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ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 
ณ เมืองไทเป ประเทศใตห้วัน  

จัดท าโดย นางสาววรินทร์ จิตตยานุรักษ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

ส่วนที่ 1 เนื้อหา องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย หน่วยปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เก่ียวกับการก าหนดกลยุทธ์และริเริ่มในการปรับเปลี่ยนและการจัดการเก่ียวกับการท างานในอนาคต และเผยแพร่ให้กับ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

1.2  สรุปเน้ือหาจากการสัมมนาซ่ึงประกอบด้วยการน าเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ อภิปรายแลกเปลี่ยนระหว่าง 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วม การระดมความคิดกลุ่ม การศึกษาดูงาน โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังน้ี 
   
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (Mega Trends)  
            เม่ือกล่าวถึงความยั่งยืนซ่ึงเป็นแนวทางในการสร้างสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในยุค
ปัจจุบันความยั่งยืนจะขับเคลื่อนด้วย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหาของสังคม และการวางกลยุทธ์ระยะยาว ซ่ึง
ต่างจากยุคแรกที่ขับเคลื่อนด้วย กฏระเบียบ ความเสี่ยง และการบริจาคเพื่อการกุศล ซ่ึงส่งผลระยะสั้น จากสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่ออนาคตในการท างาน การเพิ่มผลิตภาพ และความความยั่งยืนในเอเซียและแปซิฟิค  โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
(Mega Trends) ที่ส่งผลกระทบ ได้แก่  
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ อาทิ น้ าท่วม พายุใต้ฝุ่น ภัยแล้ง อุณหภูมิที่สูงขึ้น คลื่นความร้อน ระดับน้ าทะเลที่
สูงขึ้นอันเน่ืองจากการละลายของน้ าแข็งขั้ว่โลก ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต เช่น ท าให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง  ขาดแคลนพื้นที่ท าการเกษตร และการขาดแคลนพลังงานที่จะน ามาใช้ในการผลิต ส่วนผลกระทบต่อด้าน
สุขภาพ เช่น การได้รับบาดเจ็บ การเสียชีวิต การแพร่ระบาดของโรคภัย (มาเลเรีย ไข้เลือดออก) การขาดแคลนน้ าดื่มและ
อาหาร  
 การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ โดยทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังจะหมดไป เช่น ถ่านหิน แกส น้ ามัน การขาด
แคลนทรัพยากรน้ า ใน South Asia และ East Asia Pacific ใช้น้ ามากที่สุด และมีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ าในระดับสูง    
 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในด้านสัดส่วนของวัย จะมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของจ านวนประชากรผู้สูงอายุมากกว่าวัยท างาน ขณะที่สัดส่วนของประชากรวัยท างานปรับตัวลดลง จากการที่อัตรา
การเกิดน้อยลง อายุเฉลี่ยของประชากรจะมีอายุยาวขึ้น ด้านเพศที่แนวโน้มประชากรเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย สิ่งเหล่าน้ีล้วน
ส่งผลต่อแรงงานและผลิตภาพในอนาคต 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีค าถามว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) หุ่นยนต์ และระบบ
อัตโนมัติ จะมาแย่งงานมนุษย์หรือไม่ ข้อมูลในกลุ่มประเทศ OECD พบว่าอัตราการเติบโตของการจ้างงานมีแนวโน้มชะลอตัว
และผลิตภาพที่ลดลงเป็นปรากฏการณ์โดยรวม จากข้อมูลสถิติของประเทศเกาหลี พบว่ามีจ านวนการใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น 
และจากการวิจัยเก่ียวกับประเด็นหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์จะมาแย่งงานของแรงงานหรือไม่ เม่ือสอบถามแรงงานว่ามีการ
เตรียมความพร้อมหรือไม่ 72% ตอบว่ารู้ว่าจ าเป็นที่ต้องเตรียมพร้อมแต่ท าได้ยาก 14% หรือน้อยกว่าน้ันตอบว่าเตรียมพร้อม
