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การพัฒนาทุนมนุษยใหมสี มรรถนะและศักยภาพสอดคลองกับความตองการและเปาหมายของประเทศ
รวมทั้งสอดคลองกับสถานการณโลก เปนกลไกสำคัญที่จะชวยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ นำไปสูการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสวนสำคัญในการชวยใหภาคอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางยัง่ ยืน ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปทผ่ี า นมา หนวยงานภายใตกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (อว.) ไดดำเนินงานรวมกับภาคการศึกษา ภาคเอกชนและสังคม
ในการนำองคความรู งานวิจยั เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทัง้ บุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน
เขามามีสว นรวมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพือ่ ใหผเู รียนมีทกั ษะ สมรรถนะสอดคลองกับความตองการ
ของภาคเอกชนเพื่อลดการเกิดชองวางทักษะ (Skill Gap) ผานการฝกอบรม การจัดการศึกษาและการฝก
ประสบการณของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนการทำงานวิจัยรวมกันระหวางบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน
การวางแผนระบบการผลิตและบริหารจัดการกำลังคนของประเทศในระดับแรงงานและระดับมันสมอง
(Manpower and Brainpower Planning) ของประเทศ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การบริหารจัดการ
ปริมาณและการเคลือ่ นไหลของแรงงาน (Stock & Flow of Talents) ทัง้ ในประเทศและแรงงานจากตางประเทศ
จำเปนตองมีขอ มูลทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพทีแ่ สดงสถานภาพปจจุบนั และคาดการณสง่ิ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
อาทิ ขอมูลคาดการณตำแหนงงานและจำนวนบุคลากรในอุตสาหกรรมเปาหมาย ขอมูลทักษะ สมรรถนะและ
ความรูของบุคลากรที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนปจจัยสนับสนุนการกำหนดทิศทาง
การทำงานใหกับภาคการศึกษา (Supply Side) และหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่ในการจัดทำนโยบายและ
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหตรงตามความตองการของประเทศ รวมทั้งจะกอใหเกิดการทำงาน
รวมกันระหวางภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปนภาคผูใชบัณฑิต (University-Industry Linkage)
อยางมีทิศทางเพิ่มขึ้น
กระทรวง อว. โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ
จึงไดจดั ทำขอมูลทักษะเพือ่ อนาคต (Future Skill Set) และตำแหนงงาน ซึง่ เปนทีต่ อ งการของอุตสาหกรรมเปาหมาย
(S-Curve) 12 กลุมอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. 2563 – 2567 ขอมูลดังกลาวไดจากการสำรวจความตองการ
บุคลากรจากภาคเอกชนครอบคลุมทุกกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย และสามารถนำไปใชเปนขอมูลตั้งตนในการ
เตรียมความพรอมดานการผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลก และการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป
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ในชวงทศวรรษทีผ่ า นมา ประเทศไทยประสบกับสภาวะแวดลอมและการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ทัง้ จากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ การทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ ความสามารถในการแขงขัน ปญหาผลิตภาพการผลิต
เปนตน ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทำใหประเทศไทยมีความจำเปนตองเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลง
ทีร่ วดเร็วโดยเฉพาะอยางยิง่ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ทีใ่ นปจจุบนั ภาคเอกชนไดมกี ารนำ
วทน. มาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมี การยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยี
ทีช่ ว ยในการผลิตสินคาตามความตองการของผูบ ริโภครายบุคคลมากยิง่ ขึน้ สรางสินคาทีเ่ ปนนวัตกรรม และสามารถ
รองรับการเติบโตของภาคการผลิตและบริการอยางเพียงพอในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในปจจุบันภาครัฐไดมี
การมุง เนนสนับสนุนใหเกิดการวิจยั และพัฒนาในกลุม อุตสาหกรรมเปาหมายทีม่ คี วามสำคัญตอการพัฒนาประเทศ
และอุตสาหกรรมทีเ่ ปน New Engine of Growth หรือเครือ่ งยนตสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตัวใหม ทีจ่ ะสราง
ความมั่งคั่งอยางยั่งยืนใหกับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการที่ประเทศไทยจะสามารถดำเนินงานไปยังทิศทาง
ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จำเปนตองใชบคุ ลากรทีม่ คี วามรูด า นวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร (Science, Technology, Engineering and Mathematics : STEM) เพิ่มมากขึ้นทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) รวมกับ บริษัท
IRIS Consulting จำกัด ไดดำเนินการสำรวจขอมูลตำแหนงงาน (Skill mapping) ซึ่งเปนที่ตองการสำหรับ 12
อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมผูมีรายไดสูงและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต อุตสาหกรรมปองกันประเทศ และ
อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เพือ่ ใหหนวยงานทางนโยบาย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม
เปนผูใ ชบคุ ลากรโดยตรง ใชเปนขอมูลอางอิงในการกำหนดมาตรการสงเสริมการพัฒนากำลังคน และเปนแนวทาง
ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะและความสามารถตามความตองการของประเทศ
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º·¹Ó
ดวย ประเทศไทยมีเปาหมายที่จะหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง โดย
การปรับเปลีย่ นโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเ ศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผานการกำหนด
นโยบายอุตสาหกรรมที่เปน New Growth Engine ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งประกอบดวย

1 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตแหงอนาคต
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
อุ ต สาหกรรมการท อ งเที ่ ย วกลุ  ม ผู  ม ี
รายไดสูงและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต
3

2 อุตสาหกรรมอนาคต ไดแก

อุตสาหกรรมหุนยนต อุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรม
เชื ้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี ช ี ว ภาพ
อุตสาหกรรมดิจทิ ลั และอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจรและ

ÊÍÇª.

อุตสาหกรรมเปาหมายเพิ่มเติม ไดแก อุตสาหกรรมปองกันประเทศ และ
อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา ซึง่ การจัดเตรียมบุคลากรเพือ่ รองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายดังกลาวสามารถดำเนินการไดหลายรูปแบบ ไดแก 1) Build
การพัฒนาบุคลากรภายในองคกร 2) Buy (Recruit) การสรรหาบุคลากรใหม
3) Borrow (Short-term) การนำบุคลากรภายนอกมาทำงานภายในองคกร
ในเวลาและขอบเขตของงานที่กำหนด และ 4) Release การปลอยใหบุคลากร
ทีไ่ มสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดออกจากองคกร ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั ลักษณะ
การดำเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค ก รอั ต ราการแข ง ขั น ทางธุ ร กิ จ และระดั บ ทั ก ษะ
ที่มีความตองการ
สอวช. ในฐานะหนวยงานที่มีบทบาทตอนโยบายการพัฒนากำลังคน
ด า นวิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย และนวั ต กรรมของประเทศจึ ง ได ท ำการสำรวจ
ขอมูลตำแหนงงานซึ่งเปนที่ตองการของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 12
อุตสาหกรรมโดยการสัมภาษณและจัดทำแบบสอบถามผูประกอบการที่อยูในแตละอุตสาหกรรมรวมกับการวิเคราะหลักษณะธุรกิจ
วัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งตำแหนงงาน สมรรถนะ ทักษะ ความรูที่จำเปน โดยใชรายไดของบริษัทเปนเกณฑในการ
คาดการณจำนวนบุคลากร เพื่อใหหนวยงานที่มีบทบาทตอการผลิตพัฒนาและเพิ่มพูนความสามารถบุคลากรใชเปนขอมูลอางอิง
ในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประเทศ
ทั้งนี้ การสำรวจครั้งนี้ มุงหมายที่จะจัดทำขอมูลตำแหนงงานที่เปนที่ตองการของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งไมไดครอบคลุม
ความตองการตำแหนงงานทั้งหมดของแตละอุตสาหกรรม แตจะเนนเฉพาะตำแหนงงานที่ใชทักษะสูง ตำแหนงงานรูปแบบใหม หรือ
ตำแหนงงานทีห่ ายาก รวมถึงวิเคราะหหาสมรรถนะในงานทีม่ คี วามสำคัญสูงในแตละตำแหนงงาน เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดไปประกอบการจัดทำ
นโยบายพัฒนากำลังคนของประเทศ อยางไรก็ตาม สืบเนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทีเ่ กิดขึน้ ในปจจุบนั ซึง่ สงผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจและการจางงาน การคาดการณจำนวนตำแหนงงานจึงมีความจำเปนทีจ่ ะตองคำนึง
ถึงผลกระทบดังกลาว การจัดทำขอมูลจึงไดทำการปรับจำนวนตำแหนงงานที่ตองการของ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ที่ได
ทำการสำรวจและเผยแพรไปกอนหนานี้ รวมถึงจำนวนตำแหนงงานที่จัดทำเพิ่มเติมของ 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (S-curve)
และ 2 อุตสาหกรรมเพิ่มเติมที่ไดรับผลกระทบของโควิด-19 ดวยเชนกัน
6

BUILD

BUY (RECRUIT)

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂã¹Í§¤¡Ã

¡ÒÃÊÃÃËÒºØ¤ÅÒ¡ÃãËÁ‹

ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁºØ¤ÅÒ¡Ã

BORROW (SHORT-TERM)

RELEASE

¡ÒÃ¹ÓºØ¤ÅÒ¡ÃÀÒÂ¹Í¡ÁÒ·Ó§Ò¹
ÀÒÂã¹Í§¤¡Ãã¹àÇÅÒáÅÐ¢Íºà¢µ
¢Í§§Ò¹·Õè¡ÓË¹´

¡ÒÃ»Å‹ÍÂãËŒºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¾Ñ²¹Ò
ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àÍ§ä´ŒÍÍ¡¨Ò¡Í§¤¡Ã
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¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã

ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´àµÃÕÂÁºØ¤ÅÒ¡ÃµÒÁÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨
Core Disruptor
กลุม บริษทั ทีเ่ ปนผูน ำในการเปลีย่ นแปลง สวนใหญ
ใหความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑรวมถึงการปรับเปลี่ยน
โมเดลทางธุรกิจ นอกจากนีอ้ งคกรทีอ่ ยูใ นกลุม ของการเปน
ผูนำสูการเปลี่ยนแปลงมักอยูในตลาดที่มีความแข็งแกรง
และเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งบุคลากรที่อยูภายใตบริษัท
เหลานีส้ ว นใหญลว นเปนบุคลากรทีม่ ที กั ษะสูง (High-Skill
Workforce)

¡ÅØ‹ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
• Software
• Technology
• Telecom
• Media

BUILD
BUY
BORROW
RELEASE

ความรวมมือระหวางหนวยงานแตละภาคสวนชวยใหการจัดเตรียมความพรอมของ
บุคลากรดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาคอุตสาหกรรมจะเปนผูกำหนดความตองการ
ภาคนโยบายสนับสนุนการพัฒนากำลังคนใหเปนไปตามทิศทางทีส่ อดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และภาคการศึกษาทำหนาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติและจำนวนตรงตามความตองการใหแก
ภาคอุตสาหกรรม

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Educational Institutions
เปนหนวยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่
สอดคลองกับความตองการดานบุคลากรของภาคเอกชน

Efficiency Enhancer
กลุมบริษัทที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพใน
การดำเนินธุรกิจ โดยเครือ่ งจักรสามารถเขาไปทดแทนการ
ทำงานของแรงงานได สวนใหญอยูในตลาดที่มีระดับการ
เติบโตทีช่ า หรือคอนขางคงที่ นอกจากนีบ้ ริษทั กลุม ดังกลาว
มักมีแรงงานสวนใหญเปนแรงงานทีม่ ที กั ษะปานกลางถึงต่ำ
(Low and Mid-Skill Workforce)

¡ÅØ‹ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
• Retail
• Banking
and Insurance
• Labor-intensive
Manufacturing

ÊÁÒ¤ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ / ÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ
Í§¤¡Ã¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹
Industry Associations

BUILD
BUY
BORROW

เปนหนวยงานที่ชวยสะทอนความตองการ
ดานทักษะและสมรรถนะที่จำเปนสำหรับ
บุคลากรในอนาคต รวมถึงการมีบทบาทนำ
ในการชวยพัฒนาบุคลากรที่ตลาดมีความ
ตองการสูงผานการสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ
รวมกันของทุกองคกรภายใตสมาคมเดียวกัน

RELEASE

Human – Machine Collaborator
กลุมบริษัทที่เนนการทำงานรวมกันระหวาง
เครือ่ งจักรและมนุษย โดยใหความสำคัญกับเครือ่ งจักรหรือ
เทคโนโลยี ในฐานะสวนเติมเต็มที่ชวยใหการทำงานของ
มนุษยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทที่อยูในกลุมนี้
มักอยูในตลาดที่มีการเติบโตในระดับปานกลางถึงระดับที่
มีความแข็งแกรงเมื่อเทียบกับตลาดในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
รวมถึงแรงงานสวนใหญที่อยูในบริษัทมักเปนแรงงานที่มี
ทักษะในระดับปานกลางถึงระดับสูง (Mid and High-Skill
Workforce)

8

¡ÅØ‹ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
• Healthcare
• Advanced
Manufacturing
• Asset
Management

BUILD
BUY
BORROW
RELEASE

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¢Í§ÃÑ°ã¹°Ò¹Ð
¼ÙŒ¡ÓË¹´¹âÂºÒÂ
Policy Maker
มีบทบาทที่สำคัญอยางยิ่งในฐานะผูกำหนดนโยบายและอำนวยความสะดวก
ใหกับองคกรภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการจัดเตรียมความพรอม
ของบุคลากรในอนาคต รวมถึงการใหงบประมาณในการสนับสนุนดานตาง ๆ
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
9

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾áÅÐà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾

Bioenergy & Biochemicals
Projected Talent Demand

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การนำผลิตผลจากภาคการเกษตร เชน ออย ปาลม ขาวโพด และมันสำปะหลัง เปนตน มาใชเปน
องคประกอบในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ พอลิเมอรและวัสดุชีวภาพ ซึ่งสวนใหญ
ผู  ป ระกอบการในอุ ตสาหกรรมดั งกล า วมั ก ดำเนิ นการวิ จ ั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ โ ดยอาศั ย
พื ้ น ฐานการผลิ ต จากศั ก ยภาพและความเชี ่ ย วชาญจากอุ ต สาหกรรมที ่ ด ำเนิ น การอยู  เ ดิ ม
จากมุมมองของผูประกอบการหลักตอทิศทางในอนาคตของอุตสาหกรรมดังกลาว
พบวาในอุตสาหกรรมยอยเคมีชวี ภาพและอุตสาหกรรมยอยพอลิเมอรและวัสดุชวี ภาพ อุตสาหกรรม
Oleochemicals มีแนวโนมเติบโตและไดรับความสนใจอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑอน่ื ๆ ทีต่ อ ยอดจากน้ำมันปาลม เชน การผลิตกลีเซอรีน (Glycerin) กรดไขมัน (Fatty acid)
และ Minor component เปนตน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพกำลังอยูในชวงที่เติบโต
และสามารถพัฒนาไดอยางตอเนือ่ ง ดวยในปจจุบนั การลดการใช
พลาสติกซึง่ เปนอันตรายตอสิง่ แวดลอมมีแนวโนมไดรบั ความสนใจ
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ทุกบริษัทที่มีวัตถุดิบ
ชี ว ภาพ ต า งมี เ ป า หมายในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ เ คมี ช ี ว ภาพ
(Bio-Chemical) และผลิ ต ภั ณ ฑ พ อลิ เ มอร แ ละวั ส ดุ ช ี ว ภาพ
(Bio-Polymer & Material) เนื่องจากทุกบริษัทตางมองเห็น
แนวโนมการเติบโตของธุรกิจดังกลาวซึ่งมีสวนตางกำไรสูง

อุ ต สาหกรรมย อ ยเชื ้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพนั ้ น มี แ นวโน ม
จะพัฒนาจากการผลิตไบโอดีเซลแบบ B7 สูการเปนไบโอดีเซล
แบบ B10 ที่มีสวนผสมของไบโอดีเซล 10% รวมถึงการผลิต
ไบโอเอทานอล (Bio-ethanol) ที่จะถูกยกระดับจากกระบวนการ
ผลิตเชือ้ เพลิงชีวภาพรุน ที่ 1 (1st generation) สูก ระบวนการผลิต
ในรุน ที่ 2 หรือการนำของเสียหรือสวนเหลือใชจากภาคการผลิตใน
ภาคการเกษตร (Agricultural waste) มาผลิตเปนผลพลอยไดอน่ื ๆ

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 9,836 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

2,860
1,550

1,230

1,230
801

745

495

365

250

250

60

Functional Competency
10

7
6
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

Electrical Engineer

Molecular Biologist

Genetic Engineer
and Scientist

Plastics Engineer

Electrical
Technician

Chemical/
Biological Engineer

Biochemist

Agricultural
Specialist

Mechanic
Technician

Top Talent Demand

Mechanical
Engineer

Common
Required

Biologist

Critical Positions & Required Functional Competency

Downstream Processing
Bioinformatics
Bio-Safety
Genetic Modification
Marker Assisted Breeding
Upstream Processing
Biomass Gasification
Electrical Installation and Maintenance
Enzyme Technology
High Throughput Screening
Machine Control
Mechanical Engineering Design
Synthetic Biology
Molecular Biology
Anaerobic Digestion
Direct Combustion
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 250 ºÃÔÉÑ·

·ÕèÁÒ : IRIS Consulting
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾áÅÐà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Downstream Processing
¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ¼Å¼ÅÔµËÅÑ§¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃËÁÑ¡

Work in compliance with GMPs

Level
Proficiency
Level

4
Prepare process materials

Proficiency

Level

3

Weigh, dispense, and label raw materials for use in
production, dispense consumables and intermediates,
control and reconcile inventory with enterprise control
system (MRP, SAP, manual database), prepare and sterilize
buffers and solutions, sample and test buffers and
solutions, transfer buffers and solutions to use point

Clean and maintain production areas
Proficiency

Level

2

Perform basic manufacturing operations
Proficiency

Level

12

1

Inspect materials at all stages of process to determine
quality or condition, participate in the installation, modiﬁcation,
and upgrade of equipment, operate, monitor, and maintain
equipment, tools, and work station, recognize and respond
appropriately to atypical events, participate in troubleshooting
and root cause analysis of operations

Housekeeping / pest control, sanitize and clean of
controlled spaces, preparation of cleaning materials and
solutions, assist in environmental monitoring for routine
and changeover operations, document cleaning.

