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ผลกระทบของการวางก าลังคนหลัง COVID-19

❑ การพลิกผันจากเทคโนโลยี (Technology disruption)

Emerging jobs (Post COVID-19) ด้าน STEM

• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data, Artificial Intelligence, 
Machine learning, E-commerce, วิศวกรหุ่นยนต์ 

• ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software, Application, Digital 
Transformation, Automation, Cybersecurity, 
Internet of things

Emerging jobs (Post COVID-19) ด้านสังคม

• ผู้ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ
• ผู้สนับสนุนด้านสังคมและอารมณ์
• นักบ าบัดการพูดและภาษา
• นักบ าบัดคู่สมรสและครอบครัว
• ผู้ให้ค าปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิต

Emerging jobs

❑ สังคมสูงวัยและความหลากหลายของขั้นชีวิต

“Multistage Working Life Model”

• มนุษย์มีอายุยืนยาวขึ้น มีระยะเวลาท างานนานขึ้น มีมากกว่าหนึ่งอาชีพในช่วงชีวิต 

• ในแต่ละช่วงชีวิตอาจมีทั้งการศึกษาและการท างานผสมผสานกัน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือตอบโจทย์การท างานและชีวิต
ส่วนตัว มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบ 
Degree และ Non-degree สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกช่องทาง และมีปริมาณ
ของเนื้อหาที่พอเหมาะ (Bite-sized Learning)

World Economic Forum (WEF) ได้คาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2025 
งานประมาณ 85 ล้านต าแหน่งจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร และจะมีต าแหน่ง
งานใหม่เกิดขึ้น 97 ล้านต าแหน่ง โดยงานที่มีความต้องการมากขึ้นจะเป็นงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ

ท่ีมา : 1) WEF (2020) Future of jobs 2020 และ 2) Mckinsey Global Institute analysis

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก
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ผลกระทบของการวางก าลังคนหลัง COVID-19

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก

❑ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19)

• การเลิกเรียนและลาออกกลางคัน
• การสนับสนุนด้านการศึกษาจากครอบครัวลดลง
• งบประมาณด้านการศึกษาจากภาครฐัลดลง
• คุณภาพการศึกษาและการสอนลดลง
• สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเอกชนปิดตัวลง

Economic
crisis

• การเรียนรู้ที่ลดลงและขาดช่วง
• การเรียนที่ตกลง
• ความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาที่เพิม่ขึ้น
• ขาดการฝึกงานและการฝกึปฏิบตัิที่จ าเป็น

School
closures

ผลกระทบระยะสั้น
• การลดจ านวนพนักงานลงชั่วคราว 25% และเลิกจากถาวร 20%
ผลกระทบในระยะยาว
• คุณภาพของประชากรและแรงงาน ในอนาคตลดลง
• ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

1 ใน 5 ของเด็กและเยาวชนไทย ก าลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

ปัญหาของการเข้าถึงการศึกษาในยุคของ COVID-19

• จากการส ารวจนักเรยีนทุนเสมอภาคในพื้นที่ 29 จังหวัด พบนักเรียนที่ประสบ

ปัญหาการเรียน 271,888 คน (ไม่มีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า)

• สิ้นปีการศึกษา 2564 คาดว่าจะมีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา 65,000 คน

• Learning & Skill Losses → โอกาสในการท างานลดลง → ความ

ยากจนเรื้อรัง

❑ ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านอื่น ๆ

❑ ปัญหาช่องว่างระหว่างรุ่น (Generation Divide)

❑ เศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Gig Economy)

❑ การเปล่ียนขั้วอ านาจเศรษฐกิจโลก และโอกาสทางการศึกษา

❑ สถานการณ์การช่วงชิงแรงงานทักษะสูง (War of Talents)

❑ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ท่ีมา : 1) WEF (2020) Future of jobs 2020 และ 2) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ สอวช. 
(2563) โครงการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในโลกหลังโควดิ-19 และบทบาทของ อววน.

