
ทิศทางการผลิตกําลังคนทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางยัง่ยนื

นายธานินทร  ผะเอม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

 สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ
11 พฤศจิกายน 2549



1. กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

(พ.ศ. 2550-2559)

หัวขอการนําเสนอ

2. ความสําคัญของบุคลากร ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ตอการปรับโครงสรางการผลิตอยางสมดุลและยั่งยืน 

4. ทบทวนนโยบายการผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ในชวงที่ผานมาและปญหาอุปสรรค 

5. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรและการบริหารจัดการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิดความยั่งยืน 

3. การวิเคราะหสถานภาพการผลิตและความตองการบุคลากรทาง
ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและความขาดแคลน



1.1. ทิศทางการพัฒนาประเทศทิศทางการพัฒนาประเทศ   และและ
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ใ น แ ผ น พั ฒ น า ฯใ น แ ผ น พั ฒ น า ฯ   ฉ บั บ ที่ฉ บั บ ที่   1010
((พพ..ศศ..25502550--25592559))



สถานะเศรษฐกิจสถานะเศรษฐกิจ

คุณภาพ
การศึกษ

า

ยังดอย
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& Low Efficiency
& Unsustainable 

structure 

การกํากับตรวจสอบ

มาตรฐานสินคา/บรกิารยังต่ํา



เปาหมายและการวางตําแหนงของประเทศ

แผนฯแผนฯ  1010::
แผนยุทธศาสตรชี้นําทิศทางการพัฒนาและวางตําแหนงของประเทศแผนยุทธศาสตรชี้นําทิศทางการพัฒนาและวางตําแหนงของประเทศ

 วิเคราะหสภาวะประเทศ
• วิเคราะหสถานะและการใชทนุ
ทั้ง 3 ทนุ ทางเศรษฐกจิ สังคม 
ทรัพยากรฯ

• วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส
และภัยคุกคามภายใตบรบิทการ
เปลี่ยนแปลง

 วเิคราะห 5 บริบทการ
เปลีย่นแปลง และผลตอการ
พัฒนาประเทศ

เทคโนโ
ลยี

สังคม ทรัพยากร
และ

สิ่งแวดลอม

รปูแบบการ
บรโิภค

5 บรบิท
ความ

เชื่อมโยง
เศรษฐกจิ
โลก

Reviewing the past, Shaping the future “Green and Happiness Society”

ดานสังคม
• ความรู
• คุณธรรม
• สุขภาพ/ ความปลอดภัยใน
ชีวิต

ดานเศรษฐกิจ
• เสถียรภาพ
• คุณภาพ
• เสมอภาค/ เปนธรรม

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
• หลากหลายทางชวีภาพ
• อุดมสมบูรณ

ดานธรรมาภิบาล/บริหารจัดการ
• ภาคราชการ/ภาคเอกชน
• การมีสวนรวมของประชาชน
• ความโปรงในทางการเมือง

5 ยุทธศาสตร
1. พัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทย

2. สรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม

3. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและแขงขันได

4. พัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพ

5. เสริมสรางธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อน

ภาคีการพัฒนา
การเมืองการเมือง
สื่อมวลชนสื่อมวลชน

ภาครัฐภาครัฐ              
เอกชนเอกชน
ประชาชนประชาชน//  

ชุมชนชุมชน

กลไกการขับเคลือ่น
• ขบวนการเรียนรู
• การสรางจรยิธรรมและคุณธรรม
• ทุกภาคสวนเปนภาคีการพัฒนา



2.2.  ความสําคัญของบุคลากรทางดานความสําคัญของบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการปรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอการปรับ
โครงสรางการผลิตอยางสมดุลและโครงสรางการผลิตอยางสมดุลและ
ยั่งยืนยั่งยืน  
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การผลติโมเดล
สวนประกอบ

การผลิตชิ้นสวน

การพัฒนาตนแบบ

การขาย

บริการหลังการขาย

กระบวนการจัดการ

ผลิตภัณฑที่มีตราสินคา
& นวัตกรรม

Source: Shih’s Smiling Curve

ปญหาโครงสรางปจจุบันของภาคอุตสาหกรรมไทย

ประเทศไทย?

