
รายงานสรุปสาระสำคัญการประชุมคณะทำงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
(APEC Human Resources Development Working Group: HRDWG)  

และการประชุมท่ีเกี่ยวของ ครั้งท่ี ๔๗ ในชวงท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมเอเปค ป 2565 

..................................................................... 

1. การประชุม Plenary Meeting (ประชุมรวม) คณะทำงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(APEC Human Resources Development Working Group: HRDWG) ครั ้งที ่ 47 จัดขึ ้นระหวาง
วันท่ี 9-10 และวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

การประชุม Plenary Meeting (ประชุมรวม) โดยมี Prof. Dong Sun Park (HRDWG Lead 
Shepherd) เปนประธานการประชุม และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน ที่ปรึกษาดานตางประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนาท่ีเปนประธานรวมของการประชุม โดยมีการประชุมแบบพบหนากันและผาน
ระบบทางไกล รวม 21 เขตเศรษฐกิจ มีรายละเอียดสรุปได  ดังนี้ 

1.1 การประชุม HRDWG ครั้งที่ 47 และการประชุมที่เกี ่ยวของ ภายใตหัวขอ “พลเมือง 
ยุคใหม ใสใจสิ่งแวดลอม รูรอบดิจิทัล” ในฐานะที่ไทยเปนเจาภาพไดมีการนำเสนอประเด็นสำคัญ “Thailand’s 2022 
Priorities” ซึ่งมุงเนนการผลักดันเพื่อฟนฟู สรางความสมดุลและความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของสังคมและ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค โดยมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน รวมถึงการสงเสริม
การสรางพลเมืองท่ีรอบรูดิจิทัลและใสใจสิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับหัวขอหลักการเปนเจาภาพเอเปคของไทย 
“เปดกวางสรางสัมพันธ เชื่อมโยงกัน สูสมดุล” ผานการดำเนินการทำงานของ ๓ เครือขายคือ 1) เครือขาย 
ดานการเสริมสรางสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN) โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเปนหนวยงานหลัก 
2) เครือขายดานการศึกษา (Education Network: EDNET) โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลัก 
และ 3) เครือขายดานแรงงานและสังคม (Labour and Social Protection Network: LSPN) โดยมีกระทรวง
แรงงาน เปนหนวยงานหลัก 

1.2 การพิจารณาแผนปฏิบ ัต ิการคณะทำงานด านการพัฒนาทร ัพยากรมนุษย  
ป 2565-2568 โดยเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศนปุตราจายา และแผนปฏิบัติการ Aotearoa ซึ ่งมีประเด็น 
ที่สนับสนุนวาระการศึกษาของเอเปค การระดมความรวมมือดานวิชาการ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ 
ดานอาชีวศึกษา รวมถึงการปฏิรูปโครงสรางทางการศึกษา และการมุงเนนการพัฒนาสมรรถนะแหงศตวรรษที่ 21  
เพ่ือเตรียมพรอมสำหรับทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

1.3 ท่ีประชุมไดหารือประเด็นสำคัญตาง ๆ ไดแก  

1.3.1 การปรับแนวทางเสริมสรางสมรรถนะแรงงานในรูปแบบใหม เพื่อพัฒนา
แรงงานใหมีทักษะสอดคลองกับความตองการของตลาดในยุคหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดย COVID-19 เปนการเรงใหเกิดแนวโนมที่มีอยู แลวใหเร็วขึ ้น ในการเปลี่ยนผาน 
สูเศรษฐกิจดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน  
ซ่ึงแมจะสรางโอกาสและการจางงานใหม ๆ แตในขณะเดียวกันก็ปดก้ันโอกาสของแรงงานท่ีไมมีทักษะดานดิจิทัล  

1.3.2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ เขากับการจางงานในโลกสมัยใหม 
เพื ่อสรางการเติบโตที่ยั ่งยืน การสรางความตระหนักรูดานสิ ่งแวดลอมใหแกเยาวชน รวมไปถึงประเด็น 
ความทาทายอื่น ๆ เชน ความเทาเทียมทางเพศ ผลกระทบตอการจางงานที่ถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ 
รวมท้ังการออกแบบนโยบายการคุมครองแรงงานในบริบทการจางงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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1.4 การอภิปราย ในหัวขอ “พลเมืองยุคใหม ใสใจสิ่งแวดลอม รูรอบดิจิทัล” (Shaping 
Smart Citizens with Digitalization and Eco-friendly Awareness)  

