
แนวทางการปรับโครงสร้าง
ตลาดแรงงานเพ่ือ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล
19 มกราคม 2565

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน



“We’re talking a lot about what the next normal will look like, and we’re humbled to have 

supported these organizations that are doing great things to help people and businesses.”

Carla Arellano

Partner, McKinsey & Company

Many organizations are 

letting people go

Others can’t hire 

fast enough

Skill 

Mismatch

แนวคิดของระบบการท างานของ ไทยมีงานท า



Job Platform Training Platform

แรงงานที่พร้อมท างาน
แรงงานและประชาชนที่
ต้องการพัฒนาทักษะ

ข้อมูล 
Profile 

แรงงานและ
หน่วยงาน
ที่เชื่อมกัน

ข้อมูลทักษะต่างๆ (Skill Lists) 

Training Need ในกรณีที่ทักษะที่มีอยู่ยังไม่ Match กับต าแหน่งงาน

3

แนวคิดของระบบการท างานของ ไทยมีงานท า
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ความร่วมมือ
เชิงสถาบัน

การขับเคล่ือนแพลตฟอร์มด้านแรงงานของไทย 
เพ่ือสนับสนุนการจ้างงานและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ



ส่งมอบแพลตฟอร์มไทยมีงานท าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น  สิงหาคม 2563

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Job expo
กันยายน 2563

Timeline
เร่ิมแนวคิดการท าแพลตฟอร์ม โดย

เข้าประชุมกับ 
ผว. วิรไท และ PMDU

มิถุนายน 2563

เสนอในคณะอนุกรรมการด้านการ
ปรับโครงสร้างสภาพัฒน์

กลางเดือนกรกฎาคม
2563

เสนอในบอร์ดสภาพัฒน์ชุดใหญ่

ปลายเดือนกรกฎาคม
2563



• มีการประกาศรับสมัครงานผ่านเว็บฯ ทั้งสิ้น 730,116 อัตรา โดยมาจากภาครัฐ 102,062 อัตรา (ร้อยละ 14) และเอกชน 628,054 
อัตรา (ร้อยละ 86)

• มีผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อค้นหาต าแหน่งงานทัง้สิ้น 62,431 คน และกดสมคัร 120,960 ครั้ง หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 2 ครั้งต่อคน 
• การสมัครงานคิดเป็นเพียงร้อยละ 17 ของต าแหน่งงานว่างทั้งหมด ส่วนหนึ่งสะท้อนปัญหา skill mismatch ทั้งความไม่สอดคล้อง

ด้านระดับวุฒิการศึกษา (vertical mismatch) และความไม่สอดคลอ้งด้านสาขาวิชาที่เรยีน (horizontal mismatch)
- Vertical mismatch: โดยต าแหน่งงานจ้าง 1 ใน 3 ต้องการระดับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ 

ปวช./ปวส. และ 2) การขาดการบูรณาการของแพลตฟอร์มในการหางานของภาครัฐ
- Horizontal mismatch: พบว่าต าแหน่งงานจ้างส่วนใหญ่ต้องการสาขาด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวฯ 

ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่สมัครในสาขาบริหารและการจัดการ
• ต าแหน่งงานของเอกชนท่ีเปิดรับสมคัรกระจกุในพื้นทีก่รุงเทพฯ และกลุ่มจงัหวัด EEC เป็นส าคัญ ขณะที่การจ้างของภาครัฐกระจาย

ตัวในจังหวัดต่างๆ แต่มีปริมาณที่น้อยไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานและไม่สามารถรองรับแรงงาน
ที่กลับคืนถิ่นได้ (area-based)

ประเด็นส าคัญจากข้อมูลต าแหน่งงาน www.ไทยมีงานท า.com

หมายเหตุ: 
1. ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563
2. เนื่องจากกระทรวงแรงงานมีโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน Government Co-Payment ผ่านอีกช่องทางคือเว็บไซต์ 
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com 6

http://www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com/


สรุปข้อมูลสถิติแพลตฟอร์มไทยมีงานท า

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เข้าร่วมรับสมัครงาน

552 หน่วยงาน
102,062 อัตรา

สถานประกอบการเอกชน
เข้าร่วมรับสมัครงาน

55,575 หน่วยงาน
628,054 อัตรา

ประชาชนที่สมัครเข้าใช้งาน

62,431 คน
สมัคร 120,960 ครั้ง

56,000 อัตรา 24,948 อัตรา 9,188 อัตรา

5,400 อัตรา 2,464 อัตรา
บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ

2,055 อัตรา

ไม่ระบุ (2%)
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

สัดส่วนของเพศ 
แยกตามจ านวนการสมัครงาน

ชาย (37%)
หญิง (61%)

สัดส่วนของวุฒิการศึกษา 
แยกตามจ านวนการสมัครงาน

ต่ ากว่า ป.4
ป.4-6
ม.3
ม.6
ปวช./ปวส.
ป.ตรี ขึ้นไป
ไม่ระบุ 7



ข้อมูลต าแหน่งงานว่างและการสมัครงาน

ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง

การผลิต 6,028 ต าแหน่ง 192,116 อัตรา

การตลาด/PR 4,618 ต าแหน่ง 60,813 อัตรา

เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์น 2,626 ต าแหน่ง 32,614 อัตรา

ออกแบบ/เขียนแบบ/กราฟฟิค/ช่างภาพ 580 ต าแหน่ง 32,035 อัตรา

ก่อสร้าง 76 งาน 30,312 อัตรา

ข้อมูลการสมัครงาน

ธุรการ/การจัดการทั่วไป 12,125 อัตรา

การตลาด/PR 11,344 อัตรา

บริหาร/ผู้จัดการ 11,056 อัตรา

การผลิต 8,637 อัตรา

วิศวกรรม 7,736 อัตรา
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0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

ต่ ากว่า ป.4

ป.4-6

ม.3

ม.6

ปวช./ปวส.

