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ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“สวทช. มีทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ
มีศักยภาพ เป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนการทำ�งาน

ให้เป็นองค์กรวิจัย
และพัฒนา
ที่ประเทศขาดไม่ได้”

ด้วยยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของประเทศ ในการน�ำวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดัน
และขับเคลื่อนประเทศให้มีการวิจัยและพัฒนา เพื่อก้าวสู่การเติบโต
เศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม่ รวมถึง การสร้างองค์ค วามรู ้ ด้ า นวิ จั ย พั ฒ นา
ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อยอดความได้เปรียบ
ในเทคโนโลยี ธุรกิจ และอุตสาหกรรม จากต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำ พร้อมทั้ง
ผลักดันงานวิจัยของประเทศออกสู่สังคม ตอบโจทย์ความต้องการ
ที่แตกต่างและน�ำไปใช้ได้จริง กระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
4

3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานใน
ก�ำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
เพื่อเป็นหน่วยงานบริหารกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ มุ่งพัฒนา
ประเทศสู่ “เศรษฐกิจฐานความรู้” มีภารกิจหลักในการสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา
และสนับสนุนให้มีการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึง
ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
สวทช. มีหน่วยงานในสังกัด 5 ศูนย์แห่งชาติ คือ ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุง่ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุต่าง ๆ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มุ่งพัฒนางาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
(NANOTEC) มุง่ พัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
(ENTEC) มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ซึง่ จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ถือเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ส� ำหรั บ การเติ บ โตอย่างก้าวกระโดดของภาคธุรกิจและอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนฐานความรู้ ซึ่งจะเป็นก�ำลังหลัก
ด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ สวทช. มีทิศทางการด�ำเนินงานตามแนวทาง “เศรษฐกิ จ แนวใหม่ ”
เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความเชี่ ย วชาญด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ขั้นสูง (Advanced STI) ให้แก่ประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศ
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โดยเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มุ่งเน้นใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
และต้นทุนความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มุ่งเน้นใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง
มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มู ล ค่ า สู ง เศรษฐกิ จ อั จ ฉริ ย ะ (Intelligent
economy) เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยใช้เวลาน้อยลง
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจผูส้ งู วัย (Silver economy) จะเป็นระบบทีน่ ำ� ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เพื่อช่วย
ให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ เศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ (Sharing economy) เป็น
รูปแบบเศรษฐกิจที่ใช้พื้นฐานแนวคิดความร่วมมือและแบ่งปัน ท�ำให้เกิดรูปแบบสินค้า
และบริการใหม่ สร้างรายได้แบบพึ่งพากัน และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy)
มุ่งเน้นประหยัดพลังงาน ลดความเสี่ยงที่จะท�ำให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย ตอบสนอง
การพัฒนาที่ยั่งยืน
นอกจากนี้ สวทช. ยั ง มุ ่ ง พั ฒ นา Advanced STI ใน 10 กลุ ่ ม เทคโนโลยี
เป้าหมายหลัก (Technology Development Groups: TDG) ซึ่งจะท�ำงานร่วมกัน
กับเครือข่ายพันธมิตรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกัน สวทช. ยังให้ความ
ส�ำคัญด้านการพัฒนาก�ำลังคนและสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่ประชาชน
“ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา สวทช. ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการท�ำงาน
มาอย่างสม�่ำเสมอ จุดแข็งของ สวทช. คือ ก�ำลังคน เรามีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพ เป็นพลังในการขับเคลื่อนการท�ำงานให้ สวทช. เป็นองค์กร
เปิดด้านการวิจัยและพัฒนาที่ประเทศขาดไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีการสร้างงานวิจัย
ทีเ่ ข้มแข็ง และสร้างผลกระทบได้อย่างกว้างขวาง และทีข่ าดไม่ได้คอื สวทช. มีเครือข่าย
ความร่วมมือและพันธมิตรที่เข้มแข็งเสมอมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน”
ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้าน วทน. ในปัจจุบัน ต่างมองว่า “วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” คือ ความสามารถในการแข่งขันและเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประเทศ
มีเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจมากขึ้น
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“ส�ำหรับประเทศไทยในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมามองว่า ยังไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศอย่างเต็มที่
และจริงจัง แม้ปัจจุบันจะมีนักวิจัยจ�ำนวนมากขึ้น แต่ก็ยังคงประสบปัญหาด้านการ
สร้างก�ำลังคนทางด้านนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังลงทุนแต่ในขั้นต้นด้วยการให้ทุน
การเรียน แต่ขาดการดูแลคนทีส่ ร้างมา ซึง่ ภาครัฐยังขาดกลไกในการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากการสร้างก�ำลังคนเหล่านี้ ท�ำให้คนที่มีศักยภาพออกไป
เติบโตที่อื่น หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ลงทุนเรียนมาอย่างคุ้มค่า”

“สิ่งหนึ่งที่สำ�คัญ
และได้ยึดถือกันมาตลอดก็คือ
“Governance” และสิ่งที่
ขอฝากไว้สำ�หรับนักวิจัย
ทุกคนก็คือ “การมีวินัย”
ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญ
ของความเจริญ

ก้าวหน้า...”
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ที่ผ่านมา สวทช. ให้ความส�ำคัญกับการดูแลก�ำลังคนมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
แม้ว่าจะยังไม่สามารถทลายข้อจ�ำกัดบางอย่างลงได้ แต่ก็ได้มีการวางกลไกในการ
บริหารจัดการและก�ำกับดูแล โดยสิ่งที่ สวทช. ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด ก็คือ
การปลูกฝังบุคลากรให้มีอิสระทางวิชาการ มีสะพานความคิด แต่ต้องมีวินัย และ
ที่ส�ำคัญต้องอยู่ภายใต้ “Governance” หรือการก�ำกับดูแลที่ดี
ในอนาคตหากต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ไม่ใช่แค่ใน “สวทช.” เท่านัน้
แต่ตอ้ งเป็น “ภาพรวมระดับประเทศ” ประเทศไทยควรจะมุง่ สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
เพิ่มมูลค่า และสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งการจะด�ำเนินการดังกล่าวได้นั้นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญในการวิจัย
และพัฒนา หากต้องการท�ำให้การพัฒนาใช้ต้นทุนที่ต�่ำลง ก็จ�ำเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ กี ระจายอยูใ่ นประเทศเป็นจ�ำนวนมากให้อยูใ่ นรูปแบบของ
Sharing economy หรือเศรษฐกิจร่วมใช้ประโยชน์ ท�ำให้การวิจัยและพัฒนาง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ป ระเทศไทยจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ทดสอบที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้เกิดความมั่นใจและยอมรับในนวัตกรรม
ทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มีการลงทุนเพือ่ ผลักดันให้เกิดการน�ำงานวิจยั ไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวมถึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน และเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ
เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเวทีระดับโลก
การที่ สวทช. ด�ำเนินงานมาจนครบรอบ 30 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และ
ได้รบั ความเชือ่ ถือจากทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้ สิง่ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญและ
ได้ยดึ ถือกันมาตลอดก็คอื “Governance” และสิง่ ทีข่ อฝากไว้สำ� หรับนักวิจยั ทุกคน
ก็คือ “การมีวินัย” ซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของความเจริญก้าวหน้า
ในส่วนของการขับเคลื่อน สวทช. “ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนจะท�ำให้องค์กร
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เมื่ อ ทุ ก คนใส่ พ ลั ง ความคิ ด เข้ า ไปในทุ ก เรื่ อ งที่ ด� ำ เนิ น การและ
รับผิดชอบ”
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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ภาร กิจของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช.) ไม่ได้มีแค่งานวิจัย แต่ยังให้ความส�ำคัญกับการ
พัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(วทน.) ด้วย ที่ผ่านมาสามารถแยกภารกิจด้านการพัฒนาก�ำลัง
คนของ สวทช. ได้เป็น 3 ด้านหลักคือ การพัฒนาบุคลากรวิจัย
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ และการพั ฒ นาทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม หรื อ
อัปสกิล-รีสกิล ส�ำหรับผู้ที่ใช้ วทน. ทั้งในภาครัฐและเอกชน
โดย สวทช. ได้พัฒนาบุคลากรวิจัยผ่านกลไกการให้ทุน ซึ่งมีการบ่มเพาะเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาผ่าน
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำ� หรับเด็กและเยาวชน”
หรือ “JSTP” ด้วยการคัดเลือกและให้ทนุ เรียนต่อเนือ่ งจนถึงระดับปริญญาเอก โครงการ
สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน หรือ “YSTP” ที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยมาบ่มเพาะในห้องปฏิบัติการของ สวทช. ให้มีทักษะกระบวนการวิจัยที่มี
คุณภาพ หากเป็นระดับสูงขึน้ ไปคือ ปริญญาโท-ปริญญาเอก จะมีทนุ การศึกษาทีเ่ รียกว่า
โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย หรือ “TGIST”
เรียกได้ว่าเป็นกลไกส่งต่อทุนในการสร้างบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นจนจบ
ซึ่งโปรแกรมการให้ทุนหลัก ๆ เหล่านี้ สวทช. ให้ทุนไปแล้วกว่า 3,000 ทุน และจบการ
ศึกษาแล้วกว่า 2,200 คน มีผทู้ จี่ บการศึกษาและมาท�ำงานในห้องปฏิบตั กิ ารของ สวทช.
กว่า 100 คน นอกจากนี้ยังมีทุนที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
รวมถึงทุนทีเ่ กิดจากความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาบุคลากรด้าน STEM
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอีกด้วย
ความส�ำเร็จของกลไกการให้ทุนของ สวทช. นี้ มองว่าสามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
พอสมควร ในฐานะสถาบันวิจัยที่รัฐบาลลงทุนให้ ในสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดสองอย่างคือ
“บุคลากรวิจัย” และ “สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทางด้าน วทน.” ที่มาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นจุดแข็งของ สวทช. ในปัจจุบัน
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“สวทช. จะสนับสนุน การพัฒนากำ�ลังคน
ด้านการวิจัย ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
ของ สวทช. และตรงกับความต้องการ
ของประเทศ รวมถึงตรงตาม
ความต้องการจากภายนอก ที่เป็น
ผู้ ใช้งานบุคลากรวิจัย อีกทั้งสอดคล้อง
กับแนวโน้มของเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต”

“การพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวทช. ในเชิงปริมาณอาจจะไม่ได้เพิ่มมากนัก
แต่ สวทช. เน้นในเรื่องของคุณภาพตามขีดความสามารถในการรองรับทั้งด้านงบ
ประมาณและก�ำลังคนที่มีอยู่ โดยใช้กลไกทั้งสองอย่างที่รัฐลงทุนให้มา สร้างความ
ต่อเนื่องในการสร้างบุคลากรในรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ สวทช.
สถาบันวิจัยอื่น ๆ และประเทศในอนาคต”
นอกเหนือจากนีย้ งั มีการสร้างแรงบันดาลใจ ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นเพราะเป็นการ
สร้างฐานของเด็กทีช่ อบและมีความสามารถด้านนีใ้ ห้มากพอ เพือ่ ทีค่ น้ หาและน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาให้เป็นบุคลากรทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต สวทช. เน้นการ
ให้ความรูท้ เี่ สริมกับการเรียนในห้องเรียนผ่านกิจกรรมค่ายต่าง ๆ ของบ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร และมีการกระตุ้นความเป็นนักวิทย์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผ่าน
การพัฒนากำ�ลังคน
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การอบรมและการประกวดที่สามารถต่อยอดไปสู่เวทีนานาชาติได้ รวมถึงความร่วมมือ
ในการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ใน
รูปแบบของกิจกรรมที่ท�ำให้เด็ก ๆ ชอบเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้น
ส่วนการอัปสกิล-รีสกิล ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต สวทช. มีสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ซึ่งมีหลักสูตร
การอบรมและการสอบมาตรฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผู้ประกอบการ รวมถึงนักวิจัยที่ใช้ วทน. ในการประกอบอาชีพ
ทั้งนี้การพัฒนาก�ำลังคนด้านการวิจัยในอนาคตของ สวทช. จะสนับสนุนให้
สอดคล้องกับความเชีย่ วชาญของ สวทช. และตรงกับความต้องการของประเทศ รวมถึง
ตรงตามความต้องการจากภายนอกที่เป็นผู้ใช้งานบุคลากรวิจัย อีกทั้งสอดคล้องกับ
แนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
อย่างไรก็ดีนโยบายของ สวทช. ในการพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา และจะใช้ต่อไปในอนาคต คือการ
ท�ำงานร่วมกันกับภาคมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชดิ มากขึน้ โดยผนวกงานวิจยั กับการพัฒนา
ก�ำลังคนเข้าด้วยกัน มีการสร้างงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการวิจัยต่าง ๆ
เพื่อให้มีนักศึกษาเข้าไปร่วมอยู่ในโครงการ ท�ำให้นักศึกษาที่จบออกมามีความพร้อม
ในการเป็นบุคลากรวิจัยและมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนร่วมกัน โดยอาศัยจุดแข็งของทั้งมหาวิทยาลัย และ
สวทช. ในการมาท�ำงานวิจัยร่วมและสร้างเด็กไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาก�ำลังคน
ที่ส�ำคัญในด้าน วทน. ให้ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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01
พัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทย
ด้วย “JSTP”
หนึ่งในความใฝ่ฝันของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็คือ “รางวัลโนเบล”
(Nobel Prize) ซึ่งเปรียบเสมือนเกียรติยศสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึง
ความอั จ ฉริ ย ะและความเชี่ ย วชาญที่ โ ดดเด่ น ในแต่ ล ะสาขาที่ ส ร้ า ง
คุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติ
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แต่เส้นทางที่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้นอกจากความสามารถระดับ
“อัจฉริยะ” ทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิดแล้ว ยังต้องอาศัยการส่งเสริมและพัฒนา
ให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคนด้วย
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้วา่ จะยังก้าวไปไม่ถงึ รางวัล
เกียรติยศระดับโลก แต่ก็เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าและส�ำคัญ
ต่ออนาคตของประเทศไทย โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศต้องขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
“โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำหรับเด็กและเยาวชน” หรือ “JSTP” (Junior Science Talent
Project) หนึ่ ง ในโครงการพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนของส� ำ นั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2541 เพือ่ เฟ้นหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย
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และปริญญาตรี เข้ามารับการส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน เพื่อส่งต่อไปสู่การพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์
นักเทคโนโลยี และนักวิจัย ที่มีคุณภาพและมีจริยธรรมต่อไปในอนาคต
เนื่ อ งจากการเปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก และเยาวชนได้ รั บ การบ่ ม เพาะจาก
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถและมุ่งมั่นในการท�ำวิจัย
จะมีสว่ นช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านีเ้ ติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศได้
โครงการ “JSTP” จึงได้จัดหานักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ทั้งนักวิจัยจากศูนย์แห่งชาติ
ของ สวทช. รวมถึงเครือข่ายวิจัยที่มีอยู่ทั่วประเทศ คอยให้ค�ำแนะน�ำและดูแล
เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มีเยาวชนที่สนใจและ
สมัครเข้าร่วมโครงการ “JSTP” แล้วถึง 27,353 คน และผ่านการคัดเลือกในระดับ
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted and talented
children) จ�ำนวน 2,394 คน ซึ่งเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะอยู่ในกระบวนการ
ส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพเป็นระยะเวลา 1 ปี
ในระหว่างนีเ้ ยาวชนจะได้รบั การ
บ่มเพาะผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
รูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์ การ
ฝึกท�ำวิจัยในห้องปฏิบัติการ และการ
ฝึกอบรมความรู้ รวมถึงสนับสนุนทุน
ในการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี
นักวิทยาศาสตร์พเี่ ลีย้ งเป็นผูด้ แู ลและ
ให้ค�ำปรึกษา
ทั้ ง นี้ โ ครงการฯ ได้ คั ด เลื อ ก
เยาวชนในระดับผู้มีแววอัจฉริยภาพ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(Genius) จากเยาวชนกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฯ ในระยะยาวแล้วจ�ำนวน 22 รุ่น รวมทั้งสิ้น
347 คน โดยเยาวชนกลุม่ นีจ้ ะได้รบั ทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการวิจยั
จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
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23 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตจากโครงการ “JSTP” เริ่มเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
เรื่อย ๆ แม้จะไม่ได้มีปริมาณมากเหมือนในสถาบันการศึกษา แต่การบ่มเพาะด้วย
กลไกและความพร้อมของ สวทช. นี้ส่งผลให้เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษและ
ได้รับทุนต่อเนื่องในระยะยาว เมื่อจบออกไปแล้วกว่า 50% ยังท�ำงานในสายงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งตรงกับเป้าหมายของโครงการฯ
อย่างเช่น “รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์” JSTP รุ่นที่ 1 ที่จบปริญญาเอก
และหลังปริญญาเอกในสาขาชีวเคมีและชีวโมเลกุล
จาก University of California, Los Angeles
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันท�ำงานสังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี ท�ำงานวิจัยพัฒนายา
ต้านแบคทีเรียตั้งแต่เรียนปริญญาเอก แต่มีความ
สนใจส่ ว นตั ว เรื่ อ งไวรั ส HIV ขณะที่ เ รี ย นอยู ่ ที่
ต่างประเทศมีเพือ่ นติดเชือ้ HIV จึงคอยให้คำ� ปรึกษา
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แนะน�ำเกี่ยวกับเรื่องยา และกลายเป็นความสนใจในเรื่องของกลไกการท�ำงาน
ของไวรัส จนกระทั่งกลับมาบุกเบิกห้องปฏิบัติการพัฒนายาโรคติดเชื้อเอชไอวี และ
มุ่งมั่นท�ำวิจัยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี ยังเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่ีเลี้ยงให้นาย
พัชรพงศ์ ทังสุนันท์ เยาวชน JSTP รุ่นที่ 9 ขณะที่ก�ำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปัจจุบนั เป็นนักวิจยั หลังปริญญาเอก คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ซึง่ การดูแลเยาวชนในครัง้ นี้ ผลักดันให้
นายพัชรพงศ์ ได้รบั คัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ผูช้ นะรางวัล Young Scientist Award 2015
แห่งประเทศไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2558 จากการประกวดโครงการวิจัยในหัวข้อ
“Combined Computational and Biochemical Approaches for Drug Discovery
Targeting HIV-1 Integrase” จัดโดย MERCK Millipore Bioscience (Thailand)
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี กล่าวว่า “โครงการ JSTP เป็นโครงการที่เปลี่ยน
ชีวิตของพวกเราให้ได้มีโอกาสเติบโตเป็นนักวิจัยอย่างเต็มภาคภูมิ”
ส่วน “ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร” JSTP รุ่นที่ 4 จบปริญญาตรี-เอก คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และหลั ง ปริ ญ ญาเอก สาขา Biological
Chemistry จาก University of Michigan
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัด
ส� ำ นั ก วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวิ ศ วกรรม
ชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี ดร.ธัญญพร
มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการท� ำ วิ จั ย อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ครั้ ง ศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี-ปริญญาเอก ภายใต้การดูแล
ของ ศาสตราจารย์ ดร.พิม พ์ ใจ ใจเย็ น
นักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง ได้รับทุน ASEMDUO Fellowship Program เพื่อท�ำวิจัย
ระยะสั้นเป็นเวลา 4 เดือน ณ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย
การพัฒนากำ�ลังคน
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ปัจจุบนั ดร.ธัญญพร ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย และทุ น จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ร่ ว มกั บ Japan
Society for the Promotion of Science (JSPS) ดร.ธัญญพร มีผลงานวิจัยที่
ตีพมิ พ์ในวารสาร Science และคว้ารางวัลโครงการทุนวิจยั ลอรีอลั ประเทศไทย เพือ่
สตรีในงานวิทยาศาสตร์ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 (For Women in Science 2019)
ซึ่งนับเป็นหนึ่งในนักวิจัยหญิงผู้มีผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ส�ำหรับโครงการ JSTP ดร.ธัญญพร กล่าวว่า “โครงการนีไ้ ม่เพียงเปิดโอกาสให้
เด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งได้เข้ามาสัมผัสว่า นักวิทยาศาสตร์ท�ำงานอย่างไร แต่ยัง
ได้ลงมือท�ำงานวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ในสถาบันทางวิทยาศาสตร์ชอื่ ดังของประเทศ
นับเป็นโอกาสที่ดีของชีวิต ท�ำให้เราพัฒนาและเห็นอนาคตของตัวเอง”
ขณะที่ “ดร. นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี” JSTP รุ่นที่ 9 ซึ่งจบการศึกษาปริญญา
ตรี-เอก จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์
และแพทย์วิจัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. นพ.จารุพงษ์ เข้าร่วมโครงการ JSTP ตัง้ แต่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มีความ
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ตงั้ แต่
วัยเยาว์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างของแพทย์วิจัยที่มี
ผลงานการวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง จนได้รบั คัดเลือก
ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ต่อมา
ได้รบั พระราชทานทุน “โครงการเยาวชนรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
โดย ดร. นพ.จารุ พ งษ์ ไ ด้ รั บ ทุ น เพื่ อ ท� ำ วิ จั ย
เป็นเวลา 1 ปี (ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563) ณ Department of Genetics,
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Harvard Medical School และ Department of Cancer Biology, Dana-Farber
Cancer of Medicine สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ยังมี “รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ” JSTP รุ่นที่ 4
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก
และหลั ง ปริ ญ ญาเอก สาขาเคมี
ค� ำ นวณ Australian National
University ปัจจุบันเป็นอาจารย์
สั ง กั ด วิ ท ยาลั ย นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม
เมื่อครั้งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายได้ รั บ รางวั ล จากการ
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ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) และการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ต่อเนื่องสามปี พ.ศ. 2545-2547
และคว้ า รางวั ล Special Award จาก Association of Computing
Machinery: ACM ในเวที Intel ISEF 2004 สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นหัวหน้า
สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจหลากหลาย
สาขาทั้งเคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และงานสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน
ในรู ป แบบของการเขี ย น เคยเป็ น นั ก เขี ย นนิ ต ยสารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายปี มีผลงานการเขียนหนังสือร่วมกับโครงการ JSTP
หลายเล่ม จัดท�ำสื่อการเรียนการสอนและชุดทดลองส�ำหรับเด็กร่วมกับศูนย์หนังสือ
สวทช. ภายใต้ชื่อ “ตามรอยไฟฟ้าจากธรรมชาติสู่เทคโนโลยี” เป็นวิทยากรจัด
กิ จ กรรมค่ า ย ณ บ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ สิ ริ น ธร เพื่ อ จุ ด ประกายนั ก วิ จั ย รุ ่ น เยาว์
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รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ยังเป็นผู้ประสานงานกลุ่มอาสาสมัครวิกิพีเดีย
ในประเทศไทย ร่วมแก้ไขวิกิพีเดีย ร่วมลงคะแนนออกความเห็นในการเปลี่ยนแปลง
ส�ำคัญของเว็บไซต์อีกด้วย และในปี พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจ�ำปี พ.ศ. 2563 และเป็นนักวิทยาศาสตร์
พี่เลี้ยงให้เยาวชน JSTP ในรุ่นปัจจุบันอีกด้วย
จากบทบาทการพัฒนาบุคลากรวิจัยของ สวทช. เชื่อว่า “อั จ ฉริ ย ภาพ”
ของเยาวชนไทยยังมีอีกมากที่รอโอกาสในการค้นหา และดึงศักยภาพออกมาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ เหมือนดังที่ ดร. นพ.จารุพงษ์
บอกว่า

