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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 

ให้ได้รับการส่งเสรมิและพฒันาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงกบัระบบ 

โรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน 

๘.๒	 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่	

	 ๘.๒.๑	 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย	

ส�าหรับศตวรรษที่	๒๑	 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน�าเทคโนโลยีและการเรียนรู ้

ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต 

และพฒันาคร ูทีน่�าไปสูก่ารมคีรสูมรรถนะสงู เป็นครูยคุใหม่ทีส่ามารถออกแบบและจดัระบบการสร้างความรู้  

สร้างวินัย กระตุ ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิง 

แสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ

 ๘.๒.๒	 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู ้ เรียน	

ทั้งในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศ 

ในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถส่ือสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมท้ังทักษะความรู้  

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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๘.๓	 พัฒนาอาชีวะ	 พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ	 และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม	 ๔.๐  

โดยการจดัระบบและกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีช่ดัเจนเป็นระบบในการพฒันา 

ก�าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน�าความรู ้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้าง 

และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก�าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก�าลังคนที่ก�าลังจะเข้าสู่

อตุสาหกรรม และเตรยีมการส�าหรบัผลติก�าลงัคนในสาขาทีข่าดแคลน เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในอนาคต รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม 

ที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๔	 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท�างานกับคนไทย	 และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 

สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน�าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย  

เพื่อกลับมาเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากร 

ในองค์กร ซึง่จะช่วยกระตุน้ให้เกดิการสร้างธรุกิจ ผลติภณัฑ์ และนวตักรรมใหม่ ๆ  ให้กับประเทศ โดยในระยะแรก 

ให้ความส�าคญักบัการดงึดดูนกัวิจยัผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาร่วมวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีัน้แนวหน้า

ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งมีพื้นที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท�างานร่วมกัน 

หรือร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ

๘.๕	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

	 ๘.๕.๑	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน  

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี 

ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า สร้างโอกาสส�าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส�าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพ 

ของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ๘.๕.๒	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศ 

ของประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

ก�าหนดวาระการวจิยัแห่งชาต ิส่งเสรมิความร่วมมอืและการเป็นหุน้ส่วนของทกุฝ่ายทัง้ภาครฐั ภาคการศกึษา 

ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัย

และการพฒันานวตักรรมให้เข้มแขง็ รวมทัง้บรูณาการการวจิยัและพฒันานวตักรรมกบัการน�าไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ 
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	 ๘.๕.๓	 สร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ 

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ  

เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการ 

การท�างานของภาครฐัและภาคเอกชนในการวจิยัและพฒันา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด  

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 

การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมส�าหรับ

ผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย

	 ๘.๖.๓	 ลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา  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 

และเพิม่ประสทิธภิาพของทกุช่วงวยั อาท ิการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชือ่มโยงกับระบบคณุวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนท่ีชัดเจน  

ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ การก�าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ 

การเปลีย่นสายอาชพีให้ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงานทีอ่าจจะเปลีย่นไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

 ๘.๖.๕	 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง 

ของคนในชาติหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา 

ของสงัคมเข้าไปในทกุสาระวชิาและในทกุกจิกรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิกลไกสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั

ครอบครวัในทกุมติิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ปรบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา

ให้เอือ้ต่อการมคุีณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูล้ะเมดิบรรทัดฐานท่ีดทีางสงัคม ตลอดจน 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗	 จัดท�าระบบปรญิญาชมุชนและการจดัอบรมหลักสตูรระยะสัน้ เน้นออกแบบหลกัสตูรระยะส้ัน 

ตามความสนใจ พฒันาทกัษะต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัและทกัษะอาชพีของคนทกุช่วงวยัในพืน้ที่ 

และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน 

เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท�างาน 

ไปพร้อมกนัหรอืเลอืกเรยีนเฉพาะหลกัสตูรทีส่นใจ เพือ่สร้างโอกาสของคนไทยทกุช่วงวยัและทกุระดบัสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด�ารงชีวิต



๑.		 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 ๑.๑		 การจดัให้มรีะบบพฒันาเด็กแรกเกดิอย่างต่อเนือ่งจนถงึเดก็วยัเรยีนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพ

  ๑.๑.๑		พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย	 สถานศึกษากว่า ๒๕,๐๐๐ แห่ง  

มีการน�าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ สู่การปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถ่ิน  

ด�าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัยในสถานศึกษา

ของรัฐและเอกชน	ให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ 

พัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย จัดตั้งและติดตาม 

ศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบไฮสโคป 

(HighScope) เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในรูปแบบการเรียนรู ้จากการลงมือท�า รวมทั้ง 

ส ่งเสริมการจัดท�านวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย	

ให้กับโรงเรียนเอกชนและระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้และน�าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย

  ๑.๑.๒		พัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย	 ในพระราชูปถัมภ์  

เพ่ือช่วยลดภาระของผู ้ปกครองผู ้ใช้แรงงานท่ีไม่สามารถน�าบุตรหลานไปดูแลในที่ท�างานให้ได้รับการดูแล 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีเด็กปฐมวัยเข้าร่วม ๑,๕๑๘ คน 

	 	 ๑.๑.๓	 พัฒนาเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	 โดยได้จัดท�าสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เพ่ือส่งเสริมการเรียน Coding ต้ังแต่ระดับอนุบาล สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรของประเทศในอนาคต  

ด�าเนนิการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสร้างวทิยากรแกนน�า  

การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ พร้อมทั้งหลักสูตรการอบรมส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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จัดการศึกษาปฐมวัย 
ในรูปแบบ 

HighScope  
เรียนรู้จากการลงมือทำา



	 ๑.๒		 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

	 	 รัฐบาลด�าเนินการขับเคล่ือนและติดตามการด�าเนินงานตาม “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	

แห่งชาติ”	 เป็นมาตรฐานกลางของประเทศด้านเด็กปฐมวัย ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ 

ได้เริ่มด�าเนินการแล้ว เช่น ศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็กในโรงพยาบาลสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้ง 

ขบัเคลือ่นการพัฒนาคณุภาพการศกึษาเดก็ปฐมวยั	มกีารบรูณาการร่วมกนัของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ยกระดับ 

คุณภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความเหลื่อมล�้าให้เด็กทุกคน 

ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	 สร้างการรับรู ้ เกี่ยวกับมาตรฐาน 

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

ทุกแห่งที่จดทะเบียน ส่งผลให้มีเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๕,๙๓๐ คน 

๒.	 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

	 ๒.๑	 การปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส�าหรับ	

ศตวรรษที่	๒๑

	 	 ๒.๑.๑	 สร้างมาตรฐานและพฒันาคร	ูบคุลากรทางการศกึษา	และผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา

อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง	 โดยมีมาตรการและโครงการท่ีส�าคัญ เช่น ๑) การเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐาน

วชิาชพีทางการศกึษา ได้ด�าเนนิการรบัรองมาตรฐานวชิาชพี  

๒๗๖ หลักสูตร ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ๒๔๔,๗๙๗ คน ๒) โครงการระบบการประเมนิ	

เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีแนวทาง 

ในการคดักรองผูที้ม่คีวามรู ้ความสามารถและมจีรรยาบรรณ 

วิชาชีพเข้าสู่วิชาชีพครูอย่างแท้จริง และ ๓) โครงการพัฒนา	

ระบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมทั้ ง ได ้มีการร ่ างหลัก เกณฑ ์และวิธี การพัฒนา	

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง	

ให้ด�ารงต�าแหน่งและก่อนการเลื่อนวิทยฐานะ ตลอดจน 

สร้างการรับรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้ครู  

บุคลากรทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว  

การพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให ้มีคุณภาพและได ้รับการรับรอง 

ตามมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความรู้พื้นฐานในการจัดท�าระบบตรวจสอบ  