แล้ว สิ่งที่ตามมาท าให้เกิดความกลัวและมีมุมมองทั้งทางบวกและทางลบ โดยด้านลบ มองว่า งานของพวกเขาอยู่ในภาวะ
อันตรายในการถูกแย่งงานจากการใช้หุ่นยนต์มากขึ้น การจ้างงานและค่าจ้างจะลดลง มีความยากที่พวกเขาจะได้งานที่เขาไม่มี
ทักษะ มีเพียงส่วนน้อยที่มองเห็นโอกาสที่จะพัฒนาอาชีพหรือทักษะใหม่ได้ ส่วนมุมมองด้านบวก มองว่า เม่ือมีการใช้เทคโนโลยี
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จะท าให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ เกิดความต้องการใหม่ ซ่ึงท าให้เกิดต าแหน่งงานใหม่ๆ ที่จะท าให้ มีรายได้ที่สูงขึ้น เช่น 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ และอ่ืนๆ ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น  
 นอกจากน้ีเม่ือมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบบการผลิต การปรับเปลี่นยนสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0 หรือ 
Smart Manufacturing  ตัวอย่างของประเทศใต้หวัน ซ่ึงน าเสนอโดย ITRI จะท าอย่างไรให้สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบการ
ผลิตและซัพลายเชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดเวลาสู่ตลาด และเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ โดยผลักดันให้เกิด Cyber-Physical 
Systems นอกจากการใช้เทคโนโลยีแล้ว ข้อมูล และคน ถือเป็นหัวใจส าคัญเช่นกัน โดยกล่าวว่า “Data is the king, domain 
knowhow is the key,  Employee centered innovation” 
 นโยบายการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของใต้หวัน โดยการก าหนดกลยุทธ์ Smart Machinery ขณะเดียวกัน
มีการพัฒนา Smart Machinery Solution การสร้างระบบนิเวศน์ Smart Machinery Industry  Ecosystem การก าหนด
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ และการส่งเสริมผู้ประกอบการใต้หวันที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศ ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิต เช่น การใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ Data Analytic และ AI ในการสร้างคุณค่า ท าให้เกิดความแม่นย า และรวดเร็ว 
ส่งผลต่อผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริม พัฒนาและให้ความรู้ผู้ประกอบการ โดยจัดตั้ง Taiwan Smart 
Manufacturing Demo Site ที่  Taichung เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิต การผลิตแบบ Smart Manufacturing รวมถึงเป็น
ศูนย์วิจัย พัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการใต้หวัน ดังภาพ 
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 แนวโน้มของการท างานในอนาคตและทักษะอนาคต 
 จากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่เป็น Mega Trends ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี ในการเสวนา
ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลี  สิงค์โปร สหรัฐอเมริกา และใต้หวัน ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการท างานในอนาคต สรุปดังต่อไปน้ี 
 การเกิดต าแหน่งงาน อาชีพใหม่ๆ และมีความต้องการเพิ่มขึ้น อาทิ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI 
(Artificial Intelligence) และ Machine Learning ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กระบวนการระบบอัตโนมัติ นักพัฒนาซอฟท์แวร์และ
แอฟพลิเคชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เป็นต้น ส่วนงานที่มีแนวโน้มจะมีความ
ต้องการลดลง อาทิ พนักงานประกอบชิ้นส่วน พนักงานคีย์ข้อมูล เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลลูกค้า งานด้านบัญชีและตรวจสอบ งาน
ด้านธุรการ งานด้านปฏิบัติการทั่วไป พนักงานบันทึกสต๊อคและวัตถุดิบ และจะมีบางงานหายไปหรือถูกควบรวมกับงานอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น งานพิมพ์ข้อมูลถูกควบรวมกับงานต าแหน่งอ่ืนๆ เป็นต้น   
