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บทคััดย่อ
่
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของเทคโนโลยีีทำำ�ให้้
เกิิดเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เช่่น ปััญญาประดิิษฐ์์, บล็็อกเชน,
เทคโนโลยีีโลกเสมืือน ส่่งผลต่่อการเปลี่ย่� นแปลงในโลกของ
การทำำ�งานที่่�กำำ�ลัังเปลี่่ย� นโฉมทุุกอาชีีพและทุุกอุุตสาหกรรม
ทำำ�ให้้ทั้้�งการเติิบโตและลดลงในอััตราที่่�น่่าตระหนกทำำ�ให้้
คนวััยแรงงานต้้องเพิ่่�มเติิมทัักษะที่่�จำำ�เป็็น หรืือพััฒนาทัักษะ
ในทุุกงานที่่�กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว บทความนี้้�มีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสดงแนวทางการเพิ่่�มและพััฒนาทัักษะ
ของแรงงานไทย ในยุุคเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก (Disruptive
Technology) โดยการพััฒนาการศึึกษาด้้านวิิชาชีีพเพื่่�อ

พััฒนากำำ�ลัังคนอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพและตอบสนองความต้้องการ
กำำ�ลัังคนของประเทศ ด้้วยกระบวนการพััฒนาทัักษะด้้วย
หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นฐานสมรรถนะ (Education to
Employment) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
ซึ่่�งเป็็นกลไกที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับคนในตลาดแรงงานที่่�จะต้้อง
เพิ่่�มและพััฒนาทัักษะเพื่่�อให้้มีี “ทัักษะใหม่่” หรืือ “ทัักษะ
ที่่�หลากหลาย” บนความเปลี่่�ยนแปลงและความก้้าวหน้้า
โดยเฉพาะทัักษะด้้านเทคโนโลยีีและดิิจิิทััล ซึ่่�งแรงงานจะ
ต้้องสามารถทำำ�งานร่่วมกัับหุ่่�นยนต์์และระบบอััตโนมััติิ
ให้้ได้้ในอนาคต

คำำ�สำำ�คััญ : อาชีีวศึึกษา, พััฒนาทัักษะ, เพิ่่�มทัักษะ, ทัักษะใหม่่, หลัักสููตรวิิชาชีีพ

Abstract
Technological change is rapidly changing the
world of work. New technology like Artificial
Intelligence (AI), Blockchain and VR/AR has created
an exponential increase in the rate of unemployment.
When automation and AI are taking over human
employment, vocational education has to foster
students’ technical skills development. By
continually updating skills and seeking alternative
work arrangements, the employee can race with
the machines. This article attempts to interpret
the solution for the reskilling and upskilling

vocational workforce in the era of Disruptive
Technology. Reskilling and upskilling could be
able to achieve by Education to Employment
scheme which is proposed by the Office of
Vocational Education Commission. This scheme
is to develop skillful people related to the
country’s requirements. It is significant to gain
more skills in the field of technology and digital
so that humans and AIs could work together for
the best performance.

Keywords: Vocational education, Skill development, Upskilling, Reskilling, Vocational Curriculum

The National Defence College of Thailand Journal Vol. 63 No. 1 January-April 2021