ป.ตรี ข้ึนไป

ข้อมูลระดับวุฒิการศึกษาที่ต้องการของฝ่ังนายจ้าง (demand)
และวุฒิการศึกษาของผู้สมัครงาน (supply)

ข้อมูลการเปิดรับสมัครงานและคุณสมบัติของผู้หางานสะท้อนปัญหา Skill Mismatch

ข้อมูลสาขาวิชาที่ต้องการของฝั่งนายจ้าง (demand)
และของผู้สมัครงาน (supply) ของภาคเอกชน

Vertical Mismatch Horizontal Mismatch

Demand for labor Labor Supply

5 อันดับแรกของสาขาที่นายจ้างต้องการ 5 อันดับแรกของสาขาที่แรงงานสมัครงาน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารธุรกิจ/การจัดการ

การตลาด วิศวกรรมทั่วไป

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การตลาด

วิศวกรรมซอฟแวร์ สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์
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ขณะที่การจ้างงานของภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุสาขาวิชาหรือวุฒิการศึกษา
ในการรับสมัคร โดยงานส่วนใหญ่ได้แก่……
1. งานซ่อมแซม ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ า ระบบส่งน้ า แก้มลิง
2. การส ารวจและจัดรูปแปลงที่ดิน
3. งานจ้างทั่วไป



ข้อมูลการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ท่ีมา: One of Telco

ข้อมูลต าแหน่งงานว่างที่เปิดรับสมัคร

ท่ีมา: ข้อมูลต าแหน่งงานว่างจาก www.ไทยมีงานท า.com

• โทนสีแดงคือการเคลื่อนย้ายแรงงานออก
จากพ้ืนท่ี ขณะท่ีโทนสีฟ้าคือการเคลื่อนย้าย
แรงงานไปสู่พ้ืนที่น้ันๆ

• ตัวอย่าง เช่น แรงงานมีการเคลื่อนย้ายออก
จากกรุงเทพฯ และชลบุรี กลับไปสู่
ภูมิล าเนา

• โทนสีเข้มคือปริมาณต าแหน่งงานท่ีเปิดรับสมัครที่มาก
• ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ที่เปิดรับสมัครยังคงกระจุกตัวใน

กรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัดใน EEC

การจ้างงานที่เกิดขึ้นยังกระจุกตัวในกรุงเทพฯ และโซนภาคตะวันออกซึ่งไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ที่กลับสู่ภูมิล าเนาและตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น (area-based)
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การพัฒนาฝีมือแรงงานจ าเป็นต้องตอบโจทย์การเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต
มากกว่าการบรรเทาผลกระทบของผู้ไม่มีงานท า

มากกว่า
20,000 หลักสูตร

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประมาณ 
3,000 หลักสูตร

ICT

Engineering

Personal 
Development

6,000 หลักสูตร

1,500 หลักสูตร
1,300 หลักสูตร

บริการ 900 หลักสูตร
ช่างกล 400 หลักสูตร
ช่างฝีมือ 400 หลักสูตร



กระบวนการพฒันาทกัษะแรงงานของไทย

รฐับาล

สถานประกอบการ
(on the job training)

สถานประกอบการ
(ส่งฝึก)

สถานประกอบการ
(In-house Training)

สถาบนัอบรมเอกชน
(private training providers)

ค่าฝึกอบรม

การบงัคบัจ่ายเงินสมทบ (Training Levy)

แรงจงูใจทางภาษี

แรงงานและประชาชนทัว่ไป

ค่าฝึกอบรม
เวลาท างาน/พกัผอ่น
ท่ีลดลง

Fragmentation and Supply Driven

การจดัอบรมของภาครฐั
(public training)

เงินงบประมาณ

แรงงานและประชาชนทัว่ไป

ค่าฝึกอบรม

เงินอดุหนุน



ข้อเท็จจริงที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย

ความต้องการทักษะแรงงานมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสเทคโนโลยี และโครงสร้างประชากร 

แต่ปจัจุบันมีแรงงานท่ีเปน็ลูกจ้างเอกชนได้รับการอบรมเพียง 28%* 

การอบรมท่ีผ่านมาไม่ได้รองรับทักษะใหม่ๆ ท้ังหมด บางส่วนเปน็การอบรมภาคบังคับ เช่น 

ความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่งครอบคลุมประมาณ 16% (ประมาณ 7 แสนคน) ของ

แรงงานท่ีอบรมโดยเอกชน

แรงงานกว่า 90% ไม่ได้รับการอบรมหรือไม่ต้องการอบรม ขณะท่ีแรงงานท่ีต้องการอบรม
แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา ไม่มีหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการ และสถานท่ี**

ทีม่า:  *  กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ** The skill development survey 2019, NSO *** กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน
หมายเหตุ: แรงงานทีไ่ดร้บัการฝึกตาม พรบ สง่เสรมิฯ 2545 เฉลีย่ก่อนชว่งโควดิประมาณ 4.5 ลา้นคน
แรงงานทีเ่ป็นลกูจา้งเอกชนจา้ง NSO ประมาณ 16 ลา้นคน / ส ารวจของ NSO กลุม่ตวัอยา่งประมาณ 6,000 คน

ข้อจ ากัดส าคัญ > เวลาว่างไม่พอ / ไม่มีหลักสูตรท่ีน่าสนใจ



EEC Model
การพัฒนาทักษะบุคลากร
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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• ไทยเป็นประเทศ

รายได้สูงในปี 2572

• มีเม็ดเงินลงทุนเพ่ิมเติม

ไม่น้อยกว่า 6 แสนล้านบาทต่อปี

• โครงสร้างพ้ืนฐานและ

โลจิสติกส์เปิดใช้งาน

เต็มศักยภาพ

• มีบุคลากรทักษะสูงเพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

EEC ช่วงเริ่มต้น
(2561-2564)

EEC ช่วงเติบโต
(2565-2569)

EEC ช่วงโตเต็มที่
(Mature)

❖ มูลค่าลงทุนอนุมัติแล้ว
1.63 ล้านล้านบาท
เพ่ือเตรียมความพร้อมใน 

❖ 4 โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ

❖ 9 แสนล้านบาทเป็นเม็ดเงิน
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

❖ สัดส่วนการลงทุนในออีีซีต่อ

ประเทศเพ่ิมข้ึน 16%

❖ บุคลากรมากกว่า 14,000 คน 
ได้รับการฝึกอบรมตามหลัก 
Demand-driven มีงานท า 
รายได้สูง

❖ เศรษฐกิจประเทศเติบโต 3.3%
(ไม่รวมปี Trade war และโควิด) 
โดย EEC คิดเป็น 15% ของรายได้
ท้ังหมด 

❖ เพ่ิมมูลค่าลงทุนอีก 

2.2 ล้านล้านบาท 
ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ิมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และยกระดับรายได้
ชุมชน

❖ เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ไม่น้อย
กว่า 5% ต่อปี

❖ แรงงานกว่า 150,000 คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะต่อเนื่อง 
สร้างโอกาส และเพ่ิมศักยภาพ
การผลิต

ก่อนมี EEC

o อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโน้มลดลงจากปัญหา
เชิงโครงสร้าง

7.3%

5.8%

2.8%

ปี 2537-39

ปี 2545-49

ปี 2556-59

o ไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง
o ผลิตภาพแรงงานปรับลดลง
o เม็ดเงินลงทุนอยู่ในระดับต ่า

EEC กับผลต่อการพัฒนาประเทศ
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Physical 
Capital

