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• สำนักขับเคล�่อนภารกิจพ�เศษ สถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพ
• ดร.นคร�นทร� อมเรศ และ พรชนก เทพขาม 
  ฝายนโยบายโครงสรางเศรษฐกิจ ธนาคารแหงประเทศไทย
• นายวุฒิศักดิ์ ปฐมศาสตร 
  นักว�ชาการแรงงานชำนาญการพ�เศษ กรมการจัดหางาน
  กระทรวงแรงงาน

• ผศ.ดร.พ�ลศักดิ์ โกษียาภรณ�
  ผูชวยผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา
  ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)
  กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม

คณะผูเข�ยนและเร�ยบเร�ยงโดย



ตามที่คณะรัฐมนตร�ไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
และมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวม 13 คณะ 
และไดมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตร� เร�อ่ง แตงต้ังคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2563
ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่สำคัญเพ�่มมาจากเดิม ไดแก 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีศาสตราจารย� นายแพทย� 
นิธิ มหานนท ์ เลขาธิการราชว�ทยาลัยจ�ฬาภรณ เปนประธาน
กรรมการ และนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิว�ชาชีพ เปนประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศ
ดานแรงงาน และผู�แทนสถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพ เปนอนุกรรมการ
และเลขานุการ

แผนการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
การพัฒนาระบบการบร�หาร
จัดการกำลังคนของประเทศ

แบบบูรณาการ

บทนำ



แผนการปฏิรูปประเทศ

สถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพ (องค�การมหาชน) ได�รับมอบหมายให�เป�นหน�วยงานที่รับผิดชอบหลักใน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 เร�่อง การพัฒนาระบบการบร�หารจัดการกำลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ ภายใต�แผนการปฏิรูปประเทศด�านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย� โดยจะทำงานร�วมกับหน�วยงานอื่นที่เกี่ยวข�องเพ�่อให�บรรลุเป�าหมายของ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร� เร�่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ� 2563

การแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศดานตาง ๆ (ฉบับที่ 2)

ประกอบด�วย 13 คณะ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตร� เร�่อง แต�งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด�านต�าง ๆ (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

1.  ด�านการเมือง
2.  ด�านการบร�หารราชการแผ�นดิน
3.  ด�านกฎหมาย
4.  ด�านกระบวนการยุติธรรม
5.  ด�านเศรษฐกิจ
6.  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส��งแวดล�อม
7.  ด�านสาธารณสุข
8.  ด�านส�่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9.  ด�านสังคม
10. ด�านพลังงาน
11. ด�านการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตและประพฤติมิชอบ
12. ด�านการศึกษา
13. ด�านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
       และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

คณะที่ 13 : คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด�านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

ศาสตราจารย� นายแพทย� นิธิ มหานนท� 
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด�านวัฒนธรรม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด�านกีฬา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด�านแรงงาน

นายว�ระ โรจนพจนรัตน 
- ประธานอนุกรรมการ-  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การส�งเสร�มคุณธรรม จร�ยธรรมในทุกช�วงวัย 
ผ�านการปฏิรูป อุตสาหกรรมบันเทิงและ
การใช�กลไกร�วมระหว�างภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคล�่อน

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
การพัฒนาการเร�ยนรู�และเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานวัฒนธรรม แบบบูรณาการ

คุณหญิงป�ทมา  ล�สวัสดิ์ตระกูล 
- ประธานอนุกรรมการ -  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3
การส�งเสร�มประชาชนเป�นศูนย�กลางในการ
สร�างว�ถีชีว�ตทางการกีฬา และการ
ออกกำลังกายอย�างทั่วถึงและเท�าเทียม 
และการสร�างโอกาสทางการกีฬาและการ
พัฒนานักกีฬาอาชีพ

นายนคร ศิลปอาชา
- ประธานอนุกรรมการ -  

การพัฒนาระบบการบร�หาร
จัดการกำลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�

นายแพทยรณภพ ป�ทมะดิษ
- ประธานอนุกรรมการ -  

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5
การบร�หารจัดการศักยภาพบุคลากร
ของประเทศ

สำหรับเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จะเป�นการนำเสนอความก�าวหน�าของการพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านกำลังคนของประเทศ
ในรูปแบบของระบบ E-Workforce Ecosystem ของการดำเนินงานคณะอนุกรรมการ E-Workforce Ecosystem 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4

นายนคร ศิลปอาชา

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4

1) พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency (TWA)
2) การพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านกำลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E-Workforce Ecosystem
3) การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหร�อจัดตั้งกองทุนใหม�เพ�่อให�สามารถสนับสนุน
    การเร�ยนรู�ตลอดชีว�ตได�อย�างแท�จร�ง



โดยป�จจ�บันมีกิจการ รานคา โรงงานบางแหงตองหยุดชะงัก
และเล�กกิจการ ตองปลดพนักงานทำใหเกิดภาวะคนวางงาน
จำนวนมาก และตองหันเหหาอาชีพใหม สำหรับคนท่ียังมีงาน
ทำมีการเตร�ยมตัวหาอาชีพที่สอง เพราะความไมแนไมนอน
ในสถานการณ ทำใหทุกคนตองตื่นตัว ดำรงชีว�ตดวยความ
ไมประมาท ดังน้ันการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ืองใหทันตอโลก 
การเพ�ม่ Value Added เพ�ม่ทักษะใหกับตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานจึงเปนส��งที่สำคัญอยางยิ�ง 
 

ที่มา: ธนาคารแห�งประเทศไทย 2564 
“ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเง�น ครั้งที่ 5/2564”

ข�อมูลจาก การสำรวจภาวการณ�ทำงานของประชากร 
สำนักงานสถิติแห�งชาติ, บร�ษัท ทรู คอร�ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คำนวณโดย ธปท.

จากสถานการณขางตน การเชื ่อมโยงขอมูลขนาดใหญ 
(Big data) ดานกำลังคนของประเทศ มีประโยชนตอการวางแผน
และพัฒนากำลังคนของประเทศไดสอดคลองความตองการ
ของตลาดแรงงงาน ซ่ึง  E-Workforce Ecosystem Platform 
เปนแพลตฟอรมอัจฉร�ยะที่ชวยหาคำตอบได

สถานการณการแพรระบาดของโคว�ด
ไดกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกวาง โดยเฉพาะ
กลุมธุรกิจท่ีเก่ียวของกับภาคบร�การและการทองเท่ียว ซ่ึงมี
การจางงานเปนจำนวนมาก โดยธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) ไดประเมิน ณ ตนเดือน ส.ค. 64 วาการระบาดระลอกสาม
ทำใหตลาดแรงงานเปราะบางมากข�้น และระยะเวลาในการ
ฟ��นตัวของตลาดแรงงานไทยกับว�กฤตการณท่ีเกิดข�น้ในอดีต 
ทั ้งว�กฤตการณการเง�นโลก (Global Financial Crisis) 
ป 2551-2552 มหาอุทกภัย ป 2554 และความขัดแยงทาง
การเมืองภายในประเทศ ป 2557 จะพบวา ตลาดแรงงานไทย
ใช�เวลาน�อยกว�า 1 ป� ในการฟ��นตัวกลับสู�จ�ดก�อนเกิดว�กฤต 
แต�ในครั้งนี ้ การฟ��นตัวของตลาดแรงงานไทยมีลักษณะ 
W-shaped กลาวคือ ปรับตัวดีข� ้นในไตรมาสส�่ในปกอน 
และไตรมาสแรกปน้ี กอนท่ีจะหักแยลงในไตรมาสสอง และคาดวา
จะเลวรายลงไปอีกในไตรมาสสามนี้ตามการยืดเยื้อของระยะ
เวลาในการล็อกดาวนเพ�่อควบคุมการแพรระบาด  (รูปที่ 1)  

สถานการณ�การแพร�ระบาด
โคว�คกับตลาดแรงงานไทย

ระยะเวลาฟ��นตัวของการจ�างงานลูกจ�างเอกชนนอกภาคเกษตร*
จากระดับก�อนว�กฤต (ไตรมาส)

% การฟ��นตัว
จากก�อนว�กฤต
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จ�ดฟ��นตัว

ระลอกสาม
(Q2/64, - 5.5%)

ระลอกสอง
(Q1/64)ระลอกสอง

(Q2/63)

2551 (GFC)

2557 (การเมือง)

2554 (มหาอุทกภัย)

