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นโยบายข้อ ๘

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

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  

โดยการจดัระบบและกลไกความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีช่ดัเจนเป็นระบบในการพัฒนา 

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  

เพ่ือกลับมาเป็นผู้น�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 

ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา 

ของสงัคมเข้าไปในทกุสาระวชิาและในทกุกจิกรรม ควบคูไ่ปกบัการส่งเสรมิกลไกสร้างความเข้มแขง็ของสถาบนั

ครอบครวัในทกุมติิอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ ปรบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา

ให้เอือ้ต่อการมคุีณธรรม จรยิธรรม และจติสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูล้ะเมดิบรรทัดฐานท่ีดทีางสงัคม ตลอดจน 

ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗	 จัดท�าระบบปรญิญาชมุชนและการจดัอบรมหลักสตูรระยะสัน้ เน้นออกแบบหลกัสตูรระยะส้ัน 

ตามความสนใจ พฒันาทกัษะต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการด�ารงชวีติประจ�าวนัและทกัษะอาชพีของคนทกุช่วงวยัในพืน้ที่ 

และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน 

เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท�างาน 

ไปพร้อมกนั หรอืเลอืกเรยีนเฉพาะหลักสตูรทีส่นใจ เพือ่สร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวยัและทกุระดบัสามารถ

พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด�ารงชีวิต
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๑.	 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

	 ๑.๑	 การจดัให้มรีะบบพฒันาเดก็แรกเกดิอย่างต่อเนือ่งจนถงึเดก็วยัเรยีนให้มโีอกาสพฒันาตามศกัยภาพ 

	 	 ๑.๑.๑	 จัดท�าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	๒๕๖๔	ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดท�าและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการด�าเนินการตามกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ การสร้างกลไก  

การประสานการด�าเนินงาน และการติดตามประเมินผล 

	 	 ๑.๑.๒	 พฒันาการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนปฐมวยั	อบรมพีเ่ลีย้งเดก็ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 

ได้แก่ การอบรมหลักสูตรจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก บทบาทของพี่เลี้ยงเด็ก การดูแลสุขภาพเด็ก สิทธิเด็กและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง การประเมนิพัฒนาการเด็ก คุณธรรมจริยธรรมของผูดู้แลเดก็ การดูแลป้องกันอบัุตเิหตแุละการปฐมพยาบาล 

และตดิตามผลหลงัการอบรมจากครูประจ�าชัน้เรียน มโีรงเรยีนเข้ารบัการอบรม 

จ�านวน ๒,๒๗๐ โรงเรียน และมีพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยท่ีเข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๐,๘๗๓ คน 

	 	 ๑.๑.๓	 พัฒนาองค์ความรูด้้านเดก็ปฐมวยั	เช่น ศกึษาสภาพการผลติ 

และพัฒนาครูปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาของไทย น�าร่องการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือส่งเสรมิทกัษะสมอง โดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดบัปฐมวยั

และเดก็ทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพิเศษ พัฒนากลไกและระบบการประสานงาน 

เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

และศึกษาแนวทางการจัดประสบการณ ์การเรียนรู ้ที่หลากหลาย 

ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๑.๑.๔	 ด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด	ู

เด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒  

ที่เห็นชอบการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่แรกเกิด 

จนถึง ๖ ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครัว 

รายได้น้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี มเีดก็ทีไ่ด้รบัสวสัดกิาร

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จ�านวน ๒,๒๓๕,๑๐๗ ราย  

มผีลการเบกิจ่ายระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เป ็นเงิน ๑๗,๒๙๕,๗๘๓,๒๐๐ บาท รวมท้ังได ้ด�าเนินการ 

ที่ส�าคัญ ดังนี้ 

   (๑) พัฒนาฐานข้อมูลสู่ความเป็นดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการ เช่น ระบบฐานข้อมูล 

เงนิอดุหนนุฯ ทีส่ามารถแลกเปลีย่นเชือ่มโยงข้อมลูผ่านระบบ e-Payment ในรปูแบบ Web Service ระบบตรวจสอบ 

การจ่ายเงินอุดหนุนฯ และระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) รวมท้ังข้อมูลการได้รับเงินอุดหนุนฯ  

ผ่าน Web Application

   (๒) ด�าเนนิการเช่ือมโยงส่งต่อข้อมลูเพ่ือพฒันากลุม่เป้าหมาย	:	การส่งต่อข้อมลูแม่เลีย้งเดีย่ว	

และแม่วัยรุ่นในโครงการฯ เพื่อต่อยอดการช่วยเหลือคุ้มครองทางสังคม โดยข้อมูลปี ๒๕๖๓ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว  

จ�านวน ๓๕,๙๒๑ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต�่ากว่า ๒๐ ปี) จ�านวน ๖๒,๐๗๘ คน และปี ๒๕๖๔ มีแม่เลี้ยงเดี่ยว  

จ�านวน ๘๐,๔๕๗ คน และแม่วัยรุ่น (อายุต�่ากว่า ๒๐ ปี) จ�านวน ๒๒๘,๑๓๒ คน ได้มีการส่งต่อชุดข้อมูลดังกล่าว 

ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการคลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว การสร้างอาชีพ  

และการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในระดับพื้นที่

   (๓) ติดตามพัฒนาการและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของผู้รับสวัสดิการ ได้มีการน�า 

ข้อมูลทารกที่มารดาเข้าร่วมโครงการฯ เชื่อมโยงกับข้อมูลการได้รับการคัดกรองพัฒนาการด้วยคู่มือเฝ้าระวัง 

และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Development Surveillance and Promotion Manual: DSPM)  

เพ่ือวัดผลการด�าเนินงานด้านการขับเคลื่อนโครงการในมิติการสนับสนุนการเข้าถึงบริการคัดกรองพัฒนาการ 

และการส่งเสรมิพฒันาการตามวยัของกลุม่เป้าหมายพบว่า กลุม่มารดาทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนนุฯ เข้าร่วมประเมนิคัดกรอง 

พัฒนาการเพิ่มขึ้นทุกปี โดย ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีเด็กในโครงการท่ีมีข้อมูลอยู่ในคลังข้อมูลสุขภาพ  

(Health Data Center: HDC) จ�านวน ๑,๗๕๑,๓๒๘ คน ได้รบัการประเมนิพฒันาการแล้ว จ�านวน ๑,๓๗๗,๕๘๒ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๖ แสดงให้เห็นว่า การได้รับเงินอุดหนุนฯ เป็นช่องทางหนึ่งท่ีเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ 

เพื่อให้สามารถให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิการด้านต่าง ๆ และให้การรักษาพยาบาล (ถ้าจ�าเป็น) ได้ทันท่วงที

   (๔) ผลักดันสวัสดิการแบบถ้วนหน้า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการช่วยเหลือ 

และจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนฯ ให้ครอบคลุมเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการก�าหนดแนวทาง 

การจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า (การให้เงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่อายุ ๐-๖ ปี  

แบบถ้วนหน้า) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุน 

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์บริบทของประเทศ

   (๕) ด�าเนินโครงการเพ่ือช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และชดเชยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง  

(กลุม่เดก็จากครวัเรอืนยากจน	อาย	ุ๐-๖	ปี)	ท่ีได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	

(โควดิ-๑๙)	โดยการจ่ายเงนิเยยีวยารายละ ๓,๐๐๐ บาท ในเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน ๒๕๖๓ ทัง้นี ้มกีารเบกิจ่ายเงนิ 

ตามโครงการฯ จ�านวน ๑,๓๙๔,๖๒๙ คน เป็นเงิน ๔,๑๘๓,๘๘๗,๐๐๐ บาท 

เด็กได้รับสวัสดิการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิด
๒.๒ ล้านราย
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	 ๑.๒	 การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย	

	 	 ๑.๒.๑	 พฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โดยจดัท�า (ร่าง) เอกสาร “การจดัประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที่เสริมสร้างพหุปัญญาส�าหรับเด็กอนุบาลบนฐานวิถีชีวิตใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

อย่างสมดุลเป็นองค์รวมครบทุกด้านควบคู่กับการรักษาสุขอนามัย และเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และปรับตัวท่ามกลาง

สถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเผยแพร่ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนปฐมวัย 

ได้น�าไปเสริมสร้างพหุปัญญาให้แก่เด็กปฐมวยัและประเมนิพฒันาการของนกัเรยีนกลุม่ตวัอย่างช้ันอนบุาลศกึษาปีท่ี ๓ 

ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ�านวน ๑๔,๖๕๒ คน จากโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จ�านวน ๒,๓๖๑ แห่ง ในระหว่างเดอืนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔  

พบว่า พัฒนาการในภาพรวมทุกด้าน (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา) ระดับประเทศ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู ่ในระดับดีสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๔ ซ่ึงสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ที่ผลการประเมินอยู่ในระดับร้อยละ ๘๗ 

	 	 ๑.๒.๒	 ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพนักเรยีนผูม้คีวามสามารถพเิศษ ระดบัประถมศกึษา	โดยได้วจิยั 

และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดท�าวีดิทัศน์ 

ประกอบการอบรมการใช้งานระบบวดัแววพหปัุญญา และจดัท�าระบบวัดแววพหุปัญญาเพ่ือให้นกัเรียนได้รู้ความสามารถ 

และความถนัดของตนเองและใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบ

การเรยีนรูท้ีส่อดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบคุคล อนัจะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนรูแ้ละให้นกัเรยีน

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคต 

	 	 ๑.๒.๓	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ ดังนี้ 

	 	 	 (๑) ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือ	

การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	 (กลุ ่มเด็กปฐมวัย)	 และจัดท�าร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ	 ฉบับใหม่ เช่น  

ปรับปรุงแบบจัดเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  

ปรบัปรงุแนวทางการประเมนิตนเองตามมาตรฐานสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัแห่งชาติ และขับเคล่ือนให้สถานพฒันาเดก็ปฐมวัย 

ด�าเนินการบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานและประเมนิตนเองในปีการศกึษา ๒๕๖๒ พร้อมให้สถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีต่กเกณฑ์

จัดท�าแผนยกระดับมาตรฐาน 

   (๒) พัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย เช่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านเดก็ปฐมวยัส่วนภมูภิาค ระหว่างวนัที ่๒๖-๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ มผีูเ้ข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าทีจ่ากส�านกังานพฒันาสงัคม 

และความมัน่คงของมนษุย์จังหวดั ๗๕ จังหวดั รวม ๗๕ คน จดัการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาศักยภาพผูป้ฏบิตังิาน

ด้านเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน เรื่อง ดูแล พัฒนา สร้างสุขให้เด็กปฐมวัย จ�านวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ 

ระหว่างวนัที ่๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผูเ้ข้าอบรม จ�านวน ๑๑๗ คน และรุน่ท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 

ผู้เข้าอบรม จ�านวน ๑๑๗ คน 

   (๓) ยกระดับคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแผนยกระดับคุณภาพสถานรับเลี้ยงเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนา 

เด็กปฐมวยัแห่งชาต ิระหว่างวนัท่ี ๒๒-๒๓ มนีาคม ๒๕๖๔ มผีูเ้ข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีส่�านกังานพัฒนาสงัคม 

และความมั่นคงจังหวัดที่รับผิดชอบงานสถานรับเล้ียงเด็ก ผู ้ด�าเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก (ส่วนภูมิภาค)  

และผู้ด�าเนินการสถานรับเลี้ยงเด็ก (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน 
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  ๑.๒.๔	 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ด้วยกิจกรรมมอนเตสซอรีเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการวิทยากรประจ�าศูนย์มอนเตสซอรีเพื่อจัดท�าหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

มอนเตสซอรี (Association Montessori lnternationale: AMI) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนา 

การเรยีนรูต้ามแนวคิดมอนเตสซอรใีนบรบิท สพฐ. ระดบัโรงเรียนและระดบัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษา 

ศูนย์ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จ�านวน ๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรียน 

ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบท สพฐ.  

ส�าหรับครูปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบท สพฐ. จ�านวน ๖ แห่ง 

  ๑.๒.๕	 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งเสริมสร้างพหุปัญญาเด็กปฐมวัย โดยเผยแพร ่

เอกสาร “พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่ส�าหรับเด็กอนุบาล” ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์  

http://academic.obec.go.th/group.php เพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 

ให้สอดคล้องกับสังคมฐานวิถีชีวิตใหม่และเพื่อให้ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

  ๑.๒.๖	 ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย	พ.ศ.	 ๒๕๖๒ 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ด้านเด็กปฐมวัย เช่น การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของครูปฐมวัยไทย 

ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพครูในระดับสากล การศึกษาแนวทางการด�าเนินการช่วงรอยเชื่อมต่อของเด็กปฐมวัย  

ตั้งแต่อายุ ๐-๘ ปี

๒.	 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่	

	 ๒.๑	 การปรบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละการสอนเพือ่พฒันาทกัษะและอาชพีของคนทุกช่วงวยัส�าหรบัศตวรรษที	่๒๑ 

	 	 ๒.๑.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาครูผ่าน	 e-Learning	 Platform	 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 

เพือ่ความเป็นเลศิ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ในพืน้ที ่จ�านวน ๑๘๕ แห่ง ทัว่ประเทศ เพือ่ยกระดบั 

ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติความเป็นเลิศ 

ด้านภาษาองักฤษและภาษาจีน รวมไปถงึมิตด้ิานการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

เพ่ือการศึกษาผ่านการทดสอบ (Testing) การตรวจสอบ (Verification) 

และการอบรมพัฒนาทกัษะอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานต�าแหน่งมาตรฐานวชิาชพี 

สมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษท่ี ๒๑ ด้วยตนเอง 

ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือน�าไปปรับใช้ในการจดัการสอนได้อย่างเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนอง 

ต่อความต ้องการตามบริบทพื้นที่ และ จุดเน ้นของโรง เรี ยน  

เช ่น หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ  

Communicative Approach หลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM  

Education) ส�าหรับผู ้สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้สื่อในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัล  

และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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	 	 ๒.๑.๒	 พัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculum)  

ให้เป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานน�าไปจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับบริบท 

และจุดเน้นของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นไปตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยมีการด�าเนินงาน ดังนี้  

๑) จัดท�า (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก ๖ ด้าน ได้แก่ การจัดการตนเอง

อย่างมีสุขภาวะ การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้ การสื่อสารด้วยภาษา การจัดการและท�างานเป็นทีม การเป็นพลเมือง

ทีเ่ข้มแขง็ และการอยูร่่วมกบัธรรมชาตแิละวทิยาการอย่างยัง่ยนืเพือ่เป็นเป้าหมายในการพฒันาสมรรถนะทีต้่องการ 

ให้เกิดแก่ผู้เรียนเมื่อจบในแต่ละช่วงชั้นที่สอดคล้องตามช่วงวัย การเติบโต และบริบทสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน  