Human
Capital

• Transportation
(รถไฟเช่ือม 3 สนามบิน, ท่าเรือ
มาบตาพุด ระยะที่ 3, เมืองการบิน
และสนามบินอู่ตะเภา)

• Communication
( Digital infra for 5G, Cloud)

• Skill flexible dynamic 
workforce

• Demand-driven 
Education/training

Business
Capital

• การลงทนุของภาคเอกชน
• สิทธิประโยชน์
• Ease of doing business

กระทรวงศกึษาธกิาร 
(Ministry of Education)

กระทรวงการอุดมศกึษาฯ 
(Ministry of Higher Education, 

Sceince, Techno)

กระทรวงแรงงาน
(Ministry of Labor)

ประมาณความต้องการก าลังแรงงาน
เพ่ือรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ควบคุมปริมาณและ
คุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาและแรงงานใน
แต่ละระดับ

การพัฒนาประเทศต้องอาศัยการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท้ัง physical capital และ human capital 

โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคลากรต้องมีความเช่ือมโยงกัน



ประมาณการเดิม ประมาณการใหม่

หลัง Covid-19 ความต้องการแรงงานรวม เพ่ิมข้ึน

* ประมาณการ ณ มีนาคม 2564
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EEC พยายามปรับรูปแบบการศึกษาและการพัฒนาทักษะแรงงาน

จาก supply push ไปสู่ demand driven 

การสร้าง
ความร่วมมือ

ระบบการศึกษาผลิตบุคลากรไม่ตรงกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
ส่งผลให้เกิดปัญหาว่างงานและทักษะไม่
ตรงความต้องการ (skill mismatch)

การสร้างความร่วมมือแบบเข้มข้นระหว่างสถานศกึษา 
สถานประกอบการเอกชน และภาครัฐ
( Co-endorsement / Co-funding / Commitment)

การพัฒนา
หลักสูตรใหม่ๆ

รูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตร
ที่ล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี อิงกับต ารา text 
book เป็นหลัก ไม่เห็นหน้างานจริง

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยอาศัย
องค์ความรู้จากสถานประกอบการ ได้ร่วมฝึกงาน 
เห็นหนา้งานจรงิ เปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมออกแบบ
หลักสตูรใหม่ๆ  เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการตลาด
(Work integrated learning)

ยกระดับ
สายอาชีพ

การเป็นตัวเลือกรองจากสายสามัญ/
รูปแบบการสอนที่ล้าสมัย ครูไม่เก่ง/
ขณะที่นายจ้างยังมีความต้องการสูง
แต่หาคนไม่ได้

ปรับโรงเรียนอาชีวะใหแ้ขง่ขันไดแ้ละมคีวามยดืหยุน่ 
โดยเอกชนรว่มลงทนุในเครือ่งจกัรและอปุกรณก์ารสอน
ขณะเดียวกัน พัฒนาครผููส้อนจากองคค์วามรู้จากเอกชน
(EEC net)

mindset 
และแรงจูงใจ

ทางตรง (Direct Route) > ช่วยเหลือค่าฝึกอบรมแก่เอกชนไม่
เกินครึ่งหนึ่ง (ผ่านสถาบันการศกึษาที่ผา่นการอนุมตัิหลักสูตร)
ทางออ้ม (Indirect Route) > ค่าฝึกอบรมเอกชนสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษไีด้ 2.5 เท่า

แรงงานส่วนใหญ่มองว่าการเรียนรู้
หยุดแค่ในระบบการศกึษา
ขณะที่นายจ้างมองว่าการฝึกอบรม
ลูกจ้างเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า
เป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ 
(human capital)

ผ่านการขับเคล่ือนในแกนหลักต่าง ๆ (Anchor)



7



1 ปี



โครงการ Upskill/Reskill ที่ด าเนินการโดย EEC

เน้นการพัฒนาทักษะแรงงานโดยอาศัย Supply-push ไปสู่ Demand-driven



EEC University -Industrial Training Network

23
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มิติการฝึกอบรม1. 



การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในภาพรวม (Overall Competency Development)

การพัฒนาบุคลากรระดับข้ันพ้ืนฐาน (ประถม,มัธยม) (Basic Education and Ecology) 

แนวทางการพัฒนาทักษะบุคลากรและการศึกษาในพ้ืนที่ EEC 

EEC model Type A
หลักสูตรในระบบ (degree)

EEC model Type B
(Short Course)

การสร้างแรงจูงใจกับสถานประกอบการมารว่มท างานกับสถาบันการศกึษาอย่างใกล้ชดิ
และสนับสนุนค่าเทอมและค่าใช้จ่ายระหว่างเรยีน (Work Integrated Learning)
จบแลว้มงีานท า รายไดด้ ีมีอนาคต

ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างเอกชนและ
สถานศึกษา

การพัฒนาทกัษะจ าเป็นทีเ่ป็นทีต่อ้งการ
ของแรงงานในทกุอตุสาหกรรม

ทักษะด้านการเช่ือมระดบัสากล  อิเล็กทรอนิกส์ โดรน และแมคาทรอนิกส์  

ทักษะด้านภาษาตา่งประเทศ 

ทักษะด้าน soft skill อาทิ การสร้าง Mindset ส าหรับผู้บริหารและครู

การยกระดับระบบนิเวศ (Ecology) 
ของการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่วัยเรียนในระดับพ้ืนฐาน

ร่วมกบัโรงเรยีน ค่ายการศกึษา และ
หน่วยงานอืน่ๆ

1

2

3

พัฒนาแรงงานในสถานประกอบการเรง่ด่วนเพ่ือตอบสนองความต้องการทันที
โดยหลักสูตรต้องผ่านการรับรองจากคณะท างานพิจารณารับรองหลกัสูตรฯ 

รัฐสนบัสนนุคา่ฝึกอบรม
ไม่เกิน 50% 

ค่าใชจ้า่ยฝึกอบรมหกั
ลดหยอ่นภาษไีด ้2.5 เท่า

รับประกนัการจา้งงาน
อย่างนอ้ย 1 ปี

การยกระดับทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมาย (EEC model)

25
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มิติศูนย์เครือข่าย2. 
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ศูนย์เครือข่ายฯ พัฒนาทักษะบุคลากรใน EEC ภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
• ศูนย์ความร่วมมือด้านภาษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก
EEC Mechatronic center
ศูนย์เครือข่ายโลจิสติกส์
เครือข่ายความร่วมมือโครงการอบรมชะลอ
การว่างงานภาคยานยนต์ฯ

มหาวิทยาลัยเกษตร ศรีราชา
• ศูนย์เครือข่ายพาณิชย์นาวี
• ศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
• ศูนย์การดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า EV Conversion

