับใช้สังคม (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๓. การผลักดันให้เกิดวารสารงานวิจยั เพื่ออุตสาหกรรม เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
และเผยแพร่ผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม และกระตุน้ ให้บคุ ลากรวิจยั ในภาคส่วนต่างๆ
เห็นความส�ำคัญของการท�ำงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
                            หน่ว ยงานด� ำเนินการ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กระทรวงอุ ตสาหกรรม
สภาอุ ต สาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
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กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิต   
บริการ สังคม และชุมชนด้วยบุคลากรวิจัยและ
นวัตกรรมคุณภาพสูง

การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงนั้น ไม่เพียงแต่จะต้องมีนักวิจยั
ที่มีคุณภาพสูง แต่บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ต่างก็มีส่วนส�ำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยสู่การพัฒนา
นวัตกรรมทีเ่ กิดประโยชน์ทงั้ ในเชิงพาณิชย์และการยกระดับคุณภาพชีวติ ประชาชนในท้องถิน่ บุคลากรทีม่ บี ทบาท
ส�ำคัญนีร้ วมไปถึงวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ช่างเทคนิค นักบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม นักบริหารจัดการองค์ความรู้ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน

        ๑. วัตถุประสงค์

              ๑.๑ เพื่อให้ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชนที่มีกิจกรรมวิจยั และนวัตกรรมมีบคุ ลากรทีม่ คี วามรู้
และทักษะตรงกับความต้องการ
              ๑.๒ เพื่อให้บุคลากรที่ท�ำงานอยู่ในภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชนมีความรู้และทักษะที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก รองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศ รวมถึงการเติบโตของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเศรษฐกิจชุมชน
              ๑.๓ เพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงและมีจ�ำนวนเพียงพอ เพื่อท�ำหน้าที่เชื่อมโยงการวิจัยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม สู่การใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และการพัฒนาสังคมและชุมชน

        ๒. เป้าหมาย

              ๒.๑ เพือ่ เพิม่ สัดส่วนแรงงานทักษะสูง จากร้อยละ ๑๓.๘ ของแรงงานทัง้ หมดในปัจจุบนั ให้เป็นร้อยละ
๑๗ ของแรงงานทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และร้อยละ ๒๕ ของแรงงานทั้งหมด ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
              ๒.๒ เพิ่มอันดับด้านคุณภาพของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการซึ่งจัดโดย World Economic Forum (WEF) จากอันดับที่ ๕๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
ติดอันดับ ๑ ใน ๕๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และติดอันดับ ๑ ใน ๑๔ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
              ๒.๓ เพิ่มอันดับด้านความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของสถานประกอบการซึ่งจัดโดย World
Economic Forum (WEF) จากอันดับที่ ๔๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นติดอันดับ ๑ ใน ๓๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
และติดอันดับ ๑ ใน ๑๔ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
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        ๓. มาตรการ
              ๓.๑ มาตรการที่ ๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่เส้นทางอาชีพหรือมีส่วนร่วม
                       ในกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน

แนวทางปฏิบตั ทิ ี่ ๒.๑.๑ พัฒนาระบบเชือ่ มโยงบัณฑิตวิจยั ให้เข้าสูเ่ ส้นทางอาชีพวิจยั
และนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรม
                       ๑. โครงการ Early Recruitment (ระยะที่ ๑) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิจัยที่ใกล้ส�ำเร็จ
การศึกษาได้ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติงานหรือการท�ำ
ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรการศึกษา และได้ท�ำความรู้จักกับเส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม
ในภาคอุตสาหกรรม
                            หน่ ว ยงานด� ำ เนิ น การ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๒. โครงการ Research Development and Innovation Job Fair (ระยะที่ ๑) เพื่อเป็น
เวทีเชื่อมโยงบัณฑิตวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีความต้องการใช้บุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กรมการจัดหางาน ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

          

แนวทางปฏิบัติที่ ๒.๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานภาครัฐมี
ความเชี่ยวชาญ ในการท�ำกิจกรรมวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคการผลิต บริการ สังคม
และชุมชน

                       ๑. การผลักดันให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน
เป็นตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) ในหน่วยงานภาครัฐ
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
วิจยั แห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
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              ๓.๒ มาตรการที่ ๒.๒ เพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค
                       เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
      

แนวทางปฏิบัติที่ ๒.๒.๑ ส่ ง เสริ มความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั นอุ ด มศึ กษา
ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ (University-Industry-Government Collaboration)
เพื่อผลิตวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีคุณภาพสูงรองรับความต้อ งการ
ขออุตสาหกรรมเป้าหมาย

                       ๑. โครงการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา
กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การท�ำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Industrial enrichment) แก่
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ ๑) โดยครอบคลุมทักษะและความรู้
ด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารจัดการเทคโนโลยี ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพวิจัยและ
นวัตกรรม และทักษะการท�ำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และขยายผลไปสู่วิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถาบัน
อุดมศึกษา และภาคอุตสาหกรรมได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สถาบันไทยเยอรมัน สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๒. โครงการขยายผลหลักสูตรทักษะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตรนานาชาติ (Industrial English practice school for engineers and scientists) (ระยะที่ ๑)
เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันอุดมศึกษาในการจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอนทีใ่ ห้
ความส�ำคัญกับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทีม่ ที กั ษะการท�ำงานตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และมี
คุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยต่อยอดและขยายผลจากรูปแบบโรงเรียนฝึกทักษะที่มีอยู่แล้วใน
ปัจจุบัน
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สถานประกอบการ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
                       ๓. โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศ (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา หอการค้า
ร่วมต่างประเทศในประเทศไทย สถานประกอบการ
         กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
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แนวทางปฏิบัติที่ ๒.๒.๒ ผลักดันและขยายผลการผลิตช่างเทคนิคคุณภาพสูงด้วย
             หลักสูตรการบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน (Work-integrated Learning; WiL)
                       ๑. โครงการจัดท�ำกลไกเชื่อมโยงสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อร่วมมือผลิตช่าง
เทคนิคด้วยหลักสูตรรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ไทย-เยอรมัน)
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
                       ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้พร้อมท�ำงานร่วมกับสถานประกอบการ
(ระยะที่ ๑) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะให้แก่ครูในวิทยาลัยอาชีวศึกษาให้พร้อมร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดท�ำหลัก สูตร พร้ อ มทั้ ง ดู แ ลและให้ ค�ำ ปรึ ก ษาแก่ นัก ศึ ก ษาที่ ฝ ึ ก ปฏิ บัติ ง านใน
สถานประกอบการ
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ตัวอย่างแนวทางปฏิบตั :ิ
การจัดท�ำกลไกเชื่อมโยงสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อร่วมมือผลิ ต
ช่ า งเทคนิ ค ด้ ว ยหลั ก สู ต รรู ป แบบการบู ร ณาการการเรี ย นรู ้ กั บ การท�ำงาน
ในปัจจุบนั ความร่วมมือในการผลิตช่างเทคนิคในหลักสูตรอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษา
และสถานประกอบการยังคงมีจ�ำกัดเนื่องจากอุปสรรคหลายประการ เช่น สถานศึกษาไม่มีข้อมูล
ความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการไม่ทราบข้อมูลของสถานศึกษาที่มี
ศักยภาพในการร่วมท�ำหลักสูตร ขาดกลไกในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานให้กบั ทัง้ สองฝ่าย รวมถึงขาดแนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ท�ำให้ความร่วมมือในการผลิตช่างเทคนิค
ประสบผลส�ำเร็จ เป็นต้น
เพื่อลดอุปสรรคในการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ประเทศไทยควรมีหน่วยงานกลางที่
เรียกว่า Work-integrated Learning Office (WiL Office) เพื่อเชื่อมโยงโจทย์ของสถานประกอบ
การเข้ากับสถานศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพในการจัดท�ำหลักสูตร โดย WiL Office จะมีพนั ธกิจต่างๆ ได้แก่
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รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาและสถานประกอบการในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเข้า
ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานการจัดการศึกษาแบบ WiL ทั้งที่เป็นข้อมูล
รายสาขาอุตสาหกรรม (Sector-based) และข้อมูลรายพื้นที่ (Area-based) ออกแบบระบบ
Project management เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกการจับคู่หน่วยงาน ด�ำเนินการจับคู่เพื่อ
จัดการศึกษาแบบ WiL เตรียมความพร้อมแก่บุคลากรในการร่วมจัดการศึกษาแบบ WiL รวมถึง
ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป็นต้น