๒) จัดท�า (ร่าง) ขอบข่ายการเรียนรู้ ๕ ขอบข่ายการเรยีนรู ้เพ่ือน�าไปสูก่ารก�าหนดเนือ้หา จดัท�ารายวชิา/หน่วยการเรยีนรู ้

และจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการข้ามศาสตร์และวชิาหรอืเชือ่มโยงหวัข้อการเรยีนรูท้ั้งกจิกรรมในห้องเรยีน

และนอกห้องเรียน และ ๓) รวบรวมข้อสังเกต ข้อค�าถาม และข้อแนะน�า จากการตดิตาม Facebook: CBE Thailand 

ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการน�า (ร่าง) หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช .... (หลกัสตูรฐานสมรรถนะ) 

ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้าในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนักเรียน ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หน่วยงาน  

และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

	 	 ๒.๑.๓	 ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก�าลังคน 

ทีม่สีมรรถนะสงูส�าหรับการท�างานในอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

(First and New S-Curve) และสร้างฐาน (Platform) ส่งเสริมให้

วิทยาลัย/สถานศึกษาในสังกัด และสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากร 

โดยปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให ้มีกระบวนการ 

จัดการศึกษาแบบใหม่ มีการสร้างต้นแบบของหลักสูตรแนวใหม่ 

และเน้นการร่วมมอืกบัสถานประกอบการในการจดัการเรยีนการสอน 

โดยการปฏิบัติงานจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย 

ในสถานประกอบการหรอืภาคเอกชนเป็นแหล่งเรยีนรู ้มผีูเ้ชีย่วชาญ 

จากสถานประกอบการเป็นพีเ่ลีย้งท่ีดแูลให้ค�าแนะน�าแก่นกัศกึษา/ผูเ้รยีน 

อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ก�ากับดูแล (Coaching) นักศึกษา/ผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู ้

การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักศึกษา/ผู ้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 

และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้มีความสามารถในการท�างานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน  

และตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ โดยได้จดัสรรงบประมาณให้กบันักศกึษาในระดับปรญิญาไปแล้ว 

จ�านวน ๖,๕๖๙ คน และระดับประกาศนียบัตร จ�านวน ๕,๕๓๕ คน 

	 	 ๒.๑.๔	 ด�าเนินโครงการยุวชนสร ้างชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมี คุณภาพ 

และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง  

ลดระยะเวลาเรียนในชั้นเรียนและมุ่งการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การท�างาน 

ตรงตามสาขาวชิาและองค์ความรู้ท่ีเรียนมา โดยมีชมุชนเป็นฐานในการน�าองค์ความรูท้างวิชาชพีในสาขาท่ีเรยีนสูก่ารปฏบิติั 

(Community-based Learning Program: CBL) ผ่านโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ 

เชิงพื้นที่ของชุมชน (Area-based) และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาด้านความยากจน ความเหลื่อมล�้า  

และปัญหาคุณภาพชีวิตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม โดยมีนักศึกษา 

เข้าร่วมพัฒนาชุมชน จ�านวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน

สร้างต้นแบบ
หลักสูตรแนวใหม่

เพื่อสร้างก�าลังคน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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	 	 ๒.๑.๕	 ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา	

เป็นพี่เลี้ยง	 (U-School	Mentoring)	 เป็นการพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม 

การสร้างวินัย พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้กับการพัฒนาท้องถ่ินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน แก้ปัญหาและยกระดับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  

และให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

  ๒.๑.๖	 ก�าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป็นเลศิผ่านกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพือ่การพฒันาชมุชนและท้องถิน่ให้มคีวามยัง่ยนื โดยการพฒันาท้องถิน่ 

การผลิตและพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยได้น้อมน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราโชบายเป็นแนวทางหลัก 

ในการด�าเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

และงานวิจัยเข้ากับการพัฒนาท้องถ่ิน มุ ่งเน้นการน�าความรู ้ 

จากการวจิยัมาใช้ในการบรหิารจดัการสูก่ารบรูณาการ มีการจดัโครงการ 

เพือ่บรกิารวชิาการแก่ชมุชน ในปี ๒๕๖๔ ได้ด�าเนนิโครงการทีส่�าคญั 

เช่น โครงการยกระดับสินค้าชุมชน โครงการแก้ไขความยากจน 

ของประชาชนในเขตชนบท โครงการส่งเสริมความรัก สามัคคี 

ความมีระเบียบวินัย เข ้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู ้อื่น 

โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะส�าหรับนักเรียน  

และโครงการพฒันาความรู ้ทกัษะด้านภาษาองักฤษในศตวรรษที ่๒๑ ส�าหรบันกัศกึษาและครใูนมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนเข้าอบรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได ้

จ�านวน ๑๕,๙๗๓ คน มีครัวเรือนได้รับความรู้และร่วมพัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  

จ�านวน ๑,๒๓๑ ครัวเรือน และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จ�านวน ๓๐๕ แห่ง 

  ๒.๑.๗	 สร้างความตระหนักและเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต	เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเสริมสร้างขีดความสามารถก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม ทัง้ในรปูแบบ Onsite และ Online ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 

ถนนสายวิทยาศาสตร์ ถนนนักวิจัยรุ ่นเยาว์สู ่การพัฒนาเยาวชน การประกวดผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 

อทุยานดาราศาสตร์สรินิธร โดยในปี ๒๕๖๔ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทัง้ในรปูแบบ Onsite และ Online รวมกว่า ๓ ล้านคน 

  ๒.๑.๘	 พลกิโฉมระบบการอดุมศกึษา	(Reinventing	

University	 System)	 เป็นกลไกนวัตกรรมการอุดมศึกษา  

(Higher Education Sandbox) เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคน 

ให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยจดัท�ากลไกและแนวทาง 

รองรับการทดลองใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่  

(Sandbox) ซึ่งจะน�าไปสู ่การปรับมาตรฐานการอุดมศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาก�าลังคนให้พร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลง

และวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยจัดท�าข้อเสนอ 

การจัดการศึกษาแบบ Sandbox ซึ่ งมีสถาบันอุดมศึกษา 

ครัวเรือนได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และยกระดับรายได้ 
๑,๒๓๑ ครัวเรือน

พลิกโฉม
ระบบการอุดมศึกษา

เป็นกลไกนวัตกรรม
การอุดมศึกษา
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ที่มีความพร้อมและเข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอดังกล่าว คือ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง  

และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งจัดท�ากรอบการศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและแนวปฏิบัต ิ

การจัดการศึกษาแบบ Sandbox ในสาขาเฉพาะด้าน ๕ สาขา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม  

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ วทิยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยกุต์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ความเป็นผูป้ระกอบการ  

และสาขาวิชาสหวิทยาการและสาขาอื่น ๆ 

	 ๒.๒	 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 

 	 ๒.๒.๑	 จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน	

(Cooperative	 and	Work	 Integrated	 Education:	 CWIE)	 เป็นการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับ 

สถานประกอบการจดัท�าหลกัสตูรการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นการสร้างสมรรถนะของผูเ้รยีน เพือ่สร้างบณัฑติให้พร้อม 

สูโ่ลกแห่งการท�างานจรงิ โดยให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ในสถาบันอุดมศกึษาควบคู่กบัการน�าความรูไ้ปทดลองปฏบัิติงานจรงิ

ในสถานประกอบการ (Work-based Learning) ในทุกรูปแบบ 

ทีท่�าให้นกัศกึษามสีมรรถนะ [ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) 

และคณุลกัษณะ (Attributes)] ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

และพร้อมสู ่โลกแห่งการท�างานจริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา 

ร ่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

ออกแบบหลักสูตร ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู ้บริหาร 

ของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรคณาจารย์ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน

ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรผู้ด�าเนินการ CWIE (สหกิจศึกษา 

และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน) ในสถานประกอบการ ปัจจุบันได้จัดท�ากรอบมาตรฐานหลักสูตร 

และการด�าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างานแล้วเสร็จ ซึ่งจะประกาศและส่งให ้

สถาบนัอุดมศกึษาและสถานประกอบการน�าไปใช้ต่อไป พร้อมกบัพฒันาระบบฐานข้อมลู CWIE (https://cwie.mua.go.th) 

และเปิดระบบให้สถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการน�าเข้าข้อมูลและใช้งานต่อไป 

 	 ๒.๒.๒	 สร้างและพฒันาวสิาหกจิในระยะเริม่ต้น เป็นการสนบัสนนุงบประมาณในการจดัตัง้ศนูย์บ่มเพาะ 

วสิาหกจิในสถาบันอดุมศึกษา เพือ่ให้สถาบนัอดุมศกึษาพฒันาผลติภณัฑ์และใช้งานวจัิย และนวตักรรมใหม่ ๆ  ในสถาบนั 

ต่อยอดออกสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชงิพาณชิย์ ส่งเสรมิให้นสิติ นกัศกึษาทีส่นใจในการประกอบธรุกิจได้รับการพฒันาศกัยภาพ 

ในการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ 

และนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกสู่การใช้ประโยชน์ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน 

ได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการ โดยได้มีการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมใหม่  

และมผีูป้ระกอบการทีเ่กดิขึน้ใหม่ จ�านวน ๒๓๐ ราย ท้ังนี ้ยงัได้พจิารณาจดัสรรงบประมาณสนับสนนุสถาบันอดุมศกึษา 

เพื่อการพัฒนาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการอีกด้วย 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๒.๒.๓	 จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	

ในทีช่มุชนระดบัชาต	ิประจ�าปี	๒๕๖๓	มนีกัเรยีนและนกัศึกษาจากระดบั

มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จ�านวน ๕๐ คน 

	 	 ๒.๒.๔	 ส่งเสริมการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศทีส่อง 

(ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน รัสเซีย เมียนมา เวียดนาม 

เขมร และมลายู) โดยการจัดประชุมความร ่วมมือในการพัฒนา 

การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองร่วมกับองค์กรเจ้าของภาษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสรรหา 

ครูเจ้าของภาษามาสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ ครูชาวเกาหลี จ�านวน ๔๘ คน เพ่ือสอนในภาคเรียนที่ ๒  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยจัดกิจกรรมวิชาการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่สองเชิงบูรณาการในระดับประเทศ

ส�าหรับผู้เรียน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศสและเกาหลี) การแข่งขันทักษะ 

ภาษาเยอรมนัออนไลน์ การจดัค่ายภาษาเยอรมนัโครงการ PASCH การจดัการแข่งขนัคลปิวดิโีอทกัษะภาษาอาเซยีน 

(ภาษาเมียนมา เวียดนาม เขมร และมลายู) และการจัดการแข่งขัน Story Telling ภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ และสรรหา

และแปลองค์ความรู้จากสื่อต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน โดยแปลหนังสือต่างประเทศ 

ด้าน Competency-based Education 

  ๒.๒.๕	 ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนีอย่างมคุีณภาพ	โดยจดัท�าแนวทางการจดัการเรยีนการสอน 

ภาษาจีนและน�าเสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล เพื่อให้โรงเรียน 

ที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนและศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จ�านวน ๒,๓๓๙ แห่ง  

มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และได้จัดประชุมปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาจีน 

๕ ภูมิภาค และเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับสถาบันขงจื่อ จ�านวน ๑๖ แห่ง 

	 	 ๒.๒.๖	 ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	ยกเลกิการก�าหนดระยะเวลาการส�าเร็จการศกึษาของนกัศกึษา

ในแต่ละระดับปริญญา กรณีที่ก�าหนดให้ส�าเร็จการศึกษาได้ไม่เกินกี่ปีการศึกษา ให้ยกเลิกการรีไทร์หรือถูกให้ออก 

จากมหาวทิยาลยั เพ่ือให้สอดคล้องกับบรบิททางการศกึษาทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในการเรยีนรูอ้งค์ความรูแ้ละทกัษะใหม่ ๆ  

ทีส่่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ โดยให้อ�านาจสภามหาวทิยาลยัแต่ละแห่งทัง้ของรฐัและเอกชนสามารถก�าหนดเกณฑ์

ระยะเวลาได้เองให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของแต่ละมหาวิทยาลัย ท�าให้นักศึกษาสามารถเรียนไปด้วย 

และท�างานไปด้วย เพื่อพัฒนาทักษะ ความช�านาญ และประสบการณ์ในการท�างาน 

  ๒.๒.๗	 ด�าเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก�าลังคนเพ่ือสร ้างความสามารถ	

ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	 พัฒนาทักษะช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล และศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ 

ด้านเทคโนโลยีช้ันสูงเพ่ือพัฒนาก�าลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับ 

อุตสาหกรรม ๖ กลุ ่มเป้าหมาย [ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์  

(Artificial Intelligence: AI) และหุน่ยนต์] สามารถใช้เทคโนโลยีมาพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพือ่การต่อยอดด้านเทคโนโลยี 

และนวตักรรม และพฒันาช่างเชือ่มให้มทีกัษะฝีมอื สอดคล้องกบัความต้องการภาคอตุสาหกรรมการผลติและบริการ 

ทั้งปัจจุบันและอนาคตมีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๑๐,๒๖๐ คน 
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๓.	 การพฒันาอาชวีะ	พฒันาคณุภาพวชิาชพี	และพัฒนาแรงงานรองรบัอตุสาหกรรม	๔.๐ 

	 ๓.๑	 การยกระดับสมรรถนะก�าลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคต	 (Upskill/Reskill)	 โดยปรับรูปแบบ 

การเรียนการสอนในลักษณะการรับใบปริญญาแบบเดิมเป็นหลักสูตรระยะสั้น Non Degree ทั้งในรูปแบบ Offline 

และ Online ที่มุ่งเน้นให้เกิดทักษะในการท�างานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเพ่ิมพูนทักษะ (Upskill)  

เสริมทักษะเดิมที่มีอยู่ (Reskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ (Newskill) ให้แก่ก�าลังคนของประเทศ (Work force)  

เพือ่ส่งเสรมิการมีงานท�าและเตรียมความพร้อมในการรองรบัการท�างานในอนาคต เพิม่ผลติภาพให้กับภาคอุตสาหกรรม 

และภาคบริการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการท�างานในอนาคต 

หลังวิกฤตโควิด-๑๙ พร้อมกลับสู่ตลาดงานหรือประกอบอาชีพใหม่  

สร้างทกัษะให้กบักลุม่ว่างงาน/แรงงานคืนถ่ิน/ผูป้ระกอบการอาชีพอสิระ 

เพือ่ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง รวมทัง้เพิม่ทกัษะขัน้สงู 

และการท� า ง านสมั ย ให ม่ ให ้ กั บก� าลั งคน ในภาค  SMEs  

และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีหลักสูตร Reskill/Upskill/ 

Newskill กว่า ๘๐๐ หลักสูตร ที่รวบรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม  