ท่ีมา : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ผลกระทบของการวางก าลังคนหลัง COVID-19

ทิศทางการปรับตัวของระบบอดุมศึกษาไทย
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จาก Content-based ไปสู่
Competency-based:
การสร้างการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก

จาก Supply-driven ไปสู่ 
Co-creation: การออกแบบ
โมเดลการศึกษาร่วมกับเอกชน

จาก Degree-oriented ไปสู่ 
Employability-oriented: การปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

จาก Three-stage life ไปสู่ 
Multi-stage life: การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จาก Institution-based ไปสู่ National 
credit bank: การจัดตั้งหน่วยงานกลาง
ส าหรับการสะสมหน่วยกิต

จาก Local perspective ไปสู่ Global 
perspective: การสร้างเมืองให้เป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่ระดับสากล

จาก กระจุก ไปสู่ กระจายโอกาสทาง
การศึกษา: การเพ่ิมการเข้าถึงการศึกษา 
ทั้งในเชิง Accessibility และ 
Affordability

จาก Supply-side ไปสู่ Demand-
directed financing: นโยบายการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์

Towards Creative Ecosystem:
การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และทุน
มนุษย์ โดยการพัฒนานิเวศสร้างสรรค์

จาก Limited access ไปสู่ 
Opened access:
การตรวจสอบมหาวิทยาลัยด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล

ที่มา : สอวช. (2564) (ร่าง) รายงานการศึกษาระบบอุดมศึกษาไทยในบริบทของประเทศพัฒนาแล้ว (ฉบับที่ 1: การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ)

INPUT EDUCATION OUTCOME/IMPACT

SUPPORT SYSTEM
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ผลกระทบของการวางก าลังคนหลัง COVID-19

แนวโน้มของการอุดมศึกษาในยุค Post covid-19

สถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ฉากทัศน์ในอนาคต

ท่ีมา: TDRI, สอวช. โครงการสู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจไทย ในโลกหลังโควิด-19 และบทบาทของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โควิด-19 เป็นตัวเร่งการใช้เทคโนโลยี
ในอุดมศึกษา (online + offline)

ม.รัฐ เปิดสอนออนไลน์ 
ท าให้รับนักศึกษาได้มาก 

ม.เอกชน ต้องสร้างความแตกต่างเพ่ือ
ความอยู่รอด

เกิดหลักสูตร reskill/upskill เป็น
ทางเลือกมากมาย

หลักสูตรนานาชาติเป็นที่นิยมมากขึ้น 
หลายคนชะลอการเรียนต่อต่างประเทศ

Demand การ reskill/upskill 
เพ่ิมขึ้น ตลาดหลักสูตรออนไลน์เติบโต

อัตราการเข้าถึง Internet เพ่ิมขึ้น
ต่อเนื่อง คนเข้าถึงการศึกษาได้มากข้ึน

เด็กไทยเกิดน้อยลง 19% 
ในรอบ 10 ปี 

งบประมาณ ม.รัฐ ลดลง

สถาบันอุดมศึกษามีรายได้
จากนักศึกษาน้อยลง

ปี 2564 อาจมีนักศึกษาจบใหม่
ว่างงานกว่า 500,000 คน

รัฐบาลมีนโยบาย co-payment 
อุดหนุนการจ้างงานเด็กจบใหม่

Half-life ของความรู้สั้นลง โดยเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี

ภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับ Lifelong 
learning มากข้ึน

ม.เปิด ไม่สามารถแข่งขันได้ จ านวน
นักศึกษาน้อยลง
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การจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)

สถานประกอบการ

สิทธิประโยชน์

นวัตกรรมกำรจัดกำรศกึษำ

พรบ.กำรอุดมศึกษำ พ.ศ.2562 มำตรำ 69

เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรอุดมศึกษำ รัฐมนตรีอำจเสนอสภำนโยบำยเพื่อเสนอ
ต่อ ครม. ให้มีมติให้สถำบันอุดมศึกษำ/ส่วนงำน จัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงไปจำกมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำได้

เครือข่ายความร่วมมือ

ครม./สภำนโยบำยฯ/สภำมหำวิทยำลัย

ข้อเสนอกำรประกันคุณภำพแบบใหม่ข้อเสนอ
มำตรฐำนกำรศึกษำใหม่

กรอบระยะเวลำกำรศึกษำ
กรอบหน่วยกิต
กรอบผู้สอน
กรอบผู้เข้ำศึกษำ
กรอบประกันคุณภำพเดิม
กรอบกำรปรับปรุงหลักสูตร

