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กรอบแนวคิดร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ

(พ ศ  2555 2564)(พ.ศ. 2555-2564)
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กรอบแนวคิดร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ

(พ ศ  2555-2564)(พ.ศ. 2555 2564)
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“ร่าง” นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ

(พ.ศ. 2555-2564)

วิสยัทศัน์

นวตักรรมเขียว เพื่อสงัคม
่คณุภาพและเศรษฐกิจที่มี

ีเสถียรภาพ

Green Innovation for Quality Society and 
Sustainable Economic Growth
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Sustainable Economic Growth



5 ยทุธศาสตรส์ู่วิสยัทศัน์

นวตักรรมเขียว
่ ่

์์์์

เพือเศรษฐกิจทีมีเสถียรภาพ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสงัคมคณุภาพ

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์22::

เพิ่มขีดความสามารถ

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์11::

พฒันาความเข้มแขง็

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์33: : 

เสริมสร้างความมัน่คง
ในภาคเกษตร การผลิต
และบริการ ด้วย วทน.

พฒนาความเขมแขง
ของสงัคม ชมุชนและ

ท้องถิ่น 

เสรมสรางความมนคง
ด้านพลงังาน ทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อม วทน.

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์44::       พฒันาและเพิ่มศกัยภาพทนุมนุษยข์องประเทศด้าน วทน. 

ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์55::       ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
     และปัจจยัเอื้อในการพฒันา วทน. ของประเทศ
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     และปจจยเออในการพฒนา วทน. ของประเทศ
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Sustainable Economic Growth
ยางและ

ผลติภณัฑจ์าก
ยาง

ขา้วและ
ผลติภณัฑจ์าก

้Creative and
เกษตร/อาหาร

สารสนเทศ

ขา้ว

มนั ออ้ย ปาลม์
เพือ่อาหารและ

Creative and 
Digital 

Contents

พลงังาน

อาหารแปรรป

กอ่สรา้งและ
บรกิารตอ่เนือ่ง

12 12 Priority Priority อาหารแปรรปู 
(กุง้ ไก)่

Logistic และ
สาขาตอ่เนือ่ง

yy
Sectors/Sectors/

SubSub--sectorssectors
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

และ
อเิล็คทรอนกิส์

ทอ่งเทีย่วและ
สาขาตอ่เนือ่ง

ยานยนตแ์ละ
ชิน้สว่น

ิ

แฟช ัน่ 
(สิง่ทอ อญัมณี

สาขาตอเนอง

อุตสาหกรรมบริการ
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ตําแหน่งประเทศไทยตําแหน่งประเทศไทย
ในหว่งโซม่ลูคา่ของโลก ในหว่งโซม่ลูคา่ของโลก (global value chain)(global value chain)
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ิ

Assembling

Production

,,ม
ลูมลู

มลูคา่เพิม่ตํ่ามลูคา่เพิม่ตํ่าตํ่าตํ่า

Assembling

ตน้นํ้า ปลายนํ้า
ปัจจบนัประเทศไทยอยจ่ดนี ้ปัจจบนัประเทศไทยอยจ่ดนี ้

Source: Shih’s & Smiling Curve

ปจจบุนประเทศไทยอยจูดุนปจจบุนประเทศไทยอยจูดุน
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ระดบัทกัษะบคุลากรในภาคการผลติและบรกิารระดบัทกัษะบคุลากรในภาคการผลติและบรกิาร
ปัจจบนัปัจจบนัปจจบุนปจจบุน
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อนาคตอนาคต
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แนวโนม้การเปลีย่นแปลงใน
ภาคอตุสาหกรรม
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1. Increasing Offshore R&D of Large TNCs

12



2. Expansion of R&D investment of Large and 
Medium Local FirmsMedium Local Firms
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Reasons for Expansion of R&G of Large and 
Medi m Local FirmsMedium Local Firms

HVA: High Value-added products 14



3. Private Investment in S&T Infrastructure

Science 
CiCity

Phuket Software Park
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มาตรการเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละมาตรการเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีของประเทศในระยะต่อไปเทคโนโลยีของประเทศในระยะต่อไปเทคโนโลยของประเทศในระยะตอไปเทคโนโลยของประเทศในระยะตอไป

