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ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)



ด้วยยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของประเทศ ในการน�าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดัน
และขับเคลื่อนประเทศให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อก้าวสู่การเติบโต
เศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัย พัฒนา  
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อยอดความได้เปรยีบ
ในเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จากต้นน�้าสู่ปลายน�้า พร้อมทั้ง
ผลักดันงานวิจัยของประเทศออกสู่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการ 
ที่แตกต่างและน�าไปใช้ได้จริง กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

“สวทช. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ 

มีศักยภาพ เป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการท�างาน 

ให้เป็นองค์กรวิจัย
และพัฒนา

ที่ประเทศขาดไม่ได้”
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ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หน่วยงำนใน
ก�ำกับของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับกำร
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตำม พ.ร.บ. พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534  
เพื่อเป็นหน่วยงำนบริหำรกองทุนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภำยใต้
กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.)  
ด�ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งพัฒนำ

ประเทศสู่ “เศรษฐกิจฐานความรู้” มีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนงำนวิจัย พัฒนำ  
และสนับสนุนให้มีกำรน�ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภำคส่วนต่ำง ๆ รวมไปถึง
ธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม 

สวทช.  มหีน่วยงำนในสงักดั  5  ศนูย์แห่งชำต ิคอื ศนูย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชวีภาพแห่งชาต ิ(BIOTEC)  มุง่พฒันำงำนด้ำนเทคโนโลยชีวีภำพ ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ 
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนำงำนด้ำนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่ำง ๆ   

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ (NECTEC) มุ่งพัฒนำงำน 

ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(NANOTEC) มุง่พฒันำงำนด้ำนนำโนเทคโนโลย ีและศนูย์เทคโนโลยีพลงังานแห่งชาติ 
(ENTEC) มุ่งวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีพลังงำน

ซึง่จะเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรสร้ำงขดีควำมสำมำรถด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมจนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้ ถือเป็นพื้นฐำนส�ำคัญ
ส�ำหรับกำรเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรที่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืนบนฐำนควำมรู้ ซึ่งจะเป็นก�ำลังหลัก 
ด้ำนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ สวทช. มีทิศทำงกำรด�ำเนินงำนตำมแนวทำง “เศรษฐกิจแนวใหม่”  
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมเชี่ยวชำญด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม (วทน.) ข้ันสูง (Advanced STI) ให้แก่ประเทศ ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศ
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โดยเศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) มุ่งเน้นใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ  
และต้นทุนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็นตัวขับเคล่ือน  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จำกวัสดุเหลือท้ิง 

มำเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่ำสูง เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent  
economy) เป็นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต 
เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำร โดยใช้เวลำน้อยลง  

ขณะทีเ่ศรษฐกจิผูสู้งวยั (Silver economy) จะเป็นระบบทีน่�ำควำมรู ้ เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมมำสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่รองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อช่วย

ให้ผู้สูงอำยุพึ่งพำตนเองได้ เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน ์ (Sharing economy) เป็น 
รูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐำนแนวคิดควำมร่วมมือและแบ่งปัน ท�ำให้เกิดรูปแบบสินค้ำ

และบริกำรใหม่ สร้ำงรำยได้แบบพึ่งพำกัน และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) 
มุ่งเน้นประหยัดพลังงำน ลดควำมเสี่ยงท่ีจะท�ำให้สิ่งแวดล้อมเสียหำย ตอบสนอง 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

นอกจำกนี้ สวทช. ยังมุ ่งพัฒนำ Advanced STI ใน 10 กลุ่มเทคโนโลย ี
เป้ำหมำยหลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่งจะท�ำงำนร่วมกัน
กับเครือข่ำยพันธมิตรต่ำง ๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน สวทช. ยังให้ควำม
ส�ำคญัด้ำนกำรพฒันำก�ำลงัคนและสร้ำงควำมตระหนกัด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ประชำชน

“ตลอดระยะเวลำ 30 ปี ที่ผ่ำนมำ สวทช. ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท�ำงำน
มำอย่ำงสม�่ำเสมอ จุดแข็งของ สวทช. คือ ก�ำลังคน เรำมีทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ 
ควำมเชี่ยวชำญ มีศักยภำพ เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรท�ำงำนให้ สวทช. เป็นองค์กร
เปิดด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่ประเทศขำดไม่ได้ นอกจำกน้ียังมีกำรสร้ำงงำนวิจัย 
ทีเ่ข้มแขง็ และสร้ำงผลกระทบได้อย่ำงกว้ำงขวำง และทีข่ำดไม่ได้คอื สวทช. มเีครือข่ำย
ควำมร่วมมือและพันธมิตรที่เข้มแข็งเสมอมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”

ประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำด้ำน วทน. ในปัจจุบัน ต่ำงมองว่ำ “วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี” คือ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเป็นตัวขับเคล่ือนให้ประเทศ 
มีเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีบทบำทในด้ำนเศรษฐกิจมำกขึ้น 
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“ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง 20-30 ปีท่ีผ่ำนมำมองว่ำ ยังไม่ได้ใช้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้แก่ประเทศอย่ำงเต็มที่
และจริงจัง แม้ปัจจุบันจะมีนักวิจัยจ�ำนวนมำกขึ้น แต่ก็ยังคงประสบปัญหำด้ำนกำร
สร้ำงก�ำลังคนทำงด้ำนนี้ เนื่องจำกประเทศไทยยังลงทุนแต่ในขั้นต้นด้วยกำรให้ทุน 
กำรเรยีน แต่ขำดกำรดแูลคนทีส่ร้ำงมำ ซึง่ภำครฐัยงัขำดกลไกในกำรลงทนุอย่ำงต่อเนือ่ง 
เพ่ือเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงก�ำลังคนเหล่ำนี้ ท�ำให้คนที่มีศักยภำพออกไป
เติบโตที่อื่น หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกสิ่งที่ลงทุนเรียนมำอย่ำงคุ้มค่ำ”  

“สิ่งหนึ่งที่ส�าคัญ
และได้ยึดถือกันมาตลอดก็คือ 
“Governance” และสิ่งที่
ขอฝากไว้ส�าหรับนักวิจัย
ทุกคนก็คือ “การมีวินัย” 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญ
ของความเจริญ
ก้าวหนา้...”
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ที่ผ่ำนมำ สวทช. ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลก�ำลังคนมำอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบัน
แม้ว่ำจะยังไม่สำมำรถทลำยข้อจ�ำกัดบำงอย่ำงลงได้ แต่ก็ได้มีกำรวำงกลไกในกำร
บริหำรจัดกำรและก�ำกับดูแล โดยสิ่งท่ี สวทช. ยึดถือและปฏิบัติมำโดยตลอด ก็คือ  
กำรปลูกฝังบุคลำกรให้มีอิสระทำงวิชำกำร มีสะพำนควำมคิด แต่ต้องมีวินัย และ 

ที่ส�ำคัญต้องอยู่ภำยใต้ “Governance” หรือกำรก�ำกับดูแลที่ดี    

ในอนำคตหำกต้องกำรให้เกดิกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ซึง่ไม่ใช่แค่ใน “สวทช.” เท่ำนัน้  

แต่ต้องเป็น “ภาพรวมระดบัประเทศ” ประเทศไทยควรจะมุง่สร้ำงอตุสำหกรรมใหม่ ๆ   
เพ่ิมมูลค่ำ และสร้ำงนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว  
ซึ่งกำรจะด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้นั้นต้องอำศัยโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำคัญในกำรวิจัย 
และพัฒนำ หำกต้องกำรท�ำให้กำรพัฒนำใช้ต้นทุนที่ต�่ำลง ก็จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำร
จดักำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ีมกีระจำยอยูใ่นประเทศเป็นจ�ำนวนมำกให้อยูใ่นรปูแบบของ  
Sharing economy หรือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ ท�ำให้กำรวิจัยและพัฒนำง่ำยขึ้น

นอกจำกนี้ประเทศไทยจ�ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์และ 
ทดสอบที่เป็นมำตรฐำนในระดับสำกล เพื่อให้เกิดควำมม่ันใจและยอมรับในนวัตกรรม 
ทีไ่ด้พฒันำขึน้ มกีำรลงทนุเพือ่ผลกัดนัให้เกิดกำรน�ำงำนวจิยัไปสร้ำงมลูค่ำทำงเศรษฐกจิ  
รวมถึงมีควำมร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภำคส่วน และเครือข่ำยวิจัยระดับนำนำชำติ  
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่ำงก้ำวกระโดดในเวทีระดับโลก

การที่ สวทช. ด�าเนินงานมาจนครบรอบ 30 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ 
ได้รบัความเชือ่ถอืจากทกุภาคส่วนตลอดระยะเวลาทีผ่่านมานัน้ สิง่หนึง่ทีส่�าคญัและ 
ได้ยดึถอืกนัมาตลอดกค็อื “Governance” และสิง่ท่ีขอฝากไว้ส�าหรบันกัวจิยัทกุคน  
ก็คือ “การมีวินัย” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของความเจริญก้าวหน้า 

ในส่วนของการขับเคลื่อน สวทช. “ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะท�าให้องค์กร 
มีประสิทธิภาพ เมื่อทุกคนใส่พลังความคิดเข้าไปในทุกเร่ืองท่ีด�าเนินการและ 
รับผิดชอบ”

 ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
 ผู้อ�านวยการ
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

8 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ภารกิจของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ (สวทช.) ไม่ได้มีแค่งานวิจัย แต่ยังให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(วทน.) ด้วย ที่ผ่านมาสามารถแยกภารกิจด้านการพัฒนาก�าลัง
คนของ สวทช. ได้เป็น 3 ด้านหลักคือ การพัฒนาบุคลากรวิจัย  
การสร้างแรงบันดาลใจ และการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม หรือ 
อัปสกิล-รีสกิล ส�าหรับผู้ที่ใช้ วทน. ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

 โดย สวทช. ได้พัฒนำบุคลำกรวิจัยผ่ำนกลไกกำรให้ทุน ซึ่งมีกำรบ่มเพำะเยำวชน

ที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำผ่ำน 

โครงการพฒันาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี�าหรบัเดก็และเยาวชน” 

หรอื “JSTP” ด้วยกำรคดัเลอืกและให้ทนุเรยีนต่อเนือ่งจนถงึระดบัปรญิญำเอก โครงการ

สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ “YSTP” ท่ีรับนักศึกษำระดับปริญญำตรีใน

มหำวิทยำลัยมำบ่มเพำะในห้องปฏิบัติกำรของ สวทช. ให้มีทักษะกระบวนกำรวิจัยที่มี

คณุภำพ หำกเป็นระดับสงูขึน้ไปคอื ปรญิญำโท-ปรญิญำเอก จะมทีนุกำรศกึษำทีเ่รยีกว่ำ 

โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย หรือ “TGIST”

เรียกได้ว่ำเป็นกลไกส่งต่อทุนในกำรสร้ำงบุคลำกรวิจัยที่มีคุณภำพตั้งแต่ต้นจนจบ 

ซึ่งโปรแกรมกำรให้ทุนหลัก ๆ เหล่ำนี้ สวทช. ให้ทุนไปแล้วกว่ำ 3,000 ทุน และจบกำร

ศกึษำแล้วกว่ำ 2,200 คน  มผีูท้ีจ่บกำรศกึษำและมำท�ำงำนในห้องปฏบิตักิำรของ สวทช. 