รับรอง และให้ค�าปรึกษา แนะน�าในการจัดท�าระบบตรวจสอบและรับรอง 

145รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

รับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
๒๗๖ หลักสูตร 

ออกและต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

ทางการศึกษา ๒๔๔,๗๙๗ คน



  ๒.๑.๒		 กระจายบุคลากรทางการศึกษาและโอกาสทางการศึกษา เพ่ือให้ประชาชนสามารถ 

พัฒนาทักษะและอาชีพได้อย่างทั่วถึง ผ่านการด�าเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยผลิตครูที่มีคุณภาพ 

เพือ่บรรจใุนภมูลิ�าเนาของตนเอง และพฒันาการศกึษาในพืน้ที ่ส่งเสรมิ และสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนแบบ  

Active Learning ส�าหรับนักศึกษาครู เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังด�าเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	 โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง เพื่อขยายโอกาสความเท่าเทียม

ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสร้างแรงบันดาลใจ  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๑๓๕ สถาบัน โรงเรียนเข้าร่วม ๒,๓๗๑ แห่ง 

มีการพัฒนาครู ๑๙,๘๙๗ คน และพัฒนานักเรียน ๒๒๕,๖๘๒ คน จัดกิจกรรม ๓๒๕ โครงการ การพัฒนาครู	

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ กระตุ้นแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการน�า 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้

การพัฒนาสื่อดิจิ ทัลส�าหรับการจัดการเรียนการสอน 

ในแต่ละชั้นเรียน รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส ่วนร่วม	

ในการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

ตลอดจนการจัดโครงการยุวชนอาสา	 โดยน�าองค์ความรู ้

ทีห่ลากหลายในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

มาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ชุมชน 

สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

  ๒.๑.๓	 ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัยและนวัตกรรม  

รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขีดความสามารถท่ีมีความเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะ 

และสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ๘๔ ห้อง  

เป็นการขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักสูตรการศึกษาเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น  

น�ามาซึ่งการเพิ่มบุคลากรวิจัยให้กับประเทศ จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังคน	

ด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม มุง่เน้นให้เยาวชน 

ได้รับความรู้ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี

และนวตักรรม สามารถประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ในชีวิตประจ�าวันได้ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าชม

พิพิธภัณฑ์และเข ้าร ่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมผีูเ้ข้าร่วมกว่า ๓,๘๐๐,๐๐๐ คน 

นอกจากน้ี ยงัมกีารจัดให้มสีือ่สาธารณะเพือ่เผยแพร่ความรู	้

โดยเป ็นส่ือสิ่ งพิมพ ์ที่ เผยแพร ่สู ่สาธารณะ ๑๘ เรื่อง  

รายการทีเ่กีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี๒ รายการ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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สนับสนุนการจัดตั้ง 
ห้องเรียน

วิทยาศาสตร ์
ในโรงเรียน ๘๔ ห้อง



	 	 ๒.๑.๔		 ผลิตและพัฒนาบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะและศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการ	

ของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ มุง่เน้นการประสานความร่วมมอืกบัภาคเอกชนหรอืภาคอตุสาหกรรม 

แบบครบวงจรและเข้มข้น รองรับการพัฒนาประเทศเพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทย 

มีก�าลังคนที่มีทักษะ สมรรถนะ และศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อให้สามารถขยายการผลิต

และมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มข้ึนในระดับสากล เกิดความเช่ือมั่นของนักลงทุนท้ังในและต่างประเทศ 

ด้วยก�าลังคนที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการพัฒนาแรงงาน 

กลุ่มเป้าหมาย เช่น สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 

  ๒.๑.๕		 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับนานาชาต ิเช่น เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก 

คร้ังที่ ๔๐ การประชุมระดับโลกด้านการศึกษา ประจ�าปี ๒๕๖๓ และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการศึกษา 

ของอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ 

  ๒.๒		 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

	 	 ๒.๒.๑	 พัฒนากลุ ่มอาชีวศึกษาและบุคลากรที่มีความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผ่านโครงการส�าคัญ เช่น โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ๒๕๖๓ มีผู้เรียน 

ระบบทวิภาคี ๑๔๔,๕๐๙ คน โดยมีสถานประกอบการที่ร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกว่า ๕๕,๙๔๔ แห่ง 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ ่มผู ้เรียน

อาชีวศึกษา ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

กว่า ๙,๐๐๐ คน และได้รับการส่งเสริมธุรกิจ ๑,๒๒๐ ธุรกิจ 

โครงการเสรมิสร้างขดีความสามารถก�าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม

และบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริม 

การจดัสหกจิศึกษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกบัการท�างาน 

ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ มีความรู ้

ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งน�าความรู้ท่ีได้จากสถาบันอุดมศึกษา 

และภาคอตุสาหกรรมไปเป็นฐานในการประกอบอาชพี มนีกัศกึษาสหกจิศกึษากว่า ๕๒,๐๐๐ คน มสีถานประกอบการ 

ประสานความร่วมมอืกบัภาครฐัในการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรยีนจากการท�างานจรงิกว่า ๑๘,๐๐๐ แห่ง โครงการพฒันา 

สมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา ๒,๕๐๐ คน และพัฒนา

ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี ๒๑ ส�าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ 

นักเรียน นักศึกษา และครู พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท�างานในด้านการดูแลรักษา 

และซ่อมบ�ารุงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน

  ๒.๒.๒	 จัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพประชาชนหรือชุมชน	 ในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู่ ๒๐ แห่ง  

ได ้รับการพัฒนาสมรรถนะด ้านอาชีพและคุณภาพชีวิต โดยหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สามารถรับรอง 

มาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น นวดไทยเพื่อสุขภาพ อาหารไทย มีผู้ได้รับการรับรองแล้วมากกว่า ๕๐๐ คน ท้ังนี้  

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานถือเป็นการสร้างเสริมขีดความสามารถของประเทศให้สามารถ 

แข่งขันกับนานาชาติ และเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้า มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

147รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ยกระดับ 
อาชีวศึกษาทวิภาค ี

สู่คุณภาพ
มาตรฐาน



๓.		 การพัฒนาอาชวีะ	พฒันาคณุภาพวชิาชีพ	และพฒันาแรงงานรองรบัอตุสาหกรรม	๔.๐

 ๓.๑		 การยกระดับและสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษา 

ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ได ้ รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะที่ ตรงตาม 

ความต้องการของสถานประกอบการ และได้ผ่านกระบวนการ

พัฒนาแล้ว ๒,๘๒๕ คน ซึ่งคาดว ่าจะสามารถผลิต 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ทีเ่ป็นอาชวีะพรเีมยีม (Premium Program) ซึง่เป็นผู้ทีม่ ี

ความรู ้ และสมรรถนะตามหลักสูตรที่ เป ็นสากล  

และจากการเรยีนการสอนโดยใช้ระบบ Work Intregrated 

Learning (WIL) ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า  

๖๐๐ คน ด�ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๔,๔๖๖ คน รวมทั้งได้ฝึกอบรม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้อาชีวะทั่วประเทศด้านการตลาดดิจิทัล  

เพื่อผลิตก�าลังคนอาชีวะให้มีศักยภาพการแข่งขันในยุค ๔.๐

 ๓.๒	 การพัฒนาทรัพยากรบุ คคลตามโครงการยกระ ดับ คุณภาพหลั ก สูตรตามนโยบาย	

ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�าหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีวะพรีเมียม)  

ให้มีก�าลังคนเพียงพอและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

มีขีดความสามารถแข่งขันในระดับสากล

 ๓.๓		 การยกระดับฝีมือแรงงานไทย มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม การด�าเนินงาน/การอบรม

๑. โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 

- ปี ๒๕๖๒ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๗๕๓ คน

- ปี ๒๕๖๓ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๒,๖๒๗ คน 

๒. โครงการศูนย์ฝึกอบรม

ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

- ปี ๒๕๖๒ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๕๐๓ คน

- ปี ๒๕๖๓ มีแรงงานได้รับการยกระดับ ๕๔๐ คน 

๓. โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ รองรับ ๑๐ อุตสาหกรรม

แห่งอนาคต 

- ปี ๒๕๖๒ ด�าเนินการพัฒนา ๑๔ สาขา 

(เช่น สาขาช่างบ�ารุงเครื่องจักรกล สาขานักควบคุม

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม)