ค่าใช้จ่าย R&D

ต่อ GDP

จาํนวนบคุลากร R&D

ต่อประชากร 10 000

% ค่าใช้จ่าย R&D

ภาคเอกชน : ภาครฐัตอ GDP ตอประชากร 10,000 ภาคเอกชน : ภาครฐ

ปัจจบุนั 00..2121%% 66..8 8 คนคน 40 40 : : 6060

เป้าหมาย 
11 00%% 15 15 คนคน 70 70 : : 3030(ปี 2559) 11..00%% 15 15 คนคน 70 70 : : 3030
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R&D/GDPR&D/GDP

(Million (Million BahtBaht))
R&D Personnel (FTE)R&D Personnel (FTE)

(Persons)(Persons)

Private : Government Private : Government 
R&D expenditureR&D expenditure

(Milli  (Milli  B htB ht))(Million (Million BahtBaht)) (Persons)(Persons) (Million (Million BahtBaht))

20072007

20162016

Note: GDP growth: 5% per annum 17



Workforce ProfileWorkforce ProfileWorkforce ProfileWorkforce Profile
Master

Ph.DPh.D.,  .,  
6060,,545 545 

Master,  
302,724 Total workforce (Total workforce (20082008), ), 3737..02 02 Million  Million  

Bachelor,  
847,627S&TS&T,, 11..2121 847,627 S&TS&T,  ,  11..21 21 

million million ทีม่า: สํานักงานสถติแิหง่ชาติ
หมายเหต:ุ 
1. low skilled worker – ผูท้ํางานทีม่ี
   การศกึษาระดบัม.ตน้หรอืตํา่กวา่
2. medium skilled worker – ผูท้ํางานทีม่ี
การศกึษาระดบัม ปลาย ปวช ปวส

หมายเหต:ุ สมมตฐิาน 
สดัสว่น ป.ตร ี70%, ป.โท 25%, ป.เอก 5%

Social 
Science,  Knowledge 

k

   การศกษาระดบม.ปลาย ปวช. ปวส.
3. knowledge worker – ผูท้ํางานทีม่ี
   การศกึษาระดบัปรญิญาตรขี ึน้ไป

ทีม่า: สํานักงานสถติแิหง่ชาติ ,
2.79 million 

worker, 
4.00 million , 

11%

ทมา: สานกงานสถตแหงชาต

Low 
skilled 

worker,  

Medium 
skilled 

worker, 
6 28 million ,

26.78 
million, 
72%

6.28 million, 
17%
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Local Capacity of S&T Manpower Production : Local Capacity of S&T Manpower Production : 
S&T Manpower in Thailand: Vocational S&T Manpower in Thailand: Vocational -- BachelorBachelor

Local Capacity of S&T Manpower Production : Local Capacity of S&T Manpower Production : 
S&T Manpower in Thailand: Vocational S&T Manpower in Thailand: Vocational -- BachelorBachelor

6060,,000000

Supply*Supply* Demand**Demand**
Bachelor
53,491

Demand**Demand**

High Vocational

High Vocational
49,116

SupplySupply
Bachelor
51,880

Bachelor
50,705

4040,,000000
High Vocational
46,023

ปป
High Vocational
31,082

ปวสปวส..  ขาดแคลนขาดแคลน

หมายเหต:ุ  * หมายถงึ ผูส้ําเร็จการศกึษาและพรอ้มทํางาน
               ** หมายถงึ ความตอ้งการแรงงานสว่นเพิม่ 
               (ความตอ้งการเพือ่ขยาย/ลดตําแหน่งงาน+ความตอ้งการเพืม่ทดแทนแรงงานเกา่)

Source: Thailand Development Research Institute (2010)              

1010,,000000

Vocational

Vocational
11,117

Vocational
10,456

2016201620112011
7,466

20132013
19



Local Capacity of S&T Manpower Production : Master Local Capacity of S&T Manpower Production : Master 
and Aboveand Above

Local Capacity of S&T Manpower Production : Master Local Capacity of S&T Manpower Production : Master 
and Aboveand Aboveand Aboveand Aboveand Aboveand Above

3030,,000000

Demand**Demand** Master
24 842

Demand**Demand**

2020,,000000
DemandDemand

Master
22,701

24,842

22,701

หมายเหต:ุ  * หมายถงึ ผูส้ําเร็จการศกึษาและพรอ้มทํางาน
** หมายถงึ ความตอ้งการแรงงานสว่นเพิม่

1010,,000000
Master
Supply*Supply*

              ** หมายถง ความตองการแรงงานสวนเพม 
               (ความตอ้งการเพือ่ขยาย/ลดตําแหน่งงาน+ความตอ้งการเพือ่ทดแทนแรงงานเกา่)

9,222
Ph.D.
568 Ph D

Ph.D.