125

บทนำำ�
การพััฒนาประเทศในระยะของแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่�
12 มีีความเชื่่อ� มโยงกัับยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 25602579) ในลัักษณะการนำำ�ยุุทธศาสตร์์ระยะยาวไปสู่่�การ
ปฏิิบัติั ิ นํําไปสู่่�การพััฒนาเพื่่�อประโยชน์์สุขุ ที่่�ยั่่ง� ยืืนของสัังคม
ไทย ยุุทธศาสตร์์หนึ่่�งที่่�สำำ�คััญในแผนพััฒนาฯ ฉบัับที่่� 12
คืือ ยุุทธศาสตร์์ด้านนวั
้ ตั กรรม วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ซึ่่ง� เปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วและมีีผลอย่่างมาก โดยเฉพาะ
Disruptive Technology หรืือที่่�มักั เรีียกกัันว่า่ “เทคโนโลยีี
เปลี่่�ยนโลก” เป็็นนวััตกรรมหรืือเทคโนโลยีีที่่�ส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรง (Disrupt) ต่่อการผลิิตและบริิการเดิิม จนอาจ
จะทํําให้้ธุรุ กิิจที่่ใ� ช้้เทคโนโลยีีแบบเดิิม ๆ ต้้องล้้มเลิิกไป หรืือ
แรงงานต้้องถููกเลิิกจ้้างจากการเข้้ามาแทนที่่�ของเทคโนโลยีี
และระบบอััตโนมััติิสมััยใหม่่ สำำ�หรัับการรัับมืือในเรื่่�องนี้้�
ต้้องรวดเร็็ว ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายอย่่างยิ่่�ง และต้้องใช้้การ
บููรณาการการทำำ�งานผลัักดัันให้้เกิิดผลในทางปฏิิบััติิอย่่าง
จริิงจััง เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายของยุุทธศาสตร์์ชาติิ บนความ
ท้้าทายที่่�เป็็นพลวััตของโลกศตวรรษที่่� 21 ที่่�มีีกระแส
การเปลี่่�ยนแปลงของบริิบทเศรษฐกิิจและสัังคมโลก อััน
เนื่่�องจาก การปฏิิวััติิดิิจิิทััล (Digital Revolution) การ
เปลี่ย�่ นแปลงสู่่�อุุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial
Revolution) และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ 2573
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030)
การพััฒนาการศึึกษาด้้านวิชา
ิ ชีีพเพื่่�อพััฒนากำำ�ลัังคน
ให้้มีีคุุณภาพตอบสนองความต้้องการกำำ�ลัังคนของการ
พััฒนาประเทศจึึงมีีความสำำ�คััญ ด้้วยเพราะเทคโนโลยีี
ที่่�มีีความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วส่่งผลกระทบให้้โลก
การทำำ� งานในอนาคตกำำ� ลัั ง เปลี่่� ย นโฉมทุุ ก อาชีี พ และ
ทุุกอุุตสาหกรรมไม่่มากก็็น้้อย ทั้้�งนี้้�ทัักษะที่่�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง
ซึ่ง่� แรงงานในยุุคปััจจุบัุ นต้
ั อ้ งเพิ่่�มเติิมหรืือตามให้้ทันั ในเกืือบ
ทุุกงาน ทุุกอาชีีพ ซึ่่�งจะต้้องเพิ่่�มทัักษะใหม่่หรืือปรัับปรุุง
ทัักษะเดิิมเพื่่�อที่่�จะต้้องใช้้ประกอบการทำำ�งาน การพััฒนา
และการออกแบบหลัักสููตรการเรีียนการสอนของสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา ที่่�สนองตอบต่่ออุุปสงค์์ที่่�
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เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว บนความความรัับผิิดชอบต่่อ
ประเทศในการพััฒนาอาชีีวศึึกษาและการฝึึกอบรมวิิชาชีีพ
ให้้มีีคุุณภาพและได้้มาตรฐาน โดยได้้มีีการขยายบทบาท
การจััดฝึึกอบรมทัักษะในหลัักสููตรระยะสั้้น� ให้้ครอบคลุุม มีี
ความหลากหลาย และการเชื่่�อมโยงทัักษะชุุดใหม่่สำำ�หรัับ
แรงงาน เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�ประกอบการ
และเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป เพื่่�อมุ่่�งหวัังให้้ในการใช้้
ระบบการศึึกษาสายอาชีีพเป็็นกลไกหลัักของการขัับเคลื่่อ� น
ประเทศ ภายใต้้กรอบยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี และ
กรอบทิิศทางของแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
ฉบัับที่่� 12 เพื่่�อให้้สามารถนำำ�พาประเทศไปสู่่�ความมั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
ยุุคเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก คนถููกแทนที่่�ด้้วยเครื่่�องจัักร
ในปีี 2556 มหาวิิทยาลััยออกซ์์ฟอร์์ด ได้้จัดทำ
ั ำ�รายงาน
วิิจััยเรื่่�อง The Future of Employment: How
Susceptible Are Jobs to Computerization ? จาก
รายงานวิิจััยวิิเคราะห์์ได้้ว่่าภายในปีี 2576 ในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา แรงงานจะหายไปประมาณ 50% ขณะที่่�
อัังกฤษแรงงานในสััดส่ว่ น 35% มีีความเสี่่ย� งสููงต่่อการที่่�จะ
ถููกแทนที่่�ด้้วยเครื่่�องจัักร (Automation) ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
ผลรายงานขององค์์การเพื่่�อความร่่วมมืือและการพััฒนา
ทางเศรษฐกิิจ หรืือ โออีีซีดีี ี (Organization for Economic
Co-operation and Development - OECD) จััดทำำ�ขึ้้�น
ด้้วยการเก็็บข้้อมููลจากการสำำ�รวจใน 32 ประเทศสมาชิิก
เพื่่�อที่่�จะให้้ภาพรวมของแรงงานในปััจจุุบัันและผลกระทบ
ของ Automation ที่่�มีีต่่อทั่่�วโลก ทั้้�งนี้้�พบว่่าแรงงานใน
สััดส่ว่ นประมาณ 14% จากประเทศที่่�ทำำ�การสำำ�รวจมีีความ
เสี่่�ยงที่่�จะถููกแทนที่่�ด้้วยเทคโนโลยีี AI หรืือประมาณ 66
ล้้านแรงงานทั่่�วโลก นอกจากนี้้� ยัังมีีแรงงานอีีก 32% จะ
เผชิิญกัับการเปลี่ย่� นแปลงครั้้ง� ใหญ่่ในงานที่่�ทำำ� เป็็นผลจาก
การเพิ่่�มการใช้้เครื่่�องจัักรในอนาคตอัันใกล้้นี้้�

รััฏฐาภิิรัักษ์์ วารสารราย 4 เดืือน ปีี ที่�่ 63 ฉบัับที่�่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

