
ทศิทางการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม  
เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของประเทศ 

โดย 

คณุหญงิสมุณฑา พรหมบญุ  

ประธานกรรมการการอดุมศกึษา 
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วนัที ่15 ตลุาคม 2557 
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National Strategic Plans on S&T 
Development (2004-2013) 

• 8 industrial 
clusters + OTOP 
+ social & 
environmental 
targets 

• 4 major 
technologies 

• 5 strategic 
roadmaps 
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Public awareness  
in S&T 

S&T Strategic Plan 2004-2013 

4 

Core Technologies 

Scientific Knowledge 
Life science, physics, math, computer, material science 

Economy              Society 

Food 
Auto- 

mobile 
Textile 

Microchips 
& 

Software 

 
Tourism 

 
Youth 

Environment 

The Underprivileged 

2 
Manpower 

3 
Infrastructure 

5          Management system 

1 Cluster development+Community economy+ Q of Life 

Bio 
technology ICT 

Material  
technology 

Nano 
technology 

OTOP Bio 
industry 

 
Health 
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แผนงานที ่1   พฒันาอจัฉรยิภาพดา้น ว&ท 
 

แผนงานที ่2   ขยายฐานการศกึษาดา้น ว&ท 
 

แผนงานที ่3   พฒันาคร ูอาจารย ์บคุลากรผูส้อนดา้น ว&ท 
 

แผนงานที ่4   พฒันาคณุภาพบคุลากรดา้น ว&ท ใหต้รงกบั 
                      ความตอ้งการของภาคการผลติและบรกิาร 
 

แผนงานที ่5   พฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางการศกึษาดา้น  
                     ว&ท ในสาขาทีม่ศีกัยภาพ 
 

แผนงานที ่6  พฒันาโครงสรา้งองคก์รถาวร หรอืหนว่ยงานกลาง  
                     เพือ่ดแูล/สนบัสนนุการพฒันาก าลงัคนอยา่งเป็นระบบ  
 

แผนงานที ่7  มาตรการรองรบัการพฒันาก าลงัคน 

7 แผนงานในแผนทีน่ าทางฯ 



5 

พรบ. วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมแหง่ชาต ิ

 
พ.ศ. 2551 

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแหง่ชาต ิ

เครือข่ายหน่วยงาน 
ในกระทรวงต่างๆ 

เครือข่ายกรรมาธิการ 
ในรฐัสภา 

เครือข่ายต่างประเทศ 

เครือข่าย 
ภาคประชาชน/ 
สงัคม/ชุมชน 

เครือข่ายอดุมศึกษา 

เครือข่าย 
ภาคการศึกษาพื้นฐาน 

และอาชีวศึกษา 
 

เครือข่าย 
ภาคสถาบนัการเงิน/ 
การค้า/การลงทุน 

เครือข่ายภาคการผลิต 
และบริการ 

Implementation Platform 
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ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ
National Science Technology and Innovation Policy Office 



Country Strategy 
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New Growth Model สรา้งฐานเศรษฐกจิทีม่ัน่คงและยัง่ยนื 

ปรับ 
Internal  
Process 

หลดุพน้จาก
ประเทศ

รายไดป้าน
กลาง 

เป็นมติร
ตอ่สิง่แวด 
ลอ้ม 

ลดความ
เหลือ่มล ้า 

Growth & 
Competitiveness 

Green Growth 

Inclusive Growth 

ระบบงาน/ก าลังคนภาครัฐ/งบประมาณ 

คน/คณุภาพชวีติ/ความรู/้ยตุธิรรม 
โครงสรา้งพืน้ฐาน/ผลติภาพ/

วจัิยและพัฒนา 

กฎระเบยีบ 



New Growth Model : Goals in 10-15 
years 
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หลดุพน้จาก
ประเทศ