- ปี ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างพัฒนาในกลุ่มเป้าหมาย ๑๐ สาขา

๔. การพัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ

เครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมยกระดับฝีมือแรงงาน 

- ปี ๒๕๖๒ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๑๘๒,๖๑๒ คน

- ปี ๒๕๖๓ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๗๑๒,๓๓๘ คน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ผลิตผู้สำาเร็จ
การศึกษาระดับ

อาชีวะพรีเมียม
กว่า ๖๐๐ คน



ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม การด�าเนินงาน/การอบรม

๕. โครงการยกระดับแรงงานไทย

ในภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ด�าเนินการในสาขา Electrical EV 

และสาขา Industrial Robotics

๖. โครงการก�าลังคนต้นแบบ KOSEN 

(๕ ปี) เพื่อตอบสนองความต้องการ

ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล 

ศตวรรษที่ ๒๑

มีหลักสูตรต้นแบบ KOSEN-KMITL เป็นหลักสูตรต้นแบบ 

๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขา ๑) Mechanics ๒) Electronic 

๓) Electrical ๔) Mechatronic และ ๕) Automotive

หมายเหต ุ: ผลการด�าเนินงาน ปี ๒๕๖๒ (๒๕ กรกฎาคม-๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

	 ๓.๔		 การให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยอาชีพ โดยเน้นการเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเข้ากับการผลิตบัณฑิต ๑๖๓ ราย

 ๓.๕		 การด�าเนนิโครงการเมอืงต้นแบบ	“สามเหลีย่มมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื” เพือ่เป็นการขบัเคลือ่นการศกึษา 

และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔.	 การดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร ่วมท�างานกับคนไทย	 และส่งเสริมผู ้ มี	
ความสามารถสูง

 ๔.๑		 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมตัวเข้าสู ่ประชาคมโลก โดยมุ ่งหวัง 

ยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไทยจากการถ่ายทอดองค์ความรู ้ประสบการณ์ ท�าวิจัยร่วม และพัฒนา 

เทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาขาดแคลนของประเทศจากบุคลากรภายนอกประเทศ ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไทย 

ได้รับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพัฒนาเครือข่าย  

และด�าเนินงานพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจภายใต้กองทุนพิเศษ 

แม่โขง-ล้านช้างร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ๔.๒		 การจัดงาน	 ASEM	 Seminar	 on	 Enhancing	 Human	 Capital	 for	 Sustainable	 Digital		

Connectivity	 ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกรอบการประชุม 

เอเชีย-ยุโรปในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่จ�าเป็นในยุคดิจิทัลร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยน 

ข้อมลูในด้านกฎหมายและกฎระเบยีบระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเกบ็ภาษกีารค้าท่ีมธีรุกรรมผ่าน Digital Platform 

การปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และความร่วมมือ 

ในระดับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนของไทย 

และต่างประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างเครือข่าย 

ที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้ว 

ยั ง เป ็นการส ่ ง เส ริมให ้ประชาคมระหว ่ างประเทศ 

ตระหนกัถงึบทบาทและการมส่ีวนร่วมของไทยในการส่งเสริม 

ความร่วมมือระหว่างสมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป  

โดยเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๕.		 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

	 ๕.๑		 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน

	 	 ๕.๑.๑		 ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพและการแพทย์	 (โรคอุบัติใหม่อุบัติซ�้า	

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์	 เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 และการสร้างเสริมสุขภาพ	

และคุณภาพชีวิต) 

	 	 	 รัฐบาลได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/ต ้นแบบด้านสุขภาพการแพทย์และผลิตภัณฑ ์

และบริการทางการแพทย์ ๑๐ ต้นแบบ ดังนี้ 

	 	 	 (๑)			 เครื่องเดนตีสแกน	๒.๐	(DentiiScan	2.0) เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๓ มิติ  

แสดงข้อมลูอวยัวะภายในช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า แบบสามมติ ิปริมาณรงัสตี�า่กว่าเครือ่งเอกซเรย์คอมพวิเตอร์  

ถ่ายรังสี ๑ รอบ ใน ๑๘ วินาที และให้ข้อมูลภาพสามมิติขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งศีรษะ เครื่องมีขนาดเล็ก 

สามารถยืนหรือน่ังถ ่ายได ้  ท�าให ้การวิ นิจฉัยโรค 

และวางแผนการผ่าตัดมีความแม่นย�า แผลมีขนาดเล็ก

และมคีวามปลอดภัยมากขึน้สามารถใช้ในการวนิจิฉยัโรค 

และวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมรากฟันเทียม  

การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร 

และใบหน้า รวมทั้งการตรวจดูความผิดปกติของไซนัส  

ซึง่ผูป่้วยทีถ่กูถ่ายด้วยเครือ่งเดนตสีแกนจะได้รบัปรมิาณรงัส ี

ที่ต�่ากว่าเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ทั่วไป 

ท้ังนี ้ได้ติดต้ังเคร่ืองดงักล่าวในโรงพยาบาลแล้ว ๖๐ เครือ่ง
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	 	 	 (๒)	 	 M-Bone	 วัสดุทดแทนกระดูกส�าหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ ได้การรับรอง 

โรงงานผลติต้นแบบเครือ่งมอืแพทย์ทีไ่ด้มาตรฐาน International Standard: ISO 13485:2016 ครอบคลมุกระบวนการวิจยั 

และพัฒนาและการผลิตต ้นแบบเชิ งอุตสาหกรรมวัส ดุ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับการทดสอบทางคลินิก  

ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทเอกชนเพื่อน�าไป 

ผลิตเชงิพาณชิย์ และผลติผลติภณัฑ์วสัดทุดแทนกระดกู M-Bone 

ให้แก่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในสัตว ์

ทีม่ภีาวะเจ็บป่วยทางด้านทนัตกรรม และโรงพยาบาลสรุาษฎร์ธานี 

และโรงพยาบาลแพร่ เพื่อใช้ในผู้ป่วยทางทันตกรรม

	 	 	 (๓)			 ร ะ บ บ ถ อ ด ค ว า ม เ สี ย ง พู ด	

แบบทนัต่อเวลา (Real-timeTranscription Service) เวอร์ชนั ๑ 

ส ่งมอบผลงานให ้มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และทดสอบ 

การให้บริการค�าบรรยายแทนเสียงในการเรียนการสอนหลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (เรียนร่วมกับนักเรียนหูปกติ-หูหนวก)  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวมท้ังให้บริการค�าบรรยาย

แทนเสียงแบบทันต ่อเวลาจริง ส�าหรับการถ ่ายทอดสด 

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

๒๕๖๒ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยการให้บริการ 

ในรูปแบบค�าบรรยายแทนเสียงนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรก 

ในประเทศไทย

   (๔)	 	 ชุดซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนส�าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 

Disabilities Software: LD SW) ประกอบด้วย ต้นแบบโปรแกรมเลือกศัพท์ไทย ต้นแบบโปรแกรมค้นหาศัพท์ไทย 

ต้นแบบโปรแกรมตรวจค�าผดิไทย และต้นแบบโปรแกรมพมิพ์ไทย โดยส่งมอบ LD SW ให้สถาบันสขุภาพเดก็แห่งชาติ 

มหาราชินี ๕๐๐ ชุด เพื่อมอบให้หน่วยงานในเครือข่ายสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เช่น โรงพยาบาล  

และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดต่าง ๆ ๒๐๐ หน่วยงาน
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	 	 	 (๕)		 แผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพิเศษ	 และแผ่นกรองนาโนที่มีความแข็งแรง		

ทนทานขนาดเล็กและบางพิเศษจากเส้นใยนาโนส�าหรับการก�าจัดวัณโรค	 เป็นเส้นใยและแผ่นกรองจากเส้นใย 

