แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ 5
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
เป้าหมายของการขับเคลื่อน :
ประเทศไทยจะสามารถผลิตกาลังคนทางด้านดิจิทัลที่เพียงพอและเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสั ง คมในยุ ค เศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการขั บ เคลื่ อ น ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีดิจิทัล (disruptive technology) และระบบนิเวศของสื่อใหม่ (new media
ecology) ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้บริบทความต้องการกาลังคน ลักษณะของการจ้างงาน ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของการพัฒนากาลังคนดิจิทัลเปลี่ยนไปจากเดิม การพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกาลังคนทางด้านดิจิทัลของภูมิภาค พัฒนา
ระบบนิเวศของการทางานรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นแกนกลางสาคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นศูนย์รวมธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบ
ใหม่ที่เป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนากาลังคนดิจิทัล
การพัฒนากาลังคนดิจิทัลมุ่งเน้น การสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยทางานให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ
ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนากาลังคนใน 3 กลุ่มหลัก
กล่าวคือ บุคลากรวัยทางานทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง
ตัวชี้วัดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 5 ในระยะ 5 ปี
เป้าหมายยุทธศาสตร์

2559
เป้าหมายรายปี
สถานะปัจจุบัน 2560
2561
2562
2563
2564
เป้าหมาย 1: บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน หรือมี
ความสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
ตัวชี้วัด (1) สัดส่วนการจ้างงานบุคลากร
ดิจิทัล (ICT professional) ต่อการจ้าง
ร้อยละ 1.51
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ 3
งานทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ากว่า
(2558)
1.8
2.1
2.5
2.7
ร้อยละ 3
ประเด็น: ร้อยละ 3 ของ 38 ล้านคน คิดเป็น 1.14 ล้านคน (professional) โดยร้อยละ 3 คิดจากค่าเฉลี่ยการจ้างงานด้านไอซีที
ของกลุ่มประเทศ OECD
ตัวชี้วัด (2) บุคลากรดิจิทลั ที่มีทักษะสูง
119,501 คน2
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ต่อปีของจานวน
ร้อยละ20 ร้อยละ20 ร้อยละ 20 ร้อยละ20 ร้อยละ 20
(2558)
บุคลากรดิจิทัลทั้งหมด

เป้าหมายยุทธศาสตร์

2559
เป้าหมายรายปี
สถานะปัจจุบัน 2560
2561
2562
2563
2564
ประเด็น: อัตราเพิม่ ของบุคลากรดิจิทัลที่เป็น high end เพิ่มขึ้นต่อปี ร้อยละ 20 เป็นสัดส่วนมากที่สุดที่ทางมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตได้ ถ้าเพิ่มได้ ร้อยละ 20 ต่อปีหมายความว่าจะได้ high end คิดเป็น ร้อยละ 25 ของ Total
Digital Workforce ในปี 2564 หรือ เพิ่มป็น 285,000 คน
เป้าหมาย 2: เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จานวน 20,000 งาน
ตัวชี้วัด (3) การจ้างงานในวิสาหกิจ
ร้อยละ30 ร้อยละ40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45 ร้อยละ 45
เทคโนโลยีดิจิทลั เริม่ ต้น (tech startup) 3,700 งาน3 (4.8 พันคน) (6.7 พันคน) (9.7 พันคน) (14.1 พันคน) (20.5 พันคน)
เพิ่มขึ้น
ประเด็น: งานที่เกิดจาก tech startup มี 2 ลักษณะ คือ ทางตรง (direct job) และทางอ้อม (indirect job) วัดจากการสร้างงาน
(job creation) ไม่ใช่การจ้างงาน เช่น freelancer 1 คน อาจจะรับงานกับ Startup 3 บริษัท หรือ พนักงานออฟฟิศมารับขับ Uber
ได้รายได้แต่ไม่ได้เป็นพนักงาน Uber ถือเป็นการสร้างงานใหม่ แม้ว่าจะไม่มีการจ้างงาน เป็นต้น
ตัวชี้วัด (4) อันดับ Global
684
67
66
65
64
63
Entrepreneurship ดีขึ้นทุกปี
(2558)
เป้าหมาย 3: บุคลากรผู้ทางานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทลั
ตัวชี้วัด (5) อันดับ The Networked
515
Readiness Index (NRI) ภายใต้ตวั ชี้วัด
(NRI, 201547
43
39
35
31
ภายใต้ตัวชี้วัด Business Usage ดีขึ้น 4
2016)
อันดับทุกปี
ตัวชี้วัด (6) ผลิตภาพแรงงานของ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ 56
อุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
5
5
5
5
5
ประเด็น: ผลิตภาพแรงงานใช้ตัวชี้วัดเดียวกับยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2559-2564 แต่ควรต้องมีการจัดทาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั

ที่มา: 1/ สานักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน
2/ สานักงานสถิตแห่งชาติ
3/ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4/ Global Entrepreneurship Index 2015, https://thegedi.org/global-entrepreneurship-anddevelopment-index
5/ Network Readiness Index 2015-2016, http://reports.weforum.org/global-informationtechnology-report-2016
6/ แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564,
กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมขับเคลื่อน:
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
1.1 แนวทางการดาเนินงาน
จั ด ตั้ ง Digital Academy ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางของการบู ร ณาการและเชื่ อ มต่ อ องค์ ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ากับการเรียนรู้ระบบเปิดสาหรับมหาชน (MOOC) ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ทั้ง
ของรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบเปิดสาหรับ
มหาชน (MOOC) ตามความต้องการในหลากหลายระดับทั้งบุคลากรวัยทางาน สถานประกอบการหรือผู้ที่
สนใจทั่ว ไปได้ใช้ป ระโยชน์ ทั้ งนี้ รู ป แบบการดาเนินงานของ Digital Academy จะไม่เน้นการสร้างระบบ
MOOC แต่เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงและเลือกใช้ประโยชน์และคัดเลือกหลักสูตรให้ตรงกับ ความต้องการ
พัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรวัยทางาน อีกทั้ง ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนเนื้อหาและสื่อการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยเสริมทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกสาขาอาชีพ ผ่านการเรียนรู้บนระบบเปิดสาหรับมหาชน ตลอดจนคัดเลือก
สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการสร้ า งทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ใหม่ ๆ เพื่ อ จั ด ท าบทบรรยาย
(subtitle) เป็นภาษาไทยผ่านระบบ MOOC เพื่อให้บุคลากรวัยทางานสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้โดยง่าย
1.2 ผลลัพธ์โครงการ
มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่บูรณาการและเชื่อมต่อการเรียนรู้ระบบเปิดสาหรับมหาชนทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทาหน้าที่บริหารจัดการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความตระหนั กให้ บุ คลากรทุกสาขาอาชีพสามารถพัฒนาทักษะผ่านระบบ MOOC รวมถึงมีสื่อการเรีย นรู้
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบเปิดมหาชน (MOOC) ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเพียงพอกับการเรียนรู้ของบุคลากร
ทุกสาขาอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1 แนวทางการดาเนินงาน
บูรณาการความร่วมมือเพื่อให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน (on-the-job training) ที่เป็นการปฏิบัติงาน
จริงกับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่ง
อนาคต และ Professional Short Course Training ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตร
การศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต

2.2 ผลลัพธ์โครงการ
สามารถผลิตบุคลากรด้านดิจิ ทัล ได้เพียงพอและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
นักเรียน นักศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานได้จริง
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.1 แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาทักษะของบุคลากรภาครัฐในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสาคัญเฉพาะด้าน เช่น นิติศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบไซเบอร์ รวมถึงสร้างความตระหนักและอบรมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลตามภารกิจของหน่วยงานและส่งเสริมทักษะบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยทุก
หน่วยงานภาครัฐควรต้องมีการจัดทาแผนการพัฒนาบุ คลากรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีการปรับโครงสร้างกาลังคนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้ครอบคลุมหน้าที่และการทางาน
ที่เปลี่ยนไปตามบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล
3.2 ผลลัพธ์โครงการ
บุ ค ลากรภาครั ฐ สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนมี ก ารพั ฒ นา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน และ
สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมที่ 4 การสร้างเครือข่ายและดึงดูดผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากต่างประเทศให้ เข้า มา
ทางานและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในประเทศ
4.1 แนวทางการดาเนินงาน
สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ รวมถึงการ
ทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน ตลอดจนอานวยความสะดวกในการเข้ามาทางาน
ของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ โดยจัดทาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ดิจิ ทัล ที่เป็ น ที่ต้องการ และอานวยความสะดวกในการขออนุญาตทางานให้กับบุคลากรต่างชาติผ่านการ
ให้บริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ซูเปอร์คลัสเตอร์ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
ผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตทางานให้กับบุคลากรต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และ
ใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความ
เชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรทั่วโลก