เกิดกำรผลิตบณัฑติทีม่สีมรรถนะตรงกับควำมตอ้งกำรของ
อุตสำหกรรม และทนัเวลำกบักำรใช้งำนของภำคอุตสำหกรรมที่มี
ควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว

เกิดนวัตกรรมกำรอดุมศึกษำที่ตอบโจทย์รูปแบบวถิีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไป ประชำชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มฐำนะเศรษฐกิจ
สำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มีคุณภำพได้มำกขึ้น 

เกิดรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทีย่ืดหยุ่น สำมำรถจัดกำรศึกษำให้แก่
ผู้เรียนได้ แม้สภำพแวดล้อมที่ไม่เอือ้อ ำนวย หรือเกิดวิกฤติกำรณ์
ทำงสังคมและเศรษฐกิจ

เกิดกำรพลิกโฉมกำรผลติก ำลงัคนของระบบอุดมศึกษำของ
ประเทศ

ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

1

2

3

4

Sandbox

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง
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โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
แนวทางการขับเคล่ือน 3 เรื่องหลัก

1. กำรก ำหนดกลุม่อดุมศกึษำเชิงยทุธศำสตร์
(Strategic Focus)

พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน (Performance) และศักยภำพ (Potential) ของ
สถำบันท่ีเป็นอยู่หรือมีอยู่แล้ว มีลักษณะบ่งบอกถึงกลุ่มสถำบัน 
(Differentiator)

2. กำรขับเคลือ่นเชิงระบบ (System Drivers)
• ระบบประกันคุณภำพในอนำคต (Quality Management Framework)
• เงินสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน
ของสถำบันอุดมศึกษำโดยใช้วิธี Value-based Finance

• ระบบธรรมำภิบำล (Governance and Accountability)
• กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ (Workforce 

Engagement)
• รูปแบบกำรท ำงำนแบบร่วมมือกัน (Collaboration Facilitation 

Platform)

3. กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำตำมจดุเนน้ 
(Re-positioning Plan)

โดยกระบวนกำร สร้ำง เพ่ิม ลด ตัดออก ไปสู่กำรปฏิรูปเปล่ียนแปลง หรือกำร
สร้ำงโดยท ำเป็นข้อตกลงกำรด ำเนินงำน (Performance Agreement) ด้วย
กำรสนับสนุนของหน่วยงำนต้นสังกัด

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง
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แพลตฟอร์มพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนภาคการผลิตและบริการ

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

วิศวกร
10,000 คน/ปี

นักวิทยาศาสตร์
10,000 คน/ปี

วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
สมรรถนะสูงตามความต้องการ

ของสถานประกอบการ

รองรับอุตสาหกรรมของประเทศ 
อาทิ BCG2, 

12–S-Curve

สถานประกอบการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ระบุ
ความต้องการ

Platform การพัฒนาก าลังคน1

1. Upskill & Reskill

2. สถานประกอบการร่วมจัดการศกึษา 
(CWIE/Sandbox)

3. Employment & Career 
Development

+

Platform

1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการจ้างงาน 2 รองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

ในปี 2570 
สัดส่วนก าลังคนสมรรถนะสงู 1

เพิ่มขึ้นเป็น 25%2

(ปี 2563 สัดส่วน 15.1%)3

Super KPIเครือข่ายสภาคณบดวีิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และสภาคณบดี
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
(สถาบันอุดมศกึษา 66 แห่ง)

Impact 

• ก าลังคนสมรรถนะสูง > 20,000 คน/ปี
รองรับการลงทุน > 70,000 ลบ./ปี

(ท่ีมา :
1. กลุ่มแรงงานทักษะสูง ตามนิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เช่ียวชาญ และช่างเทคนิค ซึ่งรวมถึง วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ช่างเทคนิคนักบริหารจัดการ

งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_OCU_EN.pdf เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565).
3. แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดย สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ก าหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูง เป็นร้อยละ 25 ของแรงงานท้ังหมด ภายในปี 2579
4. ค านวณจาก https://ilostat.ilo.org/data/ (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565)
5. สัดส่วนแรงงานทักษะสูง (ปี 2563) 2563 สิงคโปร์ 59.9% ญี่ปุ่น 25.9% เกาหลีใต้ 39.1% มาเลเซีย 28.2% เวียดนาม 13.2% (ค านวณจาก https://ilostat.ilo.org/data/ ) 8