1.4.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะทางดิจิทัล ประกอบดวย 3 แนวทาง คือ  
1) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหตรงกับความตองการของภาคธุรกิจ 2) การพัฒนาทักษะทางดิจิทัล              
ในกลุ มวัยหนุ มสาว วัยแรงงาน และผู สูงวัย รวมทั ้งการสรางโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีในชนบทและ
ผูดอยโอกาส และ 3) การสราง Eco-system เพื่อรองรับการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล เชน Co-Learning 
space, Co-Sharing space, Co-Working space, e-Finance, e-Health, e-Service, e-Commerce 

1.4.2 การเตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยมีการสงเสริมใหมีการเรียนรู ตลอดชีว ิต พัฒนา ปรับเปลี ่ยน และ 
เพิ่มทักษะของบุคลากรในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รวมทั้งมีการสรางสภาพแวดลอม 
เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลใหสามารถทำงานไดทั้งการทำงานจาก
ท่ีบานและการทำงานในท่ีทำงาน 

2. การประชุมเครือขายดานการสรางสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN) 
จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

การประชุมเครือขายดานการสรางสมรรถนะ (Capacity Building Network: CBN) โดยมี  
Ms. Rosanna A. Urdaneta, CBN Coordinator เปนประธาน และนายจุลพงษ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทำหนาท่ีเปนประธานรวม (Co-Chair) โดยมีผูเขารวมการประชุมจาก 16 เขตเศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน 
ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ญี่ปุ น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด เปรู 
ฟลิปปนส รัสเซีย ไตหวัน ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม สรุปได  ดังนี้ 

2.1 CBN Roadmap 2022-2025 ประกอบดวย 4 แนวทาง ไดแก 1) การสรางสภาพแวดลอม
สำหรับการปลูกฝงแนวคิดใหมตอการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 2) การสงเสริมใหแตละเขตเศรษฐกิจ            
ใหความสำคัญกับการเสริมสรางขีดความสามารถดานดิจิทัล 3) การปรับปรุงและเพ่ิมทักษะบุคลากรเพ่ือตอบสนองตอ

การฟนตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ COVID-19 และ 4) การปรับระบบ รูปแบบ กระบวนการ และขั้นตอนตาง  ๆ 
ในการสรางขีดความสามารถของบุคลากร  

2.2 การดำเนินโครงการความรวมมือที ่อย ู ระหวางการดำเนินการและดำเนินการ 
เสร็จสิ้นแลว ไดแก 

2.2.๑ โครงการ Women’s Economic Empowering and New Media Digital Upskilling 
(WEDU) นำเสนอโดยไตหวัน เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะสื่อดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการดำเนินการ           
ทางธุรกิจของสตรี วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม    
มีการฝกอบรมทักษะอาชีพ และยกระดับขีดความสามารถดานดิจิทัลใหสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
ในอนาคต 

2.2.๒ โครงการ Innovative Caregiving through Digital Upskilling นำเสนอโดย
ไตหวัน วัตถุประสงคเพื่อบูรณาการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเขากับบริการดานสุขภาพ มีการประยุกตใชทักษะดิจิทัล
เพื่อพัฒนาผูดูแลผูปวย สงเสริมใหเกิดการบูรณาการระหวางรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ในดาน
บริการสุขภาพ สรางตลาด และแพลตฟอรมแลกเปลี่ยนความรู ความสามารถ  

2.2.๓ โครงการ Empowering the Health Workforce through Digital Upskilling  
นำเสนอโดยไตหวัน วัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมการศึกษาของบุคลากรและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจ ิทัลในการ 
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ดูแลสุขภาพ โดยมุงเนนเกี่ยวกับผลกระทบของ Covid-19 รวมถึงสงเสริมความรวมมือระหวางนายจาง สถาบันการศึกษา 
และรัฐบาล ในการพัฒนากฎระเบียบเพ่ือหาแนวทางในการสรางสุขภาพท่ีดีใหกับคนไข  

2.2.4 โครงการ APEC Occupational Standards for the Travel, Tourism and Hospitality 
นำเสนอโดยออสเตรเลีย วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานอาชีพสำหรบับทบาทงานตาง ๆ  ในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวและการบริการ โดยใชกรอบมาตรฐานอาชีพของ APEC 

2.2.5 โครงการ Social Dialogue as a Tool to Address Labour Market Challenges นำเสนอ
โดยนิวซีแลนด มีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันหารือและแบงปนขอมูลระหวางผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม โดยเฉพาะนโยบายทางดานเศรษฐกิจและสังคม ประเด็นความทาทายตาง ๆ  ในตลาดแรงงาน รวมถึง
ผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีมีตอตลาดแรงงานในภูมิภาคเอเปค 