4.2 ผลลัพธ์โครงการ
ประเทศไทยเป็ น ศูน ย์ กลางกาลั ง คนทางด้า นเทคโนโลยีดิ จิทั ล ที่ส าคัญ ของภู มิภ าค เพื่อดึ ง ดู ด ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาทางานในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล ให้ กับ คนในประเทศและยั ง แก้ปั ญหาการขาดแคลนบุ คลากรที่เ ป็นผู้ เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ระดั บ สู ง
ภายในประเทศ นอกจากนี้ การเป็นศูนย์กลางกาลังคนทางด้านดิจิทัลจะเพิ่มโอกาสในการจ้างงานบุคลากรไทย
ในประเทศรวมถึงการรับจ้างผลิต ออกแบบ และให้บริการจากทั่วโลก
กิจกรรมที่ 5 การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists)
ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล
5.1 แนวทางการดาเนินงาน
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists) ในสาขา
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากล โดยสนับสนุน
สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่ น ด้านการประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี
5.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
ประเทศไทยสามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists) ที่มีคุณภาพได้
เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสามารถรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้
กิจกรรมที่ 6 การจัดทาแผนและทิศทางการพัฒนากาลังคนด้านดิจิทัล
6.1 แนวทางการดาเนินงาน
จัดทาแผนพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัล
ของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตรากาลัง และค่านิยมของการทางานทางด้าน
ดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะด้าน
การคิดคานวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต
6.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
มีทิศทางการปรับโครงสร้างกาลังคนและแผนพัฒนากาลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงทั้งของภาครัฐและเอกชน (C-level) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผน
ยุ ทธศาสตร์ การน าเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ไปพัฒ นาภารกิจขององค์กร ผ่ านการจัดทาหลั กสู ตรที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติเกี่ยวกับการการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้าน
ข้อมูลดิจิทัลระดับสูงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติการดาเนินงานขององค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร เพื่อนาไปสู่การบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด
งบประมาณ
7.2 ผลลัพธ์ของโครงการ
ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถวางแผน
นโยบายระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

ตารางสรุปกิจกรรมยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การ
พัฒนาความรู้ ทักษะ
และองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
1.1.1 มีหลักสูตรทางด้าน Digital
Business Transformation ผ่านการ
เรียนรูร้ ะบบเปิดสาหรับมหาชน

1.1 จัดทาหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ digital
business transformation และ entrepreneurship ให้กับธุรกิจ SMEs
และบุคลากรวัยทางาน เพื่อช่วยในการเปลีย่ นผ่านธุรกิจเดิมไปสู่ธุรกิจยุค
ดิจิทัล
1.2 เร่งเสริมทักษะและฝึกอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทันสมัย 1.2.1 สถานประกอบการมีบุคลากรที่
ให้กับบุคลากรวัยทางาน ประชาชนและบุคคลทั่วไป
มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
1.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการเผยแพร่สื่อการ 1.3.1 มีสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ที่
เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีม่ ีประโยชน์จากต่างประเทศโดยการ
เป็นประโยชน์จากต่างประเทศเพือ่
สนับสนุนการทาบทบรรยายภาษาไทย (thai subtitle)
จัดทาบทบรรยายภาษาไทยเพื่อ
เผยแพร่ในวงกว้าง

1.4 พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น
ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล ทักษะด้านการคิดคานวณอย่างเป็นระบบ
(computational thinking) ทักษะการคิดเชิงตรรกะ (logic thinking)
ทักษะการประมวลผลเชิงปัญญา (cognitive computing)ทักษะด้านการ

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชน

1.3.2 มีสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้กับ
บุคลากรวัยทางานทุกสาขา
อาชีพผ่านการเรียนรูร้ ะบบเปิด
สาหรับมหาชน
1.4.1 บุคลากรวัยทางานมี
ทักษะการทางานหลากหลาย
รูปแบบ (multifunction) ตอบ
รับความต้องการของธุรกิจ
7

กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)