“JSTP เป็นเหมือนบ้านนักล่าฝันทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้โอกาส
ผมเข้าไปค้นหาศักยภาพของตัวเอง โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงเป็น
Trainer ที่ช่วยดึงศักยภาพออกมา แล้วช่วยพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามความฝันนั้น”
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02
“YSTP”

จากปริญญานิพนธ์สู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และสู่เส้นทางอาชีพวิจัย
จากกลไกการให้ทุนต้นทางตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นจนไปสู่การ
คัดเลือกให้ได้ทุนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาเอกของโครงการ JSTP
ที่ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.)
ด�ำเนินการ สามารถพัฒนาเยาวชนทีม่ อี ฉั ริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้สว่ นหนึง่ และเพือ่ ให้การพัฒนาก�ำลังคนทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีครอบคลุมถึงการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถ
พิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ไ ด้ ทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะในระดั บ
อุดมศึกษา
24
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สวทช. จึงร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของประเทศ ริเริ่ม
“โครงการน�ำร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้มีความสามารถพิเศษ” หรือ “YSTP” (Young Scientist and
Technologist Program) ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม
และขยายฐานสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมให้รองรับกับกลุ่ม
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ
อุดมศึกษา รวมถึงในกลุ่มเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทมี่ กี ารจัดการเรียนการสอนส�ำหรับผูม้ คี วามสามารถ
พิเศษที่จะเพิ่มจ�ำนวนขึ้นมากในอนาคตด้วย
ซึ่งต่อมาโครงการน�ำร่องฯ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการ
สร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน” ในปี พ.ศ. 2550
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โครงการสร้ า งปั ญ ญาวิ ท ย์ ฯ เป็ น
โครงการที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี และมีความ
มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น นั ก วิ จั ย อาชี พ ได้ รั บ การ
สนับสนุนให้ได้ท�ำวิจัยอย่างจริงจัง ร่วมกับ
นักวิจยั ใน สวทช. ซึง่ ได้กำ� หนดเป้าหมายและ
ขอบเขตของงานวิจยั และพัฒนาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ
ปัจจุบันโครงการ YSTP สนับสนุน
การผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่สังคมรวม 15 รุ่น
มี ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ทั้งหมด 38 สถาบัน มีนักศึกษาที่จบการ
ศึกษาทั้งหมดจ�ำนวน 629 คน และก�ำลังศึกษาอยู่ (พ.ศ. 2563) จ�ำนวน 42 คน
ผูไ้ ด้รบั ทุนของโครงการฯ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้วได้ศกึ ษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
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45% ด้วยกลไกการให้ทุนนี้ ส่งผลให้ผู้ได้รับทุนได้รับการพัฒนาทักษะวิจัย รวมทั้ง
ได้เห็นถึงความชัดเจนของเส้นทางอาชีพวิจัยและการศึกษาต่อในอนาคต อีกทั้ง
ยังส่งผลให้เกิดบุคลากรที่มีความส�ำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
ในหลากหลายสาขา เช่น
อาจารย์ ดร.ธี ร พงศ์ ยะทา อาจารย์
หน่ ว ยชี ว เคมี คณะสั ต วแพทยศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อดี ต นั ก วิ จั ย
ศู น ย์ น าโนเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งาน
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ชาติ ได้รับรางวัลสาขา Entrepreneurial
Award หรื อ ผู ้ ป ระกอบการยอดเยี่ ย มของ
UK Alumni Awards 2019 ศิ ษ ย์ เ ก่ า
สหราชอาณาจักรดีเด่น Imperial College
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รวมถึงได้รับ
การพัฒนากำ�ลังคน