 ความต้องการทักษะที่มีความจ าเป็นในอนาคตเพิ่มมากขึ้น อาทิ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิง
นวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การออกแบบทางเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ภาวะผู้น าและการมีอิทธิพลโน้มน้าวผู้อ่ืน ความฉลาดทางอารมณ์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  รวมถึงทักษะการท างาน
ร่วมกับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (Co Bot) และทักษะที่ส าคัญที่สุดคือทักษะในการเรียนรู้ 
 ลักษณะการท างานเป็นแบบยืดหยุ่น และชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์ในอนาคตมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากการใช้
เทคโนโลยี การท างานไม่จ าเป็นต้องอยู่ในส านักงาน เพียงแต่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ทได้ก็สามารถท างานได้ จะเป็นลักษณะ
การท างานแบบไร้ส านักงาน การประกอบกิจการหรือด าเนินธุรกิจได้โดยมีพนักงานจ านวนน้อย หรือบางครั้งมีแค่เจ้าของและ
พนักงานไม่ก่ีคนเท่าน้ัน ก็สามารถเปิดหรือด าเนินกิจการได้ 
 การจ้างงานในอนาคตจะเป็นการจ้างงานแบบสัญญาก าหนดระยะเวลา การจ้างงานชั่วคราว หรือจ้างเป็นราย
โครงการ การอพยพย้ายถิ่นของแรงงาน การจ้างแรงงานต่างด้าว การท างานแบบอิสระหรือฟรีแลนซ์ มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากกว่า
การจ้างประจ า ทั้งน้ีมีความกังวลด้านการดูแลและการคุ้มครองหรือได้รับการคุ้มครองน้อยกว่าแรงงานที่ท างานสัญญาจ้าง
ประจ า และสัญญาแรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน การจ้างงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงาน มีควรพิจารณาและปรับปรุง
ระบบการดูแลค่าจ้าง สวัสดิการของกลุ่มแรงงานที่ท างานแบบอิสระหรือฟรีแลนซ์ ให้ครอบคลุมมากขึ้น 
 การขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากสังคมสูงวัย ท าให้มีแนวโน้มการขยายเวลาการเกษียณอายุงานให้ยาวออกไป การ
จ้างงานแรงงานเพศหญิงมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้มีการแนะน าแนวทางการก าหนดนโยบายในการออกแบบดูแลแรงงานหญิง อาทิ 
นโยบายเก่ียวกับความเท่าเทียมทางเพศทั้งระดับภายในครอบครัวและในระดับสังคม นโยบายด้านความสมดุลระหว่างการ
ท างานและครอบครัว การเอ้ืออ านวยการดูแลบุตรอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการใช้ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ มาช่วยแบ่งเบาใน
บางลักษณะงานที่ขาดแคลน ซ่ึงต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมในแต่ละสังคมและประเทศ  
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 แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะส าหรับอนาคต 
 การสัมมนายังได้มีการน าเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาและพัฒนาทักษะส าหรับอนาคต ของประเทศ
สิงค์โปร โดย Skill Future Singapore ก่อตั้งปี 2016 เพื่อเตรียมพร้อมพัฒนาความเชี่ยวชาญทักษะอนาคตและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนสิงค์โปร  โดยสร้างระบบนิเวศน์ที่เอ้ืออ านวย ได้แก่ ประชาชนระดับบุคคล  ผู้ประกอบการหรือ
นายจ้าง ผู้ให้บริการด้านการศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย  โดยรัฐบาลมีการก าหนดนโนบายอย่างมีทิศทาง ด้านการ
พัฒนาทักษะ (Re-Up Skills) งาน สาขาอาชีพ และอุตสาหกรรมที่เป็นทิศทางเป้าหมายของประเทศ รัฐให้งบประมาณการ
ผลักดันผ่านโปรแกรมสนับสนุนต่างๆ ให้กับประชาชน นายจ้าง สถาบันการศึกษา ท าให้ประชากรสิงค์โปรมีความตระหนักใน
การเรียนรู้ พัฒนาทักษะ สายงานอาชีพของตน ในรูปแบบสะสมเครดิต ผ่านแอฟพลิเคชั่น ท าให้ประชากรมีความตื่นตัวในการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง โดยมีผลอัตราการพัฒนาเพิ่มขึ้น 48% ในปี 2018 ดังภาพ 
 