กิจกรรมที่ 2 การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล

ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (design process thinking) ทักษะ
ทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (digital entrepreneurship) นาไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพืน้ ฐาน
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง
2.1 จัดตั้ง Digital Academy ที่เป็นศูนย์กลางของการบูรณาการหลักสูตร
ทางด้าน digital business transformation และเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั สมัยใหม่เข้ากับการเรียนรู้ระบบเปิดสาหรับมหาชน
(MOOC) ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งของรัฐและเอกชน
2.2 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทั่วประเทศในลักษณะบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการฝึกงาน
(on-the-job training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริงกับภาคธุรกิจเอกชนใน
หลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลแห่งอนาคต
2.3 จัดให้มมี าตรการสนับสนุนการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา ใน
ลักษณะของ on-the-job training ร่วมกับภาคธุรกิจ

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
ดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ มีการ
เรียนการสอนในเรื่องของ
logical thinking ในทุกระดับ
การศึกษา

2.1.1มีหน่วยงาน/องค์กรที่ทาหน้าที่
บริหารจัดการหลักสูตรทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้กับบุคลากร
วัยทางาน
2.2.1มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลทั่วประเทศ ในลักษณะความ
ร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เช่น
device, solution
2.3.1 มีการฝึกนักเรียน
นักศึกษา ในลักษณะของ onthe-job training กับธุรกิจ
ดิจิทัล เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรง

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐและ
เอกชนที่มีการให้บริการ
ระบบ MOOC
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
(TFIT)
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)

กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากร
ภาครัฐให้สามารถใช้
ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างรอบรู้ เท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

3.1 กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากรในการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั ตามหลักสูตรที่ภาครัฐกาหนด

3.2 สร้างความตระหนักและอบรมการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลตามภารกิจของ
หน่วยงานและส่งเสริมทักษะบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทลั
3.3 พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ระบบการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั เฉพาะทางที่สนับสนุนการทางานภายในองค์กร พัฒนา
ระบบจัดการความรู้ขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ
ภาครัฐ

3.1.1 มีแผนพัฒนากาลังคนภาครัฐ
3-5 ปี รายหน่วยงาน เพื่อกาหนด
ทิศทางและสร้างทักษะด้านดิจิทลั ให้
ตรงกับความต้องการใช้งานและ
ภาระหน้าที่ขององค์กร
3.2.1 มีการอบรมข้าราชการในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั ตามภารกิจของ
หน่วยงาน
3.3.1 มีระบบ community of
practice ที่รวบรวมประสบการณ์
และความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั ขององค์กรผ่านทาง
เว็บไซต์ เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและเป็น
แหล่งสะสมองค์ความรู้ออนไลน์

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
กับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)

3.4 ปรับปรุงตาแหน่ง คุณสมบัติ และโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดจิ ิทัลสมัยใหม่
3.5 พัฒนาศักยภาพขั้นสูงของบุคลากรภาครัฐที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะทาง เช่น computer forensic และ cyber
security
กิจกรรมที่ 4 การ
4.1 จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกในการเข้ามาทางานของบุคลากรจาก
สร้างเครือข่ายและ
ต่างประเทศทีม่ ีทักษะเป็นที่ต้องการ ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่
ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ
เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตทางานให้กับบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการ
จากต่างประเทศ
เปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีทักษะ
และความเชี่ยวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุม่ อาเซียนและประเทศ
พันธมิตร
4.2 จัดทาหลักเกณฑ์และคุณสมบัตผิ ู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลที่เป็นที่
ต้องการ และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องของการอานวยความ
สะดวกในการขออนุญาตทางานให้กับบุคลากรต่างชาติที่เป็นที่ต้องการของ
อุตสาหกรรม
4.3 จัดให้มีการอานวยความสะดวกในการเข้ามาทางานของผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติที่เป็นที่ต้องการและสิทธิประโยชน์ในการทางานภายในประเทศ

4.1.1 มีศูนย์อานวยความสะดวก
ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่างชาติในลักษณะของการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop
service) ในพื้นที่ซูเปอร์คลัสเตอร์

4.2.1 มีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทีเ่ ป็นที่ต้องการ
ของประเทศ ในการรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4.3.1 มีหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ประโยชน์และประเภท VISA เฉพาะ

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)
3.4.1 แผนการปรับโครงสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
3.5.1 บุคลากรภาครัฐด้าน
computer forensic และ
cyber security ที่เพียงพอ

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถาบันการศึกษา
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์
1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
ด้านให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นที่ต้องการ

