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บทสรุปผู้บริหาร 

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  เป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรม 
ในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากเป็นการยกระดับเทคโนโลยี 
และประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อีกทั้งยังช่วย
ยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทยภายใต้มาตรการสนับสนุน
การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องด าเนินการสนับสนุน System Integrator (SI) 
ควบคู่ไปกับการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติที่ตั้งไว้ด้วย โดยก าหนดให้มีความร่วมมือในการผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพ่ือดึงดูดให้เกิดการลงทุนด้านหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

กรอบคุณวุฒิ แ ห่ ง ช าติ  ( National Qualifications Framework:  NQF)  ไ ด้ ก า ห น ด 
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและทุกประเภท ให้ยึดโยงกับระดับ
ความสามารถของบุคคลที่ เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้  การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์  
จากกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทางการศึกษา และกรอบมาตรฐานอาชีพ
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้
กลไกของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในการเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดระบบการพัฒนาก าลังคนระดับชาติที่เป็นเอกภาพ  
จากสถานการณ์ความจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคน  รวมถึงการคาดการณ์ความต้องการก าลังคน 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดระบบการพัฒนาก าลังคนเพ่ือเข้าสู่อาชีพ  
ให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยการน ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นแกนหลักในการก าหนด
หลักสูตรทั้งในภาคการศึกษาและหลักสูตรการอบรมในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหลักสูตรอ่ืนๆ ในการพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาขาวิชาชีพส าหรับใช้เป็นฐานการก าหนดหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ ได้แก่ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  

ดังนั้น จึงจัดท าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ที่น ามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขาวิชาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์  
และสาขาวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ในการจัดการเรียนการสอน                    
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น  โดยพัฒนาหลักสูตร               
การเรียนการสอน ซึ่งคัดเลือกความรู้ทางวิศวกรรม (Engineering)  อันได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล  
และช่างวัดคุม แต่ขณะเดียวกันหลักสูตรก็ต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา บนพ้ืนฐานความเหมาะสม 
และความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยที่สามารถเรียนรู้ทางด้านวิชาการเพ่ือรองรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เรียกว่า 
เทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ หุ่นยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจรวมเทคโนโลยี Sensor สมัยใหม่  
เช่น Vision และ IoT (Internet of Things) 

ก
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1.1  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสัดส่วน
มูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
ต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 
ที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นกลางและสูง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการพ่ึงพาการน าเข้าชิ้นส่วน องค์ประกอบ ทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ยังต้องอาศัย
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจากขั้นตอนการใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ าและทุนเป็นหลัก  ท าให้เกิดแผนการ
ยกชั้นโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพ่ือการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ (Enhance 
Competitive Industry Platform) ขึ้นในประเด็นของการยกชั้นศักยภาพบุคลากร ( Industry Specific 
Training Development Program) มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ทักษะ และปริมาณที่
เพียงพอต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในอนาคต โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องสนับสนุน  
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมร่วมกับภาคการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากร  
ให้มีทักษะฝีมือในการท างานที่สามารถแข่งขันได้ในชั้นสากล ซึ่งมี ปัจจัยในการพัฒนาที่แตกต่างกันไป 
ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท างานจริงในสถานประกอบการ รวมถึง  
การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่ตรงกับความต้องการส าหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 

การพัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial Training) ส าหรับบุคลากรเฉพาะด้าน 
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และสถานประกอบการภาคเอกชน และ  
สร้างความเชื่อมโยงความต้องการด้านทักษะฝีมือแรงงานเฉพาะด้านของสถานประกอบการเข้ากับหลักสูตร
อาชีวศึกษาประกอบด้วยนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามแนวการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
ครั้งที่ 4 ซึ่งการผลิตในยุคนี้จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์เพ่ือทดแทนแรงงาน  
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นในการผลิต และคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ประกอบกับ
การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เข้ามาประกอบ การบริหารจัดการองค์กรไปถึงการจัดการลูกค้าและ
ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานอาจกล่าวได้ว่าเป็นการบูรณาการในชั้นสายการผลิตที่เรียกว่าแนวนอน 
(Horizontal Integration) และในชั้นการบริหารจัดการองค์กร ที่เรียกว่าบูรณาการแนวดิ่ง (Vertical 
Integration) การทดแทนการผลิตแบบเดิมด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จะมีความเข้มข้น 
มากขึ้นหากพิจารณาการน าเข้าหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ในประเทศไทยมีจ านวนการเติบโตขึ้นตามล าดับ  
( ปี  2559 จ า นวน  58 ตั ว ต่ อแร ง ง าน  10,000 คน  ปี2559 มี หุ่ น ยนต์ ใหม่ ใ ช้ อยู่ ใ นประ เทศ  
ประมาณ 30,000 ตัว การเติบโตของจ านวนหุ่นยนต์ของโลกเฉลี่ยปีละ 40% ( IFR) (อ้างอิงข้อมูล 
จากhttp://www.ifr.org/) ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต 
 
 

1 สถานการณ์ความจ าเป็นในการขับเคลื่อนก าลังคนสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
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1.2  การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
1.2.1 อุตสาหกรรมและประเทศไทย 4.0 
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายที่ส าคัญของประเทศด้านการพัฒนาก าลังคน 

ได้แก่ นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งก าหนดให้ประเทศไทยวางแผนและพัฒนาก าลังคนเป้าหมายให้ชัดเจน 
ยกระดับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม R&D นวัตกรรม ทักษะชั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์  
สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์ ระบบกลไกเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่าที่ เข้มแข็งและ  
มีประสิทธิภาพ การก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือพัฒนาประเทศตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นกลไกขับเคลื่อน  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2558 ก าหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) 
ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาก าลังคนของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

1.2.2 นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จากนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic 

Corridor (EEC) ซึ่งเป็นการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรม  
ที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง มีศักยภาพที่ตอบโจทย์ปฏิรูปประเทศไทย EEC มีการพัฒนาพ้ืนที่น าร่อง 3 จังหวัด 
ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ส าคัญของประเทศในปัจจุบัน  
เพ่ือสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรม  
ที่มีการลงทุนและมีการด าเนินการแล้วในปัจจุบันหรือกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve และ 5 อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ซึ่งจะสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาประเทศในอนาคต 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ซึ่งมีการก าหนด
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

1.2.3 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี Roadmap และมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมในแนวประชารัฐ 3 ส่วนหลัก คือ 

1. การกระตุ้นอุปสงค์ โดยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในประเทศ 
น าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เกิดการลงทุนใช้หุ่นยนต์ 12,000 ล้านบาทในปีแรก ผ่านมาตรการของ BOI 
โดยลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 ส าหรับกิจการที่น าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและบริการโดยขยายให้ครอบคลุมประเภทกิจการที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูงมากนัก ซึ่งเดิม  
ไม่อยู่ในขอบข่ายการให้การส่งเสริม กระทรวงการคลังจะยกเว้นภาษีเงินได้ 300% เพ่ือการวิจัยหุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัติ ส านักงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพ่ือการบริการ
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ประชาชน และกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้กับ SME เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การผลิต โดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผ่านกองทุนพัฒนา SME และกองทุนอ่ืนๆ 

๒. การสนับสนุนอุปทาน โดยเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง System Integrator (SI) ผู้ท าหน้าที่ออกแบบติดตั้งระบบอัตโนมัติ  
โดยตั้งเป้าที่จะเพ่ิมจ านวน SI จาก 200 ราย เป็น 1,400 ราย ภายใน 5 ปี โดย BOI จะให้สิทธิประโยชน ์
กับ SI สูงสุด ขณะที่กระทรวงการคลังจะยกเว้นอากรน าเข้าชิ้นส่วน/อุปกรณ์ที่น ามาผลิตหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาความลักลั่นทางภาษี 

3. การพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปสู่การผลิต
หุ่นยนต์ประเภทอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน โดยจัดตั้ง Center of Robotic Excellence (CoRE) เป็นเครือข่าย 
ความร่วมมือของ 8 หน่วยงานน าร่องทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น และหน่วยงานเอกชนชั้นน า  
จากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายภายใน 5 ปี จะพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบอย่างน้อย 150 ผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการ จ านวน 200 ราย และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่า 25,000 คน 

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งผลักดันมาตรการส่งเสริมการลงทุนและนโยบาย 
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต (Productivity)  
ของประเทศ และเป็ นการสนับสนุนอุตสาหกรรมอนาคต ( First S-Curve และ New S-Curve)  อ่ืนๆ  
อีก 9 อุตสาหกรรม เพ่ือให้สอดรับกับแนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ จากการพึ่งพาแรงงานไปสู่การผลิต
สมัยใหม่ด้วยองค์ความรู้การผลิตขั้นสูงที่มีมูลค่าเพ่ิม 

ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนให้กับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืนในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ยังใช้ระบบ Manual (ไม่มีระบบอัตโนมัติ) คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 85 ของโรงงาน 
ที่ส ารวจ โดยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแผนจะลงทุนปรับเปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติภายใน 1 – 3 ปี  
ถึงร้อยละ 50 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงตั้งเป้าหมายให้ปีนี้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า 12,000 ล้านบาท และภายใน 3 ปี ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น  
ด้านการเกษตร โดยจะส่งเสริมไปสู่ Smart Farming และพัฒนาไปสู่การท าเกษตรแปลงใหญ่ ด้านการแพทย์ 
ด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และการบริการอ่ืนๆ นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
รองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในอนาคต 

ส าหรับ มาตรการระยะยาว 10 ปี ตั้งเป้าประเทศไทยเป็นผู้น าในการผลิตและการใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในภูมิภาคอาเซียน โดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง เพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออกหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย  
ภายใต้มาตรการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องด าเนินการสนับสนุน 
System Integrator (SI) ควบคู่ไปกับการต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ตั้งไว้ด้วย โดยก าหนดให้มีความร่วมมือในการผลักดัน
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาบุคลากรและ
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พัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การสร้างและพัฒนาระบบนิเวศน์ (Ecosystem) เพ่ือดึงดูด
ให้เกิดการลงทุนด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

นอกจากนี้ ยังต้องร่วมเผยแพร่งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติสู่ภาคอุตสาหกรรมพร้อมทั้งบูรณาการการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่ง  
และสาธารณูปโภค เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือให้อนาคตอุตสาหกรรมในประเทศ  
มีการน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการของไทยมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
12,000 ล้านบาท ในปี 2560 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ภายในประเทศด้วย 

มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
มาตรการด้านอุปสงค์ ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้

หุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ 
BOI : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 ของเงินลงทุน ส าหรับกิจการที่น าหุ่นยนต์/

ระบบอัตโนมัติไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ 
กระทรวงการคลัง : ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 300% ของรายจ่าย เพ่ือการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ 
ส านักงบประมาณ : สนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติที่ผลิตภายในประเทศ 
กระทรวงอุตสาหกรรม : ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME น าหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติมาใช้  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผ่านกองทุนพัฒนา SME และกองทุนอ่ืนๆ 
มาตรการด้านอุปทาน เพ่ิมจ านวนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศ 

โดยเพิ่ม System integrator (SI)  
BOI : ส่งเสริมกิจการ System Integrator (SI) และให้สิทธิประโยชน์การลงทุนในระดับสูงสุด 
กระทรวงการคลัง : ยกเว้นอากรน าเข้าชิ้นส่วนที่น ามาผลิตหุ่นยนต์/ระบบอัตโนมัติ  

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางภาษ ี
ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมจะมอบให้ Center of Robotic Excellence (CoRE) เป็นหน่วยงาน

หลักในการพัฒนาบุคลากร และยกระดับแรงงานให้มีทักษะที่สูงขึ้น (Retain/Reskill) เพ่ือเตรียมความพร้อม
รองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดตั้ง Center of Robotic 
Excellent (CoRE) หน่วยงานน าร่อง 8 แห่ง ประกอบด้วย  

1. สถาบันไทย-เยอรมัน 
2. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
3. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) 
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
5. มหาวิทยาลัยมหิดล 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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หน้าที่และเป้าหมาย 
1. Industrial Prototype 
2. HRD 
3. รับรองคุณสมบัติ System integrator (SI) ที่จะใช้สิทธิมาตรการภาษี 
4. Technology Transfer 

1.3 การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) 
กรอบคุณวุฒิ แ ห่ ง ช าติ  ( National Qualifications Framework:  NQF)  ไ ด้ ก า ห น ด 

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและประเภท ให้ยึดโยงกับระดับความสามารถ
ของบุคคลที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ จากกรอบคุณวุฒิ  
ทางการศึกษาซึ่ ง เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทางการศึกษา และกรอบมาตรฐานอาชีพ  
ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้
กลไกของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในการเชื่อมโยง เพ่ือให้เกิดระบบการพัฒนาก าลังคนระดับชาติที่เป็นเอกภาพ  

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ซึ่ งมีรองนายกรัฐมนตรี  (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ มีกรรมการอีกจ านวน ๓๑ คน โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติเพ่ือผลักดันให้องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
อาชีพ มาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดให้มีฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง  
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับนานาชาติ ก าหนดมาตรการเชื่อมโยง  
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและระดับสากล 
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ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Technology) เนื่องจาก 

แรงกดดันด้านการแข่งขันที่ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น ต้องการคุณภาพและ  
ความแม่นย าสูง ลดขั้นตอนและเวลาในการผลิต ลดข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนแรงงาน  อันเนื่องมาจาก 
การเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุ  และค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น สถานประกอบกิจการหลายแห่ งจึงแก้ปัญหา  
ด้วยการน าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเข้ามาใช้ในการท างานแทนก าลังคนกันมากขึ้ น ซึ่งมีสถาบันวิชาการ อาทิ 
McKinsey Global Institute มีการคาดการณ์ในอีก 12 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีอัตโนมัติจะถูกพัฒนาให้ช่วย
เพ่ิมผลิตภาพได้อีกถึงร้อยละ 70 ของก าลังการผลิตในปัจจุบัน ในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการน าเข้า
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมจากต่างประเทศมากกว่า 50,000 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ปริมาณการน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของไทย  

ความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและปัญหาด้านแรงงานของไทย แต่ก็ยังขาดแหล่งผลิต
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและความแม่นย า จึงต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศโดยมีการน าเข้า
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมรวม 55,192 ตัว (CBU - Completely built-up) โดยเฉลี่ยปีละ 7,042 ตัว และ 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปีนับแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยมีความต้องการสูงมากในปี 2555 จ านวน 6,590 ตัว 
ซึ่งเป็นการน าเข้าทดแทนจากความเสียหายของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ส าหรับปี 2559  
มีการน าเข้าสูงถึง 12,858 ตัว เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ถึงร้อยละ 133.53 แนวโน้มความต้องการเพ่ิมคิดเฉลี่ย
จากปี พ.ศ. 2555 – 2559 มีอัตราเพิ่มร้อยละ 44.52 ต่อปี 

ด้านปริมาณชิ้นส่วนและอะไหล่ ประเทศไทยมีการน าเข้านับแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559 
จ านวน 3,641,680 ชิ้น (CKD - Completely knocked-down)  คิดเป็นการน าเข้าเฉลี่ยปีละ 349,039 
ชิ้นต่อปี ทั้งนี้มีการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ไม่แน่นอน มีทั้งปีที่เพ่ิมขึ้นและลดลงสลับกันไป โดยเฉลี่ยจากปี 2551 – 
2559 มีอัตราเพิ่มร้อยละ 37.29 ต่อปี 

 
ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณการน าเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอะไหล่ ปี พ.ศ. 2550 - 2559     

ปี พ.ศ. 
                     ปริมาณการน าเข้า  

หุ่นยนต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

อัตราเพิ่ม/ลด 
CKD หุ่นยนต์ใช้
ในอุตสาหกรรม 

อัตราเพิ่ม/-ลด 

HS Code 84795000000  84795000999  
ปี 2550 4,916  93,175  
ปี 2551 5,987 21.79 241,939 159.66 
ปี 2552 643 -89.26 132,972 -45.04 
ปี 2553 2,731 324.73 405,690 205.09 
ปี 2554 3,244 18.78 403,964 -0.43 
ปี 2555 6,590 103.14 626,175 55.01 
ปี 2556 4,973 -24.54 338,921 -45.87 
ปี 2557 5,282 6.21 411,407 21.39 

2 คาดการณ์ความต้องการก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้อง 
กับแนวทางการพัฒนา 
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ปี พ.ศ. 
                     ปริมาณการน าเข้า  

หุ่นยนต์ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

อัตราเพิ่ม/ลด 
CKD หุ่นยนต์ใช้
ในอุตสาหกรรม 

อัตราเพิ่ม/-ลด 

ปี 2558 5,506 4.24 547,339 33.04 
ปี 2559 12,858 133.53 288,803 -47.24 

ปี 2560 (ก.ค.) 2,462  151,295  
รวม (2550 - 2559) 55,192  3,641,680  
เฉลี่ย (2555 - 2559) 7,042 44.52 442,529.00 3.27 

ที่มา : รายงานสถิติ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 
 

ความต้องการก าลังคนในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ความต้องการก าลังคนในการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม พบว่า ความจ าเป็นของก าลังคน 

ในการท างานเพ่ือการผลิตและการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถก าหนดเกณฑ์ความต้องการก าลังคนได้
ดังนี้ 
    อุตสาหกรรมการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

ก าลั งคนที่ ใ ช้ ส าหรั บการผลิ ตหุ่ นยนต์ อุตสาหกรรม ประกอบด้ วยผู้ ปฏิบั ติ ง าน  
ด้านการออกแบบ การประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ การประกอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การโปรแกรม
หุ่นยนต์ และการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ โดยมีจ านวนของแรงงานที่ต้องการต่อการผลิตหุ่นยนต์ดังนี้ 

   กลุ่มผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
1. ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการผลิตหุ่นยนต์ 1 ตัว จ านวนคนที่จ าเป็นต้อง 

ใช้ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 คน ในทางกลับกัน ผู้ออกแบบหุ่นยนต์ 1 คน สามารถออกแบบหุ่นยนต์
ได้ไม่จ ากัดข้ึนกับความยากง่ายของแบบหุ่นยนต์ โดยเวลาที่ใช้ออกแบบไม่น้อยกว่า 7 วันท าการต่อ 1 ชุด 

2. ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งงานตัด  
งานเจาะ งานกลึง งานไส งานเชื่อม เพ่ือสร้างโครงสร้างหุ่นยนต์จากโลหะหรืออโลหะ จ าเป็นต้องใช้ก าลังคน  
ในการท างาน ประมาณ 3 คน 

3. ผู้ปฏิบัติงานการประกอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างน้อยต้องใช้ก าลังคน 1 – 2 คน 

4. ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ ส าหรับการเขียนโปรแกรม ทดสอบเบื้องต้น และ
โปรแกรมท างานให้กับหุ่นยนต์ ใช้ก าลังคนอย่างน้อย 1 คน ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
(Testing and Assessment) จึงใช้ก าลังแรงงานในต าแหน่งที่ 4  และ ต าแหน่งที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานทดสอบ
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวน 2 คน 

 กลุ่มผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
1. ผู้ปฏิบัติงาน Operator ผู้ปฏิบัติงานหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ท าหน้าที่ควบคุมงาน 

ที่ได้จากการผลิตโดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะความรู้มากนัก สามารถดูแลการท างาน 
ของหุ่นยนต์ได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พนักงาน 1 คน  
ควรดูแลการท างานของหุ่นยนต์ ประมาณ 8 – 20 ตัวต่อคน 

2. ผู้ปฏิบัติงาน Editor ซึ่งเป็นผู้คอย Setup  โปรแกรม การท างานของหุ่นยนต์ และหากมีทักษะ
สามารถปรับตั้งการท างานของหุ่นยนต์ตามที่บริษัทผู้จ าหน่ายก าหนด เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งที่ไม่เปลี่ยน 
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โครงสร้างการท างานหลัก เป็นต้น สามารถดูแลการท างานของหุ่นยนต์ไม่จ ากัด  แต่เพ่ือความเหมาะสม  
ควรดูแลการท างานของหุ่นยนต์ ประมาณ 5 – 10 ตัวต่อคน 

3. ผู้ปฏิบัติงาน Management มีหน้าที่คอยดูแลและบริหารการท างานของหุ่นยนต์ ในแต่ละ
บริษัทมีเพียง 1 ต าแหน่ง  ก็เพียงพอส าหรับสถานประกอบกิจการที่มีหุ่นยนต์ไม่เกิน 50 ตัว 

4. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาทางกล และระบบไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ในระดับหนึ่ง และเป็นผู้คอยประสานงานกับบริษัทผู้จ าหน่ายในการแก้ไขเมื่อหุ่นยนต์มีปัญหา
หรือครบก าหนดการตรวจเช็คประจ า ในแต่ละบริษัทควรมีอย่างน้อย 1 – 2 คน  
 
ตารางที่ 2 ความต้องการก าลังคนในการปฏิบัติงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

กลุ่ม 
จ านวน 

มาตรฐาน 
ต่อ 1 ตัว 

ประสิทธิภาพ 
ต่อคน (ตัว) 

กลุ่มผู้ผลิตและประกอบหุ่นยนต์   

1. ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1  

2. ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ 3  

3. ผู้ปฏิบัติงานการประกอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1  

4. ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ  1  

5. ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  (Testing and Assessment) 1  

กลุ่มผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (User)   

1. ผู้ปฏิบัติงาน Operator  8 - 20 

2. ผู้ปฏิบัติงาน Editor  5 - 10 

3. ผู้ปฏิบัติงาน Management 1  

4. ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 1 - 2  
ที่มา : โครงการส ารวจความต้องการก าลังแรงงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 