Prepare equipment
Clean CIP vessels, transfer lines, and ﬁlter trains, Clean COP
equipment, dehydrogenate components and equipment,
sterilize SIP vessels, transfer lines, and sampling ports,
perform pressure test, prepare and assemble components
and equipment, autoclave components and equipment,
perform WFI ﬂush of transfer lines, perform scheduled
sanitizations of hoods

Assists in environmental monitoring activities,
follow SOPs for all operations, records process
data and completes batch records as required,
maintain equipment logbooks, control and
receipt of raw materials, maintain equipment
and processes in a validated state, working
in controlled/classiﬁed areas (gowning,
aseptic technique), ensure appropriate ﬂow
of personnel, equipment, and materials

Perform downstream
manufacturing operations
Separate cells from media using centrifugation
or ﬁltration (TFF or depth ﬁltration), perform
cell disruption techniques (mechanical or
chemical), perform aqueous separations (liquid
extraction, precipitation), perform chemical/
enzymatic modiﬁcations to product, perform
normal ﬂow and tangential ﬂow ﬁltration
(including microﬁltration, ultraﬁltration, or
deﬁltration), Prepare chromatography columns
(assembly, sanitization, resin packing, evaluation),
perform chromatography steps (equilibrate,
load, wash, elute, clean, store), perform viral
clearance (removal/inactivation) steps.

·ÕèÁÒ : The Northeast Biomanufacturing Center and Collaborative (NBC2), National Science Foundation Advance
Technology Education Regional Center, US Guidelines for Biosafety Laboratory Competency, U.S.
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾áÅÐà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Bio-Safety
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¼Å¡ÃÐ·ºáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
µ‹Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ·Ò§ªÕÇÀÒ¾

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency
Proficiency

Level

1

Level

2

3

4

Potential hazard-entry level
Biologic materials: Describe the concept of biohazardous
materials, recognize potential hazards associated with
biohazardous materials handled in the laboratory,
utilize control measures and work practices with biologic
materials, recognize hazards associated with various
procedures
Research animals: Describe inherent hazards associated
with research animals, describe possible route of
exposures to personnel in relation to the animal
procedures used, describe control measures and work
practices to mitigate the risks associated with research
animals and report on effectiveness to supervisors
14

Potential hazard-senior level

Chemical materials: Identify chemicals used in the
laboratory, describe hazards associated with chemicals
used in laboratory procedures, recognize control
measures and work practices to be used when working
with chemicals
Radiologic materials: Identify radiologic materials used
in the laboratory, describe hazards associated with
use of radiologic materials, recognize control measure
and work practices to be used when working with
radiologic materials, describe monitoring devices
(e.g., Geiger counters and dosimetry badges)
Physical environment: Describe control measures and
work practices to be used when physical hazards
are present

Potential hazard-mid level
Biologic Materials: Distinguish biohazardous from
nonhazardous materials, explain the potential
hazards associated with the biologic materials
handled in the laboratory, ensure utilization of
established hazard controls for biologic materials
used in laboratory procedures, discuss hazards
associated with various procedures
Research animals: Identify inherent hazards
associated with research animals, identify inherent
hazards associated with research animals, implement
control measures and work practices to mitigate
risks associated with research animals
Chemical materials: Ensure chemical inventory
is complete, explain hazards associated with
chemicals used in the laboratory procedures,
implement control measures and work practices
to be used when working with chemicals
Radiologic materials: Ensure list of radiologic
materials used in the laboratory is complete,
explain hazards associated with use of radiologic
materials, Implement control measure and work
practices to be used when working with radiologic
materials, demonstrate proper operation and
use of monitoring devices
Physical environment: Implement control measures
and work practices to be used when working with
physically hazardous materials

Biologic materials: Ensure personnel’s knowledge
of biohazardous materials, manage biohazardous
materials, establish hazard controls for biologic
materials used in laboratory procedures, assess
procedures for hazardous components
Research animals: Assess the inherent hazards
associated with research animals, implement
control measures and work practices to mitigate
risks associated with research animals, develop
control measures and work practices to mitigate
risks associated with research animals
Chemical materials: Establish chemical inventory,
assess personnel’s knowledge of hazards associated
with chemicals used in laboratory procedures,
assess personnel’s knowledge of hazards associated
with chemicals used in laboratory procedures
Radiologic materials: Establish inventory of radiologic
materials used in the laboratory, assess hazards
associated with use of radiologic materials
(collaborate with radiation safety personnel, as
needed), establish control measure and work
practices to be used when working with radiologic
materials (collaborate with radiation safety
personnel, as needed), evaluate monitoring
devices for suitability in detecting radioisotopes
to be used (collaborate with radiation safety
personnel, as needed)
Physical environment: Ensure identiﬁcation of
physical hazards present in the laboratory, establish
control measures and work practices to be used
when working with physically hazardous materials
(collaborate with safety professionals, as needed)

·ÕèÁÒ : The Northeast Biomanufacturing Center and Collaborative (NBC2), National Science Foundation Advance
Technology Education Regional Center, US Guidelines for Biosafety Laboratory Competency, U.S.
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´µÑé§ÈÙ¹ÂÃÇºÃÇÁáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ¼ÙŒºÃÔâÀ¤áÅÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂ‹ÍÂ·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ
à¡ÕèÂÇ¡ÑºË¹‹ÇÂ¨Ñ´à¡çº¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¼ÅÍÍ¹äÅ¹ áÅÐ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÍÑ¹µÃÒÂ¨Ò¡ÍÔ¹à·ÍÃà¹çµ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨Ô·ÑÅ
อุตสาหกรรมดิจิทัลประกอบไปดวย 6 อุตสาหกรรมยอย คืออุตสาหกรรมการ
พัฒนาและใหบริการซอฟตแวร อุตสาหกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทั้งในและตางประเทศ
อุตสาหกรรมการจัดตัง้ ศูนยรวบรวมและวิเคราะหขอ มูลผูบ ริโภค อุตสาหกรรมการใหบริการ
เกี่ยวกับหนวยจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลออนไลนและการปองกันอันตรายจาก
อินเทอรเน็ต อุตสาหกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสื่อสรางสรรคและ
แอนิเมชัน ซึ่งในแตละอุตสาหกรรมมีโครงสรางและทิศทางในอนาคตที่แตกตางกันดังนี้

ปจจัยสำคัญทีม่ ผี ลตอการเติบโตคือบริษทั ไทยทีม่ คี วามสนใจ Data Center และ Cloud Service
ในไทยมากขึน้ เนือ่ งจากแตละบริษทั มีการสำรองขอมูลในจำนวนมหาศาล รวมถึงมีความเชือ่ มัน่ ตอ Data Center
และ Cloud Service ของไทยในดานมาตรฐานที่เทียบเทากับผูใหบริการในตางประเทศ ซึ่งจากมุมมอง
ของผูประกอบการคาดการณวาในป 2564 Cloud Service รวมถึงฮารดแวร ซอฟตแวร และบริการตาง ๆ
ที่ทำงานบนระบบ Cloud ในประเทศไทยจะมีมูลคาตลาดรวมสูงถึง 48,000 ลานบาท

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÁ×Í§ÍÑ¨©ÃÔÂÐ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐãËŒºÃÔ¡ÒÃ«Í¿µáÇÃ
มีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องโดยเฉพาะ
ปจจัยจากการเติบโตของการใช Mobile Application
รวมทั ้ ง การนำซอฟต แวร ไ ปใช ใ นอุ ต สาหกรรมต า งๆ
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งจาก
มุมมองของผูประกอบการยังพบวาอุตสาหกรรมดาน
ซอฟตแวรมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการ
พัฒนา Platform ที่ใหบริการในรูปแบบ End-to-End,
Digital Service และ Platform Service ที่มีรายได
ในรูปแบบ Transaction Based แทนรูปแบบการใหบริการ
ในลักษณะ Service Integration ที่มีรายไดในรูปแบบ
Upfront Fee

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾Ò³ÔªÂÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
ปจจัยสำคัญทีม่ ผี ลตอการเติบโตของอุตสาหกรรมพานิชยอเิ ล็กทรอนิกสทง้ั ในและตางประเทศ คือ
การเกิดขึ้นของพรอมเพย (PromptPay) และสังคมไรเงินสด (Cashless Society) นอกจากนี้ยังรวมถึง
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคที่นิยมซื้อสินคาผานระบบอินเตอรเน็ตมากขึ้นและการเขามาทำตลาด
ในประเทศไทยของผูเลนรายใหญในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของโลก ซึ่งจากมุมมองของผูประกอบการ
พบวา การทำธุรกิจในรูปแบบ Sharing Economy หรือเศรษฐกิจแบบแบงปนจะเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรม
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสมากยิง่ ขึน้ ในฐานะตัวกลางที่ชวยจับคูทางธุรกิจระหวางผูซื้อและผูขายภายใตระบบการ
ซื้อขายอิเล็กทรอนิกส
16

ในการใชเทคโนโลยีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ของอุปกรณตาง ๆ นั้น ปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเติบโตคือ
มาตรการสงเสริมการลงทุนกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
จากหนวยงานภาครัฐ มีการสนับสนุนดานนโยบายเพือ่ สงเสริม
การลงทุนในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้จากมุมมอง
ของผู  ป ระกอบการพบว า ป จ จั ย สำคั ญ คื อ การที ่ ภ าครั ฐ
มีนโยบายเรงดวนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยจะดำเนินการ
เรงดวนใน 7 จังหวัดรวมถึงการเกิดขึ้นของ ASEAN Smart
Cities Network (ASCN) ที่จะชวยพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
อยางตอเนื่อง

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊ×èÍÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤áÅÐáÍ¹ÔàÁªÑ¹

มีแนวโนมการเติบโตเชนเดียวกับอุตสาหกรรมอืน่ ๆ
โดยปจจัยสำคัญที่มีผลตอการเติบโตคือการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐ รวมถึงการไดรบั การยอมรับจากตางประเทศ
ในด า นคุ ณ ภาพของแอนิ เ มชั น ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรที ่
ไมแตกตางกับสตูดิโออื่น ๆ ในระดับโลก อีกทั้งในมุมมอง
ของผู  ป ระกอบการนั ้ น อุ ต สาหกรรมสื ่ อ สร า งสรรค แ ละ
แอนิ เ มชั น ในไทยสามารถเป น ศู น ย ก ลางในภู ม ิ ภ าคได
ในอนาคต
17

597 597

597 597

548

414

414

214

214

214

214

214

53

Modeler

686 597

Security Architect

686

Infrastructure
Architect

980

Infrastructure Engineer

1,194

Cloud Engineer

2,405

Embedded Systems
Engineer

3,366

Data Center Engineer

Projected Talent Demand
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4,887

Data Engineer

Digital

5,287

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

5,767
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Functional Competency
18

9
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Security Engineer

Graphic Designer

Sound Design

Editor

Animator

Project Manager

Software Quality
Assurance Engineer

Applications Developer

Digital Marketing

Artist

Mobile Developer

Front-End Developer

Full Stack
Web Developers

Full-Stack Developer

Top Talent Demand

Data Scientist

Common Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Security Architecture
Network Configuration
Security Assessments
Security Configuration
Data Visualization and Data Engineering
Disaster Recovery Management
Infrastructure Deployment
Dynamic Animation
Motion Graphic
Analytics and Computational Modelling
Infrastructure Design
Vulnerability Testing
Music, Sound Effect, Voice Over
Application Development
Cyber Incident Management
Data Design
Data Engineering
Data Migration
Character Setup
Applications Integration
Network Administration and Maintenance
UX/UI Design
Layout
Lighting
Agile Software Development
Content Management System
Software Design
Software Testing
System Integration
Web Development
Art Direction Development
Conceptual Design Development
Project Management and Development
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 2,994 ºÃÔÉÑ·

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨Ô·ÑÅ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Security Assessments

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Proficiency
Proficiency

Proficiency
Proficiency

Level

1

Level

2

Execute vulnerability scans and conduct
research on exploitation of system
vulnerabilities, and interpret findings
to identify security lapses
Have sufﬁcient knowledge on application and usage
of basic vulnerability assessment tools and tests,
general process and technical requirements of
penetration testing, system security vulnerabilities and
threats and internal and external security standards
Perform technical coordination of vulnerability
assessments and penetration testing according to
test plan templates
Execute vulnerability scans on smaller systems, using
basic vulnerability assessment tools and tests
Document the results of security assessments and
tests, according to test plan guidelines
Identify security lapses in the system or security
mechanisms, based on issues documented from
vulnerability scan results
Record evidence of controls which are inadequate or
not duly enforced
Conduct research on threat actors, their techniques
and ways in which vulnerabilities in security systems
can be exploited
20

Level

3

Level

4

Conduct authorized penetration testing of
systems and to expose threats, vulnerabilities
and potential attack vectors in a system
Have sufﬁcient knowledge on process and techniques
for secured source code review, threat modelling
techniques, penetration testing techniques and
methodologies, penetration testing tools and their usage,
network monitoring tools and their usage, vulnerability
assessment tests and interpretation of results, range
and types of security loopholes and threats
Carry out threat modelling and secured source
code review
Conduct authorized penetration testing of systems
consisting of a range of penetration testing
methodologies, tools and techniques
Use a suite of network monitoring and vulnerability
scanning tools to assess the threats and vulnerabilities
in a system
Identify vulnerability exploitations and potential
attack vectors into a system and analyze vulnerability
scan results to size and assess security loopholes and
threats
Evaluate if current systems can overcome emerging
threats and hacking techniques
Assess current security practices and control against
expected performance parameters or guidelines
Develop a vulnerability assessment and penetration
testing report, highlighting key threats and areas for
improving system security

Authorize and establish organization guidelines
and strategies for security testing, and determine
the future-readiness of the organization's
security posture
Design security testing plan, and perform
advanced, authorized penetration testing
as well as intelligence analysis on cyber
attack incidents
Have sufﬁcient knowledge on organizational objectives
of vulnerability assessment and penetration testing,
key components and methodologies in the design of
security testing activities, advanced threat modelling,
hacking, penetration testing and source code review
techniques and data and trend analysis in cyber attacks
Design security testing plan and evaluation criteria
for vulnerability assessments and penetration testing
activities
Manage the implementation of vulnerability
assessments and penetration testing activities, in
line with the organization-wide strategy
Implement advanced threat modelling and source
code review techniques
Conduct advanced, authorized penetration testing
of highly complex and secure systems
Analyze patterns in incident data to identify new
and emerging trends in vulnerability exploitation
and hacking techniques

Have sufﬁcient knowledge on design guidelines and best
practices for threat modelling, vulnerability assessment,
penetration tests and source code review, organization
priorities and IT security objectives and new and emerging
trends in cyber attacks, hacking techniques and security
threats
Establish organization guidelines and methodologies
for the design and conduct of vulnerability assessments
and penetration testing activities
Lead security reviews, specifying the IT systems,
applications, processes, people to be assessed
Develop comprehensive criteria for assessing the
effectiveness of security mechanisms and controls
Develop implementation strategies for vulnerability and
penetration testing activities to ensure organization-wide
consistent of information security plans
Authorize penetration testing activities on organization's
systems, in line with business priorities and security
requirements
Synthesize key organizational implications from vulnerability
assessment and penetration testing reports
Evaluate the future readiness of the organization's
security posture in light of the organization's mission
and the changing technological environment

Lead advanced analysis of intrusion signatures,
techniques, and procedures associated with cyber
attacks
Determine hacking techniques and attacks that the
organization’s systems are most vulnerable to
Reﬁne test plan templates to model after new and
advanced hacking actions
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨Ô·ÑÅ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Data Visualization and Engineering

4

¡ÒÃ»ÃÐÁÇÅ¢ŒÍÁÙÅà»š¹ÀÒ¾áÅÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¢ŒÍÁÙÅ

Proficiency
Proficiency

Proficiency
Proficiency

Level

1

Level

Utilize appropriate tools, systems and techniques
to collect, store, extract, transform and load data
according to set guidelines
Have sufﬁcient knowledge on data collection process
and methodologies, usage of data collection tools,
data handling, cleaning and processing techniques,
merging of datasets and key considerations, data
validation methods and criteria, quality indicators of
data, usage of database management system software
Apply appropriate data collection tools and techniques
to collect data from various sources
Merge varying datasets from disparate sources into
a common structure
Clean the data, checking for outliers or errors, validate
data from different data sets to verify accuracy and
minimize errors
Check the structure and quality of warehouse data
against standard guidelines and data purpose and usage
Utilize database management system software to
perform simple data processing
Create databases to store electronic data , maintain
documentation as per the organization’s methodology
for Extract, Transform and Load (ETL) processes
22