Labor 
based 
industries



““ปรับโครงสรางอตุสาหกรรมใหอยูบนฐานความรูปรับโครงสรางอตุสาหกรรมใหอยูบนฐานความรู  เพื่อผเพื่อผลักดันลักดันใหให  GDP GDP เติบโตอยางเสถียรภาพและยั่งยืนเติบโตอยางเสถียรภาพและยั่งยืน””

Automotive, 
63,377.55, 16%

Rubber Products , 
29,124.39, 7%

IC, Radio & 
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Source : NESDB analysis and economic trend having mega project report, TDRI 

Forecasted Manufacturing Industry GDP 2548-2551
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เปาหมาย

เปาหมายเปาหมาย::  ปรับจากเศรษฐกิจที่พึ่งพิงแรงงานสูเศรษฐกิจฐานความรูปรับจากเศรษฐกิจที่พึ่งพิงแรงงานสูเศรษฐกิจฐานความรู

Moving From Physical Resource to High Value Service Based Production

Physical Resource

Production

High-value 
service Using Thai core competency

R&D, Innovation
Production

Physical Resource

High-value service



แนวทางการปรบัโครงสรางภาคเกษตรแนวทางการปรบัโครงสรางภาคเกษตร  
ภาคเกษตร 

• เปนแหลงผลิตไฟเบอรเพื่อสนันสนุนสาขาอืน่นอกจากการเปนแหลงผลิตอาหาร

• สรางความมั่นคงดานอาหาร (Food security) เพือ่นําไปสูความยั่งยืนในระยะยาว

• สนันสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน พลังงานทดแทน (Bio-fuel) และ
สินคาที่สอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป

แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนา
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน

• พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
•พัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
•สนันสนุนผูประกอบการระดับ
รากหญา

สรางมูลคาเพิ่ม

•  การวิจัยพัฒนา
•  การสรางผลิตภัณฑใหม
•  การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟ
เบอรที่มีศักยภาพ

รักษาเสถียรภาพรายไดของ
เกษตรกร

• ควบคุมปริมาณการผลิตให
เหมาะสมกับตลาด
• ปรับกลไกการจัดการและพัฒนา
ตลาด
• การยกระดับราคา



แนวทางการปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมแนวทางการปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม

พัฒนา Infrastructure และ business environment
Integrated 

Intelligence center
•Single integrated 
center
•Standardize of 
information
•Transparency& 
Accuracy
•Synthesized info & 
readily   available for 
decision making

Focus Investment
• Attract advance 

enterprises in 
innovation & 
Science& 
Technology Based 
Industry

Laws & Regulation
Focus on 
• Supporting and 

facilitating 
innovative 
economy 

• Balancing pros & 
cons (not only on 
controlling)

Skilled Resource:
Highly educated 
population & 
available skilled 
workforces 

R&D Center
• Seamless 

integrating & 
collaborating of 

tri-parties to 
support and 

facilitate 
innovative 
enterprises 

Innovative 
enterprise 
program

Produ
ct

inno
vatio

n

Process

innovation

Marke
ting

inno
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on

Management

innovation

พัฒนาผูประกอบการไทยมุงสู :
การเปน Innovative Enterprises บนพื้นฐานสี่ดาน

• OEM           ODM, OBM
• Imitation   Innovation
• Low cost Differentiation

Radical: new 
products/needs

Incremental: 
improved 
products

Modern/New 
Management

Corporate culture
Branding
New channels 

Radical: new 
processes/models
Incremental: 
improved processes

•การสราง
มูลคาโดย
ใชองค
ความรู/
นวัตกรรม

•ให
ความสําคัญ

กบั
อุตสาหกรรม
ที่มศีกัยภาพ
สูง และ 

วางรากฐาน
ใหกบั

อุตสาหกรรม
ใหมที่มี
ศกัยภาพ

และแนวโนม
ที่ดี

•ผลักดัน  
สูฐานการ
ผลิตระดับ
ภูมิภาค/ 
โลก

ภาคอุตสาหกรรม 



NonNon--
AgriculturalAgricultural

Chemicals          Chemicals          
FurnitureFurniture
Electrical Electrical 
machinemachine
PharmaceuticPharmaceutic
alal
SteelSteel
AgriculturalAgricultural
Processed Processed 
fruit & fruit & 
vegetablevegetable
Canned fish & Canned fish & 
seafoodseafood
Rice & grain Rice & grain 
industriesindustries
Sugar refinerySugar refinery

3.Improving3.Improving

AutomotiveAutomotive
PetrochemicPetrochemic
al, al, 
Petroleum Petroleum 
Refinery & Refinery & 
PlasticPlastic
Rubber Rubber 
productsproducts
Fashion Fashion 
(Textile & (Textile & 
Apparel, Apparel, 
Jewelry, Jewelry, 
Leather)Leather)
Office & Office & 
Home Home 
applianceappliance
IC, Radio IC, Radio 
and TVand TV

2. Potential2. Potential

NonNon--
AgriculturalAgricultural

Industrial Industrial 
machinerymachinery
Metal Metal 
productsproducts
Ship, Railway Ship, Railway 
& Aircraft & Aircraft 
equipequip
Non metal oreNon metal ore
Paper Paper 
products& products& 
printingprinting