Source: Thailand Development Research Institute (2010)
Science Technology and Innovation Policy Office (2010)              

20112011 20162016

568 Ph.D
.3,661

4,007

20132013 20



เป้าหมายบคุลากร เป้าหมายบคุลากร R&D: R&D: กลุม่นักวจิัยกลุม่นักวจิัยเป้าหมายบคุลากร เป้าหมายบคุลากร R&D: R&D: กลุม่นักวจิัยกลุม่นักวจิัย
100100,,000000 เป้าหมายประเทศ

8080,,000000

นักวจิัย
90,000

คนทีค่าดวา่จะ
่

6060,,000000
เขา้สูต่ลาด R&D
นักวจิัย
49,000

4040,,000000

สภาพปัจจบุัน
นักวจิัย
39,000

2020,,000000
หมายเหต:ุ ใชส้ดัสว่นนักวจิัยตอ่กําลงัแรงงาน วท. คํานวณผูท้ีค่าดวา่จะเขา้สูต่ลาด R&D 

2016201620082008 20132013 21



ระดบัความสามารถของบคุลากร

•แรงงานทกกลม่ยังมคีวาม•แรงงานทกุกลมุยงมความ 
สามารถในระดบัตํา่กวา่ความ
คาดหวงัของผูป้ระกอบการ
ทัง้หมด

1. การวิเคราะหแ์ก้ไขปัญหา 4. การทาํงานเป็นกลุ่ม

2. คอมพิวเตอร ์ 5. เทคนิคการปฏิบตัิงาน

ทงหมด 

•แรงงานสว่นใหญย่ังมคีวามรู ้
ดา้นภาษาตา่งประเทศ และ

3. ภาษาต่างประเทศ 6. การบริหาร

คณลกัษณะแรงงานในสถานประกอบการ ระดบัคณลกัษณะแรงงาน

ทีม่า: สถาบนัวจิัยเพือ่การพัฒนาประเทศไทย, 2552 อา้งในโครงการศกึษาความตอ้งการกําลงัคน
        เพือ่วางแผนการผลติและพัฒนากําลงัคนของประเทศ ปี 2553.

ดานภาษาตางประเทศ และ
คอมพวิเตอรค์อ่นขา้งนอ้ย 
ในขณะที ่มคีวามรูพ้ืน้ฐานใน
ตําแหน่งงานทีท่ําและทักษะคณุลกษณ แรงงานในสถานปร กอบการ ร ดบคณุลกษณ แรงงาน

ความรูพ้ื้นฐานในตําแหน่งงานที่ทํา ปานกลาง

ทักษะฝีมือแรงงาน ปานกลาง

ความรูด้า้นภาษาต่างประเทศ คอ่นขา้งนอ้ย

ฝีมอืแรงงานในระดบัปานกลาง 
และมคีวามขยันอดทนและมี
ระเบยีบวนิัยในการทํางานู

ความรูด้า้นคอมพวิเตอร์ คอ่นขา้งนอ้ย

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ปานกลาง

ความขยันและอดทน คอ่นขา้งมาก

คอ่นขา้งมาก 

ความสามารถในการแกป้ัญหา ปานกลาง

ความมีระเบยีบวนิัยในการทํางาน คอ่นขา้งมาก

ทีม่า: ขอ้มลูสํารวจความตอ้งการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2551 สํานักงานสถติแิหง่ชาต ิ(2552) 
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แผนทีน่ําทางการพฒันากาํลงัคนด้าน วแผนทีน่ําทางการพฒันากาํลงัคนด้าน ว&&ทท

แผนงานที ่แผนงานที ่1: พฒันาอจัฉรยิภาพดา้น ว&ท

เป็นแผนงานในระดบั

ป ิ ั ิ ์ ี่

แผนงานที ่แผนงานที ่2: ขยายฐานการศกึษาดา้น ว&ท

ี่ี่ ั ์ ้ปฏบิตักิารของกลยทุธท์ ี2    

ในแผนกลยทุธด์า้น

แผนงานท ี3: พฒันาคร ูอาจารยด์า้น ว&ท

แผนงานที ่แผนงานที ่4: พฒันาคณุภาพบุคลากรดา้น ว&ท

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

แหง่ชาต ิ

ใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคการผลติและบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของภาคการผลติและบรกิาร

แผนงานที ่แผนงานที ่5: เป็นศนยก์ลางการศกึษาดา้น ว&ท 
ในสาขาเฉพาะดา้น

ู
ในสาขาเฉพาะดา้น

แผนงานที ่แผนงานที ่6  พฒันาโครงสรา้งถาวรรบัผดิชอบการแผนงานท 6: พฒนาโครงสรางถาวรรบผดชอบการ

                      พฒันากาํลงัคน ว&ท ระดบัชาติ

ี่ ี่

                       

แผนงานท ี7: สรา้งเสน้ทางความกา้วหน้า

                       ในอาชพีดา้น ว&ท



โครงการโรงเรียนเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์

นักวทิยาศาสตร/์วศิวกรวจิัยนักเทคโนโลยี

ป.เอกภาคเอกชน ป.เอก

หลักสตูร
เนน้การ

สง่เสรมิตอ่
ผา่นโครงการวจิัย
ทีม่ผีลกระทบสําคญั

ในดา้นตา่งๆ

ภาคเอกชน

สิง่ทอ
ยานยนต์ICT เนนการ

วจิัย
และ
พัฒนา

ป
กต
ิ

ป ี

ในดานตางๆ
เกษตร

และอาหาร

ยานยนตICT

ชวีภาพ

หลักสตูร นร
ะบ
บ
ปปรญิญาตรี

• CU
MU

หลักสตูร • KMUTT
• KMITL

หลักสตูร
พเิศษT

V

Thai Vocational 
qualification

เกยีรตนิยิม
สาย

วทิยาศาสตร์

ม 6 ศกึ
ษ
าใ
น• MU

• TU
   etc.

ปวส. เกยีรตนิยิม
ทาง

เทคโนโลยี

• KMITL
• KMITNB
• RMUT
   etc.นักเทคนคิ

V
Q

qualification

ร.ร. 
วทิยา-
ศาสตร์

ม.6

กา
รศ
ึ

รร.
เทคโนโลยี
ฐาน

ม.3

ศาสตรฐาน
วทิยาศาสตร์



โครงการนํารอ่งระดบัชาติ
วทิยาลยัอาชวีศกึษาเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร(์ชลบรุ)ีฐ ( ุ )

การเรยีนรูแ้บบ Project – Based

Gif d S h l ้ ี ึ• Gifted School ดา้นอาชวีศกึษา

• จัดการเรยีนการสอนแบบ project-based 
learning

• นักเรยีนมพีืน้ฐานทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ขม้แข็ง ฐ
ในขณะเดยีวกนัมทีกัษะในการประดษิฐ์

• มวีตัถประสงคบ์ม่เพาะนักเทคโนโลยแีละ• มวตถปุระสงคบมเพาะนกเทคโนโลยและ
นวตักร

ั ั ี ้ ใ ี• รบันกัเรยีนเขา้ใหม ่(ปวช. 1) ปีละ 30 คน

• สนง. อาชวีศกึษากาํลงันําหลกัสตรนี้ไปขยายเพิม่
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อกี 4 แหง่ (ปีละ 120 คน)



ทกัษะวศิวกรรม ทกัษะวศิวกรรม ((practice engineering school)practice engineering school)    

สถาน ส ั

รว่มกนักําหนดโจทย์
วจิัย

สถาน
ประกอบ
การ

สถาบน
การศกึษา

ใ โ้ ป็ ้ ี
อาจารย์
ทีป่รกึษา

โจทยว์จิัย
วศิวกร
พีเ่ลีย้ง

แกไ้ข

ใชโรงงานเปนหองเรยน

ใหค้ําปรกึษา
นักศกึษาทีส่ถาน
ประกอบการ

ปัญหา
ใหข้อ้มลูที่
จําเป็น
ตอ่การ

นักศกึษา
ประกอบการปฏบิตังิาน

ใชป้ญัหาจรงิจากกระบวนการผลติญ
เป็นโจทยว์จิยั



โครงการสนบัสนนุการจดัต ัง้หอ้งเรยีนวทิยาศาสตร์

โดยการกาํกบัดแลของมหาวทิยาลยั (ก วทิย์ รว่มกบั ก ศกึษาโดยการกากบดแูลของมหาวทยาลย (ก.วทย รวมกบ ก.ศกษา

• จัดทําหอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน โดยมหาวทิยาลยั
็ ็ ่ ้เป็นผูก้ํากบัดแูลและเป็นพเีลีย้งอยา่งใกลช้ดิ โดยม ีรร.มหดิล

วทิยานุสรณ ์เป็นตน้แบบ

ิ ั โ ี ํ ่• มหาวทิยาลยั-โรงเรยีนนํารอ่ง  : 
1. ม. เชยีงใหม ่– ร.ร. สาธติมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
2. ม. เทคโนโลยสีรุนาร ี– ร.ร. ราชสมีาวทิยาลัย 
3 ม เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรี ร ร ดรณสกิขาลยั3. ม. เทคโนโลยพระจอมเกลาธนบรุ – ร.ร. ดรณุสกขาลย
4. ม. สงขลานครนิทร ์– ร.ร. มอ.วทิยานุสรณ ์
5. ม. สงขลานครนิทร ์(วทิยาเขตปัตตาน)ี – ร.ร. สาธติ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์มหาวทยาลยสงขลานครนทร  

ี ใ ี
27

รบันกัเรยีนเขา้ใหม ่(ม.4) ปีละ 150 คน



โครงการสนบัสนนุนกัเรยีนทนุ
กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์กระทรวงวทยาศาสตรฯ
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สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชีัน้สงู
(THAI ST)

THAI ST

(THAI ST)

กลม่สถาบนักลม่สถาบนักลม่สถาบนักลม่สถาบนักลม่สถาบนั กลุมสถาบน
เครอืขา่ย

กลุมสถาบน
เครอืขา่ย

กลุมสถาบน
เครอืขา่ย

กลุมสถาบน
เครอืขา่ย

กลุมสถาบน
เครอืขา่ย

มหาวทิยาลยั
ไทย

กลุม่สถาบนั

เครอืขา่ยเครอขาย

นกัศกึษา/

มหาวทิยาลยั/
สถาบนัวจิยัสถาบนัวจิยั

นกศกษา/
นกัวจิยั

สถาบนวจย
ต่างชาติไทย



โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรม Hard Hard 
Disk Drive (HDD)Disk Drive (HDD)

เครอืขา่ยความรว่มมอื

เครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา                IDEMA
การดาํเนินการ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื 
  1.  การใหทุ้น (NECTEC สนบัสนุน 100% โดย

ป็ ้ ํ โ ใ์ ้ ์

 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นผูก้าํหนดโจทยใ์หอ้าจารยแ์ละ
นกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษา

  2.  การอบรม 

- NECTEC สนบัสนนคา่เชา่สถานที ่7 500 บาทต่อวนั- NECTEC สนบสนุนคาเชาสถานท 7,500 บาทตอวน

         - NECTEC สนบัสนุนคา่วทิยากร 1,500 บาทต่อชัว่โมง

         - ภาคอุตสาหกรรมสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ ทัง้นี้
ขึน้อยูก่บัลกัษณะของแต่ละหลกัสตูรู ู

        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีเป็นผูบ้รหิารจดัการ
โครงการ ใหก้บั HDDI

ลกัษณะของทุน
  1.ทุนการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

– ทนละ 45 000 บาท ต่อคน ต่อ 2 ปี– ทุนละ 45,000 บาท ตอคน ตอ 2 ป

  2.ทุนโครงการวจิยัระดบัปรญิญาโท 

– ทุนละ 500,000 บาท ต่อคน ต่อ 2 ปี

 3. ทนโครงการวจิยัระดบัปรญิญาเอก3 นุโ รง รวจ ร รญญ เ

       – ทุนละ 1,500,000 บาท ต่อคน ต่อ 3 ปี



“ร่าง” นโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ

(พ.ศ. 2555-2564)

์์ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์44::     

พฒันาและเพิ่มศกัยภาพทนุมนุษย์ุ ุ

ของประเทศด้าน วทน. 
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    ยทุธศาสตร ์ยทุธศาสตร ์44::     ุุ
พฒันาและเพิ่มพฒันาและเพิ่ม

ศกัยภาพทนมนษย์ศกัยภาพทนมนษย์ุ ุุ ุ

ของประเทศด้าน ของประเทศด้าน 

วทนวทน..  