27

ประกาศเกียรติคุณ “การน�ำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยร่วมประกวด
และจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้
ยังคว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 จากผลงานวิจัย “ตัวพา
อนุภาคนาโน เพื่อการน�ำส่งยาในร่างกายอย่างแม่นย�ำ” รวมถึงรางวัลนักเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ประเภทกลุ่มประจ�ำปี พ.ศ. 2563 น�ำทีมโดย ดร.คทาวุธ นามดี นักวิจัย
NANOTEC ร่ ว มกั บ สพ.ญ.สิ ริ ก ร กิ ติ โ ยดม นิ สิ ต ปริ ญ ญาเอก คณะสั ต วแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยผลงานวิจัย “นาโนวัคซีนแบบจุ่ม
โดยเลียนแบบเชื้อก่อโรคในปลา” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46 โดยรับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อีกทั้งในขณะที่เป็นนักวิจัย สวทช. ได้ท�ำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย
พี่เลี้ยงให้แก่นักศึกษาทุนโครงการ TAIST-Tokyo Tech 1 คน โครงการ TGIST
2 คน (ปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 1 คน) และ โครงการ STEM 1 คน
นายปรมิ น ทร์ อิ น โสม จากมหาบั ณ ฑิ ต
ด้ า น Cyber Security มหาวิ ท ยาลั ย จอนส์
ฮอปกินส์ สู่การท�ำงานเป็นวิศวกรใน Silicon
Valley สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้น�ำความรู้จาก
งานวิจัยระดับปริญญาโท มาต่อยอดระดมทุน
พัฒนาและให้ก�ำเนิดสกุลเงินดิจิทัล Zero Coin
หรือ Zcoin เหรียญ Cryptocurrency สัญชาติ
ไทย รวมถึงสร้าง Thailand Digital Asset
Exchange (TDAX) เป็นช่องทางให้บริการโอน
และซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และได้ก่อตั้งและ
เป็ น ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษั ท สตางค์
คอร์ ป อเรชั่ น จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า น
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ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจรในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 โดยให้บริการ Satang Pro
เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Satang App. กระเป๋าสตางค์คริปโตฯ เป็นต้น

ผู ้ ไ ด้ รั บ ทุ น จะได้ รั บ การบ่ ม เพาะและฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย จริ ง ใน
บรรยากาศการวิจัยที่เข้มข้น ภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของนักวิจัยจาก
ศูนย์แห่งชาติของ สวทช. ทีม่ คี วามพร้อมด้านอุปกรณ์และห้องปฏิบตั กิ ารทีท่ นั สมัย
นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมและได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกับนักวิจัย
มืออาชีพ ท�ำให้โครงการนี้ นอกจากจะสร้างก�ำลังคนที่มีคุณภาพตรงความ
ต้องการของภาคการผลิตและบริการแล้ว ยังท�ำให้เกิดความร่วมมือด้านวิจัย
และวิชาการร่วมกันอย่างแท้จริง
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03
“TGIST”

ความส�ำเร็จยกก�ำลังสาม
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่
ส�ำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดตั้ง “โครงการทุน
สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย” (Thailand Graduate
Institute of Science and Technology program) หรือทีเ่ รียกว่า “ทุน
TGIST” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2541 เพือ่ ร่วมพัฒนาศักยภาพและผลิตบัณฑิต
วิจัยคุณภาพสูงให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยั่งยืนของประเทศ
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โดยโครงการฯ สนั บ สนุ น ทุ น ให้
แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริ ญ ญาเอกที่ ท� ำ วิ ท ยานิ พ นธ์ ภ ายใต้
การดู แ ลให้ ค� ำ ปรึ ก ษาของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์
แห่งชาติของ สวทช. เป็นรูปแบบการ
สร้างความส�ำเร็จยกก�ำลังสาม รวมถึง
สวทช. มีโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการ
วิจัยและพัฒนาที่พร้อมทั้งด้านสถานที่
อุปกรณ์ และเครื่องมือในการท�ำวิจัย
ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ซึ่ ง มี ก ลุ ่ ม วิ จั ย /ศู น ย์ วิ จั ย เฉพาะทาง
มากกว่า 30 กลุม่ /ศูนย์ รวมทัง้ ห้องปฏิบตั -ิ
การวิจัยที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยปฏิบัติการ
เครือข่ายของ สวทช. ภายในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ 32 แห่ง และมีบคุ ลากรวิจยั ระดับปริญญาเอกมากกว่า
300 คน ที่พร้อมท�ำหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้กับนักศึกษา
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โครงการ “ทุน TGIST” ได้เริ่ม
สนับสนุนทุนการศึกษาเพือ่ วิทยานิพนธ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โครงการความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเป็น
23 สถาบัน มีโครงการวิจัยรวม 1,000
โครงการ มีผู้รับทุนที่ส�ำเร็จการศึกษา
แล้วจ�ำนวนกว่า 812 คน (ข้อมูล ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2563) ส่วนใหญ่
ท�ำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเข้าสูก่ ารเป็นนักวิจยั นักเทคโนโลยี หรือ
อาจารย์ทงั้ ในภาครัฐและภาคเอกชนจ�ำนวน 392 คน และศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจ�ำนวน 221 คน และท�ำงานด้านอื่น ๆ 199 คน
นอกจากนี้โครงการยังสร้างโอกาสในการส่งต่อผู้รับทุนในระดับการศึกษาที่สูง
ขึน้ ผ่านโครงการทุนต่าง ๆ ของ สวทช. จนผูร้ บั ทุนส�ำเร็จการศึกษาขัน้ สูงสุดในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา
ให้นักศึกษาที่ดูแล โดยสนับสนุนให้นักศึกษาสมัครขอรับทุนของโครงการเพื่อเข้า
ร่วมงานวิจยั เพือ่ วิทยานิพนธ์กบั นักวิจยั ของ สวทช.
เพื่อส่งต่อโอกาสจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ตัวอย่างของความส�ำเร็จยกก�ำลังสามเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและสร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ ดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิ ท ธิ์ ทองใบ
อาจารย์ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น เจ้าของรางวัลทางวิชาการ อาทิ รางวัล
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ รุ ่ น ใหม่ สาขาฟิ สิ ก ส์ ป ระจ� ำ ปี
พ.ศ. 2556 รางวัล 2019 TRF-OHEC-SCOPUS
Research Awards For Mid-career Scholar สาขา
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Physical Sciences และรางวัล 2017 The World Academy of Science (TWAS)
สาขาฟิสิกส์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เป็นศิษย์เก่าโครงการทุน TGIST ที่
กลับมาเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาให้แก่นกั ศึกษาทุนทีเ่ กิดจากความร่วมมือพัฒนาก�ำลังคน
ประกอบด้วย นักศึกษาทุน TGIST ระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโท 4 คน
ร่วมกับนักวิจัย สวทช. ได้แก่ ดร.ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ และ ดร.ศุภมาส ด่านวิทยากุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
หั ว หน้ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ศรี ร าชา มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตัวอย่างศิษย์
เก่าทุนของ สวทช. ที่มีการส่งต่อบัณฑิตคุณภาพ
จากโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน
(YSTP) ในระดับปริญญาตรี สูโ่ ครงการทุน U-IRC
ในระดั บ ปริ ญ ญาโท (โครงการสร้ า งขี ด ความ
สามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม โดยกลไกความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย) และ
โครงการทุน TGIST ในระดับปริญญาเอก โดยมีผลงานวิจัยร่วมกับ ดร.กฤษณ์ไกรพ์
สิทธิเสรีประทีป (สวทช.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.บัญชา ชื่นชูจิตต์ และทีม
วิจยั คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รบั เหรียญเงินจากรางวัลประกวด
สิง่ ประดิษฐ์นานาชาติเรือ่ ง “แกนเหล็กเพือ่ ตัดแนวกระดูกในการท�ำผ่าตัดข้อไหล่เทียม
รายบุคคล” จากงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 43 ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และกลับมาร่วมมือกับ ดร.ประเสริฐ เฉลิมการนนท์
นักวิจัยเอ็มเทค สวทช. ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุนประกอบด้วย
นักศึกษาทุน YSTP 2 คน และนักศึกษาทุน STEM ระดับปริญญาโท 3 คน
โดยนั ก ศึ ก ษาส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาเข้ า สู ่ วิ ช าชี พ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
รวมถึงศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น
การพัฒนากำ�ลังคน