Certify Center
• ศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
• ศูนย์เครือข่ายระบบราง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์พัทยา
• EECmd (Medical Hub)
• ศูนย์เครือข่ายยานยนต์สมยัใหม่

สถาบันการบินพลเรือน
• ศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมการบิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
(AMCOL)
• ศูนย์เครือข่ายพาณิชย์นาวี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
• ศูนย์เทคโนโลยีการเชื่อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายความร่วมมือโครงการอบรมชะลอการ
ว่างงานภาคยานยนต์ฯ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์PIM
เครือข่ายความร่วมมือโครงการอบรมชะลอการ
ว่างงาน
ภาคยานยนต์ฯ

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ศูนย์เครือข่ายอตุสาหกรรมการบิน

FIBO มจธ.
• EV Conversion

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา
• ส านักงาน EEC HDC 
• ศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยว
• ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์
• ศูนย์ EV Conversion
• EEC Automation Park 
• Huawei ASEAN Academy
• Cisco Networking Academy

27



Automation Training Center

ร่วมกับ ภาคเอกชน 4 แห่ง ใน EEC

LUMADA Center
นิคมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

EEC Automation Park

ม.บูรพา จ.ชลบุรี

SIMTec จ.ชลบุรี

ARAI Academy
& Univertory

SNC Former จ. ระยอง
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มิติหลักสูตรการฝกึอบรม3. 



EEC Sandbox
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หลักสตูรการอบรมรบัรองแล้ว 137 (+7) หลักสูตร จากเป้าหมาย 200 หลักสูตร
ขยายความครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

32
หลักสูตร 62

หุ่นยนต์

หลักสูตร 58 หลักสูตร 4 หลักสูตร 6 หลักสูตร 4

ยานยนต์
แห่งอนาคต การบนิ โลจิสติกส์ อิเลก็ทรอนกิส์

อัจฉรยิะ

หลักสตูรการอบรม EEC Type B: รัฐ-เอกชน ร่วมจ่าย (50%-50%)

สถานะข้อมูล ณ มิถุนายน 2564

หลักสูตร 2

ระบบราง

รับรองแลว้ 137 หลักสตูร

หลักสูตร 7

ท่องเท่ียวรายได้ดี & 
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

หมายเหตุ: สกพอ.ออกประกาศรับรองหลักสูตรฯแลว้ จ านวน 100 หลักสูตร
32

แปรรปู
อาหาร

หลักสูตร 1



ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรระยะสั้น สถานประกอบการ และสถานศึกษาใน EEC

อุตสาหกรรม ชื่อหลักสูตร สถานศึกษา/ฝึกอบรม บริษัท
ยานยนต์แห่งอนาคต มาตรฐานระบบการจัดการสากลในยานยนต์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ ากัด (มหาชน)

การใช้โปรแกรม SPRUTCAM for CAM (3 axis milling 
operation)

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) 

บริษัท ไตร บราเทอร์ จ ากัด

การสอบเทีียบไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียคาลิเปอร์และไฮเกจด้วยเก
จบล็อก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริษัท สมบูรณ์กรุ๊ป จ ากัด

หุ่นยนต์ Factory Automation for EEC งานควบคุมเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ 
PLC

มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จ ากัด

Maintenance of Hydraulic System in Automatiion & 
Robotic System

สถาบันไทย-เยอรมัน บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จ ากัด

การประกอบและวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าส าหรับระบบอัตโนมัติ 
(เทคนิคญี่ปุ่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บริษัท ดับเบิลยู พี ออโตเมชัน จ ากัด
บริษัท เค แอนด์ เค เอ็นจิเนียริ่ง ซัมมิท จ ากัด 
และ บริษัท เอสซีอี โซลูชั่น จ ากัด

การบิน การตรวจสอบแบบไม่ท าลายทางด้านอากาศยาน (NDT) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จ ากัด

Introduction to Aerospace, Aerospace Quality & AS9100 ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร บริษัท เลนโซ แอโรสแปซ จ ากัด

ระบบราง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแบบและบริหารจัดการงานระบบ
รถไฟฟ้า (Railway System) ในศูนย์ซ่อมบ ารุง & โรงซ่อมบ ารุง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแต๊นส์ จ ากัด

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ PLC Mitsubishi GX-Work 2 Advanced สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต
อัตโนมัติและหุ่นยนต์

บริษัท โกรว์ ดีวีลอป จ ากัด

การประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคารและโรงงาน
อุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  ชลบุรี บริษัท บีเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ (1983) จ ากัด
33
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รายชื่อสถานประกอบการที่รว่มรับรองหลักสูตร

หน่วยงานและ
บริษัทท่ีรับรอง

ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย

19 ชั่วโมง

งบประมาณต่อคน

3,800 บาท7,500 บาท

16 ชั่วโมง

บริษัท ออโต 
ไดแด็กติก จ ากัด

บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ 
อินดัสทรีส์ จ ากัด

25 ชั่วโมง

37,000 บาท

บริษัท พนัส 
แอสแซมบลีย์ จ ากัด

6,000 บาท

38 ชั่วโมง

บริษัท สยามโตโยต้า
อุตสาหกรรม จ ากัด

23 ชั่วโมง

4,200 บาท

บริษัท เอเชียน เอ็นจิเนียร่ิง
คอนซัลแต๊นส์ จ ากัด

32 ชั่วโมง

10,000 บาท
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มิตินวัตกรรม4. 



มิติด้านนวตักรรมเพ่ือยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัและการพัฒนาประเทศในระยะยาว

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการพัฒนา 5G ใน EEC โครงการยานยนต์ไฟฟา้ดัดแปลง และการพัฒนา
ศักยภาพอู่ยานยนต์ไฟฟา้ดัดแปลงในเชิงอุตสาหกรรม
(EV Conversion)

โครงการระบบ Microcredential
โครงการการแพทย์ดิจิทัล

• ประสานและผลักดันเอกชนสนับสนุนการลงทุนด้านดิจิทลั
• ผลิตบุคคลาการตามความต้องการ (up-re-new skill) ระยะเวลา 3 ปี

ด ำเนนิกำรไปแล้ว (61-63) 8,392 คน

- หุ่นยนต์และ automation 514 คน

แผนปี 64-65 62,7890 คน

- หุ่นยนต์และ automation 4,000 คน

- ดิจทัล 10,900

ประสำนกำรอบรม 3 ปี 100,000 คน

- Huawei 30,000 คน

- Mitsubishi Electric (Automation Park) 10,000 คน

- Cisco/Mavenir/5GCT/PlanetComm 40,000 คน

โครงการส าคญัในปี 64: แปลงรถยนตไ์ฟฟา้ได้ 5,000 คัน

1) วท ชลบุรี
2) วท สัตหีบ
3) วท ฉะเชิงเทรา
4) วท บ้านค่าย

5) วท มาบตาพุด
6) วท พัทยา
7) วท พนมสารคาม

7 วิทยาลัย 
70 อู่รถยนต์
น าร่อง

• สร้างเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

• ร่วมมือกับส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

• พัฒนาระบบหน่วยงานรับรองความสามารถที่เกิดจากประสบการณ์
ท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning)