กลยทุธ ์3:
ยกระดบัสมรรถภาพ

ส

กลยทุธ์ 1:
ปรบัระบบการศึกษา

ิ ์ และความสามารถ
ทางวิชาชีพบคุลากร 
วทน. ในภาคการผลิต

วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีรองรบั
สงัคมนวตักรรม กลยทธ์ 2: และบริการกลยทุธ 2:

เพิ่มคณุภาพและมวล
วิกฤตบคุลากรวิจยัและ • ผลิตภาพแรงงานของ

• คณุภาพการเรียน
ิ ์

ุ
พฒันาตอบสนองความ
ต้องการในอนาคต

• ผลตภาพแรงงานของ
บคุลากรด้าน วทน. 
อตุสาหกรรมเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
5 ต่อปี

ุ
การสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนและ
มหาวิทยาลยัดีขึน้

• สดัส่วนบคุลากรวิจยัและพฒันา
เพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 

โ ป็ ี่

 • บณัฑิตสาย
วิทยาศาสตรต์รงตาม
ความต้องการของ

10,000 คน โดยเป็นบคุลากรที
ทาํงานในภาคเอกชนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 60

ตลาด
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Strategic Action Strategic Action 
Agenda for ChangeAgenda for Change

COEs

Research 
i t

เส้นทางเส้นทาง
พัฒนา/บม่เพาะ/ใช ้
ศักยภาพ gifted

ปรับ KPI ใหม้สีาย
ทํางานเพือ่ real 

sector

พัฒนาเสน้ทาง
อาชพี (5* prof.)

inst.

่่

ความความ

ก้าวหน้าก้าวหน้า
incentive

Gifted/
Scholarship 

student
จัดสรรระบบทนุ 

วทน.

ลดหยอ่น
ภาษีเงนิได ้

Local firms

เก่งเก่ง

และและ

กาวหนากาวหนา

ในใน

ีี

กําลงัคน วทน.
ี

mobility

R&D 
personnel

l

พัฒนาบคุลากร
ผูส้อน/วชิาชพีครู

ปรับการสอนใหเ้ป็น
แบบ enquiry- พัฒนาการ

Sci. 
education MNCsดีดี อาชีพอาชีพ

Knowledge

มคีณุภาพ
เพยีงพอตอ่การ
พัฒนาประเทศ

Brain circulation
แบบ enquiry

based

ขยายผล 
WIL

พฒนาการ
เรยีนการ
สอน Sci. Park

Social & Knowledge 
worker

prof. dev.

community-
based 

พัฒนาแรงงานเพือ่
รองรับความ

ตอ้งการใหม,่ เพิม่
ผลติภาพ

Food/Agr.

Other High 
value-added 
industries

สมรรถภาพสมรรถภาพ

ทีม่า: สวทน.

Petrochem.

Logistics/Rail 
sys.

Energy
33

สมรรถภาพสมรรถภาพ

และผลิตภาพและผลิตภาพ



การระดมความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
ประเดน็สาํคญัของการพฒันาบคุลากร ด้าน วทน. ในช่วง 10 

ปีข้างหน้า อาทิปขางหนา อาท

    -- สิง่ทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและมผีลกระทบสงูสิง่ทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและมผีลกระทบสงู

    --  มาตรการมาตรการ//กลไกการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรมกลไกการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม

    --  เป้าหมายเป้าหมาย//ตวัชีว้ดัหลกัตวัชีว้ดัหลกั    --  เปาหมายเปาหมาย//ตวชวดหลกตวชวดหลก

    --  ฯลฯฯลฯ

โ ์โดยพิจารณาสาํหรบัแต่ละกลยทุธ ์คือ

  11. . การปรบัการจดัการศกึษาวทิยาศาสตรฯ์การปรบัการจดัการศกึษาวทิยาศาสตรฯ์  11. . การปรบการจดการศกษาวทยาศาสตรฯการปรบการจดการศกษาวทยาศาสตรฯ

  22. . การเพิม่คณุภาพและมวลวกิฤตบุคลากรวจิยัและพฒันาฯการเพิม่คณุภาพและมวลวกิฤตบุคลากรวจิยัและพฒันาฯ

ั ใ ิ ิั ใ ิ ิ
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  33. . การพฒันาสมรรถภาพบุคลากรในภาคการผลติและบรกิารฯการพฒันาสมรรถภาพบุคลากรในภาคการผลติและบรกิารฯ
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Note:

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………….......……………………….......
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