
๑ 

 

สรุปสาระส าคัญของแผน 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนา

ประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
 

 
ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวัน

อังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ในขณะนั้น มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โดยให้ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงเนื้อหาของแผนปฏิบัติการ  
ให้สมบูรณ์ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ กอปรกับส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  ได้พิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จึงขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพ            
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ต่อคณะรัฐมนตรี              
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การจัดท า (ราง) แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเปน 
เรงดวนตอการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 เปนกลไกที่ส าคัญในการ                
สรางตนแบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เพ่ือสรางก าลังคนคุณภาพของประเทศ                
ใหเพียงพอ  มีสมรรถนะที่จ าเปนตรงตามความตองการของภาคประกอบการและยกระดับขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และจะมีสวนส าคัญในการน าตนแบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนฯ 
ไปขยายผลตอในสาขาอ่ืนที่มีความตองการก าลังคนในอนาคต  

คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแหงชาติ จึงไดด าเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดแผน           
การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 7 สาขาอาชีพที่เปนความจ าเปนของประเทศ ประกอบดวย 
1) สาขาอาชีพโลจิสติกสโครงสรางพ้ืนฐาน 2) สาขาอาชีพโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3) สาขาอาชีพหุนยนตและ 
ระบบอัตโนมัติ 4) สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต 5) สาขาอาชีพอาหาร 
และเกษตร 6) สาขาอาชีพปโตรเคมี เคมีภัณฑ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7) สาขาอาชีพแม พิมพ                
เพ่ือจัดท าแผนดังกลาว โดยมีประเด็นที่ส าคัญในการจัดท าแผน คือ  

๑) ศึกษาความตองการก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยรวมมือกับสถานประกอบการ   
อยางใกลชิด เพ่ือใหการพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติสามารถปรับตัวสอดรับกับทักษะ/สมรรถนะที่ 
ทันสมัยและจ าเปนตองมีภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้จ าเปนตองมีกลไกในการประมาณการ 
ความตองการก าลังคนอยางเปนระบบ รวมถึงวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกลุมอาชีพในหวงโซการผลิตของ 
อุตสาหกรรมนั้นๆ กับอาชีพที่มีความส าคัญหรือขาดแคลน  

๒) พัฒนา เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและการฝกอบรม  



๒ 

 

๓) ออกแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับกรอบคุณวุฒิ
แหงชาติ  

๔) ก าหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนประสบการณ การ Up-Skills และ Re-Skills   
๕) ก าหนดครุภัณฑและสื่อการเรียนการสอนที่จ าเปน  
๖) เสนอแนวทางการพัฒนาครูและครูฝกในสถานประกอบการ  
๗) เสนอรูปแบบการวัดผล ประเมินผลสมรรถนะผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
๘) สงเสริมการมีงานท าและการมีรายไดที่เหมาะสม  
๙) องคประกอบอื่นๆ เชน การเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล  
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดานการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเปนเรงดวนฯ            

มีรายละเอียด ดังนี้  
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  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี       
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: 
ยุทธศาสตรช์าติดา้นการ
สร้างความสามารถ 
ใน การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓:  การ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 

๑ สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน  
๒ สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
๓ สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
๔ สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
๕ สาขาอาชีพอาหารและเกษตร 
6. สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน (น าร่องในอาชีพ ช่างเทคนิคสาขาการกลั่นและปิโตรเคมี) 
๗. สาขาอาชีพแม่พิมพ์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเสริมสร้างและพฒันาทนุ
มนุษย ์
 

แผนแม่บท 
และแผนปฏิรูปประเทศ 

- แผนแม่บทที่ส ำคัญ อำทิ 
อุตสำหกรรรมและบริกำรแห่ง
อนำคต ศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิตและกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
เป็นต้น 
- แผนปฏิรูปประเทศ ในดำ้น
สังคมและกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

• ประเทศไทย 4.0   
• กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
• ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมไทย 4.0  
ระยะ ๒๐ ปี  

• แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
 
 

นโยบาย/แผนของรัฐบาล 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 

แผนพัฒนาภาค  
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
            (๒๕๖๐-๒๕๖๔) - แผนพัฒนำภำคกลำงและพืน้ที่

กรุงเทพมหำนคร ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภำคตะวันออก  
ภำคเหนือ ภำคใต้ และภำคใต้
ชำยแดน  
- แผนพัฒนำกลุ่มจงัหวัด 
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สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
1. สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

น าร่องอาชีพ ช่างซ่อมบ ารุงระบบขนส่งทางราง 

ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการผลิตก าลังคน  
(Supply) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
จ านวนที่ต้อง
ผลิตก าลังคน

เพ่ิมเติม 
(GAP) รายการ จ านวน (คน) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง จ านวน 

1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่าง 
เมือง ทางคู่ขนาด 1,000 เมตร     

1,010* 1. สถานศึกษา
อาชีวศึกษาภาครัฐ 
จ านวน 2,574 คน 
 
2. สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเอกชน 
จ านวน 950 คน 
 
3. โรงเรียนวิศวกรรม
รถไฟ จ านวน 1,276 คน 

870 คน พัฒนาครูฝึกให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพ 
1. ระดับอาชีวศึกษา 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

๑) สาขาสาขางานซ่อมบ ารุงระบบราง (Track 
Work) 

๒) สาขางานอาณตัิสญัญา (Signaling) 
๓) สาขางานซ่อมบ ารุงตู้รถไฟ (Rolling Stock) 

 
 

9 วิทยาลัย 

1,610 

2. การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่ในแนว
ระเบยีงเศรษฐกจิที่ส าคัญ  
ของประเทศ 326 กิโลเมตร 

1,000* 

3. การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงขนาด
ทางมาตรฐาน 1,435 เมตร 

1,220* 
 

4. การก่อสร้างรถไฟฟ้าใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 สาย 
204.5 กิโลเมตร 

4,050* 2. ระดับอุดมศึกษา 
    1) หลักสูตรระบบขนส่งทางราง 

2) หลักสตูรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3) หลักสตูรวิศวกรรมระบบราง 
4) หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
5) หลักสตูรวิศวกรรมการจดัการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับระบบราง 

8 มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรระยะสั้น 
๑) สาขาสาขางานซ่อมบ ารุงระบบราง (Track 

Work) 
๒) สาขางานซ่อมบ ารุงตู้รถไฟ (Rolling Stock) 

2 หน่วยงาน 
(บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 

ร่วมกับ โรงเรียน
วิศวกรรมรถไฟ) 

รวม 7,280 4,800 870   1,610 
* วิศวกรและช่างเทคนิค 
**ข้อมูล Demand และ Supply ช่วงระหว่างปี 2561 – 2565 
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2. สาขาอาชีพโลจีสติกส์และซัพพลายเชน 

 

น าร่องอาชีพ 1. นักวางแผนอุปสงค์ 
                 2. พนักงานควบคุมยานพาหนะมืออาชีพประเภทรถบรรทุก 
                 3. นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพด้านสินค้าเกษตรที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 

ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการผลิต
ก าลังคน (Supply) 

เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวนที่ต้อง
ผลิตก าลังคน

เพ่ิมเติม 
(GAP) รายการ จ านวน (คน) ระดับ

อาชีวศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา 

หน่วยผลิต
และพัฒนา 

อาชีพนักวางแผนอุปสงค์ 
พนักงานควบคุมยานพาหนะ
มืออาชีพประเภทรถบรรทุก 

นักจัดการโลจิสติกส์มืออาชีพ 
ด้านสินค้าเกษตร 

1. ผู้จดัการ      253,026  478 คน 1,000 คน 1. ระดับอาชีวศึกษา 
    หลักสูตรประกาศนยีบัตร
วิชาชีพข้ันสูง 
 

2. ระดับอุดมศึกษา 
หลักสูครระดับปริญญาตร ี
หลักสตูรระดับปริญญาโท 
 

3. หลักสูตรระยะสั้น 
 
รวมท้ังสิ้น  
จ านวน 3,450 คน 

พัฒนาหลักสูตรอบรม Smart 
Drive ดังน้ี 
     - หลักสูตรเร่งด่วน 
     - หลักสูตรระยะสั้น 
     - หลักสูตรระยะกลาง 
     - หลักสูตรระยะยาว 
 
 
 

รวมท้ังสิ้น  
จ านวน 415,685 คน 

พัฒนาหลักสตูรตามแนวทาง
เกษตร 4.0 ในระดับ Smart 
Farmer, SME, Co-operation 
วิสาหกิจชุมชน และ Social 
Enterprise 
    
 
 
 
รวมท้ังสิ้น  
จ านวน 414,000 คน   

6,584,743 
2. ผู้ช านาญการ 112,604  403 คน 286 คน 

3. เจา้หนา้ที่เทคนิค 319,925 161 คน 1,705 คน 315 คน 
4. ผู้ปฏิบัติงาน 5,938,160 1,182 คน 2,380 คน 31,060 

คน 

รวม 6,623,713 1,343 4,966 32,661  6,584,743 
หมายเหตุ 

1. ข้อมูล Demand และ Supply ช่วงระหว่างปี 2560 – 2564 
2. ข้อมูล Demand เป็นข้อมลูภาพรวมความต้องการก าลังคนทุกอาชีพ  ไม่สามารถแยก Demand ของ 3 สาขาอาชีพน าร่องได้  จึงท าให้ตัวเลขจ านวนที่ต้องผลติก าลังคนเพิ่มเตมิ (GAP) สูง 
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3. สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

 

น าร่องอาชีพ ปฏิบัติงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (System Integrator) 

ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการผลิตก าลังคน  
(Supply) 

เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวนที่ต้องผลิต
ก าลังคนเพ่ิมเติม 

(GAP) รายการ จ านวน (คน) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง จ านวน 
1. ผู้ปฏิบัติงาน Operator      2,743 1,800 คน 1,470 คน 3,870 คน 1. ระดับอาชีวศึกษา 

    สาขาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
 

9 วิทยาลัย 
 

4,381 

2. ผู้ปฏิบัติงาน Editor 5,486 2. ระดับอุดมศึกษา 
    สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ

5 
มหาวิทยาลยั 

 
3. ผู้ปฏิบัติงาน Management 1,098 

 
3. หลักสูตรระยะสั้น 
    หลักสูตร Up-Skill หลักสตูร ปวส.   

 
35 หลักสตูร 

 
4. ผู้ปฏิบัติงานซอ่มบ ารุง 2,194 4. ภาคอุตสาหกรรม 

    หลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 
2 แห่ง 

 
 

รวม 11,521 1,800 1,470 3,870   4,381 
หมายเหตุ  ข้อมูล Demand และ Supply ช่วงระหว่างปี 2563 - 2565 
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4. สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
 

น าร่องอาชีพ 1. นักพัฒนาระบบ  (Programmer) และนักทดสอบระบบ (Tester)   
2. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ (IT Support)   
3. ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber Optic)   
4. นักบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)   
5. นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ (Network Security) และนักบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)       
6. นักพัฒนาเกม (Game) และแอนิเมชัน (Animation) 
7. นักพัฒนาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
8. นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
9. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) 

ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการผลิตก าลังคน  
(Supply) 

เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวนที่ต้องผลิต
ก าลังคนเพ่ิมเติม 

(GAP) รายการ จ านวน (คน) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง จ านวน 
       

 

1. นักพัฒนาระบบ  
(Programmer) และนักทดสอบ
ระบบ (Tester)  

47,078 1,440 คน 2,160 คน 1,800 คน 1. ระดับอาชีวศึกษา 
    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาดิจิทลัและมัลติมีเดีย 

 
6 วิทยาลัย 

 

57,757 

2. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
และระบบคอมพิวเตอร์ (IT 
Support)   

ไม่มีผลส ารวจ 1440 960 1920 2. ระดับอุดมศึกษา 
    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     สาขาดิจิทัลและมัลติมีเดีย 

9
มหาวิทยาลยั 

 

3. ช่างโครงข่ายปลายทางด้าน
เครือข่ายใยแก้วน าแสง (Fiber 
Optic)   
 

ไม่มีผลส ารวจ 
 

120  2940 3. ภาคอุตสาหกรรม 
    สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
     สาขาดิจิทัลและมัลติมีเดีย 

สมาคม
อุตสาหกรรม
ซอฟแวร์แห่ง
ประเทศไทย 
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ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการผลิตก าลังคน  
(Supply) 

เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวนที่ต้องผลิต
ก าลังคนเพ่ิมเติม 

(GAP) รายการ จ านวน (คน) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง จ านวน 
       

 

4. นักบริหารโครงการ
สารสนเทศ (Project 
Management)   

ไม่มีผลส ารวจ  1440 1080    

5. นักบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ (Network 
Security) และนักบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security)       

ไม่มีผลส ารวจ  720 930 

6. นักพัฒนาเกม (Game) และ
แอนิเมชัน (Animation) 

มากกว่า 5500 
คน 

900 900 1080 

7. นักพัฒนาการเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

ไม่มีผลส ารวจ  1440 1440 

8. นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Commerce) 

ไม่มีผลส ารวจ 1440 1440 1800 

9. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) 

34,849 คน  1440 840 

รวม มากกว่า 
87,427 คน 

5,340 10,500 13,830  มากกว่า 
57,757 

หมายเหตุ   ข้อมูล Demand และ Supply ช่วงระหว่างปี 2563 - 2565 
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5. สาขาอาชีพอาหารและเกษตร 
 

น าร่องอาชีพ 
กลุ่มสาขาอาหาร 
1. ผู้ประกอบอาหารไทย                       3. นักจัดการอาหาร 
2. ผู้ประกอบการอาหาร                       4. นักวิจัยและพัฒนาอาหาร 

กลุ่มสาขาเกษตร 
1. กลุ่มอาชีพโคนม 
2. กลุ่มอาชีพข้าว 

ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการผลิต
ก าลังคน (Supply) 

เป้าหมายการด าเนินงาน 
หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง 

จ านวนที่ต้อง
ผลิตก าลังคน

เพ่ิมเติม 
(GAP) รายการ จ านวน (คน) ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสาขาอาหาร กลุ่มสาขาเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร 135,314 4,724 คน 4,955 คน 1. ระดับอาชีวศึกษา 
    - ผู้ประกอบอาหารไทยช้ันต้น 
    - ผู้ประกอบอาหารไทยช้ันกลาง 
    - การประกอบอาหารและการ
บริหารอาหารอย่างปลอดภัย 
    - ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารอย่าง
มืออาชีพ  
     - การจัดการความปลอดภัยอาหาร
เบื้องต้น 
     - การพัฒนาอาหารเบื้องต้น 
 

1. ระดับอาชีวศึกษา 
    - การจัดการระบบรีดนมโค 
    - การจัดการศูนย์รวมน้ านมดิบ 
    - การจัดการฟาร์มโคนมสมัยใหม ่
    - การจัดการฟาร์มข้าวมาตรฐาน  
     - การจัดการอุตสาหกรรมแปรรูป
ข้าว 
     - นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม ่
      
 

124,450 

อุตสาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

42,000 29,188 คน 9,997 คน 2. ระดับอุดมศึกษา 
    - การจัดการความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมอาหาร 
     - การวิจัยและพัฒนาอาหาร
เบื้องต้น 
 
รวมท้ังสิ้น จ านวน 14,830 คน 

2. ระดับอุดมศึกษา 
     - เกษตรนวัตกรรมและ
ผู้ประกอบการ 
 
 
 
 

รวม 177,314 33,912 14,952  124,450 
หมายเหตุ  ข้อมูล Demand และ Supply ช่วงระหว่างปี 2561 - 2565 
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6. สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน 
 

น าร่องอาชีพ 1. ช่างเทคนิคสาขาส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
                 2. ช่างเทคนิคสาขาการกลั่นและปิโตรเคมี 

ข้อมูลความต้องการก าลังคน  
จากแหล่งต่างๆ (Demand)   

คาดการณ์ความสามารถในการ
ผลิตก าลังคน  
(Supply) 

จ านวน (คน) 

เป้าหมายการด าเนินงาน จ านวนที่ต้องผลิต
ก าลังคนเพ่ิมเติม 

(GAP) รายการ จ านวน (คน) หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง จ านวน 
1. ด้านเทคนิคพลังงานเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านเดินเครื่องและบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้า     

1,637 250 
 

 

พัฒนาครูฝึกให้เพียงพอต่อการจัดการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพ 
1. ระดับอาชีวศึกษา 
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    

1. กลุ่มปิโตรเลียมและปโิตรเคม ี
2. กลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทน 

- สาขางานควบคุมและบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า 
- สาขางานเทคโนโลยรีะบบส่งไฟฟ้า 
- สาขางาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์

 
 
 

5 วิทยาลัย 
 
 

6 วิทยาลัย 
3 วิทยาลัย 
5 วิทยาลัย 

1,637 

2. ด้านเทคนิคพลังงานเพื่อปฏิบัติงาน
ด้านเดนิระบบส่งไฟฟา้แรงสูง 

500 250 

2. ระดับอุดมศึกษา 
กลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทน  สาขางาระบบผลติไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย ์

 

 
1 มหาวิทยาลัย 

รวม 2,137 500  1,637 
หมายเหตุ  ข้อมูล Demand และ Supply ช่วงระหว่างปี 2562 - 2565 
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7. สาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 

น าร่องอาชีพ – ไม่มี - 

ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการ  
เป้าหมาย 

เป้าหมายการด าเนินงาน เป้าหมายท่ีคาดหวัง   หลักสูตร สถานศึกษา สถานฝึกอบรมน าร่อง 
ก าหนดกลยุทธ์ เพื่อศึกษาและส ารวจความ

ต้องการของภาคผู้ประกอบการทีเ่ร่งด่วนในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ  โดยเบื้องต้น
ผู้ประกอบการมีความต้องการก าลงัคนท่ีมีคุณสมบัติ 
ดังนี ้

1. ยกระดับสมรรถนะอาชีพของผู้จบการศึกษา 
2. จัดการศึกษาและฝึกอบรมที ่

ถอดประสบการณ์จากการท างาน (WIL) 
3. มีหลักสูตรทีร่องรับเทคโนโลยีใหม ่

และจัดการศึกษาอบรมได้หลายรปูแบบ 
4. ความสามารถในการซมึซับเทคโนโลยีใหม่จาก

ต่างประเทศ Technology Transfer)  
5. พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะการท างานท่ี

หลากหลาย (Manpower Productivity)  
6. การคิดวิเคราะห์และแก้ปญัหาในการพัฒนา

แม่พิมพ์ท่ีมีความซับซ้อนและเที่ยงตรงสูง 
7. การปรับตนเองให้ท างานร่วมกับเทคโนโลยี

อัตโนมัติและระบบการผลิตแห่งอนาคต 
8. มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อผลงานและ

ทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการลงทุน 
9. บทบาทในการมีส่วนร่วมก าหนดคณุลักษณะที่

พึงประสงค์ในการพัฒนาก าลังคน 

เป้าหมายท่ี 1 ยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านแม่พิมพ์ที่
อยู่ในสถานประกอบการจ านวน 1,000  คน  
(ในระยะเวลา 4  ปี พัฒนาระดับหัวหน้างานและเทคนคิ
วิศวกรในสถานประกอบการ) 
เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาให้เกิดศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางและ
ความเป็นเลิศ (Excellence Center)  
ด้านแม่พิมพข์ั้นสูง จ านวน 5 แห่ง  
(เป็นสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และ
สถาบันเฉพาะทาง ท่ีมีความพร้อม) 
เป้าหมายท่ี 3 พัฒนาให้เกิดหน่วยรับรองและฝึกอบรมด้าน
แม่พิมพ์จ านวน 5 แห่ง 
เป้าหมายท่ี 4 ยกระดับสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จ านวน 40 แห่ง  
(ครอบคลุมในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 
เป้าหมายท่ี 5 พัฒนาหลักสูตรภาคการศึกษา                      
ให้ครอบคลุมในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
เป้าหมายท่ี 6 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสตูรเร่งรัด
เฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ของบุคลากรในสถานประกอบการ
และเตรียมบุคลากรก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ (นักศึกษา) 
เป้าหมายท่ี 7 พัฒนามาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสถาน
ประกอบการได้เทยีบเคียงมาตรฐานสากล 
 

- ภาคอุตสาหกรรม DGP เพิ่มขึ้น 5% 
- มูลค่าเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
50% (เทียบกับปี 2560) 
- ลดมูลค่าการน าเข้าแม่พิมพ์จาก
ต่างประเทศ 30% 
- รองรับการผลิตชิ้นส่วนและผลติภัณฑ ์
ที่ซับซ้อนมูลค่าสูงได ้
- มีบุคลากรระดับเชี่ยวชาญที่ออกแบบ
และผลิตแม่พิมพ์รองรับการลงทุนจาก
ต่างประเทศ 
- ส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพการผลิต 
ของ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
- สร้างมูลคา่เพิ่มให้ธุรกิจต่อเนื่องที่
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลติแม่พิมพ์ 
 

 1. พัฒนาหลักสตูรการศึกษาอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาตามมาตรฐานอาชีพท่ีสอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับ 8 ดงันี้ 
    1. ระดับอาชีวศึกษา 
    สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ ์
     - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
     - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
    2. ระดับอุดมศึกษา 
    หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
    3. หลักสูตรระยะสั้น 
     - หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู ่
การท างาน 
     - หลักสูตรเร่งรับเฉพาะทางทีพ่ัฒนา
ร่วมกับสถานประกอบการ 
     - หลักสูตรในสาขาอาชีพแม่พมิพ์  
18 หลักสตูร 
2. จัดท ามาตรฐานอาชีพแม่พิมพท์ี่สอดคล้อง
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่ครอบคลุมประเภท
และชนิดของแม่พิมพ์ ได้แก่ แม่พิมพ์โลหะ 
แม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์ยาง 

 