กว่ำ 100 คน นอกจำกนี้ยังมีทุนที่เป็นควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 

รวมถึงทนุทีเ่กดิจำกควำมร่วมมอืกบัภำคอตุสำหกรรมในกำรพฒันำบคุลำกรด้ำน STEM 

รองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศอีกด้วย

 ควำมส�ำเร็จของกลไกกำรให้ทุนของ สวทช. นี้ มองว่ำสำมำรถท�ำได้ส�ำเร็จ 

พอสมควร ในฐำนะสถำบันวิจัยที่รัฐบำลลงทุนให้ ในสิ่งท่ีส�ำคัญที่สุดสองอย่ำงคือ 

“บุคลากรวิจัย” และ “สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ทางด้าน วทน.” ที่มำจำก 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นจุดแข็งของ สวทช. ในปัจจุบัน
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“สวทช. จะสนับสนุน การพัฒนากำาลังคน 
ด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ 
ของ สวทช. และตรงกับความต้องการ 
ของประเทศ รวมถึงตรงตาม 
ความต้องการจากภายนอก ที่เป็น 
ผู้ ใช้งานบุคลากรวิจัย อีกทั้งสอดคล้อง
กับแนวโน้มของเทคโนโลย ี
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต”

“การพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวทช. ในเชิงปริมาณอาจจะไม่ได้เพิ่มมากนัก 

แต่ สวทช. เน้นในเรื่องของคุณภาพตามขีดความสามารถในการรองรับทั้งด้านงบ

ประมาณและก�าลังคนที่มีอยู่ โดยใช้กลไกทั้งสองอย่างที่รัฐลงทุนให้มา สร้างความ 

ต่อเนื่องในการสร้างบุคลากรในรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อ สวทช. 

สถาบันวิจัยอื่น ๆ และประเทศในอนาคต”

นอกเหนอืจำกนีย้งัมีการสร้างแรงบนัดาลใจ ซ่ึงถือว่ำเป็นสิง่ทีจ่�ำเป็นเพรำะเป็นกำร

สร้ำงฐำนของเดก็ทีช่อบและมคีวำมสำมำรถด้ำนนีใ้ห้มำกพอ เพือ่ทีค้่นหำและน�ำไปสูก่ำร

พัฒนำให้เป็นบคุลำกรทีเ่ป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพฒันำประเทศในอนำคต สวทช. เน้นกำร

ให้ควำมรูท้ีเ่สรมิกบักำรเรยีนในห้องเรยีนผ่ำนกจิกรรมค่ำยต่ำง ๆ  ของบ้านวทิยาศาสตร์

สิรินธร และมีกำรกระตุ้นควำมเป็นนักวิทย์และสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเยำวชนผ่ำน
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กำรอบรมและกำรประกวดที่สำมำรถต่อยอดไปสู่เวทีนำนำชำติได้ รวมถึงควำมร่วมมือ 

ในกำรสร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้เด็ก ๆ ใน 

รูปแบบของกิจกรรมที่ท�ำให้เด็ก ๆ ชอบเรียนวิทยำศำสตร์มำกขึ้น     

ส่วนการอัปสกิล-รีสกิล ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จ�ำเป็นอย่ำงมำกในกำรประกอบอำชีพ

ทั้งในปัจจุบันและอนำคต สวทช. มีสถำบันพัฒนำบุคลำกรแห่งอนำคต ซึ่งมีหลักสูตร

กำรอบรมและกำรสอบมำตรฐำน ท่ีจะช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ 

ผู้ประกอบกำร รวมถึงนักวิจัยที่ใช้ วทน. ในกำรประกอบอำชีพ

ทั้งนี้กำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนกำรวิจัยในอนำคตของ สวทช. จะสนับสนุนให้

สอดคล้องกบัควำมเชีย่วชำญของ สวทช. และตรงกบัควำมต้องกำรของประเทศ รวมถงึ 

ตรงตำมควำมต้องกำรจำกภำยนอกที่เป็นผู้ใช้งำนบุคลำกรวิจัย อีกทั้งสอดคล้องกับ 

แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนำคต

อย่ำงไรก็ดีนโยบำยของ สวทช. ในกำรพัฒนำก�ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีของประเทศ ในช่วง 1-2 ปี ท่ีผ่ำนมำ และจะใช้ต่อไปในอนำคต คือกำร

ท�ำงำนร่วมกนักบัภำคมหำวทิยำลยัอย่ำงใกล้ชดิมำกขึน้ โดยผนวกงำนวจิยักบักำรพัฒนำ 

ก�ำลังคนเข้ำด้วยกัน มีกำรสร้ำงงำนวิจัยร่วมกับมหำวิทยำลัยในโครงกำรวิจัยต่ำง ๆ  

เพื่อให้มีนักศึกษำเข้ำไปร่วมอยู่ในโครงกำร ท�ำให้นักศึกษำที่จบออกมำมีควำมพร้อม 

ในกำรเป็นบุคลำกรวิจัยและมีผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง  

เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนร่วมกัน โดยอาศัยจุดแข็งของทั้งมหาวิทยาลัย และ  
สวทช. ในการมาท�างานวิจัยร่วมและสร้างเด็กไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาก�าลังคน 
ที่ส�าคัญในด้าน วทน. ให้ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

 ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
 รองผู้อ�านวยการ
 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย
ด้วย “JSTP” 

หนึ่งในความใฝ่ฝันของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็คือ “รางวัลโนเบล” 
(Nobel Prize) ซึ่งเปรียบเสมือนเกียรติยศสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึง 
ความอัจฉริยะและความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นในแต่ละสาขาที่สร้าง 
คุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ 

01
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แต่เส้นทำงที่กว่ำจะไปถึงจุดนั้นได้นอกจำกควำมสำมำรถระดับ  
“อจัฉรยิะ” ทีต่ดิตวัมำตัง้แต่เกดิแล้ว ยงัต้องอำศยักำรส่งเสรมิและพฒันำ
ให้เหมำะสมกับควำมถนัดของแต่ละคนด้วย 

บุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษเหล่ำนี ้แม้ว่ำจะยงัก้ำวไปไม่ถงึรำงวัล
เกียรติยศระดับโลก แต่ก็เป็นทรัพยำกรบุคคลที่ทรงคุณค่ำและส�ำคัญ
ต่ออนำคตของประเทศไทย โดยเฉพำะในยุคที่ประเทศต้องขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

“โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�าหรับเด็กและเยาวชน” หรือ “JSTP” (Junior Science Talent  
Project) หนึ่งในโครงกำรพัฒนำก�ำลังคนของส�ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2541 เพ่ือเฟ้นหำและคัดเลือกเด็กและเยำวชนทีม่คีวำมสำมำรถพเิศษทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ตอนปลำย 
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และปริญญำตรี เข้ำมำรับกำรส่งเสริมและพัฒนำในรูปแบบที่หลำกหลำยและ 
เหมำะสมกับควำมถนัดของแต่ละคน เพื่อส่งต่อไปสู่กำรพัฒนำเป็นนักวิทยำศำสตร์ 
นักเทคโนโลยี และนักวิจัย ที่มีคุณภำพและมีจริยธรรมต่อไปในอนำคต    

เนื่องจำกกำรเป ิดโอกำสให ้ เด็กและเยำวชนได ้รับกำรบ ่มเพำะจำก 
นักวิทยำศำสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีที่มีควำมสำมำรถและมุ่งมั่นในกำรท�ำวิจัย  
จะมส่ีวนช่วยให้เด็กและเยำวชนเหล่ำนีเ้ตบิโตเป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรพัฒนำประเทศได้ 
โครงกำร “JSTP” จึงได้จัดหำนักวิทยำศำสตร์พ่ีเล้ียง ทั้งนักวิจัยจำกศูนย์แห่งชำติ
ของ สวทช. รวมถึงเครือข่ำยวิจัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ คอยให้ค�ำแนะน�ำและดูแล  
เพ่ือให้เด็กและเยำวชนเหล่ำนี้ ได้แสดงศักยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
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โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มีเยำวชนที่สนใจและ
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร “JSTP” แล้วถึง 27,353 คน และผ่ำนกำรคัดเลือกในระดับ
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (Gifted and talented  
children) จ�ำนวน 2,394 คน ซึ่งเด็กและเยำวชนกลุ่มน้ีจะอยู่ในกระบวนกำร 
ส่งเสริมประสบกำรณ์และพัฒนำศักยภำพเป็นระยะเวลำ 1 ปี

ในระหว่ำงนีเ้ยำวชนจะได้รับกำร
บ่มเพำะผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ ท้ังใน 
รูปแบบค่ำยเสริมประสบกำรณ์ กำร
ฝึกท�ำวิจัยในห้องปฏิบัติกำร และกำร
ฝึกอบรมควำมรู้ รวมถึงสนับสนุนทุน
ในกำรท�ำโครงงำนวทิยำศำสตร์ โดยมี
นกัวทิยำศำสตร์พีเ่ลีย้งเป็นผูดู้แลและ
ให้ค�ำปรึกษำ

ทั้ งนี้ โครงกำรฯ ได ้คัดเลือก 
เยำวชนในระดับผู้มีแววอัจฉริยภำพ
ทำงวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยี  
(Genius) จำกเยำวชนกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
เพื่อให้ได้รับกำรสนับสนุนจำกโครงกำรฯ ในระยะยำวแล้วจ�ำนวน 22 รุ่น รวมทั้งสิ้น 
347 คน โดยเยำวชนกลุม่นีจ้ะได้รบัทนุสนับสนนุกำรศกึษำและทนุสนบัสนนุกำรวจิยั
จนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกจำกสถำบันกำรศึกษำภำยในประเทศ  
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23 ปีที่ผ่ำนมำ ผลผลิตจำกโครงกำร “JSTP” เริ่มเห็นผลได้อย่ำงชัดเจนมำกขึ้น 
เรื่อย ๆ แม้จะไม่ได้มีปริมำณมำกเหมือนในสถำบันกำรศึกษำ แต่กำรบ่มเพำะด้วย
กลไกและควำมพร้อมของ สวทช. นี้ส่งผลให้เยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษและ
ได้รับทุนต่อเนื่องในระยะยำว เมื่อจบออกไปแล้วกว่ำ 50% ยังท�ำงำนในสำยงำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับเป้ำหมำยของโครงกำรฯ

อย่ำงเช่น “รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์” JSTP รุ่นที่ 1 ที่จบปริญญำเอก 
และหลงัปรญิญำเอกในสำขำชีวเคมแีละชีวโมเลกลุ 
จำก University of California, Los Angeles 
สหรัฐอเมริกำ ปัจจุบันท�ำงำนสังกัดภำควิชำเคมี 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.นัทธี ท�ำงำนวิจัยพัฒนำยำ
ต้ำนแบคทีเรียตั้งแต่เรียนปริญญำเอก แต่มีควำม
สนใจส่วนตัวเร่ืองไวรัส HIV ขณะที่เรียนอยู ่ที ่
ต่ำงประเทศมเีพ่ือนตดิเชือ้ HIV จงึคอยให้ค�ำปรกึษำ
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แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องยำ และกลำยเป็นควำมสนใจในเรื่องของกลไกกำรท�ำงำน 
ของไวรัส จนกระทั่งกลับมำบุกเบิกห้องปฏิบัติกำรพัฒนำยำโรคติดเชื้อเอชไอวี และ
มุ่งมั่นท�ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง  