นาโนมลัตฟัิงก์ชนัผลติจากการขึน้รปูเส้นใยนาโนด้วยองค์ประกอบเฉพาะทีต่่างจากเส้นใยและแผ่นกรองเส้นใยทัว่ไป 

ที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรีย สะท้อนน�้า ป้องกันรังสียูวี แข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดึง สามารถกรองละเอียด 

ได้ทัง้ในระบบน�า้และอากาศ สามารถท�าความสะอาดได้และทนต่อแสงแดด โดยด�าเนนิการร่วมกบัโรงพยาบาลศริริาช 

และสถาบันวิจัยกลุ่มโรคทรวงอก น�าเทคโนโลยีแผ่นกรองนาโนไปช่วยแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลมะการักษ์  

อ�าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดของเชื้อวัณโรคดื้อยาซึ่งอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อม

ส�าหรับการทดสอบในโรงพยาบาล

	 	 	 (๖)		 ต้นแบบระบบ	Tele-Medicine	ส�าหรบัรถพยาบาลฉุกเฉินระดับอตุสาหกรรม ท่ีมรีะบบ 

Gateway Hub สามารถเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์วดัสญัญาณชพี เครือ่งวดัคลืน่ไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และอปุกรณ์ตรวจสอบ 

ลายนิว้มอื พร้อมส่งข้อมลูมาเกบ็ท่ีระบบคลาวด์ ซึง่ศนูย์สัง่การสามารถเรยีกดขู้อมลูผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ได้ โดยต้นแบบฯ 

ผ่านการทดสอบระดับภาคสนามที่จังหวัดอุบลราชธานี

   (๗)		 ต้นแบบเครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ (เวอร์ชัน ๑) ระดับห้องปฏิบัติการ  

และอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (เวอร์ชัน ๒) รวมทั้งการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้า

   (๘)		 ต้นแบบวคัซนีป้องกนัโรคไข้เลอืดออก	รปูแบบ	virus-like	particle	(VLP)	ส�าหรบั

บูสเตอร์ในลิง ระดับห้องปฏิบัติการ

  	 (๙)		 ต้นแบบชุดตรวจ	Real	time	LAMP	เพือ่วนิจิฉยัหรอืพยากรณ์โรคไตในระยะเริม่แรก	

จากสาเหตุลูปัส ระดับห้องปฏิบัติการ

   (๑๐)		 ต้นแบบชุดตรวจวัดระดับโปรตีนเพอริออสตินในเลือดเพื่อบ่งชี้พยากรณ์โรคมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ ่ระดับห้องปฏิบัติการ

   ทั้งน้ี เทคโนโลยี/ต้นแบบด้านสุขภาพการแพทย์ และผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย ์

ล�าดับที่ (๑)-(๕) เป็นต้นแบบที่ได้รับการน�าไปใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ส่วนล�าดับที่ (๖)-(๑๐) อยู่ระหว่างขั้นตอน 

การถ่ายทอดเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

  ๕.๑.๒		 จดัท�าระบบข้อมลูคณุภาพอากาศแบบเบด็เสรจ็	(NRCT	Air	Quality	Information	Center)	

เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อข้อมูลแบบเวลาจริง (Realtime) และจัดให้มีการวัด 

ค่าฝุ ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ โดยจัดให้มีเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 

ของภาครัฐอย่างเป็นทางการที่แสดงผลการตรวจวัดและข้อมูลค่าฝุ่นละออง 

ที่มีความถูกต้อง แม่นย�า และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถ

เข้าถึงข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งด�าเนินการ 

ขยายผลองค์ความรู้และผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากโครงการประเทศไทย

ไร้หมอกควัน ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 

Dustboy ด้วยระบบเซ็นเซอร์ใช้งานง่าย ประหยัดพลังงานสามารถรายงาน

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์ สามารถวัดฝุ่น PM
2.5  

และ PM
10
 

ได้พร้อมกันในแบบเวลาจริง (Realtime) โดยติดตั้งที่หน่วยงานต่าง ๆ  

ภายในประเทศ ประมาณ ๘๐๐ จุด
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	 	 ๕.๑.๓		พฒันาเทคโนโลยขีัน้สงูและระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ โดยส่งเสรมิ 

ให้เกิดการบรหิารน�า้อย่างครบวงจร เช่น การพฒันาระบบส�ารวจทางน�า้แบบหนึง่ระบบหลายรปูลกัษณ์ การจดัท�าฐานข้อมลู 

และวิเคราะห์ข้อมูลไอโซโทปเสถียรของน�้าเพื่อติดตามสถานการณ์น�้า การพัฒนาระบบประเมินปริมาณน�้าฝน

และพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

ของระบบสนับสนุนการตัดสนิใจเพือ่คาดการณ์น�า้ท่วมและบรหิารจดัการน�า้ การศึกษาผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 

สภาพภมูอิากาศและเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อการปรบัตัว ทัง้นี ้จะส่งผลให้ประชาชนได้รบับรกิารข้อมลูด้านน�า้ สภาพอากาศ 

และข ้อมูลท่ีเกี่ยวข ้องอย ่างมีประสิทธิภาพและต ่อเนื่อง รวมท้ังเกิดความร ่วมมือในระดับนานาชาติ 

ด้านระบบบริหารจัดการน�้า การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

  ๕.๑.๔		พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

ด�าเนินการฝังรากฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ ๙๒๕ คน รากฟันเทียม ๑,๑๖๖ ราก และอยู่ระหว่างการจัดซื้อ/ส่งมอบ

ชุดรากฟันเทียมให้กับหน่วยบริการเครือข่ายและจัดส่ง 

ชุดเครื่องมือให้กับหน่วยบริการเครือข่ายใหม่ ปี ๒๕๖๓  

และหน่วยบรกิารเดมิทีม่กีารช�ารดุ รวมทัง้ด�าเนนิการบรูณาการ

พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปาก	

ผู ้สูงวัย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ผู ้สูงอาย ุ

อย ่างต ่อเนื่อง มีคุณภาพและได ้มาตรฐาน ตลอดจน 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย พัฒนานวัตกรรม

ทางสังคมและจัดท�าข ้อเสนอแนะในการวางนโยบาย  

เพื่อ เตรียมความพร ้อมเข ้าสู ่สั งคมสูงวัยอย ่างยั่ งยืน  

โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล 

สุขภาพช่องปากผู้สูงวัย โดยจัดท�าหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุหรือฝึกอบรมระยะสั้น แก้ไขการขาดแคลน

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลทันตกรรมผู้สูงอายุท่ีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะท่ีสามารถไปปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ได้ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  ๕.๑.๕		 วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

	 	 	 (๑)	 	 โครงการเมดิโคโพลิส	 (Medicopolis)	 หรือเวชนคร	 ด�าเนินการสนับสนุน	

โครงการต ้นแบบเพื่อไปสู ่พื้นที่ ๒ โครงการ ได ้แก ่  

โครงการระบบเฝ้าระวังผู ้สูงอายุลงสู่พื้นท่ีจังหวัดชัยนาท  

และโครงการพัฒนาระบบพิมพ ์เขียนหุ ่นยนต ์จ ่ายยา 

ใ น จั ง ห วั ด ชลบุ รี  ร ว มทั้ งสนั บ สนุ นทุ น โ ค ร ง ก า ร	

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี	 ระยะที่	 ๑	 เพื่อเตรียมเข้าสู่ 

การทดสอบระบบ sandbox และจัดท�า	 Platform		

Product/Services	 ด้านงานบริการ	 ซ่ีงเป็นต้นแบบ

อุตสาหกรรมและเป็นเครือข่ายการให้บริการนวัตกรรม 

การแพทย์และสาธารณสุขแบบครบวงจร

153รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

พัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการดูแล

ช่องปากผู้สูงวัย

สนับสนุนต้นแบบ
โครงการเมดิโคโพลิส 

หรือ
เวชนคร ลงสู่พื้นที่



   (๒)	 	 โครงการการแพทย์แม่นย�า	(Precision	Medicine) เพือ่ให้เกิดการพฒันาผลติภัณฑ์

และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากลข้ึนใช้เองในประเทศ ลดการน�าเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

