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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตามที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาแม่พิมพ์ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาอาชีพแม่พิมพ์   
พ.ศ. 2562 - 2565 เพ่ือก าหนดนโยบายเเละเเนวทางการผลิตเเละพัฒนาก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ นั้น 

 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก าลังคนกลุ่มสาขาแม่พิมพ์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการด าเนินงาน
ได้แก่ “ผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาอาชีพแม่พิมพ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-Curve) และรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0” โดยมี
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ  
 กลยุทธ์ที่  ๑ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ 
 กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเป็นครู

ต้นแบบในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานระบบโรงฝึกงานเพ่ือฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรที่เป็นความต้องการเร่งด่วนเพ่ือรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

แม่พิมพ์ขัน้สูง 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยี  
 กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน  

การผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของไทยในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาและส ารวจความต้องการของภาคผู้ประกอบการที่เร่งด่วนในการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากรในสถานประกอบการ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งการทบทวนมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เข้ารับการฝึกอบรม
ยกระดับสมรรถนะอาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะบุคคลให้เป็นที่ยอมรับ 

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกสาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนในการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาของประเทศ จ านวน 9 สาขาอาชีพ และได้แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินการวิเคราะห์สภาพความต้องการ เเละเเนวทางการผลิตเเละพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม
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สาขาอาชีพเป้าหมาย รวมถึงออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ให้รองรับต่อความต้องการแรงงานที่มีทักษะในกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ โดยมีโครงการที่ด าเนินการ จ านวนรวม
ทั้งหมด 20 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 660,940,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. โครงการจัดท าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาก าลังคนในสาขา
อาชีพแม่พิมพ์ จ านวน 9,000,000 บาท 

2. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสาขาอาชีพแม่พิมพ์จ านวน 
10,200,000 บาท 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้อง
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จ านวน 1,500,000 บาท 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทาง (ส าหรับเตรียมก าลังคนก่อน
เข้าสู่การท างาน) จ านวน 24,000,000 บาท 

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
การศึกษาบนระบบ E-Learning จ านวน 57,600,000 บาท 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะอาชีพในสาขาอาชีพ
แม่พิมพ์ จ านวน 21,000,000 บาท 

7. โครงกา พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมอาชีพตาม
สมรรถนะอาชีพในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ (พัฒนาสู่การเป็น Meister ในสถานประกอบการ) จ านวน 
21,800,000 บาท 

8. โครงการจัดตั้งสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพต้นแบบตามมาตรฐานโรงฝึกงานในสาขา
อาชีพแม่พิมพ์ จ านวน 11,840,000 บาท 

9. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับระดับเทคโนโลยีตามสมรรถนะอาชีพ (จัดท าแผนการลงทุนและกรอบ
งบประมาณ) จ านวน 363,300,000บาท 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการเร่งด่วนเ พ่ือรองรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 27,000,000บาท 

11. โครงการจัดฝึกอบรมพัฒนายกระดับสมรรถนะอาชีพเพ่ือรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แม่พิมพ์ขั้นสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 15,000,000 บาท 

12. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพแม่พิมพ์จากสถานประกอบการที่เป็นผู้น า
ด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง จ านวน 6,400,000 บาท 

13. โครงการจัดประชุมระดับนานาชาติถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงส าหรับ 
การผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ  
ความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 5,000,000 บาท 

14. โครงการก าหนดความต้องการด้านก าลังคนที่สอดคล้องกับชนิดประเภทของแม่พิมพ์ส าหรับ
การผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ  
ความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 2,800,000 บาท 
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15. โครงการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะอาชีพและระบบการรับรองประสบการณ์ท างาน
ตามมาตรฐานอาชีพเพ่ือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จ านวน 6,000,000 บาท 

16. โครงการ สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพแม่พิมพ์ภายใต้กรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ จ านวน 8,200,000 บาท 

17. โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศส าหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die Excellence 
Center) เพ่ือถ่ายทอดและฝึกอบรมนวัตกรรม เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง จ านวน 50,000,000บาท 

18. โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับ
การพัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ จ านวน 7,700,000 บาท 

19. โครงการสร้างเครือข่ายองค์รับรองและพัฒนาเจ้าหน้าที่สอบที่ท าหน้าที่ประเมินสมรรถนะ
อาชีพของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จ านวน 9,600,000 บาท 

๒๐.โครงการ จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
การผลิตแม่พิมพ์ (Industry Competency Board) ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จ านวน 3,000,000 บาท 

  นอกเหนือจากโครงการด าเนินการต่างๆ ยังมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ การด าเนินการในเชิงบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาคราชการ และกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
ของประเทศให้ร่วมกันด าเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลความต้องการ (อุปสงค์) และ  
ด้านความต้องการแรงงาน (อุปทาน) ในสาขาสาขาแม่พิมพ์ การออกแบบหลักสูตร ด้านครุภัณฑ์ ศูนย์ฝึกอบรม 
ศูนย์นวัตกรรม การติดตามประเมินผล ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ฯลฯ     
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ข้อมูลอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
 

 ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมการผลิตทั้งการผลิตชิ้นส่วนและประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า
อุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการผลิตเป็นจ านวนมากเพ่ือการประกอบและเป็นชิ้นส่วน
ทดแทนนั้น การที่จะให้ชิ้นงานทุกชิ้นมีคุณภาพเท่าเทียมกัน และมีต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ การใช้
เครื่องมือที่เป็นแม่แบบ (Master tools) คือ แม่พิมพ์ เป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการผลิตนอกเหนือจากการ
บริหารจัดการการผลิต การควบคุมการผลิต และเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงความสามารถและ
ทักษะฝีมือของบุคลากร ดังนั้น อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรม
เกือบทุกประเภท  อาทิ เช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
อุตสาหกรรมของเด็กเล่น  อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น  ซึ่งแม่พิมพ์จะท าหน้าที่ในการ
ขึ้นรูปวัสดุต่างๆ ให้ได้รูปร่างรูปทรงและคุณภาพตามแบบงานที่ก าหนดเท่าเทียมกันทุกชิ้น โดยแม่พิมพ์ที่
ออกแบบและผลิตใช้อยู่ทั่วไปสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามประเภทวัสดุที่ใช้ท าการขึ้นรูป เช่น 
แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ยาง แม่พิมพ์แก้ว  แม่พิมพ์เซรามิกส์ และอ่ืนๆ และมูลค่าของแม่พิมพ์
ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามความซับซ้อนและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ท าให้แม่พิมพ์เป็นเบื้องหลังของการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจส าหรับประเทศ
ที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างฐานการผลิตด้าน
อุปโภคบริโภค รวมถึงการดึงดูดนักลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์จึงเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) หรืออุตสาหกรรมกลาง
น้ าที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญเกือบทุกประเภท เนื่องจากการผลิตสินค้าหลายสาขาจ าเป็นต้อง
อาศัยแม่พิมพ์ (Mold & Die Tooling) ในการขึ้นรูปและก าหนดรูปร่างผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และขนาดตามความต้องการ จึงอาจกล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ โดยอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จะส่งผลกระทบการเติมโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและส่งผลต่อ 
ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้องอีกด้วย และจากการที่อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ าที่เชื่อมโยงการผลิตชิ้นส่วนในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนา
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตและบุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัว 
ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเพ่ือเป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียนโดยปัจจุบันอุตสาหกรรม
ของไทยได้สร้างความโดดเด่นทั้งในภูมิภาคและของโลก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม   

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการหรือโรงงานผลิตและประกอบแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,500 
ราย  ส่วนใหญ่เป็นการผลิตแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก และส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนสถานประกอบการขนาดใหญ่จะมีจ านวนน้อยรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ต่างชาติหรือบริษัทร่วมทุน ซึ่งมีการน าเข้าแม่พิมพ์มาใช้ โดยในปี 2559 พบว่า ประเทศไทยมีตัวเลขการขาด
ดุลการค้าด้านผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์อยู่ที่ 4,076 ล้านบาท โดยการน าเข้ายังมีการขยายตัวมากขึ้นตามเวลานับ
ย้อนหลังไป 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2558) แม้ตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกผลิตภัณฑ์ อาทิ ยานยนต์เพ่ือ
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การโดยสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศสูงขึ้นแต่รายได้เฉลี่ยต่อ
หัวประชากรเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ ามาก ด้วยเพราะว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการผลิตส่วนใหญ่เป็นมูลค่า
ของเจ้าของตราสินค้าและผู้ลงทุนจากต่างประเทศ เพราะเรายังพ่ึงพิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับจ้างผลิตช่วง
ท าให้เจ้าของตราสินค้าและผู้ลงทุน น าเข้าแม่พิมพ์ที่ผลิตจากประเทศเจ้าของตราสินค้า เพราะประเทศไทย
ขาดความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนที่ขึ้นรูปชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง รวมถึงเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติพิเศษส าหรับผลิตภัณฑ์แห่ง
อนาคตได้ เหตุเพราะบุคลากรในประเทศไทยยังไม่มีองค์ความรู้ ในการซึมซับเทคโนโลยีและถ่ายทอดต่อได้ใน
ภาคการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ จึงยังไม่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานหรือมีสมรรถนะ
อาชีพได้ในประเทศไทย เพราะบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ขาดการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้
ประสบปัญหาความชะงักงันของการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ที่จะสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันหรือดึงดูด
นักลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทย  

ในอดีตที่ผ่านมาหลังวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ที่อุตสาหกรรมไทยเริ่มฟ้ืนตัวจากการช่วยเหลือด้านการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหนักที่มีการใช้แม่พิมพ์ในการ
ผลิต ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ในประเทศไทยน าไปสู่การ
น าเสนอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยในช่วงปี 2547 โดยมีมตคิณะรัฐมนตรีในยุคนั้นได้มอบหมาย
ให้สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการโครงการ จัดตั้งศูนย์กลางบริหารจัดการองค์
ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์แบบครบวงจร โดยโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกปี 2548 - 
2552 เป็นช่วงการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร ในระยะที่สอง ปี 2553 - 2557 เป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ต่อเนื่องจากระยะแรก ผลิตบุคลากรที่มีทักษะสูง พัฒนาผู้ประกอบการ และมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย  เพ่ือให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทยมีความเข้มแข็งและสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ของไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ในประเทศไทยอันจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอ้ือต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้
แม่พิมพ์ในกระบวนการผลิตหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แตอุ่ตสาหกรรมแม่พิมพ์ไม่
สามารถจะเจริญเติบโตและยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เป็น
ผู้ใช้แม่พิมพ์และชิ้นส่วน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ให้มี
การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมูลค่าสูง หรือเป็นผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต โดยดึงดูดให้มี 
การลงทุนในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทย และใช้แม่พิมพ์จากผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้น สะท้อนแนวโน้ม
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้สูงขึ้นตามไปด้วย    

 โดยปัญหาความชะงักงันของการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่กล่าวมาในขั้นต้นเป็นเพราะในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีมูลค่าการน าเข้าแม่พิมพ์และชิ้นส่วนแม่พิมพ์จากต่างประเทศเป็นจ านวนมากเพ่ือสนับสนุนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป้าหมายของไทย เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทย
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการต่อภาคอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีการผลิตและประกอบ
แม่พิมพ์ ทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ ราคา ระยะเวลาการส่งมอบ การพัฒนางานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีอยู่น้อยและขาดหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่รวบรวมและส่งต่อให้ ภาคการศึกษา
และฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือยกระดับสมรรถนะอาชีพให้ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกท้ังนโยบาย
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ของภาครัฐที่สนับสนุนอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยังขาดความชัดเจน เพราะความไม่เข้าใจในบทบาทของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็น
ปัจจัยที่ท าให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของไทยไม่สามารถแข่งขันกับแม่พิมพ์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ  และ
ไม่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของ
ไทยสามารถเป็นเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสนับสนุน  
การขับเคลื่อน 10อุตสาหกรรมเป้าหมายใน S- Curve ของ Thailand 4.0 และขยายโอกาสการลงทุนใน
เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จ าเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคนในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ การผลิตและยกระดับองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงที่มีคุณภาพ สร้าง
บรรยากาศในการลงทุนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์และการสร้างความเชื่อมโยงของ
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์เชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยให้สามารถแข่งขันเพ่ือทดแทนการน าเข้าแม่พิมพ์จากต่างประเทศสามารถผลิตแม่พิมพ์เพ่ือการ
ส่งออกยังต่างประเทศได้ และยกระดับคุณภาพของสินค้าที่ส าคัญที่ต้องใช้แม่พิมพ์ความเที่ยงตรงสูงส าหรับ
ผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากวัสดุสมัยใหม่ โดยในที่ประชุมประชาพิจารณ์จากตัวแทนภาคส่วนต่าง 
ๆ จึงได้เห็นชอบร่วมกันในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ ของแผนขับคลื่อน
และแผนปฏิบัติการการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ที่มีกรอบ
ระยะเวลา 4 ปี ดังนี้  
 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนขับเคลื่อนก าลังคนสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 

 ในการด าเนินการทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนกลุ่มสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ซึ่ง
แต่งตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
มีภารกิจในการจัดท าแผนการพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ เพ่ือสนับสนุนนโยบายประเทศไทย 4.0 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ได้ร่วมกับคณะท างาน
จัดท าแผนได้ร่วมกันด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2561 โดยท า 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาก าลังคน จากนั้น วิเคราะห์ช่องว่าง
ของอุปสรรคการพัฒนาก าลังเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการจัดท าแผน ก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพ่ือ
เสนอโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนในสาขาแม่พิมพ์ดังแสดงผลลัพธ์ในแผนภาพที่ 1 และ
แผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 1 กรอบการวิเคราะห์ช่องว่างอุปสรรคและแนวคิดการจัดท าแผน
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แผนภาพที่ 2 การวเิคราะห์สภาวการณ์และเหตุผลความจ าเปน็ที่ต้องเร่งผลิตและพัฒนาก าลงัคนสาขาอาชีพ

แม่พิมพ์ 
 
 เพ่ือการพัฒนาก าลังให้มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นเป้าหมายครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จากงานโลหะ งาน
พลาสติก งานยางและวัสดุสมัยใหม่อ่ืน ๆ  รวมทั้งเครื่องมือจับยึดชนิด Jig & Fixture และอุปกรณ์ตรวจสอบ
ชนิด Checking Fixture ที่สามารถตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ทั้งในกลุ่ม New 
S-curve และ First S-curve โดยอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์จะรองรับและสร้างศักยภาพให้ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะมีเป้าหมายหลักใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (ผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยานและบรรจุภัณฑ์) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม (อุปกรณ์จับยึดและก าหนด
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ต าแหน่ง) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ (ชิ้นส่วนและโครงสร้าง) โดยมี 
แนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาท่ีเปิดสอนในสาขาแม่พิมพ์ให้มีการพัฒนาหลักสูตรบนฐานสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานอาชีพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในการต่อยอดอุตสาหกรรมศักยภาพและ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  พร้อมการก าหนดแนวทางรายการครุภัณฑ์
เพ่ือการฝึกของผู้เรียนที่เป็นไปตามหลักสูตร โดยสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ที่เป็นปัจจุบัน ให้กับ
สถานศึกษาที่ก าหนด และเสนองบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดหา และการพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพ
เพ่ือการสอนและการถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

2. ท าการศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัสดุทดแทนที่
มีผลต่อการพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกัน 

3. ส ารวจข้อมูลความต้องการการพัฒนาจากสถานประกอบการเพ่ือก าหนดหลักสูตรเร่งรัดระยะสั้น
ในการสนับสนุนด้านการพัฒนาของบุคลากรสาขาแม่พิมพ์ โดยสอดคล้องกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ทั้งก าลังคนในระบบจ้างงาน (ช่างเทคนิค วิศวกร) และนักศึกษาท่ีศึกษาใน
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนไทยให้มีศักยภาพรองรับ
ความต้องการของสถานประกอบการที่ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ที่ทันสมัยในประเทศไทย 
 

วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของประเทศไทย เพ่ือการสร้างศักยภาพในการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แห่งปัจจุบันและอนาคต สู่การเป็นผู้น าและเป็น
ศูนย์กลางของอาเซียนด้านอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง” 
 

พันธกิจ 

1. วิเคราะห์ความต้องการด้านก าลังคนของสาขาอาชีพแม่พิมพ์เพ่ือก าหนดแนวทางและเป้าหมาย
ในการผลิตบุคลากรในภาคการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน 

2. ร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาบุคลากร
ในอาชีพให้เป็นองค์ประกอบส าคัญของการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมแม่พิมพ์สู่การเป็นผู้น าของภูมิภาค 

3. พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูและครุภัณฑ์เพ่ือจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

4. พัฒนาบุคลากรในสาขาอาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ที่มีสมรรถนะมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนโดยสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุปสงค์อุปทาน 

5. ควบคุมและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมายการด าเนินการ 

๑. เป้าหมายที่ 1 ยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านแม่พิมพ์ที่อยู่ในสถานประกอบการ  จ านวน 
1,000  คน (ในระยะเวลา 4  ปี พัฒนาระดับหัวหน้างานและเทคนิควิศวกรในสถานประกอบการ) 

๒. เป้าหมายที่ 2 พัฒนาให้เกิดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและความเป็นเลิศ (Excellence Center) 
ด้านแม่พิมพ์ขั้นสูง จ านวน 5 แห่ง (เป็นสถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และสถาบันเฉพาะทาง  
ที่มีความพร้อม) 

๓. เป้าหมายที่ 3 พัฒนาให้เกิดหน่วยรับรองและฝึกอบรมด้านแม่พิมพ์ จ านวน 5 แห่ง 
๔. เป้าหมายที่ 4 ยกระดับสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  จ านวน 40 แห่ง 

(ครอบคลุมในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา) 
๕. เป้าหมายที่  5 พัฒนาหลักสูตรภาคการศึกษาให้ครอบคลุมในระดับอาชีวศึกษาและ

ระดับอุดมศึกษา 
๖. เป้าหมายที่ 6 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทางเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการเฉพาะทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ของบุคลากรในสถานประกอบการและเตรียมบุคลากรก่อน
เข้าสู่สถานประกอบการ (นักศึกษา) 

๗. เป้าหมายที่  7 พัฒนามาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสถานประกอบการได้ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
  

แนวทางการด าเนินการ 

การบูรณาการหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับนโยบาย ที่มีบทบาทในการพัฒนาก าลังคน อาทิ สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา สถาบันเฉพาะทาง สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และสถานประกอบการที่มีเทคโนโลยีแม่พิมพ์
ขั้นสูง ร่วมกันจัดท าโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองตามเป้าหมายเพ่ือพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ให้เ ข ้มแข็ง  สามารถสนับสนุนการสร้า งศักยภาพการแข่งขัน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้สามารถแข่งขันได้ในสากล  ซึ่งมียุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์  
3  ยุทธศาสตร์ คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 660,940,000 บาท (หกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้ได้ตามมาตรฐานอาชีพ 

  

การพัฒนาก าลังคนจากโครงสร้างพ้ืนฐานคือ การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยฝึกอบรม
อาชีพต่างๆ ที่จัดการศึกษาและฝึกอาชีพในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายการจัดการ
ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพ การจัดการด้านครุภัณฑ์และสื่อการสอนที่สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแห่งอนาคตเพ่ือการฝึกอบรมอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการด้าน
บุคลากร พัฒนายกระดับความเชี่ยวชาญจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ มีเป้าหมายมากกว่า 40 
หน่วยงาน ภายในกรอบระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
 
เป้าหมาย 
 1. การจัดการเรียนการสอนในระบบทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ให้มีหลักสูตร
แกนกลางที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่พัฒนาจากมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ 
 2. การจัดการฝึกอบรมอาชีพนอกระบบ ให้มีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเตรียมก าลังคนเข้าสู่การ
ท างาน และหลักสูตรเร่งรัดตามความต้องการของสถานประกอบการ ที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่พัฒนา
จากมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ 
 3. จัดหาครุภัณฑ์และสื่อการสอนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ที่พัฒนาจากมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ 
 4. พัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้การฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพในสาขาอาชีพ
แม่พิมพ์ 
 5. สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานเพ่ือการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ บนแนวคิดการบูรณาการ
การท างานกับการเรียนรู้ (Work Integrated Learning : WIL) 
 6. จัดท าหลักสูตรที่เป็นความต้องการเร่งด่วนเพ่ือยกระดับสมรรถนะอาชีพของบุคคลในสถาน
ประกอบการให้รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่มี
มูลค่าสูงตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นี้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คณะท างานขอเสนอกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินการ
ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ 

โครงการ จัดท าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
วัตถุประสงค ์

1. จัดท าระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางส าหรับสาขาอาชีพแม่พิมพ์ในรูปของเว็บไซด์เพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการพัฒนาก าลังคน ทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์ ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาก าลังคน 

2. ส ารวจสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือวิเคราะห์
ความสามารถในการจัดการศึกษาทั้งเชิงปริมาณ (จ านวน) เชิ งคุณภาพ (คุณลักษณะหรืออัตลักษณ์) และ
วิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับเทคโนโลยี (ครุภัณฑ์) ที่ใช้ในการจัดการศึกษา 

3. ส ารวจสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือวิเคราะห์
รูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ (ทวิภาคี และ สหกิจศึกษา) 

4. จัดท ารายงานน าเสนอผลวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพในการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ก าลังคนสาขาอาชีพแม่พิมพ์ต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
แนวทางการด าเนินการ 

1. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการทั้งในส่วนการก าหนดกรอบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดีและมีความความพร้อมในการพัฒนาระบบ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือจัดท าเกณฑ์การประเมิน ตัวแบบการส ารวจและวิธีการ
เก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห ์

3. จัดประชุมชี้แจงโครงการกับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมอาชีพ 
ที่เปิดสอนในสาขาอาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (การออกแบบเครื่องมือกลและแม่พิมพ์) 

4. ตั้งคณะกรรมการและคณะท างานในการติดตามและส ารวจสถานศึกษาเพ่ือวินิจฉัยและออก
รายงานให้แต่ละสถานศึกษา 

5. วิเคราะห์ผลส ารวจและสรุปข้อมูลจัดท ารายงาน 
6. จัดประชุมเพ่ือลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการสนับสนุน

การจัดการศึกษาในสาขาแม่พิมพ์ 
7. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเพ่ือออกรายงานสารสนเทศด้านอุปสงค์และ

อุปทาน (Demand & Supply) 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

1. มีระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บและรายงานสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการวางแผนการ
พัฒนาก าลังคน 1 ระบบ ภายใน 1 ปี 

2. รายงานผลการวิเคราะห์ความสามารถของสถานศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพต่อ
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
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3. รายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะอาชีพของก าลังคนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีฐานข้อมูลในการวางแผนการผลิตก าลังคนและการพัฒนาก าลังคนของประเทศไทยในสาขาอาชีพ
แม่พิมพ์ ทั้งในภาคอุปสงค์ที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการในต าแหน่งงาน
และสาขางานที่ต้องการ ทั้งเชิงคุณภาพ (สมรรถนะอาชีพที่ต้องการของบุคคล) และเชิงปริมาณ (ต าแหน่งงาน 
สาขางาน จ านวนคนที่ต้องการ และจ านวนคนที่มีความต้องการยกระดับสมรรถนะอาชีพ) ในภาคอุปทานที่ใช้
ในการประเมินความสามารถการผลิตก าลังคนของสถานศึกษาและฝึกอบรม เชิงคุณภาพ (ด้านคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ หลักสูตรฐานสมรรถนะและความร่วมมือกับสถานประกอบการ) เชิงปริมาณ (จ านวนสถานศึกษา 
จ านวนการรับผู้เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมด้านครุภัณฑ์)  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เริ่มด าเนินการทันทีในปีที่ 1 โดยด าเนินการต่อเนื่องและติดตามประเมินผลในปีที่ 2 - 4 
 
งบประมาณ 

 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI  
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์)  
 

 สวทน. 
 สวทช. 
 MTEC 
 สคช. 
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทย (อุปสงค์) 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) (อุปทาน) 
 

 มทร. 
 มจพ. 
 มจธ. 
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โครงการ สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือส ารวจขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพใน
ประเทศท่ีจัดการเรียนและฝึกอาชีพในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพในระดับของการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน การพัฒนาสื่อการสอน การฝึกอบรมบุคลากรและการ
ใช้ทรัพยากรครุภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพสาขาอาชีพ อุตสาหกรรม
การผลิตแม่พิมพ์ 
 
แนวทางการด าเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือก าหนดขอบเขตการท างานและหลักเกณฑ์การส ารวจเก็บ
ข้อมูล 
 2. วางแผนการด าเนินการและจัดตั้งคณะท างานเพ่ือส ารวจและจัดท ารายงาน 
 3. ก าหนดกรอบข้อตกลงในความร่วมมือ 
 4. ก าหนดโครงการพัฒนาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ 
 5. ติดตามผลด าเนินการและประเมินผล 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. รายงานขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ของประเทศ
ส าหรับใช้ในการวางแผนการพัฒนาอุปทานการพัฒนาก าลังต่อไป 
 2. โครงการและกิจกรรมร่วมกันในการจัดการศึกษาหรือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ
เรียนการสอนและฝึกอาชีพในงานแม่พิมพ์ให้บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการ (MOU) 
ภายใต้มาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา ทั้ง
ด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยี การฝึกประสบการณ์อาชีพของครู เป็นต้น 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เริ่มด าเนินการในปีที่ 1 โดยด าเนินการต่อเนื่องและติดตามประเมินผลให้เสร็จสิ้นในปีที่ 2 
 

งบประมาณ 

 10,200,000 บาท (สิบล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ. 

แม่พิมพ์) 
 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 TGI 
 กพร.  
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด)  
 สถาบันฝึกอบรมอาชีพ 

 มทร. 
 มจพ. 
 มจธ.  
 สคช. 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือน ามาตรฐานอาชีพมาใช้เป็นข้อก าหนดและแนวทางในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ โดยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาในระบบที่มีการจัดการศึกษาทั้งอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งในระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี 
 
แนวทางการด าเนินการ 

1. พัฒนามาตรฐานอาชีพแม่พิมพ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
2. พัฒนาหลักสูตรสาขาแม่พิมพ์ในการจัดการศึกษา 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. ได้หลักสูตรสาขาแม่พิมพ์ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ครอบคลุมงานใน
อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ มาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ตามกรอบ 8 ระดับ) 
 2. หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งและเห็นชอบซึ่งได้รับการมอบหมาย ในระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ใช้ในการจัดการศึกษาทั้งอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาชีพและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาก าลังคนที่เข้าสู่การศึกษาในระบบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
 
งบประมาณ 

 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 สกอ. (มหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชน)  
 
 

 สกศ. 
 สกอ. 
 สอศ. 
 สมศ. 
 สคช. 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยและ 
สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

 สวทน. 
 สวทช. 
 TGI 
 MTEC 
 กพร. 
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โครงการ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทาง (ส าหรับเตรียมก าลังคนก่อนเข้าสู่การท างาน) 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดให้สถานศึกษามีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการเรียนเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรปกติและ
ส าหรับเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การท างาน 
 2. เพ่ือให้สถานศึกษาร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาให้มีหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทางตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
 
แนวทางการด าเนินการ 

 1. จัดประชุมสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพและน ามาตรฐานอาชีพ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ความต้องการจากสถานประกอบการ  มาก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ และรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน พร้อมทั้งจัดท าแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
 2. ประชาพิเคราะห์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือขอมติเห็นชอบความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
 3. ส่งต่อให้สถานศึกษาและสถาบันฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสอนและ
ฝึกอบรมอาชีพ 
 4. จัดอบรมให้แนวทางการการจัดการสอนและฝึกอบรมให้สถานศึกษาและสถาบันฝึกอบรมอาชีพ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

1. มีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การท างาน จ านวนไม่น้อยกว่า 12 
หลักสูตรภายใน 4 ปี 

2. มีหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทางที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หลักสูตร
ภายใน 4 ป ี
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เชื่อมโยงความต้องการของสถานประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือสร้าง
หลักสูตรระยะสั้นเสริมจากหลักสูตรปกติส าหรับเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนเข้าสู่สถานประกอบการและ
หลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทางท่ีเป็นความร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับสถานประกอบการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เริ่มด าเนินการทันทีในปีที่ 1 โดยด าเนินการต่อเนื่องและติดตามประเมินผลในระยะเวลา 4 ปี 
  
งบประมาณ 

 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 สกอ. (มหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชน)   
 TGI  
 กพร. 

 สอศ. (กรอ.อศ.แม่พิมพ์) 
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทยและ 
สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

 กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ก.อุตสาหกรรม) 

 สวทน. 
 สวทช. 
 MTEC 
 สคช. 
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โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษาบน
ระบบ E-Learning  
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดท าและพัฒนาชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ (Training package) ในรูปของโมดูล
ฝึกอบรม ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพแม่พิมพ์ 
 2. เพ่ือจัดท าและพัฒนาสื่อที่เป็นเนื้อหาความรู้ตามโมดูลฝึกอบรม ในรูปแบบสื่อดิจิทัลผสมผสานที่
รองรับการเข้าสู่ระบบการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต ให้ครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการ
ผลิตแม่พิมพ์ 
 3.เพ่ือให้บุคคลในอาชีพที่สนใจสามารถเข้าสู่การพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยีแม่พิมพ์
ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตในระบบ E - Learning 
 
แนวทางการด าเนินการ 

 1. จัดจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเพ่ือก าหนดกรอบเนื้อหาเพ่ือเตรียมจัดท าชุดฝึกอบรมตาม
มาตรฐานอาชีพและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการน าเข้าสู่ระบบ E – Learning  
 2. จัดจ้างหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดท าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการน าเข้า
สู่ระบบ E – Learning 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 มีหลักสูตรที่เป็นชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและสื่อที่เป็นเนื้อหาการเรียนรู้บนระบบ E-Learning 
ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพในสาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์หรือหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทาง ไม่น้อยกว่า 48 
หลักสูตรภายใน 4 ปี 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีระบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปของ E - Learning เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยแม่พิมพ์ที่ครอบคลุมคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์หรือหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเร่งรัดเฉพาะทาง ตอบสนองความต้องการเรียนรู้และให้บ ริการกับ
ผู้สนใจทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตน อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เริ่มโครงการในปีที่ 1 โดยด าเนินการต่อเนื่องและติดตามประเมินผลในระยะเวลา 4 ปี 
  

งบประมาณ 

 57,600,000 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สกอ. (Thai MOOC) 
 สอศ. (สถาบันการ

อาชีวศึกษาในสังกัด) 
 สกอ. (มหาวิทยาลัยของ

รัฐและเอกชน)   
 TGI 

 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยและสถาน
ประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

 สถานประกอบการผลิต
ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ 

 สมาคมอีเลิร์นนิงแห่ง
ประเทศไทย 

 สกศ. 
 สวทน. 
 สวทช. 
 MTEC 
 กพร. 
 สคช. 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ  

เพื่อส่งเสริมการเป็นครูต้นแบบในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 
 

โครงการ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามสมรรถนะอาชีพในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
วัตถุประสงค ์

 1. พัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสาขาอาชีพแม่พิมพ์ เพ่ือพัฒนาครู - อาจารย์
ต้นแบบที่มีความช านาญการด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์และมีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานอาชีพ 
 2. จัดฝึกอบรมและสร้างประสบการณ์ในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศให้กับบุคลากรทางการศึกษาสาขาอาชีพแม่พิมพ์ทั้งในอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินการ 

 1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและแผนการฝึกตามมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพแม่พิมพ์ส าหรับพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 

 2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างประสบการณ์อาชีพตามมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 3. วัดและประเมินสมรรถนะอาชีพบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. มีหลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสาขาอาชีพแม่พิมพ์ เพ่ือพัฒนาครู - อาจารย์
ต้นแบบ ที่มีความช านาญการด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ในสถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาอาชีพแม่พิมพ์  
 2. มีบุคลากรทางการศึกษา (ครู – อาจารย์) ที่ได้รับการอบรมและประเมินผ่านได้การรับรองให้เป็น
ครูต้นแบบช านาญการด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 100 คน ภายใน 4 ปี  
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษามีบุคลากรทางการศึกษา (ครู – อาจารย์) ที่มีสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานอาชีพที่
สามารถปฏิบัติงานสอนและฝึกทักษะอาชีพ ได้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่พัฒนาจากมาตรฐานอาชีพตาม
แนวทางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาโครงการ 4 ปี  
  
งบประมาณ 

 21,000,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 

 TGI 
 MTEC 
 สวทน.  
 สวทช. 
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทยและสถาน
ประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 สคช. 

 กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ก.อุตสาหกรรม) 

 กพร.  
 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
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โครงการ พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมอาชีพตามสมรรถนะอาชีพ
ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ (พัฒนาสู่การเป็น Meister ในสถานประกอบการ) 
 
วัตถุประสงค ์

 1. พัฒนาหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการสาขาอาชีพแม่พิมพ์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสถาน
ประกอบการให้เป็นครูและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในสถานประกอบการ 
 2. จัดฝึกอบรมและสร้างประสบการณ์ในการจัดการสอนและฝึกอบรมในสถานประกอบการ ให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรครูฝึกในสถานประกอบการสาขาอาชีพแม่พิมพ์  
2. พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้เป็นครูและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในสถานประกอบการ 
3. จัดฝึกอบรมและสร้างประสบการณ์ในการจัดการสอนและฝึกอบรมในสถานประกอบการ ให้กับ

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. มีหลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการสาขา
อาชีพแม่พิมพ์  
 2. มีบุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบที่ได้รับการอบรมและประเมินผ่านได้การรับรองให้เป็น
ครูฝึกในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 100 คน ภายใน 4 ปี 
 3. ยกระดับครูฝึกในสถานประกอบการ ให้ได้รับการพัฒนาเป็น  Meister ที่ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับ
มาตรฐานของเยอรมัน ไม่น้อยกว่า 20 คน ภายใน 4 ปี 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการที่สามารถท าหน้าที่ “ครูฝึกในสถานประกอบการ” (In Company 
Trainer) เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังคนทั้งในภาคการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการประสบการณ์อาชีพในการท างานร่วมกับ
การศึกษา และการเทียบโอนหรือรับรองประสบการณ์ตามแนวทางกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาโครงการ 4 ปี  
  

งบประมาณ 

 21,800,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน 



25 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI 
 กพร.  
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 

 สอศ. (สถานศึกษาใน
สังกัด) 

 สสอ. (ส านักพัฒนา
สมรรถนะครูฯ) 

 สภาอุตสาหกรรม 
(สถาบันเพ่ิมขีด
ความสามารถของมนุษย์) 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยและ 
สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 สคช. 

 กองพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ก.อุตสาหกรรม) 

 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนามาตรฐานระบบโรงฝึกงานเพื่อฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐาน 

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 
โครงการ จัดตั้งสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพต้นแบบตามมาตรฐานโรงฝึกงานในสาขาอาชีพแม่พิมพ์  
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดท าข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของโรงฝึกงานส าหรับฝึกภาคปฏิบัติในสาขา
อาชีพแม่พิมพ์ ที่สอดคล้องกับระบบการผลิตแม่พิมพ์ของสถานประกอบการ 
 2. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ เพ่ือ
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนสาขาอาชีพแม่พิมพ์และสาขา
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 
แนวทางการด าเนินการ 

 1. จัดท าข้อก าหนดและหลักเกณฑ์มาตรฐานของโรงฝึกงานส าหรับฝึกภาคปฏิบัติในสาขาอาชีพ
แม่พิมพ์ ที่สามารถจัดการสอนได้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแผนงบประมาณการเบิกจ่ายส าหรับการ
สนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมอาชีพต้นแบบ โดยให้แล้วเสร็จภายในปีที่ 1  
 2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพ้ืนที่ และฝึกอบรมครูให้กับสถานศึกษาและสถาน
ฝึกอบรมอาชีพที่มีความพร้อม ในการจัดตั้งโรงฝึกงานตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์มาตรฐาน โดยเริ่ม
ด าเนินการในปีที่ 2 ให้ได้จ านวน 4 แห่ง ขยายผลต่อในปีที่ 3 จ านวน 4 แห่ง และในปีที่ 4 จ านวน 4 แห่ง ให้
ครบ 12 แห่ง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือเป็นผู้ตรวจประเมินสถานศึกษาและสถานฝึกอบรม
อาชีพในโครงการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนครุภัณฑ์และสื่อการสอน 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. มีข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานของโรงฝึกงานส าหรับฝึกภาคปฏิบัติในสาขางาน
แม่พิมพ์ ภายใน 1 ปี 
 2. มีสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพที่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 12 แห่ง ภายใน 4 ปี โดยแบ่ง
เป้าหมายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - สิ้นปีงบประมาณท่ี 2 มีสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐาน 4 แห่ง 
 - สิ้นปีงบประมาณท่ี 3 มีสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐาน 4 แห่ง 
 - สิ้นปีงบประมาณท่ี 4 มีสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐาน 4 แห่ง 
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีสถานศึกษาและสถาบันการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานตามข้อก าหนด สามารถรองรับการสนับสนุน  
ครุภัณฑ์และสื่อการสอน ที่มีระดับเทคโนโลยีเทียบเคียงกับระบบการผลิตแม่พิมพ์ของสถานประกอบการ เป็น
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ต้นแบบของโรงฝึกงาน ที่จะใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนสาขาอาชีพแม่พิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาโครงการ 4 ปี  
 
งบประมาณ 

 11,840,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 

 TGI 
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทย 
 สถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 กพร.  
 สคช. 
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โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ให้สอดคล้องกับระดับเทคโนโลยีตามสมรรถนะอาชีพ (จัดท าแผนการลงทุนและกรอบงบประมาณ) 
 
วัตถุประสงค ์

 ๑. จัดท ารายการและข้อก าหนดรายละเอียดครุภัณฑ์และสื่อการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในสาขาแม่พิมพ์ 
 ๒. สนับสนุนสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์โรงฝึกงาน
ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์  

 3. จัดท าแผนบริหารจัดการครุภัณฑ์และสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันกับสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพในเครือข่ายความร่วมมือ 
 4. จัดท ากรอบงบประมาณ งบลงทุน แผนการเบิกจ่าย และจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดหาส่งมอบ
ครุภัณฑ์และสื่อการสอนให้กับสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพต้นแบบ 
 
แนวทางการด าเนินการ 

 1. จัดตั้งคณะท างานจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรายการและข้อก าหนด
รายละเอียดครุภัณฑ์และสื่อการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาแม่พิมพ์ 
 2. ขออนุมัติกรอบงบประมาณ แผนงบลงทุน และแผนการเบิกจ่าย และจัดท าแผนปฏิบัติ การใน 
การจัดหาส่งมอบครุภัณฑ์และสื่อการสอนให้กับสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพต้นแบบ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. มีรายการครุภัณฑ์และสื่อการสอนครอบคลุมการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึก
ประสบการณ์ในอาชีพ ภายใน 1 ปี 
 2. มีแผนปฏิบัติการในการจัดหา ส่งมอบครุภัณฑ์และสื่อการสอนให้สถานศึกษาและสถานฝึกอบรม
อาชีพ 
 3. จัดหา ส่งมอบครุภัณฑ์และสื่อการสอนแก่สถานศึกษาและสถานฝึกอบรมอาชีพต้นแบบ 12 แห่ง
ให้จัดการเรียนการสอนได้ภายใน 4 ปี 
 4. มีบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฝึกอบรมการใช้ครุภัณฑ์และสื่อการสอนไม่น้อยกว่า 50  คน 
ภายใน 4 ปี 
 5. มีคู่มือการสอนการใช้ครุภัณฑ์และสื่อการสอนครอบคลุมการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 สถานศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดหลักเกณฑ์โรงฝึกงานในสาขาอาชีพ
แม่พิมพ์มีครุภัณฑ์และสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 



29 
 

 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ระยะเวลาโครงการ 4 ปี  
  
งบประมาณ 

 363,300,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากงบประมาณแผ่นดิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 

 TGI 
 กพร.  
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทย 
 สถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 สคช. 
 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรที่เป็นความต้องการเร่งด่วนเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง 
 
โครงการ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการเร่งด่วนเพ่ือรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้น
สูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการเร่งด่วนรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูง ส าหรับผลิตชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ และวัสดุชิ้นงานสมัยใหม่ ส าหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC)  
 2. เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและผู้ที่ท างานอยู่ในสถานประกอบการให้
มีโอกาสการยกระดับสมรรถนะอาชีพและเปิดโอกาสผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเข้าสู่สาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 3. เพ่ือก าหนดรายละเอียดสมรรถนะอาชีพและพัฒนามาตรฐานอาชีพที่เกิดจากนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยส าหรับน าไปปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะในอนาคต 
  
แนวทางการด าเนินการ 

 จัดจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และถอด
เนื้อหาจัดท าหลักสูตรประกอบด้วยเอกสารประกอบการอบรม แผนการฝึกอบรม และวิธีการวัดประเมินผล 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 มีหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการเร่งด่วนส าหรับการผลิตแม่พิมพ์ที่สอดคล้องเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ส าหรับผลิตชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ และวัสดุชิ้นงานสมัยใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่น้อยกว่า 18 
หลักสูตร โดยก าหนดเป็นสายงานในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ดังนี้ 

1. สายงานแม่พิมพ์โลหะ 7 หลักสูตร  
2. สายงานแม่พิมพ์พลาสติก 4 หลักสูตร 
3. สายงานแม่พิมพ์ยาง 1 หลักสูตร 
4. สายงานอุปกรณ์จับยึดและก าหนดต าแหน่งส าหรับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1 หลักสูตร 
5. สายงานเทคโนโลยีอัตโนมัติส าหรับแม่พิมพ์ 1 หลักสูตร 
6. สายงานแม่พิมพ์ส าหรับผลิตชิ้นส่วนทางการแพทย์  2 หลักสูตร 
7. สายงานแม่พิมพ์และการขึ้นรูปวัสดุส าหรับผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 1 หลักสูตร 
8. สายงานแม่พิมพ์ขึ้นรูปวัสดุ Composite  2 หลักสูตร 
9. สายงานเทคโนโลยี CAD/CAM/CAE/3D Scan/3D Printing  5 หลักสูตร 
10. สายงานเทคโนโลยีการตัดเฉือนวัสดุและเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 3 หลักสูตร 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สร้างโอกาสให้ก าลังคนที่อยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกช่วงวัย 
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความ
ต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 2. สร้างโอกาสให้ก าลังคนในทุกช่วงวัยได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทักษะอาชีพใหม่ (Re Learn & Re 
Skills) เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนสายงานและเปลี่ยนอาชีพสู่อาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและความ
ต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 
 
งบประมาณ 

 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI 
 MTEC 

 

 สอศ. (สถานศึกษาใน
สังกัด) 

 สวทน. 
 สวทช. 
 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
 ศูนย์ประสานงานพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 

 สอศ. (อ.กรอ.อศ.
แม่พิมพ์) 

 กพร.  
 สคช. 
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โครงการ จัดฝึกอบรมพัฒนายกระดับสมรรถนะอาชีพเพ่ือรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
 
วัตถุประสงค ์

 จัดฝึกอบรมเพ่ือยกระดับสมรรถนะอาชีพของบุคลากรในสถานประกอบการตามหลักสูตรระยะสั้นที่
เป็นความต้องการเร่งด่วน ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ ที่สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
แม่พิมพ์ขั้นสูงส าหรับเพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของแม่พิมพ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ 
ความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
2. จัดฝึกอบรม 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. มีผู้ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามอุตสาหกรรม
เป้าหมายและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ไม่น้อยกว่า 1,000 
คน ภายใน 4 ปี 
 2. มีบุคคลที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองความรู้ตามหน่วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพอย่าง
น้อยร้อยละ 60 ของผู้เข้ารับการอบรม 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พัฒนาบุคลากรที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและมีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและระดับสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

2. มีบุคลากรในสถานประกอบการที่มีสมรรถนะ และความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถรองรับการถ่ายทอด
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของ  
นักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 เริ่มโครงการในปีที่ 2  
 
งบประมาณ 

 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน 
จ านวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)  
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI 
 MTEC 
 กพร.  
 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทย 

 สอศ. (สถานศึกษาใน
สังกัด) 

 สวทน. 
 สวทช. 
 ศูนย์ประสานงานพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 สอศ. (อ.กรอ.อศ.
แม่พิมพ์) 

 สคช. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แห่งอนาคต 
  
การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติตามแนวคิดการก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 ที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตในอุตสาหกรรมของโลกที่เข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพจากการใช้ระบบอัตโนมัติที่ สามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการที่เป็นอิทธิพลจากการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data) ที่จัดเก็บและประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Computing) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูล
และความต้องการได้ทุกความคิด ( Internet of things) ซึ่งได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความ
ซับซ้อนตอบสนองความต้องการในหลากมิติ แล้วได้ส่งผลกระทบต่อการวิวัฒน์ระบบการผลิตแบบใหม่ โดย
อุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม  Frist S – Curve ที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมของประเทศไทยที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันซึ่งต้องยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตให้รองรับความต้องการใหม่ๆ ของนัก
ลงทุนที่ยังเชื่อมั่นในขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย หรืออุตสาหกรรมใหม่ในกลุ่ม New S – Curve ที่
เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เป็นแนวโน้มความต้องการในอนาคตที่ประเทศต้องเร่งสร้างศักยภาพ
เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นเรื่องการใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และความ
ได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ท าให้ต้องเร่งรัดอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ให้พัฒนาก าลังคนเพ่ือสร้าง
เครื่องมือและแม่พิมพ์ให้อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว ให้มีโอกาสใช้ เครื่องมือและแม่พิมพ์ที่ทันสมัยในการ
ผลิตชิ้นส่วนเพ่ือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงได้ จากผู้ประกอบการผลิตแม่พิมพ์ไทยและก้าวสู่การเป็น
ผู้น าด้านการผลิตแม่พิมพ์เพ่ือการส่งออกส าหรับอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านแม่พิมพ์ ด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงจากต่างประเทศ ได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die Excellence Center) เพ่ือช่วย
วิเคราะห์เทคโนโลยีและก าหนดทิศทางของอุตสาหกรรม ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสถานประกอบการ
ขนาดเล็กให้สามารถพัฒนาบุคลากรของตนเองแล้วเกิดการสร้างงานสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ในภาพรวม  
 
เป้าหมาย 
 1. สร้างฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แห่ง
อนาคตที่มีมูลค่าสูง ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 2. ก าหนดระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงที่จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของ
บุคคลที่สอดคล้องตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนัก
ลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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 3. สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่มีมูลค่าสูงตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นี้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คณะท างานขอเสนอกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินการ
ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ของไทยในอนาคต 
  
โครงการ สร้างภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพแม่พิมพ์จากสถานประกอบการที่เป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เป็นเจ้าขององค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์
ขั้นสูงในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 2. เพ่ือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแม่พิมพ์ 
 3. เพ่ือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานและสถานประกอบการที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี
แม่พิมพ์ 
 4. เพื่อรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในสาขาอาชีพ
แม่พิมพ์ 
 5. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการรายงานข้อมูลด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ส าหรับใช้ใน
การวางแผนการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความ
ต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและสถานประกอบการที่เป็นผู้มีองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ระดับเทคโนโลยีและแนวโน้มการ
ลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเทคนิควิธีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่  เพ่ือก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นและ
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง ทบทวนมาตรฐานอาชีพ ส าหรับในการพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
และสาขาอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต 
 2. จัดท าฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สถานประกอบการ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แม่พิมพ์ขั้นสูง แล้วจัดเก็บน าเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลสาขาอาชีพแม่พิมพ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตั้ง
คณะรับรอง และคณะท างานเพ่ือพัฒนาและรับรองมาตรฐานอาชีพ  
 3. ให้บริการข้อมูลกับสถานศึกษาและฝึกอบรมในการจับคู่กับสถานประกอบในการท าความร่วมมือ
กันเพ่ือจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ร่วมกับการเรียนรู้ตามการ
จัดการศึกษารูปแบบ WIL น าไปสู่การสร้างก าลังคนสาขาอาชีพแม่พิมพ์อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. มีโครงการและกิจกรรมในการเชื่อมโยงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
สมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 2. บัญชีฐานข้อมูลรายชื่อผู้เชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านแม่พิมพ์ 
 3. บัญชีฐานข้อมูลรายชื่อหน่วยงานและสถานประกอบการที่เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 
 4. บัญชีฐานข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เพ่ือให้บริการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมบุคลากร 
ประกอบด้วย 
  - องค์ความรู้ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่  (หัวข้อความรู้ที่จ าเป็น) 
  - องค์ความรู้ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง 
  - องค์ความรู้ที่เก่ียวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
 5. มีโครงการและกิจกรรมในการเชื่อมโยงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ
สมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ สู่การจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที่เป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษา
รูปแบบ WIL ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีหน่วยงานกลางและระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลบุคคลผู้เชี่ยวชาญในสาขาการผลิตแม่พิมพ์ 
สถานประกอบการ และองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง ในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
 2. มีศูนย์กลางการให้บริการ การแนะน า การถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี สู่การพัฒนา
ก าลังคนที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษาและสถานประกอบการที่ต้องการให้การอบรมและรับรอง
ความสามารถของบุคคลตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 3. มีฐานข้อมูลกลางส าหรับก าหนดแนวทางและความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนด้วยการถ่ายทอด
องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ชนิดต่างๆ และพร้อมถ่ายทอดให้
สถานศึกษาและฝึกอบรมที่จะน าไปถ่ายทอดให้กับก าลังคนทั้งในระบบการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ  
 2. สร้างความตระหนักและความส าคัญของสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาก าลังคน
โดยการทอดถ่ายเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ
สถานศึกษาภายใต้แนวคิด WIL  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 1  
 
งบประมาณ 
 6,400,000 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI 
 MTEC 
 สวทน. 
 สวทช. 

 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทยสถาน
ประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์  

 ส านักงานพัฒนา EEC  

 กพร. 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สคช. 
 มทร. มจพ.  มจธ. 
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โครงการ จัดประชุมระดับนานาชาติถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงส าหรับการผลิตชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
วัตถุประสงค ์
 1.จัดให้มีการประชุมสัมมนาระดับชาติเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และประสบการณ์ ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและความต้องการของนัก
ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 2.จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเผยแพร่เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการข้ึนรูปชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยแม่พิมพ์ 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 จัดประชุมนานาชาติหน่วยงานภาคการศึกษาและภาคผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการท าความร่วมมือด้านการ
พัฒนาสมรรถนะอาชีพและมาตรฐานอาชีพของภูมิภาค และจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. มีการจัดโครงการและกิจกรรมในลักษณะการประชุมสัมมนาระดับชาติ อย่างน้อย 2 ปีครั้ง 
 2. มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเผยแพร่เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยแม่พิมพ์ ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
(5 กลุ่มใน S Curve) อย่างน้อย 5 หัวข้อต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในระยะเวลา 4 ปี 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดกระบวนการและระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการติดตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการนัก
ลงทุนในด้านของเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ส าหรับชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่ใช้แม่พิมพ์ในการ
ผลิต โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ที่มาจากการวิจัยพัฒนาทั้งจากสถาบันการศึกษา จากสถานประกอบการ และ
จากประเทศเจ้าของเทคโนโลยี เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ระดับของเทคโนโลยีที่ต้องการและวางแผนความ
ต้องการด้านก าลังคนในเชิงคุณภาพ แล้วจัดท าสมรรถนะอาชีพหรือมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้อง ในการ
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะอาชีพก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 2 และท าต่อในปีที่ 4  
 
งบประมาณ 
 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI 
 MTEC 
 สวทน. 
 สวทช. 

 
 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์  

 ส านักงานพัฒนา EEC  

 กพร. 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สคช. 
 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
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กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษาและส ารวจความต้องการของภาคผู้ประกอบการที่เร่งด่วนในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในสถานประกอบการ 

 
โครงการ ก าหนดความต้องการด้านก าลังคนที่สอดคล้องกับชนิดประเภทของแม่พิมพ์ส าหรับการผลิตชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุน 
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการก าลังคนทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสถาน
ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 2. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้แม่พิมพ์ชนิดและประเภทต่ างๆ ส าหรับการผลิต
ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของ  
นักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 3. เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะอาชีพและการทบทวนมาตรฐานอาชีพให้ทันสมัย  
อยู่เสมอ 
 4. เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 จัดจ้างที่ปรึกษาในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการส ารวจพ้ืนที่ สัมภาษณ์เชิงลึก และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. ส ารวจ ติดตาม รวบรวมข้อมูลความต้องการก าลังคนเพ่ือจัดท ารายงานรายไตรมาสและรายงาน
ประจ าปี ส าหรับวางแผนการผลิตก าลังคนในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้แม่พิมพ์ชนิด
และประเภทต่างๆ ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 2. ส ารวจเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และวิจัยเชิงคุณภาพจากหน่วยงานและ
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 50 แห่ง 

 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและจัดท ารายงานความต้องการด้านก าลังคนทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการใช้แม่พิมพ์ชนิดและประเภทต่างๆ ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนั กลงทุน 
ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปี 1 และท าต่อในปีที่ 3  
 
งบประมาณ 
 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI 
 MTEC 
 สวทน. 
 สวทช. 

 
 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์  

 ส านักงานพัฒนา EEC  

 กพร. 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สคช. 
 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบฝึกอบรมและรับรองมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  
การยกระดับความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์จ าเป็นต้องก าหนด

คุณลักษณะเชิงคุณภาพ ด้านของสมรรถนะอาชีพ ที่สอดคล้องกับทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูงรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งในกลุ่ม Frist S-Curve และ New S-
Curve ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ที่มีการใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและน้ าหนักเบา ชิ้นส่วน
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อนและปลอดภัย เครื่องมือที่ตอบสนองและช่วยการท างานของหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมให้สามารถท างานได้อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ ชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้ในการเปลี่ยน
ทดแทนเพ่ือการซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแม่พิมพ์
ขั้นสูงระดับนี้ การจัดการศึกษาและฝึกอาชีพของสถานศึกษาอาจไม่พร้อมต่อการผลิตก าลังคนให้พร้อมท างาน
ออกมาในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการที่ต้องมีการพัฒนาประสบการณ์ในการท างานซึ่งอาจไม่ทันต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่ผลิตแม่พิมพ์หรือผู้ใช้แม่พิมพ์ดังกล่าวในการผลิต เพ่ือให้การพัฒนาก าลังคนเกิด
ความต่อเนื่อง คือต้องพัฒนาก าลังคนทั้งที่อยู่ในสถานประกอบการ และการเตรียมก าลังคนที่อยู่สถานศึกษาให้
ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมสมรรถนะอาชีพใหม่ๆ ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ส าหรับการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความ
ซับซ้อนเพ่ือผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้ คงสภาพและความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
จึงต้องมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาและทบทวนมาตรฐานอาชีพให้มีความทันสมัยตลอดเวลา และ
รวมกันจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาครูผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี  
การออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขั้นสูง รวมถึงการเป็นเจ้าหน้าที่สอบที่ให้การประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพ่ือการพัฒนาก าลังคนและฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านก าลังคนทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาก าลังคนของประเทศอย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมาย 
 1. บูรณาการมาตรฐานสมรรถนะเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและให้
การรับรองมาตรฐานอาชีพ หลักเกณฑ์การรับรอง และกระบวนการประเมินสมรรถนะอาชีพให้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนของประเทศไทย 
 2. ก าหนดทิศทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพที่ทันสมัยสอคคล้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูงในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตที่มีมูลค่าสูงตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 3. จัดตั้งหน่วยงานกลางท าหน้าที่ในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพก าลังคนในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง ส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลให้มีความเท่าเทียมกันและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิชาชีพ
และฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและในการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคต
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ที่มีมูลค่าสูงตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก 
 4. จัดตั้งหน่วยงานกลางจากภาคีเครือข่ายตามหลักการสานพลังประชารัฐเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ก ากับติดตามแผนการขับเคลื่อน ก าหนดนโยบาย ทิศทางการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะก าลังคน การให้การ
รับรองระบบงานและการรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เพ่ือการประกัน
คุณภาพสมรรถนะอาชีพของก าลังคนในประเทศไทย 

เพ่ือให้ยุทธศาสตร์นี้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดจึงได้จัดท ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องใน 

อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ รวมทั้งการทบทวนมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง 

   
โครงการ พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะอาชีพและระบบการรับรองประสบการณ์ท างานตามมาตรฐาน
อาชีพเพ่ือรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะอาชีพ ที่มุ่งเน้นการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 
จากผลลัพธ์การท างานและประสบการณ์อาชีพ ที่สามารถรับรองและเทียบโอนประสบการณ์ส าหรั บให้การ
รับรองภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 2. เพื่อจัดท าหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และกระบวนการ ส าหรับการรับรองประสบการณ์
ท างานที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 3. เพ่ือสร้างการรับรู้กับสถานประกอบการในการประเมินสมรรถนะอาชีพและให้การรับรอง
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้กรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ 
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. พัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะ 
2. จัดท าหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด และกระบวนการรับรองประสาบการณ์ 
3. สร้างการรับรู้ 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 

 1. มีคู่มือและหลักเกณฑ์การประเมินประสบการณ์ท างานที่เป็นสมรรถนะอาชีพตามมาตรฐานอาชีพ
ครอบคลุมสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ตั้งแต่ระดับ 1 - 5 ไม่น้อยกว่า 8 อาชีพ ภายใน 1 ปี 
 2. มีบุคคลากรจากสถานประกอบการและนักศึกษาจากการจัดการศึกษาในรูปแบบ WIL (ทวิภาคี 
และ สหกิจศึกษา) เข้ารับการประเมินประสบการณ์และได้รับการรับรองไม่น้อยกว่า 500 คน ภายใน 4 ปี 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลที่มีสมรรถนะอาชีพที่เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ท างาน
ในสถานประกอบการ และประสบการณ์ฝึกอาชีพตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ WIL ให้ได้รับการรับรอง 
และเทียบโอนประสบการณ์ส าหรับการขอรับคุณวุฒิที่เป็นใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองความสามารถตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการท างาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 1 และขยายผลในปีที่ 2 – 4  
 
งบประมาณ 
 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สคช. 
 สกศ. (เลขานุการ

คณะกรรมการกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ) 

 กพร. 
 
 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 

 สอศ. (อ.กรอ.อศ.
แม่พิมพ์) 

 สอศ. (สถานศึกษาใน
สังกัด) 

 TGI  
 ศูนย์ประสานงานพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

 มทร.  
 มจพ.   
 มจธ. 
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โครงการ สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานอาชีพที่เก่ียวข้องกับสาขาอาชีพแม่พิมพ์ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เป็นผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนสมาคม/องค์กรวิชาชีพ 
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
สมรรถนะอาชีพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในเชิง
คุณภาพด้วยการพัฒนามาตรฐานอาชีพ การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเชื่อมโยงกับกรอบคุณอ้างอิง
อาเซียน  
 2. เพื่อด าเนินการเทียบเคียงสมรรถนะอาชีพ จากมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน และมาตรฐานวิชาชีพช่างแม่พิมพ์ ให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. เพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการเทียบเคียงมาตรฐานต่างๆ ในการเชื่อมโยงการรับรองคุณวุฒิใน
ประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและเชื่อมโยงสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน  
 4. เพ่ือสร้างการรับรู้และการยอมรับของสถานประกอบการในการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพ
และผลการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณามาตรฐานอาชีพและรายละเอียดในหน่วยสมรรถนะเพ่ือ
ทบทวนและก าหนดแนวทางการพัฒนาโดยต้องมีการประชุมและรายงานผลการด าเนินการต่อคณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 2. จัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ืออ านวยการและบริหารจัดการโครงการ 
 3. จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจัดประชุมประชาพิจารณ์และรับฟัง
ความเห็น 
 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือจัดท ารายละเอียดสมรรถนะอาชีพและหน่วย
สมรรถนะ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. มีมาตรฐานอาชีพสาขาชีพแม่พิมพ์ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ครอบคลุมประเภทและ
ชนิดของแม่พิมพ์ ทั้งแม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์พลาสติก แม่พิมพ์ยาง ภายใน 4 ปี 
 2. รายงานผลการเทียบเคียงสมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  ตั้งแต่ระดับ 1 - 5 ในทุก
มาตรฐาน ทั้งมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ ภายใน 1 ปี 
 3. มีรายงานการเทียบเคียงสมรรถนะอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  และกรอบคุณอ้างอิงอาเซียน 
ร่วมกับสมาพันธ์  สมาคมแม่ พิมพ์แห่ งเอเชีย (FADMA ; The Federation of Asian Die and Mould 
Associations) ภายใน 4 ปี 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีการบริหารจัดการในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพของสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ให้ทุกมาตรฐานใน
ประเทศมีการเทียบเคียงและยอมรับร่วมกัน ให้เป็นมาตรฐานอาชีพชาติ ที่สามารถให้การประเมินและรับรอง
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเชื่อมโยงสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 2. มีมาตรฐานอาชีพที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยี และได้รับการรับรองร่วมกัน
ในระดับชาติและระดับภูมิภาค 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 1 ต่อเนื่อง 4 ปี 
 
งบประมาณ 
 8,200,000 บาท (แปดล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สคช. 
 สกศ. 
 กพร. 
 TGI 

 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 สอศ. (อ.กรอ.อศ.
แม่พิมพ์) 

 สกอ. 
 สมศ. 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

 มทร. 
 มจพ.  
 มจธ. 
 ศูนย์ประสานงานพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เข้ารับฝึกอบรมยกระดับสมรรถนะอาชีพ 
  
โครงการ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศส าหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Mould & Die Excellence Center) เพ่ือ
ถ่ายทอดและฝึกอบรมนวัตกรรม เทคโนโลยีแม่พิมพ์ขั้นสูง 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการท าหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เป็นเจ้าของการลงทุนและเจ้าของเทคโนโลยี ในการรับการถ่ายทอดและรวบรวมองค์ความรู้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง  
 ๒. เพ่ือให้เป็นหน่วยงานกลางที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ที่เป็นรูปธรรม สนับสนุนการถ่ายทอดงานวิจัยตามความต้องการจากสถาน
ประกอบการ ตอบสนองความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการของนัก
ลงทุนในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 3. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ทั้งบุคลากรในสถาน
ประกอบการ บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง 

 4. เพื่อเป็นศูนย์กลางผู้เชี่ยวชาญและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง  

ส าหรับการผลิตชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและความต้องการ
ของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 
แนวทางการด าเนินการ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ สถาบันไทย – เยอรมัน ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 
(Excellence Center) เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์  
 2. จัดท าแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellence Center) ประกอบด้วยแผนพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนาครุภัณฑ์ ได้แก่ 
  - แผนการพัฒนาบุคลากรไทยที่ได้รับการฝึกอบรม และถ่ายทอดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศหรือจากสถานประกอบการที่เป็นผู้น าเข้าเทคโนโลยี 
  - แผนการจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่  
  - แผนงบประมาณการลงทุนและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความ
เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง เพ่ือ
พัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ค าปรึกษาและถ่ายทอด 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ภายใน 4 ปี 
 2. มีครุภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครุภัณฑ์เดิมท่ีได้รับปรับปรุง สื่อการสอนและหลักสูตรฝึกอบรม 
ครอบคลุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง ภายใน 2 ปี 
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 3. มีบุคลากรในศูนย์ความเป็นเลิศที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีการขึ้นรูป
วัสดุสมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง ไม่น้อยกว่า 10 คน ภายใน 2 ปี 
 4. มีโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับความเชี่ยวชาญเพ่ือเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้การ
ฝึกอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับขึ้นรูปวัสดุ
สมัยใหม่ด้วยแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง ไม่น้อยกว่า 50 คน ภายใน 4 ปี 
 5. มีโครงการฝึกอบรมเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วย
แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง ให้กับนักเรียนนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีหน่วยงานที่สามารถให้การสนับสนุนและให้บริการแก่สถานศึกษาและสถานประกอบการเ พ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์ส าหรับขึ้นรูปวัสดุสมัยใหม่ด้วย
แม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนสูง ในการพัฒนาก าลังคนและยกระดับสมรรถนะอาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศและความต้องการของนักลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 1 และต่อเนื่องใน 4 ปี 
 
งบประมาณ 
 50,000,000บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 TGI (ศูนย์เทคโนโลยี

แม่พิมพ์) 
 MTEC 
 สวทน. 
 สวทช. 

 

 ส.ก.ว. 
 ศูนย์ประสานงานพ้ืนที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

 สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 กพร. 
 สคช. 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 มจพ.  
 มจธ. 
 มทร. 
 ม.เกษตร 

 

 
 
 
 
 
 



49 
 

โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการพัฒนา
บุคลากรในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้สถานประกอบการให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ (ตามมาตรา 12 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ) ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ และรับรองผล
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาได้ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้ความส าคัญในการจัดการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะอาชีพของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในสถานประกอบการ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการเชื่อมโยงและเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย สู่การรับรองตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 1. จัดท ามาตรฐานการจัดการศึกษาในสถานประกอบการที่เหมาะสมกับสาขาอาชีพแม่พิมพ์ 
 2. สนับสนุนสถานประกอบการในการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือให้การศึกษาโดยจัดการเรียน  
การสอนและอบรมอาชีพตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 3. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติการและติดตามผลการด าเนินการ 
 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. มีสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ภายใน 4 ปี  
 2. มีบุคคลที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ แล้วได้รับการรับรองตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๕00 คน ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ภายใน 4 ปี 
 2. มีบุคคลในสถานประกอบที่สามารถเทียบเคียงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยสู่การรับรองตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า ๕00 คน ในสาขาอาชีพแม่พิมพ์ ภายใน 4 ปี 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สถานประกอบการมีความสามารถในจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
ประชาชนไทยได้รับการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการให้บุคคลสามารถรับการศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบที่
ได้มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ือเข้าสู่การขอรับการเทียบโอนหน่วยกิตสู่ระบบการศึกษาภาค
ปกติและได้รับการรับรองตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 2 ต่อเนื่องใน 4 ปี 
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งบประมาณ 
 7,700,000 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 กศน. 
 สถานประกอบการใน

อุตสาหกรรมผลิต
แม่พิมพ์ 

 

 สกศ. (เลขานุการ
คณะกรรมการกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ) 

 กพร. 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สมศ. 
 มทร.  
 มจพ.  
 มจธ. 

 สคช. 
 สมาคมอุตสาหกรรม

แม่พิมพ์ไทย 
 ศูนย์อ านวยการโครงการ 

Thai MOOC เพ่ือ 
การจัดการเรียนผ่าน
ระบบ E – Learning 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะบุคคลให้เป็นที่ยอมรับ 
 
โครงการ สร้างเครือข่ายองค์กรรับรองและพัฒนาเจ้าหน้าที่สอบท่ีท าหน้าที่ประเมินสมรรถนะอาชีพของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่สอบ ให้ครอบคลุมขอบข่ายการรับรองใน
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 
 2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดหน่วยงานที่เป็นหน่วยร่วม (ศูนย์ทดสอบย่อย) กับองค์กรรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ที่ท าหน้าที่ทดสอบและ
ประเมินเพ่ิมข้ึน  
 3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบมีความสามารถในการจัดการทดสอบและประเมิน
สมรรถนะอาชีพภายในหน่วยงานตามมาตรฐานสากล (ISO 17024)  
 
แนวทางการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมหน่วยงานรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพ 
2. สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยร่วม (ศูนย์ทดสอบย่อย) 
3. สนับสนุนจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะอาชีพ 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. มีองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการเป็นหน่วยร่วม ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน ภายใน 4 ปี 
 2. ขยายขอบข่ายการรับรองให้ครอบคลุมทุกคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ ไม่น้อยกว่า 10 อาชีพ ภายใน 4 ปี 
 3. มีเจ้าหน้าที่สอบที่เป็นบุคลากรในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 100 คน ภายใน 4 ปี 
 4. มีผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินโดยเป็นหน่วยร่วมกับองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์เพ่ิมขึ้น และได้รับการรับรอง ไม่น้อยกว่า 800 
คน ภายใน 4 ปี 
 5. มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยได้รับการ
ขึ้นทะเบียนรับรองตามมาตรฐานสากล ISO 17024 ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง ภายใน 4 ปี 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ครอบคลุมขอบข่าย  
การรับรองตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 
 2. มีหน่วยร่วมที่เป็นสถานประกอบการ ที่มีความสามารถในการทดสอบและประเมิน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ขอรับการประเมินท่ีอยู่ในสถานประกอบการ 
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 3. เป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการใช้เป็นเครื่องมือ
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพการท างานจริงและสมรรถนะอาชีพที่
สถานประกอบการนั้นๆ ต้องการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 1 และต่อเนื่องใน 4 ปี 
 
งบประมาณ 
 9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สคช. 
 กพร. 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 TGI  
 มทร. 
 มจพ. 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 

 สถาบันรับรองไอเอสโอ 
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โครงการ จัดตั้งหน่วยงานและคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 
(Industry Competency Board) ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการที่สรรหาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้แม่พิมพ์ โดยเป็นผู้แทนในการก ากับดูแล รับรอง ให้ความเห็นชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคน ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. เพ่ือก ากับดูแล ติดตาม ทบทวน และประเมินผล ตามแผนปฏิบัติงานในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์
ของแผนขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคนสาขาอาชีพแม่พิมพ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
 
แนวทางการด าเนินงน 

1. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
2. ก ากับดูแล ติดตาม ทบทวน และประเมินผล 

 
ดัชนีชี้วัดผลผลิตในโครงการ 
 1. มีคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ( Industry 
Competency Board) ภายใน 2 ปี 
 2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือการก ากับติดตามแผนขับเคลื่อนการพัฒนาก าลังคน
สาขาอาชีพแม่พิมพ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และรายงานต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 
  
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีคณะกรรมการระดับชาติให้การก ากับดูแลและก าหนดแนวทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศใน
สาขาอาชีพแม่พิมพ์  
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เริ่มโครงการในปีที่ 2 ต่อเนื่อง 4  
 
งบประมาณ 
 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยร่วม 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สคช. 
 กพร. 
 สอศ. (อ.กรอ.อศ.

แม่พิมพ์) 
 สอศ. (สถานศึกษาใน

สังกัด) 
 TGI  

 ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 สมาคมอุตสาหกรรม
แม่พิมพ์ไทย 

 สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

 สถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ MTEC 

 สวทน. 
 สวทช. 

 
 