นอกจำกนี้ รองศำสตรำจำรย์ ดร.นัทธี ยังเป็นนักวิทยำศำสตร์พี่เลี้ยงให้นำย 
พัชรพงศ์ ทังสุนันท์ เยำวชน JSTP รุ่นที่ 9 ขณะที่ก�ำลังศึกษำระดับชั้นปริญญำเอก  
คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ (ปัจจบุนัเป็นนกัวิจยัหลังปริญญำเอก คณะ
สตัวแพทยศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย) ซึง่กำรดแูลเยำวชนในครัง้นี ้ผลกัดนัให้
นำยพชัรพงศ์ ได้รบัคดัเลอืกเป็น 1 ใน 3 ผูช้นะรำงวลั Young Scientist Award 2015  
แห่งประเทศไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2558 จำกกำรประกวดโครงกำรวิจัยในหัวข้อ  
“Combined Computational and Biochemical Approaches for Drug Discovery 
 Targeting HIV-1 Integrase” จัดโดย MERCK Millipore Bioscience (Thailand)

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นัทธี กล่ำวว่ำ “โครงการ JSTP เป็นโครงการที่เปลี่ยน
ชีวิตของพวกเราให้ได้มีโอกาสเติบโตเป็นนักวิจัยอย่างเต็มภาคภูมิ”

ส่วน “ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร” JSTP รุ่นที่ 4 จบปริญญำตรี-เอก คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และหลังปริญญำเอก สำขำ Biological  
Chemistry จำก University of Michigan 
สหรัฐอเมริกำ ปัจจุบันเป็นอำจำรย์สังกัด
ส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร ์และวิศวกรรม 
ชีวโมเลกุล สถำบันวิทยสิริเมธี ดร.ธัญญพร 
มีควำมมุ ่งมั่นตั้งใจในกำรท�ำวิจัยอย่ำง 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อครั้งศึกษำในระดับ
ปริญญำตรี-ปริญญำเอก ภำยใต้กำรดูแล 
ของ ศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น 
นักวิทยำศำสตร์พ่ีเลี้ยง ได้รับทุน ASEM-
DUO Fellowship Program เพื่อท�ำวิจัย
ระยะสั้นเป็นเวลำ 4 เดือน ณ กรุงเวียนนำ 
ประเทศออสเตรีย 
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ปัจจบุนั ดร.ธญัญพร ได้รบัทนุสนบัสนนุงำนวิจยัจำกส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุ 
กำรวิจัย และทุนจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ร่วมกับ Japan  
Society for the Promotion of Science (JSPS) ดร.ธัญญพร มีผลงำนวิจัยที่ 
ตพีมิพ์ในวำรสำร Science และคว้ำรำงวัลโครงกำรทนุวจัิยลอรอีลั ประเทศไทย เพ่ือ
สตรีในงำนวิทยำศำสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 (For Women in Science 2019)  
ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนักวิจัยหญิงผู้มีผลงำนวิจัยที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

ส�ำหรบัโครงกำร JSTP ดร.ธญัญพร กล่ำวว่ำ “โครงการน้ีไม่เพียงเปิดโอกาสให้
เด็กต่างจังหวัดคนหน่ึงได้เข้ามาสัมผัสว่า นักวิทยาศาสตร์ท�างานอย่างไร แต่ยัง
ได้ลงมอืท�างานวจิยัร่วมกบันักวจิยัในสถาบันทางวทิยาศาสตร์ชือ่ดงัของประเทศ  
นับเป็นโอกาสที่ดีของชีวิต ท�าให้เราพัฒนาและเห็นอนาคตของตัวเอง”

ขณะที่ “ดร. นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี” JSTP รุ่นที่ 9 ซึ่งจบกำรศึกษำปริญญำ
ตรี-เอก จำกคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอำจำรย์
และแพทย์วิจัย สังกัดภำควิชำชีวเคมี คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
ดร. นพ.จำรพุงษ์ เข้ำร่วมโครงกำร JSTP ตัง้แต่ระดบัชัน้มธัยมศกึษำตอนต้น มคีวำม 
มุง่มัน่ตัง้ใจในกำรท�ำโครงงำนวทิยำศำสตร์ตัง้แต่ 
วัยเยำว์ เป็นหนึ่งในตัวอย่ำงของแพทย์วิจัยที่ม ี
ผลงำนกำรวจิยัอย่ำงต่อเนือ่ง จนได้รับคดัเลือก 
ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ำร่วมกำรประชุม
ผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ณ เมืองลินเดำ สหพันธ์
สำธำรณรฐัเยอรมน ีประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ต่อมำ 
ได้รบัพระรำชทำนทนุ “โครงกำรเยำวชนรำงวลั 
สมเด็จเจ้ำฟ้ำมหิดล” ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 
โดย ดร. นพ.จำรุพงษ์ได้รับทุนเพื่อท�ำวิจัย 
เป็นเวลำ 1 ปี (ต้ังแต่ 1 มกรำคม ถงึ 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2563) ณ Department of Genetics, 
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Harvard Medical School และ Department of Cancer Biology, Dana-Farber 
Cancer of Medicine สหรัฐอเมริกำ

นอกจำกนี้ยังมี “รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ” JSTP รุ่นที่ 4 
จบกำรศึกษำปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ปริญญำเอก

และหลังปริญญำเอก สำขำเคมี
ค�ำนวณ Australian National  
University ปัจจุบันเป็นอำจำรย์ 
สังกัดวิทยำลัยนำนำชำติ มหำ- 
วทิยำลัยมหิดล

รองศำสตรำจำรย์  ดร.ทวีธรรม 
เม่ือครั้งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษำ 
ตอนปลำยได้รับรำงวัลจำกกำร 
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ประกวดโครงงำนของนักวิทยำศำสตร์รุ ่นเยำว์ (YSC) และกำรแข่งขันพัฒนำ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ต่อเนื่องสำมปี พ.ศ. 2545-2547 
และคว ้ำรำงวัล Special Award จำก Association of Computing 
Machinery: ACM ในเวที Intel ISEF 2004 สหรัฐอเมริกำ ปัจจุบันเป็นหัวหน้ำ
สำขำวิชำเคมี วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล มีควำมสนใจหลำกหลำย 
สำขำท้ังเคมี คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์ และงำนสื่อสำรวิทยำศำสตร์สู่สำธำรณชน 
ในรูปแบบของกำรเขียน เคยเป ็นนักเขียนนิตยสำรทำงวิทยำศำสตร ์และ
คอมพิวเตอร์เป็นเวลำหลำยปี มีผลงำนกำรเขียนหนังสือร่วมกับโครงกำร JSTP  
หลำยเล่ม จัดท�ำสื่อกำรเรียนกำรสอนและชุดทดลองส�ำหรับเด็กร่วมกับศูนย์หนังสือ 
สวทช. ภำยใต้ช่ือ “ตำมรอยไฟฟ้ำจำกธรรมชำติสู่เทคโนโลยี” เป็นวิทยำกรจัด 
กิจกรรมค่ำย ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร เพื่อจุดประกำยนักวิจัยรุ ่นเยำว์  
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รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีธรรม ยังเป็นผู้ประสำนงำนกลุ่มอำสำสมัครวิกิพีเดีย 
ในประเทศไทย ร่วมแก้ไขวิกิพีเดีย ร่วมลงคะแนนออกควำมเห็นในกำรเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญของเว็บไซต์อีกด้วย และในปี พ.ศ. 2563 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวีธรรม  
ได้รับรำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 และเป็นนักวิทยำศำสตร์ 
พี่เลี้ยงให้เยำวชน JSTP ในรุ่นปัจจุบันอีกด้วย

จำกบทบำทกำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยของ สวทช. เชื่อว่ำ “อัจฉริยภาพ”  
ของเยำวชนไทยยังมีอีกมำกที่รอโอกำสในกำรค้นหำ และดึงศักยภำพออกมำพัฒนำ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและประเทศชำติ  เหมือนดังที่ ดร. นพ.จำรุพงษ์
บอกว่ำ 

“JSTP เป็นเหมือนบ้านนักล่าฝันทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้โอกาส

ผมเข้าไปค้นหาศักยภาพของตัวเอง โดยมีนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยงเป็น 

Trainer ที่ช่วยดึงศักยภาพออกมา แล้วช่วยพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

ตามความฝันนั้น”
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02

“YSTP” 
จากปริญญานิพนธ์สู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และสู่เส้นทางอาชีพวิจัย 

จากกลไกการให้ทุนต้นทางต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนต้นจนไปสู่การ 
คัดเลือกให้ได้ทุนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกของโครงการ JSTP 
ที่ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
ด�าเนนิการ สามารถพฒันาเยาวชนทีม่อีฉัรยิภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยไีด้ส่วนหนึง่ และเพือ่ให้การพฒันาก�าลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีครอบคลุมถึงการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทั่วถึงโดยเฉพาะในระดับ
อุดมศึกษา   
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สวทช. จึงร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำช้ันน�ำของประเทศ ริเริ่ม 
“โครงการน�าร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้มีความสามารถพิเศษ” หรือ “YSTP” (Young Scientist and 
Technologist Program) ข้ึนในปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนำ ส่งเสริม 
และขยำยฐำนสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมให้รองรับกับกลุ่ม
เยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
อุดมศึกษำ รวมถึงในกลุ่มเยำวชนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยจำก
โรงเรยีนวทิยำศำสตร์ทีมี่กำรจดักำรเรยีนกำรสอนส�ำหรับผู้มคีวำมสำมำรถ
พิเศษที่จะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมำกในอนำคตด้วย  

ซึ่งต่อมำโครงกำรน�ำร่องฯ ได้เปลี่ยนชื่อโครงกำรเป็น “โครงการ
สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน” ในปี พ.ศ. 2550
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โครงกำรสร ้ำงป ัญญำวิทย ์ฯ เป ็น
โครงกำรที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่มีผลกำรเรียนดี และมีควำม
มุ ่งม่ันที่จะเป็นนักวิจัยอำชีพ ได้รับกำร
สนับสนุนให้ได้ท�ำวิจัยอย่ำงจริงจัง ร่วมกับ
นกัวจิยัใน สวทช. ซึง่ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยและ
ขอบเขตของงำนวิจยัและพัฒนำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ  

 ปัจจุบันโครงกำร YSTP สนับสนุน
กำรผลิตบัณฑิตคุณภำพสู่สังคมรวม 15 รุ่น 
มีสถำบันกำรศึกษำที่เข ้ำร ่วมโครงกำรฯ 
ทั้งหมด 38 สถำบัน มีนักศึกษำที่จบกำร

ศึกษำท้ังหมดจ�ำนวน 629 คน และก�ำลังศึกษำอยู่ (พ.ศ. 2563) จ�ำนวน 42 คน  
ผูไ้ด้รบัทนุของโครงกำรฯ เมือ่ส�ำเร็จกำรศกึษำแล้วได้ศกึษำต่อในระดบับณัฑติศกึษำ 
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45% ด้วยกลไกกำรให้ทุนนี้ ส่งผลให้ผู้ได้รับทุนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิจัย รวมทั้ง 
ได้เห็นถึงควำมชัดเจนของเส้นทำงอำชีพวิจัยและกำรศึกษำต่อในอนำคต อีกทั้ง 
ยังส่งผลให้เกิดบุคลำกรที่มีควำมส�ำคัญในวงกำรวิทยำศำสตร์ของประเทศไทย 
ในหลำกหลำยสำขำ เช่น 

