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๘.๑	 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

	 ๘.๑.๑	 จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส	

พัฒนาตามศักยภาพ	 เพื่อสร้างคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวท่ีอบอุ่นในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือ 

ที่ค�านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการ 

และสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง  

โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 ๘.๑.๒	 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค�านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคน 

ให้ได้รับการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ ผ่านการออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงกบัระบบ 

โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๘.๒	 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่	

	 ๘.๒.๑	 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย	

ส�าหรับศตวรรษที่	๒๑	 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยีและการเรียนรู ้

ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต 

และพฒันาคร ูทีน่�าไปสูก่ารมคีรสูมรรถนะสงู เป็นครูยคุใหม่ทีส่ามารถออกแบบและจดัระบบการสร้างความรู้  

สร ้างวินัย กระตุ ้น และสร ้างแรงบันดาลใจ เป ิดโลกทัศน ์มุมมองของเด็กและครูด ้วยการสอน 

ในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ

 ๘.๒.๒	 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้ เรียน	

ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ 

ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้  

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 



๘.๓	 พัฒนาอาชีวะ	 พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ	 และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม	 ๔.๐  

โดยการจดัระบบและกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีช่ดัเจนเป็นระบบในการพัฒนา 

ก�าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน�าความรู ้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้าง 

และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก�าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก�าลังคนที่ก�าลังจะเข้าสู่

อตุสาหกรรม และเตรยีมการส�าหรบัผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๔	 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท�างานกับคนไทยและส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 

สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน�าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย  

เพ่ือกลับมาเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 

ในองค์กร ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้เกดิการสร้างธรุกิจ ผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ  ให้กับประเทศ โดยในระยะแรก 

ให้ความส�าคญักับการดงึดดูนกัวจิยัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีัน้แนวหน้า

ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท�างานร่วมกัน 

หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ

๘.๕	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

	 ๘.๕.๑	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล�้ำาและความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี 

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสส�าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส�าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 

ของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๕.๒	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้ำนสูง 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ 

ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

ก�าหนดวาระการวจิยัแห่งชาต ิส่งเสรมิความร่วมมอืและการเป็นหุ้นส่วนของทกุฝ่ายท้ังภาครฐั ภาคการศกึษา 

ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย

และการพฒันานวตักรรมให้เข้มแขง็ รวมทัง้บรูณาการการวจิยัและพฒันานวตักรรมกบัการน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๘.๕.๓	 สร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ 

การท�างานของภาครฐัและภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรมให้เป็นระบบเปิด  

และมีการบูรณาการการท�างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริง 

ในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ

งานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

๘.๖	 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย	

	 ๘.๖.๑	 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร 

จัดการศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค�านึงถึงความจ�าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา 

แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต�่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน 

และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม่จ�าเป็น  

รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัว 

และผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทาง 

ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ๘.๖.๒	 พฒันาแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจทัิล พร้อมท้ังส่งเสรมิให้มกีารน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสร้างสรรค์ทีเ่หมาะสมมาใช้ในการเรยีนการสอนออนไลน์แบบเปิดทีห่ลากหลาย เพือ่ส่งเสรมิ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน 

การเรียนรู ้ส�าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

ส�าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย

	 ๘.๖.๓	 ลดความเหล่ือมล�้ำาทางการศึกษา  โดยบูรณาการการด�าเนินงานระหว ่าง 

หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็ก 

นอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นของผู้เรียนและลักษณะ

พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดี 

กับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา  

และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
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	 ๘.๖.๔	 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย	 โดยก�าหนดระบบที่ เอื้อต ่อการพัฒนาทักษะ 

และเพิม่ประสทิธภิาพของทุกช่วงวยั อาทิ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศกึษาให้เชือ่มโยงกบัระบบคณุวฒุวิชิาชพี  

โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  

ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ 

การเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานทีอ่าจจะเปลีย่นไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 ๘.๖.๕	 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง 

ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา 

ของสงัคมเข้าไปในทกุสาระวชิาและในทกุกจิกรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิกลไกสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั

ครอบครวัในทกุมติิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ปรบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ให้เอือ้ต่อการมคุีณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูล้ะเมดิบรรทัดฐานท่ีดทีางสงัคม ตลอดจน 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗	 จัดท�าระบบปรญิญาชมุชนและการจดัอบรมหลักสตูรระยะสั้ำน เน้นออกแบบหลกัสตูรระยะส้ัน 

ตามความสนใจ พฒันาทกัษะต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัและทกัษะอาชพีของคนทุกช่วงวยัในพืน้ที่ 

และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน 

เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท�างาน 

ไปพร้อมกนั หรอืเลอืกเรยีนเฉพาะหลักสตูรทีส่นใจ เพือ่สร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวยัและทกุระดบัสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด�ารงชีวิต

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๑.	 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 ๑.๑	 การจดัให้มรีะบบพฒันาเดก็แรกเกดิอย่างต่อเนือ่งจนถงึเดก็วยัเรยีนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพ	

โดยได้จัดท�าโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย	

ในพระราชูปถัมภ ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธร 

ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและสมุทรปราการ จ�านวน ๒,๕๒๔ คน และโครงการส่งเสริมทักษะ	

พื้ำนฐานด้านสุขภาพพลานามัย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคที่ถูกต้อง ออกก�าลังกายทุกวัน และรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมท้ังสามารถน�าความรู้  

ประสบการณ์ และทักษะเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสามารถลดภาวะ 

ทุพโภชนาการของนักเรียนได้ร้อยละ ๕๐

	 ๑.๒	 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ๑.๒.๑	 คัดเลือกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการปฏิิบัติที่ดี	 (Good	 Practice)	 เพื่อถอดบทเรียน

พื้ำนที่รายจังหวัด ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ แห่ง  

ได้แก่ (๑) ศนูย์พฒันาเดก็เลก็สนัตสิขุ (องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ลาหลวง) (๒) ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (องค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลท่าหมอไทร) (๓) โรงเรียนวัดใสประดู่ (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (๔) โรงเรียน 

บ้านหัวบึง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สระแก้ว (กรมอนามัย) (๖) สถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ ๓ (กรมอนามัย)  

(๗) สยามชิลเดรนแคร์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) (๘) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน มิตรมวลชน ๒  

(กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน) และ (๙) โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) (ส�านักการศึกษา  

กรุงเทพมหานคร) และน�ามาจัดท�า (ร่าง) รายงานผลการติดตามการด�าเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องน�าไปเป็นแนวทางและปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบท 

ในการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 



   ๑.๒.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาต ิมสีถานพฒันาเดก็ปฐมวยัท่ีมคีณุภาพตามมาตรฐาน จ�านวน ๔๕,๖๘๘ แห่ง 

(คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๗) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านเด็กปฐมวัยส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�านวน 

๑๒,๗๕๘ ราย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กน�าความรู ้

ไปประยุกต์ใช ้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ในสถานรับเลีย้งเด็ก และส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนนิงาน 

ของสถานรั บ เลี้ ย ง เ ด็ กที่ เ ก็ บค ่ าบริ ก า ร ไม ่ เ กิ น  

๒,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน จ�านวน ๙๙,๒๖๒ ราย  

เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙.๔๔ ล้านบาท

   ๑.๒.๓		พัฒนาการจัดการเรียนรู ้ระดับ

ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเชอรี ่ โดยจัดท�าฐานข้อมูล

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

ระดบัปฐมวยัเพือ่พัฒนาสูก่ารเป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการเรยีนรู ้

ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสเชอรี่ ท้ั งระบบ  

มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๑,๓๖๒ โรงเรียน 

แ ล ะ สนั บ สนุ น งบประม าณ ในก า รด� า เ นิ น ง าน 

ของศูนย์พัฒนาการเรียนรู ้ตามแนวคิดมอนเตสเชอรี่ 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนาให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ 

  ๑.๒.๔		พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และพัฒนาให้มีโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน 

ระดับปฐมวัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

รวมทัง้พฒันาบุคลากรปฐมวยัโดยการอบรมพีเ่ลีย้งเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีนเอกชน มพีีเ่ลีย้งเด็กปฐมวยัโรงเรยีนเอกชน

ในกรุงเทพมหานครเข้ารับการอบรม จ�านวน ๒๑๕ คนใน ๒๘ โรงเรียน

   ๑.๒.๕	 การส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีตินกัเรียนโรงเรยีนเอกชนระดับปฐมวยัและประถมศกึษา	:		

อาหารเสริม	(นม)	และอาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

ที่รับเงินอุดหนุนในระดับปฐมวัย (ตั้งแต ่ระดับชั้น 

อนุบาล ๑-๓) มนีกัเรยีนระดับปฐมวยัทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุ	

ค ่าอาหารเสริม	 (นม) จ�านวน ๔๖๑,๑๑๗ คน  

และค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนในโรงเรยีนการกุศล 

ทุกคนและนักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปท่ีประสบ 

ภาวะทพุโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวนัในระดบั 

ปฐมวัย มีนักเรียนระดับปฐมวัยท่ีได้รับเงินอุดหนุน	

ค่าอาหารกลางวัน จ�านวน ๑๖๙,๘๕๓ คน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

165



๒.	 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

 ๒.๑	 การปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส�าหรับ	

ศตวรรษที่	๒๑

   ๒.๑.๑	 จัดท�าโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ ์ใหม่ สร้างก�าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส�าหรับการท�างาน 

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First and New S-Curve) และสร้างฐาน (Platform) การพัฒนาการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคต สร้างต้นแบบของหลักสูตรแนวใหม่ เน้นการร่วมมือกับสถานประกอบการ 

ในการจดัการเรยีนการสอนโดยการปฏบัิตงิานจรงิผ่านการใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืทีท่นัสมยัในสถานประกอบการ 

หรือภาคเอกชนเป็นแหล่งเรยีนรู ้มผีูเ้ชีย่วชาญจากสถานประกอบการเป็นพีเ่ลีย้งดแูลให้ค�าแนะน�าแก่นกัศกึษา/ผูเ้รียน 

และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ก�ากับดูแล (Coaching) นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 

การวเิคราะห์ ความคดิสร้างสรรค์ ส่งผลให้นกัศกึษา/ผูเ้รียนมทีกัษะและสมรรถนะในการเรียนรูด้้วยตนเองและทกัษะ

ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้มีความสามารถในการท�างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย ์

ภาคอตุสาหกรรมและสถานประกอบการ มสีถาบนัอดุมศึกษา

เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๗๙ แห่ง ซึ่งได้จัดท�าหลักสูตร

ที่เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน สถานประกอบการ

อุตสาหกรรม และชุมชนสังคม จ�านวน ๕๔๘ หลักสูตร 

ผู้เรียนรวมทั้งสิ้น ๖๒,๖๐๑ คน ในปี ๒๕๖๕ มีนักศึกษา

บัณฑิตพันธุ ์ใหม่ท่ีมีศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะ 

ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรม จ�านวน ๗,๓๙๒ คน  

แบ่งเป็นผูเ้รยีนในหลกัสตูรปรญิญาตรต่ีอเน่ืองและเข้าใหม่ จ�านวน ๖,๓๐๕ คน และผูเ้รยีนในหลกัสตูรประกาศนยีบัตร 

จ�านวน ๑,๐๘๗ คน และมีการจัดฝึกอบรมให้กับอาจารย์ที่ท�าหน้าที่ Coaching ให้กับเจ้าของหลักสูตร จ�านวน  

๒๒๗ คน รวมถึงคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๑๐๕ หลักสูตร 

   ๒.๑.๒	 จัดท�าโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับ 

ก�าลังคนของประเทศ (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ เสริมทักษะเดิมท่ีมีอยู่ (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ 

ส�าหรบัการด�ารงชวีติ (Newskill) ให้กบัก�าลงัคนของประเทศ (Work force) เพือ่การมงีานท�าและเตรยีมความพร้อม 

รองรับการท�างานในอนาคต และเพิม่ผลติภาพ 

ให ้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ  

ยกระดบัและส่งเสรมิทกัษะระดับสงูและพัฒนา

ทักษะใหม่ให้แก่แรงงาน จ�านวนไม่น้อยกว่า 

๔,๐๐๐ คน และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น

สนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิตและพัฒนา

ทักษะเพ่ืออนาคต (Upskill/Reskill) ภายใน

สถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า  

๗๐ หลักสูตร รวมทัง้จัดท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�าเนนิงานโครงการยกระดบัสมรรถนะก�าลงัคนวยัแรงงาน

เพื่ออนาคต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ร่วมกับเอกชน  
สถานประกอบการ และชุมชน

ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
กว่า ๖๒,๖๐๑ คน
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  ๒.๑.๓	 ผลิต	 พัฒนา	 และขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู ้ทกัษะ และวธิกีารคดิด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ นวตักรรม ดจิทัิลอเิลก็ทรอนกิส์ให้มคีวามช�านาญ 

ในการปฏิบัติงาน การบ�ารุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะ 

ในการคดิสร้างสรรค์ สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  ตลอดจนแนวคิดเพือ่น�ามาใช้ประกอบการพฒันาวชิาชพี โดยมผีูเ้ข้าฝึกอบรม  

จ�านวน ๔,๘๔๓,๑๘๓ คน 

  ๒.๑.๔	 จัดท�าโครงการพฒันาครผู่าน	E-Learning	Platform	ของศนูย์บรหิารการพฒันาศกัยภาพ

บุคคลเพื่อความเป็นเลิศในพื้ำนที่	 (Human	Capital	Excellence	Center:	HCEC) โดยอบรมครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาผ่านหลกัสูตรฟินแลนด์แบบออนไลน์ จ�านวน ๓๖ คน ด้วยหลกัสตูรมาตรฐานระดบัสากล การสอบประเมนิ 

ความรูแ้ละความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจัดท�าโดยสหภาพยุโรป (Common European Framework of  

Reference for Languages: CEFR) ของครูภาษาอังกฤษที่ HCEC ทั้ง ๑๘๕ แห่ง ครูภาษาอังกฤษพัฒนาทักษะ 

การใช้ภาษาองักฤษและรูร้ะดับความสามารถของตนเองตามกรอบ CEFR ผ่านการสอบด้วยชดุข้อสอบมาตรฐานสากล 

   ๒.๑.๕	 วจิยัและพฒันา	(ร่าง)	กรอบหลักสตูรการศกึษาขั้ำนพื้ำนฐาน พทุธศกัราช .... ระดบัประถมศึกษา 