AgriculturalAgricultural
TobaccoTobacco
Dairy productDairy product
Animal foodAnimal food

4. Survival4. Survival

BioBio--energyenergy
BioBio--material material 
(packaging, (packaging, 
interior trims interior trims 
for for 
automotive) automotive) 
NutraceuticalsNutraceuticals

1. New Wave1. New Wave

เปาหมาย

Creating New 
Opportunity

Retaining & 
Improving 

Production-base

Strengthening 
Economy

Restructuring 
Supply-chain

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ตองปรับโครงสรางการผลิต 4 กลุม



แนวทางการปรบัโครงสรางภาคบริการแนวทางการปรบัโครงสรางภาคบริการ

โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตรภาคบริการใน 3 ระดับ
Policy Planning

•มีนโยบายมุงเนนการพัฒนาภาคบริการ
เพิ่มขึ้น 1) กลุมทองเทียว โทรคมนาคม 
Logistics บริการสุขภาพและการศึกษา  
2) กลุม Emerging (Business service & 
R&D service centre) ในระยะยาว
•มีนโยบายดึงดูดFDI โดยมุงเนนไปที่
กลุมเปาหมายขางตน และ Strategic 
alliance & Knowledge transfer

Policy Implementation
• จัดตั้งคณะกรรมการกาํกบัโครงการ

ปรบัโครงสรางเศรษฐกิจภาค
บรกิาร

• ศกึษา Emerging Industry เพื่อ
แสวงหาโอกาสในการแขงขันใน
ธุรกิจกลุมนี้ 

Foundations
•Skilled Resource &Service center 
training (รองรบัการ transition จาก 
sector อื่นและ upgrade workforce skills
ใหสอดคลองกบัทศิทางโดยเฉพาะ
language & IT proficiency)
•พัฒนา Service Intelligence Center

พัฒนาผูประกอบการไทยมุงสู การเปน Innovative Enterprises 
บนพื้นฐาน Value Creation และ Service Specialization & Differentiation • ไมพึ่ง 

Natural 
resources 
มากเกินไป
โดยมุงเนน
วัฒนธรรม
และความ
เปนไทย

• สราง
บรกิาร

สาขาใหมๆ
เพื่อสนอง
ความ

ตองการที่
เปลี่ยนไป

• พัฒนา
บรกิารเพื่อ
สนองวิถี
ชีวิต

สมัยใหม

• Domestic            Domestic & Regional focus
• Generalization Service Specialization & Differentiation
• Tradition  Innovation (focus new emerging services,  

focus service quality assurance & productivity)
Va

lue
 cr

ea
tio

n
Hig

h
Lo

w

Generic SpecializedService Focus

Real Estate, Renting & Business ActivityConstructionTransport, Storage & Communications

International Education

Health Care
(Private)

Wholesale 
& Retail Trade

Tourism

Domestic Regional

?
?

Global
Level

ภาคบริการ 



ความจําเปนในการปรบัโครงสรางแรงงานความจําเปนในการปรบัโครงสรางแรงงาน
เพือ่สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลติสูเพือ่สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลติสู  knowledge based economyknowledge based economy

  ปจจุบันปจจุบัน อนาคตอนาคต

แรงงานมีฝมือ

แรงงานไรฝมือ

แรงงานมีฝมือ

บุคลากร ว&ท และ
ผูเชี่ยวชาญ

บุคลากร ว&ท และผูเชี่ยวชาญ

แรงงานไรฝมือ

Labor/natural based 
economy

Knowledge  based economy

-แรงงานจบสูงกวา
ประถม เพิ่มรอยละ 
39.8 ในป 48

-สัดสวนนร.สาย
อาชวีะตอสามญั 37:
63

-บคุลากรวจิัย 6.7/
ประชากร 10,000 คน

-ประสิทธภิาพแรงงานต่ํา 
us$ 6.2/ชม



ที่มา : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม

ผลติภาพแรงงานของวิสาหกจิขนาด
ใหญและ SMEs

ภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยเติบโตดีขึน้ภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยเติบโตดีขึน้  แตมีแตมี
ผลิตภาพแรงงานต่ําผลิตภาพแรงงานต่ํา  
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ความจําเปนในการยกระดับผลิตภาพการผลิตของแรงงาน 



3. การวิเคราะหสถานภาพการผลิต
และความตองการบุคลากรทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
ความขาดแคลน



ที่มา : ดชันวีิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2548

0.74.44,26710,731-มาเลเซยี (2545)