2

Level

3

Level

Implement data management processes
and systems to map data sources, processes
and relationships, and transform and process
multiple streams of data
Have sufﬁcient knowledge on data speciﬁcations
and requirements, variety of data sources,
relationship, identiﬁcation and mapping among
different data sources and systems, range of tools
to gather, process and optimize accuracy and
functionality of data, methods and considerations
to process multiple streams of data, data
transformation techniques and trade offs between
data access optimization and loading or resource
utilization factors
Identify relevant data sources, processes and
relationships in accordance to business requirements
Propose methods and tools to gather data, process
data, and minimize confounding variables and
data limitations
Apply data analysis and data proﬁling to improve
the clarify, quality and integrity of valid data
Process multiple streams of data using data systems,
utilize data systems and platform capabilities to
solve new data problems, transform data to meet
business requirements
Create supporting documentation with metadata
and diagrams of entity relationships, business
processes and process ﬂow
Operate data warehouse systems to balance
optimization of data access with loading and
resource utilization factors

Lead the creation of data management procedures
and oversee the integration of data, ensuring
optimization of the organization's data pipeline

Translate business requirements into data
structures and processes to standardize data,
verify data reliability and validity, store,
extract, transform, load and integrate data
Have sufﬁcient knowledge on relationship between
business requirements and data requirements, and
critical implications, best practice methodologies
in data validation, key design elements of data storage
mechanisms, key design elements and considerations
of data Extract, Transform and Load (ETL) processes,
key design elements and considerations of data
integration and business and process rules of
target systems
Develop efﬁcient processes to standardize and
maintain data deﬁnitions, sources and quality
Develop data warehouse process models, including
sourcing, loading, transformation and extraction
Design data validation methodology to verify
reliability and validity of data

Have sufﬁcient knowledge on evolving business
requirements, and impact on data needs, end-to-end
management of organization-wide data pipeline and
processes, effectiveness of various data systems,
and applicability to organizational context, direct and
indirect impact of changing or integrating data processes
and systems and best practices in optimizing data
pipeline elements
Maintain an updated view of the business requirements,
the respective source data systems and data models
in the organization
Lead the creation, reﬁnement and enforcing of data
management procedures and conventions
Direct the design of the organization's Extract, Transform
and Load (ETL) processes to support business needs
Establish alignment among the data ETL processes
throughout the pipeline to maximize efﬁciency for
data processing
Manage the integration of data into a uniﬁed interface
Manage the optimization of the various data processing
elements in the organization's data pipeline

Design staging databases to store the data temporarily
before moving them into the target system
Design extraction process for consolidating data
from multiple data source systems
Translate complex functional and technical business
requirements into detailed data structures and designs
Develop data integration procedures, managing
the alignment of data availability and integration
processes

·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃºÔ¹áÅÐâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมหลัก 2 สวน คือ
อุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมโลจิสติกสรวมถึงโครงสรางพืน้ ฐานดานโลจิสติกส
โดยมีรายละเอียดของแตละอุตสาหกรรมดังนี้
อุตสาหกรรมการบินเปนอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยางกาวกระโดดจากความตองการของผูโดยสารโดยเฉพาะผูโดยสาร
จากสายการบินตนทุนต่ำ ผลที่ตามมาคืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอากาศยานและการซอมบำรุง
รวมถึงการผลิตบุคลากรเพือ่ ตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรมมีการเติบโตเพิม่ ขึน้ ตามไปดวย ซึง่ ในมุมมองของผูป ระกอบการพบวา
การซอมบำรุงอากาศยานในประเทศไทยจะขยายตัวตามการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนและ
อินเดียซึง่ นิยมเดินทางมายังประเทศไทยมากขึน้ นอกจากนีด้ ว ยศักยภาพของชางซอมบำรุงไทยทีไ่ ดรบั การยอมรับจากสายการบินทัว่ โลก
ในขณะที่การผลิตชิ้นสวนอากาศยานยังไมสามารถขยายการผลิตไดมากนัก เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกลาวตองอาศัยความชำนาญและ
การรับรองมาตรฐานซึ่งมีความซับซอนและใชระยะเวลานาน สวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม โดย
สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทเอกชนมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตำแหนงนักบินและชางซอมบำรุงอากาศยาน

อุตสาหกรรมโลจิสติกสรวมถึงโครงสรางพื้นฐานดานโลจิสติกส มีปจจัยที่สงผลตอการขยายตัวทั้งจากนโยบาย
ของภาครัฐ ภูมิศาสตรดานตำแหนงที่ตั้ง รวมถึงการเติบโตขึ้นของการซื้อขายสินคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งสงผล
โดยตรงตอการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส ซึง่ รวมถึงการขนสงยอยแบบเรงดวน (On-demand Logistic) ทีม่ อี ตั รา
การเติบโตสูงขึน้ มากในปจจุบนั และจากมุมมองของผูป ระกอบการหลักในอุตสาหกรรมมองวา ธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส
ในประเทศไทยมีการแขงขันสูง ทั้งดานราคาและความเร็ว และอำนาจในการตอรองของลูกคาสูงกวาผูใหบริการ
อยางไรก็ตาม ดวยอัตราการเติบโตและมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมดังกลาว ทำใหยังมีผูประกอบการหนาใหมเขามา
เปนผูเลนในตลาดอยางตอเนื่อง

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 29,289 ¤¹
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906

756

591

379

291

207

202

163

Quality Engineer

1,364 1,314 1,041

Engineer

1,998 1,995 1,882 1,872

Flight Operations
/Flight Dispatcher
Officer

2,356

Air Cargo Executive

Projected Talent Demand

3,920

Manufacturing
Engineer /Production
Engineer

Aviation
& Logistics

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

7,914

84

54
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NDT (Non
Destructive Tester)
Checker
Health, Safety and
Environmental
Officer

Flight Instructor

General Worker
/Operator

Brokerage Supervisor
/Freight Supervisor

Logistics Solutions
Specialist / Engineer

Licensed Aircraft
Maintenance
Engineer

Air Cargo Officer

Cabin Crew

Aviation/Aircraft
Maintenance
Technician

Pilot

Logistics Data
Specialist
/Data Analyst

Accident and Incident Response Management
Aircraft Emergency Management
Aircraft Manual Handling
Aerospace Maintenance Practices
E-Logistics IT Solutioning
Aircraft Turnaround Coordination
Aircraft Take-Off Operations
Airline Representation and Station Management
Machining Process Plan Development
Aircraft Aerodynamics, Structures, Systems
Select Aerospace Materials and Hardware
Supply Chain Solution/Model/Plan/Strategy
Time Sensitive Cargo Delivery Management
Warehouse Automation Application

Project Engineer

8
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5

Warehouse Officer/
Inventory Controller

Top Talent Demand

Ground Services
Officer

Common Required

Functional Competency

Critical Positions & Required Functional Competency

·ÕèÁÒ : IRIS Consulting
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Functional Competency
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4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

NDT (Non
Destructive Tester)
Checker
Health, Safety and
Environmental
Officer

Quality Engineer

Engineer

Flight Operations
/Flight Dispatcher
Officer

Air Cargo Executive

Manufacturing
Engineer /Production
Engineer

Flight Instructor

General Worker
/Operator

Brokerage Supervisor
/Freight Supervisor

Logistics Solutions
Specialist / Engineer

Licensed Aircraft
Maintenance
Engineer

Air Cargo Officer

Cabin Crew

Aviation/Aircraft
Maintenance
Technician

Pilot

Logistics Data
Specialist
/Data Analyst

Project Engineer

Warehouse Officer/
Inventory Controller

Top Talent Demand

Ground Services
Officer

Common Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Behavioral Analysis and Predictive Screening
Cabin Safety Management
Data and Statistical Analytics
Engineering Optics and Optical Metrology
Maintain Aircraft Navigation and Auto Flight
Maintain Airframe Systems
Transportation Hub/Control Center Administration
Assembly of Mechanical Machines
Autonomous Logistics Design and Application
Cargo Load Planning
Cloud Computing Application
Computer-integrated Manufacturing
Dangerous Goods (DG) Management
Design Tool, Jigs, Fixtures for Advanced Manufacturing
Flight Disruptions and Irregular Operations
Maintain Aircraft Communication Systems
Maintain Aircraft Fuel and Engine Systems
Maintain Airframe Electrical Systems
Maintain Sheet Metal Structures
Order Fulfilment Administration
Pre-Flight Preparation
Pricing for Cargo Services and Operations
Radiographic Inspections
Ultrasonic Inspections
Warehouse Facility Security Control
Aircraft Landing Operations
Cargo Security Control
Cargo Tracking System Administration
Cargo Transit and Transshipments Management
Eddy Current Inspections
Electrical Terminations and Connections
Import and Export Documentation Administration
Inclement Weather Operations and Planning
Liquid Penetrant Inspections
Magnetic Particle Inspections
Maintain Aircraft Cabin Equipment
Post-Landing Operations
Principles of Electrical Fundamentals
Principles of Gas Turbine Engine
Solid Model and Drafting for Machine Part
Transportation Route and Schedule Planning
Warehouse Layout Design
Air Cargo Operations Management
Cargo Receipt and Inspection
Cold Chain Operations Administration
Manage Advanced Tool-room Machining
Unit Load Devices Management
Warehouse Inventory Control/Audit
Warehouse Management System (WMS)
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 9,268 ºÃÔÉÑ·
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃºÔ¹áÅÐâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Accident and Incident Response Management
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃµÍºÊ¹Í§µ‹ÍÍØºÑµÔàËµØáÅÐàËµØ¡ÒÃ³·ÕèäÁ‹¤Ò´¤Ô´

Proficiency
Proficiency
Proficiency
Proficiency

Level

1

Level

Execute emergency response plans
during accidents and incidents
Have sufﬁcient knowledge on types of emergency
situations in the aviation industry, notiﬁcation
processes for accidents and incidents, classiﬁcation
of accidents and incidents, lessons uncovered from
past accidents and incidents, Standard Operating
Procedures (SOPs) to respond to accidents and
incidents, emergency response plans and procedures,
procedures to report accidents and incidents and
documentation and records requirements for
accidents and incidents
Identify appropriate agencies and organizations to
respond to accidents and incidents
Explain procedures for communication to aviation
stakeholders during accidents and incidents
Determine the classiﬁcation of accidents and
incidents in the aviation industry, communicate
status of accidents and incidents to relevant
stakeholders and departments
Compile and complete documentation for
accidents and incidents
28

2

Level

3

Level

4

Administer evacuation and first aid
procedures at accident and incident sites
Have sufﬁcient knowledge on types of emergency
situations in the aviation industry, classiﬁcation of
accidents and incidents, evacuation procedures,
access control procedures, ﬁrst aid procedures,
concept of Notice to Airmen (NOTAM) and NOTAM
issuance procedures, emergency response plans and
procedures, procedures to report accidents and
incidents, local and international guidelines such
as International Civil Aviation Organization (ICAO)
Annex for Aircraft Accident and Incident Investigation
and Dangerous Goods Regulations (DGR)
Support the establishment of control zones and/or
emergency response center
Evaluate the severity of accidents and incidents
Identify stakeholders to be alerted during accidents
and incidents
Organize the orderly evacuation of people from
accident and incident sites, control access to
accident and incident sites
Review law enforcement and security needs during
large-scale accidents and incidents
Apply ﬁrst aid procedures on injured parties
Interpret NOTAMs to determine required follow-up
actions

Drive strategies to enhance the readiness
of the organization to respond to accidents
and incidents
Have sufﬁcient knowledge on types of emergency
situations in the aviation industry, performance
standards of the airports, airport agencies and
stakeholders when responding to accidents and
incidents, accident and incident debrieﬁng techniques,
response strategies deployed for accidents and
incidents in other countries, procedures to report
Oversee the management of accidents and accidents and incidents, new technologies to enhance
incidents, from planning to command and emergency response readiness in the aviation industry,
control in the emergency response center procedures and techniques to respond to media
during large-scale accidents and incidents, local and
Have sufﬁcient knowledge on types of emergency
international guidelines such as International Civil
situations in the aviation industry, formation and
Aviation Organization (ICAO) Annex for Aircraft Accident
functions of an emergency response center, roles
and Incident Investigation
and responsibilities of an incident commander,
procedures to develop tactical plans during
Formulate strategies to enhance the readiness of
accidents and incidents, emergency operations
airport agencies and stakeholders to respond to
strategies, procedures to report accidents and
accidents-incidents
incidents, emergency preparedness assessments,
Assemble the mobilization of resources to meet law
local and international guidelines such as
enforcement and security needs during accidents-inInternational Civil Aviation Organization (ICAO)
cidents
Annex for Aircraft Accident and Incident Investigation
and Dangerous Goods Regulations (DGR)
Review effectiveness of emergency response center
operations during and after accidents and incidents
Establish control zones and/or emergency
response center to manage incidents and
Lead de-brieﬁng exercises after accidents and
accidents
incidents
Act as incident commander by applying relevant
Drive the development of procedures and policies
strategies of emergency operations
to manage threats to airport safety
Develop tactical plans to maintain control of
emergency and incident sites
Evaluate on-site accident and incident response
capabilities

Devise coordinated plans with external agencies
such as hospitals and Singapore Police Force (SPF)
for large-scale accidents and incidents

Develop processes to coordinate accident and
incident response plans with Air Trafﬁc Control
(ATC), airport agencies and relevant stakeholders
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
29

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃºÔ¹áÅÐâÅ¨ÔÊµÔ¡Ê
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Aircraft Emergency Management
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàËµØ©Ø¡à©Ô¹·Ò§ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹

Perform Safety and Emergency Procedures
(SEP) to retain control of aircraft during
emergency situations

Assess the severity of emergency situations and
impact on ﬂight safety

Have sufﬁcient knowledge on types of aircraft emergency situations, shut-down procedures,
Emergency and Abnormal Checklist (EAC), Quick Reference Handbook (QRH), aircraft operating
manuals including normal, abnormal and emergency procedures such as engine ﬁre, singleand twin-engine operations and cabin decompression for speciﬁc aircraft types, operation
of aircraft systems, management of instrument failures, Upset Prevention and Recovery (UPR)
procedures, types and usage of emergency equipment, roles and responsibilities of crew
members during emergency situations and local and international guidelines such as Air
Operator Certiﬁcate Requirements (AOCR), Air Navigation Regulations (ANR) and Airline
Operations Manual (AOM)
Assess the severity of emergency situations
Manage communication with airlines and Air Trafﬁc
Control (ATC) during emergency situations
Determine appropriate actions based on QRH

Proficiency

Have sufﬁcient knowledge on types of aircraft
emergency situations, Emergency and Abnormal
Checklist (EAC), Quick Reference Handbook (QRH),
aircraft operating manuals including normal, abnormal
and emergency procedures such as engine ﬁre,
single- and twin-engine operations and cabin
decompression for speciﬁc aircraft types, operation
of aircraft systems, management of instrument
failures, Upset Prevention and Recovery (UPR)
procedures, types and usage of emergency
equipment, roles and responsibilities of crew
members during emergency situations and local
and international guidelines such as Air Operator
Certiﬁcate Requirements (AOCR), Air Navigation
Regulations (ANR) and Airline Operations Manual
(AOM)

4

Level

Proficiency

Manage the overall handling of aircraft and
Safety and Emergency Procedures (SEP)
during aircraft emergency situations

3

Execute UPR procedures and SEP
Oversee crew brieﬁngs and direct crew to resolve
emergency situations

Level

Conduct passenger safety brieﬁngs during emergency

1

2

Approve and make ﬁnal decisions on emergency
responses
Oversee safe aircraft operations based on aircraft
serviceability and performance
Aid in investigations on aircraft emergency situations

Communicate with airlines and Air Trafﬁc Control
(ATC) during emergency situations
Determine appropriate actions based on QRH

Execute UPR procedures and SEP

Conduct passenger safety brieﬁngs during emergency
situations

Operate the aircraft based on aircraft serviceability
and performance
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃá¾·Â¤ÃºÇ§¨Ã
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร ประกอบไปดวยอุตสาหกรรมหลัก 2 สวน คืออุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับเครื่องมือแพทยและการใหบริการดานการแพทยผานอินเทอรเน็ตและสมารทโฟน และ
อุตสาหกรรมยาทั้งในสวนการวิจัยยาและผลิตยาที่ทันสมัยและการวิจัยและผลิตยาชีววัตถุคลายคลึง
(Biosimilar) โดยในทุกกลุมอุตสาหกรรมยอยมีปจจัยที่สงผลตอการเติบโตคือ การเพิ่มขึ้นของจำนวน
ผูสูงอายุและผูมีความพิการทางรางกาย ความพรอมของผูประกอบการในอุตสาหกรรม คุณภาพที่ไดรับ
การยอมรับจากทั้งในและตางประเทศ รวมถึงตนทุนในการผลิตและคาใชจายดานบุคลากร

ในมุมมองของผูประกอบการดานเครื่องมือแพทย
และการใหบริการทางการแพทยโดยใชเทคโนโลยีพบวา
ความต อ งการใช เ ทคโนโลยี เ พื ่ อ การเข า ถึ ง การบริ ก าร
ทางการแพทย ม ี ค วามต อ งการจากผู  ป  ว ยเพิ ่ ม มากขึ ้ น
ซึง่ โรงพยาบาลขนาดใหญทง้ั ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
มีการเตรียมความพรอมในเรื่องดังกลาว อยางไรก็ตาม
ตนทุนในการใชเทคโนโลยีดา นการแพทยปจ จุบนั มีตน ทุนสูง
ทำใหเทคโนโลยีบางสวนยังไมไดถูกนำเขามาใชรวมถึง
พัฒนาโดยผูประกอบการภายในประเทศ

อุ ต สาหกรรมการวิ จ ั ย และพั ฒ นายาในประเทศไทย
ตลาดยาชี ว เภสั ช ภั ณ ฑ ใ นประเทศยั ง มี ข นาดเล็ ก เมื ่ อ เที ย บกั บ
ตลาดยาสามัญ ซึง่ ในปจจุบนั เริม่ มีการขยายปริมาณการวิจยั และการผลิต
อยางตอเนื่อง โดยมีจุดประสงคเพื่อลดการนำเขาจากตางประเทศ
และไดยารักษาที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง นอกจากนี้ผูประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยังมองวา ประเทศไทยมีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรม
ยาและเวชภัณฑใน 3 ดานหลักคือ (1) Clinical Research หรือการ
ทดลองทางคลินิก (2) Biopharmaceutical หรือชีวเภสัชภัณฑ และ
(3) วัคซีนสำหรับโรคเขตรอนทีม่ คี วามตองการการใชวคั ซีนในปริมาณมาก
เชน โรคหัด โรคคางทูม โรคคอตีบ เปนตน

906

752

752

739

334

273

211

38

38

38

38
Non-Clinical
Scientist

1,207

Formulation
Scientist

1,354

Industrial
Microbiologist

1,478

Programmer

1,505

Biomedical
Engineer

Projected Talent Demand

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 17,732 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

3,027

Clinical
Technologist

Medical Hubs

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

5,042

Functional Competency

32

6
5
5
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Biostatistician

Analytical
Chemist

Veterinarian

Clinical
Research
Monitor

Production
Engineer/Biotechnologist

QA and
QC Director

Bioprocess
Engineers and
Technicians

Pharmacist

Clinical
Investigator

Scientist
(Biologist)

Top Talent Demand

Scientist
(Chemist)

Common
Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Good Manufacturing Practices Implementation
Pharmacovigilance Integration
Biorisk Management
Chromatography Equipment Operation
Ultra-Performance Liquid Technology
Cell Culture
Biological Product Introduction
Chemical Risk Management
Biological Product Introduction
Production Planning
Production Improvement
Sterilization Techniques and Their Validation
Microbiology and Bioburden Monitoring
Biocompatibility and Its Evaluation
Clinical Evaluation of Medical Devices
Cleanroom Processing
Packaging Technologies
Welding Techniques
Sensor Medical Technology
Medical Device Programming
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 724 ºÃÔÉÑ·
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃá¾·Â¤ÃºÇ§¨Ã

Synthesize Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) with all design, monitoring,
and control of pharmaceuticals manufacturing processes across the organization

Have sufﬁcient knowledge on global best practices in manufacturing standards, global best practices in risk
management, change and culture management strategies and end-to-end biopharmaceuticals manufacturing
processes across the organization
Build a culture that promotes alignment to CGMPs across

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Good Manufacturing Practices Implementation

Synthesize processes across the design, monitoring, and
control of manufacturing practices and align to CGMPs
Establish processes to monitor compliance with CGMPs
across the organization

¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµÒÁËÅÑ¡à¡³±·Õè´Õã¹¡ÒÃ¼ÅÔµµÒÁÁÒµÃ°Ò¹ GMP

Proficiency
Proficiency
Proficiency
Proficiency

Level

1

Level

2

Level

3

Level

4

Develop protocols aligned with Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) for a department
Have sufﬁcient knowledge on relationships of CGMPs Translate CGMPs standards into operating protocols for a department
with quality assurance and quality control, and its Establish processes to monitor compliance with CGMPs in a department
impact on patient safety, operational workﬂows for Introduce risk control programs and activities for a department in
manufacturing processes, risk management international line with organizational policies
guidelines and standards, organization’s regulatory
and compliance requirements in relation to CGMPs, Develop validation strategies to demonstrate processes are ﬁt for
pharmaceuticals manufacturing process lifecycles, intended uses in accordance with CGMPs and other regulatory guidelines
methods of improving manufacturing processes designs Review CGMPs deviations
and control quality and methods of reviewing alignment Establish systems and programs for CGMPs training
of processes to CGMPs

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Apply Current Good Manufacturing Practices (CGMPs) when designing,
monitoring, controlling and performing manufacturing activities
Have sufﬁcient knowledge on principles of CGMPs, types of work processes occurring in
pharmaceuticals manufacturing facilities and how CGMPs apply, production areas and
cleanrooms Standard Operating Procedures (SOPs), uses of production equipment,
equipment cleaning frequency and maintenance log requirements, responsibilities of
job functions regarding compliance to CGMPs, frontline reporting and recording
procedures for non-compliance, good documentation practices, processes to prevent
cross-contamination and processes and locations for the preparation and staging of
raw materials
Apply SOPs when performing work activities in
plants
Implement the principles of Current Good Manufacturing
Identify the type of controlled documents Practices (CGMPs) through the application of industry
required in manufacturing facilities in compliance best-practices and international standards
with CGMPs requirements
Have sufﬁcient knowledge on risk management techniques,
Explain the importance of abiding by CGMPs to
speciﬁcation, design, veriﬁcation, qualiﬁcation and
external parties such as vendors
commissioning standards and veriﬁcation and validation
methods and requirements for equipment, facilities and
Record non-compliance of Good Manufacturing
processes
Practices (GMPs) or cleanroom protocols
Perform work processes in accordance with CGMPs
Report and inform respective parties on any
non-compliance with manufacturing or clean room
Take corrective actions against non-compliance of Good
protocols and practices
Manufacturing Practices (GMPs) or cleanroom protocols
Check work processes for compliance with CGMPs
Identify improvements that can be made to promote better
alignment of processes with CGMPs
34

the organization Lead risk control programs
Resolve signiﬁcant deviations with senior quality review teams
Investigate root causes of serious breaches and deviations
from CGMPs standards

Pharmacovigilance Integration
¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ »ÃÐàÁÔ¹ áÅÐ»‡Í§¡Ñ¹àËµØ¡ÒÃ³äÁ‹¾Ö§»ÃÐÊ§¤à¡ÕèÂÇ¡ÑºÂÒ

4
3
2
1

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Facilitate manufacturing of safe and reliable patient-centric
pharmaceuticals drugs and treatments by incorporating
patient-outcome factors in manufacturing process designs
Have sufﬁcient knowledge on applications of pharmacovigilance regulations and procedures
on manufacturing processes, pharmaceuticals contamination risks, long-term drug
stability risks, types of pharmaceuticals delivery systems and their safety features,
types of pharmaceuticals containment and closure systems and associated risks
Direct post-sales assessments of customer feedback
Incorporate factors that minimize the risks of treatment effectiveness and therapeutic
Review results of patient-outcome Analyzes
Identify manufacturing processes that could impact pharmacovigilance related safety
and quality issues
Review the impact of pharmaceuticals manufacturing processes
on treatment effectiveness and therapeutic compliance
Have sufﬁcient knowledge on pharmacovigilance procedures and documentation requirements,
characteristics and quality of Active Pharmaceutical Ingredients (API), pharmaceuticals
manufacturing processes, drug and treatment dosing volume, delivery techniques and frequency
Contribute to Good Pharmacovigilance Practices (GVP) compliance within one’s area
of responsibilities
Consolidate post-sales customer feedback
Analyze the impact of elemental impurities on treatment effectiveness
Analyze the impact of API degradation on drug effectiveness
Document manufacturing facilities, personnel, processes
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ
อุตสาหกรรมหุนยนตประกอบไปดวยอุตสาหกรรมหลัก 2 กลุม คือ การผลิต
หุน ยนตและชิน้ สวนหุน ยนต และอุตสาหกรรมผูเ ชือ่ มโยงระบบทีท่ ำหนาทีใ่ นการวางแผน
และออกแบบการนำระบบหุนยนตและระบบอัตโนมัติเขามาใชในอุตสาหกรรมการผลิต
ซึ่งสำหรับประเทศไทย การผลิตหุนยนตเพื่อใชในเชิงอุตสาหกรรมยังมีจำนวนไมมากนัก
หุน ยนตทน่ี ำมาใชสว นใหญเปนหุน ยนตทน่ี ำเขามาจากตางประเทศ เชน ญีป่ นุ เยอรมนี เปนตน

1,869

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

1,862
1,326

1,116

60

59

Robotics
Application
Designer

Robotics
Designer

56

23

Material
Procurement

120

Robotics Sales
and Proposal
Engineer

140

Robotics
Technician

692

Robotics
Maintenance
Technician

Projected Talent Demand

อุตสาหกรรมผูเชื่อมโยงระบบ
มีการเติบโตของจำนวนผูประกอบการ
อยางตอเนือ่ ง ซึง่ ผูป ระกอบการสวนใหญ
มองวาดวยตนทุนของเทคโนโลยีทถ่ี กู ลง
และจำนวนแรงงานทีล่ ดลงอยางตอเนือ่ ง
ทำใหตน ทุนของการจางแรงงาน และการใชระบบอัตโนมัตใิ กลเคียงกัน
ในระยะยาว ทำใหความตองการใชหนุ ยนตและระบบอัตโนมัตมิ จี ำนวน
เพิ่มมากขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมดังกลาวขยายตัวอยางตอเนื่อง

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 10,020 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

2,697

Industrial
Robotics

มุมมองของผูประกอบการในอุตสาหกรรม
กลุมบริษัทผูนำเขาหุนยนตมองวาในประเทศไทย
ยังมีความตองการหุน ยนตอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ตาม
ความตองการดังกลาวยังมีปริมาณไมเพียงพอที่จะ
สามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทตางประเทศเพื่อ
ตั้งโรงงานผลิตหุนยนตในประเทศไทย นอกจากนี้
ดวยขอตกลงทางการคาที่เอื้อตอการนำเขาหุนยนต
โดยไมเสียภาษี ทำใหบริษทั ผูผ ลิตหุน ยนตไมมแี รงจูงใจ
ในการตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

Functional Competency
36

9
8
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
1
1

Computer
Engineer

Electrical
Engineer

Software
Integration
Engineer

Mechanical
Engineer

Robotics
Control
Engineer

Top Talent Demand

Data
Scientist

Common
Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Robot Programming and Programming Pendant
Robot Troubleshooting
Embedded Systems
Servo Motor Controller
Digital Signal Processing
Hydraulics and Pneumatics
Robotics Maintenance and Installation
Sensor Technology
Error Compensation
Mobile and Wireless Communication
SCADA System
Robotics Material Procurement
Distributed Control Systems (DCS)
Robotics Design
Robotics Simulation, VR, AR
CAD, CAM Software
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 266 ºÃÔÉÑ·
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Robot Troubleshooting
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËá¡Œä¢»˜ÞËÒ¢Ñ´¢ŒÍ§ÃÐººËØ‹¹Â¹µ

4

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

2

1

Integrate automated technologies and
robotic systems in ships, rigs or conversions
manufacturing to enhance precision and
productivity and reduce reliance on manual tasks
Have sufﬁcient knowledge on types of robotic systems,
automated technologies and process control systems
utilized in manufacturing tasks, methods of operating
robotic systems for manufacturing tasks, procedures
for safe machinery operation, types of sensors and
actuators and procedures for installing actuators
and sensors
Follow safety procedures when operating automated
technologies and robotic systems
Identify and report any issues with the automated
technologies and robotic systems
Install sensors, actuator for process control in speciﬁed
locations
38

3

Oversee use of robotics-automated
technologies in compliance with manufacturer’s
recommendations, workflow plans
Have sufﬁcient knowledge on principles of
automated technologies and robotic systems,
procedures for setting up and inspecting robotic
systems and automated technologies, approaches
to oversee manufacturing tasks that use robotic
systems, automated technologies, control theory
and types, applications of control loop components
and controllers
Diagnose faults in use of automated technologies,
robotic systems for manufacturing processes and
suggest solutions
Interpret and extract relevant process parameters
from given speciﬁcations
Apply corrective actions for automatic and manual
shut-downs during critical and emergency situations

Formulate new manufacturing workflows
to adopt robotic and automated technologies
to streamline processes

Review performance of automated
workflows for process improvements
Have sufﬁcient knowledge on methods for
evaluating resources and skills to carry out
manufacturing tasks using automated
technologies and robotic systems, principles
of electro-pneumatics, types of logic control
programs, concepts pertaining to performance
speciﬁcations and analysis, best practices in
robotics and automation, components of
a robot, principles of path, trajectory planning,
types of programming skills of a robot
Evaluate the feasibility of incorporating
automation and robotic systems into
manufacturing processes
Apply optimization techniques to improve
automated processes’ efﬁciency and product
quality
Assess improvements on manufacturing
products, processes

Have sufﬁcient knowledge on organization's
quality and Workplace Safety and Health (WSH)
guidelines, methods of developing detailed
operating procedures for automated technologies
and robotic systems, methods to inﬂuence
adoption of new technologies and impact of
robotics and automation on manufacturing
operations
Develop technical operating procedures for
robotics and automation
Ensure procedures and operations are
implemented according to plan and WSH
requirements
Determine post-processing procedures for
manufacturing components using robotics and
automation

·ÕèÁÒ : Applied Industrial Robotics (ABB), The Alabama Community College System
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËØ‹¹Â¹µ

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Embedded Systems

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Robot Programming and Programming Pendant

¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃãªŒÊÁÍ§¡Å½˜§µÑÇ

¡ÒÃà¢ÕÂ¹â»Ãá¡ÃÁà¾×èÍ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§ËØ‹¹Â¹µ´ŒÇÂÀÒÉÒ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ
áÅÐÊÁÃÃ¶¹Ðã¹¡ÒÃãªŒÍØ»¡Ã³¤Çº¤ØÁáÅÐâ»Ãá¡ÃÁËØ‹¹Â¹µ

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

1

2

4

3

Write and test a program for advance
robotic operation and a robotic program
and verify successful operation
Safely power up the robot and controller from a fully shutdown position
Understand general robotic safety within working envelopes
Know the purpose and operation of the teach pendant
Basic programming overview, refresher
Harmonious programming
Input and output signal assignment
System mastering (robot and external axis)
Advanced logic commands and program structure
Total system recovery/tool shift for program correction
Advanced Input/output programming for system allocation
Teach pendant layout and customization
Create and use function grouping System back-up and program data
Set-up, use user coordinate systems, home position ﬁelds
Use and manipulate program conversion functions

Pro

f

Leicviency
el

Pro

f

Leicviency
el

Pro

f

Leicviency
el

Pro

fic

Leviency
el

Write and test a program for advance
Write and test a program for robotic operation and
robotic operation and a robotic program
a robotic program and verify successful operation
Use pendant, teach (program) a robot to perform a basic and verify successful operation
application-speciﬁc operation, test, troubleshoot program Identify the major components of a robot system
Set up frames including Tool, Robot, and User
Use a teach pendant to program a robot
Name a new program
Execute, test, and troubleshoot a robot program
Add, record, and perform motion instructions
Identify the major components of a robot system
Copy, edit, and save programs
Install, connect, power up and jog a servo robot
Create and run a point-to-point program
Set up frames including Tool, Robot, and User
Create and run an offset program
Name a new program
Create and run a counter program
Add, record, and perform motion instructions
Create and run task speciﬁc programs
Copy editing, and saving programs
Create, run point-to-point, offset, counter, task speciﬁc Assign and set registers and position registers
Utilize miscellaneous instructions
programs and assign-set registers and position registers
Perform basic I/O programming instructions
Utilize miscellaneous instructions
and operation
Perform basic I/O programming instructions and operation Edit system variables
Edit system variables
Adjust robot program parameters
Adjust robot program parameters
Perform program and ﬁle manipulation
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1

2

3

4

Plan end-to-end process of incorporating embedded
systems in hardware and devices, validating and optimizing
embedded software systems in different application areas
Have sufﬁcient knowledge on suitability and application of different
programming languages for different purposes or contexts, embedded
ﬁrmware and software engineering principles, types, characteristic
and operating principles of binary and analogue input and output
devices, hardware design tools, techniques and hardware control
programming, range of software development and software
conﬁguration management tools, operating system coding techniques,
interfaces and hardware subsystems, schematics, component data
sheets and electronic test equipment, troubleshooting on embedded
targets, system optimization techniques for both hardware and
software performance, sensor properties and their application to
electronic system programming
Plan end to end process from inception to deployment of embedded
systems or microcontrollers for use in hardware and devices
Deﬁne hardware and software communication and control
requirements
Align embedded system development with best practices for
coding, reuse and portability
Introduce new and emerging coding techniques or languages
suitable for embedded systems programming

Develop software applications and drivers to run in embedded systems, including
rapid prototyping as well as the implementation of embedded software or firmware
Have sufﬁcient knowledge on low-level programming
languages and software syntax, embedded systems
software architectures and interfaces, relevant operating
systems, drivers and microcontrollers, control requirements
for embedded system, tools for development and
debugging of embedded software, including editor,
assembler and cross assembler, rapid prototyping
techniques, types and uses of sensors, electrical and
electronic devices and components, and electrical wiring
systems, types and characteristics of microcontrollers,
programming devices and programming software, data
collection, transmission and communication protocols
and security considerations for sensor networks

Develop software applications and drivers to run
in an embedded operating system
Interpret hardware and software communication
and control requirements
Conduct rapid prototyping of embedded control
systems
Implement embedded ﬁrmware or software drivers
and applications on a microcontroller
Employ hardware and software tests to test and
analyze embedded programs and digital electronics

·ÕèÁÒ : Applied Industrial Robotics (ABB), The Alabama Community College System
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µáË‹§Í¹Ò¤µ
ยานยนตแหงอนาคต หมายถึง ยานยนตทข่ี บั เคลือ่ นดวยเทคโนโลยีซอฟตแวร
และเซ็นเซอร เพื่อการเชื่อมตอสื่อสาร และระบบสนับสนุนการขับยานยนตยุคใหม
โดยมีลกั ษณะสำคัญ คือ ขับเคลือ่ นดวยไฟฟาหรือเครือ่ งยนตสนั ดาปภายใน (Internal
Combustion Engine: ICE) มีประสิทธิภาพการใชพลังงานสูง ปลอยมลพิษนอย
เชื่อมตอสื่อสารกันได เชน ระบบ ride-sharing โดยภาพรวมของหวงโซคุณคาของ
อุตสาหกรรมเริม่ ตนจากอุตสาหกรรมตนน้ำ ไดแก อุตสาหกรรมวัตถุดบิ เนือ่ งจากยานยนต
มีองคประกอบชิน้ สวนจำนวนมาก เนนการวิจยั วัสดุประสิทธิภาพสูงชนิดอืน่ ๆ ตอเนือ่ ง
ไปทีก่ ารผลิตชิน้ สวนยานยนต จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ำ ไดแก การประกอบรถยนต
โดยทั้งอุตสาหกรรมตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำจำเปนตองมุงเนนการทดสอบ
ควบคุมคุณภาพ และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งในประเทศไทยยังไมไดให
ความสำคัญมากเทาที่ควร สงผลใหประเทศไทยมีสถานะเปนเพียงผูรับจางผลิต

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 12,231 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

468

211

187

117

117

47

23

23

Japanese Translator

608

Computer Engineer

1,099

Structural Engineer

1,322

Vehicle Dynamics
Control Engineer

1,880

IoT Engineer

2,049

Embedded Systems
Engineer

Projected Talent Demand

สำหรับในประเทศไทย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ยังไมชัดเจน โดยมี
ปญหาการคาดการณระยะเวลาที่เทคโนโลยีใหมจะเขามา สงผลใหผูประกอบการ
ไมสามารถกำหนดกลยุทธการลงทุนทางดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเตรียม
บุคลากรที่เหมาะสม ภาคเอกชนตองการใหมีการสนับสนุนการวิจัยสวนกลางเพื่อ
สรางความเขมแข็งทางดานเทคโนโลยี ในแงมุมของบุคลากร ประเทศไทยยัง
ขาดความพรอมในการผลิตยานยนตไฟฟาเนื่องจากพื้นฐานประเทศไทยเปนเพียง
ทีต่ ง้ั ของสายการผลิตและแรงงาน เปนการผลิตตามแบบทีถ่ กู กำหนดไว นอกจากนี้
บุคลากรไทยยังขาดการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม
และทักษะดานภาษาอังกฤษทีจ่ ำกัดทำใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรูเ ทคโนโลยีใหม
จำนวนบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพโดยเฉพาะชางฝมอื มีไมเพียงพอทีจ่ ะปอนเขาสูอ ตุ สาหกรรม
เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตบุคลากรของประเทศเพื่อนบาน ดังนั้น การเขามา
ของเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ หุน ยนต หรือการเปดประเทศของประเทศทีม่ คี า แรง
ถูกกวาจะสงผลตอการตัดสินใจของนักลงทุน

Data Scientist

Future Mobility

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

4,080

ทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนตแหง
อนาคตคอนขางมีความชัดเจนในระดับตลาดโลก
คือ การเปลี่ยนแปลงจากรถยนตฟอสซิลสู
รถยนตไฟฟาที่มีระบบอัจฉริยะสำหรับการ
ขับเคลือ่ นและความปลอดภัย มียคุ เปลีย่ นผาน
คือเทคโนโลยีรถไฮบริด และไฮบริดปลั๊กอิน
และมีแรงเสียดทานหลักของการเปลี่ยนแปลง
คือความพรอมของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ซึ่ง
กำลังมีพฒ
ั นาการอยางกาวกระโดด ในปจจุบัน
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Mechanical Engineer

Material Engineer

Electrical Engineer

Investment Analyst

Engineering Design
Electronic Technology
Electric Vehicle Propulsion Systems
Electric and Hybrid Vehicle Technology
Electric Vehicle Data Acquisition, Sensors, and Control Systems
Data Science
Lightweight Material Development
New Business and Investment Analyst
Aerospace Engineering and Aviation Sciences
Advanced Energy Storage

Automation Engineer

7
6
5
5
5
4
3
3
2
1

Commercial Designer

Top Talent Demand

Product Specialist

Common Required

Functional Competency

Critical Positions & Required Functional Competency

ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 1,020 ºÃÔÉÑ·
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µáË‹§Í¹Ò¤µ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Engineering Design

4
3
1 22

¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃÈÒÊµÃ´ÒŒ ¹ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊµÃ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ
¤³ÔµÈÒÊµÃ ã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº ¡ÒÃá¡Œ»Þ
˜ ËÒ ¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
áÅÐµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙãŒ ªŒ§Ò¹

Level

Proficiency

1

Level

Review product designs for
ease of assembly in manufacturing
Have sufﬁcient knowledge on product and
process design for easy assembly, manual
assembly design, assembly system design,
principles of design for assembly, and role
and importance of rules for ease of assembly
Design product and process for easy assembly
Design for manual assembly
Design for assembly systems
Assess a given product for ease of assembly
Review existing processes to meet industrial
requirements for assessing areas of potential
value-add

Deﬁne the components of product designs,
development processes, and their relationships
from concept to ﬁnal delivery
Record accurate information on client requirements,
consultations and reviews
Interpret design requirements from job instructions
and/or through consultation
Analyse design concepts, factoring processes, costs,
materials and functionality
44

Proficiency

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Establish specifications and provide design
solutions for products to satisfy requirements

Have sufﬁcient knowledge on principles of precision
engineering, types of critical information to gather
from clients to establish design requirements, types
of design features to be considered unique and/or
speciﬁc, factors affecting the feasibility of achieving
requirements, methods for assessing the feasibility
of achieving requirements, information required to
prepare briefs to conﬁrm requirements, and workplace
safety and health (WSH) requirements
Evaluate unique designs that require special
considerations
Determine design limitations in accordance with
organisation standard operating procedures (SOPs),
and regulatory and legislative requirements

3

4

Create engineering designs,
in accordance with approved procedures
to meet design brief objectives

Have sufﬁcient knowledge on types of information
required for establishing design objectives, types
of design features to be considered unique and/or
speciﬁc, components of design briefs and speciﬁcations,
factors affecting the feasibility of achieving
requirements, manufacturing principles and concepts
required to produce ﬁt-for-purpose designs, potential
risks to designs and their mitigating measures,
functionality of designs and inter-relationships
with other components, products, systems and
technologies, organizational processes or procedures
for recording design requirements, and workplace
safety and health (WSH) requirements
Conﬁrm objectives for engineering products or
processes
Identify unique and/or speciﬁc features that require
speciﬁc attention
Determine the feasibility of achieving requirements
Create designs for engineering products and processes,
as speciﬁed in design briefs and in accordance with
requirements
Apply approved engineering concepts, processes
and principles to achieve the design speciﬁcations

Apply mechanical principals to the product designs

Create suitable range of designs for stakeholders’
consideration

Review design proposals to determine areas of
improvement

Ensure designs comply with all relevant regulations,
standard directives and codes of practice
Ensure that designs are protected, in accordance
with organizational procedures

Create physical models of new product
designs and verify the performance
against defined design data
Have sufﬁcient knowledge on technologies used
in the creation of physical models, physical
limitations of various modelling processes,
procedures and information systems for verifying
designs using physical models, equipment and
methods used to evaluate physical models,
engineering principles in modelling and evaluation
processes, types of problems encountered in
modelling processes, resources for modelling
exercises, and workplace safety and health
(WSH) requirements
Identify potential design limits and constraints
from physical modelling exercises
Arrange construction of physical models
Collect design data from physical models using
appropriate equipment and materials
Monitor modelling processes to ensure fulﬁlment
of design characteristics
Evaluate data from physical models against design
data requirements to determine variances
Analyse data from physical models to determine
measures that may enhance the performance
of the new product designs
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹µáË‹§Í¹Ò¤µ

4

Evaluate designs, technical specifications,
installation methods and maintenance procedures
to drive high standards of maintenance management
for electrical equipment

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Electric and Hybrid Vehicle Technology
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ áÅÐ«‹ÍÁºÓÃØ§Ã¶
»ÃÐàÀ·Ã¶Â¹µä¿¿‡ÒáÅÐÃ¶Â¹µäÎºÃÔ´

4

Evaluate technical speciﬁcations, modiﬁcation of
designs, installation methods, maintenance procedures
and asset integrity management systems

Proficiency

Level

Review and approve annual maintenance plans for
electrical generators, switchgear, equipment and
systems
Set the organisation's electrical safety standards

3

Proficiency

Level

2

Proficiency

Level

2

Interpret designs, technical specifications, installation methods and
maintenance procedures to manage maintenance of electrical equipment

Interpret and perform standard updates to electrical
single line diagrams (SLDs), piping and instrumentation
diagrams (P&IDs), technical speciﬁcations, modiﬁcation
of designs, installation methods, maintenance
procedures, and asset integrity management systems
Contribute to the development, review and application
of the organisation's electrical safe working procedures
Review area classiﬁcation layouts and sections applying
speciﬁc codes for electrical plants and equipment

Create and/or modify low voltage (LV) and high voltage
(HV) system designs, sizing and fault ratings of
switchgears, cable sizes
Modify designs of other electrical systems and
equipment, considering the load, contingency and
future needs
Modify electrical protection and control systems,
including revision of settings and parameters
Support the installation and commissioning of electrical
equipment and systems

3

Facilitate the development and implementation
of design modifications, installation methods
and maintenance procedures systems to manage
maintenance of electrical equipment
Revise and modify single-line diagrams (SLDs), piping
and instrumentation diagrams (P&IDs), technical
speciﬁcations, designs, installation methods,
maintenance procedures, and asset integrity
management systems
Manage the development and implementation of
the organisation's electrical safe working procedures

Review and endorse the organisation's electrical
safe working procedures
Review and endorse area classiﬁcation layouts and
sections for the facilities for electrical plants and
equipment
Review and endorse modiﬁcations and/or designs
of main electrical systems and power distribution
Review and endorse electrical system studies
required to verify system designs and equipment
selection, and the effectiveness of modiﬁcations
to electrical protection and control systems
Compare electrical equipment asset management
systems against organisational, statutory and/or
regulatory requirements to ensure compliance

Manage the development and implementation of
area classiﬁcation layouts and sections for electrical
plants and equipment
Manage the modiﬁcation and/or new design of
power distribution
Verify modiﬁcations to electrical protection and
control systems, including revision of settings and
parameters
Review, validate or revalidate temporary electrical
installations for overhauls or major maintenance
works
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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สำหรับทิศทางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะในตลาดโลกมุงเนนการสรางนวัตกรรมและ
ผลิตอุปกรณทส่ี ามารถเชือ่ มตอสือ่ สารระหวางอุปกรณตา ง ๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet of Things)
มีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การพัฒนาระบบสมองกลหรือปญญาประดิษฐ
(Artiﬁcial Intelligence: AI) และการพัฒนาไปสูก ระบวนการผลิตชิน้ งานทีม่ ขี นาดเล็กลงและมีความแมนยำ
และความเทีย่ งตรงสูง (Precision Manufacturing) จึงมีความเปนไปไดวา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอจั ฉริยะ
และชิ้นสวน เชน ผลิตภัณฑวงจรรวม (Integrated Circuit) จะมีการแขงขันมากขึ้นในอนาคต

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ เปนอุตสาหกรรมที่
ออกแบบและผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวรที่สามารถ
เชือ่ มตอขอมูล สือ่ สารกับอุปกรณและผูใ ชอน่ื ดวยเทคโนโลยีเครือ่ งรับรู
(Sensors) และวงจรรวม (Integrated Circuits) ที่มีขนาดเล็กลง
และมีความซับซอนมากขึน้ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เครือขาย
อินเทอรเน็ต Cloud Computing มาใชประโยชน รวมถึงการติดตั้ง
ระบบสมองกลฝงตัวเพือ่ ใหสามารถสือ่ สารระหวางกันอยางอิสระผาน
อินเทอรเน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เชน ระบบ
การจราจรอัจฉริยะ และระบบควบคุมพลังงานในอาคารแบบฉลาด
โดยภาพรวมของหวงโซคณ
ุ คาของอุตสาหกรรมเริม่ ตนจากการออกแบบ
ผลิตวงจรรวม ตอเนื่องไปที่การประกอบชิ้นสวนเพื่อสรางเปน
แผงวงจรสำเร็จรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ำคือการประกอบชิน้ สวน
เปนผลิตภัณฑเพื่อเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Cloud และ Internet of
Things (IoT)

ประเทศไทยมีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพการผลิตใหสงู ขึน้ โดยอาศัยความไดเปรียบทีอ่ ตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกสไทยเปนทีร่ จู กั
ในฐานะผูเ ลนทีส่ ำคัญระดับโลก มีตำแหนงทีต่ ง้ั ทางภูมศิ าสตรทเ่ี ปนจุดเชือ่ มโยงของประชากรอาเซียนและจีน ประกอบกับนโยบายภาครัฐ
และความรวมมือกับเอกชนในการพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ ฐาน การคมนาคม และการใหความสำคัญของการใชเทคโนโลยีและการสราง
นวัตกรรม ประเทศไทยจึงมีเปาหมายทีจ่ ะเปนฐานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทส่ี ำคัญในภูมภิ าค ดึงดูดบริษทั ขามชาติชน้ั นำใหเขามาลงทุน
ตองการปรับเปลีย่ นโครงสรางการผลิตจากเดิมซึง่ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการรับจางผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM)
ไปสูการผลิตและออกแบบ โดยสามารถพัฒนารูปแบบสินคาไดเอง (Original Design Manufacturer: ODM) รวมถึงการพัฒนา
สูกระบวนการกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automation) และขยายจากการผลิตสินคาหลัก Hard Disk Drive ไปสูผลิตภัณฑอื่น ๆ ผูผลิตไทย
มีความพรอมที่จะเริ่มดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมเพื่อควบคุมเทคโนโลยีในอนาคต อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
เผชิญกับอุปสรรคและขอจำกัดบางประการในดานการผลิตและสงออก เชน มาตรการดานภาษี มาตรการสงเสริมการผลิตภายใน
ประเทศที่ยังไมเพียงพอ และสถานการณเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

1,588

191

95

78

68

43

13

Research &
Development

214

Maintenance Engineer

270

Quality Assurance
Engineer

403

Data Protection
Specialist

587

Chemical Engineer

752

Software Engineer

816

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 6,434 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

Device and Hardware
Developer

Projected Talent Demand

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

Intelligent Electronics

1,316

48

Product Designer

Electrician

Mold and Plastic
Engineer

Programmer

English
Computer Aided Manufacturing (CAM)
Artificial Intelligence
Computer Aided Design (CAD)
Computer Aided Engineering (CAE)
Electronic Maintenance
IoT Governance
Sensor Technology
Social, legal and ethical IoT
Electromagnetic Compatibility (EMC)

Industrial Engineer

8
8
7
7
6
6
3
2
2
1

Mechanical Engineer

Top Talent Demand

Electrical Engineer

Common Required

Functional Competency

Critical Positions & Required Functional Competency
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÍÑ¨©ÃÔÂÐ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Internet of Things (IoT) Governance
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÐººÍÔ¹à·ÍÃà¹çµÊÃÃ¾ÊÔè§

Proficiency

Level
Proficiency

Proficiency

Level

Apply interfacing techniques in computer
systems for networking and usage of
dashboard information
Have sufﬁcient knowledge on basic virtual and/or
digital database works, Internet of Things (IoT)
systems interface, data analytics for operating
the robotics through system connections, big data
dashboard for task optimization, industry 5S
approach in integration using IoT
Operate the automated tools and information
Utilise the system information integration
Interpret the control room and dashboard
information
Interpret robotics and network information to
despatch the task
Perform tasks to interact with the IoT in an automated
plant

50

1

Level

3
2

Analyse the information provided by the network
and/or dashboard in order to apply and sustain
the operational needs
Have sufﬁcient knowledge on basic virtual and/or
digital database works, Internet of Things (IoT) system
interface, data analytics for operating robotics through
system connections, big data dashboard for task
optimization, industry 5S approach in integration using
IoT, documentation through IoT, scheduling tools
integration with network
Perform the troubleshooting
Analyse the automated tools and information
Perform systems information integration to analyse
the Big Data
Interpret the Control Models, Process Control
algorithms, Strategies behind the automated system
Interpret robotics and network information to
perform and/or schedule maintenance work
Perform task to interact with the IoT in an automated
plant

Proficiency

Level

4

4
Formulate Internet of Things (IoT) platforms
for storing and managing information provided
by the network and/or dashboard to drive
operational efficiency and effectiveness
Have sufﬁcient knowledge on IoT and the
Architecture Reference Model (ARM), smart
automation applications and technologies,
large-scale monitoring and analytics applications
and technologies, data modelling, collection
and management

Manage manufacturing operations execution
using Internet of Things (IoT) solutions for
manufacturing improvement
Have sufﬁcient knowledge on IoT concepts and
technical knowledge of IoT implementation in
manufacturing, connectivity in manufacturing using
sensors, smart devices and other technologies
for data collection and manufacturing control,
equipment automation factory automation,
advanced process control, manufacturing Execution
System (MES), security and privacy applications for
IoT, IoT guidelines and communication standards
Analyse Big Data to correlate multiple data from
different sources to devise control actions

Design and develop an IoT application in
a team-based environment
Conceptualise and articulate a solution making
use of IoT
Manage data in IoT Applications
Design application and automation using
smart device
Synthesise Data Visualization and Exploration
Business Intelligence tool

Identify applicable areas for implementing IoT
solutions for manufacturing improvement
Use simulation tool to analyse and predict the
performance improvement
Implement dashboard reporting for manufacturing
KPI management
Monitor the effectiveness of IoT solutions
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕÃÒÂä´ŒÊÙ§áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในกลุม
ผูมีรายไดสูง ประกอบดวย 2 สวน คือ
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical
Tourism) และการทองเที่ยวกลุมไมซ
(MICE—Meetings, Incentive Travel,
Conventions, Exhibitions) โดยมี
รายละเอียดของแตละสวน ดังนี้

