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QA NEWS ฉบับทีแ่ ลวไดกลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยกลาวถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของยุทธศาสตร รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
ดานการสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชน และดานการพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการ
ทางเทคโนโลยี ฉบับนี้นําแนวทางการพัฒนาดานสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม มาเสนอ

แนวทางการพัฒนา (ตอ)
3. พั ฒ นาสภาวะแวดล อ มของการพั ฒ นาวิ ท ยาศาตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพั ฒ นาสภาวะแวดล อ มของการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมแบงออกเปน 3 ดาน
คือ ดานบุคลากรวิจยั ดานโครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการ
3.1 ดานบุคลากร
1) เรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะในสาขา
STEM (วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร)
ดวยการสรางสิง่ จูงใจ สรางแรงบันดาลใจ สนับสนุนทุนการศึกษา
ฯลฯ เพื่อเพิ่มจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และพัฒนาระบบการเรียนการสอนทีเ่ ชือ่ มโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรใน
สถานศึกษา รวมทั้ งเรงผลิตกําลั งคนและครูวิทยาศาสตรที่มี
คุณภาพ
2) เรงสรางนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
วิศวกรรมการผลิตขั้นสูง แพทยศาสตร นักวิทยาศาสตรขอมูล
นักออกแบบ และในสาขาทีข่ าดแคลนและสอดคลองกับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมเปาหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทัง้
บุคลากรทีเ่ กี่ยวของกับการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม ไมวา จะเปน
นักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม นักถายทอดเทคโนโลยี
นักประเมินผล และบุคลากรดานทรัพยสนิ ทางปญญา โดยพัฒนา
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน และพัฒนาตลาด
รองรับงานสําหรับบุคลากรวิจัย ดวยการกําหนดเปนเงื่อนไขให
โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญจะตองมีการทําวิจัย
รองรับการดําเนินโครงการ

3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีความรูและความเขาใจ
ในเทคโนโลยี เขาใจตลาดและรูปแบบการทําธุรกิจ และการบริหาร
จัดการทรัพยสนิ ทางปญญา รวมทัง้ เขาถึงและเขาใจความตองการ
ของผูใ ชประโยชน โดยใชหลักการตลาดนํางานวิจยั เพือ่ ใหสามารถ
ประเมินความคุมคาในการลงทุนวิจัย และไดงานวิจัยที่มีคุณคา
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
4) ดึงดูดบุคลากรผูเ ชีย่ วชาญ นักวิจยั และนักวิทยาศาสตร
ในตา งประเทศที่มี ผลงานเปนที่ ยอมรับในสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมายของไทยใหมาทํ างานในสถาบันวิจั ยของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในประเทศไทย เพื่อเสริมสรางศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศ และใชสิทธิประโยชนทางภาษีเพื่อสนับสนุน
ภาคการผลิตและภาคบริการในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 ดานโครงสรางพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ
เทคโนโลยีสาํ คัญๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟน (Graphene) เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เทคโนโลยีที่รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
ประชากรและเพิ่ม คุณ ภาพชีวิ ต (เทคโนโลยีเพื่อผูสูงอายุ และ
ผูพิการ) เทคโนโลยี ที่ชวยเพิ่ มมูล คาสินค าเกษตร เทคโนโลยี
การขนสงและโลจิสติกส เทคโนโลยีดา นพลังงานสีเขียว เทคโนโลยี
แหงอนาคต รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
เตรียมความพรอมสูการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจน
มีการพัฒนาขอมูลดัชนีวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ
ฐานขอมูลงานวิจัยที่ทันสมัย สะดวกตอการเขาถึง และใชงาน
ไดงาย
2) ยกระดับ โครงสร างพื้ นฐานทางวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยีใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด
โดยสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจัดตั้งศูนยวิจัยพัฒนาในประเทศ
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ด ว ยการกํา หนดเขตพื้ นที่ ก ารส ง เสริ ม และมี ม าตรการจู ง ใจ
ทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ สงเสริมใหมคี วามรวมมือในการดําเนินการวิจยั
และพัฒนารวมกับหนวยงานวิจัย/นักวิจัยทั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
เป า หมายของประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การแปลงนิ ค ม
อุตสาหกรรมใหเปนอุทยานธุรกิจวิทยาศาสตร หรือสงเสริมให
เอกชนเปนผูล งทุนนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจวิทยาศาสตร ตลอดจน
เรงพัฒนาและประชาสัมพันธอุทยานวิทยาศาสตรทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค และสถาบันวิจัยตางๆ ใหมีการวิจัยที่เขมแข็ง
