
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

แนวทางการสร้างก าลังคนด้านดิจิทัล
ของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ

โดย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

15 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

Existing S-Curves New S-Curves

Next-Generation 
Automotive

Smart Electronics

Affluent, Medical & 
Wellness Tourism

Food for the Future

Agriculture & 
Biotechnology

Robotics

Medical Hub

Aviation & Logistics

Biofuels & 
Biochemicals

Digital business



พ.ร.บ. EEC
(ผลบังคับใช้ ไตรมาส 4 2560)

เขตเศรษฐกจิ
พิเศษขายแดน

Super-Clusters
& 10 S-Curves

Thailand 4.0

ต่อยอดโครงการ
Eastern Seaboard

• โครงการ EEC มีเป้าหมายที่จะ
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์ของ 
Thailand 4.0 โดยมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรม S-Curve

มิถุนายน 2557 กันยายน/พฤศจิกายน 2558

เมษายน 2559

มิถุนายน 2559

EEC

EEC เป็นก้าวส าคัญในการยกระดับ Thailand 4.0
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3 เสาหลักของ EEC

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
(0.7 ล้านล้านบาท ใน 5 ปี)

การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
อย่างมากมาย

การอ านวยความสะดวกในการลงทุน

การให้บริการแบบครบวงจร (One-stop service) โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการการค้า
การส่งออกน าเข้าในจุดเดียว
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สิทธิประโยชน์ในการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC 

4
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ยกเวน้ภาษีเงนิได้
นิติบุคคล

สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

ยกเวน้อากรขาเข้า
เครื่องจักร วัตถุดิบที่
น าเข้ามาใช้ผลิตเพื่อ

ส่งออก และของที่น าเข้ามา
ใช้วิจัยพัฒนา

สนับสนนุเงนิทุน
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน การ
วิจัยพัฒนา การส่งเสริม
นวัตกรรม และการพัฒนา

บุคลากรเฉพาะด้าน

สิทธิถือกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
เพื่อประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต

สิทธิเชา่ทีด่นิของราชพสัดุ
50 ปี และอาจต่อสัญญาได้อีก 49 ปี

ใช้เงนิตราตา่งประเทศ
เพื่อช าระค่าสินค้าหรือ
บริการระหว่างผู้ประกอบ
กิจการในเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ

สิทธิตา่งชาตถิือหุน้ขา้งมาก
กิจการผลิตอากาศยาน ส่วนประกอบ
ส าคัญของยาน หน่วยซ่อมในเขต

ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ



สิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดบุคลากรต่างชาติทักษะสูงและนักลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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สมารท์วซี่า
• อายุวีซ่าไม่เกิน 4 ปีส าหรับผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร นัก

ลงทุน และ 1 ปีส าหรับผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้น
• ไม่ต้องขอใบอนุญาตท างาน
• รายงานตัวทุก 1 ปี (เดิม 90 วัน)
• เดินทางเข้าออกไม่จ ากัดจ านวนครั้ง
• คู่สมรสและบุตรได้สิทธอิายุวีซ่า และอาจท างานได้
• เงื่อนไข

o ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารระดับสูงมีเงินเดือน
o >= 2 แสนบาท
o นักลงทุนมีเงินลงทุน >=20 ล้านบาท
o ผู้ประกอบวิสาหกิจเริ่มต้นมีเงินฝาก>=6 แสนบาท

ลดหย่อนภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา
• เหลืออัตราร้อยละ 17
• เงื่อนไข

o ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิจัย ท่ีมีเงินได้ 
>= 2 แสนบาทต่อเดือน

o ผู้ท่ีใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเป็นครั้งแรกจะต้อง
ไม่ได้พ านักอยู่ในไทย/พ านักในไทยไม่เกิน 
180 วัน ก่อนปีภาษีท่ีใช้สิทธิ

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 



อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

มาตรการสนับสนุนรายอุตสาหกรรม
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• จัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนตแ์ละยางลอ้แหง่ชาติในฉะเชงิเทรา
• การก่อสร้างระยะแรก (สนามทดสอบยางล้อ R117 ห้องทดสอบและ

ปฏิบัติการมาตรฐานยางล้อ) จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ

• จัดตั้งสถาบนั IoT ใน Thailand Digital Park ใน EEC เพื่อ
เป็นศูนย์ทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลส าหรับอุปกรณ์
และระบบอัจฉริยะ และเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล
จากนักลงทุนต่างชาติ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

• กิจการที่ปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
ได้รับยกเว้นอากรขาเขา้ส าหรับเครื่องจักร และลดหย่อนภาษีเงนิได้
นิติบุคคล 3 ปี ในอัตรา 50% (และในอัตรา 100% ของเงินลงทุน 
หากใช้เครื่องจักรในประเทศไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าเครื่องจักร
ที่เปลี่ยน)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

• ลดหย่อนอากรขาเขา้วัตถดุิบและวสัดจุ าเปน็ที่น าเข้ามาผลิต
เพื่อจ าหน่ายในประเทศในอัตราร้อยละ 90 เป็นเวลา 3 ปี หรือ
จนกว่าจะสามารถผลิตได้ในประเทศ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

• วิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล นวัตกรรมและเทคโนโลยี จะได้รับการ
สนับสนุนการเขา้ถงึแหลง่เงินทุนจาก DEPA ด้วยการค้ าประกัน
เงินกู้ผ่านความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.) 