	นอกจากนี้้�แล้้วยัังมีีรายงานล่่าสุุดของ Mckinsey
Global Institute ซึ่่�งเผยแพร่่เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.
2562 มีีเนื้้�อหาสรุุปเหมืือนกัับรายงานวิิจััยที่่�กล่่าวมา
ข้้างต้้น ในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงงานโดยมีีผลการ
คาดการณ์์ว่่าประมาณครึ่่�งหนึ่่�งของงาน ที่่�เคยใช้้แรงงาน
จากคนจะถููกแทนที่่�หรืือทดแทนด้้วยระบบอััตโนมััติิ ทั้้�งหมด
นี้้�เป็็นผลงานวิิจัยั และรายงานต่่าง ๆ จากทั่่�วโลกที่่�มีผี ลออก
มาในเชิิงเดีียวกัันที่่�เทคโนโลยีี นวััตกรรมต่่าง ๆ มีีอิิทธิิพล
ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิติ และการทำำ�งานของคนทุุกวััย และส่่งผล
กระทบต่่อระบบแรงงานทั้้�งโลก และแนวโน้้มในการรัับมืือ
เรื่่� อ งดัั ง กล่่ า วยัั ง คงเป็็ น โจทย์์ ใ หญ่่ ใ นหลายประเทศที่่�
ไม่่สามารถสร้้างเยาวชนและคนวััยทำำ�งานให้้มีีทัักษะการ
ทำำ�งาน ตลอดจนทัักษะชีีวิิตสููงพอที่่�จะเผชิิญการทำำ�งาน
ยุุคเทคโนโลยีีเปลี่่�ยนโลก
Skill Gap ช่่องว่่างของทัักษะที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับงาน
ในรายงานของ “The Future of Jobs Report
2018” ของ World Economic Forum (WEF) สรุุปได้้
ว่่าในศตวรรษที่่� 21 นี้้� การเรีียนรู้้�ของมนุุษย์์ต้้องออกแบบ
วิิธีกี ารเรีียนรู้้�กัันใหม่่ จะต้้องสร้้างบรรยากาศให้้ทักั ษะความ
รู้้�ต้้องเข้้าถึึงได้้ “สะดวก ทุุกที่่� และทุุกเวลา” และวิิธีีการ
เรีียนการสอนต้้องเน้้นไปที่่�การปลููกฝัังและติิดตั้้�ง “ระบบ
ความคิิด” ให้้แก่่ผู้้�เรีียน โดยในรายงานของ WEF ได้้แนะนำำ�
หลัักการ “MPPG” ที่่�ใช้้เทคโนโลยีีแก้้ปััญหา Skill Gap ที่่�
เกิิดจากเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งสรุุป
ไว้้ ว่่ า การเรีี ย นรู้้�ในยุุ ค ปัั จจุุ บัั นต้้ อ งมีี อ งค์์ ป ระกอบคืื อ
(Thanisara GG Ruangdej, 2019)
1) Mobile-first: ช่่องทางเข้้าถึึงง่่าย และออกแบบ
เล่่าได้้น่าสน
่ ใจ (ใช้้ UX และ UI เข้้ามาช่่วย)
2) Participatory: สร้้างประสบการณ์์ร่ว่ มในการเรีียนรู้้�
จะช่่วยให้้เกิิดความ “อยากแชร์์” ต่่อ
3) Personalized: เมื่่อ� ได้้รับั โจทย์์เฉพาะ แต่่ละคนจะได้้
พััฒนาทัักษะในการคิิดแบบวิิเคราะห์์ (Critical Thinking)
และทัักษะในการตััดสิินใจ (Judgement skills)
4) Group-based: สร้้างส่่วนของการแลกเปลี่่�ยน
ความคิิดเห็็น เพื่่�อเพิ่่�มมุุมมองใหม่่และกระตุ้้�นการแบ่่งปััน
ไอเดีีย

“เทคโนโลยีีดิิสรััปชั่่�น” กัับแรงงานไทย
รายงานล่่าสุุด เรื่่�อง Automation, skills use and
training จาก Asian Productivity Organization (APO)
ที่่�เผยแพร่่เมื่่�อต้้นเดืือนมีีนาคม 2561 เปิิดเผยว่่าผลิิตภาพ
แรงงานไทย (Productivity) ที่่�วัดั โดย GDP ต่่อคนน้้อยกว่่า
สิิงคโปร์์เกืือบ 5 เท่่า โดยในช่่วงสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา
ผลิิตภาพ แรงงานไทยอยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียงเดิิมและยัังลด
ลงในภาคเกษตรและอุุตสาหกรรม นอกจากนี้้� ไทยยัังมีี
ขนาดแรงงานนอกระบบถึึง 55% ของแรงงานทั้้�งหมด ซึ่่�ง
แรงงานกลุ่่�มนี้้�ไม่่ได้้รัับความคุ้้�มครองและไม่่มีีหลัักประกััน
ทางสัังคม ส่่วนใหญ่่มีีการศึึกษาและผลิิตภาพต่ำำ�� มีีรายได้้
น้้อยเทีียบกัับแรงงานในระบบ และยัังพบข้้อมููลที่่�น่่าสนใจ
จากรายงานของ World Economic Forum (WEF)
ที่่�รายงานข้้อมููลซึ่่�งมีีการสำำ�รวจผู้้�ประกอบการทั่่�วโลกถึึง
ความจำำ�เป็็นในการพััฒนาทัักษะแรงงานภายในปีี 2565
พบว่่า 54% ของแรงงานทั้้�งหมดต้้องได้้รับั การพััฒนาทัักษะ
ทั้้�งการ Reskill และ Upskill ในส่่วนของประเทศไทย
รายงานระบุุว่่า ผู้้�ประกอบการให้้ความเห็็นสอดคล้้องกัับ
ภาพรวมทั่่�วโลก คืือประมาณครึ่่ง� หนึ่่�งของแรงงานไทยต้้อง
รัับการพััฒนาทัักษะทั้้�งด้้าน “Technical Skill”โดยเฉพา
ะการคิิดวิิเคราะห์์และการคิิดเชิิงนวััตกรรม และความคิิด
เชิิงสร้้างสรรค์์และความคิิดริิเริ่่�ม รวมถึึง “Human skill”
ที่่�สามารถเข้้าใจจิิตใจและอารมณ์์ของผู้้�อื่่น� ได้้ ซึ่ง่� หุ่่�นยนต์์ไม่่
สามารถเรีียนรู้้�สิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้ ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังรููปที่่� 1
การพััฒนาทัักษะทั้้�งการ Reskill และ Upskill จึึงถืือ
เป็็ น กลไกที่่� สำำ� คัั ญ สำำ� หรัั บ คนในตลาดแรงงานที่่� ต้้ อ ง
พััฒนาทัักษะใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้มีี “ทัักษะใหม่่” หรืือ “ทัักษะ
ที่่�หลากหลาย” บนความเปลี่่�ยนแปลงและความก้้าวหน้้า
ทางเทคโนโลยีี โดยเฉพาะทัักษะด้้านเทคโนโลยีีและดิิจิทัิ ลั
ซึ่ง่� แรงงานจะต้้องสามารถทำำ�งานร่่วมกัับหุ่่�นยนต์์และระบบ
อััตโนมััติิได้้ประกอบไปด้้วย (Praornpit Katchwattana,
2019)
1) Reskill ทัักษะ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ
และมีีความจำำ�เป็็นสำำ�หรัับการทำำ�งานในโลกยุุคอนาคต เช่่น
Big Data, Data Science, IoT, Cloud Technology,
DevOps, Artificial Intelligence, Digital Marketing
2) Upskill การพััฒนาและยกระดัับทัักษะการทำำ�งาน
ที่่�แรงงานมีีอยู่่�เดิิม ให้้มีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงการ
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รููปที่่� 1

ที่่�มา : Future of job report ๒๐๑๘, World Economy Forum
สร้้างเสริิมทัักษะเฉพาะทางด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้แก่่
แรงงาน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจะเพิ่่�มผลิิตภาพแรงงานและเพิ่่�มผลผลิิต
ในการทำำ�งานอีีกด้้วย
สร้้างแรงงานที่่�มีีทัักษะคืือการสร้้างความพร้้อมพััฒนา
ประเทศ
การพััฒนาทัักษะแรงงาน ต้้องอาศััยกลไกจากหลาย
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง ซึ่ง่� จะต้้องเตรีียมความพร้้อมให้้กำำ�ลััง
แรงงานในทุุกช่่วงวััย โดยการสร้้างการรัับรู้้�และสร้้างความ
ตระหนัักเกี่่�ยวกัับแนวโน้้มความต้้องการในตลาดแรงงาน
ของโลกอนาคตที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างรวดเร็็ว การเตรีียม
ความพร้้อมให้้แก่่กำำ�ลัังแรงงานทุุกช่่วงวััยเพื่่�อให้้ทราบข้้อมููล
ข่่ า วสารตลาดแรงงานรู้้�จัั ก โลกอาชีี พ ซึ่่� ง เป็็ น แนวทาง
ประกอบการเลืือกศึึกษาต่่อ เลืือกอาชีีพให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้้�งการปรัับเปลี่่�ยน
ค่่านิยิ มในการเลืือกศึึกษาต่่อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการ
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ของตลาดแรงงานทั้้�งในเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ เพื่่�อให้้เพีียง
พอต่่อการพััฒนาประเทศ โดยการส่่งเสริิมศัักยภาพระบบ
การศึึกษาพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีความรู้้� ความ
สามารถในการต่่อยอดและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่�ทัันสมััย
ให้้แก่่ นัักเรีียนนัักศึึกษาผู้้�ที่่�กำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�ตลาดแรงงาน รวม
ทั้้�งการวางแผนการผลิิตกำำ�ลัังแรงงานระยะยาวในแต่่ละ
กลุ่่�มสาขาอาชีีพ โดยการวิิเคราะห์์แนวโน้้มความต้้องการ
แรงงานในอนาคต เพื่่�อบููรณาการระหว่่างหน่่วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องในการผลิิตกำำ�ลัังแรงงานให้้ตอบสนองต่่อความ
ต้้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
	สิ่่�งสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�งคืือ ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วม
จากทุุกภาคส่่วนในการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังแรงงาน
พััฒนาทัักษะฝีีมืือแรงงานในทุุกกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ทุุกภาค
ส่่วนมีีบทบาทในการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังแรงงานในกลุ่่�ม
เป้้าหมายที่่�รัับผิิดชอบให้้มีีทัักษะฝีีมืือตามความต้้องการ
ของตลาดแรงงาน ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนการเพิ่่�มผลิิตภาพ