โดยใช้แนวคิดการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก ๖ ด้าน  

ได้แก่ (๑) การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ (๒) การคิดข้ันสูง 

และการเรียนรู้ (๓) การสื่อสารด้วยภาษา (๔) การจัดการและท�างาน 

เป็นทีม (๕) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และ (๖) การอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โดยน�า (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ  

ไปทดลองใช้ในโรงเรยีนพืน้ท่ีนวตักรรมการศึกษา จ�านวน ๑๘๔ โรงเรยีน  

ใน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ สตูล เชียงใหม่ 

กาญจนบรีุ ยะลา ปัตตานี และนราธวิาส ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรยีนสงักัด 

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานคณะกรรมการ 

การส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๒.๑.๖	 ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ำนพื้ำนฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	เพื่อพัฒนา	

สมรรถนะผู้เรียน	 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	 (Active	 Learning) และการประเมินสมรรถนะ  

ซ่ึงในระดับส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะขับเคล่ือนการใช้หลกัสตูรแกนกลางฯ ผ่านกระบวนการ Active Learning  

ในระดบัสถานศกึษาจะมหีลกัสตูรสถานศกึษาทีเ่อ้ือต่อการพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ในระดบัครูผูส้อนจะมหีน่วยการเรยีนรู ้

บูรณาการและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดท�าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฝึกปฏิบัติจริงจากวิถีชีวิต พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ เพื่อน�าไปใช ้

ในการแก้ปัญหาการท�างานผ่านสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์สมมติ สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา 

ความต้องการของนักเรียนและชุมชน 

   ๒.๑.๗	 ด�าเนินการตามหลักอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด  

ตามแนวทางพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน�้าใจ 

และความหวงั” มุง่เน้นการปรับเปลีย่นพืน้ฐานแนวความคดิ ฝึกวนิยั ลงมอืปฏบิตัิ 

รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เกิดผล 

ในมติต่ิาง ๆ  ทัง้การพึง่พาตนเอง ความกตญัญ ูการพฒันาจติใจ การพฒันาทางปัญญา  

รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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สมรรถนะเยาวชนให้เป็น “อารยเยาวชนไทย” คัดเลือกสถานศึกษาน�าร่อง ระยะท่ี ๑ จ�านวน ๑๐๒ โรงเรียน  

และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย (๑) ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  

(๒) ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ  

และมูลนิธิพึ่งตน เพื่อชาติ (๓) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (๔) สถาบันอาศรมศิลป์ 

  ๒.๑.๘	 จัดท�าโครงการยุวชนสร้างชาติ เพื่อสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถประยุกต์ใช ้

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความสามารถในการค้นคว้า คิด วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์

สามารถออกแบบระบบงาน มีความฉลาดในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมท่ีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล�้า และปัญหาคุณภาพชีวิต  

โดยการสร้างหรือน�าองค์ความรูท้ีห่ลากหลายในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาบรูณาการในการแก้ปัญหา  

รวมถึงน�าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่อยู่จ�านวนมากในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาใช้ประโยชน์ 

ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้ โดยในปี ๒๕๖๕ สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อเสนอ 

โครงงานเข้ามารับการสนับสนุนงบประมาณ จ�านวนท้ังสิ้น ๘๙ โครงงาน และมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

จ�านวน ๔๓๐ คน 

   	 ๒.๑.๙		 จัดท�าโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ	 สังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 ๑	 ต�าบล		

๑	มหาวิทยาลัย	โดยมหาวิทยาลัย จ�านวน ๗๖ แห่ง ด�าเนินการร่วมกับ ๓,๐๐๐ ต�าบลทั่วประเทศ เพื่อสร้างอนาคต  

สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน มีกิจกรรมด�าเนินการที่ส�าคัญ ดังนี้  

(๑) จ้างงานประชาชนทัว่ไป บณัฑติ และนกัศกึษา จ�านวน 

๕๗,๒๖๔ คน (๒) จัดกจิกรรมการด�าเนินการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ

และสังคมรายต�าบล รวม ๑๐,๐๘๘ กิจกรรม แบ่งเป็น 

ด้านการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ จ�านวน 

๒,๗๖๓ กจิกรรม การสร้างและพฒันา Creative Economy  

จ�านวน ๒,๑๗๓ กิจกรรม การน�าองค์ความรูไ้ปช่วยบรกิารชมุชน  

จ�านวน ๒,๔๙๓ กิจกรรม การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

จ�านวน ๒,๔๕๓ กจิกรรม และอืน่ๆ จ�านวน ๒๐๖ กจิกรรม 

(๓) พัฒนาแพลตฟอร์มการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 

เพือ่จดัท�าข้อมลูขนาดใหญ่ของชมุชน Community Big Data  

ทั้งในระดับ National System Integrator (NSI)  

และ Regional System Integrator (RSI) รวมถึงระบบ

บริหารจดัการข้อมลู Community Big Data ส�าหรบัโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

๑ ต�าบล ๑ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน (๔) Reskill/ 

Upskill ด้าน Financial Literacy โดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการ Reskill/Upskill 

ด้าน Financial Literacy รวม ๕๗,๓๓๔ คน นอกจากนี้ ยังร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ท�าหน้าที่เป็น System  

Integrator อบรม Reskill/Upskill ด้าน Digital จ�านวน ๕๙,๐๒๕ คน ด้าน English จ�านวน ๕๖,๖๘๙ คน  

และด้าน Social จ�านวน ๕๗,๖๓๐ คน และ (๕) จดักจิกรรม Pitching เพือ่คดัเลอืกโครงการท่ีช่วยพฒันาชุมชนในระดบัต�าบล  

ระดบัภาค และระดบัประเทศ ในโครงการ U2T National Hackathon 2021 ซึง่คดัเลอืก ๕ ทมี ให้ได้รบัรางวลัชนะเลิศ 

สามารถน�าผลจากกจิกรรมไปพฒันาต่อยอดการพฒันาพืน้ท่ีอย่างยัง่ยนื ได้แก่ ผลงาน “หตัถสานบ้านต้นตาล สุม่ปลายกัษ์”  

สร้างรายได้ให้นักศึกษา 
บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน 
๓,๐๐๐ ตำ�าบล 
๕๗,๒๖๔ คน
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ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผลงาน “Palm Packaging” ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ผลงาน  

“Nile Creek Rescue” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลงาน “จิ๊หริด แบรนด์” ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลงาน “ต�าบลเจริญสุข” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

   ๒.๑.๑๐	จัดท�าโครงการพัฒนาทักษะก�าลังคนเพื่ออนาคต พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น สนับสนุน 

การเรียนรูต้ลอดชีวติและพัฒนาทกัษะเพือ่อนาคต (Reskill/Upskill) ภายในสถาบันการศกึษาท่ีได้มาตรฐาน ยกระดบั 

ทักษะฝีมือแรงงานของประเทศให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พัฒนาบัณฑิต 

และแรงงานให้มงีานท�าและสามารถรองรบัการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงไปในอนาคตเพือ่เพิม่ผลิตภาพให้กบัภาคอตุสาหกรรม

และภาคบริการ และฟื้นฟูประเทศภายหลังการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สร้างหรือปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (Non-Degree) ต้นแบบในการพัฒนาทักษะที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบรกิาร และสถาบนัอดุมศกึษา ตลอดจนปรบัเปลีย่น 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการผลิตและพัฒนา 

ก�าลั งคนที่ เน ้นความร ่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบริการ และสามารถเรยีนรู้ได้ตลอดชวีติ โดยด�าเนนิการ 

ส�ารวจด้านทักษะความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

และความต้องการของคนท�างาน และพัฒนาหลักสูตร

ผ่านแพลตฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในรูปแบบ 

Modular Education และ/หรือ Modular Curriculum  

และแพลตฟอร์มการเรยีนรูต้ลอดชวีติและทกัษะเพือ่อนาคต 

(Upskill/Reskill) 

  ๒.๑.๑๑	จัดตั้ำงกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อเป ็นกลไกส�าคัญในการปรับบทบาท 

ของระบบการอุดมศึกษาสู ่ระบบการเรียนรู ้รูปแบบใหม่ท่ีส ่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ 

ของสถาบนัอดุมศึกษา สร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลยัคดิหรอืได้ทดลองหลักสตูรใหม่ ๆ  ท่ีแตกต่างไปจากเดมิ โดยเฉพาะ

หลกัสตูรทีเ่น้นเรือ่งการปฏบิติัตามความต้องการของตลาดและการผลติก�าลงัคนระดบัสงูเฉพาะทางตามความต้องการ

ของประเทศอย่างแท้จรงิ และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกจิของประเทศ ทัง้นี ้แนวคดิในการจดัตัง้ 

กองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา มุ่งเน้นผลิตก�าลังคนท่ีมีคุณภาพป้อนเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจรองรับการดิสทรัปชัน 

อย่างรวดเร็ว (Disruptive change) และพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย

ให้มโีอกาสเข้าถงึการศึกษาตามความต้องการของผูเ้รยีนได้ โดยท�างานร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาคเอกชน 

ให้มากขึ้น ที่ผ่านมาส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มาร่วมท�าหลักสูตร sandbox เพื่อสร้างวิศวกร

และนักวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ตามความต้องการของบริษัทท่ีมาขอรับการลงทุนในเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ เช่น Cyber security  

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) นักบูรณาการระบบในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้ในอนาคต 

  ๒.๑.๑๒	จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายของประเทศ เพื่อผลักดันการพัฒนาความเป็นเลิศ 

ตามความช�านาญและจุดมุ่งเน้นของแต่ละกลุ่มมหาวิทยาลัย และผลิตบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก�ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้แก ่

สถาบันอุดมศึกษา โดยจ�าแนกสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 

จ�านวน ๑๖ แห่ง (๒) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จ�านวน ๑๘ แห่ง (๓) กลุ่มพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น จ�านวน ๔๑ แห่ง (๔) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา และ (๕) กลุ่มผลิต 

และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ�าเพาะ จ�านวน ๗ แห่ง 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   ๒.๑.๑๓	 ปลดล็อกการจ�ากัดเวลาเรียน	 ยกเลิกเกณฑ์กลางระยะเวลาเรียน	 ไม่มีก�าหนดเวลา  

โดยยกเลิกกรอบเวลาส�าเร็จการศึกษาทุกระดับปริญญา จากเดิมที่ก�าหนดระดับปริญญาตรีเรียน ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปี 

ปริญญาโท ๒ ปี ไม่เกนิ ๕ ปี ปรญิญาเอก ๓ ปี ไม่เกิน ๖ ปี เป็น “ไม่ก�าหนดเวลาการจบการศกึษา” ทัง้นี ้มหาวทิยาลยั

สามารถก�าหนดเงื่อนไขเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

และตอบสนองอุปสงค์การศึกษาที่หลากหลายที่ท�าให้

นักศึกษาสามารถเรียนควบคู่กับการท�างาน หรือในกรณ ี

ทีต้่องการหาประสบการณ์ต่าง ๆ  นอกห้องเรียนก่อนกลับมา 

เรียนอีกครั้ง ส�าหรับการรีไทร์ยังคงมีอยู่หากผลการศึกษา

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

  ๒.๑.๑๔	 เรียนข้ามมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสติและนักศึกษาสามารถลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาข้ามสถาบนัการศกึษาและสามารถใช้หน่วยกิต 

ของรายวิชามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตรท่ีนักศึกษาก�าลังศึกษาได้ รวมท้ังสามารถน�าไปอยู่ในระบบ 

คลังหน่วยกิตสะสมตามข้อก�าหนดของแต่ละสถาบันการศึกษาท่ีส่งเสริมประสบการณ์หลากหลายทางวิชาการ 

และสังคมแก่นิสิตและนักศึกษาอีกด้วย 

	 ๒.๒	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

   ๒.๒.๑	 จัดท�าโครงการยกระดบัผลติภาพและพฒันาก�าลงัคนเพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาก�าลังแรงงาน ผู้ประกอบการ และครูผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับ 

อตุสาหกรรมเป้าหมาย ๖ กลุ่ม (ดิจทิลั ระบบอตัโนมตั ิอเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ ชวีภาพ ปัญญาประดษิฐ์ และหุน่ยนต์)  

สามารถใช ้ เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร ้าง พ้ืนฐาน 

เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ โดยมี 

ผูเ้รยีนอาชวีศกึษาเข้าฝึกอบรม จ�านวน ๔,๒๑๑ คน คิดเป็น

ร้อยละ ๘๔.๒๒ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม จ�านวน 

๒๗๗ คน และมีครูผูส้อนทีไ่ด้รบัการพฒันา จ�านวน ๒๕๖ คน

   ๒.๒.๒	 ยกระดับการพัฒนาศูนย์ทดสอบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา 

เพือ่พฒันาหลกัสตูรวชิาชพีให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน

คณุวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework:  

NQF) และกรอบมาตรฐานอ้างอิงอาเซียน (ASEAN  

Qualif ications Reference Framework: AQRF)  

ในสถาบันการอาชีวศึกษา จ�านวน ๒๓ แห่ง ทั่วประเทศ  

ยกระดบัทกัษะการท�างานของก�าลงัคนในสถานประกอบการ

ให้มสีมรรถนะวิชาชีพทีส่งูขึน้และได้รบัการประเมนิรบัรอง

สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต โดยจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา จ�านวน ๑๑ แห่ง มีสถานประกอบการตกลงความร่วมมือกับสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ จ�านวน ๑๗๙ แห่ง พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ระดับปริญญาตรี จ�านวน ๑๒ หลักสูตร 

ปลดล็อกระยะเวลาเรียน 
ระดับปริญญา 
“เรียนรู้ควบคู่การทำ�างานได้”
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  ๒.๒.๓		 จัดท�าโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาท่ีสาม : ญี่ปุ่น 

เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู) ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศที่สองผ่านเครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดประชุมความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ภาษาต่างประเทศทีส่องร่วมกบัองค์กรเจ้าภาษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง สรรหาครเูจ้าของภาษามาสอนในโรงเรยีน

สงักดัส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนจดักจิกรรมวชิาการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศทีส่อง 

เชิงบูรณาการในระดับประเทศส�าหรับผู้เรียน และสรรหาและแปลองค์ความรู้จากสื่อต่างประเทศเพื่อสนับสนุน 