ที่มา : สป.อว. (2564)

จ านวนบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่จบการศึกษาในปี 2564

• ปี 2564 มีการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จ านวนทั้งสิ้น 35,033 คน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ านวนทั้งสิ้น 27,241 คน
• สาขาที่มีการผลิตมากท่ีสุด ได้แก่ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Talents Pool
ครอบคลุม 

• 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
• 5 งานวิจัยขั้นแนวหน้า
• 5 สาขาดนตรี

Talent 
UtilizationUpdate & 

Feedback

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
❑ ภาคเอกชน 
❑ สถาบันการศึกษา
❑ หน่วยงานภาครัฐ 
❑ ....................

❑ หน่วยงานภาครัฐ
❑ สถาบันการศึกษา
❑ บุคคล
❑ …………………….

Update & 
Feedback

1

2

3

การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย (Talent Thailand)

จ านวน
ข้อมูล*
17,681 

ชุด 

*  นั บ ซ้ า ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ

จ านวนนักวิจัย
7,372 คน

จ านวนสาขา
การวิจัย

234 สาขา

จ านวนสาขา
ความเชี่ยวชาญ
1,717 สาขา

จ านวน 
application
4,064 
ผลงาน

• ดนตรี
• ศิลปะ
• ปราชญ์ชาวบ้าน

การพัฒนาแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย (Talent Thailand)

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง
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การพัฒนาแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการด าเนินการเรื่องก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศไทย (Talent Thailand)

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

10
กลุ่ มอุ ตส าหกรรม

5
ง า น วิ จั ย
ขั้ น แ น ว ห น้ า

5
ส า ข า ด นต รี

* อยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร จั ด ท า

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ

ดิจิทัล การแพทย์
ครบวงจร

หุ่นยนต์

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อาหาร ยานยนต์
แห่งอนาคต

การท่องเที่ยวกลุม่
ผู้มีรายได้สูงและการทอ่งเที่ยว

เชิงสุขภาพ

ควอนตัม อวกาศ ฟิสิกส์พลังงานสูง อาหารแห่งอนาคต

พื้นเมืองสี่ภาค
และชาติพันธุ์

แจ๊ส คลาสสิคตะวันตก ไทยสมัยนิยม 

เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ

วัสดุขั้นสูง

ไทยเดิม 

การบินและ
โลจิสติกส์

https://talent.nxpo.or.th 11



สิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนาก าลังคน

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

กิจกรรม สิทธิประโยชน์ เงื่อนไข

การจ้างงาน (ใหม่) Thailand Plus Package (กรมสรรพากร)
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานบุคลากรด้าน STEM

BOI
• เงินสนับสนุนค่าจ้างบุคลากร (ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ี 
2/2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น)

Thailand Plus Package (กรมสรรพากร)
• 1.5 เท่า (1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2565)

BOI
• 50% ไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี 
(<100,000 บาท/คน/เดือน) ส าหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้น (จัดตั้งไม่เกิน 5 ปี)

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร Thailand Plus Package (กรมสรรพากร)
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

BOI
• เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร (ประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ี 1/2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง)

Thailand Plus Package (กรมสรรพากร)
• 2.5 เท่า (1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2565)

BOI
• 50% ไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี 
(<100,000 บาท/คน)

การรับ นศ. เข้าฝึกปฏิบัติงาน BOI
• ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 21- 22/2564 (Merit –

based Incentives)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 200 
ของเงินลงทุน

การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม BOI 
• ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 21- 22/2564 (Merit –

based Incentives)

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีกร้อยละ 100
ของเงินลงทุน
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มาตรการ Thailand Plus Package

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

• กำรจ้ำงงำนบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม
อย่ำงน้อย 300 ต ำแหนง่งำน/ตอ่ปี

• หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะ
บุคลำกรของประเทศ
อย่ำงน้อย 200 หลักสตูร/ตอ่ปี