อาจารย์ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา อำจำรย์ 
หน ่ วยชี ว เค มี  คณะสัตวแพทยศำสตร ์ 
จุฬำลงกรณ ์มหำวิทยำลัย อดีตนักวิ จัย
ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ ส�ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ง
ชำติ ได้รับรำงวัลสำขำ Entrepreneurial 
Award หรือผู ้ประกอบกำรยอดเยี่ยมของ 
UK Alumni Awards 2019 ศิษย ์ เก ่ำ 
สหรำชอำณำจักรดีเด่น Imperial College 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมถึงได้รับ
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ประกำศเกียรติคุณ “กำรน�ำผลงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวด
และจัดแสดงในเวทีนำนำชำติ” ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ นอกจำกนี้ 
ยังคว้ำรำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จำกผลงำนวิจัย “ตัวพำ 
อนุภำคนำโน เพื่อกำรน�ำส่งยำในร่ำงกำยอย่ำงแม่นย�ำ” รวมถึงรำงวัลนักเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ประเภทกลุ่มประจ�ำปี พ.ศ. 2563 น�ำทีมโดย ดร.คทำวุธ นำมดี นักวิจัย  
NANOTEC ร ่วมกับ สพ.ญ.สิ ริกร กิติโยดม นิสิตปริญญำเอก คณะสัตว-
แพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ด้วยผลงำนวิจัย “นำโนวัคซีนแบบจุ่ม 
โดยเลียนแบบเชื้อก่อโรคในปลำ” จำกมูลนิธิส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในงำนกำรประชุมวิชำกำรนำนำชำติด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงเทคโนโลยี คร้ังที่ 46 โดยรับพระรำชทำนรำงวัลจำก
สมเดจ็พระกนษิฐำธริำชเจ้ำ กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำรี 
อีกทั้งในขณะที่เป็นนักวิจัย สวทช. ได้ท�ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำและนักวิจัย 
พี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษำทุนโครงกำร TAIST-Tokyo Tech 1 คน  โครงกำร TGIST  
2 คน (ปริญญำโท 1 คน ปริญญำเอก 1 คน) และ โครงกำร STEM  1 คน 

นายปรมินทร์ อินโสม จำกมหำบัณฑิต
ด้ำน Cyber Security มหำวิทยำลัยจอนส์  
ฮอปกินส์ สู่กำรท�ำงำนเป็นวิศวกรใน Silicon 
Valley สหรัฐอเมริกำ ต่อมำได้น�ำควำมรู้จำก
งำนวิจัยระดับปริญญำโท มำต่อยอดระดมทุน
พัฒนำและให้ก�ำเนิดสกุลเงินดิจิทัล Zero Coin 
หรือ Zcoin เหรียญ Cryptocurrency สัญชำติ
ไทย รวมถึงสร้ำง Thailand Digital Asset  
Exchange (TDAX) เป็นช่องทำงให้บริกำรโอน 
และซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล และได้ก่อตั้งและ
เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัทสตำงค์ 
คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรด้ำน 
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ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรในประเทศไทย อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 โดยให้บริกำร Satang Pro 
เป็นศูนย์ซื้อขำยสินทรัพย์ดิจิทัล Satang App. กระเป๋ำสตำงค์คริปโตฯ เป็นต้น

ผู ้ได้รับทุนจะได้รับการบ่มเพาะและฝึกทักษะการปฏิบัติงานวิจัยจริงใน
บรรยากาศการวิจัยที่เข้มข้น ภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของนักวิจัยจาก 
ศูนย์แห่งชาตขิอง สวทช. ทีม่คีวามพร้อมด้านอปุกรณ์และห้องปฏิบติัการทีท่นัสมยั 
นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมและได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับนักวิจัย 
มืออาชีพ ท�าให้โครงการนี้ นอกจากจะสร้างก�าลังคนที่มีคุณภาพตรงความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการแล้ว ยังท�าให้เกิดความร่วมมือด้านวิจัย 
และวิชาการร่วมกันอย่างแท้จริง
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“TGIST”
ความส�าเร็จยกก�าลังสาม
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยรุ่นใหม ่

ส�าหรบันกัศึกษาในระดบัปรญิญาโทและปริญญาเอก ส�านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดต้ัง “โครงการทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” (Thailand Graduate 
Institute of Science and Technology program) หรือทีเ่รียกว่า “ทนุ 
TGIST” ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือร่วมพฒันาศักยภาพและผลติบณัฑิต
วิจัยคุณภาพสูงให้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยั่งยืนของประเทศ    
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โดยโครงกำรฯ สนับสนุนทุนให้
แก่นิสิตนักศึกษำระดับปริญญำโทและ
ปริญญำเอกที่ท�ำวิทยำนิพนธ์ภำยใต้
กำรดูแลให ้ค�ำปรึกษำของอำจำรย ์
มหำวิทยำลัย ร่วมกับนักวิจัยจำกศูนย์
แห่งชำติของ สวทช. เป็นรูปแบบกำร
สร้ำงควำมส�ำเร็จยกก�ำลังสำม รวมถึง 
สวทช. มีโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำหรับกำร
วิจัยและพัฒนำที่พร้อมทั้งด้ำนสถำนที ่
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือในกำรท�ำวิจัย
ภำยในอทุยำนวทิยำศำสตร์ประเทศไทย 
ซึ่ งมีกลุ ่มวิ จัย/ศูนย ์วิ จัยเฉพำะทำง
มำกกว่ำ 30 กลุ่ม/ศนูย์ รวมทัง้ห้องปฏิบตั-ิ
กำรวิจัยที่ตั้งอยู ่ ณ หน่วยปฏิบัติกำร 
เครอืข่ำยของ สวทช. ภำยในมหำวทิยำลยั
ต่ำง ๆ  ทัว่ประเทศ 32 แห่ง และมีบคุลำกรวิจยัระดบัปรญิญำเอกมำกกว่ำ 
300 คน ที่พร้อมท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำงำนวิจัยให้กับนักศึกษำ 
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โครงกำร “ทุน TGIST” ได้เริ่ม
สนบัสนนุทนุกำรศกึษำเพือ่วทิยำนพินธ์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โครงกำรควำม
ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำเพิ่มเป็น 
23 สถำบัน มีโครงกำรวิจัยรวม 1,000 
โครงกำร มีผู้รับทุนที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ
แล้วจ�ำนวนกว่ำ 812 คน (ข้อมูล ณ สิ้น
ไตรมำสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563) ส่วนใหญ่

ท�ำงำนด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีโดยเข้ำสูก่ำรเป็นนักวิจยั นกัเทคโนโลย ีหรือ
อำจำรย์ทัง้ในภำครฐัและภำคเอกชนจ�ำนวน 392 คน และศกึษำต่อด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีจ�ำนวน 221 คน และท�ำงำนด้ำนอื่น ๆ 199 คน 

นอกจำกนี้โครงกำรยังสร้ำงโอกำสในกำรส่งต่อผู้รับทุนในระดับกำรศึกษำที่สูง
ขึน้ผ่ำนโครงกำรทนุต่ำง ๆ  ของ สวทช. จนผู้รับทนุส�ำเร็จกำรศกึษำขัน้สงูสดุในระดบั
บัณฑิตศึกษำ รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงศิษย์เก่ำที่ส�ำเร็จกำร
ศึกษำเป็นอำจำรย์ในสถำบันกำรศึกษำได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโอกำสทำงกำรศึกษำ
ให้นักศึกษำที่ดูแล โดยสนับสนุนให้นักศึกษำสมัครขอรับทุนของโครงกำรเพื่อเข้ำ
ร่วมงำนวิจัยเพือ่วทิยำนพินธ์กับนกัวจิยัของ สวทช. 
เพื่อส่งต่อโอกำสจำกรุ่นสู่รุ่นอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
ตัวอย่ำงของควำมส�ำเร็จยกก�ำลังสำมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพและสร้ำงบุคลำกรวิจัยรุ่นใหม่ ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ 
อำจำรย ์คณะวิทยำศำสตร ์  มหำ วิทยำลัย
ขอนแก่น เจ้ำของรำงวัลทำงวิชำกำร อำทิ รำงวัล 
นักวิทยำศำสตร์รุ ่นใหม่ สำขำฟิสิกส์ประจ�ำปี 
พ.ศ. 2556 รำงวัล 2019 TRF-OHEC-SCOPUS  
Research Awards For Mid-career Scholar สำขำ 
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Physical Sciences และรำงวลั 2017 The World Academy of Science (TWAS) 
สำขำฟิสิกส์ โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์ เป็นศิษย์เก่ำโครงกำรทุน TGIST ที่
กลบัมำเป็นอำจำรย์ทีป่รึกษำให้แก่นกัศึกษำทนุทีเ่กดิจำกควำมร่วมมอืพฒันำก�ำลงัคน
ประกอบด้วย นักศึกษำทุน TGIST ระดับปริญญำเอก 2 คน ระดับปริญญำโท 4 คน 
ร่วมกับนักวิจัย สวทช. ได้แก่ ดร.ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ และ ดร.ศุภมำส ด่ำนวิทยำกุล 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐัพล จนัทร์พาณชิย์ 
หัวหน ้ำภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะ
วิศวกรรมศำสตร ์  ศรีรำชำ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ ตัวอย่ำงศิษย์
เก่ำทุนของ สวทช. ที่มีกำรส่งต่อบัณฑิตคุณภำพ 
จำกโครงกำรสร้ำงปัญญำวิทย์ ผลิตนักเทคโน 
(YSTP) ในระดบัปรญิญำตร ีสูโ่ครงกำรทนุ U-IRC 
ในระดับปริญญำโท (โครงกำรสร้ำงขีดควำม
สำมำรถด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรแข่งขัน
ของภำคอุตสำหกรรม โดยกลไกควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำครัฐ เอกชน และมหำวิทยำลัย) และ
โครงกำรทุน TGIST ในระดับปริญญำเอก โดยมีผลงำนวิจัยร่วมกับ ดร.กฤษณ์ไกรพ ์
สิทธิเสรีประทีป (สวทช.) และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.นพ.บัญชำ ชื่นชูจิตต์ และทีม
วจัิยคณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์ ได้รบัเหรียญเงนิจำกรำงวัลประกวด 
สิง่ประดิษฐ์นำนำชำตเิรือ่ง “แกนเหล็กเพือ่ตดัแนวกระดูกในกำรท�ำผ่ำตดัข้อไหล่เทยีม
รำยบุคคล” จำกงำนประกวดสิ่งประดิษฐ์นำนำชำติครั้งที่ 43 ประจ�ำปี พ.ศ. 2559  
ณ เมืองเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส และกลับมำร่วมมือกับ ดร.ประเสริฐ เฉลิมกำรนนท ์
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ในฐำนะอำจำรย์ที่ปรึกษำให้แก่นักศึกษำทุนประกอบด้วย 
นักศึกษำทุน YSTP  2 คน และนักศึกษำทุน STEM ระดับปริญญำโท 3 คน 
โดยนักศึกษำส�ำเร็จกำรศึกษำเข้ำสู ่วิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
รวมถึงศึกษำต่อระดับที่สูงขึ้น
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 สพ.ญ.สริกิร กติโิยดม นสิติปรญิญำเอก คณะ
สัตวแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ภำยใต้ 
กำรดูแลของศิษย์เก ่ำโครงกำรทุน YSTP คือ  
ดร.ธรีพงศ์ ยะทำ (ขณะเป็นนกัวจัิยทีน่ำโนเทค สวทช.) 
และ ดร.คทำวุธ นำมดี ร่วมกับ รองศำสตรำจำรย์ 
น.สพ.ดร.นพดล พิฬำรัตน์ คณะสัตวแพทย์ศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยร่วมกันพัฒนำงำน
วิจัยเพื่อแก้ไขและป้องกันโรคเหงือกเน่ำให้แก่
เกษตรกร จึงเป็นที่มำของงำนวิจัย “วัคซีนแช่นำโน
แบบเกำะติดเยื่อเมือกต้ำนโรคเหงือกเน่ำในปลำ” 
ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศระดับดีเด่นและเหรียญทอง
จำกกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำปี พ.ศ. 2563 และรำงวัลระดับด ี
กำรประกวดข้อเสนอโครงกำรสำยอุดมศึกษำปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรจำกกำรประกวดผลงำนนวัตกรรมสำยอุดมศึกษำประจ�ำปี 
พ.ศ. 2563 จัดโดย กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
และรำงวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประเภทกลุ่มประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มีผลงำน 
ที่จดสิทธิบัตรและได้ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อต่อยอดในเชิง 
พำณิชย์แล้ว