4.4 ร่วมมือกับสถาบันวิจัย/ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
และสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทลั ระหว่างประเทศในลักษณะของ digital
professional short course program
กิจกรรมที่ 5 การเพิ่ม 5.1 จัดทาโครงสร้างการศึกษาใหม่และปรับหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ของบุคลากรที่มี
ระดับสูงตามความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งใน
ความเชี่ยวชาญ
และนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการ
ทางด้านดิจิทัล
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบ
(digital
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้านความมั่นคง
specialists) ใน
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
สาขาที่ใช้เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบตั ิงาน
ดิจิทัลเข้มข้น (high- จริงควบคู่กับทฤษฎี
tech sector) ให้มี 5.2 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 5.2.1 คณาจารย์และบุคลากรใน
ความรู้และทักษะใน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับการ
สถาบันการศึกษามีความรู้ความ
ระดับมาตรฐานสากล เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทลั
เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

4.4.1 เครือข่าย digital
specialist mentor และ
angel investor ในระดับ
อาเซียน
5.1 มีหลักสูตรใหม่ในสาขาที่
ขาดแคลนและเป็นทีต่ ้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการคลัง
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
สภาหอการค้าไทย
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กิจกรรม

กิจกรรมที่ 6 การ
จัดทาแผนและทิศ
ทางการพัฒนา
กาลังคนด้านดิจิทลั

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
5.3 สนับสนุนให้เอกชนลงทุนในการฝึกอบรมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูง 5.3.1 สถานประกอบการอย่างน้อย
เช่น มาตรการภาษี มาตรการอุดหนุนผ่านระบบคูปองฯลฯ
2,000 แห่งมีการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ระดับสูงให้กับ
บุคลากร
6.1 จัดทาแผนประเมินกาลังคนด้านดิจิทัล และผลกระทบของเทคโนโลยี 6.1.1 แผนประเมินกาลังคนด้าน
ดิจิทัลกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการของประเทศใน 5-10 ปี เพื่อใช้เป็นแนว
ดิจิทัล (demand side) และ
ทางการปรับโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อม ผลกระทบของเทคโนโลยีดจิ ิทัลต่อ
ในการสร้างกาลังคนดิจิทลั
อาชีพในอนาคต
6.2 จัดทาแผนพัฒนากาลังคนทางด้านดิจิทัลและการปรับโครงสร้าง
6.2.1 แผนพัฒนากาลังคนด้านดิจทิ ัล
กาลังคนด้านดิจิทัล
(supply side) ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล
6.3 จัดเก็บข้อมูล สารวจ หาแนวทางการวัดหรือประเมินประสิทธิภาพของ 6.3.1 มีการสารวจหรือจัดเก็บข้อมูล
กาลังคนที่เกิดจากเทคโนโลยีดจิ ิทัล
เพื่อประเมินวัดประสิทธิภาพของ
กาลังคนด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน

6.3.2 รายงานหรือข้อมูลการ
สารวจหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประเมินวัดประสิทธิภาพของ
กาลังคนด้านดิจิทัล (ประจาปี
หรือไตรมาส)
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กิจกรรม

แนวทางการดาเนินงาน

ผลลัพธ์

1 ปี 6 เดือน
Digital Foundation
( ม.ค. 2560-มิ.ย. 2561)
กิจกรรมที่ 7 การ
7.1 จัดอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐและเอกชนทั้งใน
7.1.1 มีหลักสูตรการอบรมและ
พัฒนาผู้บริหาร
ส่วนกลางและภูมภิ าคให้เห็นความสาคัญและปรับเปลี่ยนมุมมองไปสู่
เปลี่ยนทัศนคติ (mindset) ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับการดาเนินภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมี ผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
ประสิทธิภาพ
เรื่องของ digital transformation
7.2 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสาหรับ C-level เพื่อ
7.2.1 มีหลักสูตรสาหรับผู้บริหาร
แลกเปลีย่ น เรียนรู้ กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ระดับสูงทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อ
เทคโนโลยีดิทลั ยุคใหม่
กาหนดทิศทางการบริหารองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัย
เทคโนโลยีดิจิทลั
7.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) สาหรับผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐ โดยเน้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานและเสริมการ
เรียนรู้และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้กับการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนการบูรณาการ
การบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่

5 ปี Digital Thailand :
Inclusion
(ก.ค. 2561-ธ.ค. 2564)

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
และสนับสนุน

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน

7.3.1 เครือข่ายผู้บริหารระดับสูง
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของแต่ละองค์กร เพื่อนาไปสู่
การบูรณาการและเชื่อมโยง
การให้บริการภาครัฐระหว่างกัน
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