และเพิม่คุณภาพชวีติและการด�ารงชวีติให้แก่ประชาชนในการเพิม่โอกาสการเข้าถงึยา ชวีวตัถ ุวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ 

ทีม่ปีระสทิธภิาพทีผ่ลติได้เองในประเทศในราคาทีถ่กูลง ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างการท�าสญัญาสนบัสนนุทนุวิจัย ๖ ชดุโครงการ

   (๓)			 โครงการยาชีววัตถุ ด�าเนินการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ  

Regenerative Medicine ระดับก่อนคลินิก ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ 

และพัฒนายาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรม ท�าให้ประเทศไทยมียาวัคซีนและยาชีววัตถุที่จ�าเป็นส�าหรับโรคร้ายแรง

และจ�าเป็นขึ้นใช้เองในประเทศ 

	 	 ๕.๑.๖		 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้ 

   (๑)			 สนบัสนนุพฒันาต้นแบบ ๕	โครงการ ได้แก่ ๑) ผลติเคร่ืองมอืผ่าตดัและชดุข้อสะโพกเทยีม 

ชนิดยูนิโพล่ามอดูล่าส�าหรับการทดสอบทางคลินิก ๒) พัฒนาต้นแบบข้อเข่าเทียมแบบหลายแกน (Prototype 

of Polycentric Knee) ๓) ชุดเครื่องมือแก้ไขแกนกระดูกสันหลังคด ๔) ระบบวัดสัญญาณสมองพร้อมอัลกอริทึม 

ตรวจวินิจฉัย Nonconvulsive Status Epilepticus และ ๕) พัฒนาชุดข้อมูลสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ประเภทการเรียนรู้เชิงลึก รวมทั้งอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ๓ ผลิตภัณฑ์  

ได้แก่ ข้อสะโพกเทียมบางส่วนชนิดสองขั้วแบบใช้ซีเมนต์ เลนส์แก้วตาเทียม และถุงเก็บตัวอย่างส�าหรับการผ่าตัด

   (๒)			 สนบัสนนุการทดสอบหุน่ยนต์ทางการแพทย์	

และ เครื่ อ ง มือแพทย ์  ร ่ วมกับศูนย ์ทดสอบผลิตภัณฑ ์ ไฟฟ ้ า	

และอิเล็กทรอนิกส์	 (PTEC)	 ได้แก่ การทดสอบหุ่นยนต์ฟื้นฟูการเดิน 

(Sensible STEP) การพัฒนามาตรฐานเครื่องพลาสมาอากาศ 

บ�าบัดแผลติดเชื้อเรื้อรังส�าหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังมีการทบทวน

และจัดท�าแผนที่น�าทางการพัฒนาเทคโนโลยีหุ ่นยนต์ทางการแพทย์ 

และเครื่องมือแพทย์  

  ๕.๑.๗		 ส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม ด�าเนินการแผนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมในสังคม 

ได้แก่ ด้านนวัตกรรมทางกฎหมาย ด้านนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ และด้านนวัตกรรมด้านฐานข้อมูล  

เพือ่สร้างมาตรการส�าหรบัการผสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และชมุชน 

ในการป้องกันเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยกระท�าผิดไม่ให้เป็นผู้กระท�าผิดรายใหม่ต่อไป

	 ๕.๒		 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

	 	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด ้านวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี ข้ันสูงถือเป ็นป ัจจัยท่ีม ี

ผลการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างมาก รัฐบาลจึงสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น

  ๕.๒.๑	 ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมและการน�าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ 

มีการด�าเนินการทีส่�าคัญ ได้แก่ ผลติงานวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยฐีานท่ีส�าคญั โดยสามารถตพีมิพ์บทความในวารสาร

นานาชาต ิ๑๘๗ ฉบบั และยืน่จดทรพัย์สนิทางปัญญา ๑๐๑ ค�าขอ และส่งเสรมิงานวิจยัสูก่ารใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์แล้ว 

๔๖ ผลงาน รวมทัง้การขับเคลือ่นบญัชีนวตักรรมไทย โดยได้รบัการประกาศขึน้ทะเบยีนในบญัชนีวตักรรมไทยทัง้สิน้ 

๓๕๙ ผลงาน ประกอบด้วย ปี ๒๕๕๙ รวม ๓๔ ผลงาน ปี ๒๕๖๐ รวม ๔๗ ผลงาน ปี ๒๕๖๑ รวม ๑๔๕ ผลงาน 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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ปี ๒๕๖๒ รวม ๑๐๓ ผลงาน และปี ๒๕๖๓ รวม ๓๐ ผลงาน โครงการวจิยัเพือ่พฒันาและสร้างองค์ความรูพ้ืน้ฐานใหม่ 

น�าไปสู่การต่อยอดงานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถน�าไปยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญาสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร รวม ๖ เรื่อง

  ๕.๒.๒	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ 

เช่น โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพิ่มระดับความปลอดภัย

ของการคมนาคมทางอากาศและเพิม่ประสทิธภิาพการประสานการใช้ห้วงอากาศส�าหรบัรองรบัการใช้งานเทคโนโลยี

อากาศยานไร้คนขับ (Drone, UAV) และกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีบั้งไฟและโคมลอย ซึ่งใช้งานแล้วในพื้นที่  

๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย อุดรธานี และหนองคาย การวิจัยปลดล็อคส่งออก

มะม่วงไปสหรฐัอเมรกิา ส่งผลให้มะม่วงของไทยได้รบัการรบัรองจากกระทรวงเกษตรสหรฐัอเมรกิา เกิดการขยายผล 

องค์ความรู้จากผลงานวิจัยเพ่ือต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการท่ีต้องการขยายตลาดการค้าผลไม้สด 

ชนิดอื่นของไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ

  ๕.๒.๓	 บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 ผ่านการด�าเนินโครงการวิจัย 

และพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชงิพาณชิย์ โดยผลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้ถกูน�าไปใช้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ ลดต้นทุนการผลิต แก้ปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม  

สร้างสินค้าทดแทน (Substitute Product) ลดการน�าเข้าวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

  ๕.๒.๔  พฒันาบัณฑิตศึกษาและการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุง่หวงัให้เกิดการพฒันา 

บัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการด�าเนินงานในลักษณะโปรแกรมวิจัย 

ของ ๑๑ ศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นการด�าเนินงานวิจัยท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนและครบวงจร ก่อให้เกิดผลงานวิจัย 

ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาประเทศทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับก�าลังคน 

ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

 	 ๕.๒.๕		 วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังส	ี	

เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน และส่ิงแวดล้อม เพิ่มพูนองค์ความรู้ของประเทศ 

ด้านนิวเคลียร์และรังสี เตรียมความพร้อมในการรองรับการก�ากับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประเภทใหม่ ๆ  

และเพิ่มขีดความสามารถการก�ากับดูแลของประเทศให้สูงยิ่งขึ้น

  ๕.๒.๖	 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การแพทย์ข้ันสูงเพื่อการบ�าบัดรักษาโรคที่ยังรักษาไม่ได้	 โดยพัฒนา

กระบวนการผลิตชีวเวชภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการให้เข้าสู่การผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาความปลอดภยัสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทย เพือ่ก้าวสูค่วามเป็นผูน้�า 

ด้านศูนย์กลางการแพทย์แบบครบวงจรของภูมิภาค (Medical Hub)

  ๕.๒.๗  พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและสนับสนุนนักวิจัย	 เพื่อฐานทางวิชาการ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

ให้เกิดการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและการสนับสนุนนักวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

เพื่อสร้างเส้นทางพัฒนาอาชีพนักวิจัย

  ๕.๒.๘		พัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า		

เพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลด้านน�้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกด้าน สามารถน�าไปใช้ในการบริหารจัดการน�้า 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านน�้าท้ังในระดับชุมชน  