Future Skill x New Career Thailand ซึง่มมีหาวทิยาลยัรฐัและเอกชน 

ทัว่ประเทศ รวมถงึหน่วยงานภาครฐัและศนูย์ฝึกอบรมเอกชนชัน้น�า 

จัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ Offline ครอบคลุม ๘ กลุ ่มทักษะอาชีพ ได้แก่  

๑) อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ๒) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ด้านทักษะการดูแลผู้ป่วย 

และผู้สูงอายุ (Care Giver) ๓) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ๔) อุตสาหกรรมดิจิทัล 

ด้านทักษะการจัดการข้อมูลดิจิทัล (Digital Data) ๕) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  

๖) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Robotics) ๗) ทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ

นวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur) และ ๘) ทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content) 

ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานที่ได้รับการยกระดับและส่งเสริมทักษะระดับสูงและพัฒนาทักษะใหม่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน 

	 ๓.๒	 การพัฒนาเทคโนโลยีก�าลังคนและอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศเพ่ือรองรับการพัฒนา	

ด ้านระบบขนส่งทางราง	 เป ็นการบูรณาการความร ่วมมือกันทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนา  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานระบบราง อตุสาหกรรมระบบราง ทดสอบและการทดลอง และพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟ ยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบรางของประเทศและมาตรฐานสากล  

ช่วยเพิม่ขดีความสามารถด้านการทดสอบวเิคราะห์ด้านระบบราง สนบัสนนุการผลติช้ินส่วนในประเทศ (Local Content) 

ทดแทนการน�าเข้าสนับสนุนการผลิตบุคลากรและผู้เช่ียวชาญวิจัย 

ด ้ านระบบราง ตลอดจนวิจัยและพัฒนาแก ้ โจทย ์ป ัญหา 

ด้านระบบรางของประเทศในปี ๒๕๖๔ สามารถให้บริการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ระบบรางและรถไฟความเร็วสูง จ�านวน ๕ รายการ 

ด�าเนินการก่อสร้างอาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับ 

การพัฒนาระบบราง และสามารถสนับสนุนบริษัทผู ้ผลิต 

ชิ้นส่วนรถไฟในประเทศให้สามารถผลิตชิ้นส่วนท่ีได้มาตรฐาน 

การรถ ไฟแ ห่ งประ เทศ ไทยและนานาชาติ  นอกจากนี้  

ยังมีการจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมขนส ่งทางราง 

เตรียมความพร้อม
การท�างานหลังวิกฤตโควิด-๑๙ 
โดยเพิ่มทักษะการท�างานสมัยใหม่

ผ่านหลักสูตร 
Reskill/Upskill/Newskill 

กว่า ๘๐๐ หลักสูตร

จัดการเรียนการสอน
ด้านวิศวกรรมขนส่งทางราง

เพื่อเพิ่มศักยภาพก�าลังคน
ในสถานประกอบการ
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เพื่อเ พ่ิมศักยภาพก�าลังคนในสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน การผลิตและพัฒนานักศึกษา 

และการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางของมหาวิทยาลัยและครูอาชีวศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับระบบราง  

เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

	 ๓.๓	 การเร่งรดัขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิห่งชาต	ิเป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญของการปฏริปูการศกึษาในการเชือ่มโยง 

ระบบการเรียนรู้ของภาคการศึกษาให้ยึดโยงกับมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีตลาดแรงงานยอมรับ โดยด�าเนินการ 

ทีส่�าคัญ ดังนี้ 

	 	 ๓.๓.๑	 จดัท�า	“แผนขบัเคลือ่นกรอบคณุวฒุแิห่งชาตสิูก่ารปฏบิตั	ิพ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕” เพือ่เป็นกลไก 

ในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

	 	 ๓.๓.๒	 จดัท�า	“แผนปฏบิตักิารด้านการผลติและพัฒนาก�าลังคนในสาขาอาชพีทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วน	

ต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๕” เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพฒันาก�าลงัคนของประเทศ อนัจะน�าไปสูก่ารจัดท�าหลกัสตูรฐานสมรรถนะ 

ที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพใน ๗ สาขาอาชีพที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน ได้แก่ ๑) โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน  

(ระบบราง) ๒) โลจิสติกส ์และซัพพลายเชน ๓) หุ ่นยนต ์ 

และระบบอัตโนมัติ ๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

และดิจิทัลคอนเทนต์ ๕) อาหารและเกษตร ๖) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 

พลังงานและพลังงานทดแทน และ ๗) แม่พิมพ์ 

	 	 ๓.๓.๓	 เชื่ อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน	

กับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพ	

ที่เป็นความจ�าเป็นเร่งด่วน	ใน ๘ สาขาอาชีพ กับ ๘ สถานศึกษา  

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนา 

ก�าลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower  

Networking Management: CVM) ประกอบด้วย

สาขาอาชีพ สถานศึกษา	(น�าร่อง)

(๑) สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน (ระบบราง) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

(๒) สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

(๓) สาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

(๔) สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงาน และพลังงานทดแทน วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

(๕) สาขาอาชีพอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

(๖) สาขาอาชีพเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

(๗) สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี

(๘) สาขาอาชีพแม่พิมพ์/เครื่องมือทางการแพทย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เชื่อมโยงหลักสูตร
การเรียนการสอน
กับมาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ใน ๘ สาขาอาชีพ
กับ ๘ สถานศึกษา
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   โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) และประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) ให้สอดคล้องและยดึโยงกบัมาตรฐานอาชพี 

ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ทั้งนี้ จะได้จัดท�าต้นแบบการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล้อง 

และยดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพตามกรอบคณุวฒุแิห่งชาต ิและขยายผลไปยงัสถานศกึษาทีเ่ป็นศนูย์ CVM อกี ๑๗ แห่ง 

และศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ต่อไป 

	 	 ๓.๓.๔	 จัดท�า	 (ร่าง)	 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาต ิ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศส�านักนายกรฐัมนตร ี

เร่ือง การจัดการศึกษาและการฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และ (ร่าง) ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง การเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

  ๓.๓.๕	 พฒันาคณุภาพการจัดการอาชวีศกึษา โดยยกระดบัสถาบนัการอาชวีศกึษา จ�านวน ๒๓ แห่ง 

ทั่วประเทศในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารจดัการให้มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชพีในการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาทีม่คีวามเป็นเลศิ

เฉพาะทางและสอดคล้องกับทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ โดยมุง่เน้น ๑๐ อุตสาหกรรม

แห่งอนาคต (S-Curve และ New S-Curve) 

  ๓.๓.๖	 จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	 (Excellent	 Center) ซึ่งด�าเนินการ 

จัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ขับเคล่ือนภารกิจศูนย์ CVM 

จ�านวน ๒๕ สาขาวิชา/สาขางาน เพื่อพัฒนาครู พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ 

ตามกรอบคณุวฒุแิห่งชาต ิพฒันาระบบนเิวศทางการศึกษา พฒันาความร่วมมือกบัสถานประกอบการ และการประกนัคณุภาพ 

การอาชีวศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน�าความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ รวมท้ังพัฒนา 

ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ประชาชน และก�าลังแรงงาน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน พร้อมท้ังฝึกอบรมพัฒนาคร ู

ภายใต้ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาครู ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 

  ๓.๓.๗	 ยกระดับอาชีวะเกษตร	 (Digital	 Farming)	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ด้านอาชีวศึกษา น�าไปสู่การเป็น “อาชีวะสร้างชาติ” โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมง 

จ�านวน ๔๗ แห่งทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่และสนับสนุนเกษตรกรไทย 

ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการผลติอาหารทีป่ลอดภยัและเพยีงพอเพือ่สร้างความมัน่คงทางอาหารให้กบัประเทศไทย

และทัว่โลก และเพือ่สร้างผลผลติทีม่คีวามปลอดภยั ลดต้นทนุ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชวีติทีดี่ให้กบัเกษตรกรไทย 

ด้วยการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Science Technology Innovation: STI) มาใช ้

ในการจัดการเรยีนการสอน นอกจากนี ้ได้ร่วมมอืกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.)  

จดัหลักสตูรอบรมให้ความรูสู่้ Digital Farming กบัผูบ้รหิารและครวูทิยาลยัเกษตร จ�านวน ๕ หลกัสตูร เพือ่น�าความรู ้

ในด้านต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัไปต่อยอดสร้างทกัษะใหม่ ๆ  ให้แก่นักศกึษา พร้อมทัง้ยกระดบัเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรยคุใหม่ 

มีความรู้ความสามารถด้านการท�าเกษตรแบบดิจิทัลรองรับศตวรรษที่ ๒๑ ต่อไป เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  

การใช้โดรน และการใช้ดิจิทัลในการท�างาน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๓.๓.๘	 บริหารจัดการน�้ าโดยชุมชนตามแนว	

พระราชด�าริด ้วยหลักสูตร	 “ชลกร” ซึ่งเป ็นหลักสูตรแรก 

ในประเทศไทยที่เปิดสอนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน�า้ตั้งแต่ระดับ 

ปวส. รุน่ที ่๑ น�าร่องในวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี(วษท.) ๕ แห่ง 

ได้แก่ วษท. มหาสารคาม วษท. อบุลราชธาน ีวษท. ยโสธร วษท. ศรสีะเกษ 

และ วษท. ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ นักศึกษาได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน 

โดยได ้ รั บการงด เว ้ นค่ าห น่วยกิ ตตลอดหลักสู ตร  ๒  ป ี  

และได้รับสวัสดิการหอพักฟรีภายในวิทยาลัยจนจบการศึกษา 

	 ๓.๔	 การยกระดับฝีมือแรงงาน	

	 	 ๓.๔.๑	 เพิม่ศกัยภาพและสมรรถนะฝีมอืแรงงาน	เพือ่ให้แรงงานใหม่มทีกัษะองค์ความรูส้อดคล้องกบั 

ความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละนวตักรรม และเพือ่ Upskill และ Reskill แรงงาน 

ให้สามารถท�างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยขีองภาคอตุสาหกรรม/บรกิาร และรองรบัการปรบัเปลีย่นอาชพี โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๒๙,๔๐๓ คน 

	 	 ๓.๔.๒	 จดัฝึกอบรมความเป็นเลศิด้านเทคโนโลยชีัน้สงู	เพือ่พฒันาก�าลงัแรงงานหรอืพฒันาผูป้ระกอบการ 

ให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับอุตสาหกรรม ๖ กลุ่มเป้าหมาย [ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์] ให้สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๙,๗๖๕ คน 

	 	 ๓.๔.๓	 ด�าเนินโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	

พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะความรู้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงาน 

มีมาตรฐานฝีมือเพ่ือเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพ่ือรองรับ 

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื โดยมผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๔,๙๑๐ คน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

จ�านวน ๓๗,๕๒๕ คน 

	 	 ๓.๔.๔	 พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพัฒนา 

องค์ความรู ้ ทักษะ และวิธีการคิดด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคลากร 

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มคีวามช�านาญในการปฏบิตังิาน การบ�ารงุรกัษาและการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น 

รวมทั้งส่งเสริมและวางรากฐานให้มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนแนวคิดเพื่อน�ามาใช้

ประกอบการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๒,๗๗๔,๙๒๐ คน 

	 ๓.๕	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคอุตสาหกรรม	

	 	 ๓.๕.๑	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทราบถึง

กรรมวิธีหรือกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เป้าหมาย ๔๕ คน

	 	 ๓.๕.๒	 พฒันาศกัยภาพและเชือ่มโยงอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์ โดยพฒันาความรู ้ทกัษะให้แก่บคุลากร 

ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ตามเป้าหมาย จ�านวน ๖๐ คน

	 	 ๓.๕.๓	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาบุคลากรให้เป็น  

SI Warrior และ SI Designer ผูม้ทีกัษะด้านการประกอบ ตดิตัง้หุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั ิรวมทัง้สามารถเช่ือมโยง

ให้ส่วนต่าง ๆ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการพัฒนาแล้ว 

จ�านวน ๔๘๙ คน จากเป้าหมาย ๗๓๕ คน 

หลักสูตร “ชลกร”
เป็นหลักสูตรแรกในไทย
ที่เปิดสอนการบริหารจัดการน�้า
โดยชุมชนตามแนวพระราชด�าริ

ในระดับ ปวส.
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	 	 ๓.๕.๔	 พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยีการผลิตส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรืออุตสาหกรรม 

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอื่น ๆ ได้ตามเป้าหมาย จ�านวน ๘๕ คน

 ๓.๖	 พฒันาก�าลงัคนด้านดจิทัิลรองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก	(Eastern	Economic	Corridor:	EEC)

	 	 ๓.๖.๑	 จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล	

เพือ่	EEC (Digital Academy Thailand: DAT) เพือ่พฒันาแรงงานข้ันสงู 

ด้านเทคโนโลยี AI และ Data Sciences ส�าหรับเขตพื้นท่ี EEC 

ก า รพัฒนา ศั ก ยภ าพก� า ลั ง คนและบุ ค ล าก รด้ า นดิ จิ ทั ล 

Manufacturing & IoT Program โดยยกระดับหลักสูตร 

และโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้มีอุปกรณ์

ฝึกฝนและทดลองใช้ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การจัดตั้ง

สถาบันพัฒนาศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI University) 

รองรับการพัฒนาและยกระดับทักษะก�าลังคนดิจิทัลด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิง่ วทิยาการข้อมลูและปัญญาประดษิฐ์  (AI) 

โดยคาดว่าจะสามารถสร ้ างก� าลั งคนและบุคลากรดิจิทัล 

ให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ขาดแคลน ได้มากกว่า ๕,๐๐๐ คน 

  ๓.๖.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู ้ประกอบการ  
(I AM Digital Studio and Cloud-Learning Space) มุ่งเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล  
๓ ด้าน คอื ด้าน Data Science ด้านการประยกุต์เทคโนโลย ีCo-Bot (Collaborative Robot) นวตักรรมหุน่ยนต์อจัฉรยิะ 
และด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนาก�าลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ได้ยกระดับ 
ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมในพื้นท่ี EEC เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
ในภาคอุตสาหกรรมให้กับก�าลังคนระดับอาชีวศึกษา (AI อาชีวะ) กว่า ๑,๐๐๐ คน

๔.	 การดงึดดูคนเก่งจากทัว่โลกเข้ามาร่วมท�างานกับคนไทยและส่งเสริมผูมี้ความสามารถสงู 

	 ๔.๑	 การปลดล็อคให้นักเรียนทุนสามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน	 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาล
ได้ใช้ความสามารถตามความถนัดสูงสุด เกิดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุนจากการท�างานท่ีมีความท้าทาย  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศ โดยให้นักเรียนทุนพัฒนา 
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนในรูปแบบ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงาน 
สภานโยบายการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรมแห่งชาต ิสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผลักดันความร่วมมือต่อไป 

