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เพิ่ม GDP อีก 10.7 ล้านล้านบาท

New Player
• Local Entrepreneur
• Gig Worker
• High Growth IDE

• ขับเคลื่อนประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลาง
GDP = 27.3 ลลบ. ภายในปี 2580

Future Skill
• การเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ
• การประกอบการ 
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• ขับเคลื่อน GHG Net Zero

• ขับเคลื่อน Social Mobility
ยกสถานะประชากรกลุ่มฐานราก และเพิ่ม
จ านวนชนช้ันกลาง 10 ล้านคน

สร้าง “เศรษฐกิจใหม่” ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม ทุนทางวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์



สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

❑ การพลิกผันจากเทคโนโลยี (Technology disruption)

Emerging jobs (Post COVID-19) ด้าน STEM

• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data, Artificial Intelligence, 
Machine learning, E-commerce, วิศวกรหุ่นยนต์ 

• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software, Application, Digital 
Transformation, Automation, Cybersecurity, 
Internet of things

Emerging jobs (Post COVID-19) ด้านสังคม

• ผู้ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ
• ผู้สนับสนุนด้านสังคมและอารมณ์
• นักบ าบัดการพูดและภาษา
• นักบ าบัดคู่สมรสและครอบครัว
• ผู้ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิต

Emerging jobs

❑ สังคมสูงวัยและความหลากหลายของข้ันชีวิต

“Multistage Working Life Model”

• มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น มีระยะเวลาท างานนานขึ้น มีมากกว่าหนึ่งอาชีพในช่วงชีวิต 

• ในแต่ละช่วงชีวิตอาจมีทั้งการศึกษาและการท างานผสมผสานกัน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือตอบโจทย์การท างานและชีวิต
ส่วนตัว มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบ 
Degree และ Non-degree สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกช่องทาง และมีปริมาณ
ของเนื้อหาที่พอเหมาะ (Bite-sized Learning)

World Economic Forum (WEF) ได้คาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2025 
งานประมาณ 85 ล้านต าแหน่งจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร และจะมีต าแหน่ง
งานใหม่เกิดขึ้น 97 ล้านต าแหน่ง โดยงานที่มีความต้องการมากขึ้นจะเป็นงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ
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ท่ีมา : 1) WEF (2020) Future of jobs 2020 และ 2) Mckinsey Global Institute analysis ท่ีมา : Lynda Gratton and Andrew Scott (2017) The Corporate Implications of Longer Lives  



❑ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19)

• การเลิกเรียนและลาออกกลางคัน
• การสนับสนุนด้านการศึกษาจากครอบครัวลดลง
• งบประมาณด้านการศึกษาจากภาครฐัลดลง
• คุณภาพการศึกษาและการสอนลดลง
• สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเอกชนปิดตัวลง

Economic
crisis

• การเรียนรู้ที่ลดลงและขาดช่วง
• การเรียนที่ตกลง
• ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาที่เพิม่ขึ้น
• ขาดการฝึกงานและการฝกึปฏิบตัิที่จ าเป็น

School
closures

ผลกระทบระยะสั้น
• การลดจ านวนพนักงานลงชั่วคราว 25% และเลิกจากถาวร 20%
ผลกระทบในระยะยาว
• คุณภาพของประชากรและแรงงาน ในอนาคตลดลง
• ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

1 ใน 5 ของเด็กและเยาวชนไทย ก าลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

ปัญหาของการเข้าถึงการศึกษาในยุคของ COVID-19

• จากการส ารวจนักเรยีนทุนเสมอภาคในพื้นที่ 29 จังหวัด พบนักเรียนที่ประสบ

ปัญหาการเรียน 271,888 คน (ไม่มีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า)

• สิ้นปีการศึกษา 2564 คาดว่าจะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 65,000 คน

• Learning & Skill Losses → โอกาสในการท างานลดลง → ความ

ยากจนเรื้อรัง

❑ ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอื่น ๆ

❑ ปัญหาช่องว่างระหว่างรุ่น (Generation Divide)

❑ เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Gig Economy)

❑ การเปล่ียนขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลก และโอกาสทางการศึกษา

❑ สถานการณ์การช่วงชิงแรงงานทักษะสูง (War of Talents)

❑ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
4ท่ีมา : 1) WEF (2020) Future of jobs 2020 และ 2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สอวช. 

(2563) โครงการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควดิ-19 และบทบาทของ อววน.