การพัฒนา การเรียนการสอน โดยด�าเนินการแปลหนังสือต่างประเทศ ด้าน Competency-based Education

  ๒.๒.๔		 จัดท�าโครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียนและการเตรียมสู ่	

การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ได้แก่ การอบรมปฏิบัติการครูแกนน�าการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น�านักเรียน 

สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) และปรับเกณฑ ์

การประกวดนวตักรรมการศึกษาเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสูก่ารเป็นพลเมอืงโลกตามเป้าหมายการพฒันา 

ที่ยั่งยืน

  ๒.๒.๕		 ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนีอย่างมคีณุภาพ ได้แก่ การจดัท�าแนวทางการจดัการเรยีน

การสอนภาษาจีนสู่สากลเพื่อให้โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน 

ภาษาจีน จ�านวน ๒,๓๓๙ โรงเรียน มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน รวมทั้งการจัดประชุมปฏิบัติการ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาจีน ๕ ภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน

ร่วมกับสถาบันขงจื่อ ๑๖ แห่ง

 	 ๒.๒.๖		 การจัดการศกึษาทีแ่ตกต่างจากมาตรฐานการอดุมศกึษา	(Higher	Education	Sandbox)	

โดยได้ออกข้อก�าหนด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอขอจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจาก

มาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบาย

หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การขับเคลื่อนกลไก Higher Education Sandbox ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน 

การผลิตก�าลังคนสมรรถนะสูงให้สามารถออกไปท�างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อการปรับตัว 

อย่างรวดเร็วและความต้องการจากตลาดแรงงาน 

  ๒.๒.๗		 โครงการยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการนวัตกรรมองค์กรแบบทั่วถึง	

(Total	 Innovation	Management	 Enterprise:	 TIME) เปิดโอกาสให้นักศึกษาท้ังระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ปริญญาตร ีและปรญิญาโทเข้าเรยีนและฝึกทักษะในสถานประกอบการ เพือ่บ่มเพาะให้นักศกึษา

ก้าวสู่การเป็นบุคลากรทักษะสูงที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับประเทศ (High Qualified Workforce/  

Technician) ช่วยสถานประกอบการแก้ปัญหา Turn Over  

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ

สำหรับผู้ด้อยโอกาส ช่วยประเทศดึงดูดการลงทุน 

จากต่างประเทศ รวมถึงเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู ้

ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน 

สถานศึกษาจะมีหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีเหมาะกับ 

อุตสาหกรรมแต่ละประเภท และสร้างให้เกิดการพัฒนาก�าลังคนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  

(Demand Driven) ตลอดจนสร้างขดีความสามารถด้านนวตักรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ปัจจบัุนมนีกัศกึษาเข้าร่วม

โครงการตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ จ�านวน ๖๔๗ คน และมีสถานประกอบการเข้าร่วม จ�านวน ๑๖ บริษัท 

บ่มเพาะนักศึกษาในสถานประกอบการ

เพื่อสร้างบุคลากรทำักษะสูง  
แก้ปัญหา Turn Over 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๓.	 การพฒันาอาชวีะ	พัฒนาคณุภาพวิชาชีพ	และพฒันาแรงงานรองรบัอตุสาหกรรม	๔.๐

 ๓.๑	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ฝึกอบรมให้ม ี

ความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยด�าเนนิกจิกรรมพฒันาบคุลากรร่วมกบัสถานประกอบการ 

ในรูปแบบ EEC Model Type A ในสถานศึกษาน�าร่อง จ�านวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยสารพัดช่าง

ระยอง และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๘๘๑ คน

  ๓.๒	 การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา	 ยกระดับสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน  

๒๓ แห่ง ทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบรหิารจดัการให้มคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการและวชิาชพี

ในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 

เฉพาะทางและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุง่เน้น ๑๐ อตุสาหกรรม

แห่งอนาคต หรือ S-Curve และ New S-Curve

 ๓.๓	 การพฒันาบุคลากรเพือ่รองรบัอุตสาหกรรม	๔.๐ ได้พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยชีีวภาพ ตามแนวคดิ 

Bio Economy พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ พัฒนา

บุคลากรให้เป็น SI Warrior และ SI Designer ที่สามารถประกอบ ติดตั้ง/ออกแบบ ระบบทางกล ระบบควบคุม  

ระบบประมวลผล และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการให้สามารถท�างานร่วมกันเป็นระบบอัตโนมัติ และพัฒนาบุคลากร 

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรม 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ จ�านวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๕ คน 

  ๓.๔	 การยกระดบัการจัดการอาชีวศกึษาระบบทวภิาคโีดยใช้พื้ำนทีเ่ป็นฐาน ปรบัแนวทางการบริหารจดัการ 

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวและเป็นอิสระในการด�าเนินการ  

ให้สอดคล้องกับบริบทในเขตพ้ืนที่ในการตอบสนองความต้องการก�าลังคนของภาคอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับ 

สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อนำมาใช้ขับเคลื่อน 

การดำเนินงานในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน ซ่ึงได้จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นท่ี 

โดยใช้สถานศึกษาเป็นที่ตั้ง จำนวน ๑๕ ศูนย์ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย (๑) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี (๒) วิทยาลัย 

การอาชีวศึกษาปทุมธานี (๓) วิทยาลัย 

เทคนิคบ้านค่าย (๔) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

(๕) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (๖) วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครสวรรค์  (๗)  วิทยาลัย

อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา (๘) วิทยาลัย

เทคนิคอุดรธานี  (๙)  วิทยาลัย เทคนิค

นครราชสมีา (๑๐) วทิยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

(๑๑) วทิยาลยัเทคนิคภูเก็ต (๑๒) วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี (๑๓) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (๑๔) วิทยาลัย

บรหิารธุรกจิและการท่องเทีย่วกรุงเทพ และ (๑๕) วทิยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยไดจ้ดัทำแนวปฏิบตักิารจัดการ

อาชวีศกึษาระบบทวภิาคแีละแนวทางการดำเนนิงานของศนูยอ์าชวีศกึษาทวภิาคเีขตพืน้ที ่และพฒันาศกัยภาพครฝูกึ

ในสถานประกอบการ จำนวน ๖๖๕ คน และครูนิเทศก์การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี จำนวน ๕๖๖ คน 

ยกระดับสถาบันอาชีวศึกษา 
๒๓ แห่ง และจัดการศึกษา
ปริญญาตรีสายเทำคโนโลยี 

จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาทำวิภาคี
เขตำพื้นที่ ๑๕ ศูนย์ ทั่วประเทศ 
และพฒันาครฝึูกในสถานประกอบการ 
๖๖๕ คน 

172 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๘
	



	 ๓.๕		 การพัฒนาอาชีวะและยกระดับแรงงานไทย

   ๓.๕.๑	 จัดทำโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ

แรงงานใหม่ให้มีทักษะ องค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และนวัตกรรม และเพื่อ Upskill และ Reskill แรงงาน 

ให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมรองรับการเปลีย่นแปลง 

เทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม/บริการ และรองรับ 

การปรับเปลี่ยนอาชีพ โดยมีผู้ เข้ารับการฝึกอบรม  

จำนวน ๑๑,๖๖๕ คน 

  ๓.๕.๒		 จัดท�าโครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้ำนสูง เพื่อพัฒนาก�าลังแรงงาน 

หรอืพฒันาผู้ประกอบการให้มคีวามรู้และทกัษะฝีมอืสอดคล้องกับอตุสาหกรรม ๖ กลุม่เป้าหมาย (ดิจิทัล ระบบอตัโนมัต ิ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์) สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผู้เข้าการฝึกอบรม จ�านวน ๕,๖๗๑ คน 

  ๓.๕.๓		 จัดท�าโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงาน

มีมาตรฐานฝีมือเพ่ือเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๒๘,๓๐๔ คน 

  ๓.๕.๔		 ขบัเคลือ่นความร่วมมือเครือขา่ยและส่งเสริมการพัฒนาฝีมอืแรงงาน เพือ่พฒันาองคค์วามรู้ 

ทักษะ และวิธีการคิดด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน  

การบ�ารุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์  

สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อน�ามาใช้ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 

๒,๐๗๓,๑๓๔ คน 

  	 ๓.๕.๕	 ขบัเคลือ่นศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชวีศกึษา	 (Excellent	 Center) ตามความเป็นเลศิ

ของแต่ละสถานศึกษาและตามบรบิทเชงิพืน้ที ่จำนวน ๔๒ สาขาวิชา/สาขางานในสาขาวิชาทีส่อดคล้องกับกลุม่อาชพี

ของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิต 

และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีอาชีวศึกษา  

จำนวน ๑๘๐ แห่ง เป็น Excellent Center แบ่งเป็น  

สถานศึกษารัฐบาล จำนวน ๑๖๗ แห่ง และสถานศึกษา

เอกชน จำนวน ๑๓ แห่ง ทั้งนี้ มีจำนวน ๒๕ แห่ง ที่ได้รับ 

การพิจารณาให้เป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิต 

และพฒันากำลงัคนอาชวีศกึษา หรอื Center of Vocational  

Manpower Networking Management: CVM ตลอดจนพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 

ไมน่อ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ คน และจัดหลกัสตูรครฝูกึในสถานประกอบการ จำนวน ๓๐ ชัว่โมง ภายใต้ศนูยฝ์กึอบรมพัฒนาครู  

(Excellent Teacher) จำนวน ๘๒๒ คน 

Upskill/Reskill แรงงาน
สอดคล้องกับตำลาดแรงงาน
๑๑,๖๖๕ คน

ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ
ทำางการอาชีวศึกษา 
๔๒ สาขาวิชา 
ในสถาบนัอาชีวศึกษา ๑๘๐ แห่ง

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๓.๕.๖		 ยกระดับคุณภาพแรงงานมืออาชีพ กระทรวงศึกษาธิการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ

กระทรวงแรงงานว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ  

โดยกรมพัฒนาฝีมอืแรงงานจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติให้กับนกัศกึษาอาชีวศกึษาในปีสดุท้าย

ของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา เช่น ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ 

เพื่อสร้างความมั่นใจต่อภาคเอกชนถึงความรู้ ทักษะ และความสามารถของนักศึกษาที่พร้อมเป็นแรงงานคุณภาพ 

และตรงกับความต้องการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบทั้งสิ้น ๒๓,๘๙๑ คน รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษา 

เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ�านวน ๑๑๔ แห่ง และศูนย์ประเมินความความสามารถ จ�านวน ๑๖ แห่ง 

   ๓.๕.๗		 จัดตั้ำงศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน	(Fix	it	Center) แบบถาวร จำนวน ๗๐ ศูนย์ และศูนย์ปกติ 

(เคลื่อนที่) จำนวน ๒๖๗ ศูนย์ สำหรับให้บริการประชาชน โดยบริการซ่อมถึงบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดรายจ่าย 

ให้แก่ประชาชน ซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” สอดคล้องกับ 

สภาพสงัคมและวิถชีวีติยคุใหม่ New Normal สร้างความมัน่ใจการใช้บรกิาร 

ช่างอาชีวะ และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความภาคภูมิใจ

ให้แก่ผู้ เรียนที่ใช้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติช่วยเหลือประชาชน 

และสามารถสร้างอาชีพได้ในอนาคต รวมท้ังจัดทมีอาชีวะอาสา รว่มด้วย 

ช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕  

โดยให้บริการจุดพักรถ-พักคน บนถนนสายหลักและสายรอง ๒๕๙  

จุดบริการ ทั่วประเทศ มีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน ๘,๘๔๘ คน 

และดำเนินกิจกรรมอาชีวะพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  

ได้ฝึกทักษะความชำนาญประสบการณ์วิชาชีพ มีสถานศึกษาเข้าร่วม

โครงการ จำนวน ๒๘ แห่ง มนัีกเรียน/นักศึกษาเข้ารว่ม จำนวน ๕๕๐ คน  

และครู/บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๓๕๐ คน 

   ๓.๕.๘		 ดำเนินโครงการอาชีวะอยู่ประจำ	 เรียนฟรี	 มีอาชีพ โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่

นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ได้เรียนต่อร้อยละ ๑๐๐ สร้างงาน 

สร้างอาชีพให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ โดยเป็นการเรียนฟรีและมีที่พักมาตรฐานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ของการเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนให้

มีรายได้ผ่านการจัดทำโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

โดยได้คดัเลือกสถานศึกษาทีมี่ความพร้อมในการรับผูเ้รียน 

เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๘ แห่ง ทัว่ประเทศ ประกอบด้วย  

วิทยาลัยเทคนิค ๑ แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ ๓๙ แห่ง 

วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี๔๗ แห่ง สามารถรบันกัเรยีน

เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕,๒๘๐ คน ในสาขาวิชา  

เช่น สาขาวิชาเกษตร ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ การบัญชี  

ช่างเชื่อมโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก  

อาหารและโภชนาการ และแปรรูปสัตว์น้ ำ  ท้ังนี้  

ได้ตั้งเป้าหมายในระยะต่อไป ๑๐ ปี จะต้องมีสถานศึกษา

ทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้หมด ๑๗๐ แห่ง สามารถสร้างโอกาส

ทางการศึกษาให้เยาวชนไม่ต่ำกว่า ๑๑๗,๔๘๐ คน

174 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๘
	



  ๓.๕.๙		 สนบัสนนุผูเ้รยีนเฉพาะอาชพีของนกัเรยีนสายอาชพี สนับสนนุผูเ้รยีนเฉพาะอาชีพของนกัเรยีน

สายอาชพี โดยปรบัอตัราคา่เครือ่งมอืประจำตวัผูเ้รยีนเฉพาะอาชพีของนกัเรยีนสายอาชพี อาชวีศกึษาตอ่คน ในระดบั

ประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) เพ่ือใหนั้กเรยีนไดพ้ฒันาทักษะฝมีอืใหเ้ตม็ศกัยภาพฝกึประสบการณอ์าชีพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจให้มีการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา 

เพิม่มากขึน้ ซึง่จะเป็นพลงัส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นประเทศอย่างยัง่ยนื จ�านวน ๑๐ ประเภทวชิา ตัง้แต่ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

เป็นต้นไป ได้แก่ (๑) อุตสาหกรรม ๒,๐๐๐ บาท (๒) พาณิชยกรรม ๑,๐๐๐ บาท (๓) ศิลปกรรม ๑,๐๐๐ บาท  

(๔) คหกรรม ๑,๒๐๐ บาท (๕) เกษตรกรรม ๑,๖๐๐ บาท (๖) ประมง ๑,๒๐๐ บาท (๗) อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

๑,๒๐๐ บาท (๘) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ๑,๘๐๐ บาท (๙) อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ๑,๒๐๐ บาท  

และ (๑๐) อตุสาหกรรมบันเทงิและดนตร ี๑,๐๐๐ บาท

   ๓.๕.๑๐	จัดตั้ำงศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ระดับจังหวัด	

(Career	&	Entrepreneurship	Center,	Ministry	of	Education:	MOE	CEC) จ�านวน ๗๗ แห่ง เพือ่ผนึกก�าลงั 

กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาอาชีพและการเป็นผู ้ประกอบการ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม 

ทกัษะอาชพีให้กบันกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนตามความต้องการท่ีสอดคล้องกับบรบิทเชิงพืน้ท่ีท่ีมคีวามแตกต่างกนั  

รวมทัง้การเสรมิสร้างทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการให้สามารถน�าความรูแ้ละทกัษะไปใช้ในการประกอบอาชพีอสิระได้  

ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการไปแล้ว ดังนี้ (๑) ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการจัดท�าสื่อนวัตกรรมส�าหรับตลาดจีน 

ในรปูแบบ Camp โดยร่วมมอืกบัสถาบนัขงจือ้ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ บรษิทัปักก่ิงป๋อเต๋า ประเทศจนี และบรษิทัชิโนไทย  

(๒) พัฒนาความรู้ด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมไปสู่การเป็น

ผู้ประกอบการ มีครูได้รับการพัฒนา จำนวน ๒๒๐ คน 

(๓) พัฒนาครูด้านนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ  

ดำเนินการร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) มคีรแูกนนำเข้าร่วมอบรม จำนวน ๒๔๗ คน  

และ (๔) พัฒนาทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ  

กระทรวงศึกษาธิการประจำจังหวัด สำหรับผู้เรียนและประชาชน/ผู้ว่างงาน มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน ๓๐,๐๑๐ คน

 ๓.๖	 การผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนรวมและหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพที่ยอมรับในระดับประเทศ 

และสากลตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิให้บังเกิดผลส�าเร็จ 

อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติตามแผนขับเคลื่อน 

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ดังนี้ 

  ๓.๖.๑	 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในระดับ	 ปวช.	 และ	 ปวส.  

ในสาขาอาชีพน�าร่องตาม “แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก�าลังคนในสาขาอาชีพท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ต่อการพฒันาประเทศตามกรอบคุณวฒุแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕” ท้ัง ๗ สาขาอาชีพ ด�าเนินการใน ๙ วทิยาลยัน�าร่อง  

และน�าไปขยายผลกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เช่ือมโยงกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไปยัง 

สถานศึกษาที่เป็นศูนย์ CVM และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) อีกจำนวน ๓๓ แห่ง 

เพือ่ใหค้รอบคลมุทกุสาขาอาชพีในสถานศกึษาสังกัดสำนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาเพือ่ใหผู้เ้รยีนมสีมรรถนะ 

สามารถปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 

อบรมเพื่อพัฒนาทำักษะอาชีพ 
และการเป็นผู้ประกอบการ
ให้แก่ผู้สนใจ ๓๐,๐๑๐ คน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   ๓.๖.๒	 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 

ของโรงเรยีนเอกชนนอกระบบในสงักดัสำนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชพี

และมีสมรรถนะตรงตามระดับของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยนำมาตรฐานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละสาขาอาชีพ 

เชน่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชิาชีพของสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ของกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน มาใช้พฒันาหลักสูตรฝึกอบรม

ของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อยกระดับสมรรถนะ 

ของกำลังคนให้ไดม้าตรฐานของประเทศและสากล รวมถึง

สามารถสะสมและเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อขอรับ

การรับรองคุณวฒุกิารศึกษาและคุณวฒุวิชิาชีพ/มาตรฐาน

ฝีมือแรงงานได้ 

 ๓.๗	 การด�าเนินโครงการนทิรรศการตลาดนดัหลกัสูตรระดบัอดุมศกึษาส�าหรบันกัเรยีนทีศ่กึษาในระบบการศกึษา	

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและผู้พิการ เพื่อให้นักเรียนท่ีศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย รวมถึงผู ้พิการได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

และกระตุ้นให้เกิดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองในระดับท่ีสูงข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

กำลังคนของประเทศ

 ๓.๘	 โครงการปฏิิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน		

(Cooperative	and	Work	Integrated	Education:	CWIE)	เพ่ือรองรบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน สนับสนนุ

ให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ซ่ึงเปน็

หลกัสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เพือ่ยกระดับคุณภาพ

บณัฑติไทยให้บณัฑติพร้อมสูโ่ลกแห่งการทำงานจริงได้ทนัท ีมสีมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถ

พฒันาอาชพีในปัจจุบนัและเตรยีมพร้อมรองรบัตำแหน่งงาน 

ในอนาคต ปัจจบุนัมเีครอืข่ายพฒันาสหกจิศกึษา ๙ เครอืขา่ย 

ทั่วประเทศ มีสถาบันอุดมศึกษาจัด CWIE ๑๐๐ แห่ง 

สามารถผลิตบัณฑิตสู่โลกของการทำงานจริงได้มากกว่า 

๗๙,๐๐๐ คน มีสถานประกอบการเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

จัด CWIE ๒๐,๐๐๐ แห่ง 

๔.	 การดงึดดูคนเก่งจากทัว่โลกเข้ามาร่วมท�างานกบัคนไทย	และส่งเสรมิผูม้คีวามสามารถสงู

 ๔.๑	 การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	(Ease	of	Doing		

Business) ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อ�านวยความสะดวกแก่บุคลากรทักษะสูง ผู้เชี่ยวชาญ  

นกัลงทนุ ผูบ้รหิาร และผูป้ระกอบการวสิาหกจิเริม่ตน้ (Startup) ทีป่ระสงคจ์ะเขา้มาทำงานหรอืลงทนุในอตุสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ ผ่านวีซ่าประเภทพิเศษ SMART VISA ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕  

กรกฎาคม ๒๕๖๕ มผีูข้อรบัรองคณุสมบตั ิจำนวน ๔๗๔ คำขอ และมผีูผ้า่นการรบัรองคณุสมบตั ิจำนวน ๔๐๙ คำขอ  

ผลิตบัณฑิตสหกิจศึกษา
สู่โลกการท�างานจริง
กว่า ๗๙,๐๐๐ คน
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  ๔.๒	 มาตรการสนับสนุนทางภาษีภายใต้โครงการ	 Thailand	 Plus	 Package เป็นกลไกสนับสนุน 

การยกระดับแรงงานทักษะสูงและการจ้างงานบุคลากรต�าแหน่งงานทักษะสูง ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี 

และวิศวกรรม โดยสามารถดำเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ (๑) ยกเว้นภาษีเงินได้ ร้อยละ ๑๕๐ ให้แก่บริษัท 

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะสูงด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  

และ (๒) ยกเวน้ภาษเีงนิได ้รอ้ยละ ๒๕๐ ใหแ้กบ่รษิทัหรอืหา้งหุน้สว่น

นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

ใหม้ทีกัษะสงู โดยมาตรการจะสิน้สุดวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๕ ปจัจบัุน 

มหีลกัสตูรทีผ่า่นการรบัรอง จำนวน ๑๕๕ หลกัสตูร จาก ๑๔ หนว่ย

ฝึกอบรม มีการรับรองการจ้างงานลูกจ้างตำแหน่งงานทักษะสูง

ด้าน STEM จำนวน ๒๑๘ ราย จาก ๒๒ บริษัท ตำแหน่งงานที่ผ่าน 

การรับรองมากที่สุด คือ Software Tester/Developer  

และวศิวกรอตุสาหกรรมการบนิและโลจสิตกิส์ และระบบขนส่งทางราง

๕.	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

 ๕.๑	 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำำและความยากจน โดยกองทุนส่งเสริม

วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม จดัสรรงบประมาณเพือ่ส่งเสริมการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพือ่ขจัดความเหลือ่มล้ำ 

และความยากจน ดังนี้ 

   ๕.๑.๑	 พัฒนานวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	 โดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัย	

และนวัตกรรม ตัวอย่างงานวิจัย เช่น การผลักดันนวัตกรรมชุมชนเข้าสู่การท�าแผนพัฒนาต�าบล/ท้องถิ่นที่เชื่อมต่อ 

กับแผนจังหวัด เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่การใช้งานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต การเพิ่มสมรรถนะ 

ผูป้ระกอบการและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-๑๙ จ�านวน ๙๙๕ กลุม่ โดยขบัเคลือ่น 

ผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นท่ี ๑๗ มหาวิทยาลัย 

การพัฒนาย่านเศรษฐกิจบนฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่  

จำนวน ๕๓ ย่าน ทำให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการ 

และวสิาหกจิชมุชนเชิงวฒันธรรม พฒันานวัตกรรมพร้อมใช้  

๗๖๓ นวัตกรรม ทีส่ามารถนำไปประยุกต์ใชต้ามบริบทพืน้ที ่

และสร้างคณุค่าหรอืมลูค่าเพ่ิมให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี 

   ๕.๑.๒		พฒันาเมอืงนา่อยู่และกระจายศนูยก์ลางความเจรญิโดยใชว้ทิยาศาสตรว์จิยั	และนวตักรรม	

ตวัอย่างงานวิจยั เช่น การพัฒนาชดุความรูแ้ละข้อมลูเปิดดา้นการพัฒนาเมือง โดยมีฐานขอ้มลูเมอืง (Data Catalog) 

ทีจ่ะเป็นข้อมูลเปิด (Open Data) เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการเมืองจำนวน ๔๓ ฐานข้อมูล พฒันาเมืองแห่งการเรียนรู้ 

บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

การพัฒนากลไกการทำงานในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติ

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙ กลไก 

มีหลักสูตร/นวัตกรรมและนโยบายการจัดการศึกษา 

ที่ออกแบบจากพื้นที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่ 

จำนวน ๑๒ หลักสูตร และ ๒๓ นวัตกรรม 

ผลักดันนวัตกรรมชุมชน
และพัฒนานวัตกรรม 
พร้อมใช้ ๗๖๓ นวัตกรรม

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   ๕.๑.๓		พัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้ำนที่	 (Practical	 Poverty	 Platform-PPP		

Connext)	 เป็นเครื่องชี้วัดความยากจนหลากมิติ ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ ทุนเศรษฐกิจ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ  

และทุนสังคม เพื่อช่วยออกแบบการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานะความยากจนรายครัวเรือน  

โดยหนว่ยบรหิารและจดัการทนุดา้นการพฒันาระดับพืน้ทีด่ำเนินการสง่เสรมิการพฒันาชนบทและเมืองดว้ยนวตักรรม

ในหลายมิติที่สามารถต่อยอดได้ ทั้งด้านทุนวัฒนธรรม  

และธรุกจิชมุชน เพือ่เพิม่ศกัยภาพของประเทศในการแก้ปัญหา 

โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา ๙๙ แห่ง พัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ  

จนสามารถสร้างวิสาหกิจเชิงวัฒนธรรม ๖,๐๐๐ ราย  

สร้างนวัตกรรมพร้อมใช้ ๗๖๓ นวัตกรรม พัฒนาให้เกิด

ธรุกิจชมุชน ๙๙๕ กลุม่ และพัฒนาให้เกดิชมุชนนวตักรรม 

๕๔๖ ชุมชน ใน ๔๘ จังหวัด ครอบคลุม ๒๗๖ อำเภอ  

ตลอดจนสร้างนวัตกรชาวบ้านกว่า ๒,๗๐๐ คน ที่จะเป็น 

ผู้นำการพัฒนาต่อไป และสามารถพัฒนาเมือง ๒๐ แห่ง 

เพื่อสร้างสังคมน่าอยู่ สร้างองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ๑๖ ชุด แนวทางการลงทุนระดับพื้นที่ ๕ พื้นที่  

และหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพืน้ที ่๒๐ หลกัสตูร ทัง้นี ้กำหนดเปา้หมายจงัหวดัตน้แบบ ๒๐ จงัหวดั 

ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยนาท ปัตตานี มุกดาหาร แม่ฮ่่องสอน ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์  

อ�านาจเจรญิ บุรรัีมย์ นครราชสมีา เลย ร้อยเอด็ ล�าปาง พษิณโุลก พทัลงุ ยะลา นราธวิาส และอบุลราชธาน ีเพือ่ยกระดบั 

การแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าต่อไป 

 ๕.๒	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้ำนสูง

  ๕.๒.๑	 พัฒนาเทคโนโลยีขั้ำนสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำา	

    (๑)  ระบบคลังข้อมูลน�้ำาแห่งชาติ เพ่ือเป็นระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล 

ด้านทรพัยากรนำ้ ได้แก่ ข้อมลูแผนท่ี ข้อมลูสถติิ ข้อมลูสถานการณ์นำ้ปัจจุบัน ข้อมลูคาดการณ์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง 

โดยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือข่าย ระบบการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูล ระบบ

ประมวลผลข้อมลู และระบบการแสดงผลข้อมลูอย่างต่อเนือ่ง  

ปัจจบุนัเชือ่มโยงข้อมลูด้านนำ้และสภาพอากาศจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องแล้ว รวม ๕๒ หน่วยงาน จาก ๑๒ กระทรวง  

ให้บริการ ข้อมูลผ่ านเ ว็บไซต์คลั งข้อมูลน้ ำแห่ งชา ติ 

และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ThaiWater Mobile Application) 

ซ่ึงเปิดให้หน่วยงานและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลด

ได้ติดตามสถานการณ์น้ำด้วยตนเอง รวมทั้งเปิดให้ผู้ใช้งาน

รายงานสถานการณเ์ขา้สูร่ะบบเพือ่เผยแพรผ่า่นแอปพลเิคชนั 

สู่ผู้ใช้คนอื่นได้ 

สร้างวิสาหกิจเชิงวัฒนธรรม 
๖,๐๐๐ ราย 
พัฒนาให้เกดิชมุชนนวตักรรม 
๕๔๖ ชุมชน 
สร้างนวัตกรชาวบ้าน
กว่า ๒,๗๐๐ คน

178 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๘
	



    (๒) ระบบฐานข้อมูลสนับสนุน	

การบริหารจัดการภัยแล้ง เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภัยแล้ง 

ของประเทศไทยระดบั Local Scale (จงัหวดั/อำเภอ/ตำบล) 

รวมทั้งระบบวิเคราะห์ ระบบแสดงผล และระบบรายงาน 

เพื่อใช้ติดตาม เตือนภัย และรายงานสถานการณ์สนับสนุน

ขอ้มลูให้แกห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  ในการวางแผนและบริหาร

จดัการน้ำอยา่งมีประสทิธภิาพ ลดความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้ 

กบัภาคการเกษตรและประชาชนได้เป็นอย่างมาก โดยพัฒนา 

ดัชนีภัยแล้ง (Drought Index) ดัชนีความเปราะบาง 

จากภัยแล้ง เกณฑ์เตือนภัย และจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง

จากดัชนีต่าง ๆ ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม รวบรวมข้อมูล

แผนที่ฐาน (GIS-Based Maps) เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แหล่งน้ำ ขอบเขตการปกครอง รวบรวมข้อมูล Soil Water 

Index (SWI) หรือ Soil Moisture Index (SMI) เบื้องต้น

จากดาวเทียม MeTop แบบรายเดือน ครอบคลุมพื้นที ่

ทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ได้จดัทำโครงการพฒันาระบบจำลอง

นำ้ฝน-น้ำท่า และการประยุกต์ใช้ข้อมลูฝนจากข้อมลูดาวเทียม 

   ๕.๒.๒	 ขับเคล่ือนบัญชีนวัตกรรมไทย สามารถแบ่งประเภทเป็นด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร  

ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านก่อสร้าง ด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง ด้านการศึกษา ด้านส�านักงาน ด้านโรงงาน  

ด้านยานพาหนะและขนส่ง ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และด้านอื่น ๆ โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

มีผลงานที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

ผลงานนวตักรรมทีข่อขึน้ทะเบียนบญัชนีวตักรรมไทย จำนวน ๕๓๐ ผลงาน  

และได้ประกาศขึน้บญัชนีวตักรรมไทยเรยีบร้อยแล้ว จำนวน ๔๙๑ ผลงาน  

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้ยื่นขอข้ึนบัญชีนวัตกรรม  

๑,๒๐๐ ผลงาน ประกาศขึน้บญัชนีวัตกรรมไทยแล้ว ๘๑ ผลงาน 

  ๕.๒.๓	 การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้ำนสูง  

โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนี้ 

   (๑) การสร้างและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม เช่น การสร้าง 

ระบบการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ  

เกดิหลกัสตูร Premium Course ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของภาคอตุสาหกรรม นำไปสูก่ารพฒันาภาคอตุสาหกรรม

ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของประเทศ การพัฒนาระบบส่งเสริมการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก 

หรือหลังปริญญาโท/ตรี ที่ท�างานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ระบบส่งเสริมการดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงในวัยแรงงาน

และวัยหลังเกษียณจากต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย (Brain Circulation) 

   (๒) การส่งเสริมการวิจัยขั้ำนแนวหน้าและการวิจัยพื้ำนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ  

เช่น อุปกรณ์ตรวจวัตถุระเบิด อุปกรณ์ตรวจจับแสง สัญญาณไฟฟ้าและแม่เหล็ก การสร้างองค์ความรู้ด้านเคมี 

ในการสร้างสารเคมีมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมอ้อยและน�้าตาล และภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีการพัฒนา 

องค์ความรู้ของยางธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมได้เป็นวัสดุขั้นสูงที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

ตำั้งแตำ่ปี ๕๙-๖๔
ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทำย 
๔๙๑ ผลงาน

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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    (๓) ยกระดับความสามารถ	

การแขง่ขนัและวางรากฐานทางเศรษฐกจิเพือ่การพึง่พา

ตนเองในระดบัประเทศ ตวัอยา่งงานวจิยั เชน่ พฒันาหุน่ยนต์

ทางการแพทย์เพือ่การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยโรคหลอดเลือด 

สมองจากอาการอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยกายภาพบำบัด  

เจลสำหรับช่วยตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่อง 

อัลตร้าซาวด์จากข้าวเจ้า ซึ่งช่วยลดการนำเข้าและเพิ่ม 

การสง่ออกสนิคา้ทางการแพทยข์องประเทศได ้แพลตฟอรม์ 

ข้อมลูกลางสำหรบัการเดนิทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์ 

โควิด-๑๙ และเชือ่มโยงกบัแอปพลเิคชนัทีจ่ำเป็นและตรงกบั 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว

   ๕.๒.๔		 จัดตั้ำง	 “ธัชวิทย์”	 วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	 (Thailand	 Academy	 of	

Sciences:	 TAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง (Hub) เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแห่งชาติ  

และมหาวทิยาลยัมาท�างานร่วมกนั และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศ สร้างคลังสมอง เพิ่ม Ranking มหาวิทยาลัย อัพเกรดวิจัยและนวัตกรรม ผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง 

ในสาขาจ�าเป็น มุ่งเป้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๘๐ เบื้องต้นธัชวิทย์ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศ หน่วยงานด้านนโยบาย และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย  

ตลอดจนเครือข่ายต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยก�าหนดพันธกิจการขับเคลื่อน ๓ มิติ คือ (๑) เป็นคลังสมอง 

ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาประเทศ (Frontline Think Tank) (๒) เปน็สถาบันแหง่ความเป็นเลศิ

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (Frontier Science Alliances) และ (๓) ผลิตก�าลังคน 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแบบมุ่งเป้า (Future Graduates Platform)

   ๕.๒.๕		 โครงการวิจัยพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาค	

เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อพัฒนานวัตกรรมอวกาศและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรไทยด้านการพัฒนาระบบ 

และการทดสอบซอฟแวร์ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูง โดยพัฒนาระบบการจัดการจราจรอวกาศของประเทศ

เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ตัดสินใจการปรับวงโคจรในการหลีกเลี่ยงการชนกัน และสร้างแผนการปรับวงโคจร 

โดยการใช้เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

และลดความเสีย่งการพึง่พาบริการข้อมูลการแจ้งเตือนการชนกัน

ระหว่างดาวเทยีมและวตัถอุวกาศจากหน่วยงานต่างประเทศ 

รวมถึงเป็นการส่งเสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนา 

และแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศแก่สถาบัน 

การศกึษาหรอืหน่วยงานทีมี่พนัธกจิด้านเทคโนโลยอีวกาศ

ของประเทศไทยและนานาชาติ ปัจจุบันดำเนินการพัฒนา 

อลักอริทมึวิเคราะห์การชนและอลักอรทิมึการคำนวณระดบัสงู 

ด้วยวิธี Advanced Parallel Processing สำหรับระบบ

เฝ้าระวังและแจ้งเตือนความปลอดภัยจากอวกาศภูมิภาค

เอเชยี-แปซฟิกิ (ระบบจดัการจราจรอวกาศ) ทัง้นี ้ยงัจดัตัง้

ภาคคีวามรว่มมอือวกาศไทย (Thai Space Consortium: 

TSC) เพื่อการพัฒนาดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ 
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	 ๕.๓	 การสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ

  ๕.๓.๑	 จัดตั้ำงศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศแห่งชาติ ร่วมกับภาคีความร่วมมือวิจัย

วิทยาศาสตร์บรรยากาศแห่งประเทศไทย รวม ๖ หน่วยงานภาครัฐ และ ๒๓ มหาวิทยาลัย วิจัยบรรยากาศ 

และคุณภาพอากาศของประเทศให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการทรัพยากรทางการวิจัยท้ังท่ีอยู ่ในมหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  

สามารถพัฒนาก�าลังคนด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์โลกและบรรยากาศแห่งชาติ จ�านวน ๑๕ คน

  ๕.๓.๒	 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสร้างนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร	์

ในอตุสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพือ่สร้างโอกาสให้เครอืข่ายนกัวจิยัไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยแีละนวตักรรม  

และผลักดันให้เกิดการน�างานวิจัยมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างธุรกิจสู ่อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร ์ 

เช่น ผลักดันนักวิจัยและผู้ประกอบการที่วิจัยด้าน Health เข้าสู่กองทุนวิจัย Horizon Europe 

   ๕.๓.๓	 ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยภูมิภาค โดยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ 

ดว้ยงานวิจัยและนวัตกรรมโดยเครือขา่ยวจิยัภมูภิาคให้มรีปูแบบและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธภิาพ และบูรณาการ

เชือ่มโยงเพือ่ใหภ้มูภิาคเกดิความเขม้แขง็และยัง่ยนืดว้ยงานวจิยั 

ซึ่งจะสนับสนุนหน่วยงาน/เครือข่ายวิจัย/เครือข่ายวิจัยภูมิภาค

ที่นำผลงานวิจัยและองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ระดับประเทศและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ๔ เครือข่าย และนำ

ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้โดยภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่

อย่างน้อย ๒๐ องค์ความรู้ รวมถึงชุมชน/ท้องถิ่น ได้รับการขับเคลื่อนจากหน่วยงานในระบบวิจัยให้นำผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้/ศูนย์วิจัยชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๑ ศูนย์/ภูมิภาค 

 ๕.๔	 การเปิดตัวระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	 (Human	 Resource		

Management	System) หรือระบบ HRMS พร้อมด้วยระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ (Digital Performance 

Appraisal: DPA) เป็นนโยบายการพัฒนาระบบราชการและการบริหารภาครัฐยุคดิจิทัลและเป็นเครื่องมือส�าคัญ 

ทีจ่ะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาซึง่จะพยายามท�าให้ข้อมลูต่าง ๆ  ของครทูีเ่ป็นข้าราชการกลุม่ใหญ่ทีส่ดุของประเทศ 

ได้รับการจดัเกบ็อย่างเป็นระบบสามารถเชือ่มโยงและดงึข้อมลูไปใช้ทัง้ในเรือ่งของการพฒันาครกูารประเมนิต�าแหน่ง 

การประเมินเงินเดือน โดยสามารถน�าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และวางแผนในการผลิตและพัฒนาครูได้ในอนาคต 

๖.	 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

	 ๖.๑	 การมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	

  ๖.๑.๑	 ปรบัเพิม่สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลให้ครโูรงเรยีนเอกชน โดยเพิม่เพดานการเบิกเงนิสวสัดกิาร

ค่ารักษาพยาบาลของผู้อ�านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากคนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  

เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครูโรงเรียนเอกชนจากสวัสดิการ 

ค่ารักษาพยาบาลไม่เพียงพอ

  ๖.๑.๒	 พฒันาระบบแอปพลเิคชนั	“Khuru	On	Mobile	By	Khurusapha” เพือ่ให้บรกิารด้านวชิาการ 

และวิชาชีพของคุรุสภาผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รองรับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางดิจิทัล  

การร้องเรียน ร้องทุกข์ การติดตาม ตรวจสอบ การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภา ส่งผลให ้

ขับเคลื่อนศูนย์วิจัยชุมชน 
๑๑ ศูนย์/ภูมิภาค

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม และคลัง 

ของวชิาชพี รวมทัง้การรบับรกิารตา่ง ๆ  ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ โดยมผีูป้ระกอบวชิาชพีครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าใช้บริการแล้วกว่า ๙๐๐,๐๐๐ ราย

  ๖.๑.๓	 ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร	์

และคณิตศาสตร์	(สควค.)	ระยะที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๗) เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(SMT) ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครู โดยมีเป้าหมาย 

การผลิตครูบรรจุในสถานศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๓ รวม ๑,๒๐๐ คน ภายใต้งบประมาณ ๑,๖๕๔.๙๘ ล้านบาท 

แบ่งเป็นงบบุคลากร ๑,๓๗๗ ล้านบาท และงบด�าเนินงาน ๒๗๘ ล้านบาท ส�าหรับแผนการด�าเนินงานโครงการฯ  

ระยะที่ ๔ ในส่วนทุนการศึกษาแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ ทุนระดับปริญญาตรีและโท รวม ๖๐๐ ทุน  

โดยสรรหาคัดเลือกผู ้รับทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  

และศึกษาต่อเน่ืองในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท และรูปแบบที่ ๒ ทุนระดับปริญญาโท  

รวม ๖๐๐ ทุน โดยสรรหาคดัเลือกผูร้บัทนุตัง้แต่ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗ จากผูส้�าเรจ็การศกึษาจากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ  

(วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท  

ปัจจุบันสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีค่าของประเทศ 

ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาต่อเนื่องอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

และสูอ่าชพีเป็นนักวทิยาศาสตร์เป็นนกัวจิยั และครวูทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลย ีซึง่เป็นสาขาส�าคญัอย่างยิง่ 

ต่อการพัฒนาประเทศ รวม ๑,๖๘๖ คน ประกอบด้วย (๑) ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู ้มีความสามารถพิเศษ 

ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) จ�านวน ๑,๔๙๙ คน (๒) ทุนโอลิมปิกวิชาการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ทุนโอลิมปิกวิชาการ) จ�านวน ๑๗๔ คน และ (๓) ทุนส่งเสริม

การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ทุน สควค.) จ�านวน ๑๓ คน  

  ๖.๑.๔	 ด�าเนนิโครงการการส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรู	้(School	as	Learning	Community)		

เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม ่ด้านการพัฒนาครู จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ ๒๙ ส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษา และ ๓๑ โรงเรยีนน�าร่องในโครงการรุน่ที ่๒ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมพฒันาคร ูModel Teacher 

การพฒันาคณุภาพการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ตลอดจนการสร้าง

นวตักรรมการจดัการเรยีนรูแ้ละการศกึษาดูงานในโรงเรยีนในโครงการรุน่ที ่๑ และด้านการพฒันาโรงเรยีน สนบัสนนุ

งบประมาณให้โรงเรียนเพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้มีความพร้อมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

  ๖.๑.๕	 จัดท�าโครงการห้องเรียนดนตร ี มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี จ�านวน ๑๙ โรงเรียน  

ซึ่งด�าเนินการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับนักเรียน โดยได้สนับสนุน 

งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนให้โรงเรียน 

ตามความเหมาะสม 

  ๖.๑.๖	 จดัทำโครงการพฒันาการจดัการเรยีนรูข้ั้ำนพื้ำนฐานในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ โดยมีชดุสือ่ 

“กจิกรรมการเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือสง่เสริมความฉลาดรูก้ารเงนิ” รวมท้ังมอบหนงัสอื “หอ้งเรยีนเปลีย่นวฒันธรรม 

สันติภาพศึกษา (Peace Education) : แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับครูและนักการศึกษา”  

ใหโ้รงเรียนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ จำนวน ๔๗ โรงเรยีน เพือ่เปน็สว่นหนึง่ของการจดัการศกึษาเพือ่สรา้งความเป็น 

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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   ๖.๑.๗	 โครงการห้องเรียนกฬีา เปน็การจดัการศกึษา

สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษตามพหุปัญญาด้านกีฬาในชนิดกีฬา

ฟุตบอล (ชายและหญิง) วอลเลย์บอล (หญิง) และบาสเกตบอล 

(หญิง) โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน  

พฒันาไปสูก่ารเป็นนักกีฬา รวมทัง้จัดค่ายฝึกซ้อมและกิจกรรมกีฬาสมัพันธ์ 

โครงการห้องเรียนกีฬาและส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับคัดเลือก 

ในสนามเข้าการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

   ๖.๑.๘	 ด้านความปลอดภัยทั้ำงร่างกายและจิตใจ  

ได้จัดทำแนวทางการสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัว 

สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียนด้วยการแนะแนว และระบบ

สุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ ด้วยโปรแกรม School Health Hero  

ซึ่งจะช่วยครูในการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน หากพบนักเรียน

กลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา สามารถ Chat กับบุคลากรสาธารณสุข

ด้านสุขภาพจิต (Hero Consultant) ได้ เป็นการทำงานและ

สร้างฐานข้อมูลร่วมกันในการดูแล แก้ไข และส่งเสริมสุขภาพจิต 

นักเรียน ซึ่งจะมีเครื่องมือสังเกตอาการ 9s มีโรงเรียนเข้าใช้งาน  

จำนวน ๒,๓๐๖ โรงเรียน นักเรียนที่ได้รับการประเมิน จำนวน ๓๑๑,๘๙๕ คน พบกลุ่มนักเรียนที่ควรดูแล  

จำนวน ๒๐,๔๒๔ คน ใน ๓ กลุม่ คอื ดา้นพฤติกรรม รอ้ยละ ๕๓ ดา้นอารมณ์ รอ้ยละ ๓๕ และด้านสงัคม รอ้ยละ ๑๒  

โดยนักเรียนที่ได้รับการติดตามครบทั้ง ๒ เทอม จ�านวน ๕,๕๒๖ คน ครูสามารถเรียนรู ้เกี่ยวกับการดูแล 

สขุภาพจติเบือ้งต้นจากค�าแนะน�าในระบบและพฒันาตนเองด้วย E-Learning ในโปรแกรม มนีกัเรยีนทีไ่ด้รบัการดแูล

ช่วยเหลือจนดีขึ้น จ�านวน ๓,๘๓๒ คน 

  ๖.๑.๙		 โครงการโรงเรยีนคณุภาพ เน้นการสร้างการรับรูแ้ละความเข้าใจถงึความจ�าเป็นในการพฒันา 

ทางการศึกษาที่มีผู ้เรียนเป็นเป้าหมายให้เกิดความเท่าเทียมและได้รับสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได ้

อย่างมคีณุภาพ รวมถงึสร้างเครอืข่ายของโรงเรยีนเพือ่การใช้ทรพัยากรร่วมกนัอย่างมีประสทิธภิาพสงูสดุ พร้อมสนบัสนนุ 

ให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้เกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่งและเหมาะสมตามบรบิทของแต่ละพืน้ที่ 

สามารถต่อยอดองค์ความรู้ให้กลายเป็นทกัษะเพ่ือสร้างผลงานท่ีสามารถน�าไปใช้ประโยชน์หรอืพฒันาให้เป็นการศกึษา

เพือ่สร้างอาชพีอย่างแท้จริง โดยเน้นความส�าคญั ๗ เรือ่ง ได้แก่ (๑) ความปลอดภยัของผูเ้รยีน (๒) ระบบประกันคุณภาพ  

(๓) การพัฒนาครู (๔) การเรียนการสอน (๕) การวัดและประเมินผล (๖) การนิเทศ ก�ากับ และติดตาม  

และ (๗) Big Data เพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ความหลากหลาย 

และรองรับศักยภาพของผูเ้รียนทีแ่ตกต่างกนั ปัจจบุนัมโีรงเรยีนคณุภาพ จ�านวน ๓๔๙ โรงเรยีน ประกอบด้วย โรงเรยีน 

คุณภาพระดับประถมศึกษา จ�านวน ๑๘๓ โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จ�านวน ๗๗ โรงเรียน  

และโรงเรียน Stand Alone จ�านวน ๘๙ โรงเรียน

  ๖.๑.๑๐	พฒันาครยูคุ	New	Normal พฒันาศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศกึษาในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพือ่ให้มพีืน้ท่ีในการเรยีนรูส้�าหรบัทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจดัการเรียนรู้ 

ทีจ่�าเป็น โดยเฉพาะทกัษะการจัดการเรยีนการสอนในรปูแบบ New Normal รวมถงึเปิดมมุมองให้ครสูามารถเชือ่มโยง 

องค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในบทเรยีนได้มากขึน้ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนดัการเรียนรู้ 

ออนไลน์วังจันทรเกษม” มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๑,๖๒๗,๑๗๑ คน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

183



   ๖.๑.๑๑	ประเมนิวทิยฐานะและสมรรถนะทางวชิาชีพครู ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธกีารประเมิน

ตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ท้ัง ๔ สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน  

สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา โดยกำหนดให้ทำข้อตกลง 

ในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)  

ร่วมกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ เพื่อให้

แต่ละตำแหน่งมีความรับผิดรับชอบร่วมกัน ซึ่งสายงาน 

การสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศ

การศึกษาได้กำหนดให้นำระบบการประเมินวิทยฐานะ

ดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) มาใช้

ในกระบวนการประเมิน เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบ

ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การประเมินเพ่ือดำรงไว ้

ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ และความเชี่ยวชาญในต�าแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

รวมทั้งการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ นอกจากนี้ ได้ปรับแนวทางการด�าเนินการทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชพีครดู้านความรูแ้ละประสบการณ์วชิาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูโดยยกเลกิการทดสอบวชิาเอก  

คงเหลอืเฉพาะการทดสอบภาษาไทยและภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร เทคโนโลยดิีจทิลัเพือ่การศกึษา และวชิาชีพครู  

ซึ่งส่งผลให้เกิดผลลัพธ์กับผู ้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญต่อเส้นทาง 

ความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

  ๖.๑.๑๒	แก้ไขปัญหาบ้านพักครู วางแผนโมเดลการแก้ไขปัญหาบ้านพักครูท้ังระบบเพื่อสร้างขวัญ 

และก�าลังใจให้แก่ครู โดยได้จัดท�าแผนการพัฒนาบ้านพักครูและส�ารวจสภาพพื้นท่ีและความเหมาะสมตามจุด 

โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดสร้างบ้านพักครูให้มีคุณภาพ ส่วนบ้านพักครูของเดิมที่มีอยู่ได้เตรียมงบประมาณ 

เพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์บ้านพักประจ�าอ�าเภอในรูปแบบแฟลตหรืออพาร์ตเมนต์ โดยจะเริ่มด�าเนินการน�าร่อง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในพื้นที่โรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว

   ๖.๑.๑๓	แก้ไขปัญหาหนี้ำสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่

กำหนดให้ป ี๒๕๖๕ เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นครัวเรือน โดยในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ซึง่ปัจจบุนัมคีรแูละบุคลากรทางการศกึษาประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ คน มยีอดหนีร้วมกัน ๑.๔ ล้านล้านบาท  

เป็นหนี้ที่กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ๑๐๘ แห่ง  

ทั่วประเทศ คิดเป็นยอดหนี้รวม ๘.๙ แสนล้านบาท 

โดยแนวทางการแก้ไข ได้ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูต้นแบบเป็นฐานกำหนดให้มีแผนแก้ปัญหาหนี้สิน

ครแูละบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ ทัง้นี ้เป้าหมาย 

ของการดำเนินการต้องการยุบยอดหน้ีของครูให้ลดลงหรือลดภาระหนี้โดยรวมให้น้อยลง รวมถึงบริหารจัดการ

ทางการเงินให้ครูมีรายได้ต่อเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน ซึ่งมาตรการขับเคลื่อนในระยะแรก

ภายใต้โครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” โดยมีผลการดำเนินงานและแผนการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป ดังนี้

   (๑) การลดดอกเบี้ำยเงินกู้ ได้เจรจาขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 

ปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิกูเ้พือ่ชว่ยลดภาระคา่ใชจ่้ายใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการศกึษาไดม้สีภาพคลอ่งทางการเงนิ

มากขึน้ โดยมสีหกรณอ์อมทรพัยค์รทูีป่ระกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้จำนวน ๗๐ แหง่ และปรบัลดอตัราดอกเบีย้

เงินกู้ รอ้ยละ ๐.๐๕-๑.๐ (เฉลีย่ร้อยละ ๐.๓) โดยมีผูไ้ด้รบัประโยชน์จากการลดอัตราดอกเบีย้ จำนวน ๔๖๓,๐๗๒ ราย  

รวมภาระหนี้สินที่ลดลง จ�านวน ๒.๒๕๖ ล้านบาท

“สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”
แก้ปัญหาหนี้ครู ๙ แสนคน
ยอดหนี้รวม ๑.๔ ล้านล้านบาท
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   (๒) มาตรการการขอชะลอการด�าเนนิการทางกฎหมาย เพือ่ชะลอการฟ้องร้องด�าเนนิคดีผูกู้้

และผูค้�า้ประกนั ซึง่ธนาคารออมสนิได้ชะลอการด�าเนนิการทางกฎหมายกบัลกูหนีท้ีผ่ดิช�าระ จ�านวนทั้ำงสิ้ำน	๒๕,๐๐๐	ราย  

ซ่ึงในระหว่างการชะลอการฟ้องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลครูและเจรจาหาแนวทาง 

การช่วยเหลือที่เหมาะสม เช่น การไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ 

   (๓) การจัดตั้ำงสถานีแก้หนี้ำครูระดับเขตพื้ำนที่และระดับจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งส้ิน  

๕๕๘ สถานี เพือ่เป็นคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลีย่ ประนอมหนี ้และปรับโครงสร้างหนี ้รวมทัง้เปิดให้ครแูละบุคลากร

ทางการศกึษาลงทะเบยีนผา่น http://td.moe.go.th เพือ่แจง้ความจำนงขอรบัการชว่ยเหลอืและแกไ้ขปญัหาหนีส้นิ 

โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้ำงสิ้ำน	๔๑,๑๒๘	ราย	รวมมูลค่าหนี้ำ	๕๘,๘๓๕.๒๐	ล้านบาท

   (๔) การปรับโครงสร้างหนี้ำ โดยการรวมหนี้มาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ และ/หรือ 

สถาบันการเงินท่ีให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ต�่ากว่า เพื่อให้ครูมียอดช�าระต่อเดือนน้อยลง และเหลือเงินเดือน 

หลังหักช�าระไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๓๐ โดยได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้ำแล้ว	 ๓,๖๒๓	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘.๙		

ของจ�านวนผู้ลงทะเบียนในรอบที่	๑	งบประมาณที่ใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ำ	รวม	๕,๖๑๕	ล้านบาท	

   (๕) การกำหนดให้สามารถหักเงนิสวสัดกิารฌาปนกิจสงเคราะห์ชว่ยเพือ่นครู	และบคุลากร

ทางการศึกษาในกลุ่มแรก	 (ร้อยละ	 ๗๐	 ของเงินเดือน)	 เพือ่ให้สามารถใช้เงิน	 ช.พ.ค.	 เป็นหลักประกันเงินกูไ้ด้  

ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓๖๕,๕๗๙ ราย ใช้ ช.พ.ค. เป็นหลักประกันเงินกู้ส่งผลให้ครู 

ไม่ต้องจ่ายเงินเพิม่เพ่ือท�าประกนั สามารถลดค่าใช้จ่ายได้	๒,๓๐๖	ล้านบาท

   (๖)	 การให้ความรู้ด้านการเงินแก่ครู เพื่อให้ครูสามารถวางแผนและมีวินัยในการบริหาร 

การเงินและการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคม มีผู้ลงทะเบียน 

จำนวน ๙๒,๒๓๘ ราย ผ่านการอบรมแล้ว จำนวน ๒๑,๕๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔ อยู่ระหว่างอบรม  

จ�านวน ๗๐,๒๕๓ ราย คดิเป็นร้อยละ ๗๖.๑๖ นอกจากนี ้ธนาคารออมสนิได้ร่วมแก้ไขปัญหาหนีค้รแูละเร่งขบัเคล่ือน

โครงการแก้ปัญหาหนีค้รผู่านการใช้สหกรณ์ออมทรพัย์ครตู้นแบบ เพือ่แก้ปัญหาหนีส้นิครแูละบคุลากรทางการศึกษา

ทั้งระบบ ดังนี้ (๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ วงเงินรวมกว่า ๑๒,๐๐๐ 

ล้านบาท โดยการ Re-Finance หนี้ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ และให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ จ�านวน ๒ เท่า 

ของยอดหนี้ เพื่อน�าไปปล่อยกู้ให้กับข้าราชการครูที่ประสงค์จะรวมหนี้ของธนาคารไปที่สหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ เบกิจ่ายสนิเชือ่เพ่ือแก้ไขหนีค้้างช�าระ จ�านวน ๑๐๓ บัญช ีเป็นเงนิ ๑๑๗ ล้านบาท (๒) สนบัสนนุการแก้ไข 

ปัญหาหน้ีครูและเร่งขับเคลื่อนโครงการฯ โดยปรับปรุงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือแก่ข้าราชการครู 

และบคุลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศกึษาธกิาร พร้อมท้ังได้มอบหมายผูแ้ทนของธนาคาร

ร่วมเป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด (๓) ก�าหนด

มาตรการทางเลือกลดการซื้อประกัน โดยเพิ่มทางเลือกไม่ต้องซื้อประกันและไม่เพิ่มผู้ค�้าประกัน และ (๔) ให้ความรู ้

ด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการ การสร้างวินัยทางการเงินและการออม โดยจัดบรรยายให้ความรู้ 

แก่ข้าราชการครู ข้าราชการครูบรรจุใหม่ และบคุลากรทางการศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาต่าง ๆ  เกีย่วกบั 

การวางแผนทางการเงนิตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง แนวทางการบรหิารจดัการหนีส้นิและภยัทางการเงนิแก่ผูเ้ข้าร่วมงาน  

จำนวน ๒,๔๔๕ ราย 

   ๖.๑.๑๔	จัดการศึกษาตลอดชีวิต	 สูงวัย	 ใจสมาร์ท	 (โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต	 เพื่อคงสมรรถนะทางกาย	 จิต	 และสมองของผู้สูงอายุ) มุ่งเน้นจัดการศึกษาตลอดชีวิตในลักษณะ 

ของการเชือ่มโยง หนนุเสรมิ และต่อยอดองค์ความรูไ้ปสูผู่สู้งอาย ุดว้ยการออกแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวติในมติ ิ

ของ กศน. โดยได้จัดงาน “Kick Off” สงูวัยใจสมารท์ เพือ่ปลุกใจวัยเก๋า ซึง่เป็นกิจกรรมพฒันาทักษะชีวติให้กบัผูสู้งอายุ  

๔ มิติ ประกอบด้วย มิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ มิติสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยี และมิติสังคม ๔ รูปแบบ  

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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คือ การเรียนรู้รายบุคคล การเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู ้

จากฐานการเรยีนรู ้และการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรู ้ส่งเสรมิให้ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี สามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือ

ตนเองได ้โดยอบรมพฒันาคร ูกศน. ทัว่ประเทศแบบออนไลน์ 

จำนวน ๘ รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗,๒๐๐ คน  

และใหค้ร ูกศน. จดักจิกรรมพฒันาทกัษะชวีติใหก้บัผูสู้งอายุ  

จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ คน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

ดูแลตนเองได้ มีรายได้ มีเงินออม สามารถใช้เทคโนโลย ี

เบื้องต้นได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 

  ๖.๒	 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล โดยดำเนินโครงการเรียนโค้ดดิ้ำงพัฒนา	 STEM 

ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

ทกัษะ Coding STEM และ IoT โดยมกีารยกระดบัทักษะโคด้ดิ้ำงสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นทอ้งถิน่ (Coding in your area)  

ผ่านการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ดิจิทัลท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมถึงพัฒนาทักษะดิจิทัล 

ดา้น Coding, STEM, IoT, Metaverse, NFT, Cryptocurrency, Blockchain ให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา รวมกว่า ๒๘,๐๐๐ ราย 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดกิจกรรม	 Codekathon	

เพื่อยกระดับทักษะโค้ดดิ้ำงสู่โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ

ให้กับนักเรียนระดับชั้ำนมัธยมศึกษา ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีเยาวชนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาจาก ๘๐ โรงเรียน รวมจำนวน ๔๐๐ ราย  

(๑๐๐ ทีม) เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน

การ พัฒนาสถานศึ กษาระดั บ ชั้ำ นประถมศึ กษา	

และมัธยมศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู	้

เชิงปฏิิบัติการ และพัฒนาทักษะด้าน Coding, STEM, IoT และ AI รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรดิจิทัล 

จำนวน ๙๐ โรงเรียน และต่อยอดไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ จำนวน ๔๑ โรงเรียน โดยมีเป้าหมาย 

ต่อยอดให้ครบ ๙๐ โรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู	้

เพื่อยกระดับทักษะด้าน Coding, AI, IoT และ Robotics จำนวน ๓ แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณา ๖ แห่ง  

และส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

และอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนด้าน Coding, STEM, IoT และ AI เพื่อให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล และประยุกต์ใช้กับทักษะการค�านวณให้กับนักเรียนต่อไปกว่า ๑,๕๐๐ ราย 

		 ๖.๓	 การลดความเหลื่อมล�้ำาทางการศึกษา	

   ๖.๓.๑	 จัดการศึกษาให้ผู้ ด้อยโอกาส	

และผูม้คีวามจำเปน็พเิศษ โดยจดัทำฐานขอ้มลู	Big	Data  

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ค้นหาเด็กพิการในวัยเรียน 

ทีต่กหล่นและมอีายไุม่เกนิ ๑๘ ปี พร้อมปักหมดุบ้านเด็กพกิาร 

ทุกครอบครัว โดยใช้กลยุทธ์ “รุกถึงที่ลุยถึงถิ่น” นำร่อง 

จัดท�าฐานข้อมูล Big Data 
ค้นหาเด็กพิการวัยเรียน
ที่ตำกหล่นเข้าสู่ระบบการศึกษา 

186 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๘
	



ปักหมุดแล้ว ๒๔ จังหวัด จ�านวนทั้งสิ้น ๗,๓๗๘ คน เพื่อแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาให้เข้าสู ่

ระบบการศึกษาและสามารถเข้าถงึสทิธิได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัตั้ำงศูนย์การเรยีนส�าหรบัเด็กในโรงพยาบาล  

จ�านวน ๗๗ จังหวัด ๘๕ ศูนย์การเรียน เพื่อให้เด็กพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม  

สติปัญญา การเรียนรู้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมถึงการฝึกอาชีพตามความสนใจ เพื่อให้สามารถดูแลตนเอง  

สามารถส่งต่อกลับสูค่รอบครัวให้สามารถอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสุข ปรบัปรงุคูม่อืรายการสือ่สิง่อำนวยความสะดวก	

และจัดทำคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักเรียน เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  

ถูกต้อง สมบูรณ์ และมีความทันสมัย ตรงกับความต้องการจำเป็นของเด็กพิการ และประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์

โครงการ	I	have	a	future ถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาพิเศษ

   	 ๖.๓.๒	 MOE	 Safety	 Center เพื่อจัดให้มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

รวมถงึสรา้งทกัษะใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการดแูลตนเองจากภยัอนัตรายตา่ง ๆ  ทา่มกลางสภาพแวดลอ้มทางสงัคม  

โดยจดัทำแผนการดำเนนิงานความปลอดภยัเน้นความปลอดภยัในสถานศกึษาครอบคลมุทกุมติ ิจดัตัง้ศนูย์ความปลอดภยั 

ในโรงเรียน (MOE Safety Center) โดยใช้แอปพลิเคชันที่สามารถติดตามแก้ไขได้ถึงต้นตอของปัญหา  

สามารถติดตามความคืบหน้า มคีวามเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทกุฝา่ย  

มกีารรายงานการแก้ไขปัญหาแบบ Real time และสามารถเก็บเป็น 

ฐานข้อมูล (Big Data) ที่จะนำมาวางแผนและกำหนดนโยบาย 

การพัฒนาสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ โดยเด็ก

และเยาวชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ ๔ ช่องทาง คือ  

Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com,  

LINE@MOESafetyCenter และ Call center ๐ ๒๒๑๖ ๖๕๖๕  

ทัง้นี ้ได้ฝึกอบรมทำความเข้าใจกบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาไปแล้ว 

กว่า ๑๗๐,๐๐๐ คน 

  ๖.๓.๓	 โครงการพาน้องกลบัมาเรยีน โดยปีการศกึษา 

๒๕๖๔ มนีกัเรยีนหลดุจากระบบการศกึษามากถงึ ๒๓๘,๗๐๗ คน  

จึงได้ดำเนินการเชิงรุกในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔ 

สามารถตามนักเรียนกลับมาเรียนได้ ๑๑๗,๐๖๕ คน และยังมีนกัเรียน

ที่หลุดจากระบบ จำนวน ๑๒๑,๖๔๒ คน จึงได้พัฒนาเครื่องมือ 

ติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน ด้วยแอปพลิเคชัน		

“พาน้องกลับมาเรียน” โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

๑๒ หน่วยงาน จนสามารถพานักเรียนกลับมาเรียนได้แล้ว จำนวน 

๑๐๓,๖๘๙ คน คงเหลือเพียง ๑๗,๙๕๓ คน 

  ๖.๓.๔	 ติวเข้มความรู้	 (โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ) เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชนที่อยู่ในและนอกระบบโรงเรียนได้เรียนกับครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาโดยตรง  

ผ่านรายการโทรทศัน์เพ่ือการศกึษาทางสถานวีทิยโุทรทัศน์เพือ่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร (ETV) สถานีวทิยุโทรทศัน์ 

แห่งประเทศไทย (NBT) และสถานวีทิยโุทรทศัน์อืน่ ๆ  ทีท่นัสมยั สามารถตอบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย

ทุกช่วงวัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จ�านวน ๖๑๑ รายการ และมีผู้ที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 

จ�านวน ๖๒๙,๗๒๐ คน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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   ๖.๓.๕	 ปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจ�าเป็นพื้ำนฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน 

และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วยให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ให้กับผู้เรียน/ผู้ปกครอง ลดอุปสรรคในการตัดสินใจ 

เข้าศึกษาต่อของผู้เรียน โดยเฉพาะผู้เรียนยากจน  

ซ่ึงการอุดหนุนฯ ดงักลา่ว อยูภ่ายใต้โครงการสนับสนนุ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี)  

ที่อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เรียนระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน (กอ่นประถมศกึษา-มธัยมศกึษาตอนปลาย/

อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.) ทุกสังกัด ใน ๕ รายการ 

ดังน้ี (๑) ค่าจัดการเรียนการสอน ปรับเพิ่มจากเดิม  

(ปี ๒๕๖๕) ประมาณร้อยละ ๒๐ โดยพิจารณา 

จากการเปลีย่นแปลงอตัราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย และสดัส่วน 

รายจ่ายค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา (๒) ค่าอุปกรณ	์

การเรียน ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ ๑๗ โดยพิจารณา

จากส่วนต่างค่าใช้จ่ายจริงสำหรับอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานและอัตราเงินอุดหนุนเดิมท่ีเคยได้รับ (๓) ค่าเครื่องแบบ 

ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ ๗ โดยพิจารณาจากส่วนต่างค่าใช้จ่ายจริงสำหรับเครื่องแบบ (เสื้อ และกางเกง/กระโปรง) 

๑ ชุด และอัตราเงินอุดหนุนเดิมที่เคยได้รับ และเพิ่มเติม ๑ ชุด สำหรับผู้เรียนยากจน และ (๔) ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ ๓๐ โดยพิจารณาจากค่าเดินทาง (ความถ่ี ระยะทาง ค่ารถรับจ้าง  

และค่าน�้ามันเชื้อเพลิง) และค่าอาหาร (ราคาและจ�านวนมื้อ) ในการจัดกิจกรรม 

  ๖.๓.๖	 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิ เศษ	

และเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษ เพือ่ให้เดก็ทีม่คีวามต้องการจำเป็นพเิศษ เด็กท่ีมคีวามสามารถพิเศษ และเด็กท่ีตอ้งการ 

การดแูลเปน็พเิศษมโีอกาสไดรั้บการศกึษาและการพฒันาตนเองเทา่เทยีมกบัเดก็ปกตทิัว่ไปมโีอกาสพฒันาคณุภาพชวีติ 

และความเป็นอยู่ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัยด้านอาชีพ ด้านความรู้ทั่วไป เพื่อให้มีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถ 

อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข มีคุณค่าและศักดิ�ศรี สามารถที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ประเทศได ้โดย (๑) พฒันาครูผูส้อนคนพกิารให้สามารถขึน้ทะเบียนเป็นผูด้ำเนนิการคดักรองคนพกิารทางการศกึษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖๔๕ คน (๒) พฒันาครูคดักรองให้สามารถจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program: IEP) ได้ จำนวน ๕๐๐ คน (๓) พัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ประเภทการกุศล

ของวดัในพระพทุธศาสนาและประเภทการศกึษาสงเคราะหใ์หม้ศีกัยภาพในศตวรรษที ่๒๑ โดยใชน้วตักรรมการสอน

เปน็เครือ่งมือสนับสนุนการเรียนรูใ้นยุคดิจทิลั สามารถใช้สือ่เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุกบัผูเ้รยีน จ�านวน ๕๐๐ คน และ (๔) พฒันาศกัยภาพครท่ีูสอนนกัเรยีนพกิารในโรงเรียนเอกชน  

ด้านทักษะอาชีพที่จ�าเป็นส�าหรับธุรกิจออนไลน์ให้มีทักษะในการค้าขายออนไลน์ สามารถน�าความรู้ไปถ่ายทอด 

ให้นักเรียนพิการมีทางเลือกและโอกาสในการสร้างอาชีพ จ�านวน ๔๑ โรงเรียน ๘๑ คน 

  ๖.๓.๗	 จัดศึกษาเด็กสภาวะยากล�าบากในเขตพื้ำนที่สูงภาคเหนือ	 โดยด�าเนินการพิจารณาจัดสรร	

ทุนการศึกษาของเด็กในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ จ�านวน ๔,๗๘๙ ทุน ให้แก่ส�านักงาน กศน.จังหวัด ๙ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แม่ฮ่่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และตาก 
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	 ๖.๔	 การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย		

  ๖.๔.๑	 โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู ่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	

ของประชากรวัยแรงงานอายุ	๒๕-๕๙	ปี ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงาน จ�านวน ๙,๑๑๓ คน และกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้บริการสวัสดิการ 

ดา้นการดูแลสุขภาพแก่แรงงานสูงอายุเพือ่ส่งเสริมให้ความรูแ้ก่แรงงาน จำนวน ๙๘๖ คน เพือ่เตรียมความพร้อมเข้าสู ่

การเกษยีณอยา่งมคีณุภาพ โดยมุง่เน้นการเข้าสง่เสรมิกิจกรรมด้านการดูแลสขุภาพอนามยั การดแูลสขุภาพชอ่งปาก 

และทันตกรรม การสร้างความรู้ด้านวินัยการออม การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และการจัดสวัสดิการบริการด้านสุขภาพ 

  ๖.๔.๒	 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม จัดโครงการสร้างเครือข่าย 

การคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย (๖๐ ปีข้ึนไป) จ�านวน ๓๕๙ คน เพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่ม 

ผู้สูงอายุได้น�าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบไปขยายผล  

โดยการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุในท้องถ่ินหรือชุมชนของตนเอง  

ซึ่งจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

และสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ ในการส่งเสริม สนับสนุน ให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอาย ุ

รวมตวักนัเปน็เครอืขา่ย ประสานความรว่มมอืใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มลูตา่ง ๆ  เกีย่วกบัวธิกีารเขา้ถงึสทิธิ 

และข้อกฎหมายที่ควรรู้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการขยายอาย ุ

ของผูส้มคัรทีเ่ปน็ผูป้ระกนัตนตามมาตรา ๔๐ แหง่พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ แรงงานนอกระบบ  

จากอายุไม่เกิน ๖๐ ปี เป็นไม่เกิน ๖๕ ปี เพื่อรองรับสภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนและยังมีสุขภาพแข็งแรง

สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพได้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  ๖.๔.๓	 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพ่ือฝึกอาชีพ  

เพิม่ทกัษะให้กบัผูส้งูอายใุห้มคีวามรู ้ความสามารถ มทีกัษะฝีมอื มอีาชพี มรีายได้ เพือ่สร้างความยัง่ยืนในการประกอบ

อาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน ๑๗,๐๘๘ คน 

  ๖.๔.๔	 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  

เพ่ือฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ 

แรงงานนอกระบบ ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

ใหมี้ความรู ้ความสามารถ ทกัษะฝีมอืแรงงาน สามารถพึง่พาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๒,๑๒๐ คน 

  ๖.๔.๕	 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	 (แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ)  

ประกอบด้วย (๑) แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้นักเรียน นักศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน 

ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง และการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพให้ครูแนะแนว (๒) แนะแนว

อาชีพเพื่อการมีงานท�า ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป ผู้ที่หางานยาก เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท�า  

มอีาชพี และมรีายได้ และส่งเสรมิการมงีานท�าให้ทหารกองประจ�าการ ทีจ่ะปลดเป็นทหารกองหนนุ และ (๓) แนะแนว 

อาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงาน 

นอกระบบ และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม มีงานท�า มีรายได้  

โดยผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ และส่งเสริมการรับงานไปท�าท่ีบ้าน ผู ้รับบริการได้รับการแนะแนว 

และส่งเสริมอาชีพ จ�านวน ๓๔๘,๒๗๔ คน 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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    ๖.๔.๖	 จัดท�าโครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานท�า โดยจัดกิจกรรมการให้บริการ

จัดหางานในประเทศ ด�าเนินโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers) เพื่อให้ประชาชน

วัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�าอย่างครบวงจร จ�านวน ๑๔๖,๕๗๙ คน โครงการยกระดับการให้บริการ

จัดหา งานในประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานท�าท่ีมั่นคง ยั่งยืน  

มีรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมกลุ่มฐานราก สนองนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานสานพลังประชารัฐ 

ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ และเพ่ิมโอกาสการมงีานทำใหก้ลุม่คนพเิศษ ไดแ้ก ่ผูพ้น้โทษ นกัเรยีน นกัศกึษา  

และคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ�ศรี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  

โดยให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน ๙๙๗,๖๙๗ คน และจัดกิจกรรมการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ 

โดยมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง 

ไปทำงานตา่งประเทศไดร้บัอนมุตัใิหเ้ดนิทางไปทำงาน

ตา่งประเทศตามพระราชบญัญติัจัดหางานและคุ้มครอง

คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง 

กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) นายจ้างพาลูกจ้าง 

ไปทำงานต่างประเทศ นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 

ในต่างประเทศ และคนหางานเดินทางไปทำงาน 

ต่างประเทศด้วยตนเองและเดินทางกลับไปทำงาน

ต่างประเทศ (Re-entry) โดยให้บริการจัดหางาน 

ต่างประเทศ จำนวน ๖๑,๓๒๔ คน 

  ๖.๔.๗	 โครงการวนัมหกรรมอาชพี เพ่ือเปิดโลกทัศน์และจดุประกายความคดิทางอาชีพให้แก่ประชาชน 

นกัเรยีน นกัศกึษา ให้มโีอกาสได้รูจั้กอาชพีและลกัษณะการท�างาน/การประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย เพือ่ให้ประชาชน 

ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา 

เพื่อการวางแผน/ใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้ได้รับบริการ 

ตามกิจกรรมและผ่านระบบการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น การประชุมสัมมนาและการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ 

และการสาธิตประกอบอาชีพผ่านการไลฟ์สด จำนวน ๗๖,๔๘๗ คน 

  ๖.๔.๘	 โครงการออกใบอนุญาตท�างานให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตท�างานให้แก่

คนต่างด้าวโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาท�างานในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้กับคนไทย โดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง 

เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข ตลอดทั้งจัดท�าทะเบียน ข้อมูล สถิติ เพื่อประโยชน์ในวางแผนบริหารจัดการ  

ก�าหนดมาตรการควบคุมการท�างานของคนต่างด้าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคนต่างด้าว 

ทีไ่ด้รบัอนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลยีม หรอืตามกฎหมายอืน่  

จ�านวน ๒๐,๘๕๒ คน และจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างาน จ�านวน ๕๒,๖๖๙ ครั้ง 

  ๖.๔.๙	 โครงการกองทุนเพื่อผู ้รับงานไปท�าที่บ้านและบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้ผู ้รับงาน 

ไปท�าทีบ้่านกูเ้งนิไปซือ้วัตถดิุบและอปุกรณ์ในการผลติหรอืขยายการผลติเพือ่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผูร้บังาน 

ไปท�าที่บ้าน โดยในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีผู้รับงานไปท�าที่บ้านได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน 

จ�านวน ๒ ราย/๒๐ กลุ่ม 

จัดหางานต่างประเทำศ 
ให้แรงงานไทย ๖๑,๓๒๔ คน

190 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๘
	



  	 ๖.๔.๑๐	พัฒนาทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงาน	

หลงัวกิฤตโิควดิ-๑๙ เตรยีมผูท้ีก่ลบัคนืสูต่ลาดแรงงานใหม้ทีกัษะใหม่

หรอืเพิม่พนูทกัษะเดมิ (Reskill-Upskill) สอดคลอ้งกับความตอ้งการ

ของตลาดแรงงาน เช่น อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ธรุกจิดา้นอาหาร 

สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  

และโลจสิตกิส์ โดยจดัหลกัสตูรระยะสัน้ จ�านวน ๕๐ หลกัสตูร มเีป้าหมาย ๘๕๘,๐๐๐ คน รวมทัง้ยกระดบัทกัษะแรงงาน 

ในชมุชนท่ีเน้นให้มกีารเรยีนรู้ตลอดชวีติ เปิดโอกาสให้เรียนรู้ได้ด้วยตวัเองสามารถใช้สือ่ต่าง ๆ  ในรปูแบบท่ีหลากหลาย 

และเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

   ๖.๔.๑๑	ด�าเนินโครงการสร ้างผู ้ สูงวัยและผู ้ด ้อยโอกาสเป ็นก�าลังคนดิจิทัลสู ้ภัยไซเบอร	์	

เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจการใช้ไซเบอร์ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาส 

ให้ปรับตัวในการใช้ไซเบอร์อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และสร้างสรรค์  

รวมกว่า ๓,๑๐๐ ราย ผ่านการอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  เช่น หลกัสตูรพฒันาทกัษะ 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่ดิจิทลัและการผลติสือ่สร้างสรรค ์ปลอดภยัสำหรบัผูส้งูอายุ  

หลักสูตรการใช้งานแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์ (e-Marketplace) 

หลักสูตรค้าขายและการตลาดออนไลน์สู้ภัยไซเบอร์ รวมท้ังพัฒนา

แพลตฟอรม์ดิจทิลัเพือ่สรา้งความตระหนกัรูแ้ละนำเสนอขา่วสาร ความรู้ 

เกีย่วกับการใช้ไซเบอร์ปลอดภัย เหมาะสม และสร้างสรรค์ให้กบัผูสู้งอายุ

  ๖.๔.๑๒	จัดท�าโครงการ	 Coding	 เพื่อผู้สูงอายุ ยกระดับการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้ผู้สูงอาย ุ

ในกลุ่มอาชีพเพื่อกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศและบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัล 

ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจที่สำคัญของประเทศ รวมกว่า ๔,๐๑๕ ราย ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  

เชน่ หลกัสตูรการพฒันาทกัษะดจิิทลั สำหรบัการเตรยีมความพรอ้มสูก่ารมงีานทำ หลกัสตูรพฒันาทกัษะการสรา้งสรรค์

เว็บไซต์เพ่ือเพิ่มรายได้ในยุคดิจิทัล หลักสูตรการพัฒนาทักษะโปรแกรมม่ิง หลักสูตร Data Analytics & Data  

Visualization และอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกในการ 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ รวมทั้งได้ร่วมกับแกร็บ ประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุพัฒนาทักษะ 

ทางดิจิทัลและร่วมเป็นพาร์ทเนอร์คนขับเพื่อให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร หรือจัดส่งอาหาร-พัสดุ (Delivery) 

  ๖.๔.๑๓	 จัดท�าโครงการการพัฒนากลไกเชิงพื้ำนที่เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างศักยภาพ	

ทรัพยากรมนุษย์สู ่การปฏิิบัติ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�าข้อเสนอแนวทางให้พื้นท่ีมีกลไกท่ีเข้มแข็ง 

ในการขบัเคลือ่นการเสรมิสร้างและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาตแิละเกดิการพฒันาระบบการเรยีนรู ้

ตลอดชีวิต จูงใจให้พัฒนาสมรรถนะและทักษะ และเกิดการพัฒนาวิชาชีพและผลิตภาพของประเทศเพิ่มสูงขึ้น  

โดยด�าเนินการแบบบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ จ�านวน ๖ แห่ง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครศรีธรรมราช ยะลา 

สระแก้ว อบุลราชธาน ีและเชยีงใหม่ เช่น จัดท�ากรอบแนวทางความร่วมมอืและวจิยัปฏบัิตกิารทีม่กีารทดลองพฒันา

กลไกเชงิพืน้ทีใ่นการเสรมิสร้างและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ผ่านการท�า Sandbox ต้นแบบการขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตัิ

และได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในพืน้ทีม่าร่วมพฒันากลไกเชงิพืน้ทีผ่่านการท�างานตามประเดน็สอดคล้องกับ

ศักยภาพและบริบทของพื้นที่ 

  ๖.๔.๑๔	ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ใน ๒ หลักสูตร ได้แก่ (๑) หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในระบบการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care: LTC) 

หรือประชาชนที่มีผู้มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัว และ (๒) หลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ 

จะประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแล

พัฒนาทำักษะแรงงาน 
๕๐ หลักสูตรระยะสั้น 
เป้าหมาย ๘๕๘,๐๐๐ คน 
รองรับหลังโควิด-๑๙ 

รายงานผลการดำ�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๖.๔.๑๕	พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู ่การเป็นผู ้น�าในศตวรรษท่ี	 ๒๑ พัฒนาทักษะ 

ทางด้านอาชพีด้วยโครงการ “เส้นทางสานฝัน สูนั่กธรุกิจรุ่นเยาว์” โดยจดัอบรมเชิงปฏบัิตกิารส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ

การเป็นผู้ประกอบการรุน่ใหม่ทีม่แีผนธรุกิจเป็นของตัวเองให้เดก็อายรุะหว่าง ๑๕-๑๘ ปี จ�านวน ๒ รุน่ รวมทัง้สิน้ ๑๔๖ คน  

และโครงการ “YEN-D พี่ช่วยน้อง คล่องธุรกิจ” พัฒนากระบวนการความเป็นผู้ประกอบการให้กับเด็กและเยาวชน 

จ�านวน ๔๐๐ คน นอกจากนี้ ยังได้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาสังคมของสภาเด็ก

และเยาวชน จ�านวน ๙,๘๔๙ กิจกรรม โดยมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จ�านวน ๕๕๒,๖๔๖ คน 

	 ๖.๕	 การส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง

     ๖.๕.๑	 ปลกูฝังคณุธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิมและการเสริมสร้าง	

จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองดี ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังค่านิยม 

และวัฒนธรรมที่ดีงามได้อย่างเหมาะสม เสริมสร้างนักเรียนให้ตระหนัก

และมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมือง โดยมีนักเรียน

เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๘๙ คน 

   ๖.๕.๒	 สง่เสริมระเบียบวินยัลกูเสือ	เนตรนารี เพือ่ส่งเสริม

นกัเรยีนมคีณุธรรม จริยธรรม เป็นพลเมอืงด ีมรีะเบียบ วนิยั มคีวามเข้มแขง็  

อดทน มีความเป็นผู้นำความพร้อมเพรียง ความสามัคคี  รู้จักเสียสละ  

ช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต 

และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ผ่านการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  

ระดบัจงัหวดัและระดับประเทศ มสีถานศึกษาได้รับการคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลัชนะเลิศระดบัจงัหวดั จ�านวน ๓๓๔ กอง  

รวมจ�านวน ๑๐,๙๕๖ คน และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จ�านวน ๒๔ รางวัล 

๗.	 การจัดท�าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้ำน

 ๗.๑	 การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้ำน กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนฝึกอาชีพ จ�านวน ๑๐ แห่ง  

ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นมาอย่างต่อเนื่อง

 ๗.๒	 โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชนในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็ว 

และสอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงจากสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศ โดยวทิยาลยัชมุชน จ�านวน ๒๐ แห่ง จดับรกิาร

วิชาการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการ 

ของปัจเจกบุคคลและชุมชน สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ 

การระบาดของโควดิ-๑๙ เชน่ การใชแ้อปพลิเคชนัในการสือ่สารสำหรบัยุคดิจทิลั New normal การสนทนาภาษาเมียนมา 

ในชีวิตประจ�าวัน เทคนิคการติดตั้งสายอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  

นวดไทยเพือ่สขุภาพ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ การท�าขนมไทยเพือ่การค้า การสร้างสรรค์ด้วยวสัดตุ่าง ๆ  (พานบายศรี 

ขันหมากเบง และงานใบตอง) การเพาะเห็ดโคนน้อย การท�าขนมอบเบเกอรี่ การสานตระกร้าจากเชือกสังเคราะห์  

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากสมุนไพร ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน 

(Street Food) การท�าผ้ามัดย้อม การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ภาษาอังกฤษ

เพือ่การขายสนิค้าออนไลน์ การถกักระเป๋าต่อดอกด้วยเทคนคิโครเชต์ อาหารไทยเพือ่สขุภาพ การประดษิฐ์ของช�าร่วย

ในงานพิธีการ และการท�าลูกประคบสมุนไพร รวมจ�านวนผู้รับบริการกว่า ๓,๐๐๐ คน

192 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ	๘
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