ความต้องการก าลังคนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2561 - 2565 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการประมาณการความต้องการก าลังคนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  

การประมาณการความต้องการจึงเป็นการประมาณการจากความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นฐาน
เนื่องจากความต้องการก าลังคน มีลักษณะเป็นอุปสงค์ต่อเนื่อง (Derive Demand) จึงอาศัยข้อมูลสัดส่วน
ก าลังคนในการผลิตและการใช้งานหุ่นยนต์ที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ เป็นข้อมูลส าหรับประมาณการ ดังนี้ 

1. กลุ่มผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ก าลังคนที่ใช้ส าหรับการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบ การประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ การประกอบระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การโปรแกรมหุ่นยนต์ และการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ โดยมีจ านวนของแรงงาน 
ที่ต้องการต่อการผลิตหุ่นยนต์ 1 ตัว1 ดังนี้ 

                                                           
1 ที่มา : โครงการส ารวจความต้องการก าลังแรงงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
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1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ าเป็นต้องใช้ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
1 คน (สามารถออกแบบได้มากกว่า 1 ตัว)  

2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในการท างาน
ประมาณ 3 คน 

3) ผู้ปฏิบัติงานการประกอบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใช้ก าลังคน  
1 – 2 คน 

4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ ใช้ก าลังคนอย่างน้อย 1 คน  
5)  ผู้ ปฏิบั ติ ง านทดสอบหุ่ นยนต์ อุตสาหกรรม  ( Testing and Assessment)  

ใช้ก าลังคน จ านวน 2 คน (สามารถตรวจสอบได้มากกว่า 1 ตัว) 
 2. กลุ่มผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

๑) ผู้ปฏิบัติงาน Operator ท าหน้าที่ควบคุมงานที่ได้จากการผลิต พนักงาน 1 คน 
ควรดูแลการท างานของหุ่นยนต์ประมาณ 8 – 20 ตัวต่อคน 

2) ผู้ปฏิบัติงาน Editor สามารถดูแลการท างานของหุ่นยนต์ไม่จ ากัด แต่เ พ่ือ 
ความเหมาะสม ควรดูแลการท างานของหุ่นยนต์ ประมาณ 5 – 10 ตัวต่อคน 

3) ผู้ปฏิบัติงาน Management มีเพียง 1 ต าแหน่งส าหรับสถานประกอบกิจการ 
ที่มีหุ่นยนต์ไม่เกิน 50 ตัว 

4) ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ก าหนดการตรวจเช็คประจ า ในแต่ละ
บริษัทควรมีอย่างน้อย 1 – 2 คน  
 

ปริมาณความต้องการก าลังคนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
การประเมินความต้องการก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงานด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย 

กลุ่มก าลังคนด้านการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลการศึกษาก าหนด
ความต้องการของอัตราก าลังคน ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้ผล ดังนี้ 

 ปี พ.ศ. 2561  
 ด้านการผลิต ประมาณการความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2561 มีจ านวน 

10,054 ตัว ก าหนดเป้าหมายการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศ ร้อยละ 5 คิดเป็น 503 ตัว ที่เหลือ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในการผลิต ได้แก่  

 1. กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น 344 คน ประกอบด้วย   
1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ท าหน้าที่ศึกษาความต้องการของผู้ใช้และก าหนด

รูปแบบความเหมาะสมของประเภทหุ่นยนต์ ออกแบบและเขียนแบบทั้งทางด้านโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ มีความต้องการทั้งสิ้น 84 คน 

2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งงานตัด 
งานเจาะ งานกลึง งานไส งานเชื่อม เพ่ือสร้างโครงสร้างหุ่นยนต์จากโลหะหรืออโลหะ จ านวน 126 คน 

3) ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกอบอุปกรณ์ และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 84 คน 

4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ การเขียนโปรแกรม ทดสอบเบื้องต้น  
และโปรแกรมท างานให้กับหุ่นยนต์ จ านวน 25 คน 

5) ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์ ท าหน้าที่ตรวจสอบการประกอบติดตั้ง ความสมบูรณ์ 
Setup โปรแกรมและทดลองใช้งานการท างานของหุ่นยนต์  จ านวน 25 คน 
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การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม  ความต้องการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2561  
มีจ านวนทั้งสิ้น 10,054 ตัว ก าลังแรงงานที่ใช้ดูแลและควบคุมการท างาน โดยก าลังแรงงานในกลุ่มอาชีพ 
ผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มีความต้องการทั้งสิ้น 2,111 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ปฏิบัติงาน Operator ผู้ปฏิบัติงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ท าหน้าที่ควบคุมงาน 
ที่ได้จากการผลิตโดยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะความรู้มากนัก สามารถดูแลการท างาน 
ของหุ่นยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 503 คน 

2) ผู้ปฏิบัติงาน Editor ซึ่งเป็นผู้คอย Setup โปรแกรม การท างานของหุ่นยนต์ และหากมี
ทักษะสามารถปรับตั้งการท างานของหุ่นยนต์ตามที่บริษัทผู้จ าหน่ายก าหนด เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งที่ไม่
เปลี่ยนโครงสร้างการท างานหลัก เป็นต้น  จ านวน 1,005 คน 

3) ผู้ปฏิบัติงาน Management มีหน้าที่คอยดูแลและบริหารการท างานของหุ่นยนต์
จ านวน 201 คน 

4) ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงท าหน้าที่แก้ไขปัญหาทางกล และระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ในระดับหนึ่ง และเป็นผู้คอยประสานงานกับบริษัทผู้จ าหน่ายในการแก้ไขเมื่อหุ่นยนต์มีปัญหาหรือ 
ครบก าหนดการตรวจเช็คประจ า จ านวน 402 คน 

 ปี พ.ศ. 2562  
 ด้านการผลิต ประมาณการความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2562 มีจ านวน 

12,172 ตัว ก าหนดเป้าหมายการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศ ร้อยละ 6 คิดเป็น 730 ตัว ที่เหลือ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในการผลิต ได้แก่  

 กลุ่มอาชีพผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น 501 คน ประกอบด้วย   
 1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  จ านวน 122 คน 
 2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ จ านวน 183 คน 
 3) ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 122 คน 
 4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ จ านวน 37 คน 
 5) ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์ จ านวน 37 คน 

 ด้านผู้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2562 มีจ านวน 
12,172 ตัว ใช้ก าลังคนเพ่ือดูแลและควบคุม จากกลุ่มอาชีพ ผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มีความต้องการ
ทั้งสิ้น 2,556 คน ประกอบด้วย  

1) ผู้ปฏิบัติงาน Operator จ านวน 609 คน 
   2) ผู้ปฏิบัติงาน Editor จ านวน 1,217 คน 
   3) ผู้ปฏิบัติงาน Management จ านวน 243 คน 
   4) ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง จ านวน 487 คน 

  ปี พ.ศ. 2563 ประมาณการความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2563 มีจ านวน 
14,782 ตัว ก าหนดเป้าหมายการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศร้อยละ 7 คิดเป็น 1,064 ตัว ที่เหลือ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในการผลิต ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาชีพ  
ผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น 726 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
จ านวน 177 คน 2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ จ านวน 266 คน 3) ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  177 คน 4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ จ านวน 53 คน และ  
5) ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์ จ านวน 53 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพผู้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้งาน
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2563 มีจ านวน 14,782 ตัว ใช้ก าลังคนเพ่ือดูแลและควบคุม จากกลุ่มอาชีพ
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ผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม มีความต้องการทั้งสิ้น 3,104 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ปฏิบัติงาน Operator 
จ านวน 739 คน 2) ผู้ ปฏิบัติ งาน Editor จ านวน 1,478 คน 3) ผู้ ปฏิบัติ งาน Management  
จ านวน 296 คน และ 4) ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง จ านวน 591 คน 

ปี พ.ศ. 2564 ประมาณการความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2564 มีจ านวน 
18,047 ตัว ก าหนดเป้าหมายการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศ ร้อยละ 9 คิดเป็น 1,559 ตัว ที่เหลือ
จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในการผลิต ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,066 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวน 260 คน 
2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ จ านวน 390 คน 3) ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน  260 คน 4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ จ านวน 78 คน และ 5) ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์ 
จ านวน 78 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพผู้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2564  
มีจ านวน 18,047 ตัว ใช้ก าลังคนเพ่ือดูแลและควบคุม จากกลุ่มอาชีพผู้ใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม  
มีความต้องการทั้งสิ้น 3,790 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ปฏิบัติงาน Operator จ านวน 902 คน 2) ผู้ปฏิบัติงาน 
Editor จ านวน 1,805 คน 3) ผู้ปฏิบัติงาน Management จ านวน 361 คน และ ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 
จ านวน 722 คน 

ปี พ.ศ. 2565 ประมาณการความต้องการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในปี 2565 มีจ านวน 22,033 ตัว 
ก าหนดเป้าหมายการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศร้อยละ 10 คิดเป็น 2,284 ตัว ที่เหลือจ าเป็นต้อง  
น าเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนในการผลิต ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,561 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ านวน 381 คน 
2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ จ านวน 571 คน 3) ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน  381 คน 4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ จ านวน 114 คน และ 5) ผู้ปฏิบัติงานทดสอบ
หุ่นยนต์ จ านวน 114 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาชีพผู้ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
ในปี 2565 มีจ านวน 22,033 ตัว ใช้ก าลังคนเพ่ือดูแลและควบคุม จากกลุ่มอาชีพ ผู้ใช้งานหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม มีความต้องการทั้งสิ้น 4,627 คน ประกอบด้วย 1) ผู้ปฏิบัติงาน Operator จ านวน 1,102 คน 
2) ผู้ปฏิบัติงาน Editor จ านวน 2,203 คน 3) ผู้ปฏิบัติ งาน Management จ านวน 441 คน และ  
4) ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง จ านวน 881 คน 
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ตารางที่ 3 ประมาณการความต้องการก าลังคนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จ าแนกตามอาชีพ และต าแหน่ง ปี 2561 - 2565 

ต าแหน่ง/อาชีพ 
สัดส่วน ประมาณการความต้องการด้านหุ่นยนต์ 

(หุ่น : ตัว/ปี) คน 2560 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวนความต้องการใช้   8,403 10,054 12,172 14,782 18,047 22,033 
เป้าหมายการผลิต (ร้อยละ)   1 5 6 7 9 10 
เป้าหมายการผลิต (ตัว)   84 503 730 1,064 1,559 2,284 
1. กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   57 344 501 726 1,066 1,561 
   1) ผู้ออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6 1 14 84 122 177 260 381 
   2) ผู้ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้างหุ่นยนต์ 12 3 21 126 183 266 390 571 
   3) ผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 12 2 14 84 122 177 260 381 
   4) ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมและทดสอบ 20 1 4 25 37 53 78 114 
   5) ผู้ปฏิบัติงานทดสอบหุ่นยนต์ 20 1 4 25 37 53 78 114 
2. กลุ่มอาชีพ ปฏิบัติงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   1,764 2,111 2,556 3,104 3,790 4,627 
   1) ผู้ปฏิบัติงาน Operator (ต่อ 20 ตัว) 20 1 420 503 609 739 902 1,102 
   2) ผู้ปฏิบัติงาน Editor (ต่อ 10 ตัว) 10 1 840 1,005 1,217 1,478 1,805 2,203 
   3) ผู้ปฏิบัติงาน Management (ต่อ 50 ตัว) 50 1 168 201 243 296 361 441 
   4) ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง (ต่อ 25 ตัว) 25 1 336 402 487 591 722 881 
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3.1 ระบบการพัฒนาก าลังคนเพื่อเข้าสู่อาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

จากสถานการณ์ความจ าเป็นในการพัฒนาก าลังคน รวมถึงการคาดการณ์ความต้องการ
ก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดระบบการพัฒนาก าลังคนเพ่ือเข้าสู่อาชีพ  
ให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน โดยการน ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นแกนหลักในการก าหนด
หลักสูตรทั้งในภาคการศึกษาและหลักสูตรการอบรมในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงหลักสูตรอ่ืนๆ ในการพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
ภาพที่ 1 ระบบการพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างระบบการพัฒนาก าลังคน โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การมหาชน) (TPQI) จะเป็นหน่วยงานที่จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาหุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัติ (อาชีพ SI) โดยจะมีการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ตามเกณฑ์ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ 
ที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้การก าหนด 
คุณวุฒิวิชาชีพจะต้องสอดคล้องกับระดับวิชาชีพตามที่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ก าหนดไว้  ดังนั้น 
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (อาชีพ System integrator (SI)) จะใช้เป็นแกนหลักในการไปพัฒนา
หลักสูตร ออกแบบหลักสูตร ทั้งในส่วนของภาคการศึกษาและส่วนของภาคอุตสาหกรรม 

ในส่วนของภาคการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีเพียงสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ดังนั้น เพ่ือให้
การพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ จึงจ าเป็นต้องก าหนดลักสูตรใหม่  

3 คัดเลือกอาชีพที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

 

http://nlic.mol.go.th/sites/default/files/Documents/EEC.pdf
http://nlic.mol.go.th/sites/default/files/Documents/EEC.pdf
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ที่แยกออกจากสาขาแมคคาทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อสาขาหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม ทั้งนี้ การก าหนดรายวิชาและ
หน่วยกิตการสอน จะน าหน่วยสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ มาใช้ในการออกแบบวิชาเรียน 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ก็จะก าหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ิมเติมส าหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว เพ่ือท าการ Up - Skill 
ให้มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่ากับผู้ที่จบการศึกษาในสาขาหุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมระดับ ปวส. 

ในส่วนของภาคการศึกษาระดับปริญญาตรีก็จะใช้รูปแบบการพัฒนาแบบเดียวกัน โดยการก าหนด
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้ตรงความต้องการมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ิมเติม
ส าหรับนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว เพ่ือท าการ Up - Skill ให้มีความรู้ความสามารถเทียบเท่า
กับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาหุ่นยนต์ 

ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม จะท าการพัฒนาบุคคลากรที่ท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม  
ทั้งในสายงานหุ่นยนต์หรือสายงานอ่ืนๆ ให้เข้าสู่อาชีพ ต้องผ่านกระบวนการฝึกอบรมจากหน่วยงาน  Center of 
Robotic Excellence (CoRE) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน แบ่งเป็น
หลักสูตรการ Re - Skill และหลักสูตร Up - Skill เพ่ือเข้าสู่สายอาชีพตามระดับชั้นความสามารถ  
 
3.2 การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน (จ านวนผู้เรียน หลักสูตร ครูฝึก ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น) 

เพ่ือมุ่งเน้นการผลิตและบุคลากรด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญ ในทุกระดับ  
ทั้งการใช้งาน การซ่อมบ ารุง และด้าน System Integrator (SI) ให้มีความรอบรู้ในทุกด้านของหุ่นยนต์
อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ มีความสามารถในการใช้งานหุ่นยนต์ในเชิงลึก สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การท างานของหุ่นยนต์ รวมถึงสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ให้สอดคล้องกับสภาพ 
ของสถานประกอบการ โดยได้ก าหนดเป้าหมายการในการพัฒนาก าลังคนไว้ ดังนี้ 

3.2.1 การก าหนดเปา้หมายในการผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย (คน) 

รวม 2563 2564 2565 
1.สร้างการรับรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- สร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาในสายอาชีวศึกษา สายสามัญ 
ผู้ปกครองและสถานประกอบการ 600 200 200 200 

2.ผลิตก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 1,800 400 600 800 
3.พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- พัฒนาครูด้านหุ่นยนต์ (อบรมครู) 300 50 100 150 
- Non - Degree อบรม Up - Skill ที่เกี่ยวข้องด้านหุ่นยนต์ (E To E) 1,200 200 400 600 
4.เชื่อมโยงเครือข่ายก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- พัฒนาครูฝึกด้านหุ่นยนต์ (อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ) 100 20 40 40 
- พัฒนาครูในสถานศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 120 40 40 40 
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3.2.2 การก าหนดเป้าหมายในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน ระดับอุดมศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย (คน) หมายเหตุ  

รวม 2563 2564 2565  
1.สร้างการรับรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- สร้างการรับรู้ให้กับนักศึกษาในสาย
อาชีวศึกษาและ สายสามัญ 

30,000 10,000 10,000 10,000  

2.ผลิตก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

1,470 490 490 490  

3.พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- พัฒนาครูผู้สอนด้านหุ่นยนต์ 150 50 50 50  
4.เชื่อมโยงเครือข่ายก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- เชื่อมต่อในการรับ นศ. จากระบบอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะระดับ ปวส.  

1,800 400 600 800  

- พัฒนาความรู้อาจารย์ผู้สอนในห้องเรียน  
จากการอบรม/ท างานจริงร่วมกับภาคอุตสาหกรรม  

150 50 50 50  

 

3.2.3 การก าหนดเป้าหมายในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน ภาคอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย (คน) หมายเหตุ 
รวม 2563 2564 2565  

1.สร้างการรับรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   
1.1 ผู้ใช้งาน 220,000 20,000 100,000 100,000  
1.2 ผู้ให้บริการ 5,500 500 2,500 2,500  
1.3 หน่วย HRD (ผู้อบรม) 950 250 350 350  
2.ผลิตก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
2.1 SI ภายใน  2,500 500 1,000 1,000  
2.2 SI ภายนอก 1,250 250 500 500  
2.3 ผู้เชี่ยวชาญ 120 20 50 50  
3.พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
3.1 ผู้ใช้งาน  21,000 5,000 8,000 8,000  
3.2 ผู้ให้บริการ 3,500 500 1,500 1,500  
3.3 หน่วย HRD (ผู้อบรม) 400 100 150 150  
4.เชื่อมโยงเครือข่ายก าลังคนด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   
4.1 หน่วย HRD (ผู้อบรม) 60 10 25 25 หน่วยงาน 
4.2 หน่วยงานเอกชน 50 10 20 20 หน่วยงาน 
4.3 หน่วยงานต่างประเทศ 10 2 4 4 หน่วยงาน 
5. บริหารหน่วยงานตามแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร   
5.1 หน่วย HRD (ผู้อบรม) 600 200 200 200  
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3.3 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะท่ีผู้ใช้ก าลังคนต้องการ 
ความต้องการด้านคุณภาพของบุคลากรในด้านระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 

จากการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) หมายถึง การใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Ability) มาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ ส าหรับใช้เป็นฐานการก าหนดหลักสูตร 
เพ่ือพัฒนาบุคลากร  สมรรถนะที่ต้องการในแต่ละอาชีพอาจอ้างอิงได้จากมาตรฐานต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น 
มาตรฐานอาชีพที่จัดท าโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  มาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดท าโดย  
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  

มาตรฐานอาชีพจะด าเนินการโดยอ้างอิงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการก าหนด 
ชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติ  
ที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และชั้นความยากง่ายของ
การท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในชั้นต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในชั้นคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการในการท างาน  
หรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ได้อธิบายถึงสมรรถนะ 
ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ชั้นความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรม 
ที่ เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกชั้นคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลั งคน  
ของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและชั้นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนด  
เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียง 
กับระบบคุณวุฒิการศึกษาในชั้นประเทศและสากล 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
ตามลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการด าเนินงานโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (Terms of 
Reference: TOR) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส าหรับสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์   
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิที่ยังก าหนดแบบมีชั้นคุณวุฒิ 7 ระดับ ซึ่งสรุปกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 สรุปกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ชั้น (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ชั้น 1 
National Qualification 
of Vocational 
Competence 1 

Basic Skilled 
personnel/worker 

ผู้มีทักษะเบื้องต้น มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพื้นฐานท่ัวไป 
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้ 
อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

ชั้น 2 
National Qualification 
of Vocational 
Competence 2 

Skilled personnel 
/worker 

ผู้มีทักษะฝมีือ 
มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานท่ีถูกก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานท่ีพบเปน็ประจ า  
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมลู
พื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา 
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ชั้น (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ชั้น 3 
National Diploma 
Qualification of 
Vocational 
Competence  

Specialize Skilled 
personnel/worker 

ผู้มีทักษะ 
เฉพาะทาง 

มีทักษะชั้นฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่
หลากหลาย สามารถแก้ปญัหาทางเทคนิคควบคู่
กับการใช้คู่มือ และข้อมลูที่เกี่ยวข้องภายใต้การ
แนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ชั้น 4 
National Advanced 
Diploma Qualification 
of Vocational 
Competence  

Supervisors, 
Foremen, 
Superintendents 
academically 
qualified workers, 
junior 
management, 

ผู้ช านาญการ 
ในอาชีพ 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทาง
ความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม 
การปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 
 

ชั้น 5 
National Qualification 
of Professional 
Competence 

Professionally 
qualified,  
and mid-
management 

ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ 
 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะ 
ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการ
วางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายของ
องค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา
อย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี 
ในการปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝน
บุคคลอื่นได้ 

ชั้น 6 
National Qualification 
of Higher Professional 
Competence 

Experienced 
Specialists and 
Senior 
management 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในอาชีพ 

มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ และ
ทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย
มาประยุกต์ใช้ได้ สามารถก าหนดนโยบายกลยุทธ์
ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น 7 
National Qualification 
of Advanced 
Professional 
Competence 

Top 
management, 
Novel & Original 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในอาชีพ 

มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร ระบบและนวัตกรรมการท างาน และ
บุคลากรอย่ างต่อ เนื่ อง  ตลอดจนสามารถ
สังเคราะห์ และประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหา
ขององค์กร ก าหนดทิศทางอนาคตและเปลี่ยน
วัฒนธรรมขององค์กรได้ อย่างเป็นที่ยอมรับท้ังใน
ช้ันประเทศและนานาชาติ 

หมายเหตุ: ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใด  
อาชีพหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง  

ซึ่งจากกรอบท่ีก าหนดจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นคุณวุฒิวิชาชีพ คุณสมบัติและสมรรถนะ
วิชาชีพในคุณวุฒิ เพ่ือใช้เป็นแนวในการพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือเกณฑ์ในระบบรับรอง ส าหรับการรับรอง
ความสามารถของบุคคล (Accreditation Professional for Personnel Certification ) ต่อไป การรับรอง
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ต้องเริ่มต้นจากหน่วยงานที่เป็นกลางที่ให้การรับรอง มีหน้าที่รับรองให้ศักดิ์และสิทธิ์ของคุณวุฒิวิชาชีพ  
เรียกว่าใบคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification) คือ ประกาศนียบัตรที่แสดงถึงการรับรองคุณสมบัติของวิชาชีพ  
ซึ่งจะให้คู่กับหนังสือรับรอง (Certification) เพ่ือแสดงถึงระดับสมรรถนะวิชาชีพ หรือระดับประสบการณ์  
เพ่ือประโยชน์ในการแสดงคุณค่าวิชาชีพ และมูลค่าของผลงานวิชาชีพ ที่รับประกันความมั่นคงในวิชาชีพ 
ของตนเองได้ การแสดงระดับสมรรถนะวิชาชีพ คือ  การบอกว่าตนเองสามารถปฏิบัติงานวิชาชีพ 
มีผลงานวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อผลงานวิชาชีพได้ในระดับใหน เพ่ือปกป้องสิทธิเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ และสิทธิในการแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ต่อสังคมและวงการวิชาชีพอย่างชอบธรรม  
แต่นอกเหนือกว่านั้น คือการสร้างโอกาสในการท างานและประกอบอาชีพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  
(The Occupation Careers for Fair and Equality)  

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวคิดนี้ จึงต้องมีการให้การรับรองวิชาชีพที่เป็นทางการ (Approval Profession) 
ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการเห็นระดับความสามารถและสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการ ซึ่งการรับรองวิชาชีพ
ต้องมีเกณฑ์ (Criterion) มีระบบการรับรอง (Accreditation System) มีหน่วยงานที่เป็นกลางให้การรับรอง 
(Third Party Conformity Assessment Bodies) เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมและตรวจสอบได้ ซึ่งหน่วยงานนี้
ต้องเป็นนิติบุคคลที่ภาครัฐให้ความเห็นชอบ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะและผู้รับบริการสามารถเข้าไป
ตรวจสอบได้ การให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ออกเอกสารใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 
และใบรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ร่วมกับองค์กรรับรองฯ ที่ผ่านการรับรองและประกาศให้เป็น (ตามความ  
ในมาตรา 42 ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ เรียกว่า “องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ”) โดยก าหนดให้องค์กรรับรองท าหน้าที่ประเมิน ทดสอบตัดสินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไข ที่ประกาศโดยสถาบันฯ ด้วยนั้นเชื่อมั่นได้ว่าการรับรองมีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้ องค์กร
รับรองต้องแสดงถึงความสามารถในการรับรองระบบงานตามข้อก าหนด ISO 174024 ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพของกระบวนการรับรองในระดับสากล  

โดยสาขาวิชาชีพส าหรับใช้เป็นฐานการก าหนดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ 
ได้แก่ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วยอาชีพ และหน่วยสมรรถนะ ดังนี้ 

๑) มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์  
อาชีพ ช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3, 4, 5 

๒) มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 
2.1 อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ชั้น 2, 3 
2.2 อาชีพ ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ชั้น 3, 4, 5 
2.3 อาชีพ ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ชั้น 4, 5 

 



19 
 

หน่วยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ

 

 
 
 
 
 
 
 

UOC ช่ือสมรรถนะ 3 4 5 2 3 3 4 5 4 5
ME11 วางแผนและควบคุมข้ันตอนการท างาน Y Y Y
ME12 ตรวจสอบและประเมินผลงาน Y
ME21 อ่าน ตรวจสอบ ระบุและจ าแนกประเภทของช้ินส่วนทางกล Y Y Y
ME22 ตัด การข้ึนรูปช้ินส่วนทางกลแบบด้วยทักษะและการใช้เคร่ืองมือ Y Y Y
ME23 ประกอบและการเช่ือมช้ินส่วนทางกล Y Y Y
ME31 ติดต้ังและร้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าก าลัง Y Y Y
ME32 ติดต้ังและร้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุม Y Y Y
ME41 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง Y Y
ME42 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม Y Y
ME51 ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์นิวเมติกส์ Y Y Y
ME52 ถอดและติดต้ังช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ Y Y Y
ME53 ถอดและประกอบช้ินส่วนทางกลของเคร่ืองจักร Y Y Y
ME61 ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ Y Y
ME62 ทดสอบและปรับต้ังการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ Y Y
ME63 ทดสอบการท างานของช้ินส่วนทางกลของเคร่ืองจักร Y
ME71 เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ Y
ME72 ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุม Y
ME73 ติดต้ังและทดสอบการท างานของระบบควบคุมมอเตอร์ Y
ME81 ติดต้ังและร้ือถอน เคร่ืองจักรและระบบต่างๆ Y Y Y
ME82 เคล่ือนย้ายและขนส่งเคร่ืองจักรและระบบต่างๆ Y Y Y
ME91 บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน Y Y Y
ME92 ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Y Y
'0111 ตรวจสอบความปลอดภัยการท างาน Y
'0112 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant) Y
'0113 ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค Y Y
'0114 เร่ิมต้นระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง Y Y
'0115 เขียนโปรแกรมส่ังงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant) Y Y
'0121 อ่านและเขียนแบบเพ่ือการติดต้ัง Y
'0122 ติดต้ังอุปกรณ์ของหุ่นยนต์ Y
'0123 ติดต้ังระบบท างานหุ่นยนต์ Y
'0211 ปรับต้ังค่าการท างานทางโปรแกรมการท างาน Y Y
'0212 ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล Y Y
'0221 บ ารุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Y
'0222 เปล่ียนประกอบช้ินส่วนอะไหล่ Y Y
'0223 แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์ Y
'0311 วางแผนงานระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Y
'0312 ถ่ายทอดความรู้ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Y
'0321 ออกแบบระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Y

สมรรถนะท่ีต้องการ
มาตรฐานอาชีพท่ีด าเนินการเส็จแล้ว

ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิคหุ่นยนต์
ช่างเทคนิค
ระบบหุ่นยต์

ช่างควบคุม
หุ่นยนต์
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1) มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ 
1.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค 

จากการใช้คู่มือ แบบสั่งงาน แบบไฟฟ้าและข้อมูลที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 
1.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
มีทักษะระดับฝีมือและเทคนิคในการปฏิบัติงานและครอบคลุมการปฏิบัติงาน ในการติดตั้งวัด 

ทดสอบและปรับตั้งการท างานของระบบควบคุมแมคคาทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ทางด้านช่างเทคนิคทางกลและไฟฟ้าแบบบรูณาการ 

1.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติ งานที่มีความซับซ้อนของเทคโนโลยีขั้นสูง  

ในการควบคุมการท างานร่วมกันของระบบไฟฟ้า เครื่องกลและคอมพิวเตอร์และมีส่วนร่วมในการวางแผน 
บริหารจัดการ หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค  
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระทางด้านช่างเทคนิคทางเครื่องกล ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ในการติดตั้งและทดสอบ
การท างานของระบบควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์พร้อมทั้งการติดตั้งและทดสอบการท างานของระบบ
ควบคุมมอเตอร์ ซึ่งเป็นความรู้ทางด้านเทคนิคที่มีการบรูณาการของความรู้ทางเครื่องกล ไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งสามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 

2) มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ 
2.1 อาชีพ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ชั้น 2, 3 

2.1.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  
ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ชั้นคุณวุฒินี้ ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติ งานที่ ถูกก าหนดไว้ แล้ ว  

สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ าโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การควบคุม
แนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ค านวณ ขั้นพ้ืนฐาน  

มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพพ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานหรือภาษา
ในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น  

มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถท างานประจ าตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
วิธีการท างานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสาร 
อย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจ า และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย 

สามารถสื่อสาร รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อยได้ 
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2.1.2  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  
ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ชั้นคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะชั้นฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  

มีทักษะชั้นฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีส่วนร่วมในการ
ประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ 

2.2 อาชีพ ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ชั้น 3, 4, 5 
2.2.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  

ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ชั้น 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ชั้นคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะชั้นฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูล  
ที่เก่ียวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน
ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ  

มีทักษะชั้นฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยง
ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีส่วนร่วมในการ
ประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้ 

2.2.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  
ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ชั้น 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ชั้นคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม

การปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค  
อย่างอิสระด้วยตนเอง น าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหาร
จัดการชั้นต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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มีทั กษะทาง เทคนิ ค ในการปฏิบั ติ ง าน มีทั กษะในการประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ
ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได ้

2.2.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  
ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ชั้น 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ชั้นคุณวุฒินี้ ถือ เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติ งานที่ ซับซ้อน มีส่ วนร่ วม 

ในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา  
อย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ 

มีความรู้ ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ  
และการบริหารชั้นกลางมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ  
ในการท างาน การผลิตหรือการบริการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นสากล 

มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ 

2.3 อาชีพ ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ชั้น 4, 5 
2.3.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์  

อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ชั้น 4 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ชั้นคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม

การปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ
ด้วยตนเองน าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษา 
ในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการชั้นต้น
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

มีทั กษะทาง เทคนิ ค ในการปฏิบั ติ ง าน มีทั กษะในการประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ 
ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย  ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน 
และประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได ้
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2.3.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ อาชีพ
ช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ชั้น 5  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) ชั้น 5 
ชั้นคุณวุฒินี้ ถือ เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติ งานที่ ซับซ้อน มีส่ วนร่ วม 

ในการวางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหา  
อย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ 

มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการ  
และการบริหารชั้นกลาง 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการ  
ในการท างาน การผลิตหรือการบริการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
การใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นสากล 

มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ 

 
โดยที่การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบการแต่ งตั้ ง 

คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ ในการประชุมดังกล่าวยังมีมติให้ปรับ
ระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติจาก ๙ ระดับ เป็น ๘ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับระดับคุณวุฒิของกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) ซึ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) เป็นส าคัญในการจัดระดับคุณวุฒิหลีกเลี่ยงปัญหาความสับสนและง่ายต่อการเทียบเคียงระดับ
คุณวุฒิของผู้เรียนและแรงงานไทยในอนาคต 

ทั้งนี้ การทบทวนมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพแมคคาทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
(ฉบับปรับปรุง) ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยการทบทวนมาตรฐาน
อาชีพตามมาตรฐานอาชีพที่ได้จัดท าแล้ว ตามระดับคุณวุฒิขั้น 3, 4 และ 5 ซึ่งผลลัพธ์การประยุกต์ใช้ 
(Application outcome) ที่ต้องการ ได้แก่ 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 
ความสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผนข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือ

การปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 
 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4            
ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง 
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5            
ความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผล

งานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 
  ทั้งนี้  ต้องศึกษาเปรียบเทียบ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต 
(Range Statement) หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้  ( Evidence 
Requirements) แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) 
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ตารางที่ 5 ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

หมายเหตุ : 1) ค าอธิบายในกรอบคุณวฒุิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการประกอบอาชพีทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกจิบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละสาขาวชิาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2) ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะในระดับที่ต่ ากวา่ โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหนา้ เพือ่แสดงถึงความก้าวหนา้และความแตกต่างของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

 3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทัว่ไป (Generic competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการระบุหนว่ยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทกุระดับ    ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

 4) จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนกุรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพทกุระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

ระดับคุณวุฒิ 1 2 3 4 5 6 7 8 
ประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพ 

Professional Qualification Level 1 Professional Qualification Level 2 Professional Qualification Level 3 Professional Qualification Level 4 Professional Qualification Level 5 Professional Qualification Level 6 Professional Qualification Level 7 Professional Qualification Level 8 

 คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2           
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4           
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5           
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6           
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7          
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8          
สาขาวชิาชีพ...สาขาอาชีพ...อาชีพ... 

ค าอธิบายท่ัวไป 

General 
Descriptor 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจ าขั้น
พื้นฐาน ในบริบทการท างานให้บรรลุ
ตามค าสั่ง ภายใต้การสนับสนุน และ
ค ว บ คุ ม ดู แ ล อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด  ใ ห้
ความส าคัญกับการท างาน  

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ท างาน
ตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจ า ภายใต้
การแนะน าของหัวหน้างาน  

ผู้ มี ส ม ร รถนะทา ง เทคนิ ค ในก า ร
ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างาน
ตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิค
หน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจ
และอธิบายสาระส าคัญของงานด้วย
หลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อ
ควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้
การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงาน
อ า ชี พ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ใ น บ ริ บ ท ที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการ
ห า ข้ อ ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ปั ญหาแ ละ
ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพื่ อควบคุม
คุณภาพผลงาน  

ผู้ มี สมรรถนะทางเทคนิคและการ
จัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงทั่ ว ไป สามารถคิด
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้
ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการ
ผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอน
งาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได้ 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ 
แ ก้ ไ ข ปัญหา ในบริ บทที่ มี คว าม
ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษา
ด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มี
ความช านาญ 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อน
และไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา 
(ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ใหม่ ในงานอาชีพ  เพื่อการพัฒนา
องค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็น
ระบบ  

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์
ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่
ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  
มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับ
การยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้
ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคม
ด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและ
ความรับผิดชอบ 

ความรู ้
Knowledge 

“ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้
ต้องแสดงว่ามี...” 

ความรู้ในระเบียนกฎเกณฑ์วิธกีาร
ปฏิบัติในงานอาชพีที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ า 
 

ความรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่
น าไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อการแก้ไข
ปัญหาที่พบประจ าในการท างาน 

ความรู้ในการเชื่อมโยงหลักการ
ปฏิบัติงานและผลการวิเคราะห์
สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจในการ
ท างาน 

ความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการ
ส าคัญในงานอาชีพเพื่อปรับปรุง
คุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่
ซับซ้อนในงานอาชีพเพื่อพัฒนาผลิต
ภาพการท างาน  

ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้
เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงาน
อาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการท างาน 

ความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัย
ปัญหาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

การสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมที่โดดเด่นในงานอาชีพ 

ทักษะ 
Skill 

“ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้
ต้องแสดงว่ามี...” 

ทักษะพื้นฐานในการปฏบิัติงานประจ า
ตามค าสั่งงานที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 
 

ทักษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอน
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ชัดเจนได้อย่าง
ปลอดภัย 

ทักษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้
หลักการและเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

ทักษะทางเทคนิคในการท างานและ
ทักษะในการควบคุมงาน 

ทักษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์
ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนและประเมินผลในการ
ปฏิบัติงาน  

ทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้
องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อ
แก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ในงานอาชีพ  

ทักษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้
สร้างสรรค์หลักการหรือแนวความคิด
ใหม่ ในวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การ
ประยุกต์ใช ้

Application 
outcome 

“ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้
ต้องแสดงว่ามี...” 

ความสามารถในการท างานตามค าสั่ง
งาน มีขอบเขตงานชัดเจน ภายใต้การ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความสามารถในท างานตามขั้นตอน
ปฏิบัติที่ก าหนด ภายใต้การแนะน า
ของหัวหน้างาน 
 

ความสามารถในการปรับวิธีท างาน
ตามแบบแผนข้อก าหนดหรือ
มาตรฐานการท างานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของ
หัวหน้างาน 

ความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพ
ผลงานอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง  

ความสามารถในการตัดสินใจและลง
มือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการ
เปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและ
พัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการ
คิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่
หลากหลาย  

ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ 

ความสามารถในการสร้างสรรค์
แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์ใหม่ต่อ
วงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป  

ความรับผิดชอบ
และจริยธรรม

Responsibility 
& Ethics 

“ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้
ต้องแสดงว่ามี...” 

 ความรับผิดชอบให้ความส าคัญต่อ
งานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลา
และปฏิบัติตนตามกฎระเบยีน 

 มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
 

 ความรับผิดชอบต่องานในหนา้ที่
ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
รายงานผลการปฏิบัติและ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างด ี

 มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 ความรับผิดชอบต่องานในหนา้ที่ ให้
การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจ
แก้ปัญหาหน้างานและรายงานผล
การท างานอย่างต่อเนื่อง 

 มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 ความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล
ควบคุมกระบวนการท างานและ
ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

 มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 ความรับผิดชอบต่อบทบาทความ
เป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงาน
และก ากับดูแลผู้ร่วมงาน
ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบ
งานได้ตามเป้าหมาย  

 เป็นแบบอยา่งหรือผู้น าด้าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 ความรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมี
การเปลี่ยนแปลง การให้
ค าปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความช านาญ 

 เป็นแบบอยา่งหรือผู้น าด้าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 ความรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่
คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็น
แก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง
ในงานอาชีพ 

 เป็นแบบอยา่งหรือผู้น าด้าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 ความรับผิดชอบต่อความเป็น
แบบอย่างความส าเร็จเป็น
เจ้าของวิสัยทัศน์หรือ
แนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น
ใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการ
อาชีพ  

 เป็นแบบอยา่งหรือผู้น าด้าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
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1. จากข้อมูลสมรรถนะ และคุณลักษณะการเรียนรู้  เช่น อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 3  
และ ชั้น 4 มีสมรรถนะที่ต้องการใกล้เคียงกัน อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4 มีส่วนที่เพ่ิมเติมไม่มาก 
กล่าวคือ  

ME41 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าก าลัง 
ME42 ตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้าควบคุม 
ME61 ทดสอบและปรับตั้งการท างานของอุปกรณ์นิวเมติกส์ 
ME62 ทดสอบและปรับตั้งการท างานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์ 
ME91 บ ารุงรักษาระบบแมคคาทรอนิกส์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 

mechatronics) 
ME92 ซ่อมบ ารุงระบบแมคคาทรอนิกส์แบบ Break-down Maintenance 

ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่มากขึ้น ในการประเมินสมรรถนะปัจจุบัน ยังไม่มีผู้เข้ารับ
การประเมินในอาชีพแมคคาทรอนิกส์ ชั้น 4  ในการทบทวนการปรับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิ  
ฉบับปรับปรุง อาจรวมการทบทวนการเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วย 

2. จากข้อมูลสมรรถนะ และคุณลักษณะการเรียนรู้ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส าหรับระบบ
อัตโนมัติ เมื่อเทียบเทียงกับสาขาคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ชั้น 2 ได้แก่  

 
ซึ่งไม่ยังตรงกับเป็นผู้ควบคุมเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ไม่มีหุ่นยนต์ แต่อาจเทียบเคียง  

ได้กับหน่วยสมรรถนะย่อย ที่ต้องมีข้อก าหนดให้ผู้ควบคุม ตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนการใช้งาน  
และตรวจสอบความพร้อมการหยุดฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย เป็นต้น ทั้งเพ่ือรองรับการที่จะมีการพัฒนา
พนักงานฝ่ายผลิตที่ใช้เครื่องจักรแบบไม่อัตโนมัติ ขึ้นมาเป็นพนักงานที่สามารถใช้งานควบคุมระบบอัตโนมัติ 
ส าหรับการติดตั้งที่ไม่มีหุ่นยนต์ เพ่ือให้มีแนวทางตามมาตรฐานอาชีพ สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่  
จึงควรประสานให้คณะท างานการทบทวนมาตรฐานอาชีพที่ได้ด าเนินการแล้ว หรือ กรณีด าเนินการพัฒนา
มาตรฐานอาขีพใหม่ ได้เห็นประเด็นเพ่ือท าใหม้าตรฐานอาชีพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

3. ด้านการพัฒนาระบบคุณวุฒิ มาตรฐานสาขาวิชาชีพ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ และสาขาคลัสเตอร์
หุ่นยนต์ที่ด าเนินการแล้วยังเป็นส่วนประกอบของระบบสายการผลิต การปรับปรุงระบบสายการผลิต

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
0111 ตรวจสอบความปลอดภัย 

การท างาน 
01111 ตรวจสอบความพร้อมของระบบ 

ก่อนการใช้งาน 
01112 ตรวจสอบความพร้อมการหยุดฉุกเฉิน

เพ่ือความปลอดภัย 

0112 ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ 
(Programming Pendant) 

01121 ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 

01122 ปรับแก้ค่าการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ 
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Integrator โดย ผลการศึกษาโครงการจัดท ายุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบ 
การผลิตแบบอัตโนมัติ ปี 2558 พบว่า 85% ของผู้ประกอบการจ านวน 513 บริษัท จ าเป็นต้องปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยครึ่งหนึ่งของ 85% นี้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติภายใน 1-3 ปี
จึงเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่แสดงความต้องการ System Integrator ผู้ซึ่งท าหน้าที่ในการศึกษาขั้นตอนการใช้งาน 
เลือกอุปกรณ์หลัก ออกแบบและผลิตอุปกรณ์เสริม เขียนโปรแกรมและจัดขั้นตอนการท างานของระบบ
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ที่จะท าให้ระบบทั้งหมดถูกติดตั้งและใช้ในสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้น  
ได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ มาตรการที่จัดท าขึ้นนี้ เป็นการด าเนินการในแนวประชารัฐ โดยมีการบูรณาการ  
การท างานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นมาตรการส าหรับการสนับสนุน
อุปทาน โดยเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
System Integrator (SI) ผู้ท าหน้าที่ออกแบบ ติดตั้งระบบ โดยปัจจุบันประเทศไทยมี System Integrator SI 
ประมาณ 200 ราย ทั้งนี ้ได้ตั้งเป้าที่จะเพ่ิมจ านวน SI เป็น 1,400 ราย ภายใน 5 ปี จึงมีความเหมาะสมที่จะ
ด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาด าเนินการจัดท ามาตรฐานอาชีพ System Integrator ที่เป็นการรับรองบุคคลใน
พัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ออกแบบและ พัฒนาระบบอัตโนมัติเพ่ือสร้างกลุ่มหรือเครือข่ายให้เกิดความ
เข้มแข็งและพัฒนาองค์ความรู้ในการให้บริการ ติดตั้งหรือออกแบบระบบอัตโนมัติให้มีความทันสมัย และความ
เชื่อถือได้ในการให้บริการแก่สถานประกอบการหรือธุรกิจที่ต้องการปรับเปลี่ยนสู่ระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้  

การด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาด าเนินการจัดท ามาตรฐานอาชีพ System Integrator เป็นภารกิจของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะได้ด าเนินการ 

3.4 การเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เป็นการน ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสาขาวิชาชีพ สาขาวิชาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาชีพคลัสเตอร์หุ่นยนต์ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ในการจัดการเรียนการสอน  
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน แบ่งตามระดับขั้นของการศึกษา ดังนี้  

3.4.1 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  แบ่งเป็น 

 การจัดท าร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (Degree) เพ่ือมุ่งเน้น 
การผลิตบุคลากรให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการท างานในงานหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ การควบคุมหุ่นยนต์ การแก้ปัญหาและซ่อมบ ารุง โดยได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ และแยกเป็น
สาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม มีจ านวนหน่วยกิตการเรียนการสอนรวมไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต ดังนี้ 
(รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบภาคผนวก) 

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
    (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) รวม                  ไม่น้อยกว่า       75  หน่วยกิต 
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 การจัดท าร่างหลักสูตรอบรมระยะสั้น (E to E) (Non Degree) เป็นการจัดท าหลักสูตร
เพ่ือ Up-Skill ให้กับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. ในสาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาช่างกล
โรงงาน ฯลฯ และต้องการยกระดับหรือเพ่ิมเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
โดยผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถน าใบรับรองมาขอเทียบโอนหน่วยกิตเพ่ือรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ในสาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมได้ ก าหนดไว้ที่ 15 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หุ่นยนต์พื้นฐานและทฤษฎีหุ่นยนต์ (Theory of Robotics) 
2. ระบบมาตรฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
3. การออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
4. โครงสร้างและระบบกลไกการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ (Mechanics system) 
5. วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการผลิตหุ่นยนต์ (Circuits and Electronics for 

Robotics) 
6. อุปกรณ์ควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Programming Pendant) 
7. การพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม (Software development for 

Robotics) 
8. คณิตศาสตร์ส าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Mathematics for Robotics Engineering) 
9. CAD : คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) 
10. เทคโนโลยีเซนเซอร์และแอคซูเอเตอร์ (Sensors and Actuators Technology) 
11. หลักการออกแบบและเลือกใช้มอเตอร์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
12. Statics and Dynamics ส าหรับการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
13. พลศาสตร์และการควบคุม (System Dynamics and Controls) 
14. โลหะวิทยาและวัสดุเพื่อการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
15. หุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว (Embedded System) 

 
3.4.2 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับอุดมศึกษา 

(ปริญญาตรี)  
เพ่ือผลิตบัณฑิตที่สามารถออกแบบ จัดวางสายการผลิต เลือกกระบวนการผลิต อ านวยการ

ติดตั้ง วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ของระบบการผลิตอัตโนมัติ ตามบทบาทของ System Integrator เนื้อหา
หลักสูตรจะเป็นการน ารายวิชาต่างๆ จากหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
และสาขาที่ ใกล้ เคียง มาพิจารณาในการจัดท าร่างหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   
รวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ทั้งนี้อ้างอิงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 2553 (มคอ.1) ดังนี้ (รายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบภาคผนวก) 

1. วิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
2. วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์   21 หน่วยกิต 
3. วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์  25 หน่วยกิต 
4. วิชาเฉพาะด้าน (อย่างน้อย 38) 58 หน่วยกิต 
5. วิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต 
6. รวม (อย่างน้อย 120)  140 หน่วยกิต 
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3.4.3 การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม  
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนส าคัญของการสร้างรายได้ของทุกๆ ประเทศ โดยมีพ้ืนฐาน

และเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเป็นหัวใจส าคัญ ในระดับท่ีเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่จะต้อง
กระบวนการผลิตที่ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น ต้นทุนการผลิต คุณภาพและมาตรฐาน 
ของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการท างาน สภาวะของสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการปรับอัตราการผลิต 
เพ่ือตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของตลาด รวมไปถึงการบริหาร และการจัดการในอุตสาหกรรม  

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวอุตสาหกรรมจึงต้องพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นอัตโนมัติ  
มากที่สุด ปัจจุบันกระบวนการผลิตที่ได้รับการติดตั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเกือบจะทุกประเภทเป็นระบบ
อัตโนมัติ อาทิเช่น อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ ใช้  
แขนกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและน้ ามัน เป็นต้น  
ดังนั้น ช่างและวิศวกรที่ปฏิบัติงานในสายงานดังกล่าว ต้องมีองค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีและทักษะที่ครอบคลุม
ถึงพ้ืนฐานทางวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ ได้แก่   

- พ้ืนฐานทางด้านไฟฟ้า  
- พ้ืนฐานทางด้านเครื่องกล  
- พ้ืนฐานทางด้านเครื่องมือวัด  
- พ้ืนฐานทางการควบคุม 
- หุ่นยนต์ลักษณะต่าง ๆ 
- ระบบการสื่อสารข้อมูล 
- ระบบฐานข้อมูล 
- ระบบโทรมาตร หรือ ระบบโครงข่ายเน็ตเวิร์ค  
- เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้กระบวนการผลิตสามารถท างานแบบเชื่อมโยงผสมผสานท างานร่วมกันได้ (System 
Integration) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการผลักดันอุตสาหกรรม
ไทยเพ่ือมุ่งสู่ยุคการปฏิวัติ อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือเรียกว่า Industrial 4.0 โดยมีเป้าหมายในการ
เปลี่ยนแปลงระบบโรงงานผลิตแบบเดิมๆ สู่ระบบ Digitalization Manufacturer หรือ Smart Manufacturer 
โดยใช้พ้ืนฐานจาก Automation ร่วมกับเทคโนโลยี Internet of Thing ( IoT ) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง  
และค านึงถึงการบริหารพลังงานและระบบในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดและสะดวก  
ต่อการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก Mass Production เป็น Mass Customization เพ่ือตอบสนองที่หลากหลาย
ของผู้บริโภค เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันที่ต้องเตรียมพร้อมในปัจจุบันและจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตอันใกล้ 

การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องคัดเลือกความรู้ทางวิศวกรรม (Engineering) ที่จ าเป็น
เพียงพอ ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล และช่างวัดคุม แต่ขณะเดียวกันหลักสูตรก็ต้องมีความทันสมัย 
อยู่ตลอดเวลา บนพ้ืนฐานความเหมาะสมและความพร้อมของอุตสาหกรรมไทยที่สามารถเรียนรู้  
ทางด้านวิชาการ เพ่ือรองรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เรียกว่า เทคโนโลยี ( Technology) ได้แก่ หุ่นยนต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งอาจรวมเทคโนโลยี Sensor สมัยใหม่ เช่น Vision และ IoT 
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ที่มา: เอกสารงานสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนา ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
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ในมิติที่ต้องน ามาประกอบการจัดหลักสูตร มาจากการศึกษาอุตสาหกรรมศักยภาพในประเทศ  
ที่น่าสนใจ ได้แก่ ดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ  
โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษกิจการคลัง กล่าวคือ ระยะสั้น จ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่เข้าสู่ 
การท างานแล้ว ทั้งด้าน Demand Side และ Supply Side ได้แก่ กลุ่มพนักงานผลิตหรือผู้ควบคุมเครื่องจักร 
(Operator) กลุ่มช่างติดตั้งเครื่อง (Installation) กลุ่มช่างประจ าแผนกซ่อมหรือแผนกซ่อมบ ารุง (Repair and 
Maintenance) กลุ่มผู้ออกแบบและท าโปรแกรม (Design and Programing) หรือกลุ่มผู้จัดการหรือผู้บริหาร 
ประกอบกับมิติความพร้อมของกิจการ เช่น มีระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตเป็นอัตราส่วนอย่างไร จึงเลือก
ความรู้หรือเทคโนโลยีที่จะจัดเป็นหลักสูตร  

 
 
โดยในมิติที่ต้องค านึงถึงความรู้และทักษะเดิมของผู้ที่จะเข้าสู่หลักสูตรการประกอบ ได้แก่ กลุ่มช่างติดตั้ง 

กลุ่มช่างประจ าแผนกซ่อมและซ่อมบ ารุง กลุ่มผู้ออกแบบและท าโปรแกรม โดยมีพ้ืนฐานช่างที่ท างานประจ า 
อยู่แล้ว และทิศทางท่ีจะพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น โดยภาพรวมได้แก่  

การปรับทักษะ (Re-Skill) ได้แก่ ผู้ท างานเดิมไม่ตรงกับงานที่จะได้รับมอบหมายใหม่ ได้แก่ 
 กลุ่มช่างระบบไฟฟ้า ปรับทักษะเป็นช่างแมคคาทรอนิกส์  

กลุ่มช่างระบบเครื่องกล ปรับทักษะเป็นช่างแมคครทรอนิกส์ 
กลุ่มช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 3,4 ปรับทักษะเป็นช่างเทคนิคหุ่นยนต์ 
กลุ่มช่างแมคคาทรอนิกส์ ระดับ 5 ปรับทักษะเป็นช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ 

การยกระดับทักษะ (Up-Skill) ได้แก่ ผู้ท างานเดิมในสายงานแต่เพิ่มทักษะที่มีลักษณะเป็นส่งเสริมงาน
ที่ท าอยู่เดิม โดยในมิตินี้จะเป็นหลักสูตรที่มีเป็นลักษณะหลักสูตรระยะสั้น บางหลักสูตรเป็นเทคโนโลยี เช่น 
Vision หรือ IoT รวมถึงการจัดการปรับปรุงกระบวนการผลิต เช่น Lean Automation  

 กลุ่มช่างควบคุมหุ่นยนต์ ยกระดับเป็นช่างเทคนิคหุ่นยนต์ 
กลุ่มช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ยกระดับให้เป็นช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ 