ท่ีมา : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก



Future of Jobs : คาดการณ์ต าแหน่งงาน 20 อันดับแรก ที่มีความต้องการในตลาดงานโลก ภายในปี 2025
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World Economic Forum คาดการณ์ต าแหน่งงาน 20 อันดับแรก ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น
ในตลาดงานโลก ภายในปี 2025 ซึ่งมีความสอดคล้องกบัการคาดการณ์ต าแหน่งงานในประเทศไทย

1 Data Analysts and Scientists 12016

2 AI and Machine Learning Specialists 2178

3 Big Data Specialists 828

4 Digital Marketing and Strategy Specialists 11201

5 Process Automation Specialists 2002

6 Business Development Professionals 175

7 Digital Transformation Specialists

8 Information Security Analysts 840

9 Software and Apllications Developers 22538

10 Internet of Things Specialists 117

11 Project Managers

12 Business Service and Administration Managers

13 Database and Network Professionals 929

14 Robotics Engineers 2304

15 Strategic Advisors

16 Management and Organization Analysts

17 FinTech Engineers

18 Mechanics and Machinery Repairers 11348

19 Organizational Development Specialists

20 Risk Management Specialists

ต าแหน่งงานในตลาดงานโลก1

(ภายในปีพ.ศ. 2568)

จ านวนความต้องการบุคลากร2

(พ.ศ. 2563 – 2567)
ต าแหน่งงานในตลาดงานโลก1

(ภายในปีพ.ศ. 2568)

จ านวนความต้องการบุคลากร2

(พ.ศ. 2563 – 2567)

ที่มา: 1) WEF (2020) The Future of Jobs Report 2020
2) สอวช. (2563) สมรรถนะบุคลากรในอนาคตส าหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563-2567)



Thailand Talent Landscape : ความต้องการบุคลากรทักษะสูง ใน 12 S-Curve (2020-2024)

15,432

14,907

12,458

12,231

6,434

5,219

12,254

High Wealth &

Medical Tourism

Advanced

Agriculture &

Biotechnology

Food for the Future

Future Mobility

Intelligent Electronics

National Defense

Workforce

Development &

Education

Critical positions Functional 
competencies

• Digital Marketing 
Specialist

• Digital Platform 
Developer

• Digital Marketing
• Design Thinking

• Aerospace Engineer
• Crop Modelling Analyst

• Biotechnology
• Data Science
• Machine Learning
• Crop Modelling

• Nutritionist
• Food Stylist

• Food Tech. & Innovation
• Food & Drug Regulation

• Automation Engineer
• Material Engineer

• Electronic Technology
• Electric and Hybrid 

Vehicle Technology

• Electrical Engineer
• Programmer
• Software Engineer

• Computer Aided 
Manufacturing

• Artificial Intelligence

• Material Engineer
• AI Specialist

• Cyber Security
• Cloud Computing

• Career and Skill 
Development Counselor

• Career and Skill 
Matching

• Curriculum 
Development

9,836

10,020

17,732

29,289

30,742Digital

Aviation & 
Logistics

Medical Hubs

Industrial 
Robotics

Bioenergy & 
Biochemicals

Critical positions Functional 
competencies

• Data Scientist
• Full-Stack Developer

• Security Assessments
• Data Visualization and 

Data Engineering

• Ground Services 
Officer

• Logistics Data 
Specialist

• Accident and Incident 
Response Management

• E-Logistics IT 
Solutioning

• Chemist/Biologist
• Bioprocess 

Engineer/Technician

• Good Manufacturing 
Practices 
Implementation

• Biorisk Management

• Robotics Control 
Engineer

• Software Integration 
Engineer

• Robot Programming and 
Programming Pendant

• Embedded system
• Sensor Technology

• Biologist
• Agriculture 

Specialist

• Bioinformatics
• Downstream Processing

Source: สอวช. (2563) สมรรถนะบุคลากรในอนาคตส าหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(พ.ศ. 2563-2567)
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Future Skills : 56 Foundational Skills ที่จ าเป็นในโลกของการท างานในอนาคต
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Source: McKinsey & Company (2021) Defining the skills citizens will need in the future world of work

✓ 56 DELTAs* across 4 categories and 13 skill groups that will benefit all citizens in more automated, digital, 
and dynamic labor market

*Distinct Elements of Talent (DELTAs) : Mix of Skills and Attitudes



ทิศทางการปรับตัวของระบบอดุมศึกษาไทย

ท่ีมา : สอวช. (2565) รายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว (ฉบับท่ี 1: การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ)
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จาก Three-stage 
life ไปสู่ Multi-
stage life: การ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

จาก Institution-
based ไปสู่ 
National credit 
bank: การจัดตั้ง
หน่วยงานกลางส าหรับ
การสะสมหน่วยกิต

จาก กระจุก ไปสู่ 
กระจายโอกาสทาง
การศึกษา : การเพ่ิมการ
เข้าถึงการศึกษา ทั้งใน
เชิง Accessibility 
และ Affordability

จาก Supply-
driven ไปสู่ Co-
creation: การ
ออกแบบโมเดล
การศึกษาร่วมกับ
เอกชน

จาก Degree-oriented 
ไปสู่ Employability-
oriented: การปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม

จาก Content-based 
ไปสู่ Competency-
based:
การสร้างการเรียนรู้ที่ เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหลัก

จาก Local 
perspective ไปสู่ 
Global perspective:
การสร้างเมืองให้ เป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพไปสู่
ระดับสากล

Towards Creative 
Ecosystem: การ
พัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และทุน
มนุษย์ โดยการพัฒนา
นิเวศสร้างสรรค์

จาก Limited access
ไปสู่ Opened access:
การตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ เกิด
ธรรมาภิบาล

จาก Supply-side ไปสู่ 
Demand-directed 
financing: นโยบาย
การสนับสนุนงบประมาณ
เ พ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์

1 2 3 4 5

6789

มอง Paradigm Shift ระบบอุดมศึกษา ผ่านเลนส์ L E N S
Lifelong Learning Support (Broader Target) Education Goal (Quality Change)

National Agenda (Competitive Change) Sustainable System (System Change
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CU Transformation plan
• จัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• หลักสูตร Degree รูปแบบ Flexible curriculum, competency-based 

และ CU outcomes ด้าน Innovative and global leadership
• หลักสูตร Non-degree ส าหรับทุกกลุ่มโดยเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานในระบบและ

ภาคอุตสาหกรรมตามความต้องการของตลาดเป็นหลัก
• จ าลองระบบ Credit bank transfer เพ่ือโอนย้ายหลักสูตรสหสาขาวิชาทั้งหมด

หน่วยฝึกอบรมภาคเอกชน

• General Motors’ (GM) corporate university ร่วมมือกับ Wharton 
School of the University of Pennsylvania จัดฝึกอบรมหลักสูตร MBA

• ผู้ประกอบการสามารถส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมด้าน Coding and computer 
science กับ Northeastern University

• Huawei ICT academy แพลตฟอร์มเปิดฝึกอบรมด้าน ICT ส าหรับบุคคลทั่วไป
• IBM Skill Academy แพลตฟอร์มฝึกอบรมส าหรับนักศึกษา
• Microsoft Community Training แพลตฟอร์มเปิดฝึกอบรมด้านดิจิทัล
• Shell.ai Development Program โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์
• A&T โปรแกรมฝึกอบรมด้านเทคนิคส าหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล

การพลิกผันในระบบอุดมศกึษา

• วิทยาลัยชุมชม จัดหลักสูตร Associate Degree ส าหรับผู้ที่

ต้องการท างานวิชาชีพ (เช่น พยาบาล) พัฒนาทักษะเป็นการ

เฉพาะเจาะจงส าหรับการท างาน แตกต่างจากหลักสูตร Bachelors of 

Science ปกติที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

• University of Phoenix จัดการศึกษาในรูปแบบ Web-based

• Universitas 21 (U21) consortium จัดหลักสูตรออนไลน์ 

MBA โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติในเอเชีย

นวัตกรรมเชิงโมเดลการจัดการศึกษา

การแข่งขันของหน่วยงานฝึกอบรมภาคเอกชนและการผลิกผันในระบบอุดมศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด

• เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการตลอดเวลาของ
หลักสูตร มีทุนการศึกษา และมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา

9



Job first College included

นวัตกรรมเชิงหลักสูตร

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน

• ร่วมมือกับเครือข่ายภาคธุรกิจเพ่ือวิเคราะห์ความต้องการด้านทักษะอาชีพ 

• จับคู่ต าแหน่งงานในสถานประกอบการ

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ต้องการหางาน - Generation Foundation model

Early Recruitment โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จ ากัด

• จัดกิจกรรมแนะน าเพ่ือรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

• พิจารณารับนักศึกษาที่ผ่านสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัท

Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (BAScii) 

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Trans-disciplinary (Social Science, Science, Arts, Digital Design)

• Career path: Start-up, Business Developer, Innovative Product 

โดยจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์แนวคิดและนวัตกรรม

แรงงานลูกจ้างที่ต้องการวุฒิการศึกษา 
Job first, College included model

• เป็นโมเดลที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

• เป็นการท างานที่มีการฝึกฝนทักษะส าหรับการปฏิบัติงานจริง และส่วนหนึ่งของ

ผลตอบแทนที่แรงงานลูกจ้างจะได้รับคือเกียรติบัตรหรือปริญญาบัตรจากสถานศึกษา

• สถานประกอบจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับแรงงานลูกจ้าง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

การศึกษาระดับปริญญาตรี

• คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี

ดิจิทัล การศึกษาสายอาชีพระดับ ปวช. ปวส. ในโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว สาขาการสร้าง

เครื่องดนตรีไทย
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Global EdTech

Next-Gen Study Tools

Gamified learning 
platforms ช่วยใน
การประเมินผล

AI-based writing 
assistance ช่วย
ปรับปรุงการเขยีน

EdTech เป็น เทคโนโลยีที่น ามาผนวกเข้ากับระบบการศึกษา ซึ่งพัฒนาเป็นสื่อการเรียนรู้
สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสนับสนุนทัง้ผู้เรียนและผูส้อนได้ดี และอาจเป็นประโยชน์
ต่อการน ามาปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา

Source: https://terrynut.medium.com/ep-44-วิเคราะห์-edtech-ไทย-สู้ตลาดโลก-2021-17b58ff0ed6a 

Tech Learning

Thai EdTech

Learning Management System

Test Preparation Others

Read Ring
สร้าง/แปลง
อักษรเบรลล์

Community 
ครู เพื่อแชร์ไอเดีย

ห้องสมุดออนไลน์

Career Planning

Education Financing

Southeast Asia EdTech

เป็น Financial Platform ช่วยเหลือดา้น
การเงินของนักศึกษา

Verification

Startup สิงคโปร์ที่ตรวจสอบการปลอม
วุฒิบัตรและทรานสคริปของสถาบันการศกึษา

Upskilling

แพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ในด้าน Upskilling

Startup ท่ีท าแพลตฟอร์มขายคอร์ส 
เขียนโปรแกรมออนไลน์ ตอบโจทย์ 
Demand ความต้องการก าลังสาย 
Tech

เป็น EdTech สายเตรียมตัวสอบใน
ห้องเรียนและเข้ามหาวิทยาลัย 

ธุรกิจที่ขายระบบต่างๆ ให้แก่ สถาบันการศึกษา หรือองค์กร เช่น 
ระบบ online learning, ระบบจัดการสอนในห้องเรียน, ระบบ
จัดการในห้องเรียน และอ่ืน ๆ

Startup สายหางาน/
แหล่งฝึกงาน

นวัตกรรมเชิงการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีระบบการศึกษา (EdTech)
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เครื่องมือทางนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน อววน. 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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การปลดล็อคและอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจนวัตกรรม 
(Ease of Doing Innovation Business)

พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

1. ❑ ผู้รับทุน (มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ภาคเอกชน) สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใช้ผลงานวิจัยได้
คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ติดระเบียบหน่วยงานรัฐ

❑ หน่วยงานให้ทุนของรัฐ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความเป็นเจ้าของผลงานวิจัยฯ ในทิศทางเดียวกัน

ระเบียบการให้ทุนภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม

2.

ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการ
วิจัยและจ้าง ทปษ.3.

ปลดล๊อกการด าเนินธุรกิจของ 
Startup (ปพพ.)

การยกเว้น Capital Gain 
Tax ส าหรับลงทุนใน Startup

4.

5.

❑ หัวหน้าหน่วยงานมีอ านาจในวงเงิน 100 ลบ.
❑ การจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาทไม่ต้องวงเงินหลักประกันร้อยละ 5
❑ การจ้างที่ปรึกษา ตปท กรณีจ าเป็นให้เป็นไปตามประเพณีทางการค้า 

(ไม่ต้องวางหลักประกัน และจ่ายเงินล่วงหน้าได้เกิน 15%)

❑ ระบบการให้ทุนที่มีความหลากหลาย มีความยืดหยุ่น ไม่แข็งตัว สามารถปรับเปล่ียนได้ตามบริบทการพัฒนาประเทศ 
❑ ระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุน

วิจัยและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2563
[สภานโยบายฯ เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

❑ กฎหมาย ปพพ. บางข้อเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของ Startup เนื่องจากถูกบัญญัติมาส าหรับใช้กับบริษัท
จ ากัดทั่วไป จึงไม่ได้รองรับบริบทของ Startup ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินงานและความต้องการที่แตกต่างออกไป

❑ แก้ไขกฎหมาย ป.พ.พ. ใน 4 ประเด็นหลัก (Convertible Debt / Vesting/ ESOP / Preferred Shares) 
เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของ Startup

❑ ออกมาตรการยกเว้นภาษี Capital Gain Tax แก่นักลงทุนไทยและต่างชาติเพ่ือส่งเสริมการลงทุนและเร่ง
การเติบโตของ Startup ไทย

❑ ท าให้เกิดการลงทุนและเร่งการเติบโตของ Startup ไทย
13



กองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund)

ความส าคญั: ภาครฐัรว่มกับภาคเอกชนสนับสนุนรว่มทุนดา้นนวตักรรมใหแ้ก่ SME แต่การบริหารกองทุนน าโดยภาคเอกชน ซ่ึงจะมีความ

คล่องตัวมากข้ึน โดย SME เป็นผู้รับเงินสนับสนุนโดยตรง และมีการสนับสนุนครอบคลุมทั้งการวิจัยและนวัตกรรม และอ่ืนๆ เช่น การให้ค าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐ

เป้าหมาย (ภายใน 5 ปี):
▪ SME ได้รับการยกระดับศักยภาพด้านการวิจัย

และนวัตกรรมไม่ต่ ากวา่ 1,000 ราย
▪ เกิดการลงทุน R&D ไม่ต่ ากว่า 9,800 ล้าน

บาท 
▪ รายได้ของ SME ที่เกิดข้ึนจากวิจัยและ

นวัตกรรม
อันเนื่องมาจากกองทุนมีมูลค่าไม่ต่ ากวา่ 
23,000 ล้านบาท  

สถานภาพ:
▪ จัดตั้ง “มูลนิธิกองทุนนวัตกรรมเพื่อ

อุตสาหกรรม” มาบริหารจัดการกองทุนฯ
▪ อยู่ระหว่างการระดมเงินบริจาคจากบริษัทราย

ใหญ่   

INNOVATION FUND
for SME

(2 ,000ล้านบาท 3 ปีแรก)

บริษัทรายใหญ ่(LE)

SMEภาครัฐ

บริจาคเงินเข้ากองทุน

▪ ให้สิทธิประโยชน์แก่บริษัทที่บริจาคเงินเข้ากองทุน 
โดยยกเว้นภาษี 200% ของเงินบริจาค

▪ ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุน
▪ สนับสนุนการเข้าถึงบุคลากรวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ  

ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการโครงสร้างพื้นฐาน วทน. 

▪ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
▪ ลงทุนในกิจการที่มีนวัตกรรมน่าสนใจ
▪ จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ
▪ ลงทุนด้านเครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่
▪ ซื้อลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเทคโนโลยี
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15

มหาวทิยาลยั
/สถาบนัวจิยั

ของรัฐ

Holding 
Company

บริษัทร่วมทุน
Spin-off/Startup

บริษัทร่วมทุน
Spin-off/Startup

บริษัทร่วมทุน
Spin-off/Startup

เอกชน

จัดตั้ง

ท าไมจึงต้องมีกลไกของ Holding Company ?
ข้อจ ากดั: มหาวทิยาลยั/สถาบนัวจิัยของรัฐรว่มลงทนุกับเอกชนโดยตรง 
• การบริหารโดยระบบราชการหรือหน่วยงานรัฐไม่คล่องตัว  
• ธุรกิจนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความเสีย่งสูง 

จึงจ าเป็นต้องบริหารเชิงธุรกิจแบบเอกชน 

นโยบายสภานโยบายเกี่ยวกับ University Holding Company 

1. สนับสนุนใหม้หาวทิยาลัยจดัตัง้และด าเนนิการ Holding Company ได้ตามกฎหมาย โดย
จัดท าแนวทางปฏิบตั ิ(Guideline) เพื่อสร้างความเขา้ใจ 

2. ส่งเสริมด้านเงนิทนุในการร่วมลงทนุของ University Holding Company ให้มีนโยบาย
จากรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยสามารถน าเงินรายได้ไปร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้

3. กระทรวง อว. สนับสนุนการปรับปรุงระเบยีบภายในมหาวทิยาลยัใหเ้อื้อตอ่การส่งเสริมการ
ลงทุนในธรุกิจนวตักรรม
• ระเบียบเร่ืองการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
• ระเบียบเร่ืองการให้นักวิจัยไปปฏิบัติงานใน Holding Company หรือ บริษัทร่วมทุน

ธุรกิจนวัตกรรมได้
• ออกระเบียบให้น าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการลงทุนธุรกิจนวัตกรรม

4. สภานโยบายส่งเสริมมหาวทิยาลยัสร้าง Spin-off/Startup 
• ให้นักวิจัยไปเป็น CTO/CEO หรือเป็นนักวิจัยในบริษัทร่วมทุนได้แบบชั่วคราว และ

กลับมาด ารงต าแหน่งเดิมได้   

นโยบายสง่เสรมิ University Holding Company
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University Holding Company (UHC) Consortium

Investors 
(VC/CVC/Angel)  

ความส าคญั: UHC ส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่ละแห่งยังมีความเช่ียวชาญ และ Resource ในการด าเนินงานที่จ ากัด เช่น เงินลงทุน และผลงานวิจัย 
(IP) จากมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวอาจมีจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนัก และหลายแห่งยังขาดประสบการณ์ในการริหารการลงทุน

อย่างมืออาชีพ จึงควรส่งเสรมิกลไกการรว่มมอืกันในการแชร์ Resource และประสบการณร์ว่มกัน โดยร่วมมอืกันในลกัษณะเครอืข่าย 
Consortium 

▪ Share resource ระหว่าง UHC
▪ Share ประสบการณด์า้นการบริหาร

จัดการการลงทนุ 
▪ ท าให้เกดิ matching ระหว่าง 

Investor กับ IDE ได้ง่ายขึน้  ▪ ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการ
ลงทุนแบบ Professional