2563 (โคว�ด-19)

หมายเหตุ * คำนวณจากกลุ�มตัวอย�างลูกจ�างเอกชนภาคเกษตร 
ไม�รวมภาคก�อสร�าง จำนวน 11.4 ล�านบาท (คิดเป�น 30% ของกำลังแรงงานทั้งหมด)

การระบาดที่รุนแรง
และยืดเยื้อข�้นจะทำให�การ

ฟ��นตัวล�าช�าออกไปอีก

รูปที่ 1 การระบาดของโคว�ดทำให�ตลาดแรงงานไทยเปราะบาง
มากข�้นโดยการฟ��นตัวมีลักษณะ W-shaped

การฟ��นตัวของการจ�างงาน
มีลักษณะเป�น W-shaped และอาจใช�ระยะเวลายาวนานข�้น

หมายเหตุ : Q2/2563 คือ ไตรมาสสองของป� 2563
Q1/2564 คือ ไตรมาสแรกของป� 2564



สถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพเป�นหน�วยงานรับผิดชอบหลักในกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท่ีส�งผลต�อประชาชนอย�างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
เร�อ่ง การพัฒนาระบบการบร�หารจัดการกำลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ ภายใตแผนการปฏิรูปประเทศดานวัฒนธรรม
กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยในกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศฯ ไดมีการพัฒนา E-Workforce Ecosystem 
Platform  (รูปที่ 2)  ซึ่งเปนแพลตฟอรมอัจฉร�ยะที่เชื่อมโยง
ขอมูลของแตละหนวยงานใหเปนฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
ดานตลาดแรงงานอยูบนโครงสรางเดียวกัน โดยการจัดเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบดวย E-Portfolio 

ซ่ึงจะรวบรวมขอมูล ประวัติการศึกษา การอบรม ประสบการณ
ทำงานไวในที่เดียว จากฐานขอมูลตรงนี้จะเชื่อมต�อไปเส�นทาง
การพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื ่องสู �การเร�ยนรู �ตลอดชีว�ต 
(Lifelong learning) แบบมีแนวทางท่ีชัดเจนท้ังดานการศึกษา 
การฝกอบรม การ Up-Skill Re-Skill New-Skill หร�อการ
พัฒนาเปนอาชีพท่ี 2 อาชีพท่ี 3 เพ�อ่เขาสูกลไก Job Matching 
ระหวางคนหางานและผูประกอบการมีประส�ทธิภาพ เกิดการ
จางงานทุกระดับอยางเปนธรรม ผูประกอบการไดแรงงาน
มีคุณภาพ มีทักษะฝมือตรงตามความตองการ 

E-Workforce Ecosystem Platform คืออะไร 

คนทำงาน E Portfolio   E-Coupon 
for Learning

Accredited Training 
Programs

Assessment/
Certified 

นักเร�ยน นักศึกษา 
(15-24 ป�)

คนเร��มทำงาน 
(22-40 ป�)

คนทำงานระยะกลาง 
(40-60 ป�)

คนทำงานวัยเกษียณ 
(60/63/65 ป�ข�้นไป)

คนหางาน

แรงงานนอกระบบ

Education & Career Guidance
Skill Check

ระบบคุณวุฒิว�ชาชีพ

รหัสอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานสมรรถนะ

มาตรฐานฝ�มือแรงงาน

คุณวุฒิว�ชาชีพ

กองทุน
เพ�่อการเร�ยนรู�

ตลอดชีว�ต

เบี้ยส�งเสร�มการเร�ยนรู�

E-Training

Up-Skill
Re-Skill

ลูกจ�าง

ผู�ประกอบการ/นายจ�าง

RESK/RPL

Learning 
Credit bank

ป�กหมุดมืออาชีพ

Job Matching ------- --

---------------------------------------

------------------

-------------

Big Data ด�านแรงงาน กระบวนการว�เคราะห�ข�อมูล
โดยใช� ML 
Machine Learning 
Algorithm