33

สพ.ญ.สิรกิ ร กิตโิ ยดม นิสติ ปริญญาเอก คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้
การดู แ ลของศิ ษ ย์ เ ก่ า โครงการทุ น YSTP คื อ
ดร.ธีรพงศ์ ยะทา (ขณะเป็นนักวิจยั ทีน่ าโนเทค สวทช.)
และ ดร.คทาวุธ นามดี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์
น.สพ.ดร.นพดล พิฬารัตน์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยร่วมกันพัฒนางาน
วิ จั ย เพื่ อ แก้ ไ ขและป้ อ งกั น โรคเหงื อ กเน่ า ให้ แ ก่
เกษตรกร จึงเป็นที่มาของงานวิจัย “วัคซีนแช่นาโน
แบบเกาะติดเยื่อเมือกต้านโรคเหงือกเน่าในปลา”
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นและเหรียญทอง
จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2563 และรางวัลระดับดี
การประกวดข้อเสนอโครงการสายอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2563 กลุ่มการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประเภทกลุ่มประจ�ำปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มีผลงาน
ที่จดสิทธิบัตรและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อต่อยอดในเชิง
พาณิชย์แล้ว
TGIST ได้ขยายผลสูโ่ ครงการพัฒนาบัณฑิตวิจยั คุณภาพสูงด้าน ว และ ท ระหว่าง
สวทช. กับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโท ด้วยกลไกการความร่วมมือวิจัยที่เป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์และ
นักวิจัยของ สวทช. ที่ตรงตามหัวข้องานวิจัยในยุทธศาสตร์เป้าหมายของประเทศ
และมีเครือข่ายสถาบันการศึกษา/สถาบันการวิจัยที่มีชื่อเสียงต่างประเทศ ควบคู่ไป
กับกระบวนการผลิตนักวิจัยอาชีพรุ่นเยาว์คุณภาพสูงให้แก่ประเทศ จากโปรแกรม
การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการท�ำวิจยั (Research based) ภายใต้การดูแลและให้คำ� ปรึกษา
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แนะน� ำ จากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทั้ ง สองฝ่ า ยคื อ อาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย และ
นักวิจัย สวทช. ที่มีผลงานและประสบการณ์การท�ำวิจัยสูง และมีความเชี่ยวชาญ
ที่จะดูแลนิสิต/นักศึกษาในการท�ำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยที่จะ
น�ำไปสู่ความส�ำเร็จคือ ความร่วมมือด้านงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล โครงสร้าง
พืน้ ฐาน เครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศของทัง้ 2 ฝ่าย ซึง่ มีมหาวิทยาลัย
ที่ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สวทช. แล้ว จ�ำนวน 8 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันวิทยสิริเมธี สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

TGIST นอกจากจะสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจ�ำนวนมาก
เข้าสู่การเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร รวมถึง
อาจารย์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว รูปแบบความร่วมมือและการ
เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยรูปแบบความส�ำเร็จยกก�ำลังสามนี้ ยังสร้าง
ผลกระทบและเปรียบเสมือนตัวเร่งให้เกิดการเพิ่มจ�ำนวนบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิม่ ผลงานวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
กับการพัฒนาประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย

การพัฒนากำ�ลังคน
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04
TAIST-Tokyo Tech และ JAIST
ผลิตผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงด้วยหลักสูตรนานาชาติ

การมีทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงภายในประเทศ
คือหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
หรือย้ายฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศไทย
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เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
จากต่างประเทศ รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน�ำทั้งใน
และต่างประเทศเปิดหลักสูตรนานาชาติสำ� หรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงที่ตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
อย่างเช่น โครงการ TAIST-Tokyo Tech หรือสถาบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
โตเกี ย ว ซึ่ ง เป็ น โครงการทุ น การศึ ก ษาหลั ก สู ต รนานาชาติ ส� ำ หรั บ
ระดับปริญญาโท ในโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งโตเกียว หรือ Tokyo Tech และสถาบันการศึกษา
ไทยที่เข้าร่วมโครงการคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ (มก.) ที่ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550

การพัฒนากำ�ลังคน

37

ปัจจุบัน TAIST-Tokyo Tech เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทใน 3 สาขาหลัก
ซึ่งเป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีแห่งอนาคต คือ 1. วิศวกรรมยานยนต์และระบบ
ขนส่งขั้นสูง (ชื่อเดิม : วิศวกรรมยานยนต์) 2. ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (ชื่อเดิม : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว)
และ 3. วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
โครงการความร่วมมือนีเ้ ป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าภาพ
ในแต่ละหลักสูตร ด�ำเนินงานในรูปแบบสถาบันเสมือนทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องมีสถานทีก่ อ่ ตัง้
เหมือนสถาบันการศึกษาทัว่ ไป โดยแต่ละหลักสูตรจะสอนและถ่ายทอดประสบการณ์
ผ่านอาจารย์จาก Tokyo Tech เป็นหลัก ส่วนการวิจัยเพื่อท�ำวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่
จะด�ำเนินการในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของ สวทช.
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นอกจากโครงการ TAIST-Tokyo Tech แล้ว
สวทช. ยังจัดท�ำโครงการปริญญาเอกสองสถาบัน
ภายใต้ความร่วมมือ JAIST–NSTDA–SIIT ซึ่งเป็น
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) สองปริญญา
ระหว่ า ง Japan Advanced Institute of
Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น กับ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ อันเป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ
การจัดการเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต
ส�ำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องท�ำวิจัยภายใต้โครงการร่วมมือวิจัย
ระหว่างนักวิจยั สวทช. กับอาจารย์มหาวิทยาลัยทีน่ กั ศึกษาสังกัด คือ JAIST และ SIIT

จากความร่วมมือในระดับนานาชาติที่สถาบันการศึกษาชั้นน�ำจะ
มาถ่ายทอดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระดับโลก ผนวกกับความ
แข็งแกร่งด้านวิชาการของภาคการศึกษาไทย และ สวทช. ซึ่งมีนักวิจัยที่
เชี่ยวชาญ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการวิจัยและพัฒนา เชื่อว่า
กลไกเหล่านีจ้ ะเป็นตัวเร่งและผลักดันให้ประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว
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05
พัฒนาบุคลากร STEM

รองรับภาคอุตสาหกรรม
เสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัย
พื้นฐานส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามโมเดล “ประเทศไทย
4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอซี ี (EEC) ทีจ่ ะช่วยยกระดับให้
ไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง หรือประเทศพัฒนาแล้วได้ภายใน
ปี พ.ศ. 2575 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
40
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แต่เนื่องจาก 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซี มีการน�ำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาปรับใช้ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตและบริการ
รวมถึง ภาคการสนับ สนุนที่จ� ำเป็นต้ องใช้แรงงานที่มี ทักษะสูงและมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ฯลฯ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จึงจัดท�ำ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics) เพื่อการวิจัย
และพัฒนาส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม” ขึน้ เพือ่ สร้างและพัฒนาบุคลากร
วิจัยที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
โครงการนีเ้ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษาไทยทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูร่ ะดับปริญญา
โทหรือปริญญาเอกทีม่ คี วามสนใจในการท�ำโครงการหรืองานวิจยั ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถสมัครเข้ารับทุนสนับสนุนค่าใช้จา่ ยได้
โดยมีระยะเวลารับทุน 6-12 เดือน
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โดย 10 กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายตามนโยบายของประเทศ ได้ แ ก่ 5
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
ประกอบด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ทั้งนี้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท�ำโครงการศักยภาพบุคลากร STEM เช่น อาจารย์
หรือมหาวิทยาลัยที่มีผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท-เอก จะได้ใช้ประโยชน์ในการ
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ร่วมท�ำวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนให้งานวิจัยส�ำเร็จเร็ว
ขึ้ น และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา
เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก
การท�ำงานจริง มีโอกาสได้รับการจ้าง
งานและได้รบั ค่าตอบแทนระหว่างการ
ท�ำโครงการ
ส� ำ ห รั บ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม
สามารถลดต้ น ทุ น ในการจ้ า งผู ้ ช ่ ว ย
นักวิจยั และมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา
(ผูช้ ว่ ยนักวิจยั ) ทีม่ ศี กั ยภาพเพือ่ ร่วมงานในอนาคต นอกจากนีย้ งั ช่วยให้งานวิจยั ส�ำเร็จ
เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากการช่วยสนับสนุนของอาจารย์และนักศึกษา
อีกทั้งยังมีส่วนร่วมส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย
และ สวทช.

โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกของ สวทช. ในปี พ.ศ. 2560-2561
ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้าน STEM เพื่อรองรับการเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมของประเทศแบบเร่งด่วนจ�ำนวน 273 คน และยังเป็นการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ในภาคการผลิ ต และบริ ก ารระหว่ า ง สวทช. กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการน�ำองค์ความรู้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการอีกด้วย
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06
ความร่วมมือเซิร์น-เดซี-ลินเดา

โอกาสนักวิจัยไทยในเวทีวิทยาศาสตร์ระดับโลก
การส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยไทยได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถบนเวทีระดับโลก เพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับขีดความ
สามารถของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น นอกจาก
การส่งผลงานเข้าประกวดหรือร่วมแข่งขันในเวทีต่าง ๆ แล้ว การได้
ท�ำงานร่วมกับโครงการวิจัยระดับโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ส�ำคัญของ
นักวิทยาศาสตร์และประเทศไทย
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ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ “สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ท�ำให้เยาวชน
และนักวิจัยไทยมีโอกาสร่วมมือและท�ำงานกับองค์กรด้านวิทยาศาสตร์
ระดับโลก อย่างเช่น เซิร์น หรือองค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป
(European Organization for Nuclear Research: CERN) ซึ่งเป็น
องค์กรวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เยื อ นเซิ ร ์ น หลายครั้ ง และมี พ ระราช
กระแสรับสั่งกับ “ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์” ว่า “หากนัก
วิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสท�ำงานวิจัยร่วมกับเซิร์นก็จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยเป็นอันมาก”
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ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช และส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ประสานงานเพื่อให้มีการ
หารือร่วมกันระหว่างทีมผูบ้ ริหารของเซิรน์ กับสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง
จนกระทัง่ มีการลงนามแสดงเจตจ�ำนงระหว่างสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) ประเทศไทย กับสถานีวิจัยซีเอ็มเอส (CMS) ของเซิร์น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2552 ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษา 2 คน และครูฟิสิกส์ไทย
2 คนได้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูรอ้ นเซิรน์ ได้เข้าร่วมท�ำการทดลองด้านฟิสกิ ส์อนุภาค
พลังงานสูงและมีความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นอีกด้วย
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นอกจากนี้ในครั้งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนสถาบันเดซี องค์กรวิจัย
ชั้นน�ำของโลกด้านแสงซินโครตรอนและด้านฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน ณ เมืองฮัมบูร์ก
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2545 สถาบันเดซีได้ทลู เกล้าฯ
ถวายทุนโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ นเดซี เพือ่ ให้นกั ศึกษาไทยในสาขาวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในห้องปฏิบัติการของสถาบันร่วมกับนักศึกษาทั่วโลก
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้ สวทช. และสถาบันวิจยั
แสงซินโครตรอนคัดเลือกเยาวชนไทย
เข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว จนถึง
ปัจจุบนั มีนกั ศึกษาไทยเข้าร่วมโครงการ
49 คน
อย่ า งไรก็ ดี น อกจากเยาวชนไทยจะได้ เ ก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ที่
สถาบั น เดซี และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ทยจะได้ ท� ำ งานร่ ว มกั บ นั ก วิ ช าการ
และวิ ศ วกรชั้ น น� ำ ในเซิ ร ์ น แล้ ว สวทช. ยั ง รั บ สนองพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระ
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทย
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์
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สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจยั หรือนักวิทยาศาสตร์
ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตจ�ำนวนมาก ที่ได้รับเชิญให้มาน�ำเสนอผลงานในการ
ประชุมดังกล่าว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา สวทช. ได้ด�ำเนินการประกาศรับสมัครและ
คัดเลือกนิสติ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร์รนุ่ ใหม่ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมดังกล่าว หลังจาก สวทช. และผู้แทน
สมาชิกมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จะน�ำความ
ขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป จนถึง
ปัจจุบันมีผู้แทนประเทศไทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
ผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ซึ่งประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา อาจารย์
นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รวมทั้งสิ้น 69 คน
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ทีผ่ า่ นมาภายหลังจากการประชุมทีล่ นิ เดา ตัวแทนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกเข้าประชุม
จะมีภารกิจในการไปบรรยายแผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ตามสถานที่ต่าง ๆ
อันเป็นการส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจที่ได้รับมาจากเวทีการประชุมระดับโลก
ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยอีกด้วย

การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สถาบันเดซีของเยาวชนและนักศึกษา
การที่นักวิทย์รุ่นใหม่ไทยได้พบปะนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลที่เมือง
ลินเดา และนักวิทยาศาสตร์ไทยยังได้มีโอกาสท�ำงานวิจัยร่วมกับเซิร์น
ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ การสร้าง
มิตรภาพและเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ท�ำงานด้านการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการน�ำมาต่อยอดพัฒนางานวิจัยของประเทศไทย
ในปัจจุบันและอนาคตต่อไป
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07
“บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร”

แรงบันดาลใจผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร
“ค่ายวิทยาศาสตร์” คือเครื่องมือส�ำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ
และจุดประกายความรักในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็ก ๆ และ
เยาวชน ซึ่งจะสามารถบ่มเพาะและพัฒนาต่อยอดเป็นบุคลากรวิจัย
มืออาชีพในอนาคตได้
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จากความมุ ่ ง มั่ น บ่ ม เพาะพั ฒ นาเยาวชนด้ ว ยกิ จ กรรมค่ า ย
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นปี พ.ศ. 2548 ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ด�ำเนินการ
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร (Permanent Science Camp) เพื่อ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน และ สวทช.
ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” พระราชทานพระราชานุญาต
ให้ใช้ชื่อ “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” (Sirindhorn Science Home)
เป็นชื่อโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร และเริ่มเปิดด�ำเนินการ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ฝึกทักษะ และ
พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชน
ทั้งที่มีความสนใจและมีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่กระตุ้นความสนใจ สร้างเครือข่ายกับครูและอาจารย์
ทัว่ ประเทศ รวมถึงการค้นหา ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทีม่ คี วาม
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักวิทยาศาสตร์
พี่เลี้ยงคอยให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด
สวทช. ได้ใช้ความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ท�ำให้บา้ นวิทยาศาสตร์สริ นิ ธรเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละ

การพัฒนากำ�ลังคน

51

สถานทีจ่ ดั กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีส�ำหรับเยาวชน โดยได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
(Fabrication Lab: FabLab) ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวิศวกรรมศาสตร์ที่ทันสมัย มีความปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงกับนักวิจัยและนักวิชาการของ สวทช.
ส�ำหรับกิจกรรมมีรูปแบบหลากหลายเน้นความเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ สวทช. มีความเชีย่ วชาญ โดยบ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธรมีการจัดกิจกรรม
ตลอดทั้งปี ทั้งกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แบบค่ายหนึ่งวัน ค่ายค้างคืน และค่าย
เฉพาะทาง รวมถึงโครงการเสริมสร้างทักษะการท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ส�ำหรับ
เยาวชนไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาการท�ำโครงงานฯ ด้วยวิธีระเบียบวิจัยที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ท�ำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและ
มีคุณภาพในระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งแต่ละปีมีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
ที่จัด ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
กว่า 10,000 คน
ตั ว อย่ า งผลงานที่ ส� ำ คั ญ
เช่น การสร้างเครื่องบิน Cozy
Mark IV ชนิ ด Composite
4 ที่นั่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกทักษะ
ทางวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ เ ข้ ม ข้ น
ใช้ เ วลาการสร้ า งกว่ า 7 ปี
และมีนักเรียนกว่า 3,105 คน
ได้ มี โ อกาสเข้ า มาฝึ ก ฝนและ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง ที่ บ ้ า นวิ ท ยาศาสตร์
สิรินธร ซึ่งมีการทดสอบการวิ่ง
(Taxi) ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย นับเป็นเครื่องบิน
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ล�ำแรกของประเทศไทยที่ประกอบโดยเยาวชนไทย และสามารถใช้งานจริงได้
และ สวทช. ได้มอบเครื่องบินล�ำนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ในปี พ.ศ. 2560 เพือ่ น�ำไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 66 CAT B1 ต่อไป
ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19
ในปี พ.ศ. 2563 สวทช. บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้
จัดท�ำ Face shield ที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติ
แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ประโยชน์สำ� หรับการช่วยป้องกันโรคกว่า 3,000 ชิน้
นอกจากนี้บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้รับความ
ไว้ ว างใจในการเป็ น สถานที่ จั ด กิ จ กรรมเยาวชน
นานาชาติ อาทิ เทศกาลวิทยาศาสตร์เยาวชนเอเปค ครัง้ ที่ 4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 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
ทีต่ อ้ งเริม่ จากการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ ทักษะใน
การเป็นนวัตกรหรือนักวิจัยตั้งแต่วัยเยาว์ และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ต่อไป โดย สวทช. คาดหวังว่าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
จะเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของประเทศ ที่จะมีหน่วยงานอื่นน�ำไปขยายผล
การด�ำเนินงานสู่ภูมิภาคต่อไปในอนาคต
การพัฒนากำ�ลังคน
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08
มหาวิทยาลัยเด็ก
จุดประกายสร้างเด็กไทยหัวใจวิทย์
แม้ ว ่ า จะมี ก ลไกในการสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เกิดขึ้นเป็น
จ�ำนวนมากในปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ทุกภาคส่วนต่างต้องอาศัย วทน. เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
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ขณะเดียวกันก็ไม่อาจปฏิเสธ
ได้ว่า การเรียนรู้ “วิทยาศาสตร์”
ที่ท�ำให้รู้จักคิดแบบเป็นเหตุเป็น
ผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
รากฐานที่ ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นา
ไปเป็ น บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของ
ประเทศ
การสร้างรากฐานนี้จ�ำเป็น
ที่จะต้องปูพื้นฐานตั้งแต่เยาว์วัย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ได้รับความร่วมมือกับทั้งภาครัฐ
มหาวิ ท ยาลั ย และภาคเอกชน
จัดท�ำ “โครงการมหาวิทยาลัย
เด็ ก ประเทศไทย (Thailand
Children’s University)” ขึ้น
เพื่ อ ปู พื้ น ฐานเด็ ก ไทยให้ รั ก และสนใจการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ตั้ ง แต่
อายุยังน้อย ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ใน
อนาคต
โครงการดังกล่าวเกิดขึน้ จากแนวพระราชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายหลั ง ที่ เ สด็ จ พระราชด� ำ เนิ น เยี่ ย มชมโครงการมหาวิ ท ยาลั ย เด็ ก
ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี พ.ศ. 2553
ซึ่ ง สวทช. ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางด้ า นวิ ช าการ
และการเรี ย นการสอนทางวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น สถาบั น ส่ ง เสริ ม การ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การพัฒนากำ�ลังคน
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ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัย
เครือข่าย กระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์ ก รความร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นทาง
วิชาการแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี จัดท�ำ
“โครงการน� ำ ร่ อ งมหาวิ ท ยาลั ย เด็ ก
ประเทศไทย” ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในปี
พ.ศ. 2554 โดยปรับใช้หลักสูตรมาจาก
โครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก เยอรมนี”
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย ศาสตราจารย์ ดร.คัทธารีนา
โคห์เชอ เฮออิงเฮาส์ (Prof. Dr. Katharina Kphse-Höinghaus) แห่งทอยโทแล็บ
มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. 2547 และในเวลา
ต่อมาโครงการนี้ได้ขยายผลไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประเทศไทย
โดยโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบันมีเครือข่ายพันธมิตรได้แก่ มหาวิทยาลัย 19 แห่งทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค สสวท. และ สวทช. ได้มีการปรับกิจกรรมการทดลอง
ต่ า ง ๆ ให้ เ หมาะสม
กั บ บริ บ ทของสั ง คม
ไทย จั ด เป็ น กิ จ กรรม
การจ�ำลองการเรียนรู้
เหมือนในมหาวิทยาลัย
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ให้ เ ยาวชนในระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ได้ ร ่ ว ม
ทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานในสาขาวิชาต่าง ๆ รวมถึงคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ได้พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค�ำถาม และค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเป็นพี่เลี้ยง
คอยให้ค�ำแนะน�ำระหว่างท�ำกิจกรรม ซึ่งจะมีความหลากหลายและจัดขึ้นตาม
มหาวิทยาลัยที่ร่วม
จากการด�ำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554
จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมและมหาวิทยาลัย
เครือข่ายรวม 21 แห่ง กระจายทั่วประเทศ โดยแต่ละหน่วยงานจัดกิจกรรม
การทดลองให้ เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
การพัฒนากำ�ลังคน
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ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ
ทหารลาดกระบั ง มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร� ำ ไพพรรณี มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ส�ำหรับ สวทช. ที่ผ่านมา ได้น�ำกิจกรรมทดลองชุดต่าง ๆ ของโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็กฯ ไปใช้
ในการจั ด กิ จ กรรมกั บ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องที่
บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
ประเทศไทย จั ง หวั ด
ปทุมธานี รวมถึงมีการ
พัฒนาไปเป็นกิจกรรม
ทดลองส�ำหรับเยาวชน
ผู้พิการอีกด้วย
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ในช่ ว งที่ มี วิ ก ฤตการระบาดของโรค
โควิ ด -19 สวทช. ได้ ร วบรวมการทดลอง
สนุก ๆ ในกิจกรรมจากเครือข่ายโครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มาให้เด็ก ๆ
และเยาวชนสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และ
ท�ำการทดลองเองที่บ้านพร้อมกับครอบครัว
ได้ที่ Fun Science @Home by NSTDA
ทางแฟนเพจ https://www.facebook.
com/sciencecamp.fanpage/ และ
เว็ บ ไซต์ 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” จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ความ
ร่ ว มมื อ ที่ ทุ ก ฝ่า ยร่ว มกันในการสร้าง
แรงบันดาลใจ จุดประกายความชอบใน
วิทยาศาสตร์ และเตรียมความพร้อม
ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนไทย ในการที่จะเลือกก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัย
มืออาชีพที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

การพัฒนากำ�ลังคน
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09
NSC-YSC-RDC

ปั้นนักวิทย์-เทคโนฯ รุ่นเยาว์
จากเวทีแข่งขันระดับชาติ
คงไม่มใี ครปฏิเสธถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ “ไอที”
ที่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันที่ทุกคนขาดแทบ
ไม่ได้
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การสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดบุคลากรด้านไอทีขึ้นในประเทศ
จึงเป็นนโยบายที่ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) รวมถึงหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ในวงการไอทีไทยต่างให้ความ
ส�ำคัญและร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การใช้รูปแบบการประกวดแข่งขันก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ส�ำคัญ ที่จะ
จุดประกายให้เยาวชนไทยค้นพบความสามารถด้านเทคโนโลยีและไอที
และมีการพัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ดังเช่น “การแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย” หรือ “National Software
Contest: NSC” เวทีการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เรียกได้ว่าเป็น
“ต�ำนาน” และจุดเริ่มต้นในสายไอทีของหลาย ๆ คน ในปัจจุบัน
โครงการนี้ต่อยอดมาจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ขนาดเล็กที่เนคเทค สวทช. ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาได้
เปลีย่ นกลยุทธ์ในการด�ำเนินโครงการและยกระดับให้เป็นเวทีการประกวด
ระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “NSC” ในปี พ.ศ. 2542