▪ ร่วมกิจกรรมที่อาจน าไปสู่การ
ร่วมลงทุนในอนาคต 

นโยบาย/เครื่องมอืในการสนับสนุน

▪ ฐานขอ้มลูกลาง Tech Screening ที่รวบรวม
เทคโนโลยีและ IDE จากแตล่ะมหาวทิยาลัย 

▪ Guideline เพื่อการจดัตัง้และด าเนินการ UHC 
▪ Capacity Building/Training ให้กบั UHC 

▪ นโยบายสนบัสนนุจากสภาโยบายฯ
1) ให้มหาวิทยาลัยน าเงินรายได้ไปร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมได้
2) สนับสนุนการปรับปรุงระเบยีบภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุน
3) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมบุคลากรในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม (Spin-off/Startup)
4) ส่งเสริม UHC ลงทุนร่วมกับเอกชนแบบ Fund of Fund  

UHC 
Consortium

CU Enterprise

บจก. อ่างแก้วโฮลดิ้ง

บจก. นววิวรรธ์ TUIP

M Venturer

UHCn/U

เป้าหมาย:
• เพิ่มจ านวนบริษัทเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมของไทย
• เกิดการร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม

เพิ่มมากข้ึน  
• เพิ่มค่าใช้จ่าย RDI ในการลงทุนต่อ

ยอดผลงานวิจัย

→ เสนอต่อ ทปอ. เพื่อสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้ง UHC Consortium 
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Thailand Plus Package

มาตรการภาษีและการสง่เสรมิการจา้งบุคลากรที่มีทกัษะสงูและการพฒันาบุคลากรใหม้ีทักษะสงู

Thailand Plus Package

รับรองหลักสตูรฝึกอบรมดา้น 
STEM โดย อว. และรับรองการ

จ้างงานลูกจา้งทักษะสงู

ยื่นขอยกเว้น
ภาษีเงนิได้

BOI

สอวช.

สถาบนัอดุมศึกษา

ภาคเอกชน

หน่วยรว่มด าเนนิการ

เป้าหมาย:
▪ เพิ่มจ านวนและคุณภาพของบุคลากรทักษะสูงในสาขาและความเช่ียวชาญที่ยังขาด

แคลนและเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรม 
▪ เพิ่มผลิตภาพแรงงานให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น

ความส าคญั: ประเทศไทยยังขาดบุคลการทักษะสูงที่จ าเป็นในการรองรับการย้ายฐานการ
ผลิตของนักลงทุนต่างชาติ และการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ โดยเฉพาะในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

▪ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 250% ส าหรับการสง่ลกูจ้างเข้ารับการศกึษาหรอื
ฝึกอบรมหรือการจดัฝกึอบรมให้แก่ลูกจ้างเพือ่พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรองโดย อว.

▪ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 150% ส าหรับการจ้างแรงงานลกูจ้างที่มีทักษะสูง
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ให้แก่
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

▪ สนับสนนุคา่ใช้จ่ายในการฝกึอบรมบคุลากรของบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่ด าเนิน
กิจการภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ
ทักษะพิเศษ 

บริษัทส่งลกูจา้งเขา้รับ
การศึกษาหรือการอบรม
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คือการเปลี่ยนแปลงของการอุดมศึกษา
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท าอตุสาหกรรม

นักศึกษา อุตสาหกรรม (เอกชน) 

เปล่ียนกลุ่มลูกค้า (Customer)

สถานประกอบการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษา ป.โท ในหลักสูตรโดยมีภาครัฐช่วยสมทบ

การแข่งขัน

เปล่ียนสถานการณ์

เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Consortium) ที่ร่วมมือกันเพื่อน าเสนอบริการที่ตอบสนองกับภาคอุตสาหกรรม

ความร่วมมือ 

University 
Transformation 





Fulltime (middle) Staff

Gain Work Value 2 Years

Specialist Collaboration

Workforce System (new) 

นกัศกึษา ป.โท Hi-FI
เขา้ปฏบิตังิาน 2 ปี ในบรษิทั (Full Time)

ทมีอาจารยท์ีป่รกึษาความเชีย่วชาญตามโจทยค์วาม
ตอ้งการของบรษิทั

• หลกัสตูรรองรบัการท างานรว่มเอกชน
• ทีมบริหารจดัการโครงการ
• อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญหลากหลายสาขา

• กลไก ITAP ในการก ากบั ตดิตาม และประเมนิคุณภาพโครงการ

งบประมาณสนบัสนุนจากภาครฐัผ่าน
สป.อว. จ านวนไมเ่กนิ 50% ของโครงการยอ่ย

งบประมาณจากบรษิทั  50% ของมลูค่าโครงการตาม
โจทยว์จิยั (600,000 บาท/โครงการ) 

เครือข่ายมหาวิทยาลยั
บริษทั

฿
฿

กลไกการด าเนินโครงการ Hi-FI (ปรับปรงุ 2565)



ส่วนบรหิารจัดการกลาง & จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ติดตอ่ คุณทวผีล แก้วศริ,ิ 081 234 6356, hifi.consortium@gmail.com, FB @Science4Industry

