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   ๙ มิถุน�ยน ๒๕๖๕ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ผนึกกำาลังกับ เจเนเรชั่น ประเทศไทย 

องค์กรระดับสากลเพื่อสังคม และ บริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย 

นำา GenNX Model โมเดลจัดการปัญหาการว่างงาน ด้วยการจับคู่

(Matching) ระหว่างผู้ต้องการหางาน กับบริษัทหรือนายจ้าง

ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแบบเข้มข้น ช่วยแก้ปัญหาผลกระทบ

การว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ท่ียืดเยื้อยาวนาน กระทบต่อตลาดแรงงานไทย เกิดการว่างงาน
จากการเลิกจ้างสูงถึง ๗ ล้านตำาแหน่ง และการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ที่ ๒ ใน ๓ ของจำานวนบัณฑิตจบใหม่ ๓๔๐,๐๐๐ คนไม่มีงานทำา 

เป็นผลมาจากความต้องการในตลาดแรงงานลดลง

 ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สป.อว. ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญใน

การสร้างกำาลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ โดยได้เริ่มดำาเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตบัณฑิตเป็นมุ่งเน้นการผลิต
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กำาลังคน ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อให้มีทักษะท่ีตรงกับความต้องการของ

ผู้ประกอบการและตลาดแรงงานเน้นการสร้างกลไกให้เกิดการเรียนรู้รวมไปถึง

การสร้างสภาพแวดล้อม (ecosystem) และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีช่วยให้คนทุกกลุ่ม

สามารถพัฒนาทักษะของตนได้ง่ายข้ึนและเพื่อให้ประเทศได้บรรลุถึงเป้าหมาย

ได้เร็วขึ้น 

 GenNX Model ขององค์กรเจเนเรชั่น นับเป็นโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์

แล้วว่า เป็นโมเดลท่ีช่วยในการพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือต่อยอด

ความรู้ และเปิดโอกาสให้ได้รับการจ้างงานมากยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันสถาบัน

อุดมศึกษาก็ได้เข้ามามีโอกาสเรียนรู้ในกระบวนการทำางานของเจเนเรชั่น

ในการนำาองค์ความรู้ไปปรับใช้สำาหรับการสร้างและพัฒนากำาลังคนของสถาบัน

อุดมศึกษาเองในอนาคต ขณะท่ีภาคเอกชนก็จะมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคนของประเทศให้ตรงกับความต้องการของตลาด ไม่ว่าจะเป็น

ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ต่อไป ด้วยเหตุนี้ สป.อว. จึงได้

ดำาเนินการนำาร่อง โดยนำาโมเดลขององค์กรเจเนเรชั่น ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนา

ทักษะการทำางานผ่านการฝึกอบรมระยะส้ันแบบเข้มข้นตามเพื่อการจ้างงานตาม

ความต้องการและบริบทของประเทศไทย โดยได้มอบหมายให้ นายพันธ์ุเพ่ิมศักด์ิ

อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าว

 เจเนเรชั่น เป็นองค์กรเพื่อสังคม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่จำากัดวุฒิการศึกษา ไม่จำากัดเพศ และไม่จำาเป็น

ต้องมีประสบการณ์เฉพาะในสายงานนั้น ๆ จากประสบการณ์การทำางานด้าน

นโยบายพัฒนาการศึกษามากว่า ๑๐ ปี ทำาให้มองเห็นปัญหาสังคมไทย 

ซึ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากความเหลื่อมลำ้าทางสังคม การขาดโอกาสในการเข้าถึง

การศึกษา และทักษะในการทำางาน ตลอดจนถูกปิดก้ันเชิงระบบให้เข้าไม่ถึง

ตลาดแรงงาน ที่ผ่านมา เจเนเรชั่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

ฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเชิงระบบด้านกำาลังคน และแรงงาน ซึ่งต้องขอบคุณ

กระทรวง อว. และ บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ 

ท่ีให้การสนับสนุนโครงการในสายงานของเทคโนโลยี และสายงานด้านสาธารณสุข

เพื่อเป็นโครงการนำาร่องของประเทศ

 เป้าหมาย องค์กรเจเนเรชั่น ประเทศไทย โดยในช่วง ๒ ปีแรกนั้น

องค์กรจะเน้นพัฒนาทักษะการทำางานแบบเข้มข้นและตรงกับความต้องการ

จ้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำาลังจะสำาเร็จการศึกษา
ให้มีความพร้อมต่อการถูกจ้างงาน ตลอดจนบุคลากรในสถานประกอบการเพื่อยกระดับทักษะการทำางานที่ตรงกับความต้องการ จำานวน

ท้ังส้ิน ๓๕๐ คน รวมถึงฝึกอบรมวิทยากร (Trainer) ให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการฝึกอบรมเพ่ือการจ้างงาน โดยคัดเลือกบุคลากรจากอาจารย์/

นักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และตัวแทนจากภาคเอกชน จำานวน ๒๘ คน ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาศักยภาพให้กับสถาบันอุดมศึกษา

ในประเทศไทยอย่างน้อย ๒ แห่ง เพื่อส่งต่อหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาทักษะที่เข้มข้นของเจเนเรชั่นสำาหรับการขยายผลให้กับสถาบัน

อุดมศึกษาที่สนใจ (Delivery Partners) โดยจะเริ่มนำาร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล และ Healthcare ซึ่งตรงกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศไทย และจะขยายไปในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ในปีต่อ ๆ  ไป โดยมีความต้ังใจท่ีจะขยายกลุ่มผู้เป้าหมายจำานวน ๒,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ คน

ภายในอีก ๕ ปีข้างหน้า
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 รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจ�ธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�รรัฐมนตรีว่�ก�รและ

โฆษกกระทรวง อว. ร่วมกับ  ผศ.ดร.วีรชัย อ�จห�ญ รองผู้อำ�นวยก�รหน่วยบริห�รและ

จัดก�รทุนด้�นก�รพัฒน�กำ�ลังคนและทุนด้�นก�รพัฒน�สถ�บันอุดมศึกษ� ก�รวิจัยและ

ก�รสร้�งนวัตกรรม (บพค.) ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปภ�กร พิทยชว�ล ผู้อำ�นวยก�ร

เทคโนธ�นี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีสุรน�รีและสม�คมผู้กำ�กับศิลป์บ�งกอก (Bangkok Art

Directors’ Association) ได้เห็นถึงความสามารถของครีเอทีฟไทย (Young Cannes) ที่เคย

ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้วยการคว้ารางวัลใน “ง�นค�นส์” ในปีที่ผ่านๆ มา

 ซึ่งในปีนี้กับเวทีการแข่งขัน “Young Cannes Compettition 2022” เวที

ที่สนับสนุนความสามารถของครีเอทีฟรุ่นใหม่ที่อายุไม่เกิน ๓๑ ปี ได้ถูกจัดข้ึนอีกคร้ังใน

“ง�นค�นส์” ที่ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส โดยกระทรวง อว. และผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วย

บริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนากำาลังคนและทุนด้านการพัฒนา หรือ บพค. ที่เห็น

ถึงความสามารถของครีเอทีฟไทย ขอส่งแรงเชียร์และกำาลังใจ โดยการมอบเงินสนับสนุน 

ทีมครีเอทีฟไทยท่ีชนะการแข่งคัดเลือกครีเอทีฟรุ่นใหม่ท่ีเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วม

การแข่งขัน งานมอบเงินรางวัลนี้จัดที่ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๕
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