 
  
 นอกจากการสร้างระบบนิเวศน์แล้วได้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะอนาคต หรือการน าพาทุกคนไปสู่ New 

Curve โดยประการแรกต้องระบุทักษะที่ต้องการในอนาคต จากน้ันเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและท าแผนอัตราก าลังที่มี
ความต้องการ โดยรัฐต้องเข้าไปช่วยอุตสาหกรรมเดิมปรับเปลี่ยนสู่อุตสหกรรมเป้าหมายใหม่ สนับสนุนภาคอุตสหกรรมให้เกิด
การ Cross Cutting เช่น Grab Delivery เป็นการผสานธุรกิจขนส่งกับธุรกิจอาหาร การแนะน าผู้ประกอบการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหาร และโมเดลธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลกร เพิ่มทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต 

 ด้านการสรรหาคนเก่ง (Talent) และสรรหาคนมีทักษะที่ต้องการ  การใช้กลยุทธ์ 4B เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ได้แก่ กลยุทธ์ BUY โดยวิธีการจ้าง ซ้ือตัว Top Talent  กลยุทธ์ BUILD โดยการพัฒนาเองภายในองค์กร กลยุทธ์ 
BORROW โดยสรรหาจากพาทเนอร์ Outsourcing จ้างแบบไม่ประจ า และกลยุทธ์ BOT หรือการให้หุ่นยนต์มาท าแทน ทั้งน้ี
การสรรหาในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญจากสิงค์โปร ได้ให้แนวทางว่า ผู้จ้างควรใช้วิธีการ รูปแบบใหม่ในการสรรหา คัดเลือกมากกว่า
การพิจารณาจาก CV เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากงานในอนาคตเปลี่ยนไป ต้องสรรหาคนที่ฟิตหรือเหมาะกับองค์กร ในด้าน
วัฒนธรรม ทัศนคิ ความสนใจ บุคลิก ประสบการณ์ ความสามารถ มากกว่าระดับการศึกษาเท่าน้ัน ตัวอย่างรูปแบบการสรรหา 
คัดเลือกในอนาคต เช่นการใช้ Psychometric Assessments ซ่ึงพยากรณ์ได้แม่นย ามากกว่าการสัมภาษณ์แบบเดิมซ่ึงไม่
สามารถประเมินด้าน Soft Side ได้ การใช้ Games Based Assessments เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจ การ
ปรับตัว การท างานเป็นทีม การใช้ Chat Bot การสัมภาษณ์ผ่านวิดิโอทางมือถือ โดยมีซอฟท์แวร์ในการวิเคราะห์ บุคลิก 
พฤติกรรม ทัศนคติ จากวิธีการสื่อสาร การตอบค าถาม ซ่ึงอาจเหมาะกับงานบางต าแหน่ง นอกจากน้ีการใช้เทคโนโลยี AI 
(Artificial Intelligence) และ Machine Learning ในการวิเคราะห์พฤติกรรม ทัศนคติ วัฒนธรรมที่เหมาะกับองค์กรแล้ว ยัง
น ามาใช้ในงาน HR ในการวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของแต่ละต าแหน่ง การจัดการคนเก่ง เส้นทางอาชีพ การรักษาและ
สร้างความผูกพันของพนักงานอีกด้วย 



การจัดท ารายงานภายหลังการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ (ฉบับปรับปรุง เม.ย. 2561) 
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาต ิ
 