ท้องถิ่น และระดับประเทศ
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  ๕.๒.๙		 แผนบู รณาการการ วิจัย 	 Genomics		

Thailand	สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการแพทย์	เพื่อน�ามาใช้ 

ในทางการแพทย์ร่วมกับข้อมูลสุขภาพอื่น ๆ ในการตรวจวินิจฉัย 

ป้องกัน และรักษาโรค ท�าให้การรักษามีความแม่นย�าและจ�าเพาะ 

ต่อบุคคลมากขึ้นและเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้เป็น 

Medical Hub 

	 ๕.๓		 การสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	

	 	 ๕.๓.๑		 สร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	 ๆ เพื่อพัฒนา 

นักวิจัยให้มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เทคโนโลยีฐาน  

และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยมีจ�านวน

บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เคลื่อนย้ายไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 

ให้กับภาคอุตสาหกรรม ๑๔๕ คน มีหน่วยฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไป 

ปฏิบัติร ่วมกับภาคเอกชน ๙ แห่ง และมีระบบการบริหารจัดการในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร 

ผ่านศูนย์อ�านวยความสะดวก (Talent Mobility Clearing House) ของสถาบันอุดมศึกษา ๒๑ แห่ง

	 	 ๕.๓.๒		 สนบัสนนุนกัเรยีนทนุรฐับาลด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมแีผนด�าเนนิโครงการสนบัสนนุ

นักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มและใช้ประโยชน์บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา

๖.	 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

	 ๖.๑	 การมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู

	 	 ๖.๑.๑	 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด�าเนินการลดจ�านวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีจ�านวน

เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษา  

โดยมแีผนยทุธศาสตร์พฒันาโรงเรยีนขนาดเลก็ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ แผนบรหิารจดัการโรงเรยีนขนาดเลก็ 

ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ๒๒๐ เขต และถอดประสบการณ์โรงเรียนคุณภาพขนาดเล็กท่ีประสบความส�าเร็จ 

เพื่อการจัดท�าแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพขนาดเล็ก รวมทั้งได้จัดระบบรถรับส่งนักเรียนกรณีรวม/ 

เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในพื้นที่ ๑๖๗ เขต เพื่อการสร้างคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ๖.๑.๒	 พฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา	

ตามมาตรฐานปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา		

โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร 

(School Quality Award: ScQA) ๒๘๐ โรงเรียน  

และรางวัลคุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (Office of Basic Education Commission 

Quality Award: OBECQA) ๕๙ โรงเรียน ต่อยอดโครงการ

โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)  

โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน  

โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ผ่านการประเมิน ScQA 

๒๘๐ โรงเรียน 
และได้รับรางวัล 

OBECQA 
๕๙ โรงเรียน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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(O-NET) โดยเฉลี่ยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีผลการศึกษาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษา 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมท้ังยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�าเภอด้านวทิยาศาสตร์	

คณติศาสตร์	และเทคโนโลย ีให้สามารถเข้าถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพให้ทัว่ถงึทกุอ�าเภอทัว่ประเทศ ๑,๕๑๕ โรงเรยีน

	 	 ๖.๑.๓	 อบรม	 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ด�าเนินการอบรม พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศกึษาให้ได้รบัการพัฒนาศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  

และบคุลากรในโรงเรยีนโครงการพระราชด�ารฯิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๔,๕๑๖ คน และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๔๒๐ คน รวมทัง้พัฒนาครตูามโครงการจัดการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ช้ันประถมศกึษา 

ปีที่ ๖ วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย นอกจากนี้ มีการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

และขนาดเล็กที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๒,๕๐๕ อัตรา ประกอบด้วย  

โรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๗๙ อัตรา และโรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษา ๒,๔๒๖ อัตรา งบประมาณจ�านวน ๒๓๗,๑๗๓,๔๐๐ บาท

  ๖.๑.๔		 สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายการศกึษาแก่ผูบ้รหิารส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษา นติกิรและผูป้ฏบัิตงิานด้านกฎหมาย องค์กรเอกชน องค์กรท้องถ่ินและผูเ้ก่ียวข้องกบั 

การศึกษา ๑,๐๐๐ คนทั่วประเทศ

	 	 ๖.๑.๕		 ส่งเสรมินวตักรรมการบรหิารจดัการคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเพือ่การประกนัคณุภาพ

สถานศึกษาทุกประเภท	 เช่น คลังสารสนเทศของระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ระดับยอดเยี่ยม ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวม ๓๔๓ แห่ง

	 	 ๖.๑.๖		 เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน เช่น ประชุมปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จ�าเป็น

เพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน และสนับสนุน 

การขยายผลของสถานศึกษาต้นแบบให้แก่สถานศึกษา ๒,๑๙๕ แห่ง ใน ๒๒๐ เครือข่ายสถานศึกษา 

	 	 ๖.๑.๗		 ส่งเสรมิเครอืข่ายนวตักรรมคณุภาพ	๑	ช่วย	๓	โดยได้ด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์และประกาศ

รับสมัครสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD เพือ่สร้างเครอืข่ายนวตักรรมคณุภาพของสถานศกึษา ๙๕ เครอืข่าย 

รวมสถานศึกษา ๓๘๐ แห่ง

  ๖.๑.๘		 พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ	 (National	 Digital	 Learning	

Platform)	 เป็นระบบจัดการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับการเรียนการสอนที่หลากหลาย และสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่มีความจ�าเป็นพิเศษ ให้สามารถเข้าถึง

และเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถเข้าทบทวน ฝึกฝน

ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) และภาษาอังกฤษได้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 

(Digital Education Excellent Platform: DEEP)” ที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ๓ ระยะ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)
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	 ๖.๒	 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบ

ดิจิทัล

  ๖.๒.๑	 ต่อยอดโครงการจัดการศกึษาทางไกล	

แบบสื่อสารสองทางส�าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	

ด�าเนินการร ่วมกันระหว ่างมูลนิธิการศึกษาทางไกล 

ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชปูถัมภ์ และส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าร่วมโครงการฯ ๒๐ โรงเรียน ได้เรียนรู ้ผ ่านระบบ 

การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ส่งผลให้ 

นักเรียนในโรงเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการฯ มีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนสงูขึน้ มศัีกยภาพในการจัดกระบวนการเรยีนรูไ้ด้ดีข้ึน และโรงเรยีนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ สามารถน�าความรู ้

ที่ได้รับจากการเรียนการสอนทางไกลขยายผลให้กับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

  ๖.๒.๒		พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล โดยด�าเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งสนับสนุน

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ทั่วประเทศ ๑๔,๔๑๕ โรงเรียน ๑๘๓ เขตพื้นที่การศึกษาซ่ึงเป็นการลด

ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 

ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ๑๔,๘๐๒ โรงเรียน และในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ารุง

อุปกรณ์ DLTV และด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้แก่ส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ๑๘๓ เขต งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

	 	 ๖.๒.๓		 ด�าเนินการจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากท่ีบ้าน	 (Learn	 from	Home)

โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนท้ังในระบบออนไลน์และออฟไลน์รูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสม 

และครอบคลุมตามความพร้อมของนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

ต่อยอดโครงการ
จัดการศึกษาทางไกล
แบบสื่อสารสองทาง 
มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เข้าร่วม ๒๐ โรงเรียน
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  ๖.๒.๔  ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลด ้านอาชีพและวิชาชีพเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

และสังคมดิจิทัลกว่า ๕๐ ตอน โดยมีผู้เรียนในระบบปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และผู้เรียนนอกระบบไม่น้อยกว่า 

๕๐๐,๐๐๐ คน รวมถงึการส่งเสริมให้มหาวทิยาลยัจดัการเรยีนการสอนในระบบเปิดในรูปแบบออนไลน์ (Thai-MOOC) 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เรียนกว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เรียนกว่า 