รััฏฐาภิิรัักษ์์ วารสารราย 4 เดืือน ปีี ที่�่ 63 ฉบัับที่�่ 1 มกราคม-เมษายน 2564

แรงงานด้้วยการใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีีความทัันสมััยเตรีียมความ
พร้้อมและยกระดัับฝีีมืือกำำ�ลัังแรงงานให้้สอดคล้้องกัับ
ความต้้องการตามการเปลี่่ย� นแปลงของตลาดแรงงาน โดย
การฝึึกอบรมเตรีียมความพร้้อมก่่อนเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานส่่ง
เสริิมและสนัับสนุุนการอบรมในรููปแบบฐานสมรรถนะ
(Competency Based Training) มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ
ในการทบทวนทัักษะที่่�มีีอยู่่�และยกระดัับแรงงาน เพื่่�อลด
ช่่องว่่างระหว่่างทัักษะที่่�ผู้้�ประกอบการต้้องการและทัักษะ
ที่่�แรงงานมีีอยู่่�อัันเป็็นการรัักษาสภาพการจ้้างงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�องพััฒนาหลัักสููตร
การฝึึกฐานสมรรถนะ (Competency-based
Curriculum) ให้้ครอบคลุุมทุุกสาขาอาชีีพโดยเริ่่�มต้้นจาก
อาชีีพที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับอุุตสาหกรรมเป้้าหมายของการพััฒนา
ประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ผ่่านการฝึึกอบรม
พััฒนาทัักษะ (Re-skilll training) ให้้กัับผู้้�อยู่่�ในตลาด
แรงงานที่่�มีีทัักษะไม่่สอดคล้้องเพื่่�อให้้มีีทัักษะเพิ่่�มเติิม
เหมาะสมกัับงานฝึึกอบรมเพิ่่�มทัักษะ (Up-skill Training)
ให้้กัับผู้้�ที่่�ต้้องการพััฒนาทัักษะฝีีมืือให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น และ
ส่่งเสริิมสถานประกอบการให้้มีีการใช้้เทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมสมััยใหม่่ในการผลิิตและบริิการตลอดจนส่่งเสริิม
ให้้มีกี ารจ้้างงานที่่�มีีทักั ษะฝีีมือื และสมรรถนะสููงมาปฏิิบััติิ
งานเพิ่่�มขึ้้�น
การพััฒนาการศึึกษาเพื่่�อการประกอบอาชีีพในอนาคต
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา กระทรวง
ศึึกษาธิิการ เป็็นหน่่วยงานการศึึกษาที่่�ผลิิตและพััฒนากำำ�ลััง
คนของประเทศในระดัับฝีีมือื ระดัับเทคนิิค ระดัับเทคโนโลยีี
และการฝึึกอบรมวิิชาชีีพแก่่กำำ�ลัังแรงงาน โดยได้้พััฒนา
กำำ�ลัังคนในทุุก ๆ ช่่วงอายุุประกอบไปด้้วย การเตรีียมความ
พร้้อมให้้กัับนัักเรีียน นัักศึึกษา ก่่อนจบการศึึกษาและเข้้า
สู่่�ตลาดแรงงาน มีีหลัักสููตรสำำ�หรัับพััฒนาทัักษะสำำ�หรัับผู้้�ที่่�
อยู่่�ในตลาดแรงงานที่่�มีีทัักษะไม่่สอดคล้้องหรืือเพิ่่�มเติิม
ทัักษะให้้เหมาะสมกัับงานที่่�ทำำ�พััฒนาทัักษะฝีีมืือสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ต้้องการเปลี่่�ยนสายงาน และพััฒนาทัักษะฝีีมืือสำำ�หรัับ
ผู้้�ที่่�ต้้องการประกอบอาชีีพอิิสระหรืืออาชีีพเสริิม
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา ได้้ดำำ�เนิิน
การฝึึกอบรมวิิชาชีีพอย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง เพราะเล็็ง
เห็็นถึึงความจำำ�เป็็นในการใช้้กำำ�ลัังคนของประเทศซึ่่�ง

ขาดแคลนสะสมเรื่่�อยมาโดยเห็็นว่่าการจััดการศึึกษาใน
ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.) และประกาศนีียบััตร
วิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.) อาจจะใช้้เวลายาวนานกว่่าจะสำำ�เร็็จ
การศึึกษา รวมทั้้�งการเพิ่่�มและพััฒนาทัักษะของแรงงานใน
ตลาดแรงงานให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ การเปลี่่� ย นแปลงของ
เทคโนโลยีี สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา จึึงได้้
พััฒนาหลัักสููตรฝึึกอบรมวิิชาชีีพหรืือหลัักสููตรวิิชาชีีพ
ระยะสั้้�นฐานสมรรถนะ (Education to Employment)
และดำำ�เนิินการจััดการฝึึกอบรมอย่่างเป็็นรููปธรรมตั้้�งแต่่ปีี
2560 โดยมีีแนวคิิดการออกแบบหลัักสููตรที่่�มุ่่�งเน้้นความ
หลากหลาย มองกลุ่่�มเป้้าหมายและการนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
ของหลัักสููตรเป็็นสำำ�คััญ คำำ�นึึงถึึงกระบวนการจััดการและ
พััฒนาหลัักสููตรโดยพิิจารณาถึึงความสอดคล้้องกัับ 10
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายหลัักของประเทศ ตลอดจนความ
ต้้องการของภาคอุุตสาหกรรมซึ่่�งมีีสถานประกอบการ
ร่่วมพััฒนาและออกแบบพััฒนาหลัักสููตร รวมทั้้�งร่่วมเป็็น
วิิทยากร สนัับสนุุนเครื่่�องมืือและอุุปกรณ์์การฝึึกพััฒนา
หลัักสููตรที่่�หลากหลายและทัันสมััย ซึ่่�งมีีภาคส่่วนต่่างๆที่่�
เกี่่�ยวข้้องต่่อการพััฒนาหลัักสููตร ดัังรููปที่่� 2
หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นฐานสมรรถนะ
กลไกยกระดัับทัักษะแรงงานแห่่งอนาคต
หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้นฐานส
�
มรรถนะ (Education
to Employment) ของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการ
อาชีีวศึึกษา มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อตอบสนองนโยบายของ
รััฐบาลในการพััฒนากำำ�ลัังคนสู่่�การพััฒนาเศรษฐกิิจของ
ประเทศให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของสถานประกอบ
การ New Engine of Growth (S-Curve, New S-curve),
Super Cluster และ Thailand 4.0 เป็็นการเตรีียมความ
พร้้อมให้้กับั นัักเรีียน นัักศึึกษา และประชาชนเพื่่�อเข้้าสู่่�การ
ประกอบอาชีีพ โดยให้้มีี Skill, English และ Ethics
สอดคล้้ อ งกัั บ การพัั ฒ นากำำ� ลัั ง คนให้้ มีี ศัั ก ยภาพตาม
ยุุทธศาสตร์์ชาติิระยะ 20 ปีี ด้้านการสร้้างความสามารถ
ในการแข่่งขััน รวมทั้้�งด้้านการพััฒนาและเสริิมสร้้าง
ศัักยภาพกำำ�ลัังคน ตลอดจนสอดคล้้องกัับความต้้องการของ
ตลาดแรงงาน และตรงตามภาระกิิจของสำำ�นัักงานคณะ
กรรมการการอาชีีวศึึกษาในการเสริิมสร้้างศัักยภาพกำำ�ลััง
คนอาชีีวศึึกษา และยกระดัับทัักษะวิิชาชีีพให้้สอดคล้้องกัับ
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รููปที่่� 2 กรอบแนวคิิดการพััฒนาหลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นฐานสมรรถนะ (Education to Employment)

ความต้้ อ งการของประเทศโดยเป็็ น หลัั ก สูู ต รเข้้ ม ข้้ น
เพื่่�อต่่อยอดให้้ผู้้�เรีียนนำำ�ความรู้้�ไปประกอบอาชีีพได้้จริิง
ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวนหลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นฐานสมรรถนะ
(Education to Employment) ทั้้�งสิ้้น� กว่่า 2,000 หลัักสููตร
สำำ�หรัับเตรีียมความพร้้อมและพััฒนาด้้านกำำ�ลัังคนและการ
เสริิมสร้้างศัักยภาพของประชากร การเพิ่่�มศัักยภาพการ
ผลิิตและบริิการเดิิมที่่�มีีศัักยภาพในปััจจุุบัันให้้ต่่อยอดไปสู่่�
การผลิิตและบริิการที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง รวมไปถึึงการมีี
นวััตกรรมที่่�มากขึ้้น� ควบคู่่�กัับการวางรากฐานเพื่่�อสร้้างและ
พััฒนาภาคการผลิิตและบริิการสำำ�หรัับอนาคต
หลัักสููตรที่่�เปิิดสอนในปััจจุุบัันสำำ�หรัับโลกการทำำ�งาน
ในอนาคต
หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้นฐานส
�
มรรถนะ (Education
to Employment) ที่่�ได้้รัับความนิิยมจากการฝึึกอบรมที่่�
ผ่่านมาและมีีความสอดคล้้องกัับความต้้องการของสถาน
ประกอบการ ได้้แก่่ (สำำ�นัักมาตรฐานการอาชีีวศึึกษาและ
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วิิชาชีีพ สอศ., 2562)
1) หลัักสููตรในกลุ่่�มยานยนต์์สมััยใหม่่ เช่่น หลัักสููตร
ช่่างซ่่อมครื่่�องยนต์์รถจัักรยานยนต์์ขนาดใหญ่่ (Big Bike)
งานบริิการรถจัักรยานยนต์์ Hybrid
2) หลัักสููตรในกลุ่่�มอิิเล็็กทรอนิิกส์์อััจฉริิยะ เช่่น
หลัักสููตรสร้้างหุ่่�นยนต์์เดิินตามเส้้นในโรงงานอุุตสาหกรรม
3) หลัักสููตรในกลุ่่�มท่่องเที่่�ยวกลุ่่�มรายได้้ดีีและการ
ท่่องเที่่�ยวสุุขภาพ เช่่น หลัักสููตรการประกอบอาหารนานาชาติิ
เพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
4) หลัักสููตรในกลุ่่�มเกษตรและเทคโนโลยีีชีวี ภาพ เช่่น
หลัักสููตรการควบคุุมระบบน้ำำ��ทางการเกษตรด้้วยเทคโนโลยีี
Internet of things (ioT)
5) หลัักสููตรในกลุ่่�มแปรรููปอาหาร เช่่น หลัักสููตร
อาหารไทยแห่่งอนาคต
6) หลัักสููตรในกลุ่่�มหุ่่�นยนต์์เพื่่�อการอุุตสาหกรรม เช่่น
หลัักสููตรงานควบคุุมหุ่่�นยนต์์การผลิิตในงานอุุตสาหกรรม
7) หลัักสููตรในกลุ่่�มโลจิิสติกิ ส์์และการบิิน เช่่น หลัักสููตร
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การตรวจซ่่อมบำำ�รุุงชุุดเก้้าอี้้�ผู้้�โดยสาร
8) หลัักสููตรในกลุ่่�มการแพทย์์ครบวงจร เช่่น หลัักสููตร
การบริิบาลผู้้�สููงอายุุ
9) หลัักสููตรในกลุ่่�มเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพและเคมีีชีีวภาพ
เช่่นหลัักสููตรซ่่อมบำำ�รุุงโกลบวาล์์วระบบนิิวเมติิกส์์
10) หลัักสููตรในกลุ่่�มดิิจิิทััล เช่่น หลัักสููตรควบคุุม
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าภายในบ้้านด้้วยเทคโนโลยีี Internet of
things (ioT)
ซึ่่�งไม่่ว่่าจะเป็็นกำำ�ลัังแรงงานในกลุ่่�มใด หากมีีความ
สนใจก็็สามารถเข้้ารัับการฝึึกอบรมได้้นอกจากด้้านการ
เตรีียมและพััฒนากำำ�ลัังแรงงานที่่�อยู่่�ในวััยแรงงานแล้้ว
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษายัังได้้เน้้นให้้ความ
สำำ�คััญกัับการพััฒนาบุุคลากรทางการศึึกษาให้้มีีความรู้้�
ความสามารถในการต่่อยอดและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ที่่�
ทัันสมััยให้้แก่่นัักเรีียนนัักศึึกษาผู้้�ที่่�กำำ�ลัังจะเข้้าสู่่�ตลาด
แรงงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ บููรณาการเชื่่�อมการศึึกษา
โดยการพััฒนาหลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้นฐานส
�
มรรถนะเพื่่�อ
เชื่่� อ มโยงการจัั ด การศึึ ก ษาขั้้� นพื้้� นฐานกัั บ การจัั ด การ
อาชีีวศึึกษาแบ่่งออกเป็็น 6 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
1) หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นฐานสมรรถนะสำำ�หรัับ
ประชาชนทั่่�วไป
2) หลัักสููตรสริิมวิิชาชีีพแกนมััธยม
3) หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นที่่�พััฒนามาจากรายวิิชา
ในหลัักสููตรประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ (ปวช.)
4) หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นที่่�พััฒนามาจากรายวิิชา
ปรัับพื้้�นฐานหลัักสููตร ประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้นสู
� งู (ปวส.)
5) หลัักสููตรฝึึกอบรม 108 อาชีีพ
6) หลัักสููตรฝึึกอบรมวิิชาชีีพระยะสั้้น� สำำ�หรัับครููผู้้�สอน
สัังกััด สำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้นฐาน
�
(สพฐ.)
สำำ�นัักงานส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตาม
อััธยาศััย (กศน.) และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
การพััฒนาหลัักสููตรเพื่่�ออนาคต
การเปลี่่�ยนแปลงของตลาดแรงงานที่่�รวดเร็็วและ
รุุนแรงเช่่นนี้้� สร้้างความท้้าทายในยุุคปััจจุุบัันเพื่่�อการ
จััดการศึึกษาสำำ�หรัับอาชีีพในอนาคต จึึงเกิิดการพััฒนา
“หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�นฐานสมรรถนะ (Education to
Employment)” ซึ่่ง� เป็็นกุญ
ุ แจสำำ�คััญที่่�จะตอบโจทย์์สร้า้ ง

คุุณภาพของระบบการศึึกษา ตลอดจนสมรรถนะและทัักษะ
ของผู้้�สำำ�เร็็จการศึึกษา มุ่่�งยกระดัับแรงงานให้้เป็็นแรงงาน
คุุณภาพ (Knowledge workers) ที่่�เข้้มแข็็ง และมีีความ
สามารถในการแข่่งขัันกัับแรงงานจากต่่างประเทศ ตอบ
โจทย์์ของสถานประกอบการในด้้านการพััฒนากำำ�ลัังคน
	นอกจากนั้้� น แล้้ ว สำำ� นัั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีีวศึึกษา กำำ�ลัังพััฒนาหลัักสููตรเพื่่�อพััฒนาสมรรถนะและ
ความสามารถของการประกอบอาชีีพอิิสระ และ การพััฒนา
ผู้้�ประกอบการใหม่่ (New Entrepreneurs) ซึ่ง่� เป็็นกระแส
สำำ�คััญ (key trend) ในปััจจุุบันั โดยเน้้นเสริิมสร้้างความรู้้�
และศัักยภาพความเป็็นผู้้�ประกอบการ เสริิมสร้้างความ
เข้้มแข็็งในการพััฒนาแนวคิิดธุุรกิิจ ต่่อยอดให้้ผู้้�ที่่�จะก้้าว
เป็็นผู้้�ประกอบการใหม่่สามารถกำำ�หนดแผนและเป้้าหมาย
ทางธุุรกิิจที่่�ชััดเจนด้้วยการเสริิมสร้้างศัักยภาพด้้านการ
บริิหารจััดการธุุรกิิจ การเสริิมสร้้างความรู้้�ในยุุคที่่�ใช้้เทคโนโลยีี
เป็็นตััวนำำ�กลยุุทธ์์ใหม่่ในการสร้้างความแข็็งแกร่่ง ทั้้�งนี้้�
เพราะการพััฒนาผู้้�ประกอบการใหม่่เป็็นหัวั ใจสำำ�คััญในการ
พััฒนาธุุรกิิจใหม่่หรืือวิิสาหกิิจที่่�เริ่่�มจััดตั้้�งใหม่่ (Startup)
สนัับสนุุนให้้ธุรุ กิิจเหล่่านี้้สา
� มารถเติิบโตและมีีความเข้้มแข็็ง
ตอบโจทย์์การพััฒนาการศึึกษาเพื่่�อพััฒนาเศรษฐกิิจที่่�
ขัับเคลื่่อ� นด้้วยนวััตกรรม (Value-Based Economy) ก้้าว
ข้้ามจากกัับดัักประเทศรายได้้ปานกลางมุ่่�งสู่่�การเป็็น
ประเทศที่่�มีีรายได้้สููงด้้วย “การสร้้างความเข้้มแข็็งจาก
ภายใน” คืือการให้้องค์์ความรู้้� ทั้้�งนี้้�รููปแบบการเรีียนการ
สอนในการจััดหลัักสููตรที่่�จะเกิิดขึ้้�นก็จ็ ะปรัับเปลี่่ย� นเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับบริิบทและกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เปลี่่ย� นไปด้้วย เช่่น
การวััดผลประเมิินผลในอนาคตที่่�จะยืืดหยุ่่�น และเหมาะสม
กัับคนทุุกระดัับที่่�เข้้ามารัับการฝึึกอบรม การจััดหลัักสููตร
เป็็นโมดููล (Module) หรืือ การเรีียนรู้้�ที่่�พััฒนาแล้้วผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-learning) ที่่�สามารถถ่่ายทอดองค์์
ความรู้้�ไปสู่่�ทุุกภาคส่่วนอย่่างทั่่�วถึึง และการเรีียนรู้้�ระบบ
สะสมหน่่วยกิิต (Credit Bank) เป็็นต้น้ การพััฒนาหลัักสููตร
เพื่่�ออนาคตของสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา
จึึงเป็็นการสร้้างทัักษะและความสามารถที่่�จะช่่วยหล่่อหลอม
ให้้ผู้้�เรีียนอาชีีวศึึกษาหรืือผู้้�ที่่สน
� ใจเข้้ามาฝึึกอบรม เติิบโตเป็็น
ผู้้�ที่่มี� ภูี มิู คุ้้�ิ มกัันเท่่าทันกั
ั บั การเปลี่่ย� นแปลงของโลกในอนาคต
เป็็นไปตามแนวคิิดนโยบายการจััดการศึึกษาในยุุคปััจจุบัุ นั
คืือ “อาชีีวศึึกษายุุคใหม่่ มีีงาน มีีเงิิน มีีปริิญญา”
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แนวโน้้มมการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีซึ่่�งส่่ง
สััญญาณชััดเจนมากขึ้้�นทุุกวััน ส่่งผลกระทบต่่อแรงงาน
คนทํํางานหรืือแม้้แต่่องค์์กรที่่�จะต้้องปรัับตััว เตรีียมพร้้อม
ให้้ทันั เวลา เพื่่�อให้้สามารถอยู่่�รอดได้้ในอนาคต การพััฒนา
“ทัักษะแรงงานไทย” ด้้วยกลไกหลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้�น