	 ๔.๒	 การสนบัสนนุบคุลากรวจัิยและพฒันาให้ได้รับรางวลัทีม่ชีือ่เสยีงระดบัชาตแิละนานาชาต ิเพือ่ยกย่อง
เชดิชเูกยีรตนัิกวจิยัไทยทีม่ผีลงานโดดเด่น เป็นทีย่อมรบัในวงกว้าง และสร้างประโยชน์ทัง้ด้านวชิาการและประโยชน์ 
ต่อประเทศชาต ิรวมทัง้สร้างแรงจงูใจให้กบันกัวจัิยและนกัประดษิฐ์ หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ท่ีมคุีณภาพ มคีณุประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาตใินการแก้ไขปัญหาส�าคญัหรอืการพัฒนาประเทศ และผลงานเป็นทีย่อมรับ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ น�าไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัยท้ังด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร ์

ของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พิจารณาอนุมัติรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จ�านวน ๑๕๒ รางวัล 

 จัดตั้งสถาบัน
พัฒนาศักยภาพ

ด้านดิจิทัลเพื่อ EEC
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๔.๓	 การด�าเนินโครงการ	Smart	Visa ซึ่งเป็นการกลั่นกรองผู้มีสิทธิ

ได้รับวีซ่าชนิดพิเศษ เพื่อดึงดูดและอ�านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทักษะสูง 

ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ติดตาม 

ของผู้ที่ได้รับ Smart Visa ในอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ โดยตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓-กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับรองคุณสมบัติผู้มีสิทธ ิ

ได้รับ Smart Visa จ�านวน ๘๑๗ ค�าขอ และมีผู้ผ่านการรับรองคุณสมบัติ  

จ�านวน ๔๕๗ ค�าขอ โดยอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด จ�านวน ๒๓๑ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และรองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ�านวน ๓๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗ 

 ๔.๔	 การปรบัปรงุเกณฑ์การขอต�าแหน่งวชิาการ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา 

(ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การขอต�าแหน่งวิชาการเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู ้ ท่ีขอต�าแหน่งวิชาการ 

สามารถใช้ผลงานวชิาการทีมี่ความเหมาะสมและยืดหยุน่มากขึน้ ให้ใช้ผลงานวจิยัทีเ่ผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับชาต ิ

เพ่ือขอต�าแหน่งวิชาการทั้งในสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสายสังคมศาสตร์ โดยผลงานวิชาการดังกล่าว 

ไม่จ�าเป็นต้องตพีมิพ์อยูใ่นวารสารวชิาการทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูวารสาร TCI ไม่ว่าระดบัใด แต่เปิดกว้างให้เป็นผลงานวชิาการ 

ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใด ๆ ก็ได้ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการของสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชา 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์การขอต�าแหน่งวิชาการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.	 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	

	 ๕.๑	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้าและความยากจน 

	 	 ๕.๑.๑	 พัฒนานวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม	 โดยได้ส�ารวจและพัฒนา 

ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการในพืน้ท่ี (Local Enterprise) บนฐานทรพัยากรพืน้ถ่ิน เพือ่สร้างเศรษฐกจิฐานราก

และเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ให้เกิดการน�าความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาชุมชนพึ่งตนเองได้ 

อย่างยั่งยืน จ�านวน ๔๑๗ ราย เกิดต้นแบบธุรกิจเพ่ือสังคม/นวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน จ�านวน ๖๕๙ ช้ิน  

เกดิชมุชนนวัตกรรม จ�านวน ๓๓๐ แห่ง เกดิการพฒันาก�าลงัคนในพืน้ที/่นกัวจัิยชาวบ้าน/นวตักรชาวบ้าน จ�านวน ๙๖๒ คน 

และมีนวัตกรรมพร้อมใช้ส�าหรับวิสาหกิจ จ�านวน ๔๘๐ กลุ่ม 

  ๕.๑.๒	 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�า	โดยจัดท�าฐานข้อมูล Big Data ครัวเรือนคนจน 

จากข้อมลูคนจนตามระบบบรหิารจดัการข้อมลูการพฒันาคนแบบชีเ้ป้า (Thai People Map and Analytics Platform: 

TPMAP) ในพื้นที่จังหวัดน�าร่องยากจน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี อ�านาจเจริญ แม่ฮ่องสอน ชัยนาท สุรินทร์ 

ยโสธร ศรีสะเกษ สกลนคร มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ มาวิเคราะห์

สภาพปัญหาเชิงลึก ทุน และศักยภาพของคนจน โดยการส�ารวจ 

สอบทาน ชี้เป้าคนจนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน เพื่อหาแนวทาง 

การสร ้างความช่วยเหลือที่ เหมาะสมและสามารถเชื่อมต่อ 

ระบบความช่วยเหลือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน  

และประชาสังคมในระดับต่าง ๆ รวมถึงการน�าความรู้ งานวิจัย 

และนวัตกรรมผสานกบัความรูภู้มปัิญญาท้องถิน่มาช่วยแก้ปัญหาคนจน 

อย่างตรงเป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือคนจนให้สามารถกลับเข้าสู่ 

จัดท�าฐานข้อมูล
Big Data ครัวเรือนคนจน
ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดน�าร่องยากจน

เพื่อสร้างแนวทาง
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
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ระบบความช่วยเหลือและส่งต่อให้ได้มากที่สุด และเมื่อส�ารวจพบคนยากจนจริง จ�านวน ๓๕๒,๙๙๑ คน  

จากน้ันได้ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือท้ังเรื่องของการด�ารงชีพ  

ที่อยู่อาศัย การศึกษา และสุขภาพต่อไป 

  ๕.๑.๓	 พัฒนาเมอืงน่าอยูแ่ละกระจายศนูย์กลางความเจรญิเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ โดยจดักจิกรรม

เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ในรูปแบบ “ตลาดเชิงวัฒนธรรม” จ�านวน ๑๘ แห่ง “ศูนย์เรียนรู ้

ศิลปะและวัฒนธรรม” อย่างน้อย ๓๘ ย่าน/เมือง/จังหวัดท่ัวประเทศ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 

เชิงวัฒนธรรม (Cultural Product and Service) อย่างน้อย ๒๐ รายการ และเกิดองค์ความรู้และหลักสูตร 

เพ่ือฟ้ืนฟูศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ จ�านวน	๓ หลกัสตูร	รวมถงึกลไกการพฒันาเมอืง การสร้างกตกิาร่วม แผนการลงทนุ

ใน ๑๐ เมืองต้นแบบ ตัวอย่างของตลาดวฒันธรรมท่ีเกดิจากงานวจิยั เช่น หลาดชุมทางทุ่งสงได้พฒันาเป็นพ้ืนท่ีการค้า 

ผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม โดยความร่วมมือของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีพัฒนาฐานทุนวัฒนธรรมทุ่งสง 

และทีมนักวิจัยจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมผลักดันเมืองทางผ่านที่เงียบเหงากลายเป็นพื้นที่

ชุมชนวัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนได้มาแสดงศิลปวัฒนธรรม 

  ๕.๑.๔	 สนบัสนนุการวจัิยและนวตักรรมภายใต้กลุม่เรือ่งการพฒันาศักยภาพผูส้งูอายแุละคนพกิาร 

ได้แก่	๑) โอกาสและผลกระทบ Aging Society	๒) การอยูร่่วมกนัของคนทุกช่วงวยั	๓) การด�ารงชีวติ (Assisted Living) 

ส�าหรับผู ้สูงอายุ ๔) การเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง และ	 ๕) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการวิจัย 

และนวตักรรมด้านผูส้งูอาย	ุปัจจุบนัด�าเนินการสนับสนนุการวจิยัและนวตักรรม จ�านวน ๓๗ โครงการ ตวัอย่างงานวจิยั  

เช่น โครงการไทยอารี แผนงานพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู ้สูงอายุ  

และโครงการสานพลังบวกผู้เกษียณสู่การสร้างสังคมแห่งการพัฒนาในยุควิถีชีวิตใหม่ 

  ๕.๑.๕	 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

โดยส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากนวัตกรรมของคนไทย ส่งเสริมให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์

อย่างแพร่หลาย น�าร่องการใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาล 

ในแต่ละภูมิภาค จ�านวน ๕๒ แห่ง ให้แก่ผู้สูงอายุที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ให้บริการฝังรากฟันเทียมที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๔ ที่สูญเสียฟันบดเคี้ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะนี้มีผู ้ที่ลงทะเบียนและผ่านการคัดกรอง  

(รอการฝังรากฟันเทียม) จ�านวน ๑,๔๓๗ คน และให้บรกิารฝังรากฟันเทยีมไปแล้ว จ�านวน ๓๗๑ คน รวม ๕๑๔ รากฟันเทยีม 

	 ๕.๒	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง	

	 	 ๕.๒.๑	 สนบัสนนุงานวจัิยและพฒันาเพ่ือแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ	

ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙) ดังนี้ 

   (๑) ศึกษาด้านระบาดวิทยาและลักษณะพันธุกรรมและการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-๑๙  

เพือ่จ�าแนกชนดิไวรสั	และแนวทางการดแูลผูป่้วยผ่านระบบการแพทย์ทางไกลและระบบรายงานอาการผู้ป่วยโควดิ-๑๙

   (๒) วิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรค 

แบบคลมุศรีษะพร้อมชดุกรองอากาศประสทิธภิาพสงู (PAPR) นวตักรรมหน้ากากแรงดนัลบและบวก เครือ่งผลติละออง

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นวตักรรมฆ่าเชือ้ในห้องและอปุกรณ์ทางการแพทย์ ระบบบริการตูอ้บฆ่าเช้ือไวรสัแบบไฮบรดิ 

ควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งส�าหรับการให้บริการบริเวณสถานที่สาธารณะ นวัตกรรมเครื่องก�าจัดเชื้อโรค 

ด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber UV-C Sterilizer) ห้องแยกโรคความดันลบส�าหรับโรงพยาบาลสนาม  

หุน่ยนต์ส�าหรบัส่งยาเวชภณัฑ์ อาหาร น�า้ เพือ่ลดการสมัผสัผูต้ดิเช้ือของบคุลากรทางการแพทย์ ห้องความดนัลบต้นแบบ 



201รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ส�าหรับผู ้ป่วยแยกเดี่ยว ชุด Portable Chest x-ray ส�าหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกเพื่อตรวจคัดกรอง 

โรคปอดอักเสบ และวิจัยและพัฒนาหน้ากากอนามัยชนิด KN95 และชนิด N99 นวัตกรรมหน้ากากผ้านาโน  

หน้ากากอนามยัจากผ้าไหมโคราช รวมท้ังพฒันาปัญญาประดษิฐ์ (AI) 

ในการประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชน

   (๓) ศึกษาประสิทธิภาพของกระชายขาว 

ต้านโควิด-๑๙	 พัฒนาวัตถุดิบสารออกฤทธิ์ทางยา (Active 

Pharmaceutical Ingredients: API) ส�าหรับใช้เป็นสารตั้งต้น 

ในการการผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)

   (๔) วิ จั ยและพัฒนาวั คซี น โควิ ด -๑๙  

ชนดิเชือ้ตาย ชดุทดสอบเพ่ือตรวจคัดกรองการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-๑๙ 

และพัฒนาวิธีสกัดอาร์เอ็นเอของเชื้อไวรัสจากตัวอย่างแบบง่าย

   (๕) ศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เช่น ด�าเนิน “โครงการ

มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศ	 (โครงการ	 U2T)” โดยการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา  

และประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีใ่ห้มีงานท�าและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิชมุชน โดยได้มกีารด�าเนนิกจิกรรมพเิศษในพืน้ที ่๒ กจิกรรมหลกั 

คือ กิจกรรมเชิงรุก “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” และ กิจกรรมเชิงรับมือ “รวมพลัง 

ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อเพ่ือชาติ ลดการระบาดของโรค” และด�าเนิน “โครงการ	 อว.	 พารอด” ซ่ึงเป็นนวัตกรรม 

ในการเปลีย่นคนท่ีรอเป็นคนทีร่อด โดยระดมจิตอาสาและอาสาสมคัร รวมถงึผูป่้วยโควดิ-๑๙ ท่ีหายดแีล้วมาร่วมโทรศพัท์

ให้ก�าลงัใจ ให้ค�าปรกึษาแก่ผูป่้วยทีกั่กตวัอยู่บ้าน

หรอืในชมุชน และมกีารส่ง “กล่อง อว. พารอด” 

ที่มียาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นเพิ่มเติม 

จากที่โรงพยาบาลมีให้ เช่น ฟ้าทะลายโจร 

กระชายขาว และสเปรย์ล�าไย ส�าหรับพ่นจมูก

และล�าคอป้องกันการติดเชื้อโควิด-๑๙ 

	 	 ๕.๒.๒	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข	 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ลดการน�าเข้า เป็นผลติภณัฑ์ท่ีเข้ากบัสรรีะของคนไทยและได้มาตรฐานสากล 

รวมท้ังเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์ พัฒนาผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ ตัวอย่างงานวิจัยและพัฒนา ได้แก่ เลนส์แก้วตาเทียม ข้อสะโพกเทียม และข้อเข่าเทียม ระบบเชื่อมต่อ 

การส่งต่อผู้ป่วยแบบข้ามสังกัด โปรแกรมการวิเคราะห์อาการปวดศีรษะส�าหรับผู ้ป่วยโรคไมเกรนอัตโนมัติ  

ระบบวัดสัญญาณสมอง รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงเพื่อการบ�าบัดรักษาโรคที่ยังรักษาไม่ได้  

เช่น การผลิตแอนติบอดีที่จ�าเพาะและมีฤทธ์ิยับยั้งการติดเชื้อ EV71 (โรคมือเท้าปาก) การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ด้วยเซลล์บ�าบัด วิธีการรักษาแผ่นกระจกตาจาก Limbal Stem Cell 

	 	 ๕.๒.๓	 วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ	 เช่น ๑) สร้างต้นแบบซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียม  

(On-board Flight Software) ๒) ดาวเทยีมดวงหลกัร่วมกับบริษัท AIRBUS ซ่ึงผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีได้ออกแบบ

และ Technical Qualification โดยคาดว่าจะสามารถส่งดาวเทียมได้ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕ 

และ ๓) ดาวเทยีมขนาดเลก็ (Small Satellite) ซ่ึงได้ผ่านการทดสอบแล้วและอยูร่ะหว่างการประมวลผล วเิคราะห์ผลลัพธ์ 

และตรวจสอบฟังก์ชั่นการท�างานของตัวดาวเทียมในภาพรวมทั้งหมด การร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดัน 

ศึกษาประสิทธิภาพ
ของกระชายขาว
ต้านโควิด-๑๙
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ให้มีการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมดวงเล็กที่จะมาทดสอบ ณ ศูนย์ทดสอบและประกอบดาวเทียมแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี 

โดยเป็นการผลิตทั้งชิ้นส่วน Mechanic และ Electronic ที่ได้รับรองมาตรฐานจากบริษัท Surrey สหราชอาณาจักร 

