
แนวทางการฝกอบรมฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ 2563

วนัจนัทรท์ี่ 18 พฤศจิกายน 2562  เวลา  10.30 น.  ณ หอ้งประชุมปกรณ ์องัศุสิงห ์ชั้น 10 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน

นายประทีป  ทรงลํายอง
รองอธิบดี

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน



แผนระดับที่ 1 : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2561-2580) 



แผนระดับที่ 2 : แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23 ดาน) 



ระบบ ตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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คําแถลงนโยบาย ของ นายกรัฐมนตรี

ปกป้องและเชิดชูสถาบันระมหากษัตริย์

สร้างความมั ่นคงและความ

ปลอดภัยของประเทศ

ทาํนุบาํ รุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม

สร้างบทบาทของไทย

ในเวทีโลก

พัฒนาเศรษฐกิจและ

ความสามารถ

ในการแข่งขันของไทย

พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

และการกระจาย

ความเจริญสู่ภู มิภาค

พัฒนาสร้างความ

เข้มแข็งจากฐานราก

ปฏิ รูปกระบวนการเ รียนรู้

และการพัฒนาศักยภาพ

คนไทยทุกช่วงวัย

พัฒนาระบบสาธารณสุข  และ

หลักประกันทางสังคม

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และการรักษาสิ่งแวดล้อม  ฯ

ปฏิ รูปการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจ ริตและประพฤติมิชอบ ฯ
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นโยบาย
รฐับาล

วนัพฤหสับดทีี ่๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นโยบายหลัก 12 ดา้น

1. การแกไ้ขปัญหาในการดาํรงชีวิตของประชาชน

2. การปรบัปรงุระบบสวสัดกิาร และ พฒันาคณุภาพชีวติ

ของประชาชน

3. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรบัความผนัผวนของ

เศรษฐกิจโลก

4. การใหค้วามชว่ยเหลือเกษตรกร และ พฒันานวตักรรม

5. การยกระดบัศักยภาพของแรงงาน

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอ่นาคต

7. การเตรยีมคนไทยสูศ่ตวรรษที่ ๒๑

8. การแกไ้ขปัญหาทุจริต และ ประพฤติมิชอบในวง

ราชการ  ทั้งฝ่ายการเมืองและ ฝ่ายราชการประจาํ

9. การแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ และ สรา้งความสงบสขุใน

พื้นที่ชายแดนภาคใต้

10. การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชน

11. การจดัเตรียมมาตรการรองรบัภยัแลง้ และ อุทกภยั

12. การสนับสนุนใหม้ีการศึกษา การรบัฟังความเห็นของ

ประชาชนและการดาํเนินการเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติม

รฐัธรรมนูญ

นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง





4. เพิ่มทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

5. พฒันาทกัษะแรงงานเขต
พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก EEC

2. พฒันาทกัษะแรงงานดา้น

การท่องเที่ยวและบริการ

1. ศนูยฝ์ึกอบรมความเป็น

เลิศดา้นเทคโนโลยชีั้นสูง

3. กิจกรรม พฒันา

บุคลากรดา้นโลจิสติกส์

6. ยกระดบัเพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 

อนัดบัความสามารถทางการแขง่ขนัดา้น

การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel 

& Tourism Competitiveness Index (TTCI)

อนัดบัความสามารถในการแขง่ขนั

ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน
อนัดบัที่ 45

ปี
2561 - 2565

ดชันีการพฒันามนุษย ์(คา่คะแนน) ค่าคะแนน 0.79

อตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวม

ของพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
อยา่งนอ้ย รอ้ยละ 5

1 ใน 30

ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

และ ภาคบริการเพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม 2.2

ภาคบริการ 2.7

ตวัชี้วดั 
แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรช์าต ิแผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิและ โครงการของ สพท. 

ปีงบประมาณ 2563

อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
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การท่องเที่ยว
5

โครงสรา้งพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส ์และ

ดิจิทลั
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กลุม่อุตสาหกรรม สงขลา เชียงราย นราธิวาส ตาก มุกดาหาร สระแกว้ ตราด หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี

1.เกษตรและอาหารแปรรูป
ใชส้ิทธิ

ประโยชน์

ภายใต้

มาตรการ

ส่งเสริม

ลงทุนใน

จงัหวดั

ชายแดน

ภาคใตโ้ดย

ผ่อนปรน

เงื่อนไข

ประเภท

กิจการตาม

นโยบายเขต

พฒันา

เศรษฐกิจ

พิเศษ

2.ผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์

3.สิ่งทอ เครื่องนุ่งหม่และเครื่องหนัง

4.เครื่องเรือน

5.อญัมณีและเครื่องประดบั

6.เครื่องมือแพทย์

7.ยานยนตเ์ครื่องจกัรและชิ้นส่วน

8.เครื่องใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9.ผลิตภณัฑพ์ลาสติก

10.ยา

11.กิจการโลจิสติกส์

12.นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

13.กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

หลกัสูตรการฝึกอบรมตอ้งสอดคลอ้งกบักิจการที่ BOI สง่เสริมการลงทุน

BOI ส่งเสริมการลงทุนในแต่ละจงัหวดั



1. การจดัสรรครุภณัฑก์ารศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัพื้นที่

2. ครุภณัฑท์ี่ไดร้บัจดัสรร ตัง้แต ่ปี 2521-2561 ไม่ไดใ้ช้

ในการฝึกอบรม

 จดัทาํ Function Map โดยจาํแนกออกเป็น 12 กลุม่

 สาํรวจความตอ้งการครุภณัฑ์

 แต่งตั้งคณะทาํงานจดัสรรครุภณัฑ์

ขอ้เสนอแนะ

1) การจดัทาํโครงการ ใหส้าํรวจความพรอ้มของ

หน่วยงาน  หลกัสูตรและครุภณัฑท์ี่มีความจาํเป็น 

เหมาะสม

2) สัง่การหน่วยงานที่ไดร้บัครุภณัฑ ์การฝึกควบคุม

หุน่ยนตใ์นงานเชื่อมอุตสาหกรรม และครุภณัฑช์่าง

ควบคุมและซ่อมบาํรุงระบบอตัโนมตัิ  รายงานการใช้

ประโยชน์  เพื่อติดตามความคุม้ค่า

 กาํหนดขอบเขตของสาขาการฝึกที่จะใชใ้นการฝึกแตล่ะโครงการ 

ใหส้อดคลอ้งกบัครุภณัฑ์

 กาํหนดตวัชี้วดัหน่วยงานภายใน ให ้สพร./สนพ.ใชค้รุภณัฑท์ี่มีอยู่

ขอ้เสนอแนะ

1) สัง่การใหห้น่วยงานรายงานปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็น

ขอ้มลูในการกาํกบัดูแลและหาแนวทางแกไ้ข

2) กาํชบัหน่วยงานใหบ้ริหารจดัการครุภณัฑ ์และสาํรวจ

การใชง้านครุภณัฑอ์ยา่งสมํา่เสมอ

 กาํหนดขอบเขตของสาขาการฝึกที่จะใชใ้นการฝึกแตล่ะโครงการ 

ใหส้อดคลอ้งกบัครุภณัฑ์

 กาํชบัหน่วยงาน ใหป้ฏิบตัิตาม พ.ร.บ.การจดัซื้อจดัจา้ง อยา่งเคร่งครดั

ขอ้ตรวจพบและเสนอแนะของ สตง. แนวทางแกไ้ขของกรม

แนวทางการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ของ สตง.



4. เพิม่ทกัษะกาํลงัแรงงานใน

พื้ นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ

(8 กลุ่ม 550 หลกัสูตร)

5. พฒันาทกัษะแรงงานเขต

พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก EEC

(8 กลุ่ม 575 หลกัสูตร)

2. พฒันาทกัษะแรงงานดา้น

การท่องเที่ยวและบริการ

(1 กลุ่ม 134 หลกัสูตร)

1. ศูนยฝ์ึกอบรมความเป็นเลิศ

ดา้นเทคโนโลยชีั้นสูง

(7 กลุ่ม 381 หลกัสูตร)

3. กิจกรรม พฒันาบุคลากร

ดา้นโลจิสติกส์

(1 กลุ่ม 36 หลกัสูตร)

6. ยกระดบัเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

(12 กลุ่ม 907 หลกัสูตร)

      





       

       

           

พฒันาศกัยภาพ
บุคลากร

อุตสาหกรรม
ศิลป์

เทคโนโลยี
ก่อสรา้ง

เทคโนโลยี
ยานยนต์

เทคโนโลยี
ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยี
งานเชื่อม

เกษตรและ
อาหารแปรรูป

เทคโนโลยี
ดิจิทลั

เทคโนโลยีการ
ผลิตอตัโนมตัิ

เทคโนโลยี
อตัโนมตัิ

และหุ่นยนต์

ท่องเที่ยวและ
บริการ

โลจิสติกส์

SS FT CT AM EE WT AF DT AP AR TS LG

การใชห้ลกัสูตรรายโครงการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



พฒันาทกัษะแรงงานเขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 

EEC : 8 (575)

ยกระดบัเพื่อเพิ่มศกัยภาพฝีมือ

และสมรรถนะแรงงาน 

: 12 (907)

พฒันาทกัษะแรงงานดา้น

การท่องเที่ยวและบริการ

Touris : 1 (134)

กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ

กลุ่มพฒันาศกัยภาพบุคลากร
กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์
กลุ่มเทคโนโลยกีอ่สรา้ง
กลุ่มเทคโนโลยยีานยนต์
กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเทคโนโลยงีานเชื่อม
กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป
กลุ่มเทคโนโลยดีิจทิลั
กลุ่มเทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมตัิ
กลุ่มเทคโนโลยอีตัโนมตัิและหุน่ยนต์
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มโลจิสติกส์

กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเทคโนโลยงีานเชื่อม
กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป
กลุ่มเทคโนโลยดีิจทิลั
กลุ่มเทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมตัิ
กลุ่มเทคโนโลยอีตัโนมตัิและหุน่ยนต์

กลุ่มโลจิสติกส์

กลุ่มเทคโนโลยยีานยนต์
กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเทคโนโลยงีานเชื่อม
กลุ่มเทคโนโลยดีิจทิลั
กลุ่มเทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมตัิ
กลุ่มเทคโนโลยอีตัโนมตัิและหุน่ยนต์
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มโลจิสติกส์

กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์
กลุ่มเทคโนโลยกีอ่สรา้ง
กลุ่มเทคโนโลยยีานยนต์
กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มเทคโนโลยงีานเชื่อม
กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
กลุ่มโลจิสติกส์

แผนผงัการใชห้ลกัสูตรรายโครงการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวมจํานวนทั้งสิ้น 907 หลักสูตร

(สพท. ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

เพิ่มทกัษะกาํลงัแรงงานในพื้นที่

เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ : 8 (550)

กิจกรรม พฒันาบุคลากร

ดา้นโลจิสติกส์

Logistic : 1 (36)

ศนูยฝ์ึกอบรมความเป็นเลิศ

ดา้นเทคโนโลยชีั้นสูง

EC : 7 (381)

- สอดคลอ้งกบั 6 กลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย (ดิจิทลั ระบบอตัโนมตัิ 

อิเล็กทรอนิกสอ์จัฉริยะ ชีวภาพ 

ปัญญาประดิษฐ ์และหุน่ยนต์

- พฒันาแรงงานใหม่ ดา้นการท่องเที่ยว

- Up skill และ Re skill  แรงงานรองรบั

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยขีองภาค

ท่องเที่ยวและบริการ 

- เตรียมความพรอ้มและยกระดบัทกัษะแรงงาน

ในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ

- ฝีกหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการเพิ่มทกัษะกาํลงั

แรงงานในพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษหรือ

สอดคลอ้งกบักิจการที่ BOI ส่งเสริมการลงทุน

- ยกระดบัทกัษะแรงงานในพื้ นที่เขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

- ฝึกอบรมในหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบั 10 

อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยขีั้นสูง

- เตรียมความพรอ้มและยกระดบั  

ทกัษะบุคลกรดา้นการจดัการโลจิสติกส ์

- พฒันาแรงงานใหม่ / Up skill และ Re skill  

- สรา้งนิสยัอุตสาหกรรมและปลูกฝัง

- พฒันาทกัษะดา้นภาษาต่างประเทศ

- พฒันาทกัษะแรงงานรองรบัการจา่ยค่าจา้ง

- พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานนอกพื้นที่ EEC

กลุ่มโลจิสติกส์

กลุ่มพฒันาศกัยภาพบุคลากร : SS (200)
กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ : FT (64)
กลุ่มเทคโนโลยกีอ่สรา้ง : CT (48)
กลุ่มเทคโนโลยยีานยนต ์: AM (80)
กลุ่มเทคโนโลยไีฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์: EE (97)
กลุ่มเทคโนโลยงีานเชื่อม : WT (71)
กลุ่มเกษตรและอาหารแปรรูป : AF (20)
กลุ่มเทคโนโลยดีิจทิลั : DT (25)
กลุ่มเทคโนโลยกีารผลิตอตัโนมตัิ : AP (98)
กลุ่มเทคโนโลยอีตัโนมตัิและหุน่ยนต ์: AR (34)
กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ : TS (134)
กลุ่มโลจิสติกส ์: LG (36)

1 2 3

4 5 6

12 กลุม่หลกัสูตร