TGIST ได้ขยำยผลสู่โครงกำรพัฒนำบณัฑติวจัิยคุณภำพสงูด้ำน ว และ ท ระหว่ำง 
สวทช. กับมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำบัณฑิตวิจัยคุณภำพสูงระดับปริญญำเอกและ
ปริญญำโท ด้วยกลไกกำรควำมร่วมมือวิจัยที่เป็นควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์และ
นักวิจัยของ สวทช. ที่ตรงตำมหัวข้องำนวิจัยในยุทธศำสตร์เป้ำหมำยของประเทศ 
และมีเครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำ/สถำบันกำรวิจัยที่มีชื่อเสียงต่ำงประเทศ ควบคู่ไป
กับกระบวนกำรผลิตนักวิจัยอำชีพรุ่นเยำว์คุณภำพสูงให้แก่ประเทศ จำกโปรแกรม 
กำรศกึษำทีมุ่่งเน้นกำรท�ำวจิยั (Research based) ภำยใต้กำรดแูลและให้ค�ำปรกึษำ 



35การพัฒนากำาลังคน

แนะน�ำจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำทั้งสองฝ่ำยคือ อำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยและ 
นักวิจัย สวทช. ที่มีผลงำนและประสบกำรณ์กำรท�ำวิจัยสูง และมีควำมเช่ียวชำญ
ที่จะดูแลนิสิต/นักศึกษำในกำรท�ำวิจัยเพื่อวิทยำนิพนธ์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยที่จะ
น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จคือ ควำมร่วมมือด้ำนงบประมำณ ทรัพยำกรบุคคล โครงสร้ำง 
พืน้ฐำน เครือข่ำยควำมร่วมมอืทัง้ในและต่ำงประเทศของทัง้ 2 ฝ่ำย ซึง่มมีหำวทิยำลยั
ที่ลงนำมบันทึกข้อตกลงกับ สวทช. แล้ว จ�ำนวน 8 มหำวิทยำลัย คือ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ สถำบันวิทยสิริเมธี สถำบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และมหำวิทยำลัยมหิดล

TGIST นอกจากจะสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจ�านวนมาก

เข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร รวมถึง

อาจารย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว รูปแบบความร่วมมือและการ

เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยรูปแบบความส�าเร็จยกก�าลังสามนี้ ยังสร้าง

ผลกระทบและเปรียบเสมือนตัวเร่งให้เกิดการเพิ่มจ�านวนบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพิม่ผลงานวิจยัและนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์

กับการพัฒนาประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย  
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TAIST-Tokyo Tech และ JAIST
ผลิตผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้วยหลักสูตรนานาชาต ิ

การมีทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศ 
คือหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน 
หรือย้ายฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย 

04
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เพื่อพัฒนำบุคลำกรรองรับกำรเข้ำมำลงทุนด้ำนเทคโนโลยีขั้นสูง
จำกต่ำงประเทศ รวมถึงแก้ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกรที่เช่ียวชำญ
ด้ำนเทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรม ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำช้ันน�ำทั้งใน 
และต่ำงประเทศเปิดหลกัสตูรนำนำชำตสิ�ำหรบันกัศกึษำระดบัปรญิญำโท 
เพื่อสร้ำงบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญในเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตรงกับควำมต้องกำร
ของภำคอุตสำหกรรม 

อย่ำงเช่น โครงกำร TAIST-Tokyo Tech หรือสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
โตเกียว ซึ่งเป็นโครงกำรทุนกำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำติส�ำหรับ
ระดับปริญญำโท ในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง สวทช. กับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว หรือ Tokyo Tech และสถำบันกำรศึกษำ
ไทยที่เข้ำร่วมโครงกำรคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550
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ปัจจุบัน TAIST-Tokyo Tech เปิดสอนหลักสูตรปริญญำโทใน 3 สำขำหลัก
ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีแห่งอนำคต คือ 1. วิศวกรรมยำนยนต์และระบบ
ขนส่งขั้นสูง (ชื่อเดิม : วิศวกรรมยำนยนต์) 2. ปัญญำประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่ง (ช่ือเดิม : เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อระบบสมองกลฝังตัว) 
และ 3. วิศวกรรมพลังงำนและทรัพยำกรเพื่อควำมยั่งยืน

โครงกำรควำมร่วมมอืนีเ้ป็นกำรใช้ทรพัยำกรร่วมกนัของหน่วยงำนทีเ่ป็นเจ้ำภำพ
ในแต่ละหลกัสตูร ด�ำเนนิงำนในรูปแบบสถำบนัเสมือนทีไ่ม่จ�ำเป็นต้องมสีถำนทีก่่อต้ัง
เหมอืนสถำบนักำรศกึษำทัว่ไป โดยแต่ละหลกัสตูรจะสอนและถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ผ่ำนอำจำรย์จำก Tokyo Tech เป็นหลัก ส่วนกำรวิจัยเพื่อท�ำวิทยำนิพนธ์ส่วนใหญ่
จะด�ำเนินกำรในห้องปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ของ สวทช.
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นอกจำกโครงกำร TAIST-Tokyo Tech แล้ว 
สวทช. ยังจัดท�ำโครงกำรปริญญำเอกสองสถำบัน
ภำยใต้ควำมร่วมมือ JAIST–NSTDA–SIIT ซึ่งเป็น
โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้แก่นักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำเอก) สองปริญญำ
ระหว่ำง Japan Advanced Institute of 
Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น กับ
สถาบนัเทคโนโลยีนานาชาตสิิรินธร มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตร ์ โดยมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภำพสูงในระดับนำนำชำติ อันเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืนทำงวิทยำศำสตร์ วิศวกรรม และ
กำรจัดกำรเทคโนโลยีของประเทศในอนำคต

ส�ำหรับนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรจะต้องท�ำวิจัยภำยใต้โครงกำรร่วมมือวิจัย
ระหว่ำงนักวจัิย สวทช. กบัอำจำรย์มหำวทิยำลยัทีน่กัศกึษำสงักดั คอื JAIST และ SIIT

จากความร่วมมือในระดับนานาชาติท่ีสถาบันการศึกษาชั้นน�าจะ

มาถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระดับโลก ผนวกกับความ

แข็งแกร่งด้านวิชาการของภาคการศึกษาไทย และ สวทช. ซึ่งมีนักวิจัยที่

เชี่ยวชาญ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานส�าหรับการวิจัยและพัฒนา เชื่อว่า

กลไกเหล่านีจ้ะเป็นตัวเร่งและผลกัดนัให้ประเทศไทยสามารถผลติบคุลากร

ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับความต้องการของภาค

อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว



40 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

05

พัฒนาบุคลากร STEM 
รองรับภาคอุตสาหกรรม
เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 

การพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัย
พ้ืนฐานส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามโมเดล “ประเทศไทย 
4.0” ของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก หรอืออีซี ี(EEC) ทีจ่ะช่วยยกระดบัให้
ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง หรือประเทศพัฒนาแล้วได้ภายใน 
ปี พ.ศ. 2575 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
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แต่เนื่องจำก 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำยในอีอีซี มีกำรน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มำปรับใช้ค่อนข้ำงสูง ไม่ว่ำจะเป็นภำคกำรผลิตและบริกำร  
รวมถึงภำคกำรสนับสนุนที่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงำนที่มีทักษะสูงและม ี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เช่น อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและ 
เคมีชีวภำพ และอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ 

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  
จึงจัดท�ำ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science,  
Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัย 
และพฒันาส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม” ขึน้ เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบคุลำกร
วิจัยที่มีคุณภำพและตรงกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรม  

โครงกำรนีเ้ปิดโอกำสให้นกัศกึษำไทยทีก่�ำลังศกึษำอยูร่ะดบัปริญญำ
โทหรอืปรญิญำเอกทีมี่ควำมสนใจในกำรท�ำโครงกำรหรอืงำนวิจยัร่วมกับ
ภำคอตุสำหกรรมเป้ำหมำย สำมำรถสมคัรเข้ำรับทนุสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยได้ 
โดยมีระยะเวลำรับทุน 6-12 เดือน 
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โดย 10 กลุ ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยตำมนโยบำยของประเทศ ได้แก่ 5 
อุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ (First S-curve) ท่ีประกอบด้วยอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์สมัยใหม่ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 
กลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยี
ชวีภำพ และอตุสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร และ 5 อตุสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) 
ประกอบด้วยอุตสำหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสำหกรรม อุตสำหกรรมกำรบินและ 
โลจิสติกส์ อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ อุตสำหกรรมดิจิทัล และ
อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร

ท้ังนี้ผู้มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำโครงกำรศักยภำพบุคลำกร STEM เช่น อำจำรย์
หรือมหำวิทยำลัยที่มีผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญำโท-เอก จะได้ใช้ประโยชน์ในกำร 
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ร่วมท�ำวิจัยกับภำคอุตสำหกรรม ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนให้งำนวิจัยส�ำเร็จเร็ว
ข้ึน และพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ
เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์จำก
กำรท�ำงำนจริง มีโอกำสได้รับกำรจ้ำง
งำนและได้รบัค่ำตอบแทนระหว่ำงกำร
ท�ำโครงกำร    

ส� ำ ห รั บ ภ ำ ค อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม
สำมำรถลดต้นทุนในกำรจ้ำงผู ้ช่วย 
นกัวจัิย และมีโอกำสคดัเลอืกนกัศึกษำ  
(ผูช่้วยนกัวจิยั) ทีมี่ศักยภำพเพ่ือร่วมงำนในอนำคต นอกจำกนีย้งัช่วยให้งำนวิจยัส�ำเรจ็
เร็วขึ้นและมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้นจำกกำรช่วยสนับสนุนของอำจำรย์และนักศึกษำ 
อีกทั้งยังมีส่วนร่วมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรของประเทศร่วมกับมหำวิทยำลัย
และ สวทช.

โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกของ สวทช. ในปี พ.ศ. 2560-2561 

ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้าน STEM เพื่อรองรับการเติบโตของภาค

อุตสาหกรรมของประเทศแบบเร่งด่วนจ�านวน 273 คน และยังเป็นการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ในภาคการผลิตและบริการระหว่าง สวทช. กับสถาบันการศึกษา  

รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการน�าองค์ความรู้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือ 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการอีกด้วย
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06

ความร่วมมือเซิร์น-เดซี-ลินเดา
โอกาสนักวิจัยไทยในเวทีวิทยาศาสตร์ระดับโลก 

การส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถบนเวทีระดับโลก เพ่ือสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความ
สามารถของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น นอกจาก
การส่งผลงานเข้าประกวดหรือร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ แล้ว การได้
ท�างานร่วมกับโครงการวิจัยระดับโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ส�าคัญของ
นักวิทยาศาสตร์และประเทศไทย    
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ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร”ี ท�ำให้เยำวชน
และนักวิจัยไทยมีโอกำสร่วมมือและท�ำงำนกับองค์กรด้ำนวิทยำศำสตร์
ระดับโลก อย่ำงเช่น เซิร์น หรือองค์กรเพื่อกำรวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป  
(European Organization for Nuclear Research: CERN) ซึ่งเป็น
องค์กรวิจัยด้ำนฟิสิกส์อนุภำคท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ที่ต้ังอยู่ที่เมืองเจนีวำ 
สมำพันธรัฐสวิส         

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนเซิร์นหลายครั้ง และมีพระราช
กระแสรับส่ังกับ “ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์” ว่า “หากนัก
วิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสท�างานวิจัยร่วมกับเซิร์นก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศไทยเป็นอันมาก”
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ศำสตรำจำรย์ ดร.ไพรัช และส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชำติ (สวทช.) ในฐำนะเลขำนุกำรมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จึงได้ประสำนงำนเพื่อให้มีกำร
หำรอืร่วมกนัระหว่ำงทมีผูบ้รหิำรของเซร์ินกบัสถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำร
มหำชน) เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้เกี่ยวกับควำมร่วมมือในสำขำวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 
จนกระทัง่มกีำรลงนำมแสดงเจตจ�ำนงระหว่ำงสถำบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องค์กำร
มหำชน) ประเทศไทย กับสถำนีวิจัยซีเอ็มเอส (CMS) ของเซิร์น เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 
พ.ศ. 2552 ซึ่งควำมร่วมมือดังกล่ำวเปิดโอกำสให้นักศึกษำ 2 คน และครูฟิสิกส์ไทย  
2 คนได้เข้ำร่วมโครงกำรภำคฤดรู้อนเซร์ิน ได้เข้ำร่วมท�ำกำรทดลองด้ำนฟิสกิส์อนภุำค
พลังงำนสูงและมีควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรและวิจัยกับเซิร์นอีกด้วย 
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นอกจำกนี้ในครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน- 
รำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด�ำเนินเยือนสถำบันเดซี องค์กรวิจัย
ช้ันน�ำของโลกด้ำนแสงซินโครตรอนและด้ำนฟิสิกส์อนุภำคมูลฐำน ณ เมืองฮัมบูร์ก 
สหพนัธ์สำธำรณรฐัเยอรมน ีเม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม พ.ศ. 2545 สถำบนัเดซไีด้ทลูเกล้ำฯ 
ถวำยทนุโครงกำรนักศกึษำภำคฤดรู้อนเดซี เพ่ือให้นกัศกึษำไทยในสำขำวทิยำศำสตร์
ธรรมชำติเข้ำร่วมกิจกรรมวิจัยในห้องปฏิบัติกำรของสถำบันร่วมกับนักศึกษำทั่วโลก
ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ   

สมเ ด็จพระกนิษฐำธิ รำช เจ ้ ำ  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำฯ ให้  สวทช. และสถำบันวจิยั
แสงซินโครตรอนคัดเลือกเยำวชนไทย
เข้ำร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่ำว จนถึง
ปัจจุบนัมีนักศกึษำไทยเข้ำร่วมโครงกำร 
49 คน

อย ่ ำ ง ไ รก็ ดี นอกจำก เยำวชนไทยจะ ได ้ เ ก็บ เ ก่ี ยวประสบกำรณ ์ที่
สถำบันเดซี  และนักวิทยำศำสตร ์ ไทยจะได ้ท� ำงำนร ่วมกับนักวิชำกำร
และวิศวกรชั้นน�ำในเซิร ์นแล้ว สวทช. ยังรับสนองพระรำชด�ำริสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
ที่ทรงมีพระรำชประสงค์ให้นิสิต นักศึกษำ นักวิจัย และนักวิทยำศำสตร์ของไทย  
ได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ณ เมืองลินเดำ สหพันธ์
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สำธำรณรัฐเยอรมนี เพ่ือเปิดโลกทัศน์ทำงวิชำกำร อีกทั้งได้มีโอกำสเรียนรู้ควำม
ก้ำวหน้ำทำงวทิยำกำรใหม่ ๆ  จำกประสบกำรณ์จริงของนกัวิจยัหรอืนกัวิทยำศำสตร์
ผู้เคยได้รับรำงวัลโนเบลในอดีตจ�ำนวนมำก ที่ได้รับเชิญให้มำน�ำเสนอผลงำนในกำร
ประชุมดังกล่ำว

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมำ สวทช. ได้ด�ำเนินกำรประกำศรับสมัครและ 
คดัเลอืกนสิติ นกัศกึษำ อำจำรย์ นกัวจิยั  และนักวทิยำศำสตร์รุน่ใหม่ เพ่ือเป็นตวัแทน
ของประเทศไทยเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุมดังกล่ำว หลังจำก สวทช. และผู้แทน
สมำชิกมูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ได้คัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมในข้ันต้นแล้ว จะน�ำควำม
ขึ้นกรำบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อมีพระรำชวินิจฉัยคัดเลือกในข้ันตอนสุดท้ำยต่อไป จนถึง
ปัจจุบันมีผู้แทนประเทศไทศไทยที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประชุม 
ผู้ได้รับรำงวัลโนเบล ณ เมืองลินเดำ ซ่ึงประกอบด้วยนิสิต นักศึกษำ อำจำรย์  
นักวิจัย  และนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่รวมทั้งสิ้น 69 คน 
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ทีผ่่ำนมำภำยหลงัจำกกำรประชุมทีล่นิเดำ ตวัแทนทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกเข้ำประชุม
จะมีภำรกิจในกำรไปบรรยำยแผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ  
อันเป็นกำรส่งต่อควำมรู้และแรงบันดำลใจที่ได้รับมำจำกเวทีกำรประชุมระดับโลก 
ให้แก่เด็กและเยำวชนไทยอีกด้วย

การเก็บเก่ียวประสบการณ์ที่สถาบันเดซีของเยาวชนและนักศึกษา 

การที่นักวิทย์รุ่นใหม่ไทยได้พบปะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เมือง

ลินเดา และนักวิทยาศาสตร์ไทยยังได้มีโอกาสท�างานวิจัยร่วมกับเซิร์น 

ล้วนเป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ การสร้าง

มิตรภาพและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ท�างานด้านการวิจัย

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการน�ามาต่อยอดพัฒนางานวิจัยของประเทศไทย

ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
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“บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”
แรงบันดาลใจผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร 

“ค่ายวิทยาศาสตร์” คือเคร่ืองมือส�าคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ 
และจุดประกายความรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็ก ๆ และ 
เยาวชน ซึ่งจะสามารถบ่มเพาะและพัฒนาต่อยอดเป็นบุคลากรวิจัย 
มืออาชีพในอนาคตได้

07
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จำกควำมมุ ่ง ม่ันบ ่มเพำะพัฒนำเยำวชนด ้วยกิจกรรมค ่ำย
วิทยำศำสตร์ในปี พ.ศ. 2548 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีให้ด�ำเนินกำร 
โครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ถำวร (Permanent Science Camp) เพ่ือ
เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส�ำหรับจัดกิจกรรมพัฒนำเยำวชน และ สวทช.  
ได้รบัพระมหำกรณุำธคิณุจำก “สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็- 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร”ี พระรำชทำนพระรำชำนญุำต
ให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home) 
เป็นชื่อโครงกำรค่ำยวิทยำศำสตร์ถำวร และเร่ิมเปิดด�ำเนินกำร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2552

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ฝึกทักษะ และ
พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยำวชน
ท้ังท่ีมีควำมสนใจและมีศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่กระตุ้นควำมสนใจ สร้ำงเครือข่ำยกับครูและอำจำรย์ 
ทัว่ประเทศ รวมถึงกำรค้นหำ ส่งเสริมและพฒันำเดก็และเยำวชนทีม่คีวำม
สำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิทยำศำสตร ์
พี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำอย่ำงใกล้ชิด

สวทช. ได้ใช้ควำมพร้อมทั้งบุคลำกร สถำนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ทำงวทิยำศำสตร์ เพือ่ท�ำให้บ้ำนวทิยำศำสตร์สรินิธรเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละ
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สถำนทีจั่ดกจิกรรมพฒันำศกัยภำพและส่งเสรมิทักษะควำมสำมำรถทำงวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีส�ำหรับเยำวชน โดยได้จัดสร้ำงห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร ์
พื้นฐำน ห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีชีวภำพพืช โรงประลองต้นแบบทำงวิศวกรรม 
(Fabrication Lab: FabLab) ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
เครื่องมือวิศวกรรมศำสตร์ที่ทันสมัย มีควำมปลอดภัย เพื่อให้เยำวชนได้ฝึกฝน  
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงกับนักวิจัยและนักวิชำกำรของ สวทช.

ส�ำหรับกิจกรรมมีรูปแบบหลำกหลำยเน้นควำมเช่ือมโยงกับวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยทีี ่สวทช. มีควำมเชีย่วชำญ โดยบ้ำนวทิยำศำสตร์สรินิธรมกีำรจัดกจิกรรม
ตลอดท้ังปี ทั้งกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์แบบค่ำยหน่ึงวัน ค่ำยค้ำงคืน และค่ำย
เฉพำะทำง รวมถึงโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ส�ำหรับ
เยำวชนไทย ซึ่งเป็นกำรพัฒนำกำรท�ำโครงงำนฯ ด้วยวิธีระเบียบวิจัยที่ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร ท�ำให้สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ที่เป็นรูปธรรมและ 
มีคุณภำพในระดับชำติหรือนำนำชำติ ซึ่งแต่ละปีมีเด็กเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรม 
ที่จัด ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร 
กว่ำ  10,000 คน

ตัวอย ่ำงผลงำนที่ส� ำคัญ 
เช่น กำรสร้ำงเครื่องบิน Cozy 
Mark IV ชนิด Composite 
4 ที่นั่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกทักษะ
ทำงวิศวกรรมศำสตร์ที่เข้มข้น 
ใช ้ เวลำกำรสร ้ำงกว ่ำ 7 ป ี 
และมีนักเรียนกว่ำ 3,105 คน 
ได ้มี โอกำสเข ้ำมำฝ ึกฝนและ
ปฏิบัติจริงที่บ้ำนวิทยำศำสตร์
สิรินธร ซึ่งมีกำรทดสอบกำรวิ่ง 
(Taxi) ภำยในอทุยำนวทิยำศำสตร์ 
ประเทศไทย นับเป็นเครื่องบิน 
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ล�ำแรกของประเทศไทยที่ประกอบโดยเยำวชนไทย และสำมำรถใช้งำนจริงได ้
และ สวทช. ได้มอบเครื่องบินล�ำนี้ให้แก่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
ในปี พ.ศ. 2560 เพือ่น�ำไปใช้ในกำรเรยีนกำรสอนในหลักสตูรฝึกอบรมช่ำงซ่อมบ�ำรงุ
อำกำศยำนตำมมำตรฐำน EASA PART 66 CAT B1 ต่อไป  

ในช่วงกำรระบำดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19  
ในปี พ.ศ. 2563 สวทช. บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธรได้ 
จัดท�ำ Face shield ที่ผลิตจำกเครื่องพิมพ์สำมมิติ 
แจกจ่ำยให้แก่โรงพยำบำลและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ส�ำหรบักำรช่วยป้องกันโรคกว่ำ 3,000 ช้ิน 