ซ่ึงเป็นการสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการในประเทศให้เป็นซัพพลายเชน การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน/ดาวเทียม 

(Spacecraft) ซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ ่ม New S-Curve สามารถพัฒนาต่อยอดให้แก่อุตสาหกรรมอวกาศ 

และการเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) 

	 	 ๕.๒.๔	 พัฒนาและวิจัยด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันและพลาสมา	 เพื่อรองรับพลังงานทางเลือก 

แห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในส่วนของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

และการพฒันาก�าลงัคน โดยลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบัสถาบนัพลาสมาฟิสกิส์ หรอื ASIPP สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ศึกษาเรื่องพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน สร้างความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากร 

เพ่ือการฝึกอบรมและการท�าวิจัยร่วม ร่วมมือกันในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อการท�าวิจัยด้านพลาสมา  

และการพัฒนาห้องปฏบิติัการด้านนวิเคลยีร์ฟิวชนั โดย ASIPP จะมอบเครือ่งโทคาแมค HT-6M ซึง่เป็นอปุกรณ์ส�าคญั 

ในการกักเก็บพลาสมาด้วยสนามแม่เหล็กใช้ส�าหรับศึกษาวิจัยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชัน โดยการด�าเนินการ 

แบ่งเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที ่๑ การถอดแบบและศกึษาองค์ประกอบของเครือ่งโทคาแมคและอปุกรณ์ประกอบเครือ่ง 

ระยะที่ ๒ การถ่ายทอดองค์ความรู ้ พร้อมร่วมออกแบบและพัฒนาระบบประกอบและประกอบเครื่อง 

จนสามารถเดินเครื่องได้ และระยะท่ี ๓ การย้ายเครื่องกลับมาประเทศไทย ซ่ึงท้ัง ๓ ระยะ จะแล้วเสร็จ 

ภายในปี ๒๕๖๕ ส�าหรับประโยชน์ของการศึกษาวิจัยด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชัน เช่น ด้านเกษตรกรรม  

ด้านอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร ด้านการแพทย์ การประยุกต์

เทคโนโลยีพลาสมามาไว้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขอนามัยโดยใช้พลาสมาในการบ�าบัดแผลติดเช้ือ 

และแผลเรื้อรัง พร้อมช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดเนื้อเยื่อใหม่ 

	 	 ๕.๒.๕	 พฒันาเทคโนโลยข้ัีนสงูและระบบสารสนเทศด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรน�า้	เพือ่พัฒนา

เทคโนโลยีฐานข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน�้า พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างความร่วมมือ 

ระดับนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และแนวคิดการบริหารจัดการน�้าร่วมกับ 

ผู้เชีย่วชาญจากหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ โดยมกีารพฒันาระบบส�ารวจทางน�า้แบบหนึง่ระบบหลายรปูลกัษณ์ 

การประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียมส�าหรับระบบปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์น�้าท่วม พัฒนาข้อมูลและปรับปรุง

ฐานข้อมลูภมูสิารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) พัฒนาระบบจดัท�าแผนท่ีปรมิาณไอน�า้ในอากาศ 

(Precipitable Water Vapor: PWV) เพือ่ตดิตามและคาดการณ์การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ศกึษาผลกระทบ 

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุนแรง เพื่อประเมินสมดุลน�้าและผลกระทบต่อการผลิตในภาคการเกษตร 

	 	 ๕.๒.๖	 ขับเคล่ือนบัญชีนวัตกรรมไทย เพือ่สนบัสนนุ

และส่งเสริมการน�าผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์ต ่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ และสร้างแรงจูงใจ 

ให ้ ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ ์ของไทย โดยตั้ งแต่ 

ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๔ มผีลงานนวตักรรมทีส่�านกังบประมาณได้ประกาศ

ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยเรียบร้อยแล้ว จ�านวน ๔๙๑ ผลงาน 

ขึ้นบัญชี
ผลงานนวัตกรรมไทย 

๔๙๑ ผลงาน
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	 	 ๕.๒.๗	 วจิยัท้าทายไทยและวจิยัไทยใช้ได้จริง เป็นการวจัิยมุ่งเป้าขนาดใหญ่เพือ่ประชาชนท่ีตอบโจทย์

ความท้าทายของสงัคมและสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ เช่น โครงการ Zero Waste ประเทศไทยไร้ขยะ ประเทศไทยไร้พยาธิ 

ใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน�า้ดแีบบครบวงจร ศนูย์ข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างครบวงจร เครือ่งมือตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดเลก็ 

(Dustboy) ธนาคารปูม้าทั่วประเทศ ระบบแพทย์ทางไกลส�าหรับการดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ  

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมะม่วงน�้าดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก 

  ๕.๒.๘	 วิจัยขั้นแนวหน้า	 (Frontier	 Research)	 เพ่ือก�าหนดอนาคตประเทศ ประกอบด้วย 

โจทย์พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) อาหารเพื่ออนาคต (Food for the Future) ๒) การแพทย ์

และสาธารณสุขขั้นแนวหน้า (Health Frontier) ๓) พลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) และ ๔) การป้องกัน

ภัยคุกคาม/รับมือความเสี่ยง และสร้างโอกาสในอนาคต (Future Threat and Opportunity) โดยมีเป้าหมาย 

เชงิยทุธศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลิศเพือ่คนไทย เพือ่ความสามารถในการแข่งขนั และเพือ่ความมัน่คงและยัง่ยนื 

ของประเทศ รวมทั้งพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้าและการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลความส�าเร็จ  

(Objective and Key Results: OKRs) บรรจุในนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรมและแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมท้ังผลักดันให้มีทุนวิจัยเริ่มต้นส�าหรับการวิจัย

ขั้นแนวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ โดยปัจจุบันมีผลงานวิจัยข้ันแนวหน้าที่ส�าคัญ  

เช่น การใช้คลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าและคลืน่กลประยกุต์ในการรกัษาและบ�าบัดก้อนมะเร็งก่อนการรกัษาจรงิ ภายใต้โครงการ 

โปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหน้าด้านวิศวกรรมการแพทย์ระดับ World Class งานวิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ ได้แก่  

การใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟส�าหรับกระบวนการค้นหาก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้น (Microwave 

Imaging) เทคนิคส�าหรับกระบวนการบ�าบัดก้อนมะเร็งด้วยเทคนิคคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาวะควบคุม  

การจ�าลองด้วยคอมพวิเตอร์เพือ่การวนิจิฉยัก่อนล่วงหน้าส�าหรับกระบวนการบ�าบัดก้อนมะเร็งด้วยเทคนคิอลัตราซาวด์ : 

แบบจ�าลองวัสดุพรุน ซึ่งงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและควบคุมอุปกรณ์การแพทย์ที่อาศัยแม่เหล็กไฟฟ้า

เป็นแหล่งพลงังาน และประยกุต์ใช้ในงานอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ได้พฒันานกัวจิยัรุน่ใหม่หลงัจบปรญิญาเอก 

(Post-Doc) นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน ๑๖ คน 

เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต 

	 ๕.๓	 การสร้างเครือข่ายการท�าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	

	 	 ๕.๓.๑	 พัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือฐานทางวิชาการ	 มุ่งเน้นให้

หน่วยงานวิจัยและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการและได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัย

และนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ร่วมกับ British Council เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม Newton 

Fund Impact Scheme (NFIS) ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศไทย 

และสหราชอาณาจักร เช่น การผลักดันงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงนโยบาย ขยายความมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานวิจัย  

สร้างหรือขยายความร่วมมือกับหน่วยงานขยายผลกระทบ เช่น ภาคธุรกิจ Startup ภาคองค์กรไม่แสวงผลก�าไร 

มาตรการในการเอาชนะอุปสรรคที่มีต่อผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในสาขา Biofuels and Biochemicals, Aviation and  

Logistics, Digital, Medical Hub, Robotics รวมถึงโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-จีน 

(Chinese Academy of Social Sciences: CASS) ไทย-อนิเดยี (Indian Council of Social Science Research: ICSSR) 

และไทย-เกาหลี (National Research Foundation of Korea: NRF) เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส 

ให้นักวิจัยได้เรียนรู้ เก็บข้อมูลการวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศ 
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  ๕.๓.๒	 ขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยภูมิภาคในการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ	

ในพืน้ท่ีภมิูภาคไปสูก่ารใช้ประโยชน์ โดยจดัท�าแผนงานยกระดบัการใช้ประโยชน์วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (ววน.) 

เชิงรุกภายใต้โครงการต้นแบบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคม 

และการศึกษา (กระท�าผิดซ�้า) ปัจจุบันได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จ�านวน ๔ โครงการ ในภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

  ๕.๓.๓	 พฒันาเครอืข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี่ (ภมูมิาตรศาสตร์) เป็นการจดัต้ังศนูย์ปฏบิตักิาร 

ดาราศาสตร์วิทยุ พฒันาเทคโนโลย ีเครือ่งมอืและอปุกรณ์ต่าง ๆ  เพือ่รองรบัการปฏบิตังิานของกล้องโทรทรรศน์วทิยแุห่งชาติ 

ซ่ึงจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์หลักที่ส�าคัญของประเทศเพื่อขยายขีดความสามารถเชิงสังเกตการณ ์

ด้านคลืน่วทิย ุส่งเสรมิการใช้ดาราศาสตร์เพือ่พฒันาความรู้พืน้ฐาน ซึง่ประกอบด้วยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม 

และคณติศาสตร์ (STEM) รวมถงึการวจัิยด้านยอีอเดซีแ่ละวทิยาศาสตร์บรรยากาศ โดยประเทศไทยอยูใ่นต�าแหน่งท่ีตัง้ 

ซ่ึงเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค จึงมีความเหมาะสมต่อการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ระดับ ๒๕ เมตรขึ้นไป เพื่อเชื่อมต่อและร่วมสังเกตการณ์กับเครือข่าย VLBI (Very Long Baseline 

Interferometry) ของโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น เครือรัฐออสเตรเลีย ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

และสหราชอาณาจักร 

๖.	 การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย	

	 ๖.๑	 การมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู	

	 	 ๖.๑.๑	 ปรับเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน	

โดยเพ่ิมเพดานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากเดิมไม่เกินคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  

เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 

	 	 ๖.๑.๒	 พฒันาสมรรถนะวชิาชีพของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔ ดังน้ี ๑) จัดท�าและพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู แบบแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)  

ของข้าราชการครู และแบบสรุปผลการประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู เพื่อให้ข้าราชการครูท�าการประเมินสมรรถนะ

และจดัท�าแผนพฒันาตนเองตามสมรรถนะทีจ่�าเป็นต่อไป และ ๒) จดัท�าแบบประเมนิสมรรถนะและแผนพฒันาตนเอง

ของศึกษานิเทศก์ทั้ง ๗๗ จังหวัด และสรุปผลการประเมินฯ เป็นภาพรวมจังหวัด 

	 	 ๖.๑.๓	 ยกระดบัครูสูว่ชิาชีพช้ันสงู	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการบรหิารงานบคุคลของข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น พัฒนาระบบการสรรหาที่ต้องมีการเชื่อมโยง 

กบัระบบการผลติคร ูสนับสนุนในการเป็นกรรมการประเมนิวทิยฐานะ พฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

ก่อนเข้าสู่ต�าแหน่งในรูปแบบใหม่และออกแบบหลักสูตรที่จะน�ามาใช้ในแต่ละด้าน 

	 	 ๖.๑.๔	 ส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู	้(School	as	Learning	Community) เพือ่พฒันา 

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative 

Learning) โดยโรงเรียนจะวเิคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และทศิทางการพฒันาโรงเรยีนให้สอดคล้องกบัความต้องการ 

ของพื้นที่เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ (School Improvement Plan) และวางระบบการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน 

เพ่ือชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Lesson Study for Learning Community: LSLC) และพัฒนาโรงเรียนที่เป็น 

ผูน้�าการเปล่ียนแปลง (Node) ทีก่ระจายอยูใ่นพ้ืนทีท่ัง้ ๗๐ เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา ด้วยการสร้างทมีชีแ้นะและเป็นพีเ่ลีย้ง 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

(Coaching and Mentoring) และจัดระบบการหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องเรียนและโรงเรียน  

โดยมผีลการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ เช่น ๑) จดัท�าแผนปฏบิตักิารโครงการการส่งเสรมิโรงเรยีนเป็นชมุชนแห่งการเรยีนรูน้�าร่อง 

รุน่ที ่๒ ณ จังหวดัมหาสารคาม ตาก และชยันาท ๒) จัดการประชมุออนไลน์เพือ่ชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานโครงการฯ 

ให้แก่ครูและผู ้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนน�าร่องโครงการฯ รุ ่นท่ี ๑ (ด�าเนินงานต่อเน่ือง) และโรงเรียน

น�าร่องโครงการฯ รุ่นที่ ๒ (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone)  

และศึกษานิเทศก์ทีมขับเคลื่อนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Area Team) และ ๓) สร้างเครือข่ายหนุนเสริมโรงเรียน 

เป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้พฒันาศกัยภาพครอูย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนการปรบัปรุงห้องเรยีน ผลติ/จดัหาสือ่การจดัการเรยีนรู ้

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยการมีส่วนร่วมของครู Buddy Teacher ตามกิจกรรม PLAN และ DO 

กจิกรรมสะท้อนการจดัการเรยีนรู ้และกจิกรรม OPEN CLASS ทัง้นี ้โรงเรยีนน�าร่องต้องพฒันาครู Model Teacher 

อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของครูผู้สอน โดยครู Model Teacher ต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  

Lesson Study : PLAN DO SEE 

	 	 ๖.๑.๕	 ด�าเนินการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	

โคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-๑๙)	โดยได้ชีแ้จงแนวทางปฏบัิตด้ิานต่าง ๆ  เช่น นโยบายการจดัการศกึษา การบริหารจดัการ 

ทั่วไป การเตรียมความพร้อม การเปิด-ปิด สถานศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 

การบริหารจัดการงบประมาณของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/สถานศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

การวัดประเมินผลผู ้ เรียนตามหลักสูตร และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์แก่ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้นักเรียน 

หรอืบุคลากรปลอดภยัจากโควดิ-๑๙ โดยเน้นย�า้การปฏิบัตติามมาตรการของศนูย์บรหิารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) 

และประกาศของแต่ละจังหวัด โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นส�าคัญ และเพื่อให้นักเรียน 

สามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

และครอบคลุมตามความพร้อมของผู ้เรียน นอกจากนี้ ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดรับ	

กับสถานการณ์	 โดยให้จัดการเรียนรู้ใน ๕ รูปแบบ คือ ๑) On-Site เรียนที่โรงเรียนโดยมีมาตรการเฝ้าระวัง 