• 20 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรรัฐมนตรีฝ่ำยเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 3/2562 มอบหมำย อว. ก ำหนดหลักสูตรและสำขำกำรศึกษำเป้ำหมำย จัดท ำกลไกกำรพัฒนำบุคลำกรทักษะ
สูงร่วมกับภำคเอกชน พิจำรณำรับรอง ประกำศหลักสูตร และสำขำกำรศึกษำเป้ำหมำยร่วมกับ สกพอ. จัดท ำร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ร่วมกับกระทรวงกำรคลัง

• ประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ ฉบับที่ 392 และ 393 เรื่องหน่วยรับรองกำรจ้ำงแรงงำนลูกจ้ำงที่มีทักษะสูงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์ 
(STEM) และรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำบุคลำกร (มีผลย้อยหลัง 1 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2563)

• ครม. อนุมัติขยำยระยะเวลำมำตรกำรต่อไปในปี 2564-2565

Thailand Plus Package

2. กำรรบัรองหลกัสตูรฝกึอบรมเพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีในกำรส่งบุคลำกรเข้ำรบักำร
ฝึกอบรม 2.5 เท่ำ

1. กำรรบัรองกำรจำ้งแรงงำนลกูจำ้งที่มีทักษะสูงด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ หรือคณิตศำสตร์

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีในกำรจ้ำงงำนบุคลำกรด้ำน STEM 
1.5 เท่ำ

Impact

• เพิ่ม productivity ของ 
workforce ร้อยละ 10 ของก าลัง
แรงงานระดับอุดมศึกษา 
(500,000 คน/ปี)

Platform

ให้สิทธิประโยชน์

หน่วยรับรอง

• หน่วยฝึกอบรม

• ประสาน
ผู้ประกอบการ

13
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การส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูงด้าน STEM การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้าน STEM

บริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีจ้างพนักงานใหม่ด้าน STEM สามารถน าค่าจ้าง
พนักงานต้ังแต่ วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 150%

บริษัทท่ีส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก อว . 
สามารถน าค่าใช้จ่ายต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% 

มีการรับรองแล้ว 1741 ต าแหน่งงาน จาก 58 บริษัท มีการรับรองแล้ว 540 หลักสูตร จาก 56 หน่วยฝึกอบรม

รายได้รวม
ในปี 2565

ภาษีเงินได้รวม
ในปี 2565

รายได้รวม
ของลูกจ้างตลอดชีพ

บริษัท
ได้ลดหย่อนภาษี

จ านวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม

จ านวนบริษัท
ท่ีได้รับสิทธิประโยชน์

บริษัท
ได้ลดหย่อนภาษี

14



แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

• อบรมเชิงปฏิบัติกำร Internet of Things (IoT)

• หลักสูตร Innovation Process for Innovative 

Business

• Python Programming

• Content Marketing Masterclass

• Data Analytics “เพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันด้วยกำร

วิเครำะห์ข้อมูล”

• พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ำมพรมแดน (Cross-Border 

Electronic Commerce)

• Chatbot for Line and Facebook Messenger 

Platform

• กำรวิเครำะห์ผลผลิตที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด

อย่ำงทันท่วงที

• Finite Element Analysis with SOLIDWORKS

• กำรประเมินคำร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon 

Footprint of Products: CFP)

ติดตามหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่

www.stemplus.or.th

ตัวอย่างหลักสูตรที่ผ่านการรบัรองจาก อว.
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แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

สถิติการขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแยกตามอตุสาหกรรม

2

3

307

26
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270
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37

64

73

47

30

45

34

0 50 100 150 200 250 300 350

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพ่ืออุตสาหกรรมเป้าหมาย

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ป้องกันประเทศ

การแพทย์ครบวงจร

ดิจิทัล 

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

การบินและโลจิสติกส์

หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม

อาหารแห่งอนาคต

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

การท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ยานยนต์แห่งอนาคต

1
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System Integration

Security Assessment

Security Configuration

Data and Statistical Analytics

Design Thinking

Digital Marketing

Project Management and Development

Marketing & Business Development

Data Visualization & Data Engineering

Data Science

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

สถิติ Future Skills Set ของหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติ 10 อันดับแรก

2

3

1
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ยานยนต์แห่งอนาคต

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

การท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

อาหารแห่งอนาคต

หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

การบินและโลจิสติกส์

เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

ดิจิทัล

การแพทย์ครบวงจร

ป้องกันประเทศ

อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนา

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

สถิติการจ้างงานทกัษะสูงแยกตามอตุสาหกรรม 

2

3
1
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Logistic Software Consultant