16.77,53342,379-ไทย
16.3109.5601,3451,052,000-จีน

ประเทศกําลังพัฒนา

5.436.2120,717172,270-เกาหลี (2545)

10.369.595,919157,225-ไตหวัน

8.456.212,51723,514-สิงคโปร

ประเทศอุตสาหกรรมใหม 

1067.3555,772857,300-ญี่ปุน (2545)

12.181.149,43372,190-สวเีดน (2544)

16.3109.631,86157,196-ฟนแลนด

ประเทศพัฒนาแลว

ประเทศไทย

คิดเปนสัดสวนตอ10,000 (คน)(คน-ป)

ประชากร10,000 คนประชากรภาคเอกชน

บุคลากร R&D/บุคลากร R&D/บุคลากร R&D
บุคลากร R&D

(คน-ป)
ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ/

ประเทศ

บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศตางๆ ป 2546 จําแนกตามระดับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ



6.36.3 (2002)(2002)มาเลเซยีมาเลเซยี

4.34.3 (2003)(2003)ไทยไทย

31.631.6 (2002)(2002)จีนจีน

47.147.1 (2003)(2003)เกาหลีใตเกาหลีใต

50.750.7 (2002)(2002)สิงคโปรสิงคโปร

75.375.3 (2002)(2002)ญี่ปุนญี่ปุน

74.574.5 (2001)(2001)ฟนแลนดฟนแลนด

FTE per 10,000FTE per 10,000  คนคนประเทศประเทศ

ปริมาณนักวิจัยตอประชากรต่ําเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมใหม
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ปริมาณนกัวจิัยยงัมีนอยสวนใหญอยูในภาครัฐ
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ

จํานวนนักวิจัยจําแนกตามภาคสวน

ปริมาณนักวิจัยในภาคเอกชนมี
นอยมาก



จํานวนนกัวจิัยในภาคอุตสาหกรรมมีนอย
สะทอนจดุออนในการสรางอุตสาหกรรมฐานความรู
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เกษตรกรรม

อุตสาหกรรม

การแพทยและสาธารณ
สุข

อื่นๆ
คน

นักวิจัยในภาคการผลติและบริการ (พ.ศ. 2546)

จํานวนนักวิจัยสาขาการแพทยและสาธารณสุข
ที่สะทอนศักยภาพทางการแพทยและ
สาธารณสุขของไทย

จํานวนนักวิจัยไม
สัมพันธกับการ
เจริญเติบโตทาง
อุตสาหกรรม

Core Competency
ความเปนเลศิในสาย
วิชาชีพ
การยอมรับของสงัคม&
รายไดมากกวาสายอื่นๆ



ความสญูเสียกาํลังคนความสญูเสียกาํลังคน  วว&&ทท  บางสวนไปประกอบอาชีพอืน่บางสวนไปประกอบอาชีพอืน่

สถานภาพกําลังแรงงานดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2547

2,170,600

700,500

1,470,100

29,400220,000

ผูมีงานทํา
ผูที่ทํางานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูจบดานวิทยาศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนลียีแตไมไดทํางานดานนี้
ผูวางงานที่จบดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กําลังานแรงงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31.8%

66.8%

คน



3.13.1  การผลิตและความตองการการผลิตและความตองการ
บุคลากรบุคลากร  S&T S&T ของภาคการผลิตของภาคการผลิต



ความตองการแรงงาน ว&ท รวมในภาคการผลิตเพิ่มมากขึ้น

0

50

100

150

200

250
พันคน

2547 2548 2549 2550 2551 2552

ยานยนต อาหาร อื่นๆ

ความตองการแรงงานรวม

ความตองการแรงงาน S&T เพิ่ม
มากขึ้น

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

พันคน

2547 2548 2549 2550 2551 2552

บริการ/โลจิสติกส การผลิต S&T

ความตองการ S&T ดาน
อาหาร และ ยานยนตมี
สัดสวนสูง



แนวโนมการผลิตบุคลากรแนวโนมการผลิตบุคลากร  วว&&ทท  ในระดับต่ํากวาปริญญาตรีในระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ลดลงลดลง  ในขณะที่อุปสงคในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่อุปสงคในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
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คน

จํานวนนักศึกษาใหมระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา ป 2543-2546

นักศึกษาใหมสาขา ว&ท -วิทยาศาสตร
-แพทยศาสตร -วิศวกรรมศาสตร
-เกษตรศาสตร
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา ป 2543-2546

ผูสําเร็จการศึกษาสาขา ว&ท -วิทยาศาสตร
-แพทยศาสตร -วิศวกรรมศาสตร
-เกษตรศาสตร
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ความตองการแรงงาน ว&ท ระดับ ปวช.
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ความตองการแรงงาน ว&ท ระดับ ปวส.