รหัสอาชีพ
เชื่อมกับมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)
และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย)

e-Portfolio

นักว�เคราะห�ข�อมูล /
 นักเข�ยนโปรแกรม

หน�วยงานภาครัฐ

ประชาชน

รูปที่ 2 E-Workforce Ecosystem Platform  



E-Workforce Ecosystem Sandbox 
หร�อ Sand Box ผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพสูการจัดการ
ขอมูลดานกำลังคนเปนการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 
ไดแก สถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพ (ผูถือครองขอมูลผูเขารับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพ) สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (บร�การทำ Data 
Governance) กรมการจัดหางาน (ตรวจสอบขอมูลการ
มีงานทำในระบบแรงงาน) 

และธนาคารแหงประเทศไทย (ว�เคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ)
จากการว�เคราะหขอมูลพบวา ผูที่ ไมปรากฎในระบบประกัน
สังคมมีจำนวน 90,692 คน  ผูที่ยังอยูในระบบประกันสังคม
มีจำนวน 67,959 คน และ ผูที่ลาออกจากระบบประกันสังคม
มีจำนวน 60,730 คน โดยสามารถแบงกลุมตางๆ ได ดังรูปท่ี 3 

E-Workforce Ecosystem Sandbox คืออะไร 

รูปที่ 3 แสดงข�อมูลจำนวนคนที่รับการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่อยู�ในประกันสังคมและกรมการจัดหางาน

219,381 คน 
ผูที่เขาสูระบบประเมินสมรรถนะบุคคล

                ตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพ

 67,959 คน
   คนที่ยังอยูในระบบประกันสังคม

90,692 คน 
คนที่ ไมปรากฎในระบบ
ประกันสังคม

60,730 คน   
คนที่ลาออกจากประกันสังคม

4,608 คน
คนหางานผานระบบ
กรมการจัดหางาน

56,122 คน
คนไมหางานผานระบบ
กรมการจัดหางาน

63,692 คน
นักศึกษาจบใหม/ 
กำลังศึกษา

27,000 คน
ไมใชนักศึกษาจบใหม/
กำลังศึกษา

ผูที่ ไมไดรับการประเมิน
/ ไมผานการประเมินทักษะ
Digital Literacy

45,673 คน
x

18,019 คน
ผูที่่ผานการประเมิน
ทักษะDigital Literacy



จากการทำขอมูล E-Workforce Ecosystem Sandbox 
พบวาผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ท่ีเคยมีประวัติอยูในระบบประกันสังคมกวา 1 แสนราย สามารถ
ว�เคราะหไดดังน้ี

รูปที่ 4 แสดงสัดส�วนการมีงานทำ จำนวนแรงงานตามสาขางาน

E-Workforce Ecosystem Sandbox บอกอะไรบาง

ระดับความรุนแรงของป�ญหามีความไม�เท�าเทียมกันในแต�ละ
สาขาเศรษฐกิจ (รูปที่ 4)
• สาขาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเปนสาขาท่ีลดการจางงาน
สูงโดยมีสัดสวนการมีงานทำในระดับต่ำมาก โดยมีเพ�ยงรอยละ 
30 ในกลุมท่ีพักแรม และรอยละ 23 ในกลุมการบร�การดานอาหาร
และเคร�่องดื่ม 
• กลุมสาขาที่รักษาการจางงานได ประกอบดวย โปรแกรม
คอมพ�วเตอร คลังส�นคาและสนับสนุนการขนสง สุขภาพ
ของมนุษย  การผล�ตยานยนต การขนสงทางบก และการขาย
ยานยนต 
• บางสาขาท่ีสัดสวนการมีงานทำอยูในระดับกลาง แตมีจำนวน
การจางงานในสาขามาก จึงอาจรองรับแรงงานที่หมุนเว�ยน
เขาออกจากสาขาอ่ืน ๆ ไดอีก คือ สาขาการขายสงและการขาย
ปล�ก 

สัดส�วนการมีงานทำ (%)
80%•

•
•
•
•
•
•

70%

60%

50%

40%

30%

20% จำนวนแรงงาน (คน)•
5,000
• • • •

10,000 15,000 20,000 25,0000

• โปรแกรมคอมพ�วเตอร�
• คลังส�นค�าและสนับสนุนการขนส�ง 

• สุขภาพของมนุษย�
• การขนส�งทางบก

• การผล�ตยานยนต� • การขายส�ง การขายปล�ก 
   การซ�อมยานยนต�และจักรยานยนต� 

สาขาที่รักษางานจ�างได�

สาขาที่ absorb แรงงาน

• อื่นๆ• การขายส�ง ยกเว�น 
   ยานยนต�และจักรยานยนต�

• การขายปล�ก ยกเว�น 
  ยานยนต�และจักรยานยนต� 

• เคร�่องจักรและเคร�่องมือ
โลหะประดิษฐ� •   • การบร�หารราชการ
การให�คำปร�กษา •• การเง�น