Process Engineer

Software Tester

System Analyst

สัตวบาล

Software Developer

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

วิศวกร 

เภสัชกร

Software Engineer

แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

สถิติการจ้างงานทกัษะสูงแยกตามต าแหน่งงาน 10 อันดับแรก และอัตราเงินเดือน

2

3

116-75K

19-29K

15-36K

26-40K

22-66K

18K

22-60K

18-65K

20-69K
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แนวทางการพัฒนาก าลังคนในกลุ่ม STEM เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง

มาตรการส่งเสรมิการพัฒนาบุคลากรทักษะขัน้สูง (ภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

Defense

HRD

Aviation& 
Logistics

Circular  
Economy

Auto & 
Robotics

Next-Gen
Automotive

Digital 
Economy

Food for the 
Future

Med &  
Wellness 
Tourism

Smart
Electronics

Biofuels & 
Biochem

Medical 
Hub

Agro &  
Biotech

คุณสมบัติ :
• ต้องเป็นหลักสูตรการพัฒนาทักษะของลูกจา้งที่มีสัญชาติไทย

• หลักสูตรการฝึกอบรม

• หลักสูตรการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง /ทักษะพิเศษ (Advanced Technology Training) ที่ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.)

• ค่าใช้จ่าย HRD ที่เสนอต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน / มาตรการอื่น ๆ ภายใต้โครงการเดียวกัน

- Financial Support -

ประเภทการอบรม: External Training ประเภทการอบรม: In-house Training

ของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ
ภายนอก*

50%≤ ของค่าใช้จ่าย
การฝึกอบรม*

50%≤

oการฝึกอบรมจะต้องเสร็จส้ินภายใน 2 ปี
o≤ เงินสนับสนุนการฝึกอบรมลูกจ้าง 100,000 บาท/ คน
o≤ 5 ล้านบาท/บริษัท

1 2 3คุณวุฒิ : 
อาชีวศึกษาขึ้นไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 10% ของจ านวน
ลูกจ้างทั้งหมด และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 คน 

หมายเหตุ: *รายการค่าใช้จ่ายและหลักเกณฑ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ก าหนด

ลูกจ้างสัญชาติไทย

20



โดย ศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จ 
(STEM One-Stop Service)

แหล่งเชื่อมโยงความร่วมมอื
238 องค์กร

171 บุคลำกร STEM

การสนับสนุนด้านการพัฒนาก าลังคน

540 หลักสูตร

298 Advanced Technology

• สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน

• โครงกำรพัฒนำก ำลังคนภำยใต้
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

บริการจับคู่ความรว่มมือระหวา่ง
ผู้ประกอบการและอุดมศึกษา

• Co-creation 

• CWIE/สหกิจศึกษำ 14 รำย

• Upskill/Reskill บุคลำกร 
• 6 หลักสูตร
• 8 องค์กร
• 128 รำย

• Job Matching 7 ต ำแหน่ง
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ศูนย์ประสานงานแพลตฟอรม์พัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
( STEM One-Stop Service: STEM OSS )

ช่วยอ านวยความสะดวก

◉ ประสำนงำนจับคู่กำรจ้ำงงำนบุคลำกรสมรรถนะสูงให้แก่สถำนประกอบกำร

◉ ประสำนงำนกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำทักษะให้แก่บุคลำกรภำยในองค์กร

◉ สร้ำงควำมร่วมมือในกำรผลิตบุคลำกร ระหว่ำงภำคกำรศึกษำและภำคอุตสำหกรรม

◉ ประสำนงำนให้เกิดกำรจัดตั้งศูนย์ Industrial Training Center ( ITC )

◉ ประสำนงำนด้ำนข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบกำรจะได้รับจำกกำรสร้ำงควำม 
ร่วมมือผ่ำนแพลตฟอร์ม 

ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติม : คุณพรนิภำ 064-563-5429

แจ้งควำมประสงค์ได้ที่  

www.stemplus.or.th/oss
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info@nxpo.or.th

https://www.facebook.com/NXPOTHAILAND

https://twitter.com/NXPO_TH

NXPO - สอวช.


