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หัวขอหัวขอ
““ความสามารถของแรงงานกับศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยความสามารถของแรงงานกับศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย””

โดยโดย  ออ..  วิรชัวิรชั  อยูชาอยูชา  และและ  รศรศ..  ยงยงยุทธยุทธ  แฉลมวงษแฉลมวงษ



ความสามารถของแรงงานกับศักยภาพ         
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย
ความสามารถของแรงงานกับศักยภาพ         
ในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย



เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชนเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน



วัตถุประสงควัตถุประสงค
การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยแีละสมรรถนะกําลังคน เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย ดังนี้

- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางลอ
- อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ไมใชยางลอ
- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
- อุตสาหกรรมแมพิมพยาง
- อุตสาหกรรมเซรามิก
- อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม
- อุตสาหกรรมยา



การศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกาํลังคนการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกาํลังคน
เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรมไทยเพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรมไทย



Situation EvaluationSituation Evaluation
กรอบงานการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรอบงานการจัดทําแผนยุทธศาสตร

DirectionDirection

VisionVisionVision

MissionMissionMission

Strategic 
Goals

Strategic Strategic 
GoalsGoals ProjectsProjectsProjects

StrategyStrategy ImplementationImplementation

SWOT AnalysisSWOT AnalysisSWOT Analysis
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Analysis

CompetencyCompetency
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IndicatorIndicator
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Performance 
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(KPIs)

Key Key 
Performance Performance 

Indicators Indicators 
((KPIsKPIs))

StrategiesStrategies

CriticalCritical
SuccessSuccess
FactorFactor

ประเมินสถานการณ กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด



วิธีการวิเคราะหหวงโซคุณคาวิกฤติวิธีการวิเคราะหหวงโซคุณคาวิกฤติ

การ
ตลาด
/ขาย

วิศวกรรม 
ออกแบบ
ประมาณ
ราคา
คนควา
ทดลอง

เตรียมวตัถุดิบ

แปรรูปชิน้สวน

จัดสง 
จัดซื้อ / จัดหา

วางแผน และควบคุมการผลิต 

ซอมบํารุงเครื่องจักร/ บริการหลังการขาย
การประกันคุณภาพ 

คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศ 
บัญช/ี การเงิน 

การบริหารทรพัยากรมนุษย 

บรรจุ
หีบหอ

ตกแตง 
ทาํสี

ประกอบ



ClientClient
NeedNeed R&DR&D MarketingMarketing ProductionProduction

ProcessProcess LogisticsLogistics ClientClient
SatisfactionSatisfaction

TechnologicalTechnological
CapabilityCapability

ManpowerManpower
CompetencyCompetency

การการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนตามพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนตามหวงโซคณุคาหวงโซคณุคา
วิกฤติวิกฤติ



การพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี
ll ความสามารถในการความสามารถในการจัดหาจัดหาเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ll ความสามารถในการความสามารถในการใชใชเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ll ความสามารถในการความสามารถในการดัดแปลงดัดแปลงเทคโนโลยีเทคโนโลยี
ll ความสามารถในการทําความสามารถในการทํานวัตกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีเทคโนโลยี



การพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนการพฒันาสมรรถนะกาํลงัคน
l  ความรู (Knowledge)
l  ทักษะ (Skills)
l  คุณลกัษณะอื่นทีเ่กี่ยวของกับการทํางาน (Attributes)



การวิเคราะหความสามารถทาง
เทคโนโลยแีละสมรรถนะกาํลงัคน
ครอบคลุมหวงโซคุณคาของ
อตุสาหกรรมเปาหมาย



þþ  ความสามารถในการจัดหาเทคโนโลยี
þ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
þ ความสามารถในการดัดแปลงเทคโนโลยี
þ ความสามารถในการทํานวัตกรรม

เทคโนโลยี

การวิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยีการวิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยี



การใชเทคโนโลยี

0
1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

ปจจุบัน
ความคาดหวัง

การดัดแปลง
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ปจจุบัน

ความคาดหวัง

การจัดหาเทคโนโลยี
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ปจจุบัน
ความคาดหวัง

การทํานวัตกรรม
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ปจจุบัน
ความคาดหวัง

การวิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยีการวิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยี



þþ  ความรูความรู  (Knowledge)(Knowledge)
þþ  ทักษะทักษะ  (Skill)(Skill)
þþ  คุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางานคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวของกับการทํางาน  (Attribute)(Attribute)

knowledge

skillattribute

ชุดขอมูล1

เทคโนโลยี

การวิเคราะหสมรรถนะกําลังคนการวิเคราะหสมรรถนะกําลังคน



Critical Skill
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ทักษะท่ีเปนจรงิ
ทักษะท่ีคาดหวงั

Critical 
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คุณลกัษณะท่ีเปนจรงิ

คุณลกัษณะท่ีคาดหวงั
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ความรูท่ีเปนจรงิ
ความรูท่ีคาดหวงั

การวิเคราะหสมรรถนะกําลังคนการวิเคราะหสมรรถนะกําลังคน



ตัวอยางตัวอยาง  ชองวางคณุภาพชองวางคณุภาพ  --------  วิศวกรจักรกลวิศวกรจักรกล

การวางแผนและการ
ออกแบบจักรกล

กระบวนการ
ปรับแตง การเลือก

วัตถุดิบ

การแปลความ

การจัดการ
ส่ิงแวดลอม

การวิเคราะห
วัตถุดิบ

การวิเคราะหวัตถดิุบ

การวิเคราะห
การควบคุม
คุณภาพ

วิศวกรรม
ความปลอดภัย

การแกปญหา

ขีดความสามารถที่คาดหวังขีดความสามารถ ที่ดทีี่สุด ขีดความสามารถที่เปนจริง GAP

(ข) ทักษะ(ก) ความรู



การนําเสนอผลการศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีและสมรรถนะกําลังคน

(7 กลุมอตุสาหกรรม)



อุตสาหกรรมเซรามิกอุตสาหกรรมเซรามิก



ความสามารถทางดานเทคโนโลยี ของผลิตภัณฑกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง เซรามิก
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แสวงหา (search) รูแหลงเทคโนโลยีท่ี
จําเปนในการดําเนินกิจการ

เจรจาตอรอง (Negotiate) ผลประโยชน
ราคา และขอจํากัดตางๆ

จัดซื้อ (procure) แบบTurn Key  หรือ
บางสวน

ถายทอด (Transfer) เขาใจเทคโนโลยีได
เอง / บุคคลภายนอกชวย

ทดสอบการทํางานของอุปกรณหลัก การ
ทํางานจริงและปรับแตงไดตามขอกําหนด

ความสามารถในการใชและควบคุมเครื่องจักร
ความสามารถในการซอมและบํารุงรักษา

เครื่องจักร
ความสามารถในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง

กระบวนการผลิต (เครื่องจักร)

ความสามารถในการปรับปรุง/เปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑ

ความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ

ความสามารถในการถายทอดการดัดแปลง
เทคโนโลยี

ความสามารถในการสรางตนแบบและอุปกรณ
ในการทดสอบ (review)

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิง
พาณิชย

ไทยปจจุบัน ไทยคาดหวัง อิตาลี

ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิต  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ
กระเบื้องปูพ้ืนกระเบื้องปูพ้ืน  บุผนังบุผนัง



สมรรถนะ ความรู ทักษะ คุณลักษณะเฉล่ียของแผนกออกแบบผลิตภัณฑกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง เซรามิก
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สภาพแวดลอม และความปลอดภัยในการทํางาน

การสํารวจ และสรางความพึงพอใจแกลูกคา

ประวัติศาสตร/ ระบบการคาของประเทศคูคาท่ีสําคัญ

ศิลปะพ้ืนบานในประเทศไทย สากล และสมัยใหม

การออกแบบเฟรม(Frame)ท่ีใชสําหรับพิมพลวดลาย

คุณสมบัติของสีพิมพและคุณลักษณะ

เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชผลิตเฟรมลอกลาย

กระบวนการพิมพลวดลาย

หลักการขึ้นรูปผลิตภัณฑในแบบตางๆ และเครื่องจักร

มาตรฐานผลิตภัณฑ และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

การผลิตเฟรมลอกลาย และการใชเครื่องมือ

วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑในแบบตางๆ และการ
ใชเครื่องจักร

วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ

หลักการเขียนและอานแบบวิศวกรรม

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ออกแบบและเขียนแบบ

มีความละเอียดรอบคอบ

ไทยปจจุบัน ไทยคาดหวัง อิตาลี

สมรรถนะกําลังคนของแผนกออกแบบผลิตภัณฑสมรรถนะกําลังคนของแผนกออกแบบผลิตภัณฑ
กระเบื้องปูพ้ืนกระเบื้องปูพ้ืน  บุผนังเซราบุผนังเซรามิกมิก



สมรรถนะ ความรู ทักษะ คุณลักษณะเฉล่ียของฝายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑกระเบื้องปูพ้ืน บุผนัง เซรามิก
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การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

สภาพแวดลอม และความปลอดภัยในการทํางาน

แหลงแร ความรูเรื่องแร และการแตงแร

คุณสมบัติของวัตถุดิบ เนื้อดิน เคลือบ และ
เครื่องมือทดสอบ

การออกแบบสูตรผสมทําเนื้อดิน และสี
เคลือบชนิดตางๆ

มาตรฐานผลิตภัณฑ และเครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพ

การใชคอมพิวเตอร

การเตรียมเนื้อดินขึ้นรูป

การเตรียมสีเคลือบ

การตรวจสอบสภาพเนื้อดินขึ้นรูป และ
การใชเครื่องมือ

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

มีความละเอียดรอบคอบ

ไทยปจจุบัน ไทยคาดหวัง อิตาลี

สมรรถนะของแผนกวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑสมรรถนะของแผนกวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ
กระเบื้องปูพ้ืนกระเบื้องปูพ้ืน  บุผนังเซราบุผนังเซรามิกมิก



Technology and Competency Technology and Competency 
AnalysisAnalysis

เครื่องใชบนโตะอาหารเครื่องใชบนโตะอาหาร  และของตกแตงและของตกแตง  
เซราเซรามิกมิก



สมรรถนะ ความรู ทักษะ คุณลักษณะของนักออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร เซรามิก
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ประวัติศาสตร/ ระบบการคาของประเทศคูคา
ท่ีสําคัญ

ศิลปะพ้ืนบานในประเทศไทย สากล และ
สมัยใหม

การออกแบบแมแบบ(Case Mold design)

คุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทําแบบพิมพข้ึนรูป

เครื่องมือเครื่องจักรท่ีใชผลิตโมลด

หลักการข้ึนรูปผลิตภัณฑในแบบตางๆ
และเครื่องจักร

มาตรฐานผลิตภัณฑ และเครื่องมือตรวจสอบ
คุณภาพการสํารวจ และสรางความพึงพอใจแกลูกคา

ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

ออกแบบคอมพิวเตอร 3 มิต ิเคล่ือนไหว
และเขียนแบบ

การเขียนและอานแบบวิศวกรรม

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

มีความละเอียดรอบคอบ

ไทยปจจุบัน ไทยคาดหวัง อังกฤษ

งานออกแบบผลติภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหารงานออกแบบผลติภัณฑเครื่องใชบนโตะอาหาร



นําเสนอโดยนําเสนอโดย  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และและ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร

โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมฐานความรู
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ตรวจสอบ