 กลุ่มช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์ ยกระดับโดยหลักสูตรเทคโนโลยี ได้แก่  IoT , Vision Sensor  
 
 

3 4 5 2 3 3 4 5 4 5

กลุ่มพนักงานผลิต หริอ ผู้
ควบคุมเคร่ืองจักร (Operator)

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

กลุ่มช่างติดต้ังเคร่ือง 
(Instrallation)

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

กลุ่มช่างประจ าแผนกซ่อม
หรือแผนกซ๋อมบ ารุง (Repair
 and Maintenance)

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

กลุ่มผู้ออกแบบและท า
โปรแกรม (Design and 
Programing)

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

สมรรถนะ

ทีรั่บการ

อบรม

กลุม่ผูท้ีจ่ะเขา้สูห่ลกัสตูร

การพัฒนาบคุคลากร

มาตรฐานอาชีพท่ีด าเนินการเส็จแล้ว
ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ช่างเทคนิคระบบ
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3.5 การก าหนดครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาก าลังคน 
การก าหนดครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
1. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิตด้วยระบบดิจิตอล (Digital Manufacturing Engineering Center)  
2. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robotics) 
3. ห้องปฏิบัติการประสานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robot System 

Integration) 
4. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Sensor and Drive 

Technology) 
5. ห้องปฏิบัติการวัดและปรับตั้ง (Measurement and Calibration) 
6. ห้องปฏิบัติการ STEM and Project 

 
3.6 การก าหนดแนวทางในการพัฒนาครูฝึกให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

ตั้งเป็นโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับครูฝึกด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   
เพ่ือเป็นการยกระดับครูฝึกให้มีความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพร้อมทั้งถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
นักศึกษา หรือบุคคลในภาคอุตสาหกรรม ในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยจัดท าเป็นโครงการการอบรม
และพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็น 

1. การจัดท าโครงการอบรมกับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม 
 โครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์ฯ 
 โครงการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (บริษัทที่นิยมใช้ใน

ปัจจุบัน) 
 โครงการอบรมหลักสูตรการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหุ่นยนต์ 
 โครงการอบรมหลักสูตรระบบโครงสร้างและกลไกการท างานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 โครงการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 
 โครงการอบรมหลักสูตรการเลือกใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ 

 
2. การจัดท าโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับครูฝึก 

 โครงการอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์พื้นฐานและทฤษฎีหุ่นยนต์ (Theory of Robotics) 
 โครงการอบรมหลักสูตรระบบมาตรฐานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตรโครงสร้างและระบบกลไกการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ 

(Mechanics system) 
 โครงการอบรมหลักสูตรวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการผลิตหุ่นยนต์ 

(Circuits and Electronics for Robotics) 
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 โครงการอบรมหลักสูตรอุปกรณ์ควบคุมและโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
(Programming Pendant) 

 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาซอฟแวร์ส าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Software 
development for Robotics) 

 โครงการอบรมหลักสูตรคณิตศาสตร์ส าหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Mathematics for 
Robotics Engineering) 

 โครงการอบรมหลักสูตร CAD : คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ  
(Computer Aided Design) 

 โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเซนเซอร์และแอคซูเอเตอร์  
(Sensors and Actuators Technology) 

 โครงการอบรมหลักสูตรหลักการออกแบบและเลือกใช้มอเตอร์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตร Statics and Dynamics ส าหรับการผลิตหุ่นยนต์

อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตรพลศาสตร์และการควบคุม  

(System Dynamics and Controls) 
 โครงการอบรมหลักสูตรโลหะวิทยาและวัสดุเพื่อการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์และสมองกลฝังตัว (Embedded System) 

 

3. จัดท าหลักสูตรเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
11 หลักสูตร (SI ภายใน และ SI ภายนอก) 
 Manufacturing Introduction 
 TPS Basic & Practical (Manual Line) 
 VSM,MIFC (Big System) 
 GD.Findi + VSM+ Working STD 
 Mfg. Introduction (Focusing on automation) 
 System Design for Lean Automation 
 VC Operation 
 PLC Operation 
 Robot Operation 
 TPM (Total Productive Maintenance) 
 Lean Kaizen 
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3.7 โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ด าเนินการจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคน แบ่งเป็น 

1) โครงการเชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 
 โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 โครงการเงินช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพ่ือการพัฒนาก าลังคนด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการฝึกอบรมระบบทวิภาคีด้านหุ่นยนต์ฯ 
 โครงการแลกเปลี่ยนดูงานการใช้และการผลิตหุ่นยนต์ฯ 
 โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาหลักสูตรด้านหุ่นยนต์ฯ 
 โครงการอบรมผู้ประกอบการ SMEs 4 หลักสูตร 
 โครงการส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 
 โครงการศูนย์ทดสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
 โครงการศึกษาดูงานการใช้และการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 
 โครงการส่งเสริมการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ (ท่ีปรึกษา) 
 พัฒนาครูฝึกด้านหุ่นยนต์ โดยการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ 
 พัฒนาครูในสถานศึกษา โดยฝึกงานในสถานประกอบการ 

 
2) โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ส ารวจและปรับปรุงฐานข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายบุคลากรและผลผลิตในด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 

 ขึ้นทะเบียนหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 ประชุมและจัดท ากิจกรรมเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือทบทวนแผนการด าเนินงาน 
 เสาะหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 เชิญผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานเครือข่ายต่างประเทศมาถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 จัดท ามาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานอาชีพ สาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
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3.8 วงเงินงบประมาณ  
สรุปงบประมาณตามแผน 3 ปี 

1. งบประมาณส าหรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับอาชีวศึกษา 
 เป้าหมาย งบประมาณ 

ผลิตก าลังคน (หลักสูตรใหม่) 1,800 คน 51.235 ล้านบาท 

ผลิตก าลังคน (E to E) 12,00 คน 36 ล้านบาท 

พัฒนาครูฝึก 300 คน 24.3 ล้านบาท 

พัฒนาหลักสูตร 60 หลักสูตร 416 ล้านบาท 
ครุภัณฑ์ 6 ห้องฝึกปฏิบัติการ 75 ล้านบาท 

รวม 603  ล้านบาท 

 
2. งบประมาณส าหรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนในระดับอุดมศึกษา 
 เป้าหมาย งบประมาณ 

ผลิตก าลังคน (จากหลักสูตรใหม่) 1,470 คน 66.15 ล้านบาท 
ผลิตก าลังคน (จากหลักสูตรเก่า) 1,800 คน 81 ล้านบาท 
พัฒนาครูฝึก 150 คน 63.75 ล้านบาท 

พัฒนาหลักสูตร 10 หลักสูตร 50 ล้านบาท 

ครุภัณฑ์ 10 วิทยาลัย 260 ล้านบาท 
รวม 521   ล้านบาท 

 
3. งบประมาณส าหรับการผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคอุตสาหกรรม 

 เป้าหมาย งบประมาณ 

ผลิตก าลังคน (Re-Skill) 3,870 คน 19.35 ล้านบาท 
พัฒนาก าลังคน (Up-Skill) 24,900 คน 373.5 ล้านบาท 
พัฒนาครูฝึก  400 คน 35.2 ล้านบาท 

พัฒนาหลักสูตร 10 หลักสูตร 5 ล้านบาท 

ครุภัณฑ์ เช่าอุปกรณ์ฝึกอบรม 71.25 ล้านบาท 
รวม 504  ล้านบาท 
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 

อาชีวศึกษา (ปวส.) 603  

อุดมศึกษา (ป.ตรี) 501  

Industry 504  

รวม 1,608  
 
3.9 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทางคณะท างานได้มีการก าหนดหน้าที่และหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือรองรับการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ดังนี้  
  

หน่วยงาน นโยบาย หาความต้องการ ผลิตก าลังคน สนับสนุน ฐานข้อมูล 

กระทรวงแรงงาน   กรมพัฒนาฝมีือ
แรงงาน 
MARA 

 กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

 
กระทรวงศึกษาธิการ สกศ.  สอศ. 

สกอ. 
 สอศ. 

สกอ. 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสรมิ

อุตสาหกรรม 
กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

สศอ. 

 TGI 
CORE 

สถาบันไฟฟ้าฯ 

 CORE (หลัก) 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ สวทน.   สวทช., NIA  

กระทรวงดิจิทลัฯ สดช.   DEPA  

ส านักนายกรัฐมนตร ี ก.พ.   สคช. สคช. 

ภาคเอกชน  สภาอุตสาหกรรม 
L/M/S 

Manufacturer 
TARA 

TARA 
SUPPLIER 

User (ฝึกงาน) 

  

บทบาท ออกมาตรการ
ส่งเสริม 

ปลดล็อคทาง
กฎหมาย 

ข้อมูล 
ความต้องการ 
ที่ชัดเจนของ

ภาคอุตสาหกรรม 

ผลิตก าลังคน
ตามแผนปฏิบัติ

การ 

สนับสนุนใน
กระบวนการ

ต่างๆ 

รวบรวมและ
เชื่อมโยงข้อมูล 
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3.10 สถานศึกษา/สถานฝึกอบรมน าร่องในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคน 

จากการจัดท าหลักสูตร ได้มีการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและสถานฝึกอบรมน าร่อง  
ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากความพร้อม
ทางด้านสถานที่ บุคลากรและครุภัณฑ์เพ่ือจัดตั้งเป็นสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมน าร่อง ดังนี้ 

วิทยาลัยต้นแบบในการน าร่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาหุ่นยนต์ 
เพ่ือการอุตสาหกรรม จ านวน 9 วิทยาลัย 

1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 
3. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
4. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 
5. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
6. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
7. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 
8. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
9. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรอียุธยา 

เนื่องจากวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง ในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนหลักสูตรแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
อยู่แล้ว และเป็นคณะกรรมการในการร่างหลักสูตรหุ่นยนต์เ พ่ืออุตสาหกรรม จึงท า ให้มีความพร้อม 
ในการรองรับการเปิดสาขาวิชาใหม่ 

มหาวิทยาลัยต้นแบบในการน าร่อง จ านวน  5  มหาวิทยาลัย หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
1. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 
3. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (PIT) 
4. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT) 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ในปัจจุบันได้มีการเรียนการสอนหลักสูตรวิศกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงท าให้มีความพร้อมในการรองรับการเปิดสาขาวิชาใหม่ 

สถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (CoRE) หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
1. สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)  มีความพร้อมด้านหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ  

ความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม รวมทั้งเป็นหน่วยงานน าร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ชั้นสูงให้แก่ผู้ประกอบการ และฝึกอบรมบุคลากรไม่น้อยกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่   
29 สิงหาคม 2561 



38 
 

2. ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) เป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบ Automation ภายใต้โครงการ 
LASI (Lean Automation System) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทเด็นโซ่
จากประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยหลักสูตรฝึกอบรมและเครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับฝึกอบรม  
 
 