• ร่วมมือกับ มจธ. ในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับระบบการจัด
การศึกษาแบบ microcredential

ปรับปรุงระบบการให้บริการทางการแพทย์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (smart health)

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านการแพทย์เพ่ือ
ยกระดับการให้บริการและคุณภาพของท้องถิ่น

14



ตัวอย่างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน Type B ท่ีผ่านมา ในปี 2561-64

ม. เกษตรศาสตร์ศรีราชา

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ม. เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ม. เทคโนโลยีสุรนารี

ม. เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ม. บูรพา

สาขาวิชา
• หุ่นยนต์และออโตเมช่ัน
• อุตสาหกรรม 4.0
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายระบบราง

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันจัดฝึกอบรมตาม
แนวทาง EEC model หลักสูตรระยะส้ัน 

ป ี61-64 แล้ว 7,389 คน

จ านวนผู้ฝกึอบรม 184 คน

จ านวนผู้ฝกึอบรม 334 คน
สาขาวิชา
• ยานยนต์ไฟฟา้
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพาณิชย์นาวี

จ านวนผู้ฝกึอบรม 40 คน
สาขาวิชา
• ยานยนต์ไฟฟา้
• อุตสาหกรรม 4.0

จ านวนผู้ฝกึอบรม 573 คน
สาขาวิชา
• ยานยนต์ไฟฟา้
• อุตสาหกรรม 4.0
• หุ่นยนต์และออโตเมช่ัน

จ านวนผู้ฝกึอบรม 2,708 คน
สาขาวิชา
• ยานยนต์ไฟฟา้
• หุ่นยนต์และออโตเมช่ัน
จัดต้ังศูนย์เครือข่ายโลจิสติกส์

จ านวนผู้ฝกึอบรม 3,550 คน

สาขาวิชา
• ยานยนต์ไฟฟา้
• หุ่นยนต์และออโตเมช่ัน
• การท่องเท่ียวชุมชน
จัดตั้งศูนย์เครือข่าย Automation Park
จัดต้ังศูนย์เครือข่ายด้านการท่องเท่ียว

ท่ีมา: สกพอ EEC HDC
ข้อมูล ณ 15 มกราคม 2565 36



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
จ านวนผู้ฝกึอบรม 540 คน
สาขาวิชา: ยานยนต์สมัยใหม่ / 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ / หุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
จ านวนผู้ฝกึอบรม 2,266 คน
สาขาวิชา: ยานยนต์สมัยใหม่ / 
โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ / 
หุ่นยนต์

วิทยาลัยเทคนิคระยอง
จ านวนผู้ฝกึอบรม 349 คน
สาขาวิชา: ยานยนต์สมัยใหม่ / ท่องเท่ียว
โลจิสติกส์/ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ /

วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
จ านวนผู้ฝกึอบรม 144 คน
สาขาวิชา: ปิโครเคมี

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
จ านวนผู้ฝกึอบรม 170 คน
สาขาวิชา: ยานยนต์สมัยใหม่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเล
แห่งเอเชีย
จ านวนผู้ฝกึอบรม 513 คน
สาขาวิชา: พาณิชย์นาวี

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(อี.เทค)

จ านวนผู้ฝกึอบรม 314 คน
สาขาวิชา: ยานยนต์สมัยใหม่ / 
อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC
จ านวนผู้ฝกึอบรม 187 คน
สาขาวิชา: ปิโครเคมี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาและ EEC ร่วม
ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน

ปี 61-64 แล้วมากกว่า 4,500 คน

ตัวอย่างความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ในการฝึกอบรมหลักสูตรระยะส้ัน Type A ท่ีผ่านมา ในปี 2561-64
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ต้องเพ่ิมศกัยภาพ เร่งรดั และ ขยายผล ให้ได้อกี 324,606 คน

สถานะข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2564 39

ปี
EEC Model

ด าเนินการ
แล้ว

ปี 61-63

ด าเนินการแล้ว

ปี 64 
แผน

ปี 65
แผน

ปี 66
GAP เป้าหมาย

ปี 2568

TYPE A
เอกชนจ่าย 100%

4,660 342 11,838
(’64 ยกมา 658)

10,000

324,606 475,668

TYPE B
รัฐ-เอกชน 50:50

3,732 4,733 14,757
(’64 ยกมา 9,097)

20,000
*ขั้นเสนอของบฯ

Type B พันธมิตร
เอกชนจ่าย 100%
เช่น Huawei, Cisco, 
Mitsubishi Electric, 
VMware, HP, etc.

n.a. 1,000 30,000
(‘64 ยกมา 10,000)

50,000

รวม 8,392 6,075 56,595 80,000

COVID-19

รวม 151,062 คน

Accomplished Accomplished Plan Plan



เอกชนร่วมจ่าย
5 เท่า

งบบูรณาการ 1 บาท

สร้างผลประโยชน์
โดยรวม 200 เท่า

➢ เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจโดยรวม

➢ ลดความสูญเสียหรือการประหยัดจากการเพ่ิมประสิทธิภาพ

➢ เพ่ิมความเข้มแข็งชุมชนลดความเหล่ือมล ้าในพ้ืนท่ี

➢ สร้าง Ecosystem ทางการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

EEC model Type A (Degree) 
EEC model Type B (Short course)

เน้น Core technology 
ท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

มีผลประโยชน์และมีความร่วมมือใน EEC

แนวทางการพิจารณาโครงการงบบูรณาการปี 2566

• สนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามหลัก Demand-driven
• เป็นโครงการที่สร้างนวัตกรรม และตอบโจทย์ความต้องการตลาด
• ลดการพ่ึงพางบประมาณภาครัฐ ดึงเอกชนร่วมลงทุน
• สร้างผลกระทบ (impact) ต่อมูลค่าเพ่ิมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
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ภาพรวมผลการพิจารณากล่ันกรองโครงการรอบแรก

ค าขอท้ังหมด

พิจารณากลั่นกรองรอบแรก
7-9 ธันวาคม

และมีการหารือนอกรอบ

พิจารณาข้อเสนอรอบ
วันท่ี 27 ธันวาคม

15

จ านวน
หน่วยงาน

28

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(ล้านบาท)

3ผ่านแบบมีหมายเหตุ
(ผ่านหลักการโดย

ปรับรายละเอียดเล็กนอ้ย)

ผ่านแบบม่ืเงื่อนไข
(ผ่านหลักการบางส่วน รอปรับแก้)

ยังไม่ผ่านหลักการ/
อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ข้อเสนอ และตรวจสอบ

9

3

14

2,083.5

11 580

2,663.5
(89% ของ
งบทั้งหมด)

9

2,990

326

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ

14 โครงการท่ีผ่านหลักการ หน่วยงานภายนอก 2,663.5

การพัฒนาทักษะ EEC model สกพอ. 300.0

2,963.5 41



Support

functions

EEC credit bank / Microcredential

EEC Labor Database Management

โครงการปี 66 และการสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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รองรับอุตสาหกรรมเปา้หมาย (EEC model)

300 ลบ.