ที่มา : สศช. (2548) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก



แนวโนมการผลิตบุคลากรระดบัปริญญาตรีแนวโนมการผลิตบุคลากรระดบัปริญญาตรี  คงที่คงที่  ในขณะที่ในขณะที่
อุปสงคใกลเคียงกับอุปทานและจําเปนในการยกระดับการผลติอุปสงคใกลเคียงกับอุปทานและจําเปนในการยกระดับการผลติ
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จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา ป 2543-2546

นักศึกษาใหมสาขา ว&ท -วิทยาศาสตร -แพทยศาสตร
-วิศวกรรมศาสตร -เกษตรศาสตร
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของสถาบันอุดมศึกษา ป 2542-2545

ผูสําเร็จการศึกษาสาขา ว&ท -วิทยาศาสตร
-แพทยศาสตร -วิศวกรรมศาสตร
-เกษตรศาสตร
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก

ที่มา : สศช. (2548) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก



แนวโนมการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโทแนวโนมการผลิตบุคลากรระดับปริญญาโท--เอกเอก  เพิ่มขึ้นชาเพิ่มขึ้นชา  ในขณะที่ในขณะที่
อุปสงคใกลเคียงกับอุปทานและจําเปนในการยกระดับการผลิตอุปสงคใกลเคียงกับอุปทานและจําเปนในการยกระดับการผลิต

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

คน

2543 2544 2545 2546 ป

จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาโท
ของสถาบันอุดมศึกษา ป 2543-2546
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ที่มา : สศช. (2548) ยทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอตสาหกรรมหลัก



ความตองการบุคลากรระดับสูงกวาปริญญาตรีคงที่ความตองการบุคลากรระดับสูงกวาปริญญาตรีคงที่  ในขณะที่ในขณะที่
อุปสงคใกลเคียงกับอุปทานอุปสงคใกลเคียงกับอุปทาน
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ที่มา : สศช. (2548) ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมหลัก



ระดับทกัษะและความรูทีส่ําคัญ – วิศวกร

ทกัษะ ความรู

การตั้งโจทย
Problem 

identification

การแกปญหา
Problem Solving

เจตคติในการวิจยั
R & D Attitude

ทฤษฎี
Theoretical Foundation

มาตรฐาน
Standards

เทคโนโลยียุคใหม
Modern 

Technology

การวิเคราะห
Analytical Skill

การสรางแบบจําลอง
Prototyping

ความเปนนักอุตสาหกรรม
(Industrial Mind)

โปรแกรม
CAD, CAM, CAEเทคโนโลยีวัสดุ

Material 
Technology

(การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ)

กําลังคน ว&ท ยังมีปญหาดานคุณภาพ

อุตสาหกรรม
ยานยนต

ตัวอยาง

คุณภาพของบุคลากรยังต่ํากวาความคาดหวังอยูมากคุณภาพของบุคลากรยังต่ํากวาความคาดหวังอยูมาก



ที่มา: TDRI

สภาพปญหา (คุณภาพ)

อุตสาหกรรมกุง ตัวอยาง

คุณภาพของบุคลากรยังต่ํากวาความคาดหวังอยูมากคุณภาพของบุคลากรยังต่ํากวาความคาดหวังอยูมาก



สภาพปญหาดานคุณภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสภาพปญหาดานคุณภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

ดานความรู ดานทักษะ
IC Design วิศวกรรม *,  ธุรกิจ * การแกปญหา *,  ภาษา *
Wafer Fab วิศวกรรม ,  วิทยาศาสตร ภาษา *, การแกปญหา
IC Packaging วิศวกรรม ,  วิทยาศาสตร การแกปญหา,  การจัดการ 
HDD วิทยาฯ *, ธุรกิจ *, วิศวฯ * การมีวินัย *,  การจัดการ *
Logistics กฎหมาย *,  ธุรกิจ * การจัดการ *, การมีวินัย *
หมายเหตุ: * หมายถึง มีชองวางของขีดความสามารถคอนขางมาก



4. ทบทวนน โยบ ายก า รผลิ ต
บุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ในชวงที่ผานมาและ
ปญหาอุปสรรค



การพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาบุคลากรดาน  วว&&ทท  ในชวงแผนฯในชวงแผนฯ  99

เปาหมายเปาหมาย
1.1. เพิ่มจํานวนนักวิจัยของประเทศเปนเพิ่มจํานวนนักวิจัยของประเทศเปน  3.53.5  ตอประชากรตอประชากร  10,00010,000  คนคน
2.2. เพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน  วว&&ทท  ในทุกระดับการศึกษาและเพิ่มในทุกระดับการศึกษาและเพิ่ม