• อสังหาร�มทรัพย�คอมพ�วเตอร� •
รปภ • 

• การบร�หารสำนักงาน
• ยางและพลาสติก

• ที่พักแรม

• เส�้อผ�า
• การบร�การด�านอาหาร
   และเคร�่องดื่ม

สาขาที่ลดการจ�างงานสูง

• การประกันภัย
• การก�อสร�างอาคาร

• การจัดหางาน

• อาหาร

บอกอะไรบาง

ที่มา : E-Workforce Ecosystem Sandbox คำนวณโดย ธปท. 
หมายเหตุ: ข�อมูลครอบคลุมผู�เข�ารับการอบรมที่มีข�อมูล

ปรากฏในระบบประกันสังคม 102,384 คน



E-Workforce Ecosystem Sandbox บอกอะไรบางบอกอะไรบาง

หลักสูตรที่แรงงานเข�ารับการอบรมมีความสัมพันธ�กับการ
มีงานทำในช�วงว�กฤต  (รูปที่ 5)
•  แรงงานท่ีผานการอบรมหลักสูตรดานโลจิสติกส อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�่อสาร และดิจิทัล
คอนเทนต ที่มีโอกาสไดงานมากกวาในป�จจ�บัน สอดคลองกับ
การขนสงส�นคาท่ีเติบโตตามธุรกิจ e-Commerce และการให
บร�การดานดิจิทัลท่ีมีความจำเปนมากยิ�งข�น้ในชวง work from 
home 
• แรงงานท่ีเขารับการอบรมหลักสูตรดานการบร�การโดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวมีโอกาสไดงานนอยกวา เชน 
หลักสูตรการทองเท่ียว การโรงแรม ภัตตาคารและรานอาหาร 
และธุรกิจเสร�มสวย เปนตน 

รูปที่ 5 แสดงหลักสูตรการเร�ยนที่มีโอกาสได�งานทำมากกว�า-น�อยกว�า

ที่มา: E-Workforce Ecosystem Sandbox คำนวณโดย ธปท. 
หมายเหตุ: ค�าสัมประส�ทธิ์สหสัมพันธ� (%corr) สะท�อนโอกาสได�งานของผู�เข�ารับการอบรม ในช�วง -100% (เร�ยนแล�วว�างงาน) และ 100% (เร�ยนแล�วมีงาน)

%corr 

   -66% 

 -50% 

 -45% 

 -45% 

 -30% 

 -29% 

 (digital literacy) -26% 

 -26% 

 -20% 

 -20% 

 -20% 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการเร�ยนที่มีโอกาสได�งาน  มากกว�ามากกว�า หลักสูตรการเร�ยนที่มีโอกาสได�งาน น�อยกว�าน�อยกว�า

ชั่วคราวจาก
Covid-19

อาจเติบโตได
ในอนาคตเพ�่อ

รองรับ 
s-Curve

%corr 

 38% 

 30% 

 23% 

  23% 

 23% 

 21% 
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สอดรับกับ
s-Curve

Hello



จากผลการว�เคราะหของ E-Workforce Ecosystem Sandbox
ทำใหเห็นวากลไกพัฒนาทักษะเพ� ่อการจางงานก็จะเปน
เคร�่องมือสำคัญที่จะชวยเหล�อกลุมบุคคลที่ไมสามารถไดรับ
การจางงานอันเนื่องมาจากการขาดทักษะหร�อมีคุณสมบัติ
ไมสอดคลองกับตำแหนงงาน ท้ังน้ีกลไกดังกลาวจะตองเช่ือมโยง
กับความตองการแรงงานท่ีอาจเปนการเช่ือมโยงทางกายภาพ
(physical) หร�อผานทางระบบขอมูลออนไลนไดเชนเดียวกัน 
สำหรับในชวงเร�่มตนของกลไกดังกลาว สามารถดำเนินการ
ไดหลายว�ธีการ
 

ว�ธีที่สอง สำหรับกรณีที่ผลจากการจับคูการจางงานมีผูที่ยัง
ไมไดรับการจางงานจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีความตองการ
การจางงานที่มีทักษะเฉพาะจำนวนมากพอที่จะดำเนินการจัด
ระบบการคัดเล�อกบุคคลใหตรงกับเปาหมายการพัฒนา
ทักษะดังกลาวเพ�อ่การจางงาน 

การพัฒนาทักษะเพ�่อการจางงาน

ว�ธีแรก เปนการสรางระบบการฝกอบรมไวรองรับ โดยอาศัย
ขอมูลความตองการทักษะจร�ง ซึ่งไมจำเปนตองรอใหมีบุคคล
ที่วางงานที่ผานจากระบบการจับคูการจางงานก็ได (ผูที่สนใจ
เขารับการฝกอบรมอาจมาจากแพลตฟอรมอื่นๆ หร�อกลุมที่
อยูนอกระบบคุณวุฒิว�ชาชีพ)

ขอมูลบุคคล
(สถานะการมีงานทำ)

Data 
Governance

SANDBOX

รูปที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว�าง sandbox กับการเชื่อมโยงข�อมูลกับกลไกการพัฒนาทักษะและการจ�างงาน 
รวมถึงการส�งต�อแนวทางเพ�่อการขยายผลในระดับนโยบายต�อไป

ขอเสนอนโยบาย
การขยายผลการเชื่อม

ขอมูลกับระบบการศึกษา
(อว.,สอศ.)

ขอมูลของ
ผูวางงาน

กลไกการจับคู
การจางงาน

กลไกพัฒนา
ทักษะเพ�่อการ

จางงาน

ขอมูลบุคคล
(ระบบคุณวุฒิฯ) สถานประกอบการ

ที่ตองการการจางงานทราบระบบ
คุณวุฒิที่สัมพันธ
กับการจางงาน ความตองการ

ทักษะทั่วไป
ความตองการ

ทักษะเฉพาะ

เกิดการจางงาน เกิดการจางงาน

ข�อสังเกต  ทั้งสองว�ธีสามารถดำเนินการไปพรอมกันไดหาก
เง�อ่นไขการดำเนินการสอดคลองกับกลุมประชากรดังท่ีกลาวมา
(รูปที่ 6 )



หลักสูตรฝกอบรมกระทรวง อว. และ EEC

 (1 หลักสูตร (Future Skill) ที่ถูกคัดเล�อกจากกวา 900 
หลักสูตรของมหาว�ทยาลัยตางๆ เพ�่อการโปรโมทหลักสูตร
ท่ีมีความสำคัญและเปนความตองการของสถานประกอบการ 
 (2) การสงเสร�มการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นใหมๆ ของ
 กระทรวง อว. ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายและ
 ไดถูกคัดเล�อกจากขอเสนอหลักสูตรของหลายสถาบันการ
 ศึกษาใหไดรับการสงเสร�มและเปดรับผูเขารับการอบรมโดย
 ทั่วไป 
  (3) หลักสูตรของ EEC ตามมาตรการการสงเสร�มการพัฒนา
  ทักษะบุคลากรรองรับในเขตพ�น้ท่ีเศรษฐกิจพ�เศษ 

การพัฒนาทักษะเพ�่อการจางงาน

1 Future Skill 
x 

New Career 2 บัณฑิต
พันธุใหม

(123  หลักสูตร)( 31 หลักสูตร)

3 EEC Model
(100  หลักสูตร)

Smart Tourism (8)

Care giver (5)

Smart Farming (4)

Data Science (3)

Food for the future (3)

Robotic / AI (3)

Smart innovative Entrepreneur (3)

Creative Content (2)

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (33)

ดิจ�ทัล (26)

การบินและโลจ�สติกส� (20)

ยานยนต�สมัยใหม� (13)

ผู�สูงอายุ (8)

Soft skill (8)

การแปรรูปอาหาร (6)

เชื้อเพล�งชีวภาพและเคมีชีวภาพ (4)

หุ�นยนต�เพ�่ออุตสาหกรรม (3)

อิเล็กทรอนิกส�อัจฉร�ยะ (2)

หุ�นยนต� (55)

ยานยนต�แห�งอนาคต (31)

โลจ�สติกส� & ผู�ใช�บร�การโลจ�สติกส� (5)

การบิน (4)

อิเล็กทรอนิกส�อัจฉร�ยะ (4)

ระบบราง (1)••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

â©
¹´

จากการเปร�ยบเทียบหลักสูตรฝกอบรมที่ผานมาที่ดำเนินการ
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัยและนวัตกรรม 
(อว.) รวมกับหลักสูตรฝกอบรมที่รวบรวมโดยโครงการเขต
เศรษฐกิจพ�เศษภาคตะวันออก (EEC)  (รูปที่ 7)  ซึ่งประกอบ
ไปดวย

1

2

3

รูปที่ 7 เปร�ยบเทียบจำนวนหลักสูตรฝ�กอบรมแยกตามกลุ�มอุตสาหกรรม
ระหว�างโครงการจากกระทรวง อว. (1) (2) และ EEC (3)

ทั้งสามสวนแสดงใหเห็นถึงทิศทางและแนวโนม
ความตองการการพัฒนาบุคลากร



การบร�การออนไลนของกรมการจัดหางาน

หากใครที่ตองการหางานทำ 
กรมการจัดหางานไดมีการให
บร�การภายใตโครงการ

 Job Demand Open Platform 
โดยมีจ�ดเดน 7 ประการ ดังนี้

Job Demand Open Platform 

  

        ตำแหนงงานวางภาคเอกชนที่เคยกระจัดกระจายจาก

แหลงตาง ๆ จะถูกนำมารวมกันไวที่เดียว โดยความรวมมือ

ครั้งนี้ ไดรับความรวมมือจากภาคีเคร�อขายของบร�ษัทจัดหา

งานในเบื ้องตน จำนวน 5 ราย ไดแก Adecco JobBkk 

Jobtopgun Jobnow และ Manpower นอกจากนี้ยังได

ตำแหนงงานของภาครัฐจาก สำนักงาน ก.พ. มาใหบร�การอีกดวย

        ระบบป�ญญาประดิษฐ AI มาชวยใหการว�เคราะหขอมูล

และการจับคูตำแหนงงาน มีประส�ทธิภาพมากข�้น

        การใหบร�การแบบ Single Window ของหนวยงานภาคี 

ไดแก สำนักงานประกันสังคม และกรมสงเสร�มและพัฒนา

คุณภาพชีว �ตคนพ�การ ช วยให เกิดความสะดวกสบาย

ของทั้งผูใหและผูรับบร�การที่จะเห็นขอมูลทั้งหมดพรอมกัน 

ติดตามสถานะไดตลอดเวลา

         ตำแหนงงานวางภาคเอกชนที่เคยกระจัดกระจายจาก

แหลงตาง ๆ จะถูกนำมารวมกันไวที่เดียว

         ระบบป�ญญาประดิษฐ AI มาชวยใหการว�เคราะหขอมูล

และการจับคูตำแหนงงาน

            แอพพล�เคชั่น ไทยมีงานทำ ชวยใหประชาชนเขาถึง

บร�การแบบสะดวกสบายและชวยใหขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน

ทันเหตุการณ

            การรวมบร�การภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ไวที่จ�ดเดียว 

ใชรหัสผานแคชุดเดียวก็เขาถึงบร�การทั้งหมดได 

            การติดตามผลการมีงานทำ สามารถไดรับการยืนยัน

ผานระบบการเชื ่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี ่ยวของได

อยางมีประส�ทธิภาพ และสามารถรายงานผลกลับไปใหภาคี

เคร�อขายหนวยผล�ตกำลังคนได

            ขอมูลการใหบร�การจัดเก็บอยางเปนระบบเกิดการ

ว�เคราะหขอมูลไดอยางมีประส�ทธิภาพ และติดตามการ

เปล�่ยนแปลงไดแบบ Real-time บนระบบรายงานบนเว็บไซต

ใหทุกคนไดติดตามตลอดเวลา

 แอพพล�เคชั่น ไทยมีงานทำ

การรวมบร�การภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ไวที่จ�ดเดียว 

การติดตามผลการมีงานทำ

ขอมูลการใหบร�การจัดเก็บอยางเปนระบบ
การใหบร�การแบบ Single Window ของหนวยงานภาคี 



 