1

2

การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม

30,000

การพัฒนาบุคลากรต้ังแต่ระดับข้ันพ้ืนฐาน

3

ปี 2566 รวมท้ังหมด
~ 46,860 คน

สถานะข้อมูล ณ ธันวาคม 2564

EEC model Type A

10,000 คน

EEC model Type B

20,000 คน

กลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมาย จ านวนคน

1. หุ่นยนต์ 3,000
2. ดิจิทัล 4,400

3. สมารท์อเิล็กทรอนิกส ์ 3,000
4. การบนิ 550
5. พาณชิยน์าวี 450
6. ราง 900
7. ยานยนตแ์หง่อนาคต 1,950
8. โลจิสตกิส์ 3,500
9. การแพทย์ 650
10. เกษตรสมยัใหมแ่ละไบโอเทค 1,000
11. เชื้อเพลงิและเคมชีวีภาพ 600

รวม 20,000

แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรในอีอีซี

หมายเหตุ : * จ านวนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามผลการพิจารณาค าของบบรูณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สกพอ. และส านักงบประมาณ

*68 ลบ.

*3,860

*13,000

*233 ลบ.

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

• โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานช้ันสงูในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

• โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปสตัวน์ ้าและผลิตภัณฑ์สตัวน์ ้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ของ กรมประมง

• โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมเปา้หมาย ในพ้ืนที่ EEC ของ สวทช.
• โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A ของ สปอว.
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ภาพกิจกรรม: โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน            
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

44

ฝึกอบรมระยะส้ันType B สาขาควบคุมเครื่อง CNC ท่ี สถาบัน MARA (17 ก.ย. 64)



ภาพกิจกรรม: โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน            
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

45

ฝึกอบรมระยะส้ันType B ท่ี สถาบัน TGI และบริษัท SNC Former จ ากัด (มิ.ย. 64)



ภาพกิจกรรม: โครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วน            
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมท่ีสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ของ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2564 46



ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรม Short-course Type B

47

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน)

Bubble & Seal หลักสูตร CNC Design (16 ก.ย. 64) หลักสูตรแม่พิมพ์ (2 ก.ย. 64)



มทร.ธัญบุรี
วท.ปราจีนบุรี

มจพ.
วท.มีนบุรี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วท.สมุทรปราการ / 

ว.เทคโนโลยียานยนต์  โตโยต้า

มทร.ตะวันออก
วท.สัตหีบ / วท.พัทยา

มทร.ธัญบุรี
วท.ปราจีนบุรี

มก.วิทยาเขตศรีราชา
วท.ชลบุรี / วท.พนมสารคาม

มธ.ศูนย์พัทยา
วท.ฉะเชิงเทรา

ม.บูรพา / วท.ลพบุรี / 
วท.บางแสน

เป้าหมายจ านวนการฝึกอบรม

หน่วย: จ านวนคน

โครงการฝึกอบรมเพ่ือชะลอการวา่งงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

หลักการและเหตผุล

1,120
ก.พ.     มี.ค.      เม.ย.     พ.ค.      มิ.ย.      ก.ค.      ส.ค.      ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.    ธ.ค. ม.ค.

ปี 2564                                                                                   ปี2565

• รักษาการจ้างงาน พร้อมกับการพัฒนาทักษะใหม่รองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 สร้างความแข็งแรงและความพร้อม
หลัง วิกฤต COVID-19

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

• พัฒนาการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติจริง เอกชนร่วมท างาน
พร้อมจ้างต่อหลังฝึกอบรม

• เกิดเป็นตัวอย่าง Policy Sandbox ส าหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
รองรับ 4.0 และเทคโนโลยี

9,500

48

แผนเก่า

แผนใหม่



ตารางแสดงจ านวนผูเ้ขา้อบรม รายสถาบันการศึกษา

โครงการฝึกอบรมเพ่ือชะลอการวา่งงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

สถาบันการศกึษา ระดับการอบรม (คน) จ านวน (คน)

supervisors operators workers

1. ม. เทคโนโลยีราชมงคงตะวนัออก 685 1,734 250 2,669

2. ม. เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนอื ระยอง

615 - - 615

3. สถาบันการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 260 200 240 700

4. ม. เกษตรศาสตรศ์รีราชา - 400 - 400

5. ม. เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี - 180 - 180

6. ม. เทคโนโลยสีรุนารี 20 20 - 40

7. ม. บูรพา - 30 - 30

รวม 1,580 2,564 490 4,634 คน
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ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรมเพ่ือชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
เปดิอบรมกลุ่มแรก เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2564 ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จ ากัด (มหาชน) จ.ระยอง 

• ฝึกอบรมให้พนักงาน
บริษัทซัพพลายเออร์ 
ระดับ SME กลุ่มแรก 10 คน   
ตามมาตราการเว้นระยะห่าง 

• ภาคทฤษฎี 50% และ
ภาคปฏิบัติ 50% 

• ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับ 
Tier 1 ในหลักสูตร 
Industry4.0 for operator

• ระยะเวลาอบรม 20 วัน
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หลกัสตูร INJECTION/CNC/ROBOT แบบ Bubble & Seal ( 15-17 ก.ย. 64)

ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรมเพ่ือชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

หลกัสตูร Industry 4.0 for operator ที่ มทร.ตะวนัออก (6 ก.ค. 64)
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หลกัสตูร ROBOT & AUTOMATION ที่ สถาบนั TGI ( 10 ธ.ค. 64)

ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรมเพ่ือชะลอการว่างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
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เป้าหมายจ านวนการฝึกอบรม

หน่วย: จ านวนคน

โครงการฝึกอบรมระยะสัน้เพ่ือยกระดบัทักษะบุคลากร ภาคการท่องเทีย่วและการทอ่งเที่ยวชุมชน 

หลักการและเหตผุล

ปี 2564 ก.พ.     มี.ค.      เม.ย.     พ.ค.     มิ.ย.      ก.ค.      ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.      ธ.ค.