ตามประกาศของ ศบค. ๒) On-Air เรียนผ่าน DLTV ๓) On-Demand เรียนผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ๔) Online 

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ ๕) On-Hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือแบบฝึกหัดใบงาน หรือรูปแบบอื่น ๆ 

เช่น วิทยุ โดยจะรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์จากคุณครูท่ีมีความรู้ความสามารถ 

เพื่อ เป ็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ท�าให ้ เกิดเป ็นชุมชนออนไลน ์ เพื่อการเรียนรู ้อ ย่างแท ้จริ ง  
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ผ่านช่องทางที่เชื่อมต่อสู ่เว็บไซต์ “ครูพร้อม” ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (ศบค.ศธ.) ได้มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ 

เช่น การจัดท�าระบบรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE COVID) โดยให้หน่วยงาน 

ในสังกัดรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของสถานศึกษาในสังกัดเป ็นประจ�าทุกวัน 

โดยมีข้อมูลที่ส�าคัญ ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ ข้อมูลการฉีดวัคซีน และข้อมูลการจัดการเรียนการสอน  

รวมถึงการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 

ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จ�านวน ๓๕๖,๔๖๙ ราย ส�าหรับครู บุคลากรทางการศึกษา และครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

และตดิเชือ้โควดิ-๑๙ ได้ประสานกบัโรงพยาบาลจุฬารตัน์และ Letter Park ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการฮอสพเิทล (Hospital) 

หรือ “หอผู้ป่วยติดโควิด-๑๙ เฉพาะกิจ” ตามนโยบาย “ตรวจฟรี-มีที่พัก-จัดส่งถึงมือแพทย์” จัดพื้นที่ส่วนหนึ่ง 

รองรับครูบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบครัว โดยประสานผ่าน ศบค.ศธ. สายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 

  ๖.๑.๖	 จัดท�าหลกัสูตรและคูมื่อการพฒันาทกัษะและสมรรถนะคร	ูกศน.	ด้านการสอนภาษาองักฤษ

เพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ UpSkill และ ReSkill 

สร้างศักยภาพ เรียนรู้ทักษะ ให้แก่ครู กศน. โดยน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ น�าไปสู่การพัฒนาตนเอง 

และวิชาชีพเพ่ือสร้างครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถถ่ายทอดขยายผล 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ร่วมวิชาชีพ และผู้เรียน โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) รวมทั้งสามารถจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ให้มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีส่งูขึน้ นอกจากนี ้ได้ปรบัรปูแบบการพฒันาทกัษะและสมรรถนะคร ูกศน. ด้านการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ ตอบโจทย์การเรียนรู ้ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ  

โดยจัดท�าหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครู กศน. ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

ซึ่งได้รับการรับรองกรอบหลักสูตรจากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว 

  ๖.๑.๗	 พัฒนาการประกอบวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐาน	

และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา โดยได้รับรองปริญญา 

ทางการศึกษา จ�านวน ๒๑ หลักสูตร ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จ�านวน ๑๑,๙๓๑ ราย และต่ออายุใบอนุญาต 

ประกอบวชิาชพี จ�านวน ๘,๗๙๖ ราย สบืสวน/สอบสวนการประพฤตผิดิจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา 

จ�านวน ๖ เรือ่ง ประกาศผลการคดัสรรรางวลั “ผลงานวจัิยของครุสุภา” ประจ�าปี ๒๕๖๔ “ระดบัภมูภิาค” จ�านวน ๓๑ รางวลั 

และผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจ�าปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” จ�านวน ๕๓๒ รางวัล 

รวมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู ้

นอกชั้นเรียนและเทคโนโลยีเป็นฐาน (ออนไลน์ระดับพื้นฐาน) มีผู้ผ่านการอบรม รอบที่ ๔-๖ จ�านวน ๒,๗๒๐ คน 

นอกจากน้ี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งท่ี ๔ 

จ�านวน ๑๑ คน (๑๑ ประเทศ) และจัดประชมุวิชาการออนไลน์ของครุสุภา ประจ�าปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคดิ “การศกึษา 

ที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar เฟสที่ ๑ Pre Webinar โดยการเผยแพร่คลิป ๑๑ ครูผู้สร้าง 

  ๖.๑.๘	 จัดให้มีระบบการประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูโดยจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อพิจารณาผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ส�าหรับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพคร ู

ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งท่ี ๒ ซ่ึงคณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติเห็นชอบ 

ในการด�าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด ้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จ�านวน ๔ วิชา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และวิชาชีพครู 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๑.๙	 ขับเคล่ือนนโยบาย	Coding	For	All โดยคณะท�างานและคณะอนกุรรมการ Coding แห่งชาต ิ

ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding ส�าหรับประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในด้านของผู้สอน 

และผูเ้รยีนผ่านการจัดกจิกรรมต่าง ๆ  โดยจดัอบรมครแูละบุคลากรทางการศกึษากว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน พฒันาหลกัสตูร 

Coding ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบการเรียน Unplugged Coding 

ฉบับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลเพื่อเป็นคู ่มือให้ครูผู ้สอนสามารถน�าไปปรับใช ้

ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ด�าเนินการ Coding กับการศึกษาพิเศษ เด็กพิการ  

และเดก็ด้อยโอกาสให้สามารถเรยีนรู ้Coding ได้อย่างเท่าเทยีม ลดความเหลือ่มล�า้ โดยส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 

จะจัดการเรียนการสอน Coding จะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส�าหรับครูผู้สอน รวมถึงเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

ให้มีทักษะชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักด์ิศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ	 Coding  

กบัการท�าการเกษตร เพือ่ปลกูความคดิให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างเกษตรกรให้มีความรู้และทักษะ 

เกิดเป็น Smart Farm สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

   ๖.๑.๑๐ พัฒนาครูยุค	 New	Normal ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพ่ือให้ครู 

และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New Normal รวมถึงเปิดมุมมองให้คร ู

สามารถเชือ่มโยงองค์ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในบทเรยีนได้มากข้ึน โดยด�าเนนิการผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น ๑) โครงการอบรม 

ออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ๒) สวนสนุกการเรียนรู้ “๑๒ สัปดาห์” ๓) พัฒนานวัตกรรม 

“Active Learning” ๔) การประชมุทางวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละน�าเสนองานวจิยัระดบัชาต ิและ ๕) การประชุม 

ทางวิชาการออนไลน์ ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar 

  ๖.๑.๑๑ พัฒนาครูด้านนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะรองรับในศตวรรษที่	๒๑ โดยจัดประชุม

วิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ (วทร.๒๔ ) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู ้

เพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า ๖,๐๐๐ คน  

  ๖.๑.๑๒	 จัดตั้งศูนย์	MOE	Safety	Center  โดยจัดให้มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย

และจิตใจ รวมถงึสร้างทกัษะให้ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการดแูลตนเองจากภยัอนัตรายต่าง ๆ  ท่ามกลางสภาพแวดล้อม 

ทางสงัคม โดยจดักจิกรรมต่าง ๆ  เช่น ๑) จดัท�าแผนการด�าเนนิงานความปลอดภยั	เน้นความปลอดภยัในสถานศกึษา

ครอบคลุมทุกมิติ แบ่งเป็นภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ อุทกภัย ภัยจากการใช้ความรุนแรง ภัยจากการใช้สิทธิเสรีภาพ 

ในการแสดงความคิดเห็น และภัยจากโรคติดต่อ โรคระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง นักเรียน และสังคม  

ให้เหน็ถงึความเปลีย่นแปลงในเร่ืองความปลอดภัยทุกรปูแบบ	มเีป้าหมายเพือ่ให้นักเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษา 

ได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย โดยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เตรียมการจัดตั้งศูนย์ 

ความปลอดภยัในโรงเรยีน โดยจดัให้มรีะบบ MOE Safety Platform และ MOE Safety Center ซึง่จะเป็นศูนย์ใหญ่ 

ในการรบัแจ้งเหตุ การแก้ไขปัญหา การป้องกนั การปลกูฝัง และการปราบปรามรวมถงึเป็นช่องทางในการรบัเรือ่งราว 

ร้องเรียนต่าง ๆ ท�าให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเข้าถึงระบบความปลอดภัยได้  

ทกุเวลา ทกุสถานที ่และทกุสถานการณ์ และ ๓) จดัท�าแนวทางและคูม่อืความปลอดภยัในสถานศกึษา รวมทัง้จดัท�า

ช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และสายด่วนการศึกษา ๑๕๗๙ 
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	 	 ๖.๑.๑๓	 แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยแต่งตั้งคณะท�างานการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเพื่อรวบรวมข้อมูล

และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ๔ แนวทาง คือ ๑) ต้องหามาตรการ

ลดเงินต้นให้คร ู๒) ต้องหามาตรการลดดอกเบีย้ให้กับคร ู๓) ท�าอย่างไรให้ครแูละบคุลากรทางการศกึษาเสยีดอกเบีย้

ในการท�าประกนัชวิีตทีผ่กูกบัเงนิกูล้ดน้อยลง	และ ๔) การวางแผนป้องกนัระยะยาวและสร้างหลกัสตูรเพือ่ให้ความรู้ 

สร้างทักษะชีวิตให้แก่บุคลากรและครูที่บรรจุใหม่ 

  ๖.๑.๑๔	 พฒันาคลงัเครือ่งมือมาตรฐานเพือ่ยกระดับคณุภาพผูเ้รยีนในศตวรรษที	่๒๑ ด้วยการพฒันา

หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และแนวทางการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

ฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ�าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง  

รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ 

การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ จึงได้มีการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน  

ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้

นกัเรียนมคีวามรูค้วามสามารถได้มาตรฐานตามท่ีก�าหนดในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑  

ทั้งนี้  ผลการประเมินนักเรียนทุกคนจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู ้ เรียน 

เป็นข้อมูลวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 

อีกทั้งเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเพื่อก�าหนดนโยบายระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพ

การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมของประเทศเพื่อน�าไปพัฒนาและส่งเสริมการสร้างศักยภาพคน รวมทั้งยกระดับ

คุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่านานาชาติต่อไป	

	 ๖.๒	 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 

	 	 ๖.๒.๑	 พฒันาศนูย์ดิจทิลัชมุชน ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารโครงการศูนย์ดจิทิลัชมุชน หลกัสตูรการใช้งาน 

โปรแกรมส�านกังานเพือ่สร้างโอกาสการมงีานท�าให้กบัวทิยากรแกนน�าด้านดจิทัิลระดบัจังหวดั (ครู ก.) จงัหวดัละ ๒ คน 

และบุคลากรในสังกัดส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ�านวน ๒ รุ่น  

มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๘๐ คน	จัดอบรมวิทยากรแกนน�าด้านดิจิทัล ระดับอ�าเภอ (ครู ข.) และอบรมวิทยากร

แกนน�าด้านดิจิทัล ระดับต�าบล (ครู ค.) จ�านวน ๖,๙๐๘ คน รวมอบรมวิทยากรแกนน�าไปแล้ว จ�านวน ๗,๐๘๘ คน 

รวมทัง้อบรมให้กบัประชาชนในพืน้ที ่กศน.ต�าบล ประกอบด้วย Digital Literacy (เน้นการใช้งานโปรแกรมส�านกังาน

เพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท�า) และหลักสูตรการค้าออนไลน์ (การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

จ�านวน ๕,๔๕๐ คน 

	 	 ๖.๒.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์	 โดยจัดท�าและพัฒนาบทเรียน ผลิตสื่อ 

การเรยีนการสอนออนไลน์ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หลกัสตูรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ	ครูสามารถสร้างนวัตกรรม 

การจัดการศึกษา น�าบทเรียน ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียน ผู้รับบริการ 

ประชาชนทัว่ไปจะมคีวามรูแ้ละทกัษะตามสมรรถนะทีเ่หมาะสม โดยด�าเนนิการจดัท�า (ร่าง) กรอบหลกัสตูรการอบรม 

พฒันาครูด้านการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์ เพือ่สร้างครูให้เป็นนวตักรการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันาทกัษะและสมรรถนะ 

การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล 

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน	์



209รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๒.๓	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด ้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

โดยมีการด�าเนินงาน เช่น ๑) ด�าเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศรูปแบบการสื่อสารสองทาง 

จากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) ส�าหรับระดับมัธยมศึกษา ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 

และประสบความส�าเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

และโรงเรียนทีป่ระสงค์เข้าร่วมโครงการการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ผ่านระบบการประชมุทางไกล (Conference)  

ณ จงัหวดัยโสธรและอบุลราชธานี ๓) ด�าเนนิการวจิยัเพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนทีม่บีริบทแตกต่างกนั 

๔) จดัท�าเครือ่งมอืติดตามและประเมนิผลการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL) 

และจัดอบรม Conference ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานส�าหรับศึกษานิเทศก์  

และ ๕) ซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ครภุณัฑ์ DLTV ในเขตส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จ�านวน ๑๘๓ เขต เพือ่ให้โรงเรยีนขนาดเลก็ 

สามารถใช้ DLTV ในการจดัการเรียนการสอน รวมท้ังจดัสรรงบประมาณในการซ่อมบ�ารงุอปุกรณ์ DLTV ให้สามารถใช้งาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

	 	 ๖.๒.๔	 ด�าเนินโครงการแพลตฟอร์มคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(OBEC	Content	Center) โดยพัฒนา

แพลตฟอร์มคลงัส่ืออิเลก็ทรอนกิส์ให้ครอบคลมุ รองรบัการจดัเกบ็และให้บรกิารประเภทเนือ้หามากทีส่ดุ ๘ ประเภท 

ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย โดยมีเนื้อหา 

องค์ความรูแ้ละข้อสอบน�าเข้าในระบบ จ�านวน ๑๕,๑๗๔ รายการ พร้อมให้บรกิารแก่กลุม่เป้าหมายและจดัอบรมปฏบิติัการ 

การใช้งานให้กับศึกษานิเทศก์จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว จ�านวน ๒๒๕ เขต พร้อมทั้งจัดท�ารายละเอียด

ข้อมูลและน�าเข้าสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว จ�านวน ๒๐,๘๑๗ รายการ และข้อสอบ จ�านวน ๒๑,๖๙๘ ข้อ 

รวม ๔๒,๕๑๕ รายการ รวมทัง้จัดท�าคูม่อืแนวทางการขบัเคลือ่นด้านการใช้เทคโนโลยดีจิิทลัพฒันาคณุภาพการศึกษา 

โดยมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับเครื่องมือ

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามบริบทของสถานศึกษา ส�าหรับให้บริการนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผู้ปกครองได้น�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนหรือส�าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่องได้ 

	 	 ๖.๒.๕	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน	 Digital	 Platform  

เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า การขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาตนเองของประชาชนที่ต้องเปลี่ยนผ่าน 

สู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ซ่ึงต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน โดยได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน ์