ภาพที่ ๔.๒ รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการผลิตช่างเทคนิค
แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน (Work-integrated Learning: WiL)

แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ๒.๒.๓ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะบุ ค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมให้ทนั สมัยรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       ๑. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
แรงงานไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพิ่มเติมรูปแบบการใช้ประโยชน์กองทุนให้มี
ความหลากหลายมากขึน้ เช่น การให้เงินสมทบแก่สถานประกอบการเพือ่ จัดกิจกรรมเพิม่ พูนทักษะแรงงาน มุง่ เน้น
การยกระดับความรูแ้ ละทักษะเทคโนโลยีมากขึน้ และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายมากขึน้
(Demand-driven approach)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
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                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
                       ๒. โครงการส่งเสริมการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่
ออกจากระบบการศึกษาแล้วได้มโี อกาสเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะและความรูข้ องตนเองให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
ของโลกโดยไม่จ�ำกัดอายุของผู้เรียนและระยะเวลาเรียน และสามารถน�ำหน่วยกิตมาเทียบเคียงเป็นคุณวุฒิ
ทางการศึกษา
                            หน่ วยงานด� ำเนินการ หน่ วยงานด� ำ เนิ นการ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
                       ๓. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการฝึกอบรมโดยใช้ Massive Open Online Courses
(MOOCs) ส�ำหรับพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๔. โครงการการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีระดับชาติของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
(ระยะที่ ๑) เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกให้กับบุคลากร เช่น การพัฒนาระบบหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้
(Mobile robotics) การพัฒนาระบบแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) การพัฒนาและประยุกต์ใช้การเชือ่ มต่อ
ของทุกสรรพสิง่ (Internet of Things) เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ
แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
                       ๕. การจัดท�ำระบบพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านข้อก�ำหนดและมาตรฐานระดับ
นานาชาติ เช่น มาตรฐาน Good Laboratory Practice (GLP) ซึง่ ก�ำหนดโดย Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD) เป็นต้น (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สภาเทคนิคการแพทย์ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๖. การจัดท�ำระบบคุณวุฒิวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาใหม่ๆ
(ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
                       ๗. การบูรณาการทักษะดิจิทัลในหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบการศึกษา ทั้งระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
                       ๘. การส่งเสริม การจัดตั้ง ศู นย์ ฝ ึ กอบรมและพั ฒนาทักษะภายในสถานประกอบการ
(In-house training center) (ระยะที่ ๑) โดยให้การสนับสนุนทัง้ ด้านการเงิน สิทธิประโยชน์ทางภาษี การพัฒนา
วิทยากร (Trainer) การส่งผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมพัฒนาศักยภาพให้ศูนย์ฝึกอบรม
เป็นต้น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
                       ๙. การจัดท�ำกลไกการพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแบบ
รวมกลุ่ม (Industrial training consortium) (ระยะที่ ๑) โดยให้สถานประกอบการร่วมกันก�ำหนดโจทย์
ความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากร เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความร่วมมืออันเข้มแข็งให้กบั สถานประกอบการทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือมีลักษณะกิจการคล้ายคลึงกัน
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันไทยเยอรมัน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร สถาบันยานยนต์ สถาบันไฟฟ้า และสถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ:
การจัดท�ำกลไกการพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมแบบรวม
กลุ่ม (Industrial training consortium)
         กลไกการพัฒนาทัก ษะและความรู ้ แ ก่ บุค ลากรในภาคอุตสาหกรรมแบบรวมกลุ่มได้มี
การน�ำไปใช้จริงและประสบผลส�ำเร็จอย่างมากในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เป็นต้น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เพิ่มผลิตภาพให้
สถานประกอบการ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทัง้ นีร้ ปู แบบทีส่ ามารถด�ำเนิน
การได้ในประเทศไทยมี ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ (Local industry-specific consortium) และรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาครัฐ (Government-to-government collaboration)
         การด�ำเนินงานของ Industrial training consortium ทั้ง ๒ รูปแบบจะต้องมีหน่วยงาน
อ�ำนวยความสะดวกในการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Facilitation
Center: HRDC) ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนก็ได้ โดย HRDC จะท�ำหน้าที่
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เชื่อมโยงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Industry consortium) เข้ากับองค์กรฝึก
อบรม ซึ่งอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทางทั้ง
ของภาครัฐหรือเอกชน เพือ่ ร่วมจัดท�ำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทัง้ นักวิจยั วิศวกร และช่างเทคนิค
ที่ตอบสนองความต้องการร่วมของภาคอุตสาหกรรม
         ในกรณีรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐนั้น หน่วย HRDC จะเชื่อมโยงกลุ่ม
สถานประกอบการในประเทศไทยเข้ากับองค์กรของต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งจะรวมถึงสถาบัน
อุดมศึกษา สถานประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ เพื่อท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มสถานประกอบการในประเทศไทย ทั้งนี้ การน�ำร่องรูปแบบ
การฝึกอบรมกับต่างประเทศ อาจเริม่ ต้นจากอุตสาหกรรมทีม่ หี ว่ งโซ่มลู ค่าเชือ่ มโยงกับการผลิตของ
ประเทศที่ต้องการจะสร้างความร่วมมือ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ควรร่วมมือพัฒนาบุคลากรกับประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์
และชิ้นส่วนที่ส�ำคัญ เป็นต้น
ภาพที่ ๔.๓ กลไกการพัฒนาทักษะและความรู้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Local industry-specific consortium)
และรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ (Government-to-government collaboration)
๑. Local Industry-Specific Consortium
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๒. Government-to-Government Collarolation