ฐานสมรรถนะ (Education to Employment) เพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงอัันเนื่่�องจากการพััฒนาประเทศไทยใน
อนาคตจะมุ่่�งเน้้ น การขัั บ เคลื่่� อ นด้้ ว ยเทคโนโลยีี แ ละ
นวััตกรรม จึึงต้้องมีีการพััฒนาทัักษะและองค์์ความรู้้�ของ
แรงงานไทยให้้มีคี วามรู้้�ทางด้้านเทคโนโลยีี สามารถก้้าวทััน
ต่่อเทคโนโลยีีที่่เ� ปลี่ย่� นแปลงอย่่างรวดเร็็วซึ่่ง� ทั้้�งหมดจะเกิิด
ขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อมีีการบููรณาการความร่่วมมืือทั้้�งจากหลาก
หลายภาคส่่วน โดยใช้้กลไกไตรภาคีีระหว่่าง รััฐ เอกชน
และแรงงาน ร่่วมกัันพััฒนาทัักษะแรงงานไทยเพื่่�อให้้เป็็น
ปััจจััยผลัักดัันให้้เกิิดการพััฒนาทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ได้้อย่่างเต็็มที่่� ตามแนวทาง ผู้้�ใช้้ร่่วมคิิด ผู้้�ผลิิตร่่วมสร้้าง
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้การยกระดัับอาชีีวศึึกษาไทยครบถ้้วนทุุกมิิติิ โดย
ทางฝั่่�งผู้้�ประกอบการหรืือภาคเอกชน ที่่�จะต้้องให้้ความ
สำำ�คััญกัับการพััฒนาทัักษะแรงงานในแง่่ของการเสริิมขีีด
ความสามารถให้้แรงงานรอบด้้าน และสิ่่�งสำำ�คััญที่่�สุุดคืือ
ตััวแรงงานเอง ก็็ต้อ้ งไม่่หยุุดเรีียนรู้้�และใฝ่่เรีียนรู้้�ตลอดชีีวิติ
ในบริิบทของโลกที่่�มีีการ “อััพเดท” ตลอดเวลา และ
สามารถ “เสิิร์์ช” หรืือค้้นหาสิ่่�งต่่าง ๆ ได้้ภายในไม่่กี่่�วิินาทีี
จากบนหน้้าจอ
สำำ�หรัับกลไกของภาครััฐที่่รั� บั ผิิดชอบด้้านการจััดการ
ศึึกษาวิิชาชีีพและพััฒนากำำ�ลัังคนสมรรถนะของแรงงาน
โดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษา ซึ่่ง� มีีแผนการ
ดำำ�เนิินการที่่�จะดำำ�เนิินการในเชิิงรุุกในการพััฒนาศัักยภาพ
แรงงานไทยผ่่านสถานศึึกษา หรืือกลุ่่�มเครืือข่่ายสถานศึึกษา
ที่่�มีคี วามสามารถโดดเด่่นเฉพาะทาง มีีความเชี่่ย� วชาญตาม
อุุตสาหกรรมเดิิมที่่�มีีศัักยภาพ (First S-curve) และ
อุุตสาหกรรมเป้้าหมายใหม่่แห่่งอนาคต (New S-curve)
ซึ่่�งครอบคลุุมอยู่่�ทั่่�วประเทศ จะเป็็นกลไกสำำ�คััญในการ
พััฒนาเชิิงพื้้�นที่่� (Area Based) ยกระดัับเป็็นศูนย์
ู ก์ ารเรีียนรู้้�
หรืือ Excellent Center สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมหรืือธุุรกิิจ
ต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมกัับแต่่ละบริิบทของภููมิิภาค ซึ่่�งจะเป็็น
กลไกสำำ�คััญในการผลิิตและพััฒนากำำ�ลัังคนที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพด้้าน
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อุุตสาหกรรมและการบริิการ ผ่่านหลัักสููตรวิิชาชีีพระยะสั้้น�
ฐานสมรรถนะ (Education to Employment) ที่่�จะช่่วย
พััฒนาทุุนมนุุษย์์เพื่่�อช่่วยยกระดัับขีีดความสามารถในการ
พััฒนาประเทศ และนอกจากนี้้�ยัังมีีสถาบัันการศึึกษาใน
ระดัับอุุดมศึึกษาที่่�จะคอยเป็็นพี่่�เลี้้�ยงในการดำำ�เนิินการ
หลัักสููตรในสาขาเฉพาะทางอีีกด้้วย หลัักสููตรวิิชาชีีพระยะ
สั้้�นฐานสมรรถนะ (Education to Employment) จึึง
เป็็นการเรีียนรู้้�ในยุุคสมััยปััจจุุบััน เพื่่�ออััพเดตให้้มีี “ทัักษะ
ชุุดใหม่่” ที่่�สามารถทำำ�งานร่่วมกัับหุ่่�นยนต์์และระบบ
อััตโนมััติิได้้เพื่่�อเป็็นการปรัับตััวในการทำำ�งานสำำ�หรัับโลก
อนาคต

รััฏฐาภิิรัักษ์์ วารสารราย 4 เดืือน ปีี ที่�่ 63 ฉบัับที่�่ 1 มกราคม-เมษายน 2564
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