1,700

• ยกระดับทักษะบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรมระยะสั้น
เพ่ิมทักษะการท่องเที่ยวชุมชนให้กับคนในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมปรบัตวัเข้ากับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยววถิีใหม่ (EEC Local Wisdom
Tourism)

• สร้างทักษะการเพ่ิมมูลค่าและช่องทางการจ าหน่ายสินค้าชุมชน ให้มี
ความหลากหลาย

• เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดบัเศรษฐกิจให้กับชุมชน ใน
พ้ืนที่อีอีซี

• น าร่องชุมชนต้นแบบ 12 ชุมชน อบรมคน 1,700 คน

1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเทีย่วโดยชุมชน 
(Local Empowerment)

200

2. การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม (Integration) เพ่ือผลตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Creative economy 
and circular economy)

200

3. การค้นหาและบ่งช้ีเสน่ห์ และอัตลักษณ์ชุมชน (Identity & Fascination 
& Story Discovering)

200

4. การพัฒนาอุปทานท่องเที่ยว (Supply Development) และการจัดท า
เส้นทางประสบการณ์การท่องเที่ยว (CBT Route)

200

5. การสื่อเร่ืองราว (Story Telling) และการประชาสัมพันธ์ (Promotions) 200

6. มัคคุเทศน์ชุมชน (Local Guide) ระดับโลก 500

7. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของชุมชน (Value Creation) 200

รวม 1,700
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แผนเก่า

แผนใหม่



ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน ภาคท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนตะเคยีนเตี้ย ชลบุรี ชุมชนบ้านชากแง้ว ชลบุรี

ชุมชนนาเกลือ ชลบุรี ชุมชนหนองปลาไหล ชลบุรี
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ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน ภาคท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนคลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา ชุมชนอา่งเตย คลองสียัด เนินน้อย ฉะเชิงเทรา
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ภาพกิจกรรม: โครงการฝึกอบรมระยะส้ัน ภาคท่องเที่ยวชุมชน
ชุมชนกระแสบน ระยอง ชุมชนบ้านทะเลน้อย ระยอง

มหาลัยบ้านนอก ม.บ้านจ ารุง ระยอง ชุมชนปากน า้ประแส ระยอง
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ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ



โครงสร้างของแผน

การพัฒนาทักษะบุคลากรแบบ Demand Driven ด้านดิจิทัล

รวมประมาณ 100,000 คน ใน 3 ปี (2564 – 2566)

18 มี.ค. 64 ≈ ป ี2565 ≈ 15 ต.ค. 64 ≈ 

“การสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
และระบบนิเวศ 

(Talent ecosystem) 

รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ICT ส าหรับโลกยุค 5G” และเปิดตัว

Huawei ASEAN Academy
(Thailand) EEC Branch 

29 ก.ย. 64 ≈

“การพัฒนาทักษะบุคลากร เพ่ือส่งเสริม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ 5G 
แก่ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่อีอีซี”

“ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ Robotics 
& Automation ให้เกิด Industry 4.0

ในพ้ืนที่อีอีซ”ี

•VMware 7,000
•HP        7,000
•และอ่ืนๆ 

30,000

40,000

สนับสนุนให้บริษัท
ท่ีมาลงทุนใน EEC

ด้านดิจิทัล
ร่วมลงทุน
ในโครงการ
พัฒนาทักษะ
บุคลากร

สถานะข้อมลู ณ ตุลาคม 2564

10,000
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20,000
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ฐานข้อมูลแรงงานรายบุคคล



ฐานข้อมลูแรงงานและการศกึษา

การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรทักษะสูง ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมตามแนวทาง EEC model

ข้อมูลสว่นตวั

เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก / ช่ือ / นามสกุล / วันเกิด / 

เพศ / สัญชาติ / สถานสมรส / ท่ีอยู่และช่องทางติดต่อ /  

Demand
for

Labor

ฐานข้อมลู

ฝึกอบรม
แรงงาน

ใน EEC

ข้อมูลการท างาน

ช่ือสถานประกอบการ/ประเภทธุรกิจ/ ที่อยู/่ ต าแหน่ง /ค่าจ้าง

ข้อมูลการศกึษาและฝึกอบรม

ระดับวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/สถานศึกษา/GPA/ช่ือใบประกาศ

สถาบันฝึกอบรม/ วันท่ีประกาศ

ข้อมูลฝึกอบรมของ EEC model

ช่ือหลักสูตร / รุ่น / อุตสาหกรรมเป้าหมาย / ทักษะท่ีได้รับ / 

ค่าใช้จ่าย / ช่ัวโมง

1

ฐานข้อมูลฝึกอบรมรายบุคคล
และการบริหารจัดการอนุมัติหลักสูตร

ของ EEC model

การติดตามประเมินผลและออกแบบนโยบาย
โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลแรงงานของ EEC 

และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

ระบบการจับคู่ต าแหน่งงาน/
การฝึกอบรม

Job Platform
Skill 

Matching

• ลดปัญหา skill mismatch และการขาดแคลนแรงงาน
ทักษะสูง

• เอ้ือให้เกิดการจ้างงานและ/หรือโครงการฝึกอบรมตาม
หลัก demand-driven

• ส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศจากผลิตภาพแรงงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

2 3

ข้อมูลต าแหนง่งงาน/
ความต้องการทกัษะ

สคช. อว. ก. แรงงาน ก. ศึกษาฯ

• กลไกการจับคู่การจ้างงาน
• กลไกการจับคู่การฝึกอบรมตาม EEC model ระหว่าง

แรงงานและสถานประกอบการ

ระยะตอ่ไป เชื่อมกบัฐานขอ้มลูอื่นๆ อาทิ 
มาตรการเยียวยาภาครฐั สินเชื่อ เป็นตน้ 

Talent pool/
Microcredential

34

ไทยมีงานท า



นายอมรเทพ เท่ียงทุ่ง

นายพสิษฐ์ ทองเต็ม
นางสาวธนาลักษณ์ มธุรสมนตรี

61

ตัวอย่างผูเ้ขา้รบัการอบรม: การพัฒนาทักษะบุคลากรตามหลัก Demand-Driven 

อีอีซี จะมฐีานข้อมูลทักษะบุคลากรในพ้ืนท่ี

สถานะข้อมูล ณ 27 มกราคม 2564

EEC Model เพ่ือพัฒนาหลกัสตูรวางแผนก าลังคนระยะยาว

รัฐ-เอกชน ร่วมจา่ย: 50%-50% (Type B)

เอกชนจา่ย 100% (Type A)