ควรมีการนำข�อมูลกำลังคนที่ ได�ดำเนินการอยู� เชน ขอมูล
กำลังคนจากมาตรการเยียวยาผู ไดรับผลกระทบโคว�ค-19 
(โครงการเราไมทิ �งกัน, โครงการเราชนะ, โครงการ ม.33
เรารักกัน, โครงการเยียวยาเกษตรกร, โครงการเยียวยา
นายจาง ลูกจาง จังหวัดล็อกดาวน) มาเชื ่อมโยงขอมูลกัน
ผานระบบ E-Workforce Ecosystem Platform เพ� ่อให
สามารถวางแผนนโยบาย และแนวทางการช วยเหล�อคน
ตกงานไดตรงเปาหมาย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งยังใชในการวางแผนกำลังคนเพ�่อการ
พัฒนาประเทศไดในอนาคต

ควรขยายผลการเช่ือมโยงการทำงานระหว�างกระทรวงแรงงาน 
(รง.) และกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและ
นวัตกรรม (อว.) เพ�อ่การจางงานและการพัฒนาทักษะใหตอเน่ือง 
กลาวคือ ควรมีการว�เคราะหการมีงานทำของบัณฑิตโดย
ความรวมมือของกระทรวงแรงงาน การสงตอขอมูลผูวางงาน
เพ�อ่การพัฒนาทักษะ การเช่ือมโยงกับสถานประกอบการเชิงรุก
ในการจางงานเพ�ม่โดยเฉพาะกลุมแรงงานทักษะสูงหร�อกลุมท่ีมี
ความตองการสูง รวมทั้งใหรวมออกแบบนโยบายโดยอาศัย
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based Policy) เพ�อ่แกไขป�ญหา
ในตลาดแรงงานไทยได ตลอดจนอาจพ�จารณาขยายขอบเขต
ความรวมมือใหครอบคลุมการใชขอมูลทะเบียนตลาดแรงงาน 
การศึกษา และการอบรมพัฒนาทักษะทั้งหมดในระยะตอไป

ควรส�งเสร�มให�มีกลไกส�งเสร�มการจ�างงานเชิงรุกและมีสาขา
อุตสาหกรรมมากข�้น โดยเฉพาะสาขาที่ใชทักษะสูงและหากมีขอ
จำกัดดานความสามารถ รัฐควรสนับสนุนกลไกการพัฒนา
ทักษะโดยที่ผูจางงานมีสวนรวม

ควรร�เร� �มมาตรการสนับสนุนการพัฒนาทักษะรายบุคคล
โดยเฉพาะกับสาขาอาชีพใหมและมีความขาดแคลนบุคลากร 
ทั้งนี้ตองรวมออกแบบการพัฒนาทักษะกับผูจางงาน รวมถึง
การคัดเล�อกผูจัดหลักสูตรที่มีคุณภาพ

ควรส�งเสร�ม และสร�างวัฒนธรรมการเร�ยนรู�ตลอดชีว�ตในทุก
ช�วงวัย เพ�่อใหสามารถรับมือกับการเปล�่ยนแปลงจากความ
ผันผวนสภาวะความเส�่ยงจากความไมแนนอนของเศรษฐกิจ
และระบบการเง�นโลก และสถานการณการของโรคอื่นที่อาจ
จะเกิดข�้นไดในอนาคต

ขอเสนอแนะสำหรับภาครัฐ
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จ�งเป�นโครงสร�างพ�้นฐานสำคัญ
ที่เอื้อให�ผู�ดำเนินนโยบายร�วมออกแบบมาตรการ

รับมือกับว�กฤตการณ�เศรษฐกิจและการเง�น 
ภายใต�การดูแลธรรมาภิบาลข�อมูลอย�างเหมาะสม 

และมีศักยภาพที่จะช�วยแก�ไขป�ญหาการทำงาน
แบบแยกส�วนไม�เป�นเอกภาพทั้งระหว�างหน�วยงานภาครัฐ 

และระหว�างภาครัฐและเอกชน เพ�่อให�
ตลาดแรงงานไทยสามารถปรับโครงสร�าง
เป�นกลไกสนับสนุนสำคัญให�เศรษฐกิจไทย

เดินหน�าเติบโตได�อย�างยั่งยืน

E-Workforce Ecosystem Sandbox 