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องกลไกการฝึกอบรมแบบ Industrial training
consortium ได้ใน Kye Woo Lee (๒๐๑๖). Skills Training by Small and Medium-Sized
Enterprises: Innovative Cases and the Consortium Approach in the Republic of Korea

              ๓.๓ มาตรการที่ ๒.๓ เพิ่มจ�ำนวนและคุณภาพนักบริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยี
                        และนวัตกรรม เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารจัดการ  
                           นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน
แนวทางปฏิบัติ ๒.๓.๑ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบพัฒนานักบริหาร
จัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถรองรับกิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการนวัตกรรมแก่ภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน
                       ๑. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบฝึกอบรมทักษะและความรู้ให้แก่นกั บริหาร
จัดการงานวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระยะที่ ๑) ซึง่ รวมถึงบุคลากรกลุม่ ต่างๆ เช่น ผูจ้ ดั การหน่วยบ่มเพาะ
ธุรกิจ ผู้จัดการนวัตกรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ เป็นต้น ให้มีความรู้และทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น
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ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการนวัตกรรม เช่น การวิเคราะห์ระบบแบบองค์รวม (System
integration) การบริหารจัดการและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การบ่มเพาะธุรกิจ การถ่ายทอดและ
บริหารจัดการเทคโนโลยี ความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรม การคาดการณ์เทคโนโลยี กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design thinking) รวมถึงทักษะต่างๆ เช่น การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการโครงการ เป็นต้น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๒. การจัดท�ำระบบรับรองคุณภาพ (Accreditation) นักบริหารจัดการงานวิจยั เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ เครื อข่ า ยผู ้ จั ด การนวั ต กรรม (ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) และสถาบันอุดมศึกษา)
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
                       ๓. การสร้างและพัฒนานักบริหารจัดการองค์ความรูช้ มุ ชนและปราชญ์ชาวบ้าน (ระยะที่ ๑)
เพื่อให้เป็นผู้น�ำในการวิจัยโดยใช้โจทย์ปัญหาที่มาจากในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การน�ำไป
ใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน และสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่
ยอมรับของคนในท้องถิ่น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส�ำนักงานพัฒนาและบริหาร
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
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กลยุทธ์ที่ ๓
เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้
ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ที่มีปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพสูง โดยอาศัยการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและนักศึกษาในทุกช่วงวัยเพื่อเป็น
ตัวป้อนเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม ผ่านการเพิ่มจ�ำนวนนักเรียนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้
เพียงพอ พัฒนาต่อยอดเข้าสูร่ ะดับอุดมศึกษา และเชือ่ มโยงไปถึงการบริหารจัดการบุคลากรทัง้ ทีส่ ำ� เร็จการศึกษา
แล้ว และที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษาให้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่

        ๑. วัตถุประสงค์

              ๑.๑ เพื่อเพิ่มสัดส่วนเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้รบั การพัฒนา
ต่อยอดเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม
              ๑.๒ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท�ำงาน
ในภาครัฐอย่างเต็มที่
              ๑.๓ เพื่อเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ต่อสายสังคมศาสตร์

        ๒. เป้าหมาย

              ๒.๑ เพิม่ สัดส่วนบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ตอ่ สายสังคมศาสตร์จาก ๓๓ ต่อ ๖๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
๕๐ ต่อ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๗๐ ต่อ ๓๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
              ๒.๒ เพิม่ สัดส่วนเยาวชนผูม้ คี วามสามารถพิเศษทีไ่ ด้รบั การต่อยอดจากต�ำ่ กว่าร้อยละ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นร้อยละ ๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และคงสัดส่วนดังกล่าวไว้ที่ร้อยละ ๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๙
              ๒.๓ เพิ่มอันดับด้านความสามารถในการเก็บรักษาผูม้ ศี กั ยภาพสูงของประเทศซึง่ จัดอันดับโดย World
Economic Forum (WEF) จากอันดับที่ ๔๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นติดอันดับ ๑ ใน ๓๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
และติดอันดับ ๑ ใน ๑๔ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๙
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        ๓. มาตรการ

             
              ๓.๑ มาตรการที่ ๓.๑  เพิ่มเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่สายอาชีพวิจัย
                     และนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน

แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๑.๑  ขยายห้องเรียนและโรงเรียนส�ำหรับผู้มีความสามารถ
พิ เ ศษ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาเยาวชน ผู้มีความสามารถ พิเศษได้อย่างทั่วถึง สามารถดึงศักยภาพ
ของกลุ่มเป้าหมายออกมาได้อย่างเต็มที่
                       ๑. โครงการขยายผลห้องเรียนและโรงเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ ๑)
เช่น การขยายผลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก�ำกับดูแลของ
มหาวิทยาลัย (วมว.) โดยการจับคู่สถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนประจ�ำอ�ำเภอทั่วประเทศ และขยายผล
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบูรณาการเชื่อมโยง
การด�ำเนินงานทุกโครงการเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
                       ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพครูรองรับห้องเรียนและโรงเรียนพิเศษ (ระยะที่ ๑) เพื่อให้ครู
มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอต่อการขยายผลห้องเรียนพิเศษ รวมไปถึงการพัฒนาและอบรมครูเพื่อมาเป็น
วิทยากรในศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
                       ๓. การปรับระบบโรงเรียนทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัว่ ประเทศให้สามารถรองรับผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษได้ เช่น อาศัยฐานโรงเรียนสาธิตของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่เดิม ด�ำเนินการปรับกฎระเบียบ เพื่อให้เกิด
การสอบแข่งขัน คัดเลือก สรรหา และเปิดโอกาสให้รับเด็กผู้มีความสามารถพิเศษจากภูมิภาคที่โรงเรียนนั้น
ตั้งอยู่เข้ามารับการพัฒนาต่อยอด
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
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แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๑.๒ ต่อยอดผู้มีความสามารถพิเศษให้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
               ในสาขายุทธศาสตร์
                       ๑. การสนับสนุนเส้นทางการเข้าสู่มหาวิทยาลัยส�ำหรับเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ
เพื่ อเข้ า ศึ กษาต่อ ในสาขายุท ธศาสตร์ (ระยะที่ ๑) โดยการให้ โ ควตาและทุ นการศึ ก ษาแก่ เ ยาวชนผู ้ มี
ความสามารถพิเศษเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องสอบเข้า เพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาผู้มีความสามารถ
พิเศษไปสู่ระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาขาดแคลนที่เป็นที่ต้องการตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๒. การจัดท�ำหลักสูตรปริญญาตรีควบโทในสาขายุทธศาสตร์ (ระยะที่ ๑) เพือ่ เป็นแรงจูงใจ
ในการดึงผู้มีความสามารถพิเศษเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในสาขาขาดแคลนที่เป็นที่ต้องการตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษา
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
        ๓.๒ มาตรการที่ ๓.๒ ส่งเสริมการใช้ผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพ

แนวทางปฏิบัติ ๓.๒.๑  ปลดล็อคให้นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานวิจัย
               และนวัตกรรมในภาคเอกชนได้อย่างเต็มที่
                       ๑. การปรับระเบียบการชดใช้ทุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลสามารถเข้าท�ำงานในภาคเอกชน
และนับเวลาเป็นการชดใช้ทุนได้
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
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                       ๒. การส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน และร่วมก�ำหนดโจทย์วิจยั ส�ำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล
(ระยะที่ ๑) เพื่อให้ได้งานวิจัยที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด โดยให้เอกชนร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับัณฑิตที่จะท�ำงานวิจัยกับภาคเอกชนนั้นหลังจากส�ำเร็จการศึกษา
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๒.๒ ส่งเสริมเส้นทางอาชีพนักวิจัยโดยผลักดันให้มชี อ่ งทาง
การเลือ่ นต�ำแหน่งแบบพิเศษ (Fast track) ส�ำหรับผูม้ ผี ลงานเป็นเลิศ

                       ๑. การก�ำหนดเส้นทางการเลื่อนต�ำแหน่งของนักวิจัยภาครัฐที่จูงใจมากขึ้น โดยเน้นที่ผล
การปฏิบตั งิ านมากกว่าจ�ำนวนปีที่ท�ำงาน เพื่อให้สามารถดึงผู้มีความสามารถพิเศษทั้งที่ถูกพัฒนามาในระบบ
ห้องเรียนและโรงเรียนพิเศษ และผู้ที่อยู่นอกระบบแต่มีศักยภาพเพียงพอให้เข้าสู่สายงานวิจัยมากขึ้น
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันวิจัยของภาครัฐ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
                       ๒. การผลักดันเกณฑ์การขอเลือ่ นต�ำแหน่งแบบพิเศษโดยให้ใช้งานวิจยั ร่วมกับภาคการผลิต
บริการ สังคมและชุมชนเป็นส�ำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้มีความสามารถพิเศษในการท�ำงาน
วิจัยที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันวิจัยของภาครัฐ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
        ๓.๓ มาตรการที่ ๓.๓ เพิ่มสัดส่วนผูเ้ รียนสายวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นตัวป้อนเข้าสูส่ ายอาชีพ
                วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม อั นเป็ น ฐานส�ำคั ญของบุ ค ลากรวิ จั ย และ
                นวัตกรรมในอนาคต

แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๓.๑ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หนั มาสนใจการเรียน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรูจ้ ากภายใน
และเป็นตัวจุดประกายให้เยาวชนมุง่ เป้าสูส่ ายอาชีพวิจยั และนวัตกรรม
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                       ๑. การพัฒนาโปรแกรมสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบใหม่ (ระยะที่ ๑) โดยใช้สื่อสมัยใหม่ใน
รูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้เข้าถึงเยาวชนยุคใหม่ในวงกว้าง และมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการสัญจร (Roadshow)
หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เน้นการเข้าถึงโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายทูตวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) จากนักวิจัยทั้งจากภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจในสายอาชีพวิทยาศาสตร์ วิศวกร วิจัยและนวัตกรรม
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพธิ ภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๓.๒ สนับสนุนและพัฒนาห้องประดิษฐกรรม (Fabrication
laboratory)
                       ๑. การขยายผลห้องประดิษฐกรรมให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค และพัฒนาส่วนที่มีอยู่ให้
ทันสมัย (ระยะที่ ๑) เพือ่ ให้เป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคปฏิบตั ขิ องนักเรียนทีท่ นั สมัย
และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลก
                            หน่วยงานด�ำเนินการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๓.๓ สนับสนุนทุนเรียนฟรี ในระดับปริญญาตรีสำ� หรับสาขา
ยุทธศาสตร์
                       ๑. การสนับสนุนให้นกั เรียนเข้าศึกษาในสาขายุทธศาสตร์ในรูปแบบของการให้ทนุ การศึกษา
(ระยะที่ ๑) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาขาดแคลนทีเ่ ป็นทีต่ อ้ งการตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘
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แนวทางปฏิบัติที่ ๓.๓.๔ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดระบบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพสามารถดึงดูดนักเรียนเข้าสู่สายวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้

                       ๑. การพัฒนาโปรแกรมพิเศษเพื่อผลิตวิศวกร นักเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์ในสาขา
ยุทธศาสตร์ที่ขาดแคลน (ระยะที่ ๑) โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเอกชนใน
การพัฒนาหลักสูตร และภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมแก่สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูง
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
                       ๒. การขยายผลความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลกเพื่อพัฒนาหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ในรูปแบบการร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรเดิม หรือการเปิดหลักสูตรใหม่ใน
ลักษณะหลักสูตรทวิวฒ
ุ ิ (Dual degree) ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศกับต่างประเทศ (ระยะที่ ๑)
                            หน่วยงานด�ำเนินการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา กระทรวงการต่างประเทศ
                            กรอบระยะเวลาด�ำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ:
การพัฒนาโปรแกรมพิเศษเพื่อผลิตวิศวกร นักเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตร์ ใน
สาขายุทธศาสตร์ทขี่ าดแคลน - กรณีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ของบัณฑิตอุดมศึกษา
ทักษะด้านดิจิทัลถือเป็นทักษะที่ส�ำคัญทักษะหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ใน Framework for
21 Century Skill การเตรียมความพร้อมด้านทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จึงถือเป็นมาตรการที่จ�ำเป็นอย่างยิ่งเพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดงาน
ทั้งนี้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีประเด็นปัญหาและ
มาตรการส�ำคัญที่แตกต่างกันกันไป โดยสามารถจ�ำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
st