รายไดป้าน
กลาง 

ลดความ
เหลือ่มล ้า 

เป็นมติร
ตอ่สิง่แวด 
ลอ้ม 

รายไดต้อ่หัว/ปี GNI จาก 4,420 USD เป็น 12,400 USD 

การขยายตัวของ GDP จาก 4.2 เป็น 5.0-6.0 

การลงทนุดา้น R&D/GDP จาก 0.24 % เป็น 1 % 

GNI coefficient or GINI index จาก  0.476 เป็น  ≤ 0.40  

SMEs contribution to GDP จาก 36.6% เป็น > 40% 

ปีการศกึษาเฉลีย่/ อา่นเขยีนได ้ จาก 8.2 ปี / 93.1% เป็น 15 ปี /100 % 

GNI=Gross National Income per capita 
GNI coefficient or GINI index 

ลดการปลดปลอ่ย GHG 
ในภาคพลังงาน 

จาก  3.3 ตัน/คน/ปี(2553) 
จะเป็น 5 ตัน/คน/ปี(ใน10 ปี) 

เป็น  4 ตัน/คน/ปี 

เพิม่พืน้ทีป่่าไม ้(% ของ
พืน้ที)่ 

จาก 33.6% เป็น  40% 



ต้องก้าวข้าม “Middle Income Trap” 
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Source : 

          1. Main Science and Technology Indicators, June 2008 

          2. International Institute for Management Development (2008). World Competitiveness Yearbook 2008.         

          3. ส านักงานคณะกรรมการวจัิยแหง่ชาตแิละส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

          4. Young Ok-Ahn (2009). Building Korea with Science, Technology and Innovation. 

เกาหล ี
ไทย 
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actual 
projection 



ลดความเหลือ่มล ้าดว้ย “นวตักรรมทั่วถงึ” 

570 บาท 
(13 ลา้นคน) 

170 บาทตอ่วนั  
(13 ลา้นคน) 

90 บาทตอ่วนั (37 ลา้นคน) 

รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ประชากรตอ่วนั 

Base of the Pyramid (BoP) 

425.- 

225.- 

1,400.- 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ; ประมวลวิเคราะห์ข้อมลูโดย ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาติ 

225.- 

425.- 

1,400.- 
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Inclusive  
Innovation 



ปัจจุบนั 

GERD/GDP  
0.24 % 

R&D Personnel 
(FTE) 

9 : 10,000 

R&D expenditure 
(Private : Government) 

40 : 60 

2% 
 

1% 

25:10,000 
 

15:10,000 
70:30 
(2559-2564) 

ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ(มกราคม 2554) 

ขอ้มูลจาก IMD ประจ าปี 2552 
R&D Exp = 21,493 MB 
R&D Exp : Gov : Private =13,318:8,175 MB 
R&D Personnel  = 57,220 (man-year) 11 

2564 

2559 

นโยบายรฐับาล: เป้าหมายการลงทุนวิจยัและพฒันา 
และบุคลากรด้าน วทน. ของประเทศ  (2559-2564) 



เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย “นวตักรรมสีเขียว” 

Greenhouse Gases 
(GHG) 

ลดการปลอ่ยGHG ภาคพลงังาน 
ใหต้ า่กวา่ 4 ตนั/คน/ปี 

2555 2565 

เพิม่พืน้ทีป่่าไมจ้าก 33%* ในปี 
2555 ใหเ้ป็น 40%  

* ทีม่า: รายงานสาธารณะ “สถานการณ์ป่าไมไ้ทย 2555” 12 



การลงทุนวิจยั 

(ลา้นบาท) 

จ านวนบุคลากรวิจยั 

(คน - เตม็เวลา) 

การลงทุนจากภาคเอกชน/
ภาครฐั 

(ลา้นบาท) 

2559 

 

หมายเหต:ุ GDP ขยายตวั 5% ปี 

2555 

13 

เอกชน 

รฐั 

เอกชน 

รฐั 



ระดับทักษะบคุลากรในภาคการผลติและบรกิาร 

ปัจจบุนั 

Technology-Intensive 
R&D-Intensive 

Labour-Intensive 

Low-skilled workers 

  

Highly-skilled workers 

Knowledge workers e.g. designers, engineers, scientists, researchers 

14 

Skill-intensive 



Skill-intensive 
Technology-

intensive 

R&D and 
innovation 
intensive Labor-intensive 

อนาคต 

Knowledge workers e.g. 
designers, engineers, 
scientists, researchers 

Highly-skilled workers 
Low-skilled workers 

15 
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เป้าหมาย 1 
ผูเ้รยีน สาย วท ใหจ้บตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดไมน่อ้ย
กวา่ 60% 