หน้า 5 ของ 7  

 นอกจากน้ีผู้เชี่ยวชาญมีการน าเสนอแนวคิด Universal Basic Income หรือ UBI ซ่ึงมีแนวคิดว่าทุกคนมีสิทธ์ิเท่า
เทียมในการได้รับรายได้ขั้นต่ าเพื่อการด ารงชีพ ส าหรับปัจจัย 4 โดยมีความเชื่อทางบวกว่า เม่ือคนมีรายได้พื้นฐานเพียงพอแล้ว
จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นทางออกในการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ในยุคที่มีแนวโน้มว่าอนาคต
เทคโนโลยีและหุ่นยนต์จะมาแย่งงานคนมากกว่าสร้างงานใหม่ แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งในอีกมุมมองว่า ยิ่งจะเป็นการสนับสนุนให้คน
ไม่ช่วยเหลือตนเอง เกียจคร้าน และไม่พัฒนาตนเองยิ่งขึ้นหรือไม่ และรัฐจะหางบประมาณมาสนับสนุนรายได้ต่อเดือนให้ทุกคน
ได้หรือไม่ 

  
 การศึกษาดูงาน Showroom Industrial Technology and Research Institute (ITRI) 
 Industrial Technology and Research Institute (ITRI) เป็นหน่ึงในสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นน าของ

ใต้หวันที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคม ITRI ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 และมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมของ
ไต้หวันจากการใช้แรงงานจ านวนมากไปสู่การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นไปที่ด้าน Smart Living, Quality Health และ 
Sustainable Environment มีบุคลากรทั้งสิ้น 6,222 คน มีส านักงาน 3 สาขา ได้แก่ Tainan, Hsinchu และ Taichung 
ผลงานที่ผ่านมา ITRI ได้บ่มเพาะบริษัทให้มีนวัตกรรมมากกว่า 280 บริษัท ในการเข้าดูงานครั้งน้ี ได้เยี่ยมชมในพื้นที่ ITRI 
Showroom Mechanical and Mechatronics System Research Laboratories  ซ่ึงได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่ ได้
พัฒนาร่วมกับเครือข่ายให้กับบริษัทต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

 FOAMAGEN เป็นสเปรย์โฟมที่ใช้ในการแพทย์แทนการเย็บแผลในการผ่าตัดสมองที่ใช้เวลานาน ท าให้สะดวกยิ่งขึ้น 
 Puras Air PM 2.5 การผลิตเครื่องท าความสะอาดอากาศก าจัดฝุ่น 2.5 PM ซ่ึงวางขายในท้องตลาดในปัจจุบัน  
 LCD Waste Recycling System ระบบรีไซเคิลขยะที่เป็นจอ LCD ซ่ึงสามารถก าจัดผลึกเหลวอินเดียมและแก้ว

ออกจากแผง LCD แล้วท าให้บริสุทธ์ิและน ากลับมาใช้ใหม่ 
 Teleoperated Drone System น าไปใช้ลาดตระเวนในสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อเผ้าระวังความปลอดภัย แทน

การใช้คน ต ารวจ หรือ รปภ จ านวนมาก เช่น การลาดตระเวนทางอากาศ เขื่อน การตรวจสอบลุ่มน้ าและสะพาน โดยสามารถ
ส่งข้อมูลทั้งภาพและเสียงผ่านเครือข่าย 4G และ Wi-Fi ได้อย่างรวดเร็ว 
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 สรุปข้อคิดเห็นจากการระดมสมองของแต่ละกลุ่มและมุมมองผู้เขียน 
 กล่าวโดยสรุปจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น แนวทางในการเตรียมความพร้อม

รับมือทักษะและงานในอนาคต ควรมีกลไกขับเคลื่อนของแต่ภาคส่วน ดังน้ี 
 1. ภาครัฐก าหนดนโยบาย มาตรการส่งเสริม สนับสนุนต่างๆ อาทิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อกระตุ้นในประชาชนทุก