การพัฒนากำ�ลังคน
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“NSC” เป็นเวทีทเี่ ปิดโอกาสให้นกั เรียน
นิสิต และนักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
การพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ และน� ำ ความรู ้
ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งทางโครงการมีการ
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจและ
กระตุ้นให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาพัฒนา
ซอฟต์ แ วร์ ด ้ ว ยตนเอง ซึ่ ง จะเป็ น แรงผลั ก ดั น
ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักพัฒนา
ทั้ ง นี้ ผู ้ ช นะเลิ ศ ในแต่ ล ะประเภทจะได้ รั บ ถ้ ว ยพระราชทานจากสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการนี้ยังมีการสนับสนุนผู้ที่ได้รับรางวัลให้ไปแข่งขันต่อในเวทีระดับ
นานาชาติ เช่น งาน Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ซึ่งเป็น
การประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่าง ๆ ส�ำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นอกจากการประกวดการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์แล้ว เนคเทค สวทช.
ยังได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการประกวด “โครงงานของ
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นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)” หรือ “YSC”
ขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดยเริ่มจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาได้เพิ่มสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และการประกวดประเภททีม ซึ่งเปิดกว้างส�ำหรับทุกสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น
โดย “YSC” เป็นการสนับสนุนให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษามีโอกาสแสดง
ความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้วิธีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละภูมิภาค
เพือ่ เฟ้นหาตัวแทนมาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทีก่ รุงเทพฯ และผูท้ ไี่ ด้รบั
รางวัลจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยให้ไปแข่งขันต่อในรายการ “Intel International
Science and Engineering Fair” หรือ “Intel ISEF” ที่สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “Regeneron ISEF” เนื่องจากบริษัท Regeneron เป็นผู้สนับสนุน
หลักตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2563) ซึง่ เป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับโลก ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทย
สู่เวทีระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี
การพัฒนากำ�ลังคน
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อย่ า งไรก็ ดี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการพัฒนาความ
รู ้ ค วามสามารถของเยาวชน
ไทยให้ ค รอบคลุ ม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร
หรือ ICT ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว เนคเทค สวทช.
จึงด�ำเนินการจัดงาน “มหกรรม
ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแห่ ง ประเทศ
ไทย (Thailand ICT Contest Festival)” ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง
ปัจจุบัน โดยรวมการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้าน ICT จากเยาวชน
ไทยจากทั่วประเทศทั้ง 2 กิจกรรมเข้าไว้ด้วยกัน และเพื่อให้ผลงานที่โดดเด่น
ของเยาวชนไทยไม่หยุดอยู่แค่การได้รับรางวัล เนคเทค สวทช. ได้ร่วมกับมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้ง “โครงการต่อกล้าให้
เติบใหญ่” ขึน้ ในปี พ.ศ. 2556 เพือ่ ต่อยอดการพัฒนาเยาวชนจากโครงการ YSC และ
NSC ให้สามารถสานต่อผลงานสูภ่ าคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้จริง ปัจจุบนั โครงการ
YSC, NSC และโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่สังกัด สวทช.
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หนึง่ ในตัวอย่างเยาวชนทีผ่ า่ นเวทีการประกวดของ สวทช. และได้รบั การต่อยอด
ในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ จนสามารถขยายผลงานไปสู่ภาคธุรกิจได้ คือ “นาย
ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์” เจ้าของผลงาน “ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น�้ำหนัก
กดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ครั้งที่ 13 ประจ�ำปี พ.ศ. 2554 และ
เข้าร่วมในโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ โดยได้รับทั้งทุนสนับสนุนและโอกาสในการ
ขยายผล น�ำอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบใช้งานจริง และสามารถสร้างเครือข่าย
การใช้งานจนสามารถประกอบเป็นธุรกิจได้ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ สวทช. ยังสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาด้านหุน่ ยนต์ในโครงการพัฒนา
ทักษะการออกแบบและสร้างหุน่ ยนต์แห่งประเทศไทย (Thailand Robot Design
Camp: RDC Thailand) หรือชื่อเดิมว่าการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
แห่งประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2562 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
การพัฒนากำ�ลังคน
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เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ได้รบั การ
สนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุท์ พิ ย์ ประตูนำ�้
RDC Thailand เป็นโครงการส�ำหรับเยาวชนทั่วประเทศที่มีความสนใจพิเศษ
ด้านหุ่นยนต์จากหลากหลายสาขา เพื่อพัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์ภายใต้
การจ�ำลองการท�ำงานจริงร่วมกันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ใช้รูปแบบเหมือนกับการแข่งขันระดับนานาชาติ RoBoCon
International Design Contest (IDC RoBoCon) ทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่าง
สถาบันชั้นน�ำในต่างประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology
(MIT) สหรัฐอเมริกา และ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ญี่ปุ่น
ในระยะเวลากว่า 12 ปีมีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ RDC Thailand รวม 1,813 คน
จาก 76 สถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ และมีเยาวชนทีไ่ ด้ประสบการณ์ในการแข่งขัน
เวทีระดับนานาชาติจ�ำนวน 78 คน
ความส�ำเร็จของการด�ำเนินโครงการ RDC Thailand ได้สร้างบุคลากรที่มีความ
สามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และระบบอัตโนมัตใิ ห้แก่หน่วยงานและเอกชน
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ของประเทศ นอกจากนั้นโครงการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
นักวิจัย พัฒนารูปแบบกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ให้มุ่งเน้นทักษะทางด้านการ
ท�ำงานร่วมกันเป็นทีม พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ขยาย
โอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ

การประกวดและแข่งขันสร้าง
ผลงานของเยาวชน จึงเป็นจุดเริม่
ต้นทีด่ ใี นการพัฒนาบุคลากรและ
ทรัพยากรคนด้านไอที ซึ่งตลอด
ระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา มี
ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สวทช. ไปแล้วมากกว่า 10,000
โครงการ จากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ นับเป็นตัวเลขที่แสดง
ให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของบุคลากรด้านไอทีในระดับเยาวชน ที่พร้อมจะ
พัฒนาตนเองไปสูก่ ารเป็นนักวิจยั นักพัฒนา นวัตกร หรือผูป้ ระกอบการ
ด้านไอที ทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศในยุค “ประเทศไทย 4.0”
ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เทคโนโลยีไอทีคือเครื่องมือส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน
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10
“Career for the Future”
เพิ่มทักษะและความสามารถ
ให้แรงงานไทยสู่อาชีพอนาคต

“มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ”
นี่คือวิสัยทัศน์ (Vision) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หรือ Career
for the Future Academy หน่วยงานด้านการพัฒนาก�ำลังคนของส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทีม่ พี นั ธกิจส�ำคัญในการให้บริการ
ฝึกอบรมและให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิค เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
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ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของบุคลากรในภาค
การผลิตและบริการของประเทศไทย
รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและใช้ประโยชน์ด้าน วทน.
ของประเทศ ผ่านกลไกและส่งต่อผลงานของ สวทช. ไปสู่หน่วยงานรัฐ
และเอกชนในภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่ให้
หน่วยงานดังกล่าวเตรียมความพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้ วทน.
อย่างมืออาชีพ ทีพ่ ร้อมรับมือกับการเปลีย่ นแปลงของโลกและตอบโจทย์
ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สถาบันฯ แห่งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากโครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์เพือ่ อุตสาหกรรม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 และพัฒนามาเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) สวทช. ในปี พ.ศ. 2537 ก่อนพัฒนามาเป็นสถาบันวิทยาการ
สวทช. ในปี พ.ศ. 2553
ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันพัฒนาบุคลากร
แห่งอนาคต หรือ Career for the Future Academy เพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและตลอดเวลา
บริ ก ารของสถาบั น แห่ ง นี้ มี ทั้ ง หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากร
แห่งอนาคตแบบสาธารณะ (Public Class) ระบบการเรียนรู้ผ่าน
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-เลิร์นนิง โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอที บริการ
ฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม (In-house Class) และบริการเช่าห้องอบรม
ทัง้ นีส้ ถาบันฯ มีหลักสูตรทีป่ ระกอบด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย มีองค์ความรู้
ที่แสดงให้เห็นการน�ำเทคโนโลยี
ไปใช้ในธุรกิจหลากหลาย มีความรู้
ที่เป็นการจัดการที่ดีเยี่ยม (Best
practices) จ�ำนวนมากสอดแทรก
อยูใ่ นกิจกรรมทีจ่ ดั ส�ำหรับตัวอย่าง
หลักสูตรเด่น ๆ เช่น รู้จริงระบบ
การปลู ก พื ช แนวตั้ ง ใน 2 วั น
(Mastering Vertical Farming
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System in 2 Days) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่ ใ ห้ ค วามรู ้ เ ทคโนโลยี การจั ด การ
และความเข้ า ใจและสภาพแวดล้ อ ม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปลู ก พื ช สมั ย ใหม่
ซึ่งตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการผลิตภัณฑ์
ที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพที่ดี
ใกล้เคียงกันในทุกรอบการผลิต และใช้
แรงงานน้อย สามารถปลูกได้ทั้งปี
ทุ ก หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมมุ ่ ง เน้ น
การถ่ า ยทอดความรู ้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ โ ดยวิ ท ยากร ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและผู ้ ท รงคุ ณ าวุ ฒิ จ ากศู น ย์ แ ห่ ง ชาติ
ภายใน สวทช. ตลอดจนเครือข่ายวิทยากรจากทั้งสถาบันการศึกษาชั้นน�ำของ
ประเทศ หน่ ว ยงานรั ฐ และเครื อ ข่ า ยผู ้ ป ระกอบการจากภาคเอกชน โดยใช้
ช่องทางการจัดกิจกรรมทั้งแบบออฟไลน์ที่เป็นปกติใช้ห้องอบรม สถานที่ที่สะดวก
และบริการดีเยี่ยม หรือแบบออนไลน์ผ่านช่องทางอี-เลิร์นนิ่ง
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นอกเหนือจากการยกระดับความสามารถของคนไทยด้วยการฝึกอบรมแล้ว
ทางสถาบันฯ ยังเป็นผู้ด�ำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ซึ่งเป็น
ความร่วมมือกันระหว่างกลุม่ ภาคี 7 ประเทศคือ ญีป่ นุ่ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม
พม่า มองโกเลีย และไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals
Examination Council (ITPE) โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึง่ ในมาตรฐานสากล
ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค และร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใด ๆ

การสอบนี้เหมาะส�ำหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ
อีกทั้งในกลุ่มต�ำแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอที รวมถึง
พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกด้วย
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