๒๙๐,๐๐๐ คน รวมทั้งสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ๗๗ แห่ง สามารถจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบดิจิทัลผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART 

Classroom) เผยแพร่องค์ความรู ้ด้านอาชีพและวิชาชีพ 

ให้ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

ให้สามารถศึกษาเรียนรู ้ได ้ตลอดชีวิต โดยด�าเนินการ 

เป็นแห่งแรกในอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์กลางพัฒนา

ก�าลังคนด้านดิจิทัลรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) พร้อมตั้งเป้าหมาย

ผลิตทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัล ๑๒,๐๐๐ คนต่อปี โดยสร้าง

ทักษะใหม่ทั้ง Reskill และ Upskill ส�าหรับกลุ่มแรงงาน 

ในพื้นที่อมตะซิตี้และพื้นที่ EEC กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน

  ๖.๒.๕		 ผลิตสือ่ดจิิทัลด้านอาชพีและวชิาชพี	เพือ่ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิลท่ีเป็นมาตรฐาน 

๑๒ สาขาอาชีพรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) และเผยแพร ่

ผ่านช่องทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Youtube และทางสถานีโทรทัศน์ R-Channel ของห้องเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom)

  ๖.๒.๖		 จัดท�าฐานข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกบัสถานศกึษา นกัเรียน นกัศึกษา ภาครฐั และเอกสารทีค่รบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการวางแผนผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

	 	 ๖.๒.๗		 สร้างความเชือ่มโยงระบบ	MOOC	Course	Directory	จ�านวน	๑	ระบบ	เพือ่แสดงรายวชิาออนไลน์ 

ของผู้ให้บริการทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายวิชาออนไลน์ได้จากจุดเดียว (One Stop Access)

  ๖.๒.๘		พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง	 ในการให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด รองรับ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของทุกสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรภาครัฐที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ 

ผ่านการเรียนการสอนออนไลน์

ผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิทัล

ด้านอาชีพและวิชาชีพ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล  
กว่า ๕๐ ตอน มีผู้เรียนในระบบ 

ปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน
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	 ๖.๓		 การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

	 	 ๖.๓.๑	 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นท่ีลักษณะพิเศษ	 ได้แก่ โรงเรียนพื้นท่ีสูง 

ในถิน่ทรุกันดาร ๑,๑๙๐ โรงเรยีน โรงเรยีนพ้ืนทีเ่กาะ ๑๒๔ โรงเรียนโรงเรยีนในพืน้ทีข้่างเคยีงโครงการพฒันาดอยตุง 

(พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ๒๖ โรงเรียน  

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาผูเ้รยีนในด้านทักษะชวีติ ทกัษะอาชีพ

และทักษะวิชาการ และส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง  

และพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส�าหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง 

ตามพระราชด� าริ ของสมเด็ จพระกนิษฐาธิ ร าช เจ ้ า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในพ้ืนที ่๕ จงัหวดัภาคเหนอื รวมทัง้ส่งเสรมิให้เกดิการพฒันา 

ผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการ 

ตลอดจนได ้ รั บการดู แลใน เรื่ อ งอาหารโภชนาการ 

และความเป็นอยู่อย่างเหมาะสม

  ๖.๓.๒	 สานพลังประชารัฐ เป ็นโครงการที่รัฐบาลได้ต ่อยอดผลการด�าเนินการเพื่อพัฒนา 

และยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณลักษณะและสมรรถนะความเป็นผู้น�าในการบริหารสถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผล 

ทางการศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความรู้ 

ด ้านภาษาอังกฤษ และจัดท�ากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ เน ้นพัฒนาจิตสาธารณะ เพื่อการบริการชุมชน 

และสังคม รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  ๖.๓.๓	 ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนในชุมชน 

ด้วยกระบวนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู ้หนังสือ  

และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่ประชาชน ๑๔,๑๘๖ คน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย 

เกิดทักษะสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยในชีวิตประจ�าวันได้ สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้  

และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

  ๖.๓.๔		 ส่งเสริมการศกึษานอกระบบผ่านทวีสีาธารณะ ด�าเนนิการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศึกษา

ออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษา กระทรวงศึกษาธกิาร (Educational 

Television, Ministry of Education: ETV) และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ

และรู้จกัรายการโทรทัศน์เพือ่การศกึษาออกอากาศทางสถาน ีETV ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น การจัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจร ๑๐ ครั้ง การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

และการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และการให้บริการติวเข้ม 

เติมเต็มความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ๒,๗๗๑,๙๘๖ คน

 	 ๖.๓.๕		 จัดการเรยีนรูว้ธิกีาร	Active	Learning	เพือ่ยกระดบัคณุภาพ

การศึกษาสู่คุณภาพประเทศไทย	 ๔.๐	 โดยยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ให้แก่ 

โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๕๐ โรงเรียน จัดการอบรมเพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  

๑,๐๕๐ คน และสร้างเครือข่ายนิเทศจิตอาสาจากบุคลากรในพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม

และร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ลดความเหลื่อมล้ำา 
ด้วยการพัฒนา
การจัดการศึกษา
โรงเรียนที่ตั้ง 

ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
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  ๖.๓.๖	 ให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษา	ได้แก่

	 	 	 (๑)	 	 โครงการ	๑	อ�าเภอ	๑	ทนุ เพือ่สร้างโอกาสให้นกัเรยีนสามารถเข้าถงึทนุทางการศกึษา 

และเม่ือส�าเรจ็การศึกษาจะสามารถน�าความรูท่ี้ได้รบัมาพฒันาตนเองและยกระดบัความสามารถในการประกอบอาชพี 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด�าเนินการรุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ มีผู้รับทุนจ�านวนทั้งสิ้น ๑,๒๕๗ คน

	 	 	 (๒)			 โครงการทนุการศกึษาเฉลมิราชกมุาร	ีระยะ	๒	เพือ่จดัสรรทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียน 

นักศึกษา และสามเณรที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต�่า  

ได้มโีอกาสศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับประกาศนยีบัตรวชิาชีพต่อเนือ่งจนถึงระดบัปรญิญาตรี 

โดยได้มีการจัดสรรทุนปี ๒๕๖๐-๒๕๖๓ จ�านวน ๒,๔๐๐ ทุน

   (๓)			 โครงการทนุการศกึษาเดก็สภาวะยากล�าบากในเขตพืน้ทีส่งูภาคเหนอื	กลุม่เดก็ชาวเขา	

ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่สูงภาคเหนือ	๘	จังหวัด	ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง น่าน แม่ฮ่องสอน  

ตาก ล�าพูน และพะเยา ได้รับทุนการศึกษา ๕,๖๖๙ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี

  ๖.๓.๗		 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ได้รับโอกาส 

ในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจ�าเป็น จ�านวนกว่า ๔,๔๐๐,๐๐๐ คน

  ๖.๓.๘		 สร้างอาชีพในสถานศึกษา	 ด�าเนิน

โครงการอาชวีะ สร้างช่างฝีมอื (พระดาบส) ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ และด�าเนินการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

การจัดการศกึษาให้กบัสถานศกึษา ๑๒ แห่ง มีผูเ้รยีน ๒๙๑ คน

  ๖.๓.๙  จั ดท� าแผนยุทธศาสตร ์ พัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็ก	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒-๒๕๖๕  

และส�ารวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

กลุ ่มโรงเรียนที่ มีการควบรวม เพื่อขอรับงบประมาณ 

ตามความจ�าเป็นและขาดแคลน รวมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และประชุมหารือ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�าให้ไม่สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ส�าเร็จ  

และข้อเสนอแนะกลยุทธ์/แนวทางในการแก้ปัญหา 

	 ๖.๔		 การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

  ๖.๔.๑	 ก�าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติผ่านร่างแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัต	ิ	

พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕	และร่างแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก�าลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วน 

ตลอดจนจัดท�าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ๖.๔.๒	 พัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างเสริมศักยภาพผู ้ เรียน	