ทีส่่งเสรมิทกัษะเทคโนโลยดีจิทัิลพืน้ฐานและการเรยีนรูท้กัษะส�าคญัและทกัษะเพือ่การด�ารงชพีด้วยเทคโนโลยดิีจทิลั 

ได้แก่ 

	 	  (๑) CodingThailand.org แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โดยร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาก�าไรจากสหรัฐอเมริกา (Code.org) ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการ

คอมพวิเตอร์ในรปูแบบออนไลน์ช้ันน�าระดบัโลก พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมติรภาคเอกชน เช่น ไมโครซอฟท์ (Microsoft) 

กูเกิล (Google) โดยมีผู้เข้าใช้ Digital Platform จ�านวน ๑,๑๓๘,๒๕๕ ราย

   (๒) THAIDIGIZEN แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ยกระดบัทกัษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 

(Digital Literacy) ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้ประโยชน ์

จากเทคโนโลยดีจิทิลัในระดบัเบือ้งต้นได้อย่างถกูต้อง ปลอดภยั และสามารถประยกุต์ใช้ดจิทิลัให้เกดิประโยชน์กบัตนเอง 

รวมทัง้สามารถสร้างงานและสือ่สารด้วยสือ่ดจิทัิลท่ีหลากหลายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมผีูเ้ข้าใช้ Digital Platform 

จ�านวน ๑๐๘,๖๐๘ ราย
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	 	 	 (๓)	 Digital Skill แพลตฟอร์มออนไลน์ส�าหรับ Digital Workforce ท่ีสามารถพัฒนา 

ทักษะดิจิทัล การติดตามต�าแหน่งงาน รวมถึงข่าวสารและกิจกรรม (Event) เพ่ือคนดิจิทัล ซ่ึงมีเนื้อหาการเรียนรู้

ทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัล เช่น Data Science, Internet of Things (IoT), Cyber Security, Digital Literacy,  

Cloud Computing และ Programing โดยมีผู้เข้าใช้ Digital Platform จ�านวน ๒๐๘,๒๗๐ ราย

	 	 	 (๔)	 Thai Skill แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิทักษะเทคโนโลยดีจิทัิลพืน้ฐาน และการเรียนรู้ 

ทักษะอาชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ ่งส่งเสริมให้ประชาชนเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ท่ีเรียนรู ้ 

และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการด�าเนินชีวิต การประกอบอาชีพ โดยมีผู้เข้าใช้ Digital Platform  

จ�านวน ๓,๕๒๓,๐๙๕ ราย (Facebook จ�านวน ๒,๔๒๗,๗๙๗ ราย และ YouTube จ�านวน ๑,๐๙๕,๒๙๘ ราย)

  ๖.๒.๖		พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล	 (Big	 Data)	 อย่างเป็นระบบและไม่ซ�้าซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถน�ามาใช้ประโยชน ์

ได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันได้น�าข้อมูลตามมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการในระบบศูนย์กลางข้อมูล 

ด้านการศึกษาส�าหรับประชาชน (Education Data Center: EDC) ผ่านทาง API/Web Upload/DB Connect  

มาก�าหนดรหัสมาตรฐานกลาง จ�านวน ๓๓ รายการ ซึ่งข้อมูลตามมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดส่งเข้าระบบฐานข้อมูล จ�านวน ๕ ชุดข้อมูล เข้าฐานข้อมูล ได้แก่ ๑) ข้อมูลนักเรียน 

๒) ข้อมูลครูและบุคลากรทางศึกษา ๓) ข้อมูลบุคลากรอื่น ๔) ข้อมูลสถานศึกษา และ ๕) ข้อมูลผู้ส�าเร็จการศึกษา 

และในปี ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ จะเพิ่มฐานข้อมูล จ�านวน ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตรและข้อมูลผลการเรียน 

รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลทางการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานสร้าง Sandbox ให้กับศึกษาธิการภาค (ศธภ.)  

และศกึษาธิการจงัหวดั (ศธจ.) รวมทัง้สิน้ ๙๒ Sandbox เพือ่ให้หน่วยงานภายในจงัหวดัน�าข้อมลูไปใช้งาน นอกจากนี ้

ยังพัฒนาเชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบ Online/RealTime ด้วย 

	 	 ๖.๒.๗	 พฒันาแอปพลิเคชัน	“Khuru	On	

Mobile	By	Khurusapha” เพื่อให้บริการด้านวิชาการ 

และวิชาชีพต่าง ๆ ของคุรุสภาผ ่านระบบดิจิทัล 

อย่างเตม็รปูแบบ เช่น ให้รองรับใบอนุญาตประกอบวชิาชพี

ทางดิจิทัล การร้องเรียน ร้องทุกข์ การติดตาม ตรวจสอบ 

การประพฤตผิดิจรรยาบรรณวชิาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพี

ทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา

วิชาชีพและการขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาส่งผลให ้

ผู ้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้

นวัตกรรมและคลงัของวชิาชพี รวมทัง้ได้รบัการบรกิารต่าง ๆ   

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยมีผู ้ประกอบวิชาชีพคร ู

และบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เข้าใช้บริการกว่า ๙๐๐,๐๐๐ คน 
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	 ๖.๓	 การลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 

	 	 ๖.๓.๑	 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพือ่สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาข้ันพืน้ฐานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมให้เดก็นกัเรียนทกุคนได้รับการศกึษา 

ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอย่างมคีณุภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย ให้แก่ ๑) ส�านกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ในรายการพืน้ฐาน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าจดัการเรยีนการสอน ค่าหนงัสอืเรยีน ค่าเคร่ืองแบบ 

ค่าอปุกรณ์การเรยีน และค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพ จ�านวน ๒,๐๑๐,๙๓๗ คน ๒) ส�านกัส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยในรายการพื้นฐาน ๓ รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน  

และค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน จ�านวน ๘๗๑,๕๕๙ คน และ ๓) ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

จ�านวน ๕ รายการ ได้แก่ ค่าหนังสอืเรยีน ค่าอปุกรณ์การเรยีน ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน ค่ากจิกรรมพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน 

และค่าจัดการเรียนการสอน จ�านวน ๑๓,๓๓๗,๕๙๔ คน จ�านวนเงิน ๑๘,๓๘๑,๗๐๔,๖๔๘ บาท 

	 	 ๖.๓.๒	 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา	 :	

อาหารเสริม	 (นม)	 และอาหารกลางวัน เป็นการสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารเสริม (นม) ส�าหรับนักเรียน 

โรงเรียนเอกชนท่ีรับเงินอุดหนุนในระดับปฐมวัย (ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓) และระดับประถมศึกษา  

(ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖) ทุกคน และค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนการกุศลทุกคน  

และนักเรียนในโรงเรียนสามัญทั่วไปที่ประสบภาวะทุพโภชนาการและขาดแคลนอาหารกลางวันในระดับปฐมวัย 

และระดับประถมศึกษามีนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได ้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�านวน ๕๐๑,๒๙๗ คน  

และระดับประถมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ�านวน ๑,๐๒๕,๖๙๘ คน 

	 	 ๖.๓.๓	 สนับสนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	 ระยะท่ี	 ๒	 เป็นการจัดสรรให้แก่นักเรียน นักศึกษา

และสามเณรในสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต�่าได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรีและกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิล�าเนาของตนเองหลังส�าเร็จการศึกษา  

รวมทั้งมีความส�านึกในความเป็นคนไทย รักถิ่นฐาน มีผู้รับทุนการศึกษา จ�านวน ๓ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖๓๐ คน  

โดยได้รับเงินทุนการศึกษา ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (ภาคเรียนละ ๑๒,๕๐๐ บาท) 

	 	 ๖.๓.๔	 สนับสนนุทนุการศกึษาเดก็สภาวะยากล�าบากในเขตพืน้ทีสู่งภาคเหนอื	จดัสรรทนุการศกึษา

ให้กับส�านักงาน กศน. จังหวัด ๘ จังหวัด (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก ล�าพูน พะเยา และแพร่) 

จ�านวน ๖,๑๘๗ ทุน และได้จัดสรรงบประมาณไปแล้ว จ�านวน ๓,๐๘๘ ทุน 
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	 	 ๖.๓.๕	 ด�าเนนิโครงการพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษา	โดยมุง่ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และด�าเนนิการให้มพืีน้ที่

ปฏรูิปการบรหิารและการจัดการศึกษา สนับสนุนการสร้างนวตักรรมการศกึษา อนัเป็นการน�าร่องในการกระจายอ�านาจ 

และให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน�าร่อง ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

และลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษา รวมทัง้ขยายผลนวตักรรมการศกึษาและวธิกีารปฏบัิตท่ีิดไีปใช้ในสถานศกึษาอืน่ 

มกีลไกคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบายพืน้ทีน่วตักรรมการศึกษาและคณะกรรมการขับเคลือ่นพืน้ที่

นวตักรรมการศกึษา มสี�านกังานบรหิารพืน้ท่ีนวัตกรรมการศกึษาเป็นหน่วยด�าเนนิงานระดบันโยบาย และส�านกังาน

ศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยขับเคลื่อนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ  

หรอืแนวปฏบิตั ิเพ่ือเพิม่ความคล่องตัวในการบริหารและการจดัการศึกษาในพ้ืนท่ีนวตักรรมการศกึษา และเพือ่ส่งเสรมิ 

การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา โดยมีผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ  

เช่น ๑) แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาวิเคราะห์การจัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัต ิ

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร และการจัดการศึกษาในพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) จัดท�านโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ  

เพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัในการบรหิารและการจดัการศกึษาในพืน้ทีน่วตักรรมการศกึษา และ ๓) มนีวัตกรรมการศกึษา

ที่สถานศึกษาน�าร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้ง ๘ จังหวัด คือ จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ระยอง สตูล 

ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการด�าเนินการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และด�าเนินการใช้นวัตกรรมการศึกษา 

เพื่อยกระดับพัฒนาการของผู้เรียน จ�านวน ๑๗ นวัตกรรม 

  ๖.๓.๖	 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ	 (ติวเข้มเต็มความรู้) โดยส�านักงาน กศน.  

ได้ผลติรายการโทรทศัน์เพ่ือการศึกษา โดยออกอากาศทางสถานวีทิยโุทรทศัน์เพือ่การศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร (ETV) 

จ�านวน ๔๘๐ รายการ จัดพิมพ์เอกสารประกอบการรับชมรายการ จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม จัดกิจกรรมติวเข้มเติมเต็ม 

ความรู้สัญจร จ�านวน ๒ คร้ัง มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๐๐๐ คน  

และผู ้รับบริการติวเข ้มทั้งชมสด และรายการย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ ETV (http://www.etvthai.tv)  

จ�านวน ๑,๖๘๕,๓๑๓ คน 

 ๖.๔	 การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 

	 	 ๖.๔.๑	 จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในการจัดหลักสูตร ฝึกอาชีพ 

ตามความต้องการตามแนวทางการด�าเนนิงานการจดัการศกึษาต่อเนือ่ง (ฉบับปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในรปูแบบกลุม่สนใจ  

ชั้นเรียนวิชาชีพ และ ๑ อ�าเภอ ๑ อาชีพ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๗๑,๑๘๗ คน 

	 	 ๖.๔.๒	 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส�าหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จ�านวน ๔๗ โรงเรียน

ใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก กาญจนบุรี สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา  

และปัตตาน ีโดยมกีารด�าเนินงานพฒันาแนวทางการจดัการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะโรงเรียนในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

พัฒนาสื่อการสอนความรู้ ฉลาดรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) รวมทั้งนิเทศและติดตามการด�าเนินงาน 

	 	 ๖.๔.๓	 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย	จิต	และสมองของผู้สูงอายุ	

โดยจัดท�า “คู่มือการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า” เพื่อส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

ในการจดักจิกรรม ทัง้ ๗๗ จังหวดั และพฒันาศกัยภาพบคุลากรหลกัสตูรการจดักจิกรรม กศน. ป้องกนัภาวะซึมเศร้า 

คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุใน ๕๖ จังหวัด ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๔.๔	 พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	 ด้านภาษา	

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและการประกอบอาชพี	๑๐	อตุสาหกรรม โดยสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิการ 

ให้แก่สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ�านวน ๗๙ โรงเรียน และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ในเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก จ�านวน ๒ เขต ชีแ้จงหลกัสตูรกจิกรรมน�าร่องทีส่อดคล้องกบักลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมาย 

ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต  

หลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพจาการวิ จัยสู ่การน�าไปใช ้ประโยชน์  

และหลักสูตรโรงงานผลิตพืชและนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมท้ังอบรมและพัฒนาครูด้านการประกอบอาชีพ  

๑๐ อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้าน STEM เสริมสร้างสมรรถนะด้านก�าลังคนให้ตรงกับความต้องการ 

ของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ�านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหาร 

และอาหารเพื่ออนาคต หลักสูตรยานยนต์และขนส่ง หลักสูตรเคมีชีวภาพ “จากทรัพยากรชีวภาพสู่การวิจัย 

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์” และหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	

	 	 ๖.๔.๕	 ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	 โดยพัฒนา 

ศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู ้ เข้าสู ่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้แรงงาน 

มีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ 

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมอื มผีูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม จ�านวน ๔,๙๑๐ คน และทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ  

มีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๓๗,๕๒๕ คน 

	 	 ๖.๔.๖	 ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	 โดยฝึกอาชีพ 

เพ่ิมทกัษะให้กับกลุม่เป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ ผูต้้องขัง/เยาวชนสถานพนิจิ คนพิการ/ผูด้แูลคนพกิาร แรงงานนอกระบบ 

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจ�าการ และแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริให้มีความรู้ ความสามารถ 

ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จ�านวน ๓๙๘ คน 

	 	 ๖.๔.๗	 เตรียมความพร้อมแก่ก�าลังแรงงาน	 แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน 

ตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศกึษาขึน้ไป นกัศึกษา ผูว่้างงาน คนหางาน ผูถ้กูเลกิจ้าง ผูป้ระกนัตนกรณว่ีางงาน ผูท้ีร่อฤดกูาล  

ผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิทหารกองประจ�าการทีจ่ะปลดเป็นทหารกองหนนุ เดก็และเยาวชนในสถานพนิจิ ผูถ้กูคมุประพฤต ิ

ผูต้้องขัง แรงงานนอกระบบ คนพิการหรอืผูด้แูลคนพกิาร และประชาชนทีป่ระสงค์จะรบังานไปท�าทีบ้่าน/กลุ่มผูร้บังาน 

ไปท�าที่บ้าน จ�านวน ๔๕๐,๒๒๑ คน 

	 	 ๖.๔.๘	 ด�าเนินโครงการก้าวสู่งานท่ีดีคนมีคุณภาพ	 ให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางาน 

เพือ่คนไทย เพ่ือให้ประชาชนวยัแรงงานได้รบับรกิารส่งเสรมิการมงีานท�าอย่างครบวงจร มแีรงงานได้รบับรกิารจัดหางาน 