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มีแนวโนมเติบโตขึ้นเนื่องจากรูปแบบและพฤติกรรม
การใชชวี ติ ในปจจุบนั อาจสรางความเสีย่ งดานสุขภาพมากขึน้ อีกทัง้ การเกิดโรคอุบตั ใิ หม
เชน โรคโควิด-19 ทำใหเกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพมากขึ้น โดยสามารถแบง
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพออกเปน 2 กลุม คือ การทองเทีย่ วเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health
Promotion Tourism) เปนการทองเทีย่ วทีม่ กี ารจัดสรรเวลาสวนหนึง่ เพือ่ ทำกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการและมีมาตรฐาน เชน การนวด อบ และ
ประคบสมุนไพร การบริการสุคนธบำบัด (Aroma Therapy) และวารีบำบัด (Water
Therapy) ซึ่งสงเสริมใหรางกายรูสึกผอนคลาย มีสุขภาพจิตที่ดี เพิ่มพูนพละกำลัง
ใหสมบูรณแข็งแรง และปรับความสมดุลใหกับรางกาย และการทองเที่ยวเชิงบำบัด
รักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เปนการทองเทีย่ วทีม่ กี ารแบงเวลาสวนหนึง่

เพื่อเขารับบริการบำบัดรักษาสุขภาพ การ
รั ก ษาพยาบาล และการฟ  น ฟู ส ุ ข ภาพใน
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน เชน การตรวจรางกาย การรักษา
โรคตาง ๆ การทำฟนและการรักษาสุขภาพฟน
การผาตัดเสริมความงาม การผาตัดแปลงเพศ
ฯลฯ ทั้งนี้ ในอนาคตคาดการณวาลักษณะ
กลุม นักทองเทีย่ วเชิงสุขภาพจะแบงออกเปน
3 ประเภท ประกอบดวย นักทองเที่ยวสตรี
กลุมผูสูงอายุที่มีรายไดสูง และกลุมเศรษฐี
ชาวจีนรุน Millennial

การทองเที่ยวกลุมไมซ เปนการทองเที่ยวที่เกิดจากการมาเขารวมงานประชุม
หรือการจัดงานแสดงสินคาตาง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งนักทองเที่ยวกลุมนี้ถือเปนกลุมที่
มีคณ
ุ ภาพและมีการใชจา ยสูง โดยสามารถจำแนกออกเปน 4 สาขาหลัก คือ การจัดประชุม
ภายในองคกรหรือระหวางองคกร การจัดการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัลแกพนักงานหรือ
บุคคลทีส่ ามารถทำงานไดตามเปาหมาย การประชุมนานาชาติ ซึง่ มักจะเปนการจัดงาน
ขนาดใหญในระดับภูมภิ าคหรือประเทศ และการจัดงานแสดงสินคาหรือบริการ ซึง่ อาจจะ
จัดในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ รัฐบาลตั้งเปาหมายในการรักษาอันดับการเปน
MICE Destination และจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทั่วโลก
ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว คือ
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป เชน การใชอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีใน
การหาขอมูล จองที่พัก หรือชำระคาบริการ การทองเที่ยวตามความตองการสวน
บุคคล และการทองเที่ยวแบบอิสระ เปนตน ซึ่งมีแนวโนมสูงขึ้น ทำใหผูประกอบ
การตองมีการปรับตัวและเตรียมพรอมตอทิศทางการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไป

ß
4,313

52

204

109

90

46

46

41

Sales

Radiographer

Tour Guide

Clinical Research
Associate

Business Analyst

Graphic / Editor

PR Officer

Hygienist/Food
Safety Specialist
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15

8

6

Forestry Scientist

224

Marine Biologist

327

Environmental
Science Instructor

560

Pharmacist

587

Travel Stylist

Community Builder

English
Design Thinking
Digital Marketing
Networking Development
Marketing and Business Development
Service Minded
Digital Platform Developing
Food Hygiene
Soft Skills
Community Engagement
Japanese
Thai Traditional Medicine
Marine Biology
Forestry
Medical Research
Customer Service

Spa Therapist

11
9
7
7
6
6
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1

Digital Platform
Developer

Top Talent Demand

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 15,432 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ
690

Customer Service
Specialist

Common Required
Functional Competency

Critical Positions & Required Functional Competency

3,176
1,376

Digital Marketing
Specialist

Projected Talent Demand

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

High Wealth &
Medical Tourism

3,614

·ÕèÁÒ : IRIS Consulting
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕÃÒÂä´ŒÊÙ§áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Design Thinking

Latest trends in design thinking

¡ÒÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡ÒÃ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ (Creative thinking) áÅÐ¡ÒÃ¤Ô´àªÔ§¸ØÃ¡Ô¨ (Business thinking)
à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÊÔè§ãËÁ‹æáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ÁÕÃÐºº â´ÂÁÕËÅÑ¡ÊÓ¤ÑÞ¤×Í¡ÒÃà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
áÅÐ»˜ÞËÒ¢Í§¡ÅØ‹Áà»‡ÒËÁÒÂËÃ×ÍÅÙ¡¤ŒÒ (Human-Centered) ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

Concept of innovation management

Proficiency
Proficiency

Level

2

Level

3

Concept of design thinking
Importance of design thinking
Traits of a design thinker
Stages in the design thinking process
How design thinking is used in other organisations

Uncover opportunities for applying design
thinking across the organisation
Utilise metrics to benchmark and measure
outcomes of design ideas and solutions
Implement plans to embed design thinking
across the organisation

Methods of applying design thinking for the organisation

Facilitate the development and execution of
design concepts through prototypes

Prototyping methodologies

Present and communicate the design outcomes
and process for design ideas

Apply design thinking methodologies to deﬁne
design problems and generate new ideas for the
organisation

Drivers of organisational growth and success
Concept and principles of resource management

Proficiency

Level

4

Project management tools and techniques
Integrate design thinking methodologies into processes
to drive innovation across the organisation
Develop strategies to proliferate design thinking across
the organisation
Synthesise information from different sources and
stakeholders in order to fully understand the needs
of end users
Drive the development of new strategies to enhance
products and/or services for the organisation
Engage stakeholders during the design thinking process
to uncover the motivations behind their actions and
behaviours

Apply design thinking methodologies and execute design thinking processes
to challenge norms and conventions in the organisation

54

Establish effective design thinking processes,
methodologies and frameworks to proliferate design
thinking across the organisation

Facilitate and guide stakeholders to apply
design thinking methodologies and processes
for the organisation

Cultivate design thinking as a viable tool and methodology
to foster new innovations for the organisation
Lead design thinking projects across the organisation

Concept of design thinking
Importance of design thinking
Stages in the design thinking process
How design thinking is used in other organisations

Facilitate the appropriate use of design thinking
processes and methodologies by participants

Methods of applying design thinking for the
organisation

Establish metrics to measure outcomes of design ideas
and prototypes

Concept of innovation management

Frame design concepts in alignment with the organisation’s
strategies and values

Articulate to team members the principles and
concepts of innovation, creativity and design
thinking processes
Equip stakeholders with the mindset to develop
design thinking approaches as strategies for
creativity and innovation

Promote design thinking as a tool for solving problems
and challenges for the organisation
Remove obstacles and hindrances to implementing
design thinking for the organisation
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕÃÒÂä´ŒÊÙ§áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Digital Marketing
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ÍŒ ÁÙÅ¡ÒÃµÅÒ´´Ô¨·Ô ÅÑ ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤ ÍÍ¡áººáÅÐµÃÇ¨ÊÍºá¤Áà»Þ¡ÒÃµÅÒ´
ÃÇÁ¶Ö§¨Ñ´ËÒª‹Í§·Ò§¡ÒÃÅ§Ê×Íè ´Ô¨·Ô ÅÑ ¨Ñ´·ÓÊÑÞÞÒ áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ à¾×Íè µÍºâ¨·Âà»‡ÒËÁÒÂ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

Proficiency

Level

4
Proficiency

Level

2

Execute digital marketing campaigns across different
marketing channels to promote online presence
Mobile marketing techniques
Content creation guidelines across digital marketing
channels

Proficiency

Level

3
2

4

Define and integrate digital marketing strategies and lead evaluation of digital
marketing performance and investments

Methods for analysis of digital marketing Return
of Investment (ROI)
Integrated Digital Marketing (IDM) strategy and models

Formulate Key Performance Indicators (KPIs) for
digital marketing channels
Deﬁne goals and objectives of digital marketing strategy

Framework for designing an integrated digital marketing
strategy
Techniques to draw insights from marketing analytics

Lead development of a seamless online presence
over web, social, and mobile

Developments in emerging marketing channels

Integrate digital marketing to overall marketing strategy
in alignment with digital trends

Technological advances in digital marketing

Translate visions for online marketing into coherent
digital marketing strategies

Digital marketing mediums and their characteristics

Lead digital channel marketing portfolio strategy

Evaluate ROI for online customer acquisition tools
and digital marketing channels

Drive strategic direction of organisation for greater returns
by growing and optimising existing digital channels

3

Evaluate performance of digital marketing channels
and develop processes to create, integrate and improve
digital marketing campaigns
Performance criteria of digital marketing channels
Quantitative techniques to calculate Return on Investment
(ROI) of digital marketing efforts

Deploy mobile-friendly digital assets and campaigns

Beneﬁts and limitations of different digital marketing channels

Principles of customer engagement marketing

Create content for target market across digital
marketing channels and media platforms

Differences and similarities between online and traditional
consumer behaviour

Personal Data Protection Act guidelines

Execute engagement plans for online customers

Principles of Integrated Digital Marketing

Implement organisation’s data privacy policies

Techniques to engage customers through digital
platforms

Identify trending topics across online communities
and forums

Digital marketing mediums and their characteristics

Identify digital trends relevant to the organisation’s
marketing strategies

Analyse trafﬁc ﬂow and conversion rates of digital
marketing channels for trends

Personal Data Protection Act
Technological advances in digital marketing
Digital marketing mediums and their characteristics
Review Key Performance Indicators (KPIs) of digital marketing
channels, processes and methodologies by participants
Calculate ROI of customer acquisition tools and digital
marketing channels
Develop processes to integrate online and traditional
marketing campaigns

56

Develop processes to create a seamless online
presence over web, social, mobile and other
digital platforms
Evaluate channel strategies that balance
customer needs and business strategies
Develop organisational guidelines for privacy
and appropriate use of personal data
Make decisions on digital channel priorities
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1

อุตสาหกรรมเกษตรขัน้ สูง (Advanced Agriculture)
หมายถึง การพัฒนาเครื่องมือที่มีความหลากหลาย รวมทั้ง
เทคนิคการผสมพันธุแบบดั้งเดิมที่ปรับเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตหรือ
สวนตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเพื่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ
ปรับปรุงพืชหรือสัตว หรือพัฒนาจุลินทรียเพื่อการใชงาน
ทางการเกษตรที่เฉพาะเจาะจง เพื่อใหเกษตรกรมีเครื่องมือ
ที่สามารถทำใหการผลิตมีราคาถูกและสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตไดมากขึ้น

2,686

77

39

37

32

32

31

31

31

20

4

Research &
Development

82

Web Developer

82

Veterinary

82

Fishery Specialist

286 269 101

Zoologist

655

Quality Management
Representative

892

Food Engineer

1,343 1,343

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 14,907 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

Food Technologist

1,863 1,668

ประเทศไทยมีเปาหมายหลักคือ แนวทางการพัฒนาที่มุง
เข า สู  ก ารทำเกษตรกรรมขั ้ น สู ง และให ค วามสำคั ญ กั บ กลุ  ม
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพอยางชัดเจน โดยรัฐบาลไดวางเปาหมาย
4 ดานหลัก คือ เกษตรกรรมและอาหาร สุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิต
และพลังงานชีวภาพ โดยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีระดับสูง
ดานการเกษตรเปนเทคโนโลยีเกี่ยวกับปุยและการขยายพันธุพืช
การทำเกษตรแบบดัง้ เดิม (Traditional Farming) ในปจจุบนั และ
นำไปสู  ก ารทำเกษตรสมั ย ใหม ท ี ่ เ น น การบริ ห ารจั ด การและ
เทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองมีรายไดเพิ่มขึ้น
และสามารถผันตัวมาเปนผูประกอบการดานการเกษตรได

Animal Husbandry

Projected Talent Demand

3,221

เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) หมายถึง
เทคโนโลยีซง่ึ นำเอาความรูท างดานตาง ๆ ของวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชกับสิ่งมีชีวิต ชิ้นสวนของสิ่งมีชีวิต หรือ
ผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อใหเปนประโยชนตอมนุษยไม
วาจะเปนทางการผลิตหรือทางกระบวนการของสินคาหรือ
บริการเพื่อใชประโยชนเฉพาะอยางตามวัตถุประสงค
ทีต่ อ งการ เชน ดานการเกษตร ดานอาหาร ดานสิง่ แวดลอม
และดานการแพทย เปนตน องคการเพื่อความรวมมือ
และการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ (Organization for
Economic Co-operation and Development—OECD)
ไดใหคำนิยามวาเทคโนโลยีชีวภาพ คือ การประยุกตใช
หลักการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งวิศวกรรมศาสตรเพื่อ
ผลิตผลิตภัณฑดวยการใชสารชีวภาพเปนสารตั้งตน

Food Scientist

Advanced Agriculture
& Biotechnology

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

ประเทศไทยเปนศูนยกลางของผลิตผลของ
การเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม โดยอาศัยฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
ทำใหประเทศไทยเปนผูส ง ออกเทคโนโลยีดา นการเกษตร
เมล็ดพันธุ วัคซีน และอาหารสัตว อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพสามารถแบงได 2 ประเภท ดังนี้

2

Functional Competency
58

6
6
5
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Quality Assurance
Specialist
Quality Control
Specialist
Business Planning
Analyst

Mechanical Engineer

Mechatronics
Engineer

Microbiologist

Production Engineer

Advance Chemical
Engineer

Data Scientist

Crop Modelling
Analyst

AI Specialist

Laboratory Technician

Aerospace Engineer

Top Talent Demand

Marketing Specialist

Common Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Biotechnology
Data Science
Machine Learning
Land Survey and Mapping
Sales
Branding & Marketing
Molecular Biology
Plant Design
Crop Modelling
English
Advanced Chemical Engineering
Quality Assurance
Aerospace Engineering
Production Line/Process
Mechanical Engineering
Web Developing
Aero Dynamic
Mechatronics
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 2,616 ºÃÔÉÑ·
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Have sufﬁcient knowledge on regulatory and other requirements related to new biologics product
manufacturing, detailed product speciﬁcations, impact of product speciﬁcations on biologics manufacturing
processes, methods of developing manufacturing process ﬂow maps, methods of developing manufacturing
plans, methods of formulating new product trial and retrial objectives, criteria for analysing trial and
re-trial results, and principles of risk and feasibility assessments
Determine technical speciﬁcations, aesthetic and regulatory requirements, timelines, cost and other market
requirements of the new biologics products

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Biotechnology

2

¡ÒÃãªŒà·¤¹Ô¤ËÃ×Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃµ‹Ò§ æ ã¹¡ÒÃ¹ÓÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ
ªÔé¹Ê‹Ç¹¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ ËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªŒ
ãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ

Develop manufacturing process steps and identify materials
required for the introduction of new biologics products

Proficiency

Level

Have sufﬁcient knowledge on Current Good Manufacturing Practices (CGMPs)
related to biologics manufacturing, principles of biochemistry, principles of
chemical engineering, concepts of bioprocess and biologics technology,
principles of ﬂuid and particle mechanics, types and properties of materials
used in biologics manufacturing, types of cell culture and fermentation
processes, types of puriﬁcation and ﬁltration processes, types and uses of
equipment in biologics manufacturing, and use of mammalian cells and
other advances in biologics manufacturing

Record details of manufacturing plans, consultation and
evaluation processes

2

Review process equipment and materials suggestions
Evaluate technical, operational and ﬁnancial viability to manufacture new biological products
Lead the design of manufacturing plans that reﬂects Current Good Manufacturing
Practices (CGMPs), product speciﬁcations and other regulations
Conduct risk and feasibility assessments of the manufacturing plans
Design manufacturing trials and outline the objectives
Review trial and re-trial product quality results and compare with trial objectives
Present manufacturing plans to seek endorsement
Monitor implementation of manufacturing plans and transfer of processes
into manufacturing facilities

Consolidate initial assessments of manufacturing requirements
Identify manufacturing constraints
Develop manufacturing process steps for cell culture, puriﬁcation,
ﬁlling and ﬁnishing of new biologics products
Detail components of manufacturing process ﬂow maps
Identify equipment and materials for production

Review manufacturing process plans to achieve requisite product quality
and production requirements for new biologics products

Proficiency

Level

4

3

Direct the introduction of manufacturing processes for new biologics products
by aligning manufacturing plans with Research and Development
(R&D), design specifications and sales forecasts

Have sufﬁcient knowledge on principles of biochemistry, concepts of bioprocess and biologics technology,
principles of ﬂuid and particle mechanics, interpretation of Research and Development (R&D) speciﬁcations
and implications on manufacturing processes, impact of introducing new biologics products on sales, revenue
and other business priorities, and methods of evaluating manufacturing plans and process ﬂow maps
Assess manufacturability of product designs

Perform manufacturing trials

Endorse business and infrastructural support viability to manufacture new biological products
Evaluate manufacturing plans against Research and Development (R&D) design speciﬁcations and sales forecasts
Proficiency