สัดส วนนักศึ กษา ในกลุ มวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีต อก ลุ มสัดส วนนักศึ กษา ในกลุ มวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยีต อก ลุ ม
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหมากขึ้นสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหมากขึ้น



ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดาน  วว&&ทท  ในแผนฯในแผนฯ  99

1.1. การพัฒนากําลังคนทางดานการพัฒนากําลังคนทางดาน  
วว&&ทท   ใหมีความสามารถในใหมีความสามารถใน
การประยุกตใชและพัฒนาตอการประยุกตใชและพัฒนาตอ
ย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะย อ ด อ ง ค ค ว า ม รู แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยีเ ท ค โ น โ ล ยี   แ ล ะ พั ฒ น าแ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถของบุคลากรความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับทุกระดับ

1.11.1 เสริมสรางความคิดเสริมสรางความคิด
พื้นฐานทางวิทยาศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

1.1.11.1.1  ปฎิปฎิ รูประบบการศึกษารูประบบการศึกษา
และพัฒนากระบวนการเรียนรูและพัฒนากระบวนการเรียนรู
1.1.21.1.2  กระจายแหลงเรียนรูสูกระจายแหลงเรียนรูสู
ภูมิภาคภูมิภาค

1.21.2 พัฒนาคณุพัฒนาคณุอาจารยทางดานอาจารยทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้ง
ดานปริมาณและคุณภาพดานปริมาณและคุณภาพ

1.31.3 การพัฒนากําลังคนและการพัฒนากําลังคนและ
ความสามารถดานวิทยาศาสตรความสามารถดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
1.3.11.3.1  ประเมินความตองการประเมินความตองการ
กําลังคนตามความตองการของกําลังคนตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและการเปลีย่นแปลงตลาดแรงงานและการเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
1.3.21.3.2  พัฒนาสถาบันอดุมศึกษาพัฒนาสถาบันอดุมศึกษา  
วางระบบรบัรองและประเมินวางระบบรบัรองและประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของ
สถาบันฯสถาบันฯ  ในการผลติบัณฑิตในการผลติบัณฑิต  ชางชาง
เทคนิคเทคนิค
1.3.31.3.3  ใหสถาบนัอุดมศกึษาเปนใหสถาบนัอุดมศกึษาเปน
ภาคีกบัเอกชนภาคีกบัเอกชน  สมาคมวชิาชีพสมาคมวชิาชีพ
คาดการณความตองการบุคลากรคาดการณความตองการบุคลากร



ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดาน  วว&&ทท  ในแผนฯในแผนฯ  99 ((ตอตอ))

1.31.3  การพัฒนากําลังคนและความสามารถดานการพัฒนากําลังคนและความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ((ตอตอ))

1.3.41.3.4 สรางสราง  network network มหาวิทยาลยัในมหาวิทยาลยัใน
สาขาวิชาตางๆสาขาวิชาตางๆ  เปนภาคีกับหนวยงานเปนภาคีกับหนวยงาน
ตางประเทศตางประเทศ  วิจัยรวมวิจัยรวม  แลกเปลี่ยนคณาจารยแลกเปลี่ยนคณาจารย
สาขาขาดแคลนสาขาขาดแคลน

1.3.51.3.5  พัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดานพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษดาน  วว&&
ทท  เปนผูเชี่ยวชาญเปนผูเชี่ยวชาญ  และครูและครู//อาจารยอาจารย  โดยจัดโดยจัด
หลักสูตรหลักสูตร  กระจายทนุระดับสูงและทุนวิจยักระจายทนุระดับสูงและทุนวิจยั

1.41.4  เรงพัฒนากําลงัคนดานเรงพัฒนากําลงัคนดาน  ITIT  ที่มีความสามารถที่มีความสามารถ
สูงใหเพียงพอสูงใหเพียงพอ

2.2.  ปรับกระบวนปรับกระบวนทรรศนทรรศนการวิจัยและการวิจัยและ
พัฒนาพัฒนา
2.12.1 จดัระบบกองทุนสงเสริมการจดัระบบกองทุนสงเสริมการ      

วิจยัและพัฒนาวิจยัและพัฒนา

2.22.2 สงเสริมความรวมมือภาครฐัสงเสริมความรวมมือภาครฐั  
สถาบันการศกึษาและสถาบันการศกึษาและ
ภาคเอกชนภาคเอกชน  ในการพัฒนาในการพัฒนา
วิศวกรรมการผลติและวิศวกรรมการผลติและ
ออกแบบออกแบบ