นอกจำกนี้บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธรได้รับควำม 
ไว ้วำงใจในกำรเป ็นสถำนที่จัดกิจกรรมเยำวชน

นำนำชำต ิอำท ิเทศกำลวทิยำศำสตร์เยำวชนเอเปค ครัง้ที ่4 เฉลมิพระเกยีรตพิระบำท-
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ  
7 รอบ 5 ธนัวำคม พ.ศ. 2554 (AYSF 2011) 
Asian Science Camp 2015 ในปี 
พ.ศ. 2558 และ The 15th Asia Pacific  
Conference on Giftedness (APCG2018) 
ในปี พ.ศ. 2561

อาจกล่าวได้ว่า “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.” เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานที่พร้อมและครบวงจรในการสร้างบุคลากรสายวิทยาศาสตร์  
ทีต้่องเริม่จากการสร้างแรงบนัดาลใจ สร้างความตระหนกัถึงความส�าคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ ทักษะใน  
การเป็นนวัตกรหรือนักวิจัยตั้งแต่วัยเยาว์ และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ 
นักวิทยาศาสตร์ต่อไป โดย สวทช. คาดหวังว่าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร 
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของประเทศ ที่จะมีหน่วยงานอื่นน�าไปขยายผล
การด�าเนินงานสู่ภูมิภาคต่อไปในอนาคต
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08

มหาวิทยาลัยเด็ก 
จุดประกายสร้างเด็กไทยหัวใจวิทย์ 

แม้ว ่าจะมีกลไกในการสร้างบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เกิดขึ้นเป็น 
จ�านวนมากในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ 
ที่ทุกภาคส่วนต่างต้องอาศัย วทน. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ส�าคัญ   
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ขณะเดียวกันก็ไม่อำจปฏิเสธ
ได้ว่ำ กำรเรียนรู้ “วิทยำศำสตร์” 
ท่ีท�ำให้รู ้จักคิดแบบเป็นเหตุเป็น
ผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำง
รำกฐำนที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ไปเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของ
ประเทศ 

การสร้างรากฐานนี้จ�าเป็น 
ที่จะต้องปูพื้นฐานตั้งแต่เยาว์วัย 

ส�ำนกังำนพฒันำวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) 
ได้รับควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐ 
มหำวิทยำลัย และภำคเอกชน 
จัดท�ำ “โครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย (Thailand 
Children’s University)” ขึ้น 
เพื่อปูพื้นฐำนเด็กไทยให้รักและสนใจกำรเรียนวิทยำศำสตร์ตั้งแต ่
อำยุยังน้อย ตลอดจนเกิดแรงบันดำลใจที่จะเป็นนักวิทยำศำสตร์ใน 
อนำคต 

 โครงกำรดงักล่ำวเกดิขึน้จำกแนวพระรำชด�ำริในสมเดจ็พระกนิษฐา-
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ภำยหลังที่เสด็จพระรำชด�ำเนินเยี่ยมชมโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก  
ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ สำธำรณรัฐประชำชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2553

ซ่ึง สวทช. ร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิชำกำร
และกำรเรียนกำรสอนทำงวิทยำศำสตร์ เช่น สถำบันส่งเสริมกำร
สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
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ศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) มหำวิทยำลัย
เครือข่ำย กระทรวงศึกษำธิกำร และ
องค์กรควำมร่วมมือแลกเปลี่ยนทำง
วิชำกำรแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี จัดท�ำ 
“โครงการน�าร่องมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2554 โดยปรับใช้หลักสูตรมำจำก
โครงกำร “มหาวทิยาลยัเดก็ เยอรมน”ี  
ท่ีพฒันำโดย ศำสตรำจำรย์ ดร.คทัธำรีนำ 
โคห์เชอ เฮออิงเฮำส์ (Prof. Dr. Katharina Kphse-Höinghaus) แห่งทอยโทแล็บ 
มหำวิทยำลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2547 และในเวลำ
ต่อมำโครงกำรนี้ได้ขยำยผลไปยังประเทศต่ำง ๆ เช่น สำธำรณรัฐอำหรับอียิปต์ 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน รวมถึงประเทศไทย  

โดยโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกโครงกำร Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนำคต ตั้งแต่ป ี
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบันมีเครือข่ำยพันธมิตรได้แก่ มหำวิทยำลัย 19 แห่งทั้งใน 
ส่วนกลำงและภูมิภำค สสวท. และ สวทช. ได้มีกำรปรับกิจกรรมกำรทดลอง
ต่ำง ๆ ให้เหมำะสม
กับบริบทของสั งคม
ไทย จัดเป็นกิจกรรม
กำรจ�ำลองกำรเรียนรู้
เหมือนในมหำวิทยำลัย
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ให้เยำวชนในระดับประถมศึกษำตอนปลำยและมัธยมศึกษำตอนต้นได้ร ่วม
ทดลองวิทยำศำสตร์ที่สนุกสนำนในสำขำวิชำต่ำง ๆ รวมถึงคณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยำ เทคโนโลยีชีวภำพ สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนวิทยำศำสตร์และ
ได้พัฒนำทักษะกำรสังเกต รู้จักตั้งค�ำถำม และค้นหำค�ำตอบด้วยตนเอง โดยม ี
ผู้เช่ียวชำญ นักวิจัย นักศึกษำปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกเป็นพี่เลี้ยง
คอยให้ค�ำแนะน�ำระหว่ำงท�ำกิจกรรม ซึ่งจะมีควำมหลำกหลำยและจัดขึ้นตำม
มหำวิทยำลัยที่ร่วม

จำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรมหำวิทยำลัยเด็ก ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 
จนถึงปัจจุบัน โครงกำรนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนร่วมและมหำวิทยำลัย 
เครือข่ำยรวม 21 แห่ง กระจำยทั่วประเทศ โดยแต่ละหน่วยงำนจัดกิจกรรม
กำรทดลองให้เด็กและเยำวชนในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงำน ประกอบด้วย 
สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
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ธนบุรี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนอื สถำบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ ้ำคุณ
ทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
รำชนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร�ำไพพรรณี มหำวิทยำลัยบูรพำ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัย
อบุลรำชธำน ีมหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี

สุรนำรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยพะเยำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
และมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช

ส�ำหรับ สวทช. ที่ผ่ำนมำ ได้น�ำกิจกรรมทดลองชุดต่ำง ๆ ของโครงกำร 
มหำวทิยำลยัเด็กฯ ไปใช้ 
ในกำรจัดกิจกรรมกับ
นักเรียนอย่ำงต่อเนื่องที่
บ้ำนวทิยำศำสตร์สรินิธร 
อุทยำนวิทยำศำสตร ์
ประเทศไทย จังหวัด
ปทุมธำนี รวมถึงมีกำร
พัฒนำไปเป็นกิจกรรม
ทดลองส�ำหรับเยำวชน
ผู้พิกำรอีกด้วย    
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ในช ่วงที่ มีวิกฤตกำรระบำดของโรค
โควิด-19 สวทช. ได้รวบรวมกำรทดลอง 
สนุก ๆ ในกิจกรรมจำกเครือข่ำยโครงกำร
มหำวิทยำลัยเด็ก ประเทศไทย มำให้เด็ก ๆ 
และเยำวชนสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์และ 
ท�ำกำรทดลองเองที่บ้ำนพร้อมกับครอบครัว 
ได้ท่ี Fun Science @Home by NSTDA 
ทำงแฟนเพจ https://www.facebook.
com/sciencecamp.fanpage/ และ 
เว็บไซต ์  https://www.nstda.or.th/  
sciencecamp/funscience

“ โ ค ร ง ก า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ด็ ก 

ประเทศไทย” จึง เป ็นอีกหนึ่ งความ 

ร่วมมือที่ทุกฝ่ายร่วมกันในการสร้าง

แรงบันดาลใจ จุดประกายความชอบใน

วิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อม

ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนไทย ในการที่จะเลือกก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัย 

มืออาชีพที่จะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
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09

NSC-YSC-RDC
ปั้นนักวิทย์-เทคโนฯ รุ่นเยาว์
จากเวทีแข่งขันระดับชาติ   

คงไม่มใีครปฏิเสธถึงความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอื “ไอท”ี 
ที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันที่ทุกคนขาดแทบ
ไม่ได้ 
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กำรสนับสนุนและพัฒนำให้เกิดบุคลำกรด้ำนไอทีขึ้นในประเทศ  
จึงเป็นนโยบำยที่ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ  
(เนคเทค) รวมถึงหน่วยงำนภำคีต่ำง ๆ ในวงกำรไอทีไทยต่ำงให้ควำม
ส�ำคัญและร่วมกันพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

กำรใช้รูปแบบกำรประกวดแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ส�ำคัญ ที่จะ 
จุดประกำยให้เยำวชนไทยค้นพบควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีและไอที 
และมีกำรพัฒนำตนเองขึ้นมำอย่ำงรวดเร็ว ดังเช่น “การแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” หรือ “National Software 
Contest: NSC” เวทีกำรแข่งขันพัฒนำซอฟต์แวร์ที่เรียกได้ว่ำเป็น 
“ต�านาน” และจุดเริ่มต้นในสำยไอทีของหลำย ๆ คน ในปัจจุบัน

โครงกำรนี้ต่อยอดมำจำกโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
ขนำดเล็กที่เนคเทค สวทช. ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมำได้
เปลีย่นกลยทุธ์ในกำรด�ำเนนิโครงกำรและยกระดบัให้เป็นเวทกีำรประกวด
ระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อโครงกำรเป็น “NSC” ในปี พ.ศ. 2542  
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“NSC” เป็นเวททีีเ่ปิดโอกำสให้นกัเรยีน 
นิสิต และนักศึกษำได้มีโอกำสพัฒนำทักษะ
กำรพัฒนำซอฟต์แวร ์ และน�ำควำมรู ้ 
ที่ได้จำกกำรเรียนมำประยุกต์ใช้ในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำน ซึ่งทำงโครงกำรมีกำร
สนับสนุนเงินทุนเพื่อเป ็นแรงจูงใจและ

กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษำพัฒนำ
ซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดัน 

ให้ก้ำวไปสู่กำรเป็นนักพัฒนำ 

ท้ังนี้ผู ้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระรำชทำนจำกสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 โครงกำรนี้ยังมีกำรสนับสนุนผู้ที่ได้รับรำงวัลให้ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับ
นำนำชำติ เช่น งำน Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ซึ่งเป็น 
กำรประกวดผลงำนด้ำนซอฟต์แวร์ในด้ำนต่ำง ๆ ส�ำหรับประเทศในภูมิภำคเอเชีย-
แปซิฟิก   

นอกจำกกำรประกวดกำรพัฒนำโปรแกรมซอฟต์แวร์แล้ว เนคเทค สวทช. 
ยังได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและเอกชน จัดกำรประกวด “โครงงานของ 
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นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)” หรือ “YSC” 
ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยเริ่มจำกสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมำได้เพิ่มสำขำ
วิศวกรรมศำสตร์และกำรประกวดประเภททีม ซึ่งเปิดกว้ำงส�ำหรับทุกสำขำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำกขึ้น