Level

4

60

Endorse material and equipment selections
Align complexity and resource requirements of manufacturing plans and processes with actual and
projected business value of the biologics products
Establish implementation strategies to support technology transfer and
deployment of new production processes
Establish methodologies for technology transfer and scale-up activities
Oversee technical transfer of processes into manufacturing facilities
Facilitate cross functional collaboration and activities to drive successful
transition to full scale production
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NOVEL

E

3 อาหารและเครือ่ งดืม่ เสริมสุขภาพ (Functional Food) หมายถึง
อาหารทีไ่ มใชทง้ั ยาและอาหารเสริม แตเปนอาหารทีถ่ กู ออกแบบ
มาเพือ่ รักษาผูป ว ยเปนโรคบางประเภท หรือบุคคลทีไ่ มสามารถรับ
ประทานอาหารแบบปกติทว่ั ไป
4 อาหารทางการแพทย (Medical Food) หมายถึง อาหารที่เสริม
คุณคาทางโภชนาการใหแกรางกาย

466

128

122

116

116

11

3

Quality Assurance
Specialist

573

Food Technologist

1,361

Quality Control
Specialist

2,054

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 12,458 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

Research and
Development
Specialist

Projected Talent Demand

2,687

A

Processing
Technology
Developer

Food for the Future

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

4,821

D

2 อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหมทางนวัตกรรม (Novel Food) หมายถึง
อาหารที่ใชกระบวนการผลิตรูปแบบใหมทีไมเคยมีมากอน เปน
ประเภทที่ใชนวัตกรรมในระดับสูง

Food Stylist

MEDICAL

1 อาหารประเภทออแกนิค (Organic Food) เปนผลิตผลทางการ
เกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี

Packaging
Technologist

FUNCTIONAL

อุตสาหกรรมอาหารของไทยถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม
ทีม่ ศี กั ยภาพมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากประเทศไทยมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ทีอ่ ดุ มสมบูรณ มีผลผลิตทางเกษตรเปนจำนวนมาก ซึง่ สามารถนำมา
ตอยอดและใชเปนวัตถุดบิ ไดดี มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีการผลิต
และการแปรรูปทีม่ คี วามทันสมัย อีกทัง้ ยังมีผปู ระกอบการในหวงโซ
อุปทานจำนวนมาก โดยประเทศไทยนั้นมีผูประกอบการประมาณ
110,000 ราย มีการจางงานกวา 8 แสนคน มีมูลคาการสงออก
อาหารกวา 1 ลานลานบาทตอป รัฐบาลจะมุงเนนนวัตกรรมอาหาร
แหงอนาคตเพื่อเพิ่มมูลคาทางการเกษตรและยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ

สำหรับนิยามของอาหารแหงอนาคต (Food For the Future)
หมายถึง อาหารที่ไมใชสารเคมีในกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ใชวัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผานกระบวนการแปรรูปแปลงสภาพให
เปนอาหารที่ผูบริโภคตองการ อาหารแหงอนาคตสามารถแบงออกเปน 4
กลุมใหญ ไดแก

Nutritionist

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ

ORGANIC

62

9
9
6
6
5
3
2
2
1
1
1
1
1

Regulatory
Specialist

Food Scientist

Marketing Specialist

Top Talent Demand

Mechanical Engineer

Common Required

Functional Competency

Critical Positions & Required Functional Competency

Food Science
Food Technology and Innovation
Food and Drug Regulation
Food Design
Branding & Marketing
Nutrition Science
Advanced Chemical Engineering
Programmable Logic Control (PLC) Microprocessor
Programming
Online Marketing
Mechanical Engineering
Molecular Biology
Nutraceuticals
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Food and Drug Regulation

µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Food Science

¡ÒÃà¢ŒÒã¨¡®ÃÐàºÕÂº´ŒÒ¹ÍÒËÒÃáÅÐÂÒÍÂ‹Ò§ÃÍº´ŒÒ¹ áÅÐÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ»ÃÐÂØ¡µãªŒ
ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃáÅÐÂÒä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐÃÇ´àÃçÇ
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1

4

Proficiency

Level

Proficiency

Level

2

Proficiency

Level

4
3

Innovate new food products through the creation
and reﬁnement of new recipes
Create product prototypes through experimentation
and laboratory tests
Participate in ingredient development and execution
of related laboratory activities

Application of active/smart packaging methodology
and processes to improve shelf-life, quality and safety
of food product
Design and apply advanced processing technology
to manufacture food products that are appealing,
tasty, nutritious and have a long shelf life

Proficiency

Level

Formulate product reﬁnements based on sensory
testing and consumer data
Proficiency

Level

4

Proficiency

Level

1
2
3

Develop manufacturing plans and
processes for new food products to
achieve cost-effective production and
meet research and development
speciﬁcations

Food Safety Analysis
Establish and oversee processes and activities
based on local regulatory and international
guidelines and requirements

Propose process control, sampling
and monitoring points and related
performance parameters to achieve
critical material attributes of ﬁnal
products

Good Manufacturing Practices Implementation
Synthesis good manufacturing practices (GMPs)
with all design, monitoring, and control of food
manufacturing processes across the organization

Good Manufacturing Practices Implementation
Apply good manufacturing practices (GMPs) when
monitoring and performing manufacturing activities

Food Safety Management
Implement hygiene and safety practices and identify
areas for improvement
Food Safety Analysis
Analyse ingredients and food products
Good Manufacturing Practices Implementation
Implement the principles of good manufacturing
practices (GMPs) through the application of industry
best practices and international standards

3

Food Safety Management
Establish hygiene and safety practices and activities
based on international guidelines and organisational
requirements
Food Safety Analysis
Implement practices and analytical tests to meet
food safety and legislative regulations
Good Manufacturing Practices Implementation
Develop protocols aligned with good manufacturing
practices (GMPs)

4

Analyse the technical speciﬁcations of manufactured
food products and identify ways to make improvements
64

Level

Explore new applications of existing products
and processes
Evaluate products' characteristics and shelf life
for implications on quality and scalability
Establish product speciﬁcations and documentation

3
2

Proficiency

Food Safety Management
Facilitate continual hygiene and safety practices in
food manufacturing
Food Safety Analysis
Support analyses of ingredients and food products
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2

Projected Talent Demand

711

600

510

470

462

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 5,219 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

427
244

231

186

163

143

143

86

29

3
Business Development
Specialist

National Defense

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

811

Material Scientist

จำเปนตองตระหนักถึงยุทธวิธแี ละยุทธภัณฑทางเทคนิคใหม ๆ ทีส่ ามารถตอบสนอง
สถานการณ ไ ด อย างรวดเร็ ว และมี ประสิ ทธิ ภาพ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ด า นยานเกราะจึ ง เป น ยุ ท ธภั ณ ฑ ท ี ่ ส ำคั ญ ยิ ่ ง ต อ ภารกิ จ ด า นความมั ่ น คงและ
การตอตานการกอการราย

Biometric Specialist

1 ยานเกราะ เนือ่ งดวยสถานการณดา นความมัน่ คงระหวางประเทศสงผลใหรฐั

เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมปองกันประเทศ
คือ การยกระดับประเทศไทยใหเปนผูนำดานเทคโนโลยี
ปองกันประเทศในระดับภูมิภาค ตอบสนองความตองการ
ของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน โดยสามารถประยุกต
เทคโนโลยีปอ งกันประเทศไปสูก ารใชงานในภาคอุตสาหกรรม
หรือการผลิตผลิตภัณฑใหม ๆ ของภาคเอกชน ซึง่ มีผลตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันที่จะสงผลตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และนำไปสูก ารสรางงาน สรางรายได รวมถึงความอยูด ี
กินดีใหกับประชาชนในที่สุด อีกนัยหนึ่งคืออุตสาหกรรม
ปองกันประเทศตองมั่นคง พึ่งพาตนเองได และเพิ่มอำนาจ
ตอรองดานความมั่นคงกับตางประเทศได

Software Define Radio
(SDR) Designer

อุตสาหกรรมปองกันประเทศ หมายถึง การวิจยั พัฒนา ออกแบบ ผลิต ประกอบรวม ปรับปรุง
ซอมสราง เปลีย่ นลักษณะ แปรสภาพ หรือใหบริการซึง่ ผลิตภัณฑทใ่ี ชในการปองกันประเทศ โดยภูมทิ ศั น
ของอุตสาหกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม
และพั ฒ นาการของภั ย คุ ก คามด า นความมั ่ น คง ซึ ่ ง เทคโนโลยี ท ี ่ ป ระเทศไทยต อ งการมุ  ง เน น
แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

QA/QC Engineer

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È

ยานพาหนะไรคนขับภาคพื้นดินและอากาศยาน เชน อากาศยานไรคนขับทั้งรูปแบบหุนยนตที่พกพาไดและอากาศยานที่มี
ขนาดใหญขึ้น เพื่อใชในภารกิจรักษาความปลอดภัย ยานพาหนะขนาดใหญที่มีบทบาทในการสนับสนุนและโจมตี โดยคาดวาหุน
ยนตจะเขามามีสวนสำคัญในโครงสรางของกองทัพมากขึ้นในการสนับสนุนหนวยราบทั้งดานโลจิสติกสและการสูรบ และมีการ
ขยายการใชงานอยางรวดเร็ว แตมขี อ กังวลสำคัญ คือ อุปกรณประเภทโดรนอาจกลายเปนภัยคุกคามได หากถูกใชโดยกลุม ผูก อ การราย
และกลุมอาชญากรรมขามชาติ

66

6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1

Defense Analyst

Fund Sourcing
Officer

Software Engineer

Unmanned Aviation
Developer

Design Engineer

Mechatronic
Engineer

Public Private
Coordinator

AI Specialist

Aerospace Engineer

Weapon Mechanic

Top Talent Demand

Material Engineer

Common Required

Functional Competency

Critical Positions & Required Functional Competency

Aerospace Engineering and Aviation
Armament Engineering
Complex Weapons
Material Sciences and Engineering
Computer Science
Military Communication
Cyber Security
Data Science
Metallurgical and Material Engineering
Cloud Computing
English
Negotiation
Project Management
AutoCAD
Communications
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 146 ºÃÔÉÑ·
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Cyber Security
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ ÃÑºÁ×ÍáÅÐÅ´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÀÑÂ¤Ø¡¤ÒÁ
·Ò§ä«àºÍÃ·Ñé§¨Ò¡ÀÒÂã¹ áÅÐ ÀÒÂ¹Í¡»ÃÐà·È
ÍÑ¹¡ÃÐ·ºµ‹Í¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÃÑ°

2

Develop cyber risk assessment techniques and
roll-out endorsed measures to address identified
cyber security risks, threats and vulnerabilities

Proficiency

Level

Proficiency

Level

Proficiency

Level

2

3

Evaluate the readiness and robustness of the organisation's cyber security defences,
and authorise cyber risk assessment activities

Cyber risk assessment techniques
Security risks, threats and vulnerabilities
Possible treatments of security risks, threats and
vulnerabilities
Required levels of conﬁdentiality, integrity, privacy and
personal data protection as well as privacy technologies
Develop cyber risk assessment techniques to identify
security loopholes and weaknesses in the business
Design cyber risk assessments by consolidating insights
from the business and various functions
Identify cyber security risks, threats and vulnerabilities,
and their impact on the organisation
Identify possible treatments for cyber risks, threats
and vulnerabilities identiﬁed
Implement endorsed treatment and measures to
address security gaps
Analyse cybersecurity loopholes identiﬁed and
project business risk and impact to the organisation

68

4

Assess and direct enhancements to
cyber risk assessment techniques, and develop
strategies to address cyber security loopholes
Design of cyber risk assessment techniques
Projection of cyber security risks, threats and
vulnerabilities
Key requirements and objectives of various cyber
risk assessments
Pros and cons of various treatment approaches
Business risks and implications from cyber security
loopholes

Key business implications of cyber risk assessment and testing policies
Evolving security landscape and emerging cyber security threats
Measures of organisational readiness against threats
Assessment of potential business risks from security loopholes
Establish organisation's position and strategy for assessing and managing cyber risk
Determine security testing policies and authorise the management of all testing activities within the organisation

Guide the development of cyber risk assessment
techniques

Articulate implications of potential cyber threats
on requirements of organisational readiness and
assessment techniques

Pre-empt risks, vulnerabilities and threats across
organisation policies, processes and defences

Weigh potential business risks associated with cyber
security risks, threats and vulnerabilities surfaced

Evaluate effectiveness of current cyber risk
assessment techniques

Evaluate options and decide on suitable treatment
of cyber risks, threats and vulnerabilities

Direct improvements or modiﬁcations to vulnerability
assessment techniques in view of emerging security
risks and threats

Develop strategies to address loopholes and ensure
appropriate levels of protection, conﬁdentiality, integrity
and personal data protection

Lead the implementation of cyber risk assessment
activities throughout organisation, ensuring alignment
with organisation's policies and principles

Assess overall strength of the organisation's existing
defences in light of evolving internal and external
security landscape
Endorse strategies to effectively address the security
risks, threats and vulnerabilities identiﬁed and evaluate
potential costs to the organisation to implement
the strategies
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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4

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»‡Í§¡Ñ¹»ÃÐà·È
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Metallurgical and Material Engineering
¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§¼ÅÔµÀÑ³± ¤Ô´¤Œ¹ áÅÐÇÔ¨ÑÂ´ŒÒ¹ÇÑÊ´Ø
à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµªÔé¹Ê‹Ç¹

Proficiency
Level

Identify and evaluate the properties of metals, to select
appropriate materials for engineering applications

2

Types and properties of metals for manufacturing
Tests for tensile strength, hardness and impact strength
Principles and limitations of hardness tests
Hardening of steels
Heat treatment of steels
Annealing and normalising of steels
Procedures to prepare metallographic samples
Conduct tensile tests, hardness and impacts tests of metals
Apply Fe-Fe3C phase diagrams to facilitate determination of
metallic material properties
Report the changes that occur within selected metals during
the various heat treatment processes
Correlate the effect of heat treatment processes to the mechanical
properties of selected metals
Prepare metallographic samples
70

Review existing processes to meet industrial requirements to
assess areas of potential value-add

3
2

Characterise and assess the suitability
of metals for manufacturing components
Principles of precision engineering

Proficiency

Types and properties of metals for manufacturing

Level

Proficiency

Level

4

Characterise and assess the suitability of superalloys,
ceramics, and other unconventional materials for
manufacturing components
Principles of precision engineering
Types, properties and applications of ceramics and transparent
ceramics
Types, properties, and applications of superalloys
Methods for measuring mechanical properties
Methods for measuring thermal properties
Methods for measuring optical properties
Methods for measuring chemical properties, corrosion, and
microstructure characteristics
Methods to relate material property measurements to component
requirements
Review the required properties of products, parts and/or
components to shortlist the range of metals that can meet
requirements
Measure mechanical and electrical properties of selected
materials for suitability assessment
Measure thermal properties of selected materials for suitability
assessment

Methods for measuring mechanical properties of metals
Methods for measuring thermal properties of metals

Level

Methods for measuring optical properties of metals
Methods for measuring chemical properties and
microstructure of metals
Methods for relating material property measurements
to component requirements
Metal treatment processes can meet requirements
Review the required properties of products, parts and/or
components to shortlist the range of metals that
Measure mechanical properties of metals for suitability
assessment

Measure chemical properties and microstructure
of metals for suitability assessment
Analyse and determine characteristics of metals
for suitability assessment

Measure thermal properties of metals for suitability
assessment

Assess the suitability of material characteristics
for components, in accordance with functional
and legislative requirements

Measure optical properties of metals for suitability
assessment

Review treatment processes for metals selected,
for possibilities to exceed functional requirements
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1

อุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา จะครอบคลุมถึงกิจกรรมการสงเสริม
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพที่มีหลักสูตรอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนน
พัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะเฉพาะทางเทคนิค เพือ่ นำความรูใ นเชิงทฤษฎีมาใชจริง
ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูต ลอดชวงชีวติ ของคนทุกวัย สนับสนุนการเรียนการสอน
ทั กษะในยุ คดิ จ ิ ท ั ล และผลิ ต บุ ค ลากรเพื ่ อ ตอบโจทย ค วามต อ งการของตลาดและ
อุตสาหกรรม แบงออกเปน 3 กลุมอุตสาหกรรมยอย ไดแก

อุตสาหกรรมตนน้ำ ไดแก การจัดการเรียน
การสอนในระบบ (Classroom Learning)
ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา การ
แนะแนวการศึกษาเพือ่ การเรียนตอในระดับสูง
และการแนะแนวอาชีพที่นาสนใจ

อุ ต สาหกรรมปลายน้ ำ ได แ ก การ
จัดการเรียนรูตลอดชวงชีวิต (Lifelong
Learning) การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การพัฒนาทักษะชีวิตควบคูกับทฤษฏีและ
หลักการสำหรับทุกชวงวัย การเสริมสราง
ความรูและสมรรถนะยุคดิจิทัล (Digital
Literacy and Competency) ผลิตบุคลากร
ให ต รงกั บ ความต อ งการของตลาดและ
หนวยธุรกิจ

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 12,254 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

646

532

532

437

418

361

285

285

190

Curriculum Developer

Intelligent Electronics
Instructor

STEM Instructor

Instructional
Coordinator

Aero Mechanic
Teacher

Educational
Developer

1,615

Career and Technical
Education Teacher
(CTE Teacher)

1,881

Career and Skill
Development
Counselor

Projected Talent Demand

ประสบการณทำงานและการฝกอาชีพ
(Internship and Career Training)
การประยุกตใชความรูและทฤษฎี การ
ทดลองทำงานในสภาพแวดลอมของโลก
การทำงานจริง การสรางความรวมมือ
ระหวางรัฐและเอกชนในการสนับสนุนผู
จบการศึ ก ษาเข า สู  อ ุ ต สาหกรรมและ
องคกรตาง ๆ