๑. บัณฑิตกลุม่ Tier ๑ ได้แก่ กลุม่ บัณฑิตระดับหัวกะทิ มีศกั ยภาพทีพ่ ฒ
ั นาเป็นนักวิจยั
และนวัตกรในอนาคต ความท้าทายในปัจจุบันคือยังไม่สามารถผลิตบัณฑิตกลุ่มนี้ได้ทันต่อ
ความต้องการของตลาด และงานวิจัยของบัณฑิตกลุ่มนี้แม้จะมีคุณภาพสูง แต่ก็ยังไม่ทัดเทียม
คุณภาพของงานวิจัยระดับโลก มาตรการที่ส�ำคัญเพื่อรองรับการต่อยอดบุคลากรกลุ่มนี้คือ
การยกระดับขีดความสามารถของสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมในสาขานี้
๒. บัณฑิตกลุ่ม Tier ๒ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านดิจิทัล มีประเด็นความ
ท้าทายคือ บัณฑิตยังประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้และทักษะต�่ำกว่าคุณวุฒิของตนเนื่องจาก
ทักษะที่มีไม่ตอบสนองความต้องการของตลาด และยังไม่สามารถปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มาตรการที่ส�ำคัญที่จะแก้ปัญหานี้คือ การส่งเสริมการฝึก
ปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นน�ำส�ำหรับอาจารย์ทั้งในรูปแบบ Research internship
และ Professional internship และการสร้างแรงจูงใจให้ฝึกปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลเพิ่มเติมส�ำหรับว่าที่บัณฑิต
๓. บัณฑิตทัว่ ไป หมายถึง บัณฑิตทุกสาขาวิชาทีจ่ ำ� เป็นต้องมีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประเด็นความท้าทายคือยังมีทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารไม่เพียงพอต่อการเข้าสูต่ ลาดงานในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั ดังนัน้ มาตรการ
ส�ำคัญจึงควรรวมถึง การบูรณาการทักษะดิจิทัลเข้าไปในการเรียนการสอนหลักสูตรทั่วไปใน
สถาบันอุดมศึกษา การจัดให้มีโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลที่ทันสมัย การส่งเสริมการใช้
สื่อออนไลน์ส�ำหรับการเรียนรู้ เช่น Massive Online Open Courses (MOOCs) เป็นต้น
ทีม่ า: สรุปจากเอกสารการบรรยายเรื่อง Digital Skill Crisis: ระดับอุดมศึกษา
โดย รศ.ดร. บวร ปภัสราทร (พ.ศ. ๒๕๖๐)
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๔.๔ ตัวอย่างแผนการด�ำเนินงานในระยะ ๑ ปี
๑. การบูรณาการการจัดสรรทุนการศึกษาและการใช้ประโยชน์จากนักเรียนทุนรัฐบาล
     การจะพัฒนาประเทศภายใต้กรอบยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จ�ำเป็นต้องมีบุคลากรวิจัยที่เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขายุทธศาสตร์ทเ่ี พียงพอและมีคณ
ุ ภาพ กลไกส�ำคัญอย่างหนึง่ ก็คอื การให้ทนุ การศึกษา ซึง่ จ�ำเป็นต้องมี
การบูรณาการการจัดสรรทุนเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการให้ทนุ การศึกษาของภาครัฐ ลดความซ�ำ้ ซ้อน
ของการจัดสรรทุนของหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ทั้งในมิติของวัตถุประสงค์ของทุน สาขาวิชา และกลุ่มเป้าหมาย
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์นักเรียนทุนรัฐบาล
แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. ก�ำหนดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการทุนการศึกษาทั้งระบบ เพื่อก�ำหนด
นโยบาย วางแผน วิเคราะห์สถานภาพนักเรียนทุนรัฐบาล เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดสรรทุนการศึกษา คัดเลือก
ผู้รับทุนให้เหมาะสม และดูแลในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและระหว่างการศึกษา และจัดสรรทุนให้
สามารถรองรับยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๒. ปลดล็อคนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อให้สามารถบรรจุเข้าท�ำงานในภาคเอกชนได้ โดยให้ภาคเอกชนทีส่ นใจ
ว่าจ้างนักเรียนทุนรัฐบาลที่จบการศึกษา สามารถช�ำระค่าชดเชยคืนแก่รัฐบาลหรือต้นสังกัด ในอัตราไม่เกินกว่า
งบประมาณที่ภาครัฐลงทุนผลิตบัณฑิตคนดังกล่าว โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับเพิ่มเติม โดยที่เอกชนดังกล่าว ต้องมี
การท�ำวิจัยภายในหน่วยงานในงบประมาณที่เหมาะสม และต้องว่าจ้างนักเรียนทุนเข้าไปท�ำงานวิจัยภายใน
หน่วยงาน
๓. ปรับระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาลทีย่ งั ไม่มหี น่วยงานต้นสังกัด โดยอนุญาตให้นกั เรียนทุนทีย่ งั ไม่มตี น้ สังกัด
ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนและนับเป็นเวลาชดใช้ทุนได้
๔. ปรับระเบียบนักเรียนทุนรัฐบาล ให้สามารถนับเวลาการปฏิบตั งิ านวิจยั หลังปริญญาเอกหรือปริญญาโท
เป็นเวลาชดใช้ทุน ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติงานวิจัยหลังปริญญาเอกหรือปริญญาโทในหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน
อุดมศึกษา หรือภาคอุตสาหกรรมในประเทศ
หน่วยงานด�ำเนินการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สามารถบริหารจัดการทุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษารองรับสาขา
ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
๒. สามารถดึงดูดให้นักเรียนที่มีศักยภาพที่จะเข้าสู่สายอาชีพวิจยั และนวัตกรรมให้เข้ามารับทุนการศึกษา
รัฐบาลมากขึน้ สามารถใช้ประโยชน์จากนักเรียนทุนรัฐบาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และช่วยเพิม่ ขีดความสามารถ
ให้กับภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน และบัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาได้ท�ำงานตรงตามองค์ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา
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๒. การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย (Brain gain)
     การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและนวัตกรรมบางด้าน สามารถน�ำองค์ความรู้จากต่างประเทศ
เข้ามาเพือ่ ร่วมพัฒนา โดยอาศัยกลไกการเคลือ่ นย้ายของบุคลากรผูม้ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละสาขา ซึง่ จ�ำเป็นต้องมี
มาตรการในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ปรับกฎระเบียบต่างๆ อ�ำนวยความสะดวก และให้การสนับสนุนทาง
ด้านภาษี และด้านอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในไทยมากขึ้น
แนวทางการด�ำเนินงาน
     ๑. การก�ำหนดประเภทตรวจลงตรา (Visa) ให้ครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาปฏิบัติงานใประเทศไทย
ในสาขายุทธศาสตร์ต่างๆ ในระดับพนักงานทักษะสูง หรือผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่
และให้ขยายระยะเวลาในการรายงานตัวให้นานขึ้น รวมถึงให้สิทธิผู้ที่ติดตาม ทั้งคู่สมรสและบุตรได้รับสิทธิใน
การอยู่อาศัย และท�ำงานในประเทศไทย
๒. ขยายระยะเวลาในการพ�ำนักอาศัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในประเทศได้ยาวขึ้น สามารถต่อยอด
โครงการ หรืองานวิจัยต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลได้ พร้อมทั้งยกเลิกการขอใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับบุคลากรที่เข้ามา
โดยประเภทตรวจลงตราใหม่
๓. สร้างแรงจูงใจผ่านมาตรการทางภาษี และด้านอืน่ ๆ โดยการยกเว้นภาษีเงินได้สำ� หรับผูเ้ ชีย่ วชาญต่างชาติที่
เข้ามาปฏิบตั งิ านวิจยั และนวัตกรรมในสาขายุทธศาสตร์ทขี่ าดแคลน รวมถึงให้สทิ ธิประโยชน์ในการศึกษาของบุตร
และสิทธิ์ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อพ�ำนักอาศัย
หน่วยงานด�ำเนินการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยมากขึ้น
๒. ลดข้อจ�ำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมือง หรือการขอใบอนุญาตท�ำงาน เพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ชาวต่างชาติสามารถมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. การส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั
ของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน (Talent mobility)
     การส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างภาคส่วน (Intersectoral mobility)
จะช่วยให้องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในหน่วยงานเกิดการแพร่ขยายและพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งต้องอาศัยการปรับ
กฎระเบียบในหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถสนับสนุนบุคลากรทีจ่ ะออกไปปฏิบตั งิ านในภาคการผลิต บริการสังคม
และชุ มชนได้ รวมไปถึงการบริห ารจัดการอ� ำ นวยความสะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยบุ คลากรและการสร้ าง
ความร่วมมือในกิจกรรมวิจัยและนวัตกรรมอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายบุคลากรในภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างราบรื่นมีความต่อเนื่อง และ
ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
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แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการและประสานงาน Talent mobility ในสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันวิจัยของรัฐ โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐแบบมีเงื่อนไข
(Conditional grant) เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานและการอ�ำนวยความสะดวกให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมไป
ปฏิบตั งิ านในภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชน โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการได้รบั งบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน
เช่น มีระเบียบที่สนับสนุนการไปปฏิบัติงานของบุคลากร มีแผนการจ้างบุคลากรบริหารจัดการงานวิจัยและ
นวัตกรรมแบบเต็มเวลาเพื่อบริหารจัดการและอ�ำนวยความสะดวกแก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ มีความส�ำเร็จ
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา มีแผนการด�ำเนินงานที่ชัดเจนซึ่งระบุถึงแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถใน
การวิจัยร่วมกับภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน ในสาขายุทธศาสตร์ และมีการก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ของศูนย์ฯ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นต้น