2.2.6 โครงการ Pathway towards Economic Data Governance in APEC นำเสนอโดย 
นายกฤศ  จันทรสุวรรณ รองผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หัวหนาคณะผูแทนไทยของการประชุม
เครือขายดานการสรางสมรรถนะ โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดเปนเจาภาพจัดการสัมมนา Online Webinar 
“Pathway towards Economic Data Governance in APEC” เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ผานระบบออนไลน 
เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ และการระดมความคิดเห็น รวมท้ังขอเสนอแนะในการ
จัดทำกรอบความรวมมือและมาตรฐานดานการจัดการขอมูลเศรษฐกิจเพื่อนำไปสูการใชประโยชนจากฐานขอมูล
ขนาดใหญหรือ Big Data รวมถึงการพัฒนาความรวมมือดานการแบงปนและแลกเปลี่ยนขอมูล ที่ตองดำเนินการดวย
ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อสรางเครือขายดานขอมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปค ทั้งนี้ จำเปนตองยกระดับทักษะ
แรงงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผานเครือขายโครงการความรวมมือเสริมสรางสมรรถนะในรปูแบบกิจกรรม
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและชางเทคนิค รวมถึงการสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานท่ี
จำเปน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผานสูระบบดิจิทัลและการบริหารจัดการ โดยมุงหวังใหภูมิภาคเอเปคมีแนวทาง
รวมกันในการกำหนดกรอบนโยบาย วิธีการ ตัวชี้วัดดานเศรษฐกิจ และการรายงานสภาวะเศรษฐกิจใหอยูใน
ทิศทางเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

2.3 ขอเสนอโครงการใหม 
2.3.1 โครงการ Exploring ways to enhance the cross-border development of 

skilled professionals across the APEC region นำเสนอโดยญี่ปุน วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมองคกรของ
บริษัทญี่ปุ นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีการดึงดูดผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม 
ผูเชี่ยวชาญดาน IT ดาน Digitization และดาน Supply Chain Management 

2.3.2 โครงการ Paving the future of Digital Marketing Talent with Gender Lens  
นำเสนอโดยไตหวัน วัตถุประสงคเพื่อสรางทักษะและยกระดับขีดความสามารถทางดานดิจิทัลที่เหมาะสมกับ
เพศสภาพ การสรางทักษะทางดิจิทัลเพื่อใหผู หญิงไดเรียนรูและปรับตัวตอชีวิตการทำงานที่เปลี่ยนแปลง 
อยางมีประสิทธิภาพ 

2 .3 .3  โครงการ  Promoting Green Jobs for a Resilient Economic Recovery from  
COVID-19 นำเสนอโดยจีน วัตถุประสงคเพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เกี ่ยวกับทักษะสีเขียว (Green skills) เพื ่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคสังคมและสิ ่งแวดลอม 
ใหเอ้ือตอการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ และสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

2.3.4 โครงการ Promote Employment and Economic Recovery by Training of  
Online Entrepreneurship and MSMEs Digitalisation นำเสนอโดยจีน วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (MSMEs) โดยมีการดำเนินมาตรการเรงดวนเพื่อชวยลดอัตราการวางงาน 
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ที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 เชน พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมออนไลนสำหรับผูประกอบการ การสัมมนา
ออนไลนระดับนานาชาติ เพ่ือสงเสริมการฟนตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน  

2.3.5 โครงการ HRDK-TPQI Collaboration Project Under the MOU for Cooperation 
on Skills and Professional Qualifications Recognition นำเสนอโดยเกาหลี วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาคุณวุฒิ
วิชาชีพเพ่ือสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานท่ีมีทักษะภายใตกรอบท่ีเปนท่ียอมรับรวมกัน 

2.3.6 โครงการ Mainstreaming Recognition of Prior Learning นำเสนอโดย
ฟลิปปนส วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรูทักษะที่จำเปน การเรียนรูตลอดชีวิต และการรวมตัวทางสังคม 
รวมถึงกระบวนการรับรูกอนการเรียนรู (Recognition of Prior Learning: RPL)  

2.4 การนำเสนอในห ัวข อ Thailand Human Resource Capacity Development in 
Targeted Industry: Electrical Vehicle-Thailand  

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดกำหนดวาระการนำเสนอนโยบายการพัฒนา
แรงงานภาคอุตสาหกรรมของไทย กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา โดยเรียนเชิญ รศ.ดร. ยศพงษ  
ลออนวล ผู ชวยอธิการบดีฝายพัฒนาความยั ่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นำเสนอ
สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา เทคโนโลยีของยานยนตไฟฟา แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
ในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา และโครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของหนวยงานไทย
ที่เกี ่ยวของ โดยปจจุบันประเทศไทยมีการตั้งเปาหมายจะเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก  
การเปลี่ยนผานเขาสูยุคอุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหมจำเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรู ทักษะและสมรรถนะ 
ในมิติตาง ๆ ซึ่งตางจากอุตสาหกรรมยานยนตในอดีต ทำใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจำเปนตองมีการปรับตัว 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2.5 การรวมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และประสบการณ จากผูแทนองคการระหวาง
ประเทศ ในการเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาทักษะบุคลากรตามความตองการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับ
การฟนตัวของเศรษฐกิจ หลังสถานการณ COVID-19 ดังนี้ 