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ คณะอตุสาหกรรมเกษตร
ติดตอ่ คุณพิชนนัท ์ เรอืงแสงวฒันา, 086 490 4348, 074 859 521,
pichanun_r@hotmail.com FB @HiFIPSU

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ คณะวทิยาศาสตร์ วิทยาลยัศิลปะ สื่อ และเทคโนโลย ี
ติดตอ่ ผศ.ดร.เกศรนิทร ์พิมรกัษา, 081 950 6645,hifi.cmu@gmail.com, 
kedsarin.p@cmu.ac.th, FB @HiFICMU

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วิทยาลยัอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์
ติดตอ่ คุณปยิมาภรณ ์ภูหนองโอง, 089 612 2020, cci_iim@g.swu.ac.th, FB @CCISWU 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ คณะวศิวกรรมศาสตร์
ติดตอ่ คุณทศพร สุวรรณเรอืง, 083 101 2584, totsaporn.s@kkumail.com, FB @hifikku

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
ติดตอ่ ผศ. ดร.สุธารตัน ์โชตกิประคัลภ์, 083 177 6550, sutharat.c@ku.th

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์
ติดตอ่ รศ.ดร.วรวฒัน ์มีวาสนา, 088 075 7539,worawat@g.sut.ac.th 

mailto:hifi.consortium@gmail.com
mailto:pichanun_r@hotmail.com
mailto:hifi.cmu@gmail.com
mailto:kedsarin.p@cmu.ac.th
mailto:cci_iim@g.swu.ac.th
mailto:totsaporn.s@kkumail.com
mailto:sutharat.c@ku.th


โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยการวิจัย และพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม
(Research Development and Industrialization Capability, RDI) 

• กลไกการยกระดับความสามารถของภาคอุตสาหกรรมที่มงุเนนการสรางมูลคาเพิม่ใหแกสินคาและบรกิารที่ตอบโจทยความตองการของตลาดทั้งในปจจุบันและ
อนาคต รวมทั้งการปรับปรุงและพฒันากระบวนการทางอุตสาหกรรมเพือ่ใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

• ด าเนินการผานการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท ท าใหโครงการนี้สามารถยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมใหแขงขันได พรอมกับการสราง
บุคลากรผูมีความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมใหแกประเทศตอไป

เป้าหมาย
➢ การยกระดับความสามารถในการแขงขันของสถานประกอบการดวยกระบวน

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ปัจจัยสนับสนุน
➢ การสร้างโจทย์มูลค่าให้แก่สินค้าหรือบริการหรือการพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ตอบโจทย์ผู้บริโภค
➢ การสรางนักพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

รากฐานที่สนับสนุน
➢ กระบวนการพัฒนาก าลังคนที่ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ

และตอบสนองการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม

❑ เป้าหมายของโครงการ RDI



บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

❑ ที่ปรึกษานวัตกรรม
o ช่วยพัฒนาสถานประกอบการในลักษณะเชิงระบบ และน าการวิจัยและ
พัฒนาเข้าไปในสถานประกอบการ

❑ ภาคอุตสาหกรรม 
o ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการด้วยการสร้าง

นวัตกรรม
o ได้บุคลากรที่มีความสามารถมาสนับสนุนการท างานเชิง Cross 

functional team 

❑ สถานศึกษา
o พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทั้งด้านทางวิชาการและด้านคุณลักษณะ
o สร้างประสบการณ์ของบุคลากรผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการให้
มีผลกระทบต่อสังคม 

o ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบสูงกับสถานประกอบการได้อย่างแท้จริง

❑ นักศึกษา
o มีประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
o ได้รับทุนการศึกษาทั้งในส่วนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน 
o เมื่อจบการศึกษาอาจได้รับโอกาสในการท างานต่อและได้รับเงินเดือนอัตราที่สูงกว่า

เล็กน้อยถ้าเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจบใหม่

❑ หน่วยงานก ากับและติดตาม (สอวช. สวทช. ฯลฯ) 
o สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถาบันการศึกษา เจรจาความร่วมมือ
o ก ากับ และติตตามการด าเนินงาน



ระบบการพัฒนานักศึกษาในการวิเคราะห์ช่องว่างของสถานประกอบการ

ที่ปรึกษานวตักรรม

ผู้เช่ียวชาญอุตสาหกรรม



ที่มา: ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2564 หมวดที่ 2 ข้อ 12, ข้อ 16 กรณีการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานนวัตกรรม 
และ ข้อ 19.1 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ

การเพิ่มช่องทางการขอต าแหน่งทางวิชาการ

ด้านการสอน
ด้านรับใช้ท้องถิ่น

และสังคม
ด้านนวัตกรรม ด้านศาสนาด้านสร้างสรรค์

สุนทรียะ ศิลปะ

1 2 3 4 5

กรอบการพิจารณาด้านผลงานนวตักรรม

ความก้าวหน้าการด าเนินงาน

• เกณฑ์ต าแหน่งวิชาการเฉพาะด้านทั้ง 5 ด้าน ได้รับ
การประกาศใน ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ. รศ. และ 
ศ. พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 

• สป.อว. ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
ต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะด้านทั้ง 5 ด้าน

• จัดท า (ร่าง) คู่มือส าหรับผู้ประเมินผลงานและผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน
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สถานประกอบการ

สิทธิประโยชน์

นวัตกรรมการจัดการศึกษา

พรบ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 มาตรา 69

เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา 
รัฐมนตรีอาจเสนอสภานโยบายเพื่อเสนอต่อ ครม. 
ให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษา/ส่วนงาน จัดการศึกษา
ที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้

เครือข่ายความร่วมมือ

ครม./สภานโยบายฯ/สภามหาวิทยาลัย

กรอบระยะเวลาการศึกษา
กรอบหน่วยกิต
กรอบผู้สอน
กรอบผู้เข้าศึกษา
กรอบประกันคุณภาพเดิม
กรอบการปรับปรุงหลักสูตร

เกิดการผลิตบัณฑติที่มสีมรรถนะตรงกับความตอ้งการของ
อุตสาหกรรม และทันเวลากับการใช้งานของภาคอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เกิดนวัตกรรมการอดุมศกึษาที่ตอบโจทย์รูปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไป ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มฐานะเศรษฐกิจสามารถเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้น 

เกิดรูปแบบการจดัการศกึษาทีย่ืดหยุ่น สามารถจัดการศึกษาให้แก่
ผู้เรียนได้แม้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวย หรือเกิดวิกฤติการณ์ทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

เกิดการพลิกโฉมการผลติก าลงัคนของระบบอุดมศึกษาของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1

2

3

4

Sandbox

มาตรฐานปัจจุบัน

• ข้อเสนอมาตรฐานการศึกษาใหม่
• ข้อเสนอการประกันคุณภาพแบบใหม่

Higher Education Sandbox : กลไกสนับสนุนการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ 
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Sandbox Expectations 
เป็นความต้องการของประเทศ 
• มีข้อมูลความต้องการของประเทศ/อ้างอิงรายงานการวเิคราะหห์รือดัชนีของประเทศ
• มีผู้ต้องการบัณฑิตจริง เช่น ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมลงทุนในการผลิตก าลังคน มีข้อมูล

สมรรถนะหรือคุณลกัษณะที่ได้จากผู้ใช้บัณฑิต หรือมีความร่วมมอืจากภาครฐัและภาคเอกชน
ในการร่วมกันผลิต 

• เป็นนวัตกรรมการอุดมศึกษาที่ไมส่ามารถท าได้ภายใต้ข้อจ ากัดปัจจุบัน หากสามารถทดลอง 
sandbox จะมีแนวโน้มที่ท าให้การอุดมศึกษามีความก้าวหน้ายิ่งขึน้

มีการออกแบบการจัดการศึกษาที่น าความต้องการมาเป็นตัวตั้ง 
• มีความชัดเจนด้านอาชีพหลังจบ หรือมีข้อมูลสมรรถนะ คุณลักษณะของบัณฑิต
เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบการเรียนรู้

• มีการออกแบบการเรียนรู้ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไป

ก้าวข้ามบริบทเดิม
มีแนวคิดหรือแนวทางการด าเนินการที่แตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในบริบทเดิม

Relevance 

New Design

New 
Paradigm
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ปริญญาบราวนี่ โมเดลแก้จนให้คนจีน 

• ให้โอกาสคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เรียนเฉพาะ
วิชาที่สนใจและจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพยุคปัจจุบัน
ผ่านช่องทางออนไลน์

• เป้าหมาย : เพ่ือเปลี่ยนคนที่ไม่ได้รับการศึกษาใหไ้ดวุ้ฒิ
ปริญญา ท ามาค้าขายได้ดีขึ้น และพ้นจากความยากจน
เร็วขึ้น

• สอนทักษะความรู้และการใช้เครื่องมือท่ีเก่ียวข้อง โดย
ตั้งเป้าลดเวลาเรียนจาก 5 ปี ให้เหลือเป็นหลักช่ัวโมง

Double MSMEs 
Value Project

โปรเจคเรยีนทางลดั

ท่ีมา : 1) คุณณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม วิทยากรที่มาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี – อีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตร “มองจีนยุคใหม่ ความท้าทายท่ีสื่อไทยควรรู้” ปีท่ี 3 โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
สถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย 2) https://www.salika.co/2020/11/24/brownie-certificate-nuttaporn-voonklinhom/
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info@nxpo.or.th

https://www.facebook.com/NXPOTHAILAND

https://twitter.com/NXPO_TH

NXPO - สอวช.