EEC Model ฝึกอบรมคนท างานเพ่ิมเตมิใช้งานทันที

ตัวอย่างผู้ประสบความส าเร็จ 2 ท่านจากกว่า 6 พันคน
และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพ่ิมเติมกว่าอีก 1.3 หม่ืนคน

ก าลังศึกษาระดับ ปวส. ปี 2 แมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
บริษัท Ford Thailand Manufacturing (FTM)
จ่ายคา่เรยีนทัง้หมด
ได้เบี้ยเลีย้งระหวา่งเรียน 5,000 บาท/เดอืน
ได้เบี้ยเลีย้งระหวา่งฝึกงาน 5,000 บาท/เดอืน
เงินเดอืนทีค่าดวา่จะไดร้บัหลงัเรยีนจบ 
20,000 บาท 

ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ มทร. ตะวันออก
บริษัท SNC จ่ายค่าเรียนทัง้หมด ค่าเบี้ยเลีย้ง
ระหว่างเรยีน และรับเขา้ท างาน
ต าแหนง่ปัจจบุนั วิศวกร บริษัท SNC จ. ระยอง
เงินเดือน 30,000 บาท

มาฝึกอบรมระยะส้ัน หลักสูตรการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม WELDEX 
ด้วยโปรแกรม CRP และ LNC ของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี
การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
บริษัทร่วมจา่ยคา่ฝึกอบรม 50%
เงินเดือน 20,000 บาท
ต าแหนง่ ช่างเทคนิคงานประกอบและติดต้ัง บริษัท โอพี ออโตเทค จ ากัด ชลบุรี

ตัวอย่างผู้ประสบความส าเร็จจากกว่า 6 พันคน
และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมเพ่ิมเติมกว่าอีก 5 หม่ืนคน

รับประกนัจ้างงานอยา่งน้อย 1 ปี

https://www.youtube.com/watch?v=3QYu2LsWNyc&feature=youtu.be
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การขยายผลท่ัวประเทศ



ความรว่มมือและการขยายผลดา้นการพัฒนาทกัษะของบคุคลากร

EEC
HDC

ในการขับเคล่ือนส่งเสริมการสร้างบัณฑิตไทยให้
พร้อมสู่การท างานจริง (Cooperative and 
Work Integrated Education: CWIE)

ประสานกบักระทรวง อว. 

ร่วมมือกระทรวง
ศึกษาฯ จัดตั้ง

ประสานกบักระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน

ยกระดับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)
ให้ผลิตบุคลากรตามหลัก Demand-driven 
ของ EEC model 
โดยรัฐและเอกชนร่วมจ่าย 50:50

ร่วมมือกบัสถานประกอบการเอกชน
จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมในโรงงาน
ยกระดบัการเรยีนรูจ้ากหน้างานจรงิ

ตัวอย่างความส าเร็จ อาทิ การจัดต้ัง
โรงเรียนที่จัดสอนเกี่ยวกับระบบออโตเมช่ัน 
(Automation Robotic AI IOT: ARAI)

ของบริษัท SNC จ ากัด (มหาชน) 

40

ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชวีศึกษา 
(Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management : CVM)
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ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์



สิทธิและประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอีอีซี

65

ประมวลสิทธิและประโยชน์ของ BOI, สกพอ. และกระทรวงการคลัง (สรรพากร)

ท่ีมา: สกพอ. BOI และกรมสรรพากร 2564

ได้รับยกเว้น

สิทธิ
BOI

ไม่ได้รับยกเว้น * ตรวจทานสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
Merit-based และมาตรการ EEC
(ขยายวงเงิน, ขยายระยะเวลา)

สถาน
ประกอบการ

*สถานประกอบการในพ้ืนท่ี EEC
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 

มาตรการ 
สกพอ.

มาตรการ 
ก.คลัง 

* ส่วนท่ีเหลือ หักค่าใช้จ่ายฝึกอบรมได้ 2.5 เท่า
(มาตรการกระทรวงการคลัง พรฎ.712)

สกพอ. สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมระยะสั้น 

สูงสุดร้อยละ 50

สิทธิประโยชน์

มาตรการ 
สกพอ.



VDO Clip/YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=3QYu2LsWNyc&feature=youtu.be

ช่องทางการสื่อสารขอ้มลู แบบฟอร์มการเขา้รว่มโครงการ ประโยชนท์ีป่ระเทศ-ประชาชนไดร้ับ
จากการพัฒนาทักษะบคุลากรตามหลกั Demand-Driven แบบ EEC Model 

Website https://www.eeco.or.th/th/eec-model

เอกสารเผยแพร่

Facebook/Twitter/Podcast

ช่องทางส่ือสารท่ีจะด าเนินการ
เพ่ิมเติม

และแปลภาษาต่างประเทศอื่น ๆ 
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2561-2562



บทเรียนการพัฒนาแรงงานของ EEC

• ความส าเร็จของการรูปแบบการฝึกอบรมของ EEC เกิดจากความพยายามการสร้างความเช่ือมโยง
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาก าลังคนเข้าด้วยกัน ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชน การสร้างแรงจูงใจ และการเปน็ policy sandbox

• รูปแบบการอบรมแบบ Demand-driven education ไม่เพียงแต่รับประกันการฝกึอบรม (training 
guarantee) แต่ต้องเน้นการรับประกันการมีงานท า และมีรายได้ที่ดี (income guarantee) โดยเฉพาะ
โลกการท างานหลังโควิด (the future of work after covid)

• การขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะแรงงานของ EEC เน้นสร้างความร่วมมอืระหว่างรัฐ เอกชน (Demand)
และสถานศึกษาให้ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมลงทุนผ่านแผนงบบูรณาการ โดยรัฐอุดหนุนส่วนหน่ึงและดึง
เอกชนร่วมจ่ายในส่วนท่ีเหลือ เพ่ือให้ทุกฝา่ยปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

แผนการท างานในระยะข้างหน้า

1) เร่งปดิ Demand Gap ผ่านการขยายผลจาก Sandbox ในพ้ืนท่ี สู่ การปรับระบบการศึกษาท้ังประเทศ
• ความร่วมมือ และศูนย์เครือข่ายนอกพ้ืนท่ี EEC
• การปรับระบบการเรียนการสอนของอาชีวะ / CWIE ของ อว. / และการอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
• ความร่วมมือต่างประเทศ
• กระบวนการงบประมาณแบบบูรณาการ

2) สิทธิประโยชน์ท่ีมีลักษณะยืดหยุ่นมากข้ึน สนับสนุนกลุ่มคนต่าง ๆ ให้เกิดการปรับตัว
3) การประชาสัมพันธ์ และการใช้ทุนมนุษย์ท่ีเปน็ productive asset ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน



Thank You