2.5.1 หัวขอ Fostering a Resilient, Inclusive, Balanced and Sustainable CBN 
1) เรื ่อง Skills Development for an Inclusive and Balanced Green Transition 

โดย Ms. Akiko Sakamoto นำเสนอโดยผู แทนองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) เปนการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว (Green)  
ที่มีผลตอเศรษฐกิจและการจางงาน โดยคาดวาจะสงผลใหตำแหนงงานในปจจุบันมีความเสี่ยงจำนวน 7 ลานตำแหนง 
และมีตำแหนงงานใหมเขามาทดแทน 25 ลานตำแหนง โดยงานรูปแบบใหม เชน ผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน
แสงอาทิตย ผู ตรวจสอบการใชพลังงานชีวภาพ และมีงานที่ถูกแทนที่ เชน งานดานปาไม เหมืองแร และ
อุตสาหกรรมหนัก ดังนั้น จึงจำเปนตองมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหตรงตาม
ความตองการของตลาดแรงงานท่ีใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม  

2) เร ื ่อง Skills Development for a Resilient and Green Society: The Learning 
and Knowledge Development Facility (LKDF) นำเสนอโดย Dr. Riccardo Savigliano องคการพัฒนา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) โดยมี
การจ ัดต ั ้งศ ูนยการเร ียนรู และการพัฒนาความรู   (LKDF) เพื ่อช วยในการส งเสร ิมและพัฒนาทักษะ 
ทางอุตสาหกรรมใหกับคนรุนใหมในประเทศ รวมถึงสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและยกระดับสถาบันฝกอบรม
อุตสาหกรรมสำหรับบุคลากรท่ีมีทักษะเฉพาะเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของตลาดแรงงาน 
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2.5.2 หัวขอ Restyling/Upskilling Capacity Building in a Post-Pandemic Economy 
1) การศึกษาผลกระทบที่มีตอความตองการทักษะแรงงานที่เปลี่ยนแปลง ภายหลัง

สถานการณ COVID-19 นำเสนอโดย Mr. Stefano Piano องคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation 
for Economic Co-operation and Development: OECD) โดย COVID-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวน ตองมีการพัฒนา
ทักษะเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยควรมีการเสริมสรางระบบบริการจัดหางาน 
การใหคำแนะนำ สนับสนุนการศึกษา การฝกอบรม และการทำงานที่มีคุณภาพสำหรับคนหนุมสาวเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
เสริมสรางการลงทุนภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทักษะและการเรียนรูตลอดชีวิต 

2) การจัดตั้งศูนยศึกษาและฝกอบรมดานเทคนิคและอาชีวศึกษาระหวางประเทศ 
(International Center for Technical and Vocational Education and Training นำเสนอโดย Ms. Kenneth 
Barrientos (UNESCO-UNEVOC) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากร ในการเรียนรู การทำงาน และการใช
ชีวิต ตลอดจนใหการสนับสนุนและเสริมสรางทักษะที่จำเปนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ใหมีความครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน 

3. ขอคิดเห็นกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
การดำเนินโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของแตละเขตเศรษฐกิจเอเปครวมท้ัง

โครงการของไทย ที ่ไดมีการนำเสนอตอที ่ประชุมเครือขายดานการสรางสมรรถนะ (Capacity Building 
Network: CBN) เปนโครงการท่ีมีความสอดคลองกับ CBN Roadmap 2022-2025 ซ่ึงโครงการดังกลาวมุงเนน
การพัฒนาทรัพยากรมนุยษ อาทิ การสงเสริมระบบการศึกษาของบุคลากร การสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับตอการฟนตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ COVID-19  
การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการบริการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเก่ียวกับ
ทักษะสีเขียว (Green skills) เพื่อสงเสริมความสามารถในการสรางสรรคสังคมและสิ่งแวดลอม การพัฒนาระบบ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาแรงงานสตรีและเยาวชน รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งประเด็นการพัฒนาดังกลาว สามารถนำมาประยุกตใชเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของไทย ในการพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือรองรับการทำงานรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึน การเปลี่ยนผาน
สูยุคดิจิทัล และรองรับอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวหลัง COVID-19 เชน อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ ตลอดจน
อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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