๒. ปรับระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐให้เอือ้ ต่อการออกไปปฏิบตั งิ านในภาคการผลิต
บริการ สังคม ชุมชน เพื่อลดข้อจ�ำกัดและส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สามารถท�ำกิจกรรมวิจัยและ
นวัตกรรมร่วมกับภาคการพลิต บริการ สังคม ชุมชน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถสร้างนักวิจัยที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และสังคม โดยพิจารณาปรับระเบียบในประเด็นต่างๆ เช่น อายุงานขั้นต�่ำของ
บุคลากรที่จะไปปฏิบัติงาน ระเบียบภาระงานในหน่วยงาน เงื่อนไขผูกพันหลังจากปฏิบัติงานในโครงการ เป็นต้น
๓. ก�ำหนดหรือมอบหมายให้มีหน่วยงานเป็นศูนย์ประสานงานและก�ำกับดูแลภาพรวมโครงการ Talent
mobility ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการ โดยมีบทบาทที่ส�ำคัญ เช่น คัดกรองหน่วยงานที่จะ
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงาน Talent mobility ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินโครงการ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งจากภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดฝึกอบรมนัก
บริหารจัดการงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research technology and innovation manager) เพื่อ
ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารจัดการและประสานงานภายในหน่วยวิจัยต่างๆ รวมถึงติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติท�ำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานดังกล่าวจนกว่าจะมีการจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะขึ้นมาท�ำหน้าที่นี้
หน่วยงานด�ำเนินการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณด�ำเนินการ
ปีที่ ๑ ๒๑๐ ล้านบาท
ปีที่ ๒ ๑๙๐ ล้านบาท
ปีที่ ๓ ๒๐๐ ล้านบาท
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กฎระเบียบในหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นข้อจ�ำกัดต่อการไปปฏิบัติงานวิจัย ในภาค
การผลิต บริการ สังคม และชุมชน ได้รับการผ่อนคลาย บุคลากรวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ได้รับแรงจูงใจมากขึ้น
ท�ำให้มีบุคลากรเคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชนมากขึ้น
๒. การบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยภาครัฐกับภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้
นักวิจัยสามารถปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพตลอดช่วงระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
๓. เกิดโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือ
สถาบันวิจัยภาครัฐกับภาคการผลิต บริการ สังคม และชุมชนมากขึ้น มีการใช้งบประมาณด�ำเนินโครงการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้การด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานและก�ำกับดูแลภาพรวมโครงการ Talent mobility
ของประเทศ
๔. การขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทย
การพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นมาตรการส�ำคัญเพื่อสร้าง
ตัวป้อนที่มีคุณภาพเข้าสู่สายอาชีพวิจัยและนวัตกรรม โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการและเชื่อมโยงการด�ำเนินงานของโครงการต่างๆ ในประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และส่งต่อการพัฒนาต่อยอดผู้มีความสามารถพิเศษตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนส�ำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับประเทศ เพื่อบูรณาการการด�ำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการศูนย์อัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการหลักสูตรแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โครงการสนับสนุนการ
จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก�ำกับดูแลของมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยวางแผนเชื่อมโยงตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับหลังส�ำเร็จการศึกษา และมีแผนรองรับด้านอาชีพที่เหมาะสม
๒. ขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยค�ำนึงถึงการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระดับปฐมวัย ขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก โดยจะ
เพิ่มจาก ๑๐,๐๐๐ แห่ง เป็น ๓๐,๐๐๐ แห่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รองรับเด็กเล็กประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ คนต่อปี
ระดับประถมศึกษา ขยายผลการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และในกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเด็ก ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์ โดยจะขยายจาก ๒๑ โรงเรียน เป็น ๑๐๐ โรงเรียนในปี พ.ศ.๒๕๖๔
สามารถรองรับนักเรียนได้ ๒๐,๐๐๐ คนต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขยายผลหลักสูตรแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนทีเ่ ป็นศูนย์ โดย
จะเพิม่ จาก ๑๗๕ โรงเรียน ให้เป็น ๔๐๐ โรงเรียนศูนย์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้นในรูปแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) ในโรงเรียนคุณภาพระดับอ�ำเภอ จาก ๒๐๐
โรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น ๑,๐๐๐ โรงเรียนในปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมแล้วสามารถรองรับนักเรียนได้ ๒๑,๐๐๐ คน
ต่อปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขยายผลหลักสูตรแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยจะเพิ่มจาก ๑๙๕ โรงเรียน เป็น ๔๐๐ โรงเรียนในปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรูปแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment
program) ในโรงเรียนคุณภาพระดับอ�ำเภอ โดยจะพัฒนาให้ได้ ๑,๐๐๐ โรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมแล้ว
สามารถรองรับนักเรียนได้ ๒๑,๐๐๐ คนต่อปี
หน่วยงานด�ำเนินการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณด�ำเนินการ
ปีที่ ๑ ๑๑๕ ล้านบาท
ปีที่ ๒ ๑๒๑ ล้านบาท
ปีที่ ๓ ๒๐๐ ล้านบาท
ปีที่ ๔ ๒๘๙ ล้านบาท
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รบั การพัฒนาต่อยอดตามเป้าหมายร้อยละ ๓
ของจ�ำนวนผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย และพร้อมเข้าสู่เส้นทางอาชีพวิจัยและนวัตกรรม
๒. การด�ำเนินงานการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่างๆ
ทั่วประเทศ มีการบูรณาการการท�ำงานอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการเชื่อมต่อการด�ำเนินงาน และใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๓. มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์ประสานการท�ำงานอย่างชัดเจน และมีบทบาทในการประสานการขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
๕. การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม จะต้องอาศัยข้อมูลสถานภาพปัจจุบันที่ครบถ้วน
สมบูรณ์เพือ่ ให้การวางนโยบาย สามารถตอบประเด็นปัญหาทีม่ อี ยูไ่ ด้ รวมถึงสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์
ความส�ำเร็จของแต่ละโครงการ จึงเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
รวมไปถึงการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถก�ำหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการด�ำเนินงาน
๑. ก�ำหนดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการระดับชาติเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและ
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นวัตกรรมของประเทศ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษา
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนือ่ งให้ทนั สมัย และเป็นศูนย์กลางในการเชือ่ มโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องที่จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนนโยบาย หรือฐานข้อมูลพื้นฐาน เช่น ฐานข้อมูลประชากร
เป็นต้น
๒. ก�ำหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศนักวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจากฐาน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการบูรณาการฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ก�ำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
ให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลต่างๆ น�ำไปปรับใช้
๓. พัฒนาฐานข้อมูลที่จ�ำเป็นเพิ่มเติม เช่น ฐานข้อมูลผู้มีความสามารถพิเศษด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ฐานข้อมูลบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีประสบการณ์ท�ำงานในภาคการผลิต บริการ สังคม ชุมชน
๔. พัฒนาระบบคาดการณ์อุปสงค์/อุปทานบุคลากรแต่ละสาขา เพื่อการน�ำข้อมูลที่มีอยูม่ าใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการผนวกฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน โดยมี
กลไกในการวิเคราะห์หาความต้องการบุคลากรในแต่ละสาขาได้อย่างแม่นย�ำ
หน่วยงานด�ำเนินการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
งบประมาณด�ำเนินการ
ปีที่ ๑ ๘ ล้านบาท
ปีที่ ๒ ๔ ล้านบาท
ปีที่ ๓ ๔ ล้านบาท
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมทีม่ อี ยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย
เข้าด้วยกันได้
๒. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสนับสนุนการวางนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศได้ โดยสามารถแยกวิเคราะห์ตามสาขายุทธศาสตร์
๓. สามารถน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการวางแผนนโยบายในอนาคต
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บทที่

๕

กลไกขับเคลื่อน

และติดตามประเมินผล

๕.๑ การขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
สูก่ ารปฏิบตั ิ ให้ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีการบูรณาการการท�ำงานจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเพือ่ เชือ่ มโยง
การด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ทัง้ ระดับนโยบาย ระดับขับเคลือ่ น และระดับปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ หน่วยงานทีม่ ภี ารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรมตามกฎหมาย ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม รวมถึงหน่วยราชการระดับกระทรวงและกรม จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กร
ปกครองท้องถิน่ ต้องร่วมกันบูรณาการเพือ่ ขับเคลือ่ นแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลเป็นรูปธรรมได้
การขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะอาศัยกลไกที่ส�ำคัญคือ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั
และนวัตกรรม ซึ่งแต่งตั้งโดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) และมีอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญ
ได้แก่ ๑) จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา และทุนศึกษาวิจัยส�ำหรับบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ๒) จัดท�ำแผนพัฒนาทักษะและมาตรฐานวิชาชีพด้านการวิจยั และนวัตกรรมให้กบั บุคลากรในระดับ
ต่างๆ และ ๓) ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษา และทุนศึกษาวิจัยส�ำหรับ
บุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
คณะอนุกรรมการฯ จะต้องท�ำงานเชือ่ มโยงกับสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ ซึง่ เป็นหน่วยนโยบาย
สูงสุดด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และมีหน้าที่หลักข้อหนึ่งในการก�ำกับ เร่งรัด และติดตามให้มี
การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยมีส�ำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ทีจ่ ะรับผิดชอบงานวิชาการและธุรการของสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ จะร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม หรือองค์กรต่างประเทศ
เพื่อจัดท�ำแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ในสาขาหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ที่มี
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รายละเอียดชัดเจนในเรือ่ งแผนงาน โครงการ งบประมาณ แนวทางการด�ำเนินงาน และผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
เป็นต้น ประสานและผลักดันการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึง
เชื่อมโยงกับกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ใน
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
คณะอนุกรรมการฯอาจพิจารณาตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจ (Task force) เพื่อรับผิดชอบในการก�ำกับดูแล
ให้มีการด�ำเนินการในเรื่องที่ส�ำคัญตามความจ�ำเป็น
ภาพที่ ๕.๑ กลไกการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

๕.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
เป็นการติดตามและประเมินผลในภาพรวมเพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
เกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงาน โดยมีหลักการและแนวทาง การติดตามและประเมินผลที่
ถูกต้องและชัดเจน เพือ่ จะได้ทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ดงั กล่าวให้สอดคล้องกับบริบทการเปลีย่ นแปลงของโลก
๕.๒.๑ หลักการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการ ได้รับทราบ
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ข้อมูลอย่างเท่าเทียม ผ่านระบบการติดตามและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการด�ำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่ต้องมีหลักเกณฑ์
การติดตามและประเมินผลและตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนและถูกต้องตามหลักการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง เพือ่ ให้สามารถใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวได้ในทุกมิติ
๕.๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
                       ๑) การติดตามผล ประกอบด้วย
- การติดตามผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในภาพรวมของแต่ละกลยุทธ์
- การติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ โดย
ติดตามจากผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
๒) การประเมินผล ประกอบด้วย
๒.๑) การประเมินผลทุกระยะ ๕ ปี เป็นการประเมินผลส�ำเร็จของการน�ำแผนกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ รวมทัง้ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการขับเคลื่อน ประกอบด้วย
- การประเมินผลความก้าวหน้าในการน�ำส่งผลผลิตและผลลัพธ์ของการด�ำเนินงานตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์
- การประเมินผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์
- การประเมินผลศักยภาพการด�ำเนินงานของหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนมาตรการใน
แต่ละกลยุทธ์
- การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
- การประเมิ น ผลประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน เพื่ อน� ำ ผลมาปรับปรุงแนวทาง
การด�ำเนินงานของกลไกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือเสนอกลไกการขับเคลื่อนใหม่
- การวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขส�ำหรับการขับเคลือ่ นแผนกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
๒.๒) การประเมินผลระยะสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเพือ่ สรุปผลส�ำเร็จของแผนกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

๕.๓ เป้าหมายที่คาดว่าจะบรรลุภายใน ๒๐ ปี

     กลยุทธ์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร โดย
อาศัยการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมในภาคเอกชนที่จะเป็นหัวขบวนในการน�ำประเทศสูก่ ารพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยวิจัยภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคการผลิตและบริการ และผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติ รวมไปถึงบริษัทข้ามชาติต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรม
     กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิตและบริการด้วยบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม
คุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการพัฒนาคุณภาพแรงงานให้สูงขึ้น
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

และการผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
     กลยุทธ์ที่ ๓ : เตรียมความพร้อมเข้าสูเ่ ศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐานบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการพัฒนาเยาวชนผูม้ คี วามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นตัวป้อนที่มีปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม และการพัฒนาต่อยอดเยาวชนกลุ่มดังกล่าวไปสู่สายอาชีพวิจัย
และนวัตกรรมในอนาคต
     โดยการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จะต้องท�ำการประเมินผลทุกระยะ ๕ ปี เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในการขับเคลือ่ นกลยุทธ์ โดยอาศัยแผนทีน่ ำ� ทางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ดังนี้
ตารางที่ ๕.๑ แผนที่น�ำทางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ตัวชี้วัด

ปี
๕ ปี                    ๑๐ ปี                   ๑๕ ปี                  ๒๐ ปี

กลยุทธ์ที่ ๑ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร
๑. บุคลากรวิจัยและพัฒนา
ในภาคเอกชน (FTE ต่อ
ประชากรหมื่นคน)

๑๖.๕

๒๒.๕

๒๙

๓๕

๒. ความสามารถในการดึงดูด
นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
ต่างชาติเข้ามาท�ำงานใน
ประเทศไทย

อันดับ
๑ ใน ๓๕

อันดับ
๑ ใน ๒๘

อันดับ
๑ ใน ๒๑

อันดับ
๑ ใน ๑๔

๓. ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและ
ภาคการผลิตและบริการ
ในการท�ำการวิจัยและพัฒนา

อันดับ
๑ ใน ๓๕

อันดับ
๑ ใน ๒๘

อันดับ
๑ ใน ๒๑

อันดับ
๑ ใน ๑๔

๔. บุคลากรในประเทศ
มีคุณภาพตรงความต้องการ
ของนักลงทุนต่างชาติ

จะด�ำเนินการส�ำรวจและก�ำหนดเป้าหมายต่อไป
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ตารางที่ ๕.๑ แผนที่น�ำทางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ต่อ)

ตัวชี้วัด

ปี
๕ ปี                    ๑๐ ปี                   ๑๕ ปี                  ๒๐ ปี

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับภาคการผลิตและบริการด้วยบุคลากรวิจัยและ
                       นวัตกรรมคุณภาพสูง
๑. สัดส่วนแรงงานทักษะสูง
(ร้อยละ)
๒. นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมี
คุณภาพตรงความต้องการของ
สถานประกอบการ
๓. ความสามารถในการดูดซับ
เทคโนโลยี

๑๗

๑๗.๕

๒๒

๒๕

อันดับ
๑ ใน ๕๐

อันดับ
๑ ใน ๓๘

อันดับ
๑ ใน ๒๖

อันดับ
๑ ใน ๑๔

อันดับ
๑ ใน ๒๘

อันดับ
๑ ใน ๒๑

อันดับ
๑ ใน ๑๔

อันดับ
๑ ใน ๓๕

กลยุทธ์ที่ ๓ : เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคต ด้วยการขยายฐาน
                      บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. สัดส่วนบัณฑิตสายวิทย์
ต่อสังคม

๕๐ : ๕๐

๕๕ : ๔๕

๖๐ : ๔๐

๗๐ : ๓๐

๒. สัดส่วนเยาวชนผู้มี
ความสามารถพิเศษที่ได้รับ
การต่อยอด (ร้อยละ)

๓

๓

๓

๓

๓. ความสามารถในการเก็บ
รักษาผู้มีศักยภาพสูง
ของประเทศ

อันดับ
๑ ใน ๓๕

อันดับ
๑ ใน ๒๘

อันดับ
๑ ใน ๒๑
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

อันดับ
๑ ใน ๑๔

ภาคผนวก ก

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๔) รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๕) รองปลัดกระทรวงแรงงาน
(๖) ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๗) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(๘) ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
(๙) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
(๑๐) นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
(๑๑) นายถาวร ชลัษเฐียร อนุกรรมการ
(๑๒) รองเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(๑๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(๑๔) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(๑๕) เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
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(ร่าง) แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

ภาคผนวก ข

กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม     
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
มีการด�ำเนินการและขั้นตอน ดังนี้
๑. การทบทวนนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ชาติ
ศึกษาและทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เอกสาร
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๔.๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจยั และนวัตกรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔แผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นต้น เพื่อน�ำมาสังเคราะห์ประเด็น
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
๒. การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ
แสวงหากลไก ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานหรือองค์กรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการและพลเรือน กระทรวงต่างประเทศ สถานประกอบการ
อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ เป็นต้น
๓. การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางวิชาการ
ศึกษาข้อมูลทางวิชาการทีม่ กี ารวิเคราะห์และสังเคราะห์ในมิตติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรม อาทิ รายงานฉบับสมบูรณ์การประมาณการและปฏิรูปกลไกบริหารจัดการก�ำลังคน วทน.
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙) เสนอต่อ สวทน. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท�ำ
แผนแม่บทระบบสมรรถนะแรงงานตามความต้องการของประเทศ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(พ.ศ. ๒๕๕๙) เสนอต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รายงานการศึกษา มาตรการเพื่อดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพเข้าสู่ประเทศไทย โดยคณะท�ำงานเพื่อศึกษามาตรการดึงดูดทรัพยากรบุคคลและการลงทุนที่มีคุณภาพ
เข้าสู่ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙) เอกสารการประชุมวิชาการ Roles of Higher Education Institutions and
Private Sector in STEM Education in Thailand โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นต้น
๔. การจัดประชุมระดมความเห็น
จัดประชุมระดมความเห็นเกีย่ วกับกรอบแนวคิด ประเด็นส�ำคัญ และกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร
วิจัยและนวัตกรรมกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้
วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบตัวชี้วัดและการติดตาม
พัฒนาการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน
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วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชุมระดมความเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
๕. การประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม และ
คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจยั และนวัตกรรม และคณะกรรมการ
บูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จ�ำนวน ๖ ครั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม
• ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการบูรณาการบริหารจัดการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม
• ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
• ประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ภาพที่ ข.๑ กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
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ภาคผนวก ค

รายนามผู้มีส่วนร่วมด�ำเนินการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัย
และนวัตกรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
รายนามคณะที่ปรึกษา
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
๒. ศาสตราจารย์นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย
๓. นายกิติพงค์ พร้อมวงค์		
๔. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
๕. นางญาดา มุกดาพิทักษ์
๖. นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง		
๗. นางอ้อมใจ ไทรเมฆ
๘. นางสาวสิริพร พิทยโสภณ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ทีป่ รึกษาเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ช่วยเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

รายนามคณะผู้จัดท�ำ
๑. นายคมเมธ จิตวานิชไพบูลย์
๒. นายกิตติศักดิ์ กวีกิจมณี
๓. นายภาสพงศ์ อารีรักษ์		
๔. นางสาวชนิดา แสนสะอาด
๕. นายปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
๖. นางสาวศรีฉัตรา ไชยวงศ์วิลาน

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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๗. นางสาวสลิลวรรณ กลับประสิทธิ์
๘. นายอัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
๙. นางสาวพรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่น
๑๐. นางสาวบุษรา มนัสสุนทร
๑๑. นายพรรษพล บุญประเชิญ
๑๒. นางสาวนริสรา เมืองสว่าง
๑๓. นางสาวรัชนิศ แก้วศรีช่วง

ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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