2.32.3 สรางอาชพีนักวิจยัใหมั่นคงและสรางอาชพีนักวิจยัใหมั่นคงและ
เพิ่มโอกาสการจางงานเพิ่มโอกาสการจางงาน

2.42.4 กระตุนบริษัทขามชาติทําการกระตุนบริษัทขามชาติทําการ
วิจยัและพัฒนาวิจยัและพัฒนา  ถายถายทอดทอด      
เทคเทคโนฯโนฯ  และพัฒนาทักษะแกและพัฒนาทักษะแก
แรงงานแรงงาน  



ปญหาปญหา//อุปสรรคในการดําเนินนโยบายอุปสรรคในการดําเนินนโยบาย

1.1. สัดสวนนักเรียนสายวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรยังอยูสัดสวนนักเรียนสายวิทยาศาสตรตอสังคมศาสตรยังอยู
ในระดับต่ําในระดับต่ํา

2.2. ประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาทางดานประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรตองการการปรับปรุงเพื่อใหผลติบุคลากรที่วิทยาศาสตรตองการการปรับปรุงเพื่อใหผลติบุคลากรที่
สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิตสอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต

3.3. ขาดแคลนบุคลากรผูสอนขาดแคลนบุคลากรผูสอน
4.4. ความกาวหนาในสายอาชีพไมชัดเจนความกาวหนาในสายอาชีพไมชัดเจน  และไมจูงใจและไมจูงใจ
5.5. การผลิตบุคลากรไมตรงตามความตองการของตลาดการผลิตบุคลากรไมตรงตามความตองการของตลาด
6.6. บัณฑิตที่จบยังไมมีทักษะที่จําเปนครบถวนในการทํางานบัณฑิตที่จบยังไมมีทักษะที่จําเปนครบถวนในการทํางาน  

และขาดการฝกอบรมเพิ่มเติมใหมีทักษะเสริมอื่นๆและขาดการฝกอบรมเพิ่มเติมใหมีทักษะเสริมอื่นๆ  
((multi skills) multi skills) ที่จําเปนตอการทํางานที่จําเปนตอการทํางาน

7.7. Mind set Mind set ของนกัวิจัยของนกัวิจัย  ตองประกอบอาชีพในวงการวิจัยตองประกอบอาชีพในวงการวิจัย
เทานั้นเทานั้น  โดยไมพิจารณาทางเลอืกในสายอาชีพอื่นโดยไมพิจารณาทางเลอืกในสายอาชีพอื่น



ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดาน  วว&&ทท  ในแผนฯในแผนฯ  1010

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10

เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม
• 1. พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม

1.1 เรงผลิตนักวิจัยในสาขาขาดแคลนสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด

1.2 พฒันานักวิจัยที่มีใหมีศักยภาพ สามารถสรางนวัตกรรมเพื่อสวนรวม
และเชิงพาณิชย  โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ biodiversity

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงการเรียนรู

-พัฒนาสมรรถนะ ทักษะแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ กาวสู
โลกแหงการแขงขันอยางมีคุณภาพ พัฒนากําลังคนในการสราง
นวัตกรรมและองคความรู



ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดาน  วว&&ทท  ในแผนฯในแผนฯ  1010

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (ตอ)

เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางนวัตกรรมและองคความรูใหม

• 1. พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพบนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม
1.1 เรงผลิตนักวิจัยในสาขาขาดแคลนสอดคลองกับความตองการของ

ตลาด
1.2 พัฒนานักวิจัยที่มีใหมีศักยภาพ สามารถสรางนวัตกรรมเพื่อสวนรวม

และเชิงพาณิชย  โดยเฉพาะที่เชื่อมโยงกับ biodiversity
2. สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวทิยาการทุกสาขาใหเปนระบบ

2.1 ผลักดันบริษัทขามชาติทํา R&D เพื่อถายทอดเทคโนฯ เพื่อสราง
ฐานเทคโนฯ

2.2 มาตรการจูงใจทางภาษเีพื่อการวิจัยและแบงปนประโยชนแกผูวิจัย

2.3 กระจายและพัฒนาแหลงเรียนรูทุกสาขาวิชา

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงการเรียนรู (ตอ)



ยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดานยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนดาน  วว&&ทท  ในแผนฯในแผนฯ  1010

แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 10 (ตอ)

การพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต

• 1. พัฒนากําลังคนทั้งในเชงิปริมาณและคุณภาพ

2. สนับสนุนการทําวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

2.1 จัดตั้งกองทุนรัฐรวมเอกชนวิจัยพัฒนาในอุตสาหกรรมเปาหมาย

2.2 จัดตั้งบริษัทรวมทุนในการพัฒนาและบมเพาะเทคโนฯ

2.3 เรงพัฒนา ยกระดับศูนยความเปนเลิศเฉพาะทาง

2.4 พฒันาระบบการจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยจัดตั้ง TLOs ใน
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน (ตอ)



5. ขอเสนอเชิงยุทธศาสตรและ
การบริหารจัดการผลิตและ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ท า ง ด า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีให
เกิดความยั่งยืน



1) พัฒนาหลักสูตรการศกึษาและฝกอบรมระดับต่ํากวา
ปริญญาตรีดาน ว&ท  โดยเนนการปฏิบัติจริง และวิชา
เลือกระดับ Advanced โดย ก.ศึกษาฯ กาํหนด
หลักสูตร และใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการ
ดําเนนิการ

2) สรางพันธมิตรทางวชิาการระหวางสถาบัน
การศึกษา ทั้งในและตางประเทศโดยมุงเนน
อุตสาหกรรมหลัก

3) สงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจดัระบบการศกึษา
และติดตามประเมินผลทกุขัน้ตอน โดยเฉพาะใน
หลักสูตร/การพัฒนาทกัษะที่ยังไมมีการสอนปกติ/โดย
เรงสราง TVQ

5.15.1  ประเด็นที่สมควรเรงรัดขับเคลื่อนการพัฒนาประเด็นที่สมควรเรงรัดขับเคลื่อนการพัฒนา  HR HR 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ



4) สรางเครือขายระหวางสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5) เพิ่มสัดสวนผูเรียนสายวิชาชีพใหใกลเคียงสายสามัญ โดยวาง
เสนความกาวหนาในอาชีพ (Career Path)

6) สรางกติกา สิ่งจูงใจดานการพัฒนากําลังคนของสถาน
ประกอบการ

7) สรางระบบบริหารจัดการ และระบบประสานความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ 

8) สรางความสมดุลการกําหนดนโยบายดานอุปสงคและอุปทาน
การพัฒนาบุคลากรดาน ว&ท ของภาครัฐ

5.15.1  ประเด็นที่สมควรเรงรัดขับเคลื่อนการพัฒนาประเด็นที่สมควรเรงรัดขับเคลื่อนการพัฒนา  HR HR 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัของประเทศ  ((ตอตอ))



5.2 พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพื่อการแขงขันของประเทศ โดย
จั ด ตั้ ง ร ะ บ บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ  ( Vocational 
Qualifications) และมาตรฐานอาชีพ



นวัตกรรม
ประสิทธิภาพของการจัดการ

อาชีวศึกษา และฝกอบรมอาชีพ การพฒันาอาชพี
อยางตอเนื่อง

ความสามารถในการแขงขัน

ระบบคณุวุฒิวิชาชีพ
Vocational Qualifications

ระบบคณุวุฒิวิชาชีพ
Vocational Qualifications

ระบบเทียบโอนระบบเครือขายความรวมมือ
กับภาคอุตสาหกรรม

มาตรฐานอาชีพระดบัชาติสหกิจศึกษา

การจางงานระยะยาว Multi-Skills การเสริมสราง
ผูประกอบอาชพี

อิสระ

ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคมไทย

ตามอัธยาศัย

ในระบบ นอกระบบ

การเพิ่มผลผลิต



การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน เพือ่พฒันาขีดความสามารถในการแขงขันผานระบบ

อาชวีศกึษาและระบบคุณวุฒิวิชาชพี

การพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน  เพือ่พฒันาขีดความสามารถในการแขงขันผานระบบเพือ่พฒันาขีดความสามารถในการแขงขันผานระบบ

อาชวีศกึษาและระบบคุณวุฒิวิชาชพีอาชวีศกึษาและระบบคุณวุฒิวิชาชพี

Knowledge Worker

สมรรถนะกําลังคนที่ประเทศตองการ

มาตรฐานอาชีพมาตรฐาน
การทํางาน

ทํางาน

ประเมิน

VQ

หลักสูตร
อาชวีศกึษา

การเรียน
การสอน

ประเมิน

ปวช./ปวส.
+ VQ

แรงงาน นักศึกษา

ฝกงาน

ศึกษาเพิ่มเติม

ประเมินในสถานประกอบการ/สถาบัน



5.3 การพัฒนาอาชีพนักวิจัย

Diversification of research career path

Change the Researcher Model from I into I and 

Change organization from similar talent to various talent 

สรางบรรยากาศใหเกิด diversification of career path

สรางระบบ national wide network เพื่อเผยแพรองคความรู