• กิจการที่มีทุนที่ช าระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการไม่เกิน  30 ล้านบาท จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตรา 100% ของค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ช าระให้แก่ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA (แต่ไม่เกิน 1
แสนบาท)



การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC
• ในปี 2560 โครงการทีไ่ดร้บัอนมุตักิารสง่เสรมิการลงทนุจาก BOI ใน EEC มีมูลค่าเงนิลงทนุ 3.34 

แสนล้านบาท และประมาณ 2/3 มาจากอตุสาหกรรมเปา้หมาย
• การลงทนุสว่นใหญ่ยงัคงกระจกุอยูใ่นสาขาอตุสาหกรรมหลักของไทย
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ดิจิทลั
1%

อิเลก็ทรอนกิส์
11%

หุ่นยนต์
0%

การแพทย์
0% เกษตรและ
เทคโนโลยชีวีภาพ

3%

ท่องเทีย่ว
0%

ปิโตรเคมแีละ
เคมีภณัฑ์
47%

แปรรปูอาหาร
0%

ยานยนต์
36%

อากาศยาน
2%

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โครงการใน EEC ที่ได้รบัการอนมุตักิารสง่เสรมิ
การลงทนุจาก BOI (ปี 2560)

อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

อื่น ๆ

รวม

138 1.75

จ านวน
โครงการ

มูลค่า 
(แสนลา้นบาท)

186 1.59
324 3.34

โครงการใน EEC ที่ได้รบัอนมุตักิารสง่เสรมิการลงทนุจาก 
BOI จ าแนกตามสาขาอตุสาหกรรมเปา้หมาย (ปี 2560)

แรงงาน
(หมื่นคน)

3.3

2.2

1.1



ก าลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC
• ก าลังคนเปน็ปจัจัยส าคญัในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมเปา้หมายและ EEC  แตข่อ้จ ากดัดา้นก าลงัคนทกัษะสงู 

ท าใหไ้ทยไมส่ามารถกา้วขา้มไปผลติกจิกรรมทีม่มีลูคา่เพิม่สงูไดม้ากพอ
• ก าลังคนท างานใน EEC เกือบครึง่หนึง่มรีะดบัการศกึษาต่ ากว่า ม.6 และทีเ่หลอือกีครึง่หนึง่ 2/3 จบการศกึษา

ระดบัอาชวีะ และอกี 1/3 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ 
• ก าลังคนสว่นใหญใ่น EEC ยังไมไ่ดท้ ากจิกรรมทีม่มีลูคา่เพิม่สงูมากนกั แต่หากเปรยีบเทยีบกบัทัว่ประเทศ นับว่า

ยังใชแ้รงงานทกัษะสงูกวา่
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อาชีวะ
34%

ปริญญาตรี
หรือสูงกว่า
17%

ต่ ากว่าม.6
49%

32,723
คน

โครงสรา้งก าลงัคนของอตุสาหกรรม
เป้าหมายและอืน่ๆ ใน EEC ในป ี2560

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โครงสรา้งก าลงัคนท างานทัว่ประเทศ (แรงงานในระบบ) 
ในป ี2560

ที่มา: ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาส 3, 2560 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ รวม
ต่ ากว่า ม.6 93% 71% 48% 59%
อาชีวะ 4% 14% 13% 13%

ป.ตรี หรือสงูกวา่ 3% 15% 39% 28%
จ านวน (ล้านคน) 1.1 6.1 9.7 17.0



นักวิเคราะห์และพัฒนา
ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย

18%

นักวิชาชีพด้านฐานข้อมูล
และโครงข่าย

13%

นักออกแบบกราฟฟิก
และมัลติมีเดีย

9%

ผู้จัดการ ขาย ฝึกอบรม 
ให้บริการและติดตั้ง   

25%

ช่างเทคนิคปฏิบัติการ
และสนับสนุนด้าน ICT

27%

ช่างเทคนิคด้าน
การสื่อสาร

8%

ก าลังคนท างานด้านดิจิทัล (1)
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การจ้างงานผูท้ างานดา้น ICT จ าแนกตามอาชพี ในป ี2560

• ในปี 2560 มีการจ้างงานผูท้ างานดา้น ICT ทั่วประเทศรวม 268,065 คน 
• ส่วนใหญ่เปน็ชา่งเทคนคิด้าน ICT (35%) นักวชิาชพี ICT (31%) และผู้จัดการ ขาย ฝึกอบรม ให้บริการ

และติดตัง้ (25%)

ที่มา:  คณะผู้วิจัย  โดยค านวณจากข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ปี 2560 ไตรมาส 3 , ส านักงานสถิติแห่งชาติ

นักวิชาชีพ ICT 
31%

ช่างเทคนิค ICT 
35%



ก าลังคนท างานด้านดิจิทัล (2)
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คนท างานดา้น ICT จ าแนกตามระดบัการศกึษา

• ในปี 2560 คนท างานด้าน ICT ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
(36%) รองลงมาคือ คอมพวิเตอร์ (33%) 

• ส่วนใหญ่จบการศกึษาระดับปรญิญาตรี (2/3) และเกือบ 1/4 จบปวช. และปวส.

ปวช. 6%

ปวส.หรือ
อนุปริญญา

17%

ปริญญาตรี
64%

ปริญญาโท
12%

ปริญญาเอก
1%

ไม่ทราบ 0%

คอมพิวเตอร์
33%

คณิตศาสตร์
0%

วิศวกรรมศาสตร์
36%

อื่นๆ
31%

คนท างานดา้น ICT จ าแนกตามสาขาการศกึษา

ที่มา:  คณะผู้วิจัย  โดยใช้ข้อมูลจาก ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ปี 2560 ไตรมาส 3 , ส านักงานสถิติแห่งชาติ

คนท างานด้าน ICT 

268,065 คน

ปี 2560



ก าลังคนท างานด้านดิจิทัล (3)

11ที่มา:  คณะผู้วิจัย  โดยใช้ข้อมูลจาก ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ปี 2560 ไตรมาส 3 , ส านักงานสถิติแห่งชาติ

ก าลังท างานที่จบสาขาคอมพิวเตอร์

570,410 คน

ปี 2560

ท างานอาชีพ ICT

15.3 % 

ไม่ท างานอาชีพ ICT  

81.3 % 

ว่างงาน

3.3 % 

• ผู้จบสาขาคอมพวิเตอรท์ี่ท างานตรงสายอาชพี ICT มีเพียง 15%

อาชีพเสมียน

16 %

อาชีพvอื่น ๆ

65 %



การผลิตก าลังคนด้านดิจิทัลในสถาบันการศึกษา
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• ในปี 2560 ผู้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี ในสาขาคอมพวิเตอรม์เีกอืบ 20,000 คน และ 
เกือบครึง่หนึง่จบสาขาวชิาคอมพวิเตอร์ํธุรกจิ

ที่มา: คณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจาก ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
สาขาคอมพิวเตอร์ 

19,781 คน

ปี 2560 วิทยาการคอมพิวเตอร์
22%
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

2%
วิศวรรม
ซอฟต์แวร์
10%

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
22%

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
44%

ผู้จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาคอมพวิเตอร์
จ าแนกตามสาขาวชิา
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หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์

ภาพรวม

หลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(นานาชาติ) มหาวทิยาลยัมหดิล

ที่มา: รวบรวมข้อมูลจาก สกอ.