ตัดความยาว

ตรวจสอบ

ซอยหนากวาง

ตรวจสอบ

ไสขนาด

ตีทรง กลึงตีเดือย

ตรวจสอบ

เจาะรูเดือย เซาะรองและบังไบ

ขัดแตงกอนดวยเครื่องขัด

ตรวจสอบความเรยีบรอย

ซอยความยาวแผน
MDF & PB

ตัดความยาวแผน
MDF & PB

ทากาว

ปดผิวดวยเยื่อไม

ขัดปรบัผวิดวยเครื่องขัด

เก็บสวนเกินของเยื่อไม

ปดขอบดวยเยื่อไม
หรือทําจากไมจริง

ขัดปรบัผวิดวยเครื่องขัด

คัดเลือกไม

คัดตําหนิออก

ตีฟนจอยท

ทากาว

เขาเครื่องตอเสน

อัดและตัดความยาว

ไสเสน

ทากาวไมเสน

อัดประสาน

ตัดความยาว

เขาสูข้ันตอน
การประกอบ



ดานตลาด

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
  การติดตอประสานงาน

 มีความรูเรื่องการตลาด

  มีความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ

 การใชคอมพิวเตอร

 การใชภาษา

1 การทํางานเปนทีม

  การนําเสนอผลงาน

 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

7 การวิเคราะหและการแกปญหา 

 การสอนงาน
 การใหบริการลูกคา

 การอนุรักษพลังงาน

 ชอบใชเหตุผลในการแกปญหา

 ชอบถายทอดประสบการณ

2 ชอบเรียนรู วาตองทําอยางไรและทําไมตองทํา
อยางนั้น(know why / know how)

 มีความรูเรื่องผลิตภัณฑ

 มีความละเอียดรอบคอบ

 มีจิตสํานึกดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

6 วิธีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

 วิธีการบรรจุสินคา

Competency ท่ีเปนจริง Competency ท่ีคาดหวัง Competency อิตาลี

CompetencyCompetency ภาพรวมบุคลากรภาพรวมบุคลากร  ในดานการตลาดในดานการตลาด



ดานการออกแบบ

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

การนําเสนอผลงาน
การสอนงาน

ความคิดสรางสรรค

 มีความรูเรื่องผลิตภัณฑ

มีความรูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ

การเขียนแบบ และการอานแบบผลิตภัณฑ

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ออกแบบและเขียนแบบ

การใชภาษาตางประเทศ

การทําตนแบบผลิตภัณฑ

การนําเสนอผลงาน

การออกแบบบรรจุภัณฑ
การออกแบบผลิตภัณฑความคิดสรางสรรค

ชอบใชเหตุผลในการแกปญหา

ชอบถายทอดประสบการณ

ชอบทํางานเปนทีม

ชอบเรียนรู วาตองทําอยางไรและทําไมตองทําอยาง
น้ัน(know why / know how)

มีความรูเรื่องผลิตภัณฑ

มีความละเอียดรอบคอบ

มีจิตสํานึกดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม

ไมยางพาราง และไมอื่นๆ

สีและเคม ีท่ีใชเคลือบ
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร 3 มิติ เคล่ือนไหว และเขียนแบบ

Competency ท่ีเปนจริง Competency ท่ีคาดหวัง Competency อิตาลี

CompetencyCompetency  ภาพรวมบุคลากรภาพรวมบุคลากร__ดานการออกแบบดานการออกแบบ



ดานวิศวกรรม

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
 การนําเสนอผลงาน

 ความรูเรื่องมาตรฐานการผลิตภัณฑ
 การใชคอมพิวเตอร

 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ออกแบบและเขียนแบบ

 การติดตอประสานงาน

 การบํารุงรักษาเครื่องจักร

4 การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

 การวิเคราะหและการแกปญหา

5 การอนุรักษพลังงาน
 ความคิดสรางสรรค

4 ความรูเรื่องมาตรฐานการผลิตภัณฑ
 เครื่องจักรท่ีใชในการผลิต

 เครื่องพนและอุปกรณทําสีเคลือบชนิดตางๆ

 เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชในการแปรรูปไม

4 ชอบใชเหตุผลในการแกปญหา

 ชอบทํางานเปนทีม และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี

 ชอบเรียนรู วาตองทําอยางไรและทําไมตองทํา
อยางน้ัน(know why / know how)

 มีความละเอียดรอบคอบ

1 มีจิตสํานึกดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
3 สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน

Competency ท่ีเปนจริง Competency ท่ีคาดหวัง Competency อิตาลี

CompetencyCompetency  ภาพรวมบุคลากรภาพรวมบุคลากร__ดานวิศวกรรมดานวิศวกรรม



นําเสนอโดยนําเสนอโดย  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และและ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมฐานความรู



30

ระดับความสามารถทางเทคโนโลยีระดับความสามารถทางเทคโนโลยี



ระดับสมรรถนะกําลังคนดานความรูระดับสมรรถนะกําลังคนดานความรู



ระดับสมรรถนะกําลังคนดานทักษะระดับสมรรถนะกําลังคนดานทักษะ



ระดับสมรรถนะกําลังคนดานคุณลักษณะระดับสมรรถนะกําลังคนดานคุณลักษณะ



อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยา  ::  แปรรูปจากสมุนไพรแปรรูปจากสมุนไพร

โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
เพ่ือเขาสูอุตสาหกรรมฐานความรู

นําเสนอโดยนําเสนอโดย  
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และและ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ



รายการรายการ  CompetencyCompetency



รายการรายการ CompetencyCompetency



CompetencyCompetency
ภาพรวมบุคลากรภาพรวมบุคลากร  ในอุตสาหกรรมยาในอุตสาหกรรมยา



อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรมสาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม

((IndustrialIndustrial MachineryMachinery))

โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมไทยอุตสาหกรรมไทย



การวิเคราะหความสามารถทางดานการวิเคราะหความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
และและ

สมรรถนะกําลังคนสมรรถนะกําลังคน



1. การสรางนวัตกรรม ตนแบบ และอุปกรณทดสอบ (2.00) 2. การสรางนวัตกรรมกระบวนการผลิตใหม (2.00)
3. การสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑใหม (2.00) 4. มีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตใหม (2.86)

ความสามารถในการสรางนวัตกรรม
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล(สาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5

1.    ความสามารถในการสราง
นวัตกรรม ตนแบบ และอุปกรณทดสอบ

2.    ความสามารถในการสราง
นวัตกรรมกระบวนการผลิตใหม 

3.    ความสามารถในการสราง
นวัตกรรมผลิตภัณฑใหม 

4.    มีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ และ
กระบวนการผลิตใหม 

5.    ความสามารถในการสราง
นวัตกรรมเชิงพาณิชย 

ปจจุบัน

คาดหวัง

วิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีวิกฤตดิานการสรางนวัตกรรมวิเคราะหความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีวิกฤตดิานการสรางนวัตกรรม



สมรรถนะทางความรูของวิศวกรเคร่ืองกล
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล(สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5
KFC01

KFC02
KFC03

KFC04

KFC05

KFC06

KFC07

KFC08

KFC09

KFC10
KFC11KFC12

KFC13

KFC14

KFC16

KFC17

KFC20

KFC21

KFC23

KFC24
KFC25

ปจจุบัน
คาดหวัง

สมรรถนะทางทักษะของวิศวกรเครื่องกล 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล(สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5
SFC01

SFC02

SFC03

SFC05

SFC06

SFC09

SFC10

SFC11

SFC13
SFC14

SFC15

SFC19

SFC20

SFC24

SFC25

SFC29

SFC30

SFC33
ปจจุบัน

คาดหวัง

สมรรถนะทางคุณลักษณะของวิศวกรเครื่องกล
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล(สาขาเครื่องจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5
AFC01

AFC02

AFC03

AFC04

AFC05AFC06

AFC07

AFC08

AFC09 ปจจุบัน
คาดหวัง

การวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรูการวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรู  ทักษะทักษะ  และคุณลักษณะและคุณลักษณะ
ของวิศวกรออกแบบเครื่องกลของวิศวกรออกแบบเครื่องกล



สมรรถนะที่วิกฤตขิองวิศวกรออกแบบเครื่องกล

การใชเครือ่งมือวัด งานสวม 
อานแบบและเขียนแบบเครื่องกล โลหะวิทยา
การทดสอบเครื่องจกัร พื้นฐานเคมี
การควบคุมการดําเนินงานการบริหารจัดการ
การสอนการสอนงาน

สนับสนุนชวยเหลือการวางแผนงานใหบรรลุผลสําเร็จ ความแข็งแรงของวัสดุ

การประมวลผลขอมูล ตนทุนเคริ่องจักร 
การฟง ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

เรียนรูอยางตอเน่ืองการตัดสินใจ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 

มีความคิดริเริ่ม การใชวิทยาศาสตรแกปญหาฟสิกส 

เนนความสําเร็จในงาน การใชคณิตศาสตรแกปญหา เทคโนโลยีทางวิศวกรรม

การคิดอยางเปนระบบ มาตรฐานอุปกรณและชิ้นสวน

มีความรับผิดชอบการวิเคราะหการทํางานกลศาสตร 

ทํางานเปนทีม การประยุกตใช เทคโนโลยีในการออกแบบการออกแบบเครือ่งจกัร

คุณลักษณะทักษะความรู



สมรรถนะทางความรูของหัวหนางานชางซอมบํารุงและบริการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล(สาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5
KFC01

KFC03

KFC04

KFC05

KFC06

KFC08

KFC09

KFC10

KFC12
KFC13

KFC14

KFC17

KFC19

KFC20

KFC21

KFC23

KFC24

KFC25
ปจจุบัน

คาดหวัง

สมรรถนะทางทักษะของหน.ชางซอมบํารุงและบริการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล(สาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5
SFC01

SFC03
SFC04

SFC05

SFC06

SFC07

SFC08

SFC09

SFC10

SFC11

SFC13
SFC14SFC15

SFC19

SFC20

SFC25

SFC26

SFC27

SFC28

SFC29

SFC30

SFC31
SFC33

ปจจุบัน

คาดหวัง

สมรรถนะทางคุณลักษณะของหัวหนาชางซอมบํารุงและบริการ
 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล(สาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม)

-

1

2

3

4

5
AFC01

AFC02

AFC03

AFC04

AFC05AFC06

AFC07

AFC08

AFC09

ปจจุบัน

คาดหวัง

การวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรูการวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรู  ทักษะทักษะ  และและ
คุณลักษณะของหัวหนาชางซอมบํารุงคุณลักษณะของหัวหนาชางซอมบํารุง



สมรรถนะที่วกิฤติของหัวหนาชางซอมบํารุงและบริการหลงัการขาย

การจัดการขอมลู 
การซอมเคร่ืองจักร 
การประกอบและติดตั้งเคร่ืองจักร 
การใชเคร่ืองมือซอมบํารุง 

การเขียนการบริหารจัดการ

การคิดอยางเปนระบบ
การทดสอบ 

การวางแผนงานใหบรรลผุลสําเร็จการสือ่สาร

การแยกแยะปญหามาตรฐานอปุกรณและชิน้สวน

มีความคิดริเร่ิมการใชคณิตศาสตรแกปญหา คณิตศาสตร

การตดัสนิใจงานสวม

การเลอืกวัสดุอุปกรณ การสอนงาน

มีความรับผิดชอบการใชวิทยาศาสตรแกปญหาฟสิกส

คุณลกัษณะทักษะความรู



โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของอตุสาหกรรมไทย

““อุตสาหกรรมแมพิมพยางอุตสาหกรรมแมพิมพยาง””

โดย

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอืมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื  ((มจพมจพ..))

รวมกับ
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ((วชวช..))



n เจาหนาที่การตลาดและการขาย
n เจาหนาที่ออกแบบ (แมพิมพ)
n วิศวกร (แมพิมพ)
n เจาหนาที่ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ 
n เจาหนาที่ควบคุมเครื่องจักร (ทั่วไป)
n ชางประกอบแมพิมพ
n เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ

ตําแหนงงานวกิฤติในหวงโซคุณคาวิกฤติตําแหนงงานวกิฤติในหวงโซคุณคาวิกฤติ



ลําดับ Innovative Technological Capability รหัส ระดับความสามารถ ชองวาง(Gap)ปจจุบัน คาดหวัง
1  ความสามารถในการสรางตนแบบและอุปกรณทดสอบ  ATC-01 2.2 4.4 2.2
2  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ATC-02 2 4.2 2.2
3  ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ ATC-03 2.8 4.2 1.4
4  ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต   ATC-04 3 4.8 1.8
5  มีสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม ATC-05 1.4 3.4 2
6  มีสิทธิบัตรกระบวนการผลิตใหม ATC-06 1.4 3.4 2
7  ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชิงพาณิชย ATC-07 1.4 3.4 2



การวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรูการวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรู    ทักษะทักษะ  และคณุลกัษณะของและคณุลกัษณะของ
เจาหนาท่ีเจาหนาท่ีออกแบบแมพมิพออกแบบแมพมิพ



สมรรถนะท่ีวิกฤติของเจาหนาท่ีสมรรถนะท่ีวิกฤติของเจาหนาท่ีออกแบบแมพิมพออกแบบแมพิมพ
ตําแหนง คุณลักษณะ ความรู ทักษะ

 เจาหนาที่ออกแบบ
 แมพิมพ

 จิตสํานึกคุณภาพ  การประยุกตสินคาให
 ตรงความตองการของ
 ลูกคา

 การประยุกตใชความรู

 ความคิดอยางเปนระบบ  ความรูเก่ียวกับ
 สิทธิบัตร

 ทักษะการวิเคราะหและ
 การแกปญหา 

 ความยืดหยุนและการ
 ปรับตัว 

 ความซับซอนของ
 กฎเกณฑ

 ทักษะการเรียนรู 

 การทํางานเปนทมี  ความรูดานเทคโนโลยี
 แมพิมพยาง

 การมุงเนนที่ลูกคา 

 ความสามารถในการ
 เรียนรู 

 ความรูเก่ียวกับยาง  การสรางสรรคและ
 นวตักรรม 

 การปรับปรุงอยาง
 ตอเนื่อง 

 การปรับปรุงอยาง
 ตอเนื่อง 



การวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรูการวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรู  ทักษะทักษะ  และคุณลักษณะของและคุณลักษณะของ
วิศวกรวิศวกร  ((แมพิมพแมพิมพ))



สมรรถนะที่วิกฤตขิองสมรรถนะที่วิกฤตขิองวิศวกรวิศวกร((แมพิมพแมพิมพ))
ตําแหนง คุณลกัษณะ ความรู ทักษะ 

 วศิวกร (แมพิมพ)  จิตสาํนกึคุณภาพ  ความรูเกี่ยวกับ
 กระบวนการผลิต 

 การประยุกตใชความรู 

 ความคิดอยางเปนระบบ  ความรูดานการ
 วางแผนและการ
 ควบคุมการผลิต 

 ทักษะการวิเคราะหและ
 การแกปญหา 

 ความยืดหยุนและการ
 ปรับตวั 

 การบริหารวัตถุดิบ  ทักษะการเรียนรู 

 การทํางานเปนทีม  ความรูดานเทคโนโลยี
 การผลติแมพิมพ 

 ทักษะความเปนผูนาํ 

 ความสามารถในการ
 เรียนรู 

 ความรูดานโพลเีมอร  การสรางสรรคและ
 นวัตกรรม 

 การปรับปรุงอยาง
 ตอเนื่อง 

 ทักษะการเปน
 ผูประกอบการ 



โครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคนโครงการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีและกําลังคน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย

““อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ไมใชยางลออุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ไมใชยางลอ””

โดยโดย

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  ((มจพมจพ..))

รวมกับรวมกับ

  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ((วชวช..))



ตําแหนงงานวกิฤติในหวงโซคุณคาวิกฤติตําแหนงงานวกิฤติในหวงโซคุณคาวิกฤติ

n เจาหนาที่การตลาดและการขาย
n เจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ  
n วิศวกร 
n เจาหนาที่ควบคุมเครื่องจักร
n นักเทคโนโลยียาง 
n แรงงานกึ่งฝมือ 
n เจาหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ



ลําดับ หัวขอความสามารถในการทํานวัตกรรมทางเทคโนโลยี รหสั ระดับความสามารถ ชองวาง (Gap)
ปจจุบัน คาดหวงั

1  ความสามารถในการสรางตนแบบและอุปกรณทดสอบ  ITC-01 1.6 4.2 2.6
2  ความสามารถในการเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต ITC-02 2.2 4.2 2
3  ความสามารถในการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ ITC-03 2.6 4.2 1.6
4  ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต   ITC-04 2.8 4.2 1.4
5  มีสิทธิบัตรผลิตภัณฑใหม ITC-05 0.8 3.6 2.8
6  มีสิทธิบัตรกระบวนการผลิตใหม ITC-06 0.8 3.6 2.8
7  ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเชงิพาณิชย ITC-07 1.6 3.4 1.8



การวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรูการวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรู    ทักษะทักษะ  และคุณลักษณะของและคุณลักษณะของ
เจาหนาที่ออกแบบผลติภัณฑเจาหนาที่ออกแบบผลติภัณฑ



สมรรถนะที่วิกฤตขิองสมรรถนะที่วิกฤตขิองเจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑเจาหนาที่ออกแบบผลิตภัณฑ
ตําแหนง คุณลักษณะ ความรู ทักษะ

 เจาหนาที่ออกแบบ
 ผลิตภัณฑ

 จิตสํานึกคุณภาพ  การประยุกตสินคาใหตรง
 ความตองการของลูกคา 

 การประยุกตใชความรู

 ความคิดอยางเปนระบบ  ความรูเก่ียวกับสิทธิบัตร  ทักษะการวิเคราะหและ
 การแกปญหา

 ความยืดหยุนและการ
 ปรับตัว 

 ความซับซอนของ
 กฎเกณฑ

 ทักษะการเรียนรู

 การทํางานเปนทมี  ความรูดานเทคโนโลยี
 ยาง

 การมุงเนนที่ลูกคา 

 ความสามารถในการ
 เรียนรู 

 ความรูขั้นสูงเก่ียวกับยาง  การสรางสรรคและ
 นวตักรรม

 การปรับปรุงอยาง
 ตอเนื่อง 

 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง



การวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรูการวิเคราะหสมรรถนะทางดานความรู  ทักษะทักษะ  และคุณลักษณะของและคุณลักษณะของวิศวกรวิศวกร  



สมรรถนะที่วิกฤตขิองสมรรถนะที่วิกฤตขิองวิศวกรวิศวกร
ตําแหนง คุณลักษณะ ความรู ทักษะ 

 วิศวกร  จิตสํานึกคุณภาพ  ความรูเก่ียวกับ
 กระบวนการผลิต

 การประยุกตใชความรู

 ความคิดอยางเปนระบบ  การวางแผนและการ
 ควบคุมการผลิต

 ทักษะการวิเคราะหและ
 การแกปญหา

 ความยืดหยุนและการ
 ปรับตัว 

 การบริหาร Logistics & 
Supply Chain

 ทักษะการเรียนรู

 การทํางานเปนทมี  ความรูดานเทคโนโลยี
 ยางและการผลิต 

การสรางสรรคและ
 นวตักรรม 

 ความสามารถในการ
 เรียนรู 

 ความรูดานโพลีเมอร  ทักษะความเปนผูนํา

 การปรับปรุงอยาง
 ตอเนื่อง 

 ทักษะการเปน
 ผูประกอบการ



นโยบายเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. สรางระบบความรวมมอืในดานการจัดหาเทคโนโลยี
2. พัฒนา/เพิ่มขีดความสามารถในการใชเครื่องจักรใหมีประสิทธิภาพ (ซอมบํารุง,

TPM)
3. การเสริมสรางขีดความสามารถในการดัดแปลง
4. การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลย ี(มีสถาบัน/องคกรรับผิดชอบ)
5. การสนับสนุนชวยเหลือทางเทคโนโลยี
6. สรางความเขมแข็งของแหลงขอมลูเทคโนโลยี
7. การแบงปนเทคโนโลยี (ศนูยออกแบบ etc.)
8. การสรางนวัตกรรม
9. การสรางมาตรฐานและควบคุมมาตรฐานผลติภัณฑ
10. การยกระดับเทคโนโลยีดวยการเพิ่มขีดความสามารถของกําลงัคน
11. การบริหารจัดการเทคโนโลย ี(เชน สราง Industrial Product Development 

Center)



นโยบายเกี่ยวกบัการพฒันากาํลังคนเพื่อการพฒันาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐ 

(อก.,วท.,รง.,ศธ.,สมช.)

ศูนยขอมูลกลาง
เพ่ืออุตสาหกรรม

ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
และกระทรวงแรงงาน

(อาชีวศึกษา,อุดมศึกษา,รง.)
การพัฒนา “คน” 
เทคโนโลยี เพ่ือ
อุตสาหกรรม

กลุม/สมาคม/สถาบันดาน
อุตสาหกรรม

สถาบันสมรรถนะดาน
วิชาชีพ (แหงชาติ)

สถาบันพัฒนาตัวผลิตภัณฑ/มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ เพ่ืออุตสาหกรรม เชน 
MTEC. (สถาบันเฉพาะทางตางๆ)



ขอขอบพระคุณทุกทานขอขอบพระคุณทุกทาน

สวัสดีครับสวัสดีครับ

Q&AQ&A