โดย “YSC” เป็นกำรสนับสนุนให้เยำวชนในระดับมัธยมศึกษำมีโอกำสแสดง
ควำมสำมำรถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ใช้วิธีกำรจัดกำรแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภูมิภำค 
เพือ่เฟ้นหำตวัแทนมำเข้ำร่วมกำรแข่งขนัในรอบชงิชนะเลิศทีก่รุงเทพฯ และผู้ทีไ่ด้รับ
รำงวัลจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ไปแข่งขนัต่อในรำยกำร “Intel International 
Science and Engineering Fair” หรือ “Intel ISEF” ที่สหรัฐอเมริกำ (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “Regeneron ISEF” เนื่องจำกบริษัท Regeneron เป็นผู้สนับสนุน
หลกัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563) ซึง่เป็นเวทกีำรประกวดแข่งขันผลงำนทำงวิทยำศำสตร์ของ
นกัเรยีนระดบัโลก ถอืเป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนและผลกัดนัผลงำนของเยำวชนไทย
สู่เวทีระดับนำนำชำติได้เป็นอย่ำงดี
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อย่ำงไรก็ดีเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนกำรพัฒนำควำม
รู ้ควำมสำมำรถของเยำวชน
ไทยให้ครอบคลุมเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
หรือ ICT ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว เนคเทค สวทช. 
จงึด�ำเนนิกำรจดังำน “มหกรรม 
ประกวดเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารแห่งประเทศ 

ไทย (Thailand ICT Contest Festival)” ข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง
ปัจจุบัน โดยรวมกำรประกวดแข่งขันสุดยอดผลงำนนวัตกรรมด้ำน ICT จำกเยำวชน
ไทยจำกทั่วประเทศทั้ง 2 กิจกรรมเข้ำไว้ด้วยกัน และเพื่อให้ผลงำนท่ีโดดเด่น 
ของเยำวชนไทยไม่หยุดอยู่แค่กำรได้รับรำงวัล เนคเทค สวทช. ได้ร่วมกับมูลนิธิ 
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) จัดตั้ง “โครงการต่อกล้าให้
เตบิใหญ่” ข้ึนในปี พ.ศ. 2556 เพือ่ต่อยอดกำรพัฒนำเยำวชนจำกโครงกำร YSC และ 
NSC ให้สำมำรถสำนต่อผลงำนสูภ่ำคธรุกิจและอตุสำหกรรมได้จรงิ ปัจจบุนัโครงกำร 
YSC, NSC และโครงกำรต่อกล้ำให้เติบใหญ่สังกัด สวทช. 
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หนึง่ในตวัอย่ำงเยำวชนทีผ่่ำนเวทกีำรประกวดของ สวทช. และได้รบักำรต่อยอด
ในโครงกำรต่อกล้ำให้เติบใหญ่ จนสำมำรถขยำยผลงำนไปสู่ภำคธุรกิจได้ คือ “นาย
ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์” เจ้ำของผลงำน “ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น�้าหนัก 
กดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ” ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำกกำรแข่งขัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 และ
เข้ำร่วมในโครงกำรต่อกล้ำให้เติบใหญ่ โดยได้รับทั้งทุนสนับสนุนและโอกำสในกำร
ขยำยผล น�ำอุปกรณ์ที่พัฒนำขึ้นไปทดสอบใช้งำนจริง และสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย
กำรใช้งำนจนสำมำรถประกอบเป็นธุรกิจได้ในปัจจุบัน

นอกจำกนี ้สวทช. ยงัสนบัสนนุให้เยำวชนพัฒนำด้ำนหุน่ยนต์ในโครงการพฒันา
ทกัษะการออกแบบและสร้างหุน่ยนต์แห่งประเทศไทย (Thailand Robot Design 
Camp: RDC Thailand) หรือชื่อเดิมว่ำกำรแข่งขันออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2562 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
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เชยีงใหม่ มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร์ และมหำวทิยำลยัเทคโนโลยสุีรนำร ีได้รบักำร
สนบัสนนุจำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย และศนูย์กำรค้ำพนัธุท์พิย์ ประตนู�ำ้ 

RDC Thailand เป็นโครงกำรส�ำหรับเยำวชนท่ัวประเทศท่ีมีควำมสนใจพิเศษ
ด้ำนหุ่นยนต์จำกหลำกหลำยสำขำ เพื่อพัฒนำทักษะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำยใต ้
กำรจ�ำลองกำรท�ำงำนจริงร่วมกันออกแบบและสร้ำงหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภำยใต้
ระยะเวลำที่ก�ำหนด ใช้รูปแบบเหมือนกับกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ RoBoCon  
International Design Contest (IDC RoBoCon) ทีเ่กิดขึน้จำกควำมร่วมมอืระหว่ำง
สถำบันชั้นน�ำในต่ำงประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) สหรัฐอเมริกำ และ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ญี่ปุ่น  
ในระยะเวลำกว่ำ 12 ปีมีเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำร RDC Thailand รวม 1,813 คน 
จำก 76 สถำบนักำรศกึษำทัว่ประเทศ และมเียำวชนทีไ่ด้ประสบกำรณ์ในกำรแข่งขนั
เวทีระดับนำนำชำติจ�ำนวน 78 คน 

ควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำร RDC Thailand ได้สร้ำงบุคลำกรที่มีควำม
สำมำรถพเิศษด้ำนเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอตัโนมตัใิห้แก่หน่วยงำนและเอกชน
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ของประเทศ นอกจำกนั้นโครงกำรได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพ 
นักวิจัย พัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรแข่งขันหุ่นยนต์ให้มุ่งเน้นทักษะทำงด้ำนกำร
ท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม พัฒนำสื่อและอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน ขยำย
โอกำสกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถำบันกำรศึกษำ
ทั่วประเทศ

การประกวดและแข่งขันสร้าง

ผลงานของเยาวชน  จงึเป็นจดุเริม่

ต้นทีด่ใีนการพัฒนาบคุลากรและ

ทรัพยากรคนด้านไอที  ซึ่งตลอด

ระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา มี

ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

สวทช. ไปแล้วมากกว่า 10,000 

โครงการ จากสถาบันการศึกษา

ทั่วประเทศ นับเป็นตัวเลขที่แสดง

ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของบุคลากรด้านไอทีในระดับเยาวชน ที่พร้อมจะ

พฒันาตนเองไปสูก่ารเป็นนกัวิจยั นกัพัฒนา นวตักร หรือผูป้ระกอบการ 

ด้านไอท ีทีเ่ป็นก�าลงัส�าคัญในการพัฒนาประเทศในยุค “ประเทศไทย 4.0” 

ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เทคโนโลยีไอทีคือเครื่องมือส�าคัญในการ 

ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน
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“Career for the Future”
เพิ่มทักษะและความสามารถ 
ให้แรงงานไทยสู่อาชีพอนาคต 

“มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 
ภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ”

นี่คือวิสัยทัศน์ (Vision) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career 
for the Future Academy หน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำก�ำลังคนของส�ำนักงำน 
พฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) ท่ีมพัีนธกจิส�ำคญัในกำรให้บรกิำร
ฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรและเทคนิค เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถ 

10
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ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของบุคลำกรในภำค 
กำรผลิตและบริกำรของประเทศไทย

รวมถึงกระตุ้นให้เกิดกำรวิจัยพัฒนำและใช้ประโยชน์ด้ำน วทน.  
ของประเทศ ผ่ำนกลไกและส่งต่อผลงำนของ สวทช. ไปสู่หน่วยงำนรัฐ 
และเอกชนในภำคกำรผลิตและบริกำร พร้อมทั้งเสนอทำงเลือกใหม่ให้
หน่วยงำนดังกล่ำวเตรียมควำมพร้อมต่อกำรบริหำรจัดกำรที่ใช้ วทน. 
อย่ำงมอือำชพี ทีพ่ร้อมรบัมอืกบักำรเปลีย่นแปลงของโลกและตอบโจทย์
ประเด็นทำงเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

สถำบันฯ แห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมำจำกโครงกำรพัฒนำคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพือ่อตุสำหกรรม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2531 และพฒันำมำเป็นสถำบนั
ฝึกอบรมของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 
(เนคเทค) สวทช. ในปี พ.ศ. 2537 ก่อนพัฒนำมำเป็นสถำบันวิทยำกำร 
สวทช. ในปี พ.ศ. 2553

ล่ำสุดเมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร
แห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy เพื่อรองรับ
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วและตลอดเวลำ

บริกำรของสถำบันแห่งนี้  มีทั้งหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร 
แห่งอนำคตแบบสำธำรณะ (Public Class) ระบบกำรเรียนรู ้ผ่ำน 
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เลิร์นนิง โครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพด้ำนไอที บริกำร 
ฝึกอบรมเฉพำะกลุ่ม (In-house Class) และบริกำรเช่ำห้องอบรม

ทัง้นีส้ถำบนัฯ มีหลักสตูรทีป่ระกอบด้วยเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มำกมำย มีองค์ควำมรู้ 
ที่แสดงให้เห็นกำรน�ำเทคโนโลย ี
ไปใช้ในธรุกจิหลำกหลำย มคีวำมรู้ 
ที่เป็นกำรจัดกำรท่ีดีเยี่ยม (Best 
practices) จ�ำนวนมำกสอดแทรก 
อยูใ่นกจิกรรมทีจ่ดั ส�ำหรบัตวัอย่ำง 
หลักสูตรเด่น ๆ เช่น รู้จริงระบบ
กำรปลูกพืชแนวตั้ งใน 2 วัน  
(Mastering Vertical Farming 
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System in 2 Days) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ให้ควำมรู ้ เทคโนโลยี กำรจัดกำร
และควำมเข้ำใจและสภำพแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกพืชสมัยใหม่  
ซ่ึงตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องกำรผลิตภัณฑ์
ที่สะอำด ปลอดภัย และมีคุณภำพท่ีดี
ใกล้เคียงกันในทุกรอบกำรผลิต และใช้
แรงงำนน้อย สำมำรถปลูกได้ทั้งปี

ทุกหลักสูตรฝ ึกอบรมมุ ่ ง เน ้น 
กำรถ ่ำยทอดควำมรู ้  ทักษะ และ 
ประสบกำรณ์โดยวิทยำกร ผู ้เชี่ยวชำญและผู ้ทรงคุณำวุฒิจำกศูนย์แห่งชำติ 
ภำยใน สวทช. ตลอดจนเครือข่ำยวิทยำกรจำกทั้งสถำบันกำรศึกษำชั้นน�ำของ 
ประเทศ หน่วยงำนรัฐ และเครือข่ำยผู้ประกอบกำรจำกภำคเอกชน โดยใช ้
ช่องทำงกำรจัดกิจกรรมทั้งแบบออฟไลน์ที่เป็นปกติใช้ห้องอบรม สถำนที่ที่สะดวก
และบริกำรดีเยี่ยม หรือแบบออนไลน์ผ่ำนช่องทำงอี-เลิร์นนิ่ง
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นอกเหนือจำกกำรยกระดับควำมสำมำรถของคนไทยด้วยกำรฝึกอบรมแล้ว  
ทำงสถำบันฯ ยังเป็นผู้ด�ำเนินกำรโครงกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพไอที ซึ่งเป็น 
ควำมร่วมมือกันระหว่ำงกลุม่ภำค ี7 ประเทศคือ ญีปุ่น่ มำเลเซยี ฟิลปิปินส์ เวียดนำม 
พม่ำ มองโกเลีย และไทย ภำยใต้ชื่อ Information Technology Professionals  
Examination Council (ITPE) โดยควำมร่วมมอืดงักล่ำวเป็นหนึง่ในมำตรฐำนสำกล 
ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับภูมิภำค และร่วมกันจัดสอบเพ่ือวัดระดับควำมรู้และ 
ทักษะพื้นฐำนด้ำนไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใด ๆ

การสอบนี้เหมาะส�าหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ 

อีกทั้งในกลุ่มต�าแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอที รวมถึง

พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย