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์

• ปัจจุบันหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ มีเปิดสอนอยู่ในไทย
เป็นจ านวนมาก 

• หลักสูตรส่วนหนึ่งเริ่มเพิ่มวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่
ยังไม่สามารถคลอบคลุมทักษะจ าเป็นได้ท้ังหมด

• มาตรฐานหลักสูตร ICT ของ ACM และ IEEE ในปัจจุบัน
เป็นปี 2560 แต่ของมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ปี 2552
ของไทยยังอ้างอิงฉบับเก่า

• ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2555 มีการเรียนเชิญอาจารย์ 
NECTEC มาร่วมสอน

• มีการปูพื้นฐานความรู้ที่จ าเป็นในด้านดิจิทัลเป็นอย่างดี 
• ยังไม่พบรายวิชาเชิงประยุกต์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

เทคโนโลยี เช่น IoT หรือ Cloud Computing

หลักสตูรเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี

• ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
• มีวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รายวิชา

ระบบฝังตัวและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงค์ แต่
ยังไม่สามารถคลอบคลุมกับทักษะดิจิทัลได้ทั้งหมด

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

• ใช้หลักสูตรปี 2555
• มีวิชาพื้นฐานทักษะทางด้านดิจิทัลน้อยมาก 

และไม่มีวิชาประยุกต์กับเทคโนโลยี เช่น IoT
หรือ Cloud Computing เลย

504
หลักสตูร

มหาวิทยาลัยวิจัย  (9%)
มหาวิทยาลัยอื่นๆท่ี
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยวิจัย  

(36%)

วิทยาลัย/สถาบัน
เฉพาะทาง  (14%)

มหาวิทยาลัยราชภัฎ/
ราชมงคล  (41%)
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ข้อสังเกตต่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

• ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี ต า ม ท า ง แ น ว ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย
ตามรอบหลักสูตรหรือทุก 5 ปี อาจล่าช้าเกินไป และท าให้หลักสูตรไม่ทันสมัย 

• หลักสูตรที่เปิดสอนยังไม่สามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามี
บทบาทในอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เท่าที่ควร

• หลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันบางส่วน ยังไม่มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
ร่างและการพัฒนาหลักสูตรมากพอ 
o ยังไม่สอดคล้องต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
o ไม่สามารถท าให้นักศึกษาน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับแนวโน้มเทคโนโลยีที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เท่าที่ควร 



15ที่มา คณะผู้วิจัย, OECD’s Mediterranean Regional Project 

สมมุติฐานและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการพัฒนาแบบจ าลองการวางแผนก าลังคน

อัตราการเติบโตระดับ
อุตสาหกรรม

สัดส่วนทุนต่อแรงงาน

โครงสร้างทักษะและ
การศึกษาของก าลังคน

ความต้องการ
ก าลังคน

(Demand)

ความสามารถ
ในการผลิต
ก าลังคน
(Supply)

การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากร

กรอบเวลาในการประมาณการ 2561-2570

สัดส่วนการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC

โครงสร้างผู้ส าเร็จ
การศึกษาแยกตาม
ระดับการศึกษา

โครงสร้างผู้ส าเร็จ
การศึกษาแยกตาม

สาขาวิชา

การประมาณการความต้องการก าลังคนด้านดิจิทัลเชิง
ปริมาณในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC

• แบบจ าลองเพ่ือการวางแผนระยะยาวต้องการสมมุติฐานทางเศรษฐกิจในหลายมิติ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสถิติ
ในอดีตร่วมกับความเห็นและวิสัยทัศน์จากผู้เชี่ยวชาญ

การส ารวจความต้องการการ
ลงทุนและแรงงาน,  BOI

GDP ส านักบัญชีประชาชาติ 
สศช.

ข้อมูลการส ารวจภาวะการ
ท างานของประชากร, NSO

ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 

กระทรวงศึกษาธิการ



16ที่มา คณะผู้วิจัย

สถานการณ์ที่ 1. อัตราการเติบโตปกติของอุตสาหกรรม   
สถานการณ์ที่ 2. อัตราการเติบโตสูงจากผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่ออตุสาหกรรม

S-curves
โอกาส
ลงทุน

อัตราการ
เติบโตปกติ

อัตราการ
เติบโตสูง

ลักษณะการลงทุน เหตุผล

ยานยนต์สมัยใหม่ 7.1% 9.4%
จะมกีารประกอบรถยนตไ์ฮบริด ซึ่งสร้างโอกาส
ส าหรับธุรกิจเกี่ยวเนื่อง แต่การผลิตรถยนต์

ไฟฟ้า (BEV) จ านวนมากจะยังไม่เกิด

เทคโนโลยี BEV ยังไม่น่ิง จึงผลิตในประเทศ
เจ้าของเทคโนโลยีหรือตลาดใหญ ่เช่น จีน

อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

2.7% 3.3%
อาจมีการขยายการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทท่ี

ลงทุนอยู่แล้ว
มีเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเท่านั้นที่เพ่ิมขึ้น

การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

7.9% 11.9%
การลงทุนในธุรกจิท่องเที่ยวและธุรกจิที่เกีย่วข้อง

มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ต่อยอดจุดแขง็จากการขยายสนามบินอู่ตะเภา

การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 0.48% 0.54% อาจมีการขยายการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทท่ี

ลงทุนอยู่แล้ว
มีเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเท่าน้ันท่ีเพิ่มขึ้น

การแปรรูปอาหาร 2.8% 3.1%
อาจมีการขยายการลงทุน โดยเฉพาะบริษัทท่ี

ลงทุนอยู่แล้ว

• หลายบริษัทลงทุนใน Food Innopolis แล้ว
• มีเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาเท่านั้นที่เพ่ิมขึ้น

การคาดการณ์ความต้องการ (Demand) คนท างานด้าน
ดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (1)
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สถานการณ์ที่ 1. อัตราการเติบโตปกติของอุตสาหกรรม   
สถานการณ์ที่ 2. อัตราการเติบโตสูงจากผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการลงทุนต่ออตุสาหกรรม

S-curves โอกาสลงทุน
อัตราการ
เติบโตปกติ

อัตราการ
เติบโตสูง

ลักษณะการลงทุน เหตุผล

หุ่นยนต์ และ
เครื่องจักรอัตโนมัติ

15.0% 18.8% มีการลงทุนจ ากัด
มีความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมไม่
มากพอ แต่จะมีการพัฒนาระบบออโต

เมชั่นบ้าง

เช้ือเพลิงชีวภาพ
และชีวเคมี

7.7% 8.7% มีการลงทุนจ ากัด
พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ยังมี
ต้นทุนท่ีไม่สามารถแข่งขันได้ หากไม่ได้

รับอุดหนุนจากรัฐ

การแพทย์ครบวงจร 4.8% 5.4%
การลงทุนอาจมีข้อจ ากัด เช่น การขึ้น

ทะเบียนยาใช้เวลานาน 

แม้กฎหมายให้อ านาจในการปลดลอ็ก
ข้อจ ากัด แต่ในทางปฏิบัติจะท าได้จริง

หรือไม่

ธุรกิจดิจิทัล 6.8% 7.7% มีการลงทุนจ ากัด
ธุรกิจดิจิทัลอยู่ท่ีไหนกไ็ด ้ไม่มีเหตุผล

ต้องลงทุนใน EEC 

การบินและการขนส่ง 3.9% 5.9%
จะมีบริษัทรายใหญ่มาลงทุนธุรกจิ

MRO/E-commerce

ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งหน่ึงของการ
ขนส่งทางอากาศ และจะได้แรงหนุนจาก

การขยายสนามบินอู่ตะเภา

การคาดการณ์ความต้องการ (Demand) คนท างานด้าน
ดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (2)



การคาดการณ์ความต้องการ (Demand) คนท างานด้าน
ดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (3)
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ปัจจุบันแรงงานที่ต้องการในพื้นที่เขต EEC ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแรงงานระดับอาชีวศกึษาหรอืต่ ากว่า ยกเว้นอุตสาหกรรม
ดิจิทัล และหุ่นยนต์ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงระดับอดุมศกึษาในสัดส่วนที่มากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ที่มา BOI, NSO

สมมุติฐานความต้องการด้านโครงสร้างทักษะและการศึกษา

สัดส่วนก าลังคนแยกตามระดับการศึกษา สัดส่วนก าลังคนด้านดิจิทัลต่อก าลังคนรวม สัดส่วนทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องการ

36%

2%

1%

0.6%

0.4%

0.3%

0.7%

0.9%

0.7%

1.7%

4%

11%

5%

4%

0.2%

1.6%

2.0%

1.9%

1.0%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40%

ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หุ่นยนต์
การแพทย์ครบวงจร

การเกษตรและ…
การท่องเที่ยวกลุ่ม…

การเกษตรและ…
การแปรรูปอาหาร
ยานยนต์สมัยใหม่

การบินและโลจิสติกส์

อาชีวศึกษา อุดมศึกษา

61%

11%

32%

18%

15%

8%

23%

21%

16%

14%

24%

42%

68%

41%

19%

18%

41%

37%

34%

20%

15%

47%

41%

67%

74%

36%

42%

50%

66%

0% 20% 40% 60% 80%100%

ดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

หุ่นยนต์
การแพทย์ครบวงจร

การเกษตรและ…
การท่องเที่ยวกลุ่ม…

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี…
การแปรรูปอาหาร
ยานยนต์สมัยใหม่

การบินและโลจิสติกส์

อุดมศึกษา อาชีวศึกษา มัธยมและประถม

นักวิเคราะหแ์ละ
พัฒนาซอฟตแ์วร์
และมัลติมเีดีย, 
47,640 , 18%

นักวิชาชีพดา้น
ฐานข้อมูลและ
โครงข่าย, 

36,103 , 13%

นักออกแบบ
กราฟฟิกและ
มัลติมีเดีย, 
23,360 , 9%

ผู้จัดการ ขาย 
ฝึกอบรม 

ให้บริการและ
ติดตั้ง   , 67,411 

, 25%

ช่างเทคนิค
ปฏิบัติการและ
สนับสนุนดา้น 
ICT, 71,436 , 

27%

ช่างเทคนิคด้าน
การสื่อสาร, 
22,115 , 8%
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การคาดการณ์การผลิต (Supply) คนท างาน
ด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (1)
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การคาดประมาณประชากรของประเทศไทยแสดงให้เห็นการแนวโน้มการลดลงของประชากรในวัยที่ก าลังเข้าสู่
ระบบการศึกษา ในขณะที่ก าลังคนที่มีช่วงอายุ 30-34 เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น

ที่มา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สมมุติฐานด้านโครงสร้างประชากรในอนาคต

ประชากรชาย ประชากรหญิงคน



การคาดการณ์การผลิต (Supply) คนท างาน
ด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (2)

20

ปัจจุบันอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านดิจิทัลในระดับอาชวีศึกษาและอดุมศกึษาอยู่ในระดับประมาณ 1.4% และ 7% 
ตามล าดับ

สมมุติฐานด้านอัตราส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านดิจิทัล

ที่มา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , สกอ., ข้อมูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 1.4%

สาขาอื่นๆ, 99%

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 
7%

สาขาอื่นๆ, 93%

อุดมศึกษาอาชีวศึกษา



ผลการประมาณช่องว่างของอุปสงค์และอุปทาน
ของคนท างานด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (1)

21

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านดิจิทัลระดับอาชีวะและท างานตรงสาขามีจ านวนน้อยมากและยังมีแนวโน้มลดลงตามโครงสร้างประชากร ในขณะท่ี
ความต้องการก าลังคนด้านดิจิทัลยังคงเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนก าลังคนในระดับ
อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องหากไม่มีนโยบายที่สามารถเพิ่มจ านวนผู้เรียนด้านดิจิทัลในระดับอาชีวศึกษาได้ในอนาคต

ผลการประมาณช่องว่างของอุปสงค์และอุปทานของก าลังคนด้านดิจิทัล ระดับอาชีวศึกษา

ที่มา ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย 

สถานการณ์ 1:
อัตราการเติบโตปกติ

สถานการณ์ 2:
อัตราการเติบโตสูง

คน

คน

674 559 
1,436 1,547 

(763) (988) (2,000)

 (1,000)

 -

 1,000

 2,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ผู้ส าเร็จการศึกษา ความต้องการก าลังคน ก าลังคนส่วนเกิน (ขาด)

674 559 
1,449 1,733 

(775) (1,174) (2,000)

 -

 2,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ผู้ส าเร็จการศึกษา ความต้องการก าลังคน ก าลังคนส่วนเกิน (ขาด)



ผลการประมาณช่องว่างของอุปสงค์และอุปทาน
ของคนท างานด้านดิจิทัลในอุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC (2)

22

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้านดิจิทัลในระดับอุดมศกึษาทั้งประเทศมีความเพียงพอส าหรบัความต้องการของแต่ละ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ดังนั้นนโยบายที่เหมาะสมอาจเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อกระตุ้นอุปสงค์คนท างานด้านดิจิทัลในระดับอุดมศกึษาให้มากขึ้น

ผลการประมาณช่องว่างของอุปสงค์และอุปทานของก าลังคนด้านดิจิทัล ระดับอุดมศึกษา

ที่มา ประมวลผลโดยคณะผู้วิจัย 

สถานการณ์ 1:
อัตราการเติบโตปกติ

สถานการณ์ 2:
อัตราการเติบโตสูง

คน

คน

1,696 2,292 

429 482 
1,266 

1,810 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ผู้ส าเร็จการศึกษา ความต้องการก าลังคน ก าลังคนส่วนเกิน (ขาด)

1,696 
2,292 

434 548 
1,262 1,744 

 -

 2,000

 4,000

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570

ผู้ส าเร็จการศึกษา ความต้องการก าลังคน ก าลังคนส่วนเกิน (ขาด)



บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (1)

23

ไต้หวันญี่ปุ่น สิงคโปร์

• บทเรียนส าคญัในการพฒันาก าลงัคนดา้นดจิทิลัของตา่งประเทศที่
ประสบความส าเรจ็ในการพฒันาอุตสาหกรรมดจิทิลั

เกาหลีใต้



บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (2)

▪ นโยบายการพัฒนาก าลงัคนดา้น ICT ควรสอดคลอ้งกบันโยบายอุตสาหกรรม
• รัฐบาลเกาหลใีตส้ง่เสรมิอตุสาหกรรม ICT ให้เปน็เครือ่งจกัรส าคญัในการขับเคลือ่น

เศรษฐกจิ จึงลงทุนสงูมากในการพัฒนาก าลงัคนดา้น ICT  
• รัฐจดัสรรงบประมาณในการด าเนนิงาน และตรวจสอบประเมนิผลอย่างสม่ าเสมอ

24

งบประมาณของ MIC ในการพฒันาก าลงัคนดา้น ICT ของเกาหลใีต้



บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (3)

▪ การจัดท าตวัชี้วดัทางสถิตแิละฐานขอ้มลูตลาดแรงงานดา้น ICT (1) 
• ข้อมูลตลาดแรงงานและการศกึษาดา้น ICT ทั้งในปจัจบุันและอนาคต

o จ านวนผูจ้บการศกึษาด้าน ICT (ในแตล่ะสาขาวชิา): อัตราการจ้างงานทัว่ไป และอตัราการจา้งงานใน
อุตสาหกรรม ICT

o จ านวนผูท้ างานในอตุสาหกรรม ICT (ในแตล่ะสาขา): สัดสว่นผูท้ างานดา้น ICT โดยตรง
o จ านวน และคณุสมบตัิ/ทกัษะทางเทคนคิ/ระดบัการศกึษาของแรงงานดา้น ICT ที่ตลาดตอ้งการ

25

แนวโนม้การจ้างงานในอตุสาหกรรม ICT ของเกาหลใีต้ แนวโนม้ก าลงัคนดา้น ICT ของสงิคโปร์

Source: https://www.imda.gov.sg/industry-development/facts-and-
figures/infocomm-media-professionals
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บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (4)
▪ การจัดท าตวัชี้วดัทางสถิตแิละฐานขอ้มูลตลาดแรงงานดา้น ICT (2) 

26

การจ้างงานและความตอ้งการนกัวชิาชพีดา้น ICT (2016)

การประมาณการความต้องการนักวชิาชพี ICT 
ใน 3 ปีข้างหนา้

ความต้องการนักวชิาชพี ICT ในปี 2016 (รายสาขา)

ตัวอยา่งของสงิคโปร:์ Infocomm Media Development Agency

ที่มา: Annual Survey on Infocomm Media Manpower in 2016 (2017)



บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (5)

▪ การออกแบบและด าเนนินโยบายระยะสัน้-ยาว เพื่อแก้ปญัหาความไมส่อดคลอ้ง
ของดีมานตแ์ละซพัพลายของทกัษะแรงงานด้าน ICT
• ปัญหาทีพ่บบ่อยคอื ความไมส่อดคลอ้ง (mismatch) ของแรงงานดา้น ICT โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ด้านคณุภาพ 
o บางทกัษะ ตลาดมคีวามตอ้งการมาก แต่สถานศกึษาผลติไดน้อ้ยเกนิไป

• ผู้ก าหนดนโยบายตอ้งออกแบบกลไกดา้นซพัพลายที่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของ
ดีมานตข์องแรงงานดา้น ICT

• นโยบายการพัฒนาก าลงัคนดา้น ICT ควรมคีวามตอ่เนื่อง และปรบัเปลีย่นไดต้าม
สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป 

27



บทเรียนจากประสบการณ์ต่างประเทศ (6)

▪ ปัจจยัความส าเร็จ
• เน้นการพฒันาคณุภาพ มากกว่าปรมิาณ และเนน้การน าไปปฏิบตัไิดจ้รงิ
• เน้นการร่วมมือกบัภาคเอกชนในการด าเนนิการ
• ต้องมีกลไกการประเมนิ ตรวจสอบ ประเมินผล  และรบัผดิชอบ 
(accountability) รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณทีเ่หมาะสมในการด าเนนิการ

• มีกลไกสนับสนุนความเข้มแขง็ของสถาบนัการศึกษา

28



สรุปและข้อเสนอแนะ (1)

• ก าลังคนดา้นดจิทิลัของไทยมปีรมิาณมาก แต่ก าลงัคนที่มีคณุภาพสงูทีส่ามารถ
ท างานไดจ้รงิมปีรมิาณนอ้ย จึงดเูหมอืนวา่ประเทศไทยขาดก าลงัคนดา้นดจิทิลั 
o ในปี 2560 มีผู้จบปรญิญาตรี เฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ ประมาณ 17,000 คน และ

ผู้ว่างงานทีจ่บปรญิญาตร ีสาขาคอมพวิเตอรเ์กือบ 7,000 คน 
o ขณะที่ ความตอ้งการก าลงัคนดา้นดจิิทัลในภาคธรุกิจเพิ่มขึน้ประมาณ 14,000 คน และ

ภาคธรุกจิมักสะทอ้นปญัหาการขาดแคลนก าลงัคนดา้นดจิิทัลที่มคีณุภาพและสามารถ
ท างานไดจ้รงิ 

• สาเหตุหนึง่ของปญัหา
o หลักสตูรสาขาคอมพวิเตอรท์ีส่อนอยู่ในปัจจบุนัสว่นหนึง่ ไม่ทันสมัยและไมป่รบัใหท้ันตอ่

เทคโนโลยีทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ 
o บางหลกัสตูรไมไ่ดบ้รรจวุชิาหลกัที่จ าเปน็ตอ่การเป็นนักวชิาชีพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

29



สรุปและข้อเสนอแนะ (2)

• หากต้องการเพิ่มก าลงัคนดา้นดจิทิลัเพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมเปา้หมายในพืน้ที่ EEC ได้จรงิ ประเทศไทยจ าเปน็ตอ้งปรบั
คุณภาพของก าลงัคนด้านดจิทิลัอยา่งเรง่ด่วน 
o ภาครฐัควรด าเนินโครงการน ารอ่ง (pilot project) เพิ่มก าลงัคนดา้นดจิิทัลที่มี

คุณภาพ ส าหรบักิจการในอตุสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC โดยมีแนวทาง
ด าเนนิการในระยะสัน้ และระยะยาว

30



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

▪ นโยบายระยะสัน้:
• ปรับปรงุโปรแกรมหรอืหลกัสตูรเขม้ขน้ระยะสัน้ดา้น ICT
• เพิ่มการเชือ่มโยงระหวา่งสถาบันการศกึษาหรอืฝกึอบรมทักษะดา้น ICT และภาคธรุกจิ
• ให้เงนิสนับสนนุผูเ้ขา้ฝกึอบรมดา้น ICT ในสาขาที่มคีวามตอ้งการสงู ในสถาบันที่ไดร้บั

การรับรอง
• ส่งเสริมการสอบวดัระดบัมาตรฐานวชิาชพี ICT ตามมาตรฐานสากล
• อ านวยความสะดวกการเขา้มาท างานของนกัวชิาชพีทักษะสงูจากตา่งประเทศ

▪ นโยบายระยะยาว
• ปรับปรงุหลกัสตูรหรอืโปรแกรมการศกึษาดา้น ICT
• ส่งเสริมการเชือ่มโยงระหวา่งการวจิัยและพัฒนา และการพฒันาบคุลากรดา้น ICT

31

การพัฒนาก าลงัคนดา้นดจิทิลั: จากปริมาณสูคุ่ณภาพ



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะสั้น (1)
▪ พัฒนาโปรแกรมหรอืหลกัสตูรเข้มขน้ระยะสัน้ดา้น ICT (1)

32

▪ Institute for information industry (III) ด าเนนิการฝกึอบรมบคุลากรดา้น ICT เป็นแหง่แรกและ
ใหญท่ีส่ดุของไตห้วนั

• นับตั้งแตป่ ี2523 จนถึงปจัจบุนั ได้ฝึกอบรมบคุลากร ICT มากกว่า 460,000 คน
• หลักสตูรสว่นมาก ใช้เวลาในการฝกึอบรมเตม็เวลา  6 เดือน 

ที่มา: III 2522 2527 2532 2537 2542 2547 2561
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะสั้น (2)
▪ พัฒนาโปรแกรมหรอืหลกัสตูรระยะสัน้ดา้น ICT (2) 

▪ Skills Framework for Infocomm Technology ของสงิคโปร ์ด าเนินการฝกีอบรมเพือ่สง่เสรมิทกัษะ
และการเรยีนรูต้ลอดชวีิต

• ตัวอยา่งของการฝกึอบรมทกัษะทีเ่กีย่วกบั Emerging Trends



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะสั้น (3)
▪ เพิ่มการเชือ่มโยงระหว่างสถาบันการศึกษา/ฝึกอบรมทกัษะดา้น ICT และภาคธรุกจิ

34

▪ ICT model schools ของเกาหลใีต้

มหาวทิยาลยั และวิทยาลยัอาชีวะ สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการได้ 

หลักเกณฑส์ าคัญในการคดัเลือก
• มีหลักสูตรและ research facilities ที่เหมาะสม รวมทั้ง มีศักยภาพที่นา่จะเตบิโตเป็นระดบัชัน้น าของโลก
• สามารถดงึดดูการลงทนุรว่มดา้นการศึกษาและวิจยัจากภาคอุตสาหกรรม

วิธีการคัดเลอืก
• มหาวิทยาลยัและวทิยาลัยอาชวีะศึกษาที่สนใจ ส่งแผนการท าใหเ้ป็น ICT specialization 
• คณะกรรมการคดัเลอืกเขา้ไปส ารวจในสถานทีจ่รงิ

มหาวทิยาลยั/วทิยาลยัที่ไดร้บัการคัดเลอืก (30 แห่ง กระจายในแตล่ะภมูิภาค)
• แต่ละแหง่ไดร้บัเงินสนับสนนุ 1.5-3 พันล้านวอน (ส าหรบั 4 ปี) รวมทั้งสิน้ 58.1 พันล้านวอน
• หากผลการประเมนิประจ าปไีมอ่ยู่ในระดบัทีพ่อใจ จะถูกคดัออกจากโครงการ และมหาวทิยาลยัหรอื
วิทยาลัยที่อยูใ่นระดบัรองลงไป จะได้รบัการคดัเลือกแทน



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะสั้น (4)
▪ ให้เงินสนบัสนุนผู้เข้าฝกึอบรมด้าน ICT ในสาขาทีม่คีวามตอ้งการสงู ใน

สถาบันที่ไดร้ับการรบัรอง

35

Attach and Train Program 
เป็นโครงการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ Workforce Singapore

• ตัวอยา่งเชน่ Attach and Train Program for Artificial Intelligence Software Developers
• จุดประสงคค์อื ปรับทกัษะของ PMET* ให้กลายเปน็ Artificial Intelligence Software Developer
• หลักสตูร

o หลังจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Specialist Diploma in Artificial Intelligence Software Developer
o ฝึกอบรมเต็มเวลา 6 เดือน: เรียนในชั้นเรียน 4 เดือน และฝึกในบริษัทเอกชน 2 เดือน
o DigiPen (SG) ร่วมกับบริษัทเอกชนท่ีร่วมโครงการ ออกแบบหลักสูตรร่วมกัน

• จุดเด่น 
o Workforce Singapore ร่วมกับบริษัทเอกชนท่ีร่วมโครงการ จ่ายเงินค่าเรียนให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
o ผู้เข้าอบรม จะได้รับเงินค่าเบี้ยเล้ียง  
o ผู้จบหลักสูตรอาจได้รับเข้าท างานในบริษัทท่ีร่วมโครงการ

*PMETs (Professionals, Managers, Executives, Technicians)
ที่มา: Workforce Singapore



▪ ส่งเสรมิการสอบวัดระดบัมาตรฐานวชิาชพี ICT ภายใต้มาตรฐานสากล เช่น ITPE 
(Information Technology Professional Examination)  
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะสั้น (5)

การจดัสอบมาตรฐานวชิาชพี IT (Information Technology Engineers Examination: ITEE)
โดยส านกังานส่งเสรมิเทคโนโลยสีารสนเทศ (IPA) ของญีปุ่น่  

• ITEE เป็นการสอบระดับประเทศเพื่อวัดความรู้และทักษะของนกัวิชาชีพ  IT  ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1969 
• ในแต่ละปี มีผู้สมัครสอบประมาณ  6 แสนคน และอัตราการสอบผ่านประมาณ 11%
• มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมีการน า ITEE ไปใช้ในหลายรูปแบบ

รูปแบบการใช้ ITEE ในมหาวทิยาลยั จ านวน (แห่ง)

ก าหนดหลักสูตรการสอนท่ีเกี่ยวกับ ITEE 111

รับรองหน่วยกิต 119

จัดคอร์สเพื่อเตรียมสอบ ITEE 167

สนับสนุนการสอบ (เช่น ให้เงินสนับสนุน
การสอบ ยกย่องผู้สอบผ่าน และให้แรงจูงใจ)

131

ให้สิทธิพิเศษในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 158

การกระจายตวัของบคุลากร ICT ในญีปุ่น่

ที่มา: IPA



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะสั้น (6)
▪ อ านวยความสะดวกและสร้างแรงจงูใจในการเขา้มาท างานของนกัวิชาชพี ICT ทักษะสงู
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• มาตรการ Smart Visa ของไทยยังมีเงื่อนไขไม่ดึงดูดพอ เพราะก าหนดเงินเดือนขั้นต่ าไว้สูงมากถึง 200,000 
บาทต่อเดือน

• รัฐบาลควรพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ า และเงื่อนไขให้เหมาะสมกัน เช่น 
• ผู้ที่มีเงินเดือนอย่างน้อย 2 แสนบาท จะได้วีซ่านาน 4 ปี  ส่วนผู้ที่มีเงินเดือนเกิน 1 แสนบาทแต่ไม่ถึง 2 

แสนบาท จะได้วีซ่านาน 2 ปี

ใบอนุญาตท างานของสิงคโปร์มี 5 ประเภท

Work Permit
• ออกให้แก่แรงงานทักษะต่ า
• เก็บภาษีแรงงานต่างชาติ (Foreign Worker Levy) จากนายจ้าง
• ห้ามไม่ให้แต่งงานหรือคลอดบุตรในประเทศ ยกเว้นได้รับอนุญาต

จากกระทรวงแรงงาน

S Pass
• ออกให้แรงงานทักษะระดับปานกลาง 

o มีประสบการณ์การท างาน
o มีรายได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน
o มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

Employment Pass
• ออกให้แรงงานทักษะสูงท่ีท างานเป็นผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
o ต้องมีรายได้ขั้นต่ า 3,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน 

และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

Personalized Employment Pass
• ออกให้แรงงานทักษะสูง สามารถท างานต าแหน่งใดๆ ตราบที่มี

การรายงานต่อทางการ 
• ต้องมีรายได้ขั้นต่ า 12,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน

EntrePass
• ออกให้ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจ
• ต้องมีหุ้นส่วนไม่น้อยกว่า 30% ในธุรกิจท่ีมีทุนจด

ทะเบียนอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะยาว (1)
▪ ปรับปรุงคณุภาพการศกึษาดา้นดจิทิลั (1)
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โครงการปรับปรงุคณุภาพการศกึษาของเกาหลใีต้
• Supply Chain Management (SCM) 

o สร้างกลไกใหภ้าคเอกชนใหข้อ้มลูทกัษะก าลงัคนทีต่อ้งการ แก่สถาบนัการศกึษา และ
ภาคการศกึษาท าการปรบัหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคเอกชน

• Nurturing Excellent Engineers in Information Technology (NEXT) 
o ช่วยมหาวทิยาลยัวเิคราะหค์วามสามารถในการแขง่ขนัของตวัเอง จัดท าแผนปรบัปรงุ

คุณภาพการศกึษา ปรับปรงุหลกัสตูร  ขยายโครงการนกัศกึษาฝกีงาน และเพิม่
จ านวนอาจารยท์ีม่คีณุภาพ



Super Science High School (SSHs)

39

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะยาว (2)

MEXT : ออกแบบระบบ SSHs ขึ้นในปี 2545 
เพื่อเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ส าหรับการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย
• ปี2553 มี SSHs อยู่ 125 โรงเรียนคิดเป็น 

2.4% ของโรงเรียนมัธยมปลายท้ังหมด 

หลักสูตรเน้นด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
พัฒนาด้านปฏิบัติ 
• มีวิชาออกแบบหุ่นยนต์ในหลักสูตร และ

การจัดโครงงานในวิชา

ตัวอย่างโรงเรียน SSHs ในประเทศญี่ปุ่น

ระดับอนุปริญญา: KOSEN  

• หลักสูตรอนุปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 5 ปี 
หลังจากจบมัธยมต้น

• KOSEN มีท้ังหมด 51 วิทยาลัย (55 วิทยาเขต) 
o อาจารย์รวม 3,793 คน (PhD ร้อยละ 80 ของ

อาจารย์ทั้งหมด)
• รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าเรียนในสถาบัน KOSEN

▪ ปรับปรุงคณุภาพการศกึษาดา้นดจิทิลั (2)
ระบบการศกึษาของญีปุ่่น

• หลักสูตรของ KOSEN เป็นแบบ Spiral curriculum เน้น
การเรียนรู้ที่มากขึ้น
o ผ่านการบรรยาย ทดลอง ปฏิบัติจริง 3 ขั้นตอน



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-ระยะยาว (3)
▪ ส่งเสริมการเชือ่มโยงระหว่าง R&D และการพฒันาบคุลากรดา้น ICT 
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Information Technology Research Center (ITRC) เป็นโครงการทีมุ่ง่พฒันาเทคโนโลยหีลกัดา้น ICT
และบคุลากรดา้น ICT ของเกาหลใีต ้โดยสนบัสนนุ R&D ในมหาวทิยาลยั ด้วยกลไกการประเมนิทีม่คีณุภาพ
• มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 16 แห่ง โดยผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวด
• วิธีการคัดเลือก: การประเมินจากแผนงานวิจัย
• แต่ละมหาวิทยาลัยมีสาขาวิจัยหลัก เช่น  Next Gen Internet, SW technology, Wireless communication

ซึ่งอาจเกิดจากรัฐเป็นผู้ก าหนด หรือมหาวิทยาลัยก าหนดเอง 
• เงินทุนตั้งต้น: 70% เป็นทุนจากรัฐ และ 30% จากทุนร่วมของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน
• ค่าใช้จ่ายในการวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก: 90% เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐ และ 10% จากมหาวิทยาลัย
• การประเมินจัดท าขึ้นทุก 2 ปี หากผลการประเมินอยู่ในระดับล่างสุด  (  bottom 10-20%) จะถูกตัดจากโครงการ 
• ขนาดของเงินวิจัยท่ีสนับสนุนรายปี จะปรับเปล่ียนตามผลการประเมิน 

ประเภท สาขาที่รฐัก าหนด สาขาที่มหาวิทยาลัยก าหนดเอง

สาขา ICT และ ICT convergence ICT, ICT convergence, specialized local industry related 
with ICT

คุณสมบัติ มหาวิทยาลัยท่ีมีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ ICT ซึ่งมีอาจารย์
มากกว่า 8 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 40 คน

มหาวิทยาลัยท่ีมีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ ICT ซึ่งมีอาจารย์มากกว่า 
5 คน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 20 คน

งบประมาณ 800 ล้านวอน/ปี และสูงสุดไม่เกิน 6 ปี (นับจากปี 2008) 500 ล้านวอน/ปี และสูงสุดไม่เกิน 6 ปี (นับจากปี 2008)



ข้อเสนอแนะด้านกลไกการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล
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รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความต้องการด้านก าลังคน จ าแนกรายทักษะอาชีพ 

ภาครัฐควรร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียหลักอย่างใกล้ชิด  
(หน่วยงานรัฐเอง ภาคการศึกษา และภาคเอกชน)

• ข้อมูลความต้องการในอนาคต: จัดให้มีการส ารวจก าลังคนดิจิทัลในอนาคต โดยอาจร่วมมือกับ
สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าให้จัดเก็บข้อมูลจากสมาชกิ และให้งบประมาณทีเ่หมาะสม 

• วิเคราะห์ช่องว่างของอุปสงค์ และอุปทานของก าลังคนด้านดิจิทัล  ตลอดจน การจัดท า
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อน รวมทั้ง การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ

จัดท ารายงานเพื่อกระตุ้นความรู้สึกเร่งด่วนในการแก้ปัญหา และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง

• ระบุประเด็นส าคัญ เช่น ปัญหาคืออะไร อะไรต้องท าและท าไม ความเสี่ยงหากไม่แก้ไขปัญหา

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ควรใช้เงินสนับสนุนจาก 
“กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ในการด าเนินการ

• จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลอย่างเร่งด่วน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง



ข้อเสนอแนะด้านดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (1)
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จ านวนก าลงัคนดจิิทัลจากตา่งประเทศ ที่มีทักษะสูงเข้ามาท างานในประเทศไทยเพิ่มขึน้

จ านวนผูผ้า่นการฝกึอบรม หลักสูตรเข้มข้นระยะสัน้ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ซึ่งมีความรู้ที่น าไปท างานได้จริง

จ านวนสถาบนัการศกึษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมในโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศกึษา และมีผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ

จ านวนนักศกึษา ที่ผ่านการศึกษาในรูปแบบทวิศกึษาหรือทวิภาคีที่เพิ่มขึ้น

จ านวนผูผ้า่นการสอบ มาตรฐานวิชาชีพ ICT ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น

ระยะสัน้ (ในแตล่ะปี)



ข้อเสนอแนะด้านดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (2)
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จ านวนบคุลากรวจิัยและพฒันาดา้นดจิิทัลในภาคเอกชนทีเ่พิม่ขึน้  
โดยใช้ข้อมูลจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน ซึ่งจัดท าโดยส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.) 

ระยะยาว

สัดสว่นการจา้งงานก าลงัคนดจิิทัลทีม่ีทกัษะสงูเพิม่สงูขึน้ 
โดยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการก าลังคนจ าแนกตามทักษะอาชีพ

การลงทนุของภาคเอกชนในอตุสาหกรรมดจิิทัลเพิม่ขึ้น 
โดยข้อมูลส่วนหนึ่งอาจรวบรวมได้จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI)

จ านวนผูจ้บการศกึษาดา้นดจิิทัลที่มคีณุภาพต่ าลดลง
โดยวัดจากสัดส่วนของผู้สมัครเข้าท างานและจ านวนก าลังคนที่รับเข้าท างานของภาคเอกชน 
ซึ่งข้อมูลอาจจัดเก็บเพิ่มเติมได้จากการส ารวจความต้องการก าลังคนจ าแนกตามทักษะอาชีพ