Work-
integrated 
Learning 

(WiL) 

Enquiry-
based 

Learning 
(EBL) 

Gifted/ 
Talent 

Productivity 
Improvement 

Income 
Contingent 
Loan (ICL) 

Brain 
Circulation 

เป้าหมาย 3 
บคุลากร R&D 25 คน ตอ่ 
ประชากร 10,000 คน (60% 
ท างานในเอกชน)  

เป้าหมาย 2 
ผลติภาพแรงงาน วทน. เพิม่ขึน้
ไมต่ า่กวา่ 5% ตอ่ปี 
 

Income 
Contingent 
Loan (ICL) 

English 
Proficiency 

Flagship Program 
(การตอบเป้าหมายในนโยบายและแผน วทน. แหง่ชาต ิระยะ 10 ปี) 

Flagship Program Flagship Program Flagship Program 

Work-
integrated 
Learning 

(WiL) 

 
กลยทุธ ์1: การบรูณาการการพัฒนา
และผลติก าลงัคนดา้น วทน. ของ
ประเทศ 
 

 
กลยทุธ ์2: การยกระดบัสมรรถภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถทางวชิาชพี 
ทักษะ องคค์วามรูก้ าลงัคน วทน.  
 

 
กลยทุธ ์3: การสรา้งแรงจงูใจ ขยาย
ฐานบคุลากรดา้น วทน. ใหม้มีวล
วกิฤตและมเีสน้ทางอาชพีและ
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สงัคม 
 



1. บริษทัข้ามชาติ: 
จากกจิกรรมการประกอบชิน้สว่น 

ไปสูก่ารวจิยั ออกแบบ และวศิวกรรมมากขึน้ 

19 



2. บริษทัไทยขนาดกลาง-ใหญ่: 
จากกจิกรรมการผลติ/บรกิารใชแ้รงงานเขม้ขน้ 

ไปสูก่จิกรรมใชค้วามรูเ้ขม้ขน้มากขึน้ 

20 



จ านวนผูป้ระกอบการทัง้หมด 
2.9 ลา้นกจิการ 

บคุคลธรรมดา กลุม่วสิาหกจิ 
นติบิคุคลขึน้ทะเบยีนกบั อปท. 

2.36 ลา้นราย 
 
 

นติบิคุคล 
533,017 กจิการ 

 
 

หยดุด าเนนิการ 
233,925 กจิการ 

 
 

ด าเนนิกจิการ 
299,092 กจิการ 

 
 

ทีม่า: ฐานขอ้มลูวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมรับชาต ิ(สวทน.) 
21 

การผลติ และบรกิาร 
185,508 กจิการ 

 
 

การคา้ 
113,584 กจิการ 

 
 

3. บริษทัขนาดกลางและเลก็ 
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ใหบ้รกิารเต็มรปูแบบ 
อยา่งมนัียส าคญั 

ใหบ้รกิารปานกลาง ไมม่ ีหรอืใหบ้รกิาร
เล็กนอ้ยไมม่นัียส าคญั 

หน่วยงานภาครัฐทีส่นับสนุน SMEs 

เงนิทนุและการเงนิ การบรหิาร
จดัการ 

การตลาด เทคโนโลย ี
เงนิอดุหนุน เงนิกู ้

สสว./กรมสง่เสรมิ   
สถาบนัพัฒนา 
SMEs    
SME Bank   
กรมพัฒนา
เศรษฐกจิการคา้     
สกว./สกอ./
มหาวทิยาลยั    
สวทช./วว./สนช.
สถาบนัเฉพาะทาง   



ความส าคญัของวสิาหกจิขนาดใหญ ่(LEs)และ ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม(SMEs) ตอ่เศรษฐกจิของประเทศไทย 
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จ านวน % จา้งงาน % GDP% สง่ออก% 
วสิาหกจิใหญ ่ 0.32 23.95 61.1 65.04 

วสิาหกจิกลาง 
และยอ่ม 

99.38 76.05 38.9 31.42 

หมายเหต ุสดัสว่นของขอ้มลูทีเ่หลอืเป็นวสิาหกจิเล็กมากหรอืแบบไมเ่ป็นทางการ 
ทีม่า 2010 Thailand Enterprises Profile สวทน. 



 

ยกระดบัเทคโนโลย/ี
วศิวกรรมยอ้นรอย 

 

การเสาะหาเทคโนโลย/ี      
การดดูซบัเทคโนโลย ี

การใชเ้ทคโนโลย ี

แหลง่ทีม่า: สวทช. /Arnold (2000) 
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วจัิย 
และพัฒนา 

(พบนอ้ยมาก) 

(พบนอ้ยแมใ้นบรษิทัช ัน้น า) 

(พบเห็นบา้งแตย่งัไมช่ านาญ 
ในบางทกัษะทีส่ าคญั) 

(คอ่นขา้งจ ากดัและขาดการพฒันา) 

ความออ่นแอทางเทคโนโลยขีอง SMEs สว่นใหญใ่น
ประเทศไทย 

SMEs สว่นใหญ ่
มกีารใชเ้ทคโนโลยี
ในระดบัต า่ และ

ลา้สมยั 



แหล่งข้อมูล :  การวิเคราะห์โครงการ iTAP ปี 2535 – 2554 (มี.ค.)  

Basic 
(Manufacturing 
standards e.g. 

GMP/HACCP/TFQS) 

Medium 
(Improvement product and 

production process) 

High 
(R&D and 

innovation) 

2006 – 2011 

(Mar.) 

(2,306 projects) 

19.4% 63.2% 17.4% 

1992 – 2005 

(716 projects) 
21.5% 70.5% 7.9% 

Source:  Industrial Technology Assistance Program, NSTDA  

Level of Technological Assistance Provided to SMEs   

25 

SMEs มีแนวโน้มท าวิจยั พฒันาและนวตักรรมมากขึน้ 



The 6th Thai-US Education Roundtable at 
Minnesota 

 U of Minnesota  

 U of Oklahoma 

 etc 

 

Result  Suggestion of STEM Thailand 
establishment  

Joint STEM education initiative   

promoting supporting   implementing  

U.S. Partners 



มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

วทิยาลยัเทคนคิสตัหบี 

บรษัิท สยามมชิลนิ จ ากดั 

 

สนับสนุนโดย 

 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ



 
Engineeri

ng 
 

 
SBTS  

Phase II  
(56-60) 

 

Accountin
g 

Mainten
ance  
Mold 

Technici
an  

 

Thai-
German 

Apprentic
eship 

 
Work
force 

 

WiL Academy 

28 



WiL 

Academy 

ความรว่มมอื 3 ภาคสว่น (Triple 
Helix) 

เป็น
เจา้ของ
รว่มกนั 



Local Supply of S&T Manpower:  
Master and Above 

2011 2016 

20,000 

10,000 
Master 

Demand** 

9,222 
Ph.D. 
568 

30,000 

Master 
22,701 

Ph.D
. 3,661 

Supply* 

Master 
24,842 

Ph.D. 
4,007 

Demand** 

2013 

หมายเหต:ุ  * หมายถงึ ผูส้ าเร็จการศกึษาและพรอ้มท างาน 
               ** หมายถงึ ความตอ้งการแรงงานสว่นเพิม่  
               (ความตอ้งการเพือ่ขยาย/ลดต าแหน่งงาน+ความตอ้งการเพือ่ทดแทนแรงงานเกา่) 

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

30 



ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ 
National Science Technology and Innovation Policy Office (STI) 

 
กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
Ministry of Science and Technology 31 

THAIST 
สถาบนัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีชัน้สงู 
Thailand Advanced Institute of Science & Technology 

การพฒันาหลกัสตูร 
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต 



(1) สาขานาโนเทคโนโลย ี
(2) สาขาเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตั ิ(Robotic & Automation)   
(3) สาขาเทคโนโลยนีิวเคลยีรเ์พือ่อนาคต  
(4) สาขาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(5) สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยานยนต ์
(6) สาขาเทคโนโลยกีารออกแบบเพือ่การผลติและนวตักรรม (Design for Manufacturing and Innovation) 
(7) สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมยางพารา 
(8) สาขาเทคโนโลยรีถไฟความเรว็สงูและรถไฟฟ้า 
(9) สาขา Simulation Technology for Climate Change 
(10) สาขานวตักรรมเพือ่การเกษตร (Innovation for Agriculture) 
(11)    สาขานติวิทิยาศาสตร ์(Forensic Science) 
(12)    สาขาเทคโนโลยชีวีภาพและพนัธุวศิวกรรมศาสตร ์(Biotechnology and Genetic Engineering) 
(13)    สาขานวตักรรมวสัดุ 
(14)    สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรมมลัตมิเีดยี 
(15)    สาขาการจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม (Technology and Innovation Management) 

32 ส ำหรบัใชห้ำรอืเป็นกำรภำยในเท่ำนัน้ หำ้มเผยแพรห่รอืน ำไปอ้ำงองิ 

ตวัอย่างสาขาวิชาท่ีจะเปิดสอน 15 สาขาวิชา 



สวทช. 
 

THAIST 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี/ 
วิทยาลยัเทคนิค 

SMEs 
ใน supply chain 

บริษทัผลิตและ
ส่งออก HDD 

• รว่มพฒันาหลกัสตูร 
• อ.ทีป่รกึษารว่ม 
• สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
• หอ้งปฏบิตักิาร 

• ระบบ automation 
   (HGA และ HSA) 

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
วศิวกรรมยอ้นรอย 

• ซือ้/ขาย 
• บรกิารบ ารงุรกัษา 

• ผลติ/พฒันา วศิกร 
250 คน  นกัเทคนคิ 
1,200 คน) 
• พฒันาตน้แบบ 
• ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

• reverse engineering 
• วจิยัและพฒันา 
• talent mobility 

• คณะกรรมการวชิาการ 
• ก าหนดหลกัสตูร 
• ก ากบัมาตรฐาน 
• ประสานเครอืขา่ย 
• ใหก้ารสนบัสนุน 

สซ. 
 

• ประสาน 
• สนบัสนุน 
• สง่เสรมิ 

การพฒันาหลกัสตูรเทคโนโลยีหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั 
(Robotic and Automation)  

ตดิตัง้ระบบ automation 
(HGA และ HSA) ใชใ้นการ 
ผลติ Hard Disk Drive 



สวทช. 

THAIST 

ภาคอตุสาหกรรม 
• รฟท. (และแอรพ์อรท์ลงิค)์ 
• BTS 
• BMCL 
• รฟม. 

 
 

• รว่มพฒันาหลกัสตูร 
• อ.ทีป่รกึษารว่ม 
• สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
• หอ้งปฏบิตักิาร 

• วจิยัและพฒันา 
• talent mobility 

• คณะกรรมการวชิาการ 
• ก าหนดหลกัสตูร 
• ก ากบัมาตรฐาน 
• ประสานเครอืขา่ย 
• ใหก้ารสนบัสนุน 

โครงการจดัตัง้ห้องปฏิบติัการ
เทคโนโลยีรถไฟความเรว็สงู 

(ไทย-จีน) 

• ประสาน 
• สนบัสนุน 
• สง่เสรมิ 

หลกัสตูรเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟความเรว็สงู 

• รว่มพฒันาหลกัสตูร 
• อ.ทีป่รกึษารว่ม 
• สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน 
• วจิยัและพฒันา 
• talent mobility 

• อติาเลยีนไทย 
• ฯลฯ 

สจล มทร. 
ธญับุรี 

มหิดล 

มจธ. 

จฬุาฯ 

ว.
เทคนิค
สยาม 

ว.เทคนิค
นครปฐม 

ว.เทคนิค
สมุทรสง 
คราม 



Others … 

เครอืขา่ยพฒันาก าลงัคนดา้นการออกแบบเพือ่การผลติและ
นวตักรรม (Design for Manufacturing and Innovation)  

THAIST Affiliated Institutes 
(Design for Manufacturing) 

KMUTI 
KMUITIT 
KMUTNB 
RIT 
SWU 
KU 
NSTDA 

KKU  
SUT 

CMU 
NU 

 PSU 

France 
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Talent Mobility 
 

การสง่เสรมิบคุลากรภาครฐัไป
ปฏบิตังิานในภาคอตุสาหกรรม 

36 



เส้นทาง Talent Mobility  
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มหาวิทยาลยั 
สถาบนัวิจยั/
เทคโนโลยี 

กระทรวงวิทฯ 

สถาบนัวิจยั/
เทคโนโลยี 

กระทรวงต่างๆ 

ผูเ้ช่ียวชาญ
ต่างประเทศ 

Strategic 
Value 
chains 

สถาบนั 
เทคโนโลย ี
เพือ่อนาคต 

โจทยอ์ื่น 
ใน Country 
Strategy 

บรษิทัใน 
ภาคอุตสาหกรรม 

และบรกิาร 

วสิาหกจิ/ 
ผูป้ระกอบการ 

ในพืน้ที ่
หน่วยงานพฒันา 

ผูป้ระกอบการ 
ในอุทยาน 
วทิยาศาสตร ์

โจทย ์
ความต้องการ 
ก าลงัคน 

ต้นสงักดั 
ของก าลงัคน 

กลุ่มเป้าหมาย 
ของ mobility 

กิจกรรม 
วจิยัและพฒันา 

แกป้ญัหาเทคนิค วศิวกรรมและการจดัการ 
สรา้งมาตรฐานสนิคา้และบรกิาร 

เพ่ิมศกัยภาพ 
และเพ่ิมขีด

ความสามารถ 
การแข่งขนั 



กระทรวงวทิยาศาสตรฯ์ 

คณะกรรมการ Talent Mobility 

ก าหนดเงือ่นไขใหผู้รั้บทนุ 
ก.วทิย ์ตอ้งท า Industrial 

Internship 2 ปี 
ผูป้ระสานงาน Talent Mobility 

ประจ าศนูยป์ระสานงาน
กระทรวงวทิยฯ์ภมูภิาค 

นโยบายรัฐบาล 
• KPI มหาวทิยาลัย 
• ปรับปรุงกฎระเบยีบ (นับเป็น
เวลาราชการ, เลือ่นต าแหน่ง)
  

สถาบันการศกึษา/ 
สถาบันวจัิย 

ผูป้ระกอบการ 

• รับทราบความตอ้งการผูป้ระกอบการ 
• ประสานงานหาบคุลากร/ผูเ้ชีย่วชาญ 
• สนับสนุนบุคลากรภาครัฐไปท างานใน
สถานประกอบการเอกชน 

แนวทางด าเนินการ 
สนับสนุน 

Talent Mobility 



  

หนว่ยงานวจิยั 
และเอกชน 

องคก์รผูเ้ชีย่วชาญ 
ตา่งประเทศ 

มหาวทิยาลยั 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ในประเทศ 

สถาบนัเทคโนโลย ี
เฉพาะทาง 

การเงนิ 
(ธนาคาร) 

SME 

Demand 

การตลาด 
(กรมสง่เสรมิ 
การสง่ออก) 

การผลติ 
(กรมสง่เสรมิ 
อตุสาหกรรม) 

การแข่งขนั 

มาตรการ 
จงูใจดา้นภาษ ี

(BOI) 

Supply Pool 
of Talents เทคโนโลย ี

การสนับสนุน talent mobility 
เพือ่เพิม่ความสามารถ SMEs 
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Talent 
Mobility 

Ministry of S&T 

Talent Mobility Committee 

Technology 
Coordinators 



ผลลพัธท์ ีค่าดวา่จะไดร้บั 

เพิม่การลงทนุ 
R&D ในเอกชน 
3,200 ลา้นบาท 

เพิม่รายได ้
ในภาคเอกชน 

15,000 ลา้นบาท 

นักศกึษาไดรั้บ
การฝึกงาน 
3,200 คน 

วทิยานพินธ์
ของนักศกึษา 
2,400 เรือ่ง 

Talent Mobility 
Program 

การจา้งงาน
ดา้น R&D 
4,000 คน 

ผลกระทบเกีย่วเนือ่ง 

สทิธบิัตร 
800 รายการ 

Technology 
Transfer 

800 รายการ 

800 
Researchers 
ในระยะ 5 ปี Industrial 

secondment 
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