Future Mobility
Instructor

Workforce Development
& Education - Vocational

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

5,072

2 อุตสาหกรรมกลางน้ำ ไดแก การฝก 3

Functional Competency
72

5
5
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Digital Competency
Instructor

IT Instructor

Top Talent Demand

Vocational Trainer

Common Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Future Mobility Industry Teaching
Intelligent Electronics Industry Teaching
Vocational Teaching
Theoretical Frameworks in Practice
Professional Education
Physics Teaching
STEM Teaching
Curriculum Development
Advanced Training
Career and Skill Matching
Career Counseling
High Wealth and Medical Tourism Industry Teaching
Computer Science
Business English Teaching
Industrial Engineering
Aircraft Maintenance
Computer Science Teaching and Learning
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 875 Ê¶ÒºÑ¹
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86

78

63

47
24

16

16

8

8

Industrial Technology
Professor

94

Science Teacher/Professor

110

Faculty of Education
Professor

Projected Talent Demand

110

¨Ó¹Ç¹¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ (ÍÑµÃÒ)

Workforce Development
& Education - University

196

Humanities and Social
Sciences Professor

196

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃºØ¤ÅÒ¡ÃÃÇÁ 1,052 ¤¹
ã¹ÍÕ¡ 5 »‚¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ

Functional Competency
74

5
4
5
4
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
1
1

Chinese Teacher/Professor

Future Mobility Instructor

Curriculum Developer

Food for the Future
Instructor

Advanced Agriculture and
Biotechnology Instructor

Research Technical Officer

Educator

High Wealth and Medical
Tourism Instructor

Architecture Professor

Top Talent Demand

Fine Arts Professor

Common Required

Critical Positions & Required Functional Competency

Theoretical Frameworks in Practice
Professional Education
Teaching and Research
Research Methodology
Advanced Training
Future Mobility Industry Teaching
High Wealth and Medical Tourism Industry Teaching
Advanced Agriculture and Biotechnology Industry Teaching
Food for the Future Industry Teaching
Career and Skill Matching
Career Counseling
Curriculum Development
Intelligent Electronics Industry Teaching
National Defense Industry Teaching
Brain-based Learning (BBL)
STEM Teaching
Educational Media Content Creation
ËÁÒÂàËµØ : à»š¹¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³Ã‹ÇÁ¡Ñº¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÇÁ·Ñé§ÊÔé¹ 186 Ê¶ÒºÑ¹
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ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
µÑÇÍÂ‹Ò§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÃÃ¶¹Ð (Competency)

Curriculum Development
¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Ø¡»ÃÐàÀ·
à¾×èÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹à¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¾ÄµÔ¡ÃÃÁ µÒÁ¤ÇÒÁÁØ‹§ËÁÒÂáÅÐ¨Ø´»ÃÐÊ§¤·Õè¡ÓË¹´äÇŒ
â´ÂÁÕà»‡ÒËÁÒÂà¾×èÍãËŒËÅÑ¡ÊÙµÃÁÕ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ ªÑ´à¨¹áÅÐà»š¹»ÃÐâÂª¹¡Ñº¼ÙŒàÃÕÂ¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´

3

Proficiency

Proficiency

Level

4

Level

3
Types of learning outcomes
Up-to-date subject matter expertise
Methods to analyse outcomes of learner proﬁle and
learning needs analyses
Components of courseware and courseware development
plans
Methods to package and sequence learning units
and activities
Types of learning theories, models, approaches and
technologies
Principles of constructive alignment
Types of obstacles when implementing courseware

Develop courseware materials for learning units
within curriculum structure

Parameters of curriculum design
Types of curriculum objectives

Establish objectives and the parameters of curriculum
design with relevant stakeholders
Design the curriculum structure to meet curriculum
outcomes and desired learning outcomes

Analyse outcomes of learner proﬁle and learning
needs analyses

Components of curriculum design speciﬁcations

Deﬁne the curriculum design speciﬁcations

Create courseware development plan in line with
curriculum speciﬁcations

Strategies for developing courseware development plans

Establish courseware development strategies

Strategies for packaging and sequencing learning units
and activities
Strategies for evaluating appropriate learning theories,
models, approaches and technologies

Oversee the development of courseware development
plans and processes

Determine appropriate packaging and sequencing of
learning units and activities
Identify appropriate learning theories, models and
approaches to facilitate courseware development
Identify opportunities for learning technology integration
Develop course materials in alignment with curriculum
speciﬁcation and courseware development plans

Ethical factors and considerations impacting courseware
development
Deﬁne intended learning outcomes of courseware
development with relevant stakeholders

Implement review and revamp processes to recommend
potential improvement areas for courseware materials

76

Direct overall curriculum structure and design
of courseware materials

Principles for designing curriculum structure

Develop instruction materials to outline implementation
of course materials to achieve desired learning outcomes
Analyse effectiveness of courseware and course
materials

Methods of evaluating courseware effectiveness

4

Strategies for evaluating curriculum effectiveness

Deﬁne criteria and processes to facilitate the selection
of appropriate learningtheories, models, approaches
and technologies

Strategies for evaluating courseware development
processes

Deﬁne processes for evaluating curriculum and
courseware effectiveness

Trends and developments in curriculum and courseware
design and development

Deﬁne processes for implementing curriculum and
courseware review and revamp processes
Determine implications of emerging trends and
developments in curriculum and courseware design
and development
·ÕèÁÒ : Curriculum Design
·ÕèÁÒ : ´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ SkillsFuture Singapore
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5
·ÔÈ·Ò§¹âÂºÒÂ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹¢Í§»ÃÐà·È
á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹à¾×èÍÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ÁÕ 7 á¹Ç·Ò§ ä´Œá¡‹

1

Ê‹§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒµÍºâ¨·Â¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤ÁáÅÐ·ŒÍ§¶Ôè¹
º¹¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞáÅÐÍÑµÅÑ¡É³¢Í§Ê¶ÒºÑ¹
พัฒนาเครื่องมือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถวิเคราะหตนเอง รวมถึงเครื่องมือและกลไกที่ชวยสนับสนุน
การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่สถาบันอุดมศึกษาพึงประสงค
พัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พัฒนากลไกการเงินที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุนสำหรับสรางความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
สงเสริมธรรมาภิบาลในระบบอุดมศึกษาใหเขมแข็ง สมดุล มีการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance)
ลดและขจัดปญหาและสาเหตุของการดำเนินการที่ไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล

¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
(Learning technology & innovation)
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู
ทัง้ ดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และสือ่ การสอน
ครอบคลุมระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
และการฝ ก อบรมระยะสั ้ น เพื ่ อ ให ส ถาบั น การศึ ก ษา
สามารถจัดการศึกษาและฝกอบรมไดในชวงวิกฤต
ขยายผลห อ งเรี ย นประดิ ษ ฐกรรมเพื ่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ดานนวัตกรรมใหเยาวชน
ยกระดับดิจิทัลเพื่อการอุดมศึกษา เชน กำหนดมาตรฐาน
การใหบริการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การเขาถึงการจัดการศึกษา
สงเสริม Digital Collections สงเสริมการพัฒนาหองสมุดดิจทิ ลั

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การปฏิรูประบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา
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»¯ÔÃ»Ù ÃÐººÁÒµÃ°Ò¹áÅÐ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ
ใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพและสะทอนอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจที่หลากหลาย
ทบทวนการใชมาตรฐานการอุดมศึกษาทัง้ 5 ดาน (ผลลัพธผเู รียน วิจยั และนวัตกรรม บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และการบริหารจัดการ)
ทบทวนมาตรฐานหลักสูตร ใหการออกแบบและการอนุมตั หิ ลักสูตรยืดหยุน และสอดคลองกับพันธกิจ และสอดคลอง
กับตลาดแรงงาน ลดความซ้ำซอนของการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับกลุมสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาระบบขอมูลที่มีประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในแตละกลุม และ
ใชเปนแนวทางจัดสรรงบประมาณ

3

¼ÅÔµºÑ³±Ôµ°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹ÐµÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ
¢Í§»ÃÐà·È

พัฒนาและสงเสริมใหเกิดแพลตฟอรมหรือตัวกลาง (intermediaries)
บริ ห ารจั ด การและขยายผลหลั ก สู ต รที ่ พ ั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ร ว มกั บ
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หรือองคกรธุรกิจในระดับเศรษฐกิจฐานราก
ในรูปแบบ Cooperative and Work-integrated Education (CWIE)
ใชขอยกเวนดานมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อจัดทำนวัตกรรม
การอุดมศึกษา (Higher education sandbox)
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ผลักดันนวัตกรรมการเงินที่สงเสริมใหสถาบันการศึกษามีสวนรวม
รับผิดชอบคุณภาพของการพัฒนากำลังคนใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของภาคอุตสาหกรรมไดอยางแทจริง
40
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¾Ñ²¹ÒÃÐººÊ‹§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙáŒ ÅÐ·Ñ¡ÉÐ·Õè
ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡ª‹Ç§ÇÑÂà¢ŒÒ¶Ö§ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤³
Ø ÀÒ¾
(Reskill, Upskill, New skill - RUN)

พัฒนาระบบบริหารจัดการและปจจัยสนับสนุนสำหรับ
การพัฒนาความรูและทักษะใหกับกำลังแรงงานและ
ผูท ต่ี อ งการเขาถึงการเรียนรู โดยผานการฝกอบรมแบบ
non-degree ให ค รอบคลุ ม ทั ้ ง บุ ค ลากรวั ย ทำงาน
แรงงานอิสระ (gig workers) ผูสูงอายุ และเยาวชน
ที่หลุดออกจากระบบการศึกษา
พัฒนาระบบธนาคารหนวยกิต (Credit Bank System)
ที่เทียบโอนการเรียนรูและประสบการณการทำงาน
จากหนวยงานตางๆเขาดวยกัน

7
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¾Ñ²¹Ò¡ÓÅÑ§¤¹·ÕèµÍºâ¨·ÂÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ
ËÃ×Í¢ŒÍÃÔàÃÔèÁÊÓ¤ÑÞ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนากำลังคนรูปแบบใหมรวมถึง
ทดลองตนแบบการบริหารจัดการเพือ่ นำไปสูก ารขยายผล
เนนการพัฒนากำลังคนฐานสมรรถนะที่ไมใชการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบปกติที่ตอบโจทยอุตสาหกรรมเปาหมาย
หรือขอริเริม่ สำคัญ หรือมีความรวมมือในการพัฒนากำลังคน
อยางเขมขนระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และ
ภาคเอกชน
พัฒนาแพลตฟอรมบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกิจกรรม
การพัฒนาทักษะและการเขาสูเสนทางอาชีพเขาดวยกัน
เชน การประเมินชองวางทักษะ การลงทะเบียนหลักสูตร
ฝ ก อบรม การประเมิ น สมรรถนะหลั ง การฝ ก อบรม
การใหคำปรึกษา และการจัดหางานทั้งสำหรับบัณฑิต
ทีเ่ พิง่ สำเร็จการศึกษา และผูท ต่ี อ งการหางาน โดยสามารถ
ติดตามขอมูลการทำงานของผูที่ใชงานในแพลตฟอรมไดใน
ระยะยาว

ÊÃŒÒ§ÃÐººÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò ´Ö§´Ù´áÅÐãªŒ»ÃÐâÂª¹¡ÓÅÑ§¤¹ÃÐ´ÑºÁÑ¹ÊÁÍ§ãËŒµÍºâ¨·Â¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È
พัฒนาระบบบริหารจัดการการใชประโยชนกำลังคนผูมีศักยภาพสูงของประเทศ (National talent utilization and
management unit) โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
ผลักดันรูปแบบการใหทุนเพื่อผลิตกำลังคนแบบใหม เชน การใหทุนแบบ agenda - based การใหทุนการศึกษาแบบ
รวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน เปนตน
สงเสริมใหนักเรียนทุนรัฐบาลทำงานรวมกับภาคเอกชน ขยายผลกลไกแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาคสวนตาง ๆ โดย
สนับสนุนการทำงานของกลไกตัวกลาง (intermediaries) ทีเ่ ชือ่ มโยงการทำงานของอุดมศึกษา สถาบันวิจยั และอุตสาหกรรม
ยกระดับศักยภาพอาจารยและนักวิจยั ในระบบ ใหมที กั ษะและความรูเ ทาทันการเปลีย่ นแปลงขององคความรูแ ละเทคโนโลยี
พัฒนากลไกและมาตรการดึงดูดใหผมู ศี กั ยภาพสูงจากตางประเทศ ทัง้ ชาวไทยและชาวตางชาติ เขามาทำงานในประเทศไทย
หรือดำเนินโครงการวิจยั และนวัตกรรมรวมกับประเทศไทยผานเครือขาย virtual network และสนับสนุนการแลกเปลีย่ น
บุคลากรระหวางประเทศ (Brain circulation)

41
79

¤³Ð·Ó§Ò¹áÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
´Ã.¡ÔµÔ¾§¤ ¾ÃŒÍÁÇ§¤
È.´Ã.¹Ñ¡ÊÔ·¸ ¤ÙÇÑ²¹ÒªÑÂ
´Ã.ÞÒ´Ò ÁØ¡´Ò¾Ô·Ñ¡É
´Ã.¡ÒÞ¨¹Ò ÇÒ¹Ôª¡Ã
´Ã.ÊÔÃÔ¾Ã ¾Ô·ÂâÊÀ³
´Ã.ÊØÃªÑÂ Ê¶Ôµ¤Ø³ÒÃÑµ¹
¼È.´Ã.¾ÙÅÈÑ¡´Ôì â¡ÉÕÂÒÀÃ³
¹ÒÂ¹¹·ÇÑ²¹ ÁÐ¡ÃÙ´ÍÔ¹·Ã
´Ã.ÍÃ¾ÃÃ³ àÇÕÂÃªÑÂ
´Ã.¸Ô´ÒÃÑµ¹ â¡ÁÅÇÒ¹Ôª
´Ã.ÍÒÃÑÁÀ ¡ÔµÔ¾§ÉÇÑ²¹Ò
¹Ò§ÊÒÇ³ÔÈÃÒ ¨Ñ¹·Ã»ÃÐ·Ô¹
¹Ò§ÊÒÇÊØÀÑ¤ ÇÔÃØÌË¡ÒÃØÞ
¹ÒÂ¡ÔµµÔÈÑ¡´Ôì ¡ÇÕ¡Ô¨Á³Õ
´Ã.´Ç§ÃÑµ¹ ¹ÔèÁÍ¹ØÊÊÃ³¡ØÅ
´Ã.¾ÃÔÊÒ µÑé§ÅéÓàÅÔÈ
´Ã.ÇÊØ¸Ò´Å ¹Ò¤ÇÔâÃ¨¹
´Ã.ÍÀÔªÒµÔ ÍÀÑÂÇ§È
´Ã.ÍÃ³Ôª àÇª»Ò¹
´Ã.¾Ãà¾çÞ á«‹ÍÖé§
¹Ò§ÊÒÇ¹ÑÂ¹Ò à»ÅÕèÂ¹¼Ñ¹
¹Ò§ÊÒÇ¾ÔÃ´Ò àµªÐÇÔ¨ÔµÃ
¹Ò§ÊÒÇÍÑª¬Ò »†Ò¹á¡ŒÇ
¹ÒÂÀÒÊ¾§È ÍÒÃÕÃÑ¡É
¹ÒÂÈÑ¡Ã¾§É ÇÃÃ³ÇÑ²¹Ò
´Ã.ÅÑ´´ÒÇÃÃ³ à¨ÃÔÞÈÔÃÔÇÑ²¹
´Ã.ÊØ¸Ô´Ò ¾ÔÃÔÂÐ¡ÒÃÊ¡ØÅ
¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°°Ô¹Ñ¹· ÅÐÅÍ¡á¡ŒÇ
¹ÒÂ³Ã§¤Ä·¸Ôì ÇÒÃÕ
¹ÒÂÀÙÁÔ¾Ñ²¹ ¾§Èá¾·Â

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂ
¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½†ÒÂ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¹âÂºÒÂ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¹âÂºÒÂ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¹âÂºÒÂ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¹âÂºÒÂ
¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞ¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂ
¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË¹âÂºÒÂ
¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹

ÊÁÃÃ¶¹ÐºØ¤ÅÒ¡Ãã¹Í¹Ò¤µÊÓËÃÑº 12 ¡ÅØ‹ÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ (¾.È. 2563-2567)
¡ÃØ§à·¾Ï : ¾ÃÔé¹·àÍàºÔéÅ, 2563. 80 Ë¹ŒÒ
ISBN 978-616-8261-67-5
¨Ñ´·Óâ´Â/ÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÀÒ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ ÇÔ¨ÑÂáÅÐ¹ÇÑµ¡ÃÃÁáË‹§ªÒµÔ

319 ÍÒ¤ÒÃ¨ÑµØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 14 ¶¹¹¾ÞÒä· á¢Ç§»·ØÁÇÑ¹ à¢µ»·ØÁÇÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330
â·ÃÈÑ¾· 02-109-5432 â·ÃÊÒÃ 02-160-5439
àÇçºä«µ: www.nxpo.or.th
www.facebook.com/NXPOTHAILAND

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾ ·Õè ºÃÔÉÑ· ¾ÃÔé¹·àÍàºÔéÅ ¨Ó¡Ñ´

àÅ¢·Õè 285 «ÍÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ 53 á¢Ç§¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ à¢µÊÇ¹ËÅÇ§ ¡·Á. 10250
â·ÃÊÒÃ 02-322-5625 ¡´ 11
ÊÍº¶ÒÁÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ 094-559-2965