เพศ ทุกวัย พัฒนาตนเองตลอดเวลา และส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงเส้นทางอาชีพ ทักษะที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม โดยมุ่งเน้น
เพื่อพัฒนาทักษะอนาคต เพื่อตอบต าแหน่ง สาขาเป้าหมายที่ต้องการในอนาคตของประเทศ รวมถึงก าหนดมาตรการ ระบบ
สวัสดิการในการดูแลลูกจ้างท างานสัญญาจ้างชั่วคราว หรือแม้แต่ผู้ที่ท างานอิสระที่มีจ านวนมากขึ้นในอนาคต 
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 2. ภาคการศึกษา ผู้ให้บริการด้านพัฒนาบุคลากร ต้องพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ พัฒนา
ทักษะ (Re-Up Skills) โดยค านึงถึงชุดทักษะ (Skill Set) เพื่อให้ผลิตบุคลากรที่ตรงกับทักษะ สาขาที่ต้องการที่แท้จริง  

 3. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง สนับสนุนพนักงานให้พัฒนาทักษะ (Re-Up Skills) โดยการร่วมมือกับ
ภาคการศึกษา สถาบันพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะที่ต้องการ 

 4. ระดับบุคคล ลูกจ้าง พัฒนาทักษะที่ช่วยส่งเสริมสาขาอาชีพ ต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งเตรียมการส าหรับงาน
เดิมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาทักษะใหม่ที่จ าเป็นต้องมี 

 โดยทุกกลุ่มต้องร่วมมือกันในการเป็นกลไกผลักดันการเตรียมรับมือ พัฒนาทักษะแรงงานในอนาคตให้มีความพร้อม
และพัฒนาอย่างมีเป้าหมายและมีทิศทางต่อไป 

ส่วนที่ 2  ประโยชน์ที่ได้รับและการขยายผลจากการเข้าร่วมโครงการ  
 ประโยชน์ต่อตนเอง  
 ได้รับความรู้ แนวคิดเก่ียวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการท างานในอนาคต  
ความต้องการทักษะที่จ าเป็นในอนาคต และแนวทางการพัฒนาเพื่อรองรับการท างานและพัฒนาทักษะอนาคต การน ามา 
ประยุกต์ใช้ในการท างานในหน้าที่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายในกลุ่ม 
ประเทศสมาชิก  
 ประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 น าความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์เก่ียวกับการพัฒนาทักษะของบุคลากร การสรรหา ว่าจ้าง 
การปรับรูปแบบการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับทีมงานในองค์กร รวมทั้ง 
น าความรู้เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทักษะอนาคตมาใช้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของหน่วยงานต่อไป 
 ประโยชน์ต่อสายงานหรือวงการวิชาชีพในหัวข้อนั้นๆ  
 การเผยแพร่ความรู้ แนวคิดให้กับลูกค้าผ่านโปรแกรมอบรม สัมมนา การให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ 
การเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน ทักษะที่จ าเป็นในอนาคต การร่วมมือส่งเสริมปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะแรงงาน  
และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา  
 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วันนับจากวันสุดท้ายของโครงการ  
 การแชร์ประสบการณ์ ความรู้ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร ให้กับบุคลากรในหน่วยงานผ่าน Podcast และการ 
เขียนบทความ Productivity Knowledge หัวข้อ The Future of Work ช่วงเดือนกันยายน 
 กิจกรรมการขยายผลที่จะด าเนินการภายใน 6 เดือนหลังเข้าร่วมโครงการ  
 การสัมมนาแชร์ประสบการณ์ผ่าน Facebook Live ช่วงเดือนมกราคม 2020 ให้กับกลุ่มสมาชิกสถาบัน จากภาค 
อุตสาหกรรม ภาคบริการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆที่สนใจ รวมทั้งการน าความรู้มาพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรม 
อบรมการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะอนาคต โดยเพิ่มเน้ือหาการพัฒนาทักษะอนาคตที่จ าเป็นด้าน Soft Side 

ส่วนที่ 3 เอกสารแนบ  
 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 
 ก าหนดการฉบับล่าสุด (Program) 
 เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา (Training Materials) 
 เอกสารน าเสนอผลงานหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (Group Presentation) 

 
 