พร อ มเป น กลไกช ว ยแก ป ญ หาในภาคการผลิ ต และบริ ก าร
และเชื่ อมโยงการทํา งานร วมกั นระหว างภาควิ ช าการกับ ภาค
เอกชน และภาคสังคม
3) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบคุณ ภาพและมาตรฐาน
และระบบมาตรวิทยาแหงชาติ ทั้งดานการวัด การสอบเทียบ
การกําหนดและรับรองมาตรฐานทีส่ อดคลองกับสากล รวมทัง้ เรง
ยกระดับและสงเสริมการจัดตั้งศูนยวเิ คราะหทดสอบ/สอบเทียบ/
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารของภาคเอกชนให ไ ด ม าตรฐานสากล ผ า น
การสนับสนุนทางการเงินและการจูงใจในรูปแบบที่เหมาะสม
4) เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเต็มศักยภาพของภาครัฐ ทั้งการเขาถึงและเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานตางๆ ของรัฐ และการเขาถึงขอมูลของภาครัฐ
โดยสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐาน
(Government Service Platform) และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ภาครัฐที่สามารถใชงานรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ
5) สนับสนุนเครื่องมือทางการเงินใหมๆ และหลากหลาย
เพื่อเปนกลไกระดมทุนที่ชวยกระตุนการสรางสรรคนวัตกรรม
และผลักดันผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย อาทิ ระบบเงินรวมลงทุน
กองทุนการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพย
6) สนับสนุนใหเกิดการรวมทํางานและแบงปนทรัพยากร
ดานอุปกรณ เครือ่ งมือ และหองปฏิบตั กิ ารทดลองระหวางสถาบัน
วิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน
7) ผลักดันและเรงรัดใหมีกฎหมายเพื่อสงเสริมการใช
ประโยชนผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย
3.3 ดานการบริหารจัดการ
1) สงเสริมการปรับโครงสรางและบทบาทของหนวยงาน
ที่เกี่ยวขอ งกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัต กรรมเพื่ อให เ กิด ความเปน เอกภาพในการดํา เนิน งานทั้ง
หนวยงานทีก่ าํ หนดนโยบาย หนวยงานสนับสนุนทุนวิจยั หนวยงาน
วิจัยหลัก และหนวยงานปฏิบัติที่เกี่ยวของ รวมถึงหนวยงาน
จัดการความรูจากการวิจัย
2) ปรับระบบการบริ หารจัดการงบประมาณจากการ
จัดสรรตามภารกิจ ไปสูการจัดสรรตามแผนงาน/โครงการ
3) จัดใหมีระบบประเมินความสามารถดานนวัตกรรม
ของสถาบันวิจยั ทั้งดานการสรางความสามารถทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานการบริหารจัดการ และดาน
อื่นๆ รวมถึงการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยสําคัญของ
ประเทศ โดยมีการรายงานผลตอสาธารณะอยางตอเนื่อง
4) สนั บ สนุน การจั ด ทํ า แผนที่ นํ า ทางด านเทคโนโลยี
(Technology Roadmap) และแผนปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และ
นวัตกรรมรายสาขา เพือ่ จัดลําดับกิจกรรมวิจยั และพัฒนาสําหรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเปาหมายที่ตองการพัฒนารายสาขา
อาทิ สาขาการเกษตร สาขาอุตสาหกรรม สาขาการทองเที่ยว
สาขากีฬาที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม เพือ่ นําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ไปสูก ารขับเคลื่อนประเทศในมิตติ า งๆ อยางเปนรูปธรรม รวมกับ
หนวยงานเครือขายที่เกี่ยวของ
5) สนับสนุนใหมีการทํ าวิจัยที่สอดคล องกับศักยภาพ
และความตองการของพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งจะชวยเสริมสรางศักยภาพการวิจัย
และพัฒนาของทองถิน่ และนํางานวิจยั ไปชวยสรางมูลคาเพิม่ และ
แกปญ
 หาตางๆ โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงาน
ดานการวิจัยพัฒนาที่อยูในพื้นที่ และภาคชุมชนและสังคม
6) สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมเชิงลึก ผานกลไกทีม่ อี ยู
อาทิ เสริมสรางศักยภาพของสมัชชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อใหเปนทีร่ วมของผูเชีย่ วชาญดานวิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร และศาสตรอนื่ ๆ ในการใหคาํ ปรึกษา และขอแนะนํา
การพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศแกรัฐบาลและสาธารณะ สงเสริมการฑูตวิทยาศาสตร
เพือ่ ใหเกิดการแลกเปลีย่ นองคความรูท างวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมทั้งในเชิงนโยบายและการนําไปประยุกตใช
รวมกับประเทศตางๆ
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การอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA รุนที่ 2
ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2560 ณ สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมซึ่งเปน
อาจารยป ระจํ า ที่ ไ ดรั บ การเสนอชื่ อ จากหน ว ยงานต น สั ง กั ด
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA อันจะเปนแนวทางที่นําไปใชในการพัฒนา
และประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA และพัฒนาไปสู
การเปนผูประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตอไป
การอบรมนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใชหลักสูตร และ
วิทยากรหลักของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย