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท�า	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

และศูนย์แนะแนวประจ�าเขตพื้นที่การศึกษาได้ร่วมกันวางแผนและก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน เพื่อขับเคลื่อน 

งานแนะแนวในโรงเรียนท้ังเร่ืองการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและทักษะชีวิต ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง  

ด�าเนินโครงการค่ายนักเรียนนักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ภายในอุทยานธรณีสตูล 
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  ๖.๔.๓	 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพ่ือสร้างโอกาส	 สร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 สร้างรายได	้

ให้แก่ประชาชน โดยมปีระชาชนกลุม่เป้าหมายเข้ารบัการพฒันาทกัษะอาชพี ไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ คน และสนบัสนุน 

การบริหารจัดการเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ๔๒๙ แห่ง รวมทั้งด�าเนินโครงการ	

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยส�านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดกิจกรรม

การศึกษาต ่อเนื่องในการฝ ึกอาชีพรูปแบบกลุ ่มสนใจ 

และชั้นเรียน ภายใต้หลักสูตร ๕ กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย 

กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรม 

หรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ  

กลุ ่ มอาชีพสร ้ างสรรค ์  และกลุ ่ มอาชีพ เฉพาะทาง 

หรื ออาชีพขั้ น พ้ืนฐาน ซึ่ งมี ผู ้ เ ข ้ า รับการฝ ึ กอา ชีพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๙๔๒,๑๗๘ คน  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ�านวน ๖๔๖,๘๔๑ คน

  ๖.๔.๔	 ส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ	 โดยมีมาตรการเพื่อเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพและมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ตลอดจนส่งเสริม 

ความรูเ้กีย่วกบัสทิธหิน้าทีต่ามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายคุม้ครองแรงงานนอกระบบ โดยท้ัง ๒ มาตรการ

อยู่ระหว่างด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมท้ังจัดการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส	

ในการประกอบอาชีพ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๘๐ คน สามารถผ่านการฝึกอบรม 

๒๕๘ คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้เข้าฝึกอบรม ๖๗๒ คน สามารถผ่านการฝึกอบรม ๓๒๖ คน

  ๖.๔.๕		 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐาน

ฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒,๘๕๔ คน สามารถ 

ผ่านการฝึกอบรม ๑,๘๖๖ คน และในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม ๓,๔๒๖ คน สามารถผ่าน 

การฝึกอบรม ๒,๑๕๕ คน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมแรงงาน

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  

๑,๑๔๖ คน สามารถผ่านการฝึกอบรม ๙๒๓ คน

  ๖.๔.๖		 เตรียมความพร้อมด้านแรงงานให้แก ่กลุ ่มนักศึกษา	 ผู ้ว ่างงาน	 ผู ้ที่หางานยาก		

ผู้ที่ก�าลังหางาน	 ผู้ถูกเลิกจ้าง	 ผู้ที่รอฤดูกาล	 ผู้ประสบภัยธรรมชาติ	 ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน	 ประชาชนท่ัวไป	

ทหารกองประจ�าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน	เด็ก	และเยาวชนที่ถูกคุมประพฤต ิให้ได้รับการแนะแนวอาชีพ 

ส่งเสริมอาชีพ และรับทราบข้อมูล เช่น ตลาดแรงงาน การศึกษา เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ 

เลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ รวมทั้งด�าเนินโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ	 โดยส่งเสริมให้ประชาชน 

ที่อยู ่ในวัยแรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�าอย่างครบวงจรและได้รับบริการท่ีดีอย่างเท่าเทียมกัน 

จากศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว (Smart Card)

ประชาชน
กว่า ๒๒,๐๐๐ คน 
เข้ารับการพัฒนา

ทักษะอาชีพ

ในปี ๒๕๖๓ 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ยกระดับแรงงานไทย 
ให้ ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

๒,๑๕๕ คน

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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	 ๖.๕		 การส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง

	 	 ๖.๕.๑		 ส่งเสรมิการสร้างหลกัคิดทีถ่กูต้องให้แก่เยาวชนผ่านมาตรการหรอืโครงการในรปูแบบต่าง	ๆ 	

โดยมีโครงการที่ส�าคัญ เช่น โครงการน้อมน�าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร โดยโครงการดังกล่าวมีหน่วยงานและสถานศึกษาที่ จัดกิจกรรม/เข้าร ่วมกิจกรรม  

น้อมน�าพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๔๕,๘๕๑ แห่ง

  ๖.๕.๒		 สร้างกระบวนทศัน์เพ่ือพัฒนาลูกเสอืจติอาสาตามพระราโชบาย	ด้านการศึกษา เพือ่ให้ลกูเสอื 

เนตรนาร ีส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั พระผู้พระราชทานก�าเนดิลกูเสอืไทย 

และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งด�าเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒๑ โครงการงานชุมนุม	

ลูกเสือส�ารองแห่งชาติ	ครั้งที่	๑	และโครงการงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนใต ้เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี

สามารถน�าความรู้ มิตรภาพไปรวมพลังท�าความดี รู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันให้เกิดความยั่งยืน สามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติสุข ร่วมสร้างสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังของชาติไทยต่อไป

  ๖.๕.๓	 เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมในสถานศึกษา	 “โรงเรียนคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียน 

มีความเข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดี รวมท้ังด�าเนินโครงการสร้าง	

และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
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๗.	 การจัดท�าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาในลักษณะอ่ืนเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่หลากหลาย 

เหมาะสมตามแต่ละบริบทและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ เช่น 

 ๗.๑		 การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ จัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

New Engine of Growth สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม

โครงการปี ๒๕๖๒ จ�านวน ๔,๕๐๐ คน และปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๒,๓๓๘ คน และด�าเนินโครงการจัดท�าหลักสูตร

พัฒนาอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษา 

ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร  

เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การแพทย์แผนไทย (การนวดไทย) เกษตรอินทรีย์  

รวม ๒๒๑ คน และหลกัสตูรพฒันาอาชีพ เช่น ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร การประกอบ

อาหารคาวหวานเพื่ออาชีพ การท�าอาหารขนมเพื่อธุรกิจ การถ่ายภาพ และการขายสินค้าออนไลน์ รวม ๘,๖๐๒ คน 

 ๗.๒	 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร ้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบาย	

ประเทศไทย	 ๔.๐ มุ่งเน้นให้ประชาชนที่ได้รับบริการวิชาการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยได้ให้บริการทางวิชาการ

ผ่านกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต  

โดยมีผู้รับบริการ ๑๓,๗๐๕ คน

 ๗.๓	 การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ตลอดชวีติตามศกัยภาพของพืน้ทีน่�าร่องทีป่ระชาชนได้ใช้บริการแหล่งเรยีนรูไ้ด้หลากหลายวธิ ีประชาชนและผูส้นใจ

มีโอกาสเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีตอบสนองความต้องการ 

ของบุคคลหรือชุมชนอย่างมีคุณภาพ

 ๗.๔	 การบูรณาการและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มรีะบบคลังหน่วยกิต	(Credit	Bank) เป็นระบบ 

การเทียบโอนความรู ้ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบและนอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย และประสบการณ์บุคคลมาเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา มีสถาบันอุดมศึกษา 

ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ๗.๕	 โครงการให ้บริการวิชาการแก ่ชุมชน	 เพื่อการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต และน�าความรู ้ 

ไปพฒันางานทีท่�า พร้อมทัง้พัฒนาอาชีพให้กบัชมุชน โดยมีหลักสตูรตัง้แต่ ๙-๑๐๐ ชัว่โมง โดยมผีูร้บับรกิาร ๖,๕๑๒ คน  

จากเป้าหมาย ๘,๐๐๐ คน โดยได้มีการปรับหลักสูตรอาชีพให้เน้นให้กลุ่มอาชีพท่ีคาดว่าจะเป็นทักษะที่จ�าเป็น 

หรือทักษะอาชีพพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๘
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