จ�านวน ๒๕๓,๒๓๙ คน 



นโยบายข้อ ๘
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน214

	 	 ๖.๔.๙	 พฒันาคณุภาพชีวติแรงงานสงูอาย	ุ(๖๐	ปีข้ึนไป)	เพือ่ให้แรงงานนอกระบบและกลุม่ผูส้งูอาย ุ

เข้าถึงสิทธิการได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

จ�านวน ๔๓๙ คน และจดัฝึกอบรมแรงงานผู้สงูอายุ

เพ่ือเพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ	เพือ่ฝึกอาชพี

เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ความสามารถ 

มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อสร้างความยั่งยืน

ในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

มีผู้เข้ารับการฝึก จ�านวน ๑๐,๘๘๔ คน 

	 	 ๖.๔.๑๐	ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานท�า	

	   (๑) ให้บริการจัดหางานในประเทศ ดังนี้ ๑) โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานท�า 

อย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีอาชีพ มีงานท�าที่มั่นคง ยั่งยืน มีรายได้  

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมกลุ่มฐานราก ๒) โครงการนัดพบแรงงาน เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ประชาชน 

ผูต้้องการหางานท�า ผูต้้องการเปลีย่นงาน ผูว่้างงาน ผูส้�าเรจ็การศกึษาใหม่ เพิม่โอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลอืกต�าแหน่งงาน 

ทีต่รงกับความรู้ ความสามารถและความถนดัของตนเอง ๓) โครงการให้บรกิารจดัหางานแก่กลุม่คนพเิศษ จดัหางานพเิศษ 

ส�าหรับผู้พ้นโทษ ประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน จัดหางานให้คนพิการมีงานท�า และส่งเสริมคนพิการท�างาน 

ในหน่วยงานภาครัฐ ๔) โครงการ ๓ ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ผู ้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีงานท�าและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่ในวัยก�าลังแรงงานให้มีงานท�า มีรายได้ และมีวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น ๕) โครงการจัดหางาน

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้บริการจัดหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน (ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง) ผู้ว่างงาน  

ผู้มีรายได้น้อย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ เกษตรกรท่ีว่างงานตามฤดูกาล ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  

และได้รับการบรรจุงาน และ ๖) ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ส�าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน 

ให้ได้มีงานท�า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการท�างาน มีประชาชนได้รับบริการส่งเสริม 

การมีงานท�า รวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๓,๕๐๘ คน

   (๒) ให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	 โดยให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทาง 

ไปท�างานต่างประเทศได้รบัอนมุตัใิห้เดนิทางไปท�างานต่างประเทศตามพระราชบัญญัตจิดัหางานและคุ้มครองคนหางาน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้แก่ ๑) บริษัทจัดหางานจัดส่ง ๒) กรมการจัดหางานจัดส่ง (รัฐจัดส่ง) ๓) นายจ้างพาลูกจ้าง 

ไปท�างานต่างประเทศ ๔) นายจ้างส่งลกูจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ และ ๕) คนหางานเดนิทางไปท�างานต่างประเทศ 

ด้วยตนเอง และเดินทางกลับไปท�างานต่างประเทศ (Re-entry) มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างาน 

ต่างประเทศ จ�านวน ๔๘,๐๓๘ คน

   (๓) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับข่าวสารทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ๕ ช่องทาง คือ จัดส่งทางไปรษณีย์ วิทยุ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต/อีเมล และอื่น ๆ มีผู้น�าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จ�านวน ๑๑,๑๓๙,๐๕๘ คน

	 	 ๖.๔.๑๑	 เปิดโครงการวันมหกรรมอาชีพ	 เพื่อเพิ่มโอกาสและเปิดโลกทัศน์ในการประกอบอาชีพ  

จุดประกายความคิดด้านการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้รู้จักอาชีพ ลักษณะการท�างาน 

และการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังได้รับบริการแนะแนวอาชีพและการให้ค�าปรึกษาด้านอาชีพ 

การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 

หรอืเลอืกประกอบอาชพีได้อย่างเหมาะสม โดยมผีูไ้ด้รบับริการแนะแนวและส่งเสรมิการประกอบอาชพี จ�านวน ๗,๘๗๕ คน 



215รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๖.๔.๑๒	 บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ ่มเปราะบางรายครัวเรือน	 เพื่อให้เข้าถึงสิทธ ิ

และสวสัดกิารให้ครอบคลมุทกุมติแิบบองค์รวม สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื โดยจดัท�าแผนการลงพืน้ทีเ่ชงิรุก 

เพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จ�านวน ๔๑๗ หน่วย เป้าหมายรายครัวเรือน จ�านวน ๔๑,๔๒๒ ครัวเรือน  

และรายสถานประกอบการ จ�านวน ๓๒,๓๒๘ แห่ง การช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง จ�านวน ๓ กลุ่ม ได้แก่  

๑) การช่วยเหลือแรงงานเปราะบางซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ ท่ีมีรายได้น้อยกว่า ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน  

๒) การช่วยเหลือแรงงานสูงอายุเปราะบางที่มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานท�า และ ๓) การช่วยเหลือคนพิการเปราะบาง

ที่ไม่มีงานท�า 

  ๖.๔.๑๓	 ด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ในพื้นท่ี ๙ โรงเรียน ๘ จังหวัด ครอบคลุม ๔ ภูมิภาค  

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางร่างกายและทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียน (อายุ ๑๒-๑๘ ปี) ที่มีความสามารถพิเศษ 

ทางด้านกีฬาในชนิดกีฬาฟุตบอล (ชายและหญิง) วอลเลย์บอล (หญิง) และบาสเกตบอล (หญิง) โดยใช้วิทยาศาสตร์

การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน 

  ๖.๔.๑๔ พฒันาทกัษะทางอาชพี โดยส่งเสรมิการจดัการศกึษาท่ีเน้นการพฒันาทักษะอาชีพของผู้เรยีน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		

โดยด�าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจ�าจังหวัด (Career & 

Entrepreneurship Center, Ministry of Education: MOE CEC) ณ ส�านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

๗๗ ศูนย์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

   (๑) พฒันาทกัษะทางอาชพีและการเป็นผูป้ระกอบการให้แก่ผูเ้รยีนและประชาชนทัว่ไป ผู้ว่างงาน 

รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ หรือประชาชนท่ีประกอบอาชีพ

แล้วต้องการยกระดับทักษะอาชีพ 

   (๒)  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท�าในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นการสร้างโอกาส 

ให้แก่ผู ้เรียนที่ก�าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กน�าร่องในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

และปรมิณฑล จ�านวน ๑๘ แห่ง จัดการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรทีไ่ด้ท�าความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั จ�านวน ๕ แห่ง  

เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบทางเลือกเฉพาะสาขาวิชาที่มีแนวโน้มตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  

รวมทั้งเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

   (๓)  พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดการเรียน การสอน 

และกิจกรรมแนะแนว การเสริมทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์อาชีพตามพัฒนาการตามช่วงวัย  

การพัฒนาความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวทั่วประเทศผ่านกลไกศูนย์แนะแนวประจ�าจังหวัด 

และศูนย์แนะแนวประจ�าเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน ๒๖๑ ศูนย์ท่ัวประเทศ โครงการห้องเรียนอาชีพ การพัฒนา 

แบบวดัแวววดัความสนใจในอาชพีของนักเรยีนระดบัประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่เป็นเคร่ืองมอื 

ให้แก่คุณครูได้ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก ค้นพบตนเอง และพัฒนาตามความสนใจความถนัด 

สู่การวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

   (๔) ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท�าส�าหรับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควดิ-๑๙ ในห้วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจดักจิกรรม เช่น ๑) การจดัท�าหลกัสตูรหน้ากากอนามยั 

และ ๒) กจิกรรมล้านเมลด็พนัธุ ์สูภ้ยัโควดิ เพือ่สอนให้ประชาชนเพาะพนัธุ ์เพาะปลกู และแปรรปูเพือ่ใช้ในครวัเรอืน

และจ�าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
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   (๕)  จัดท�าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

อาชพี ReSkill และ UpSkill โดยขบัเคลือ่นใน ๕ กลุม่อาชพี 

ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม

และบริการ ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง  

จ�านวน ๑๐ หลักสูตร ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างบรรณาธิการ

หลักสูตรผลิตสื่อการเรียนรู ้ในรูปของคลิปวิดีโอจัดท�า

เอกสารประกอบหลักสูตร และพัฒนาระบบหลักสูตร 

เพื่อการพัฒนาอาชีพ Quick-Win (ต่อยอดอาชีพ)  

โดยออกแบบ และเผยแพร่แพลตฟอร์ม ในรูปแบบ On Pc 

และ On Mobile Application 

  ๖.๔.๑๕	 จัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

ประชาชนแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ พัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัง้แต่วยัเดก็จนถึงวัยชรา โดยได้จดัท�าและพัฒนาหลกัสตูรทีเ่หมาะสม ทนัสมยัเพือ่เตรยีมความพร้อมให้กบัประชาชน 

ในการเข้าสูส่งัคมผูส้งูวยั (Aging Society) ตามโครงการจดัและส่งเสรมิการศกึษาตลอดชีวติ เพือ่คงพฒันาการทางกาย 

จิต และสมองของผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตส�าหรับผู้สูงอายุใน “มิติสุขภาพ”  

โดยจดัอบรมแบบออนไลน์ให้แก่คณะคร ูกศน. และบคุลากรทางการศกึษา กศน. จ�านวน ๒ รุ่น ในพืน้ที ่๕๖ จงัหวดั (๕๔๑ อ�าเภอ) 

รวมทั้งสิ้น ๑,๑๓๘ คน และจะขยายผลการจัดกิจกรรมสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ จ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ คน 

	 ๖.๕	 การส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง	

	 	 ๖.๕.๑	 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมน้อมน�าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ 

รวมทัง้เสรมิสร้างจติสาธารณะและการเป็นพลเมอืงด ีเป็นการส่งเสรมิให้สถานศกึษาสามารถจดัการเรยีนการสอน 

และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และฝึกทักษะ 

พัฒนากระบวนการคิดให้กับนักเรียน โดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

ได้อย่างเหมาะสม มเีจตคติทีดี่ต่อบ้านเมอืง มีโอกาสท�าหน้าท่ีเป็นพลเมอืงท่ีด ีและมพีืน้ฐานชีวติท่ีมัน่คงและมคีณุธรรม  

โดยมีครูและนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา จ�านวน ๒,๑๑๑ คน 

	 	 ๖.๕.๒	 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ	เนตรนารี	และยุวกาชาด ดังนี้ ๑)	ลูกเสือ	เนตรนารี	

สามัญรุ่นใหญ่ เปิดโอกาสให้มีการสอบวิชาพิเศษตามความถนัด ความสนใจและความต้องการ สามารถน�าความรู้

และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ�าวันและการท�างานในอนาคต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน ๑๖๗ คน และ ๒)	 เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด	ฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 

ให้กับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ�านวน ๑๘ จังหวัด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�านวน ๑,๐๘๐ คน 

	 	 ๖.๕.๓	 ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 โดยด�าเนินการจัดท�า  

(ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ

มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม ซึ่งร่างฯ ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงบทบาท 

อ�านาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. ส่วนราชการและหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม  

ข้อก�าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ภายใต้หลกัการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ให้เป็นข้าราชการท่ีดมีจีริยธรรม  

เพื่อเป็นแนวทางใหห้น่วยงานน�าไปจัดท�าข้อก�าหนดจริยธรรมของตนเอง 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๖.๕.๔	 ด�าเนินโครงการเสริมสร ้างคุณธรรม	

จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	 (โครงการ

โรงเรียนสุจริต) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�าแนวทาง 

การด�าเนินโครงการฯ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

และจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ การน�าเสนอผลงาน การประกวด 

แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู ้ภายใต้โครงการฯ ระดับประเทศ  

และกจิกรรมเนือ่งในวนัต่อต้านคอร์รปัชนัสากล ท�าให้เกิดการแลกเปลีย่น 

เรียนรู ้ผลการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

ของแต่ละโรงเรียนและโรงเรียนน�าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้  

โดยมีโรงเรียนสุจริตต ้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 

ที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบให้โรงเรียน

และหน่วยงานอืน่ ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน น�าไปปรับใช้ 

ขยายผลในการเสริมสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม 

	 	 ๖.๕.๕	 ปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองด ี

โดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้

ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง มคีวามคดิเชงิบวกกบัการท�างานในองค์กรและการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ี 

ค�านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม การท�างานเป็นทมี การตระหนกัถงึสทิธเิดก็ การคุม้ครองเดก็จากการถกูล่วงละเมดิ 

การวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการรับมือและจัดการกับการล่วงละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียน รวมทั้ง 

สร้างแนวทางการจัดท�าแผนการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม สร้างสือ่ นวตักรรม ในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม 

ในโรงเรียน จ�านวน ๒ รุ่น ในสถานศึกษา จ�านวน ๕๘ โรงเรียน ประกอบด้วย รุ่นท่ี ๑ มีผู้เข้ารับการอบรม  

จ�านวน ๑๒๐ คน และรุ่นที่ ๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑๒๐ คน 

	 	 ๖.๕.๖ ด�าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้บริหาร ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จ�านวน ๑,๑๙๐,๐๐๐ คน และผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน ๗๒,๐๐๐ คน 

	 	 ๖.๕.๗	 พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่	 ๒๑	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส�านึก  

จิตอาสา และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชา มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณสมบัติ

ที่ส�าคัญในการเป็นนักการทูตน้อยที่ดีและเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

ด้วยการลงมอืปฏบิติัจรงิ (Active Learning) ท้ังนี ้ได้โอนจดัสรรงบประมาณ รอบที ่๒ ครัง้ที ่๑ โครงการยวุทตูความดี  

ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยโควิด-๑๙ ให้แก่โรงเรียน จ�านวน ๑๐๖ โรงเรียน  

โรงเรียนละ ๕,๗๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและถอดบทเรียนในรูปแบบวิจัยและสังเคราะห์

นวัตกรรมความดีเพื่อพัฒนานวัตกรรมความดี (Virtue Innovation Model) 
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๗.	 การจัดท�าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น	

 ๗.๑	 การจดัฝึกอบรมหลกัสูตรพัฒนาทักษะและเสรมิสร้างประสบการณ์ด้านอาชพีและพัฒนาคณุภาพชวีติ

ตามความต้องการของปัจเจกบุคคลและชุมชน ในลักษณะของการตอบสนองที่รวดเร็วและสอดคล้องตามนโยบาย

ประเทศไทย ๔.๐ เช่น การท�าขนมไทยเพือ่การค้า การแปรรปูอาหาร การตัดเยบ็เสือ้ผ้าสตร ีการดแูลสขุภาพผูส้งูอาย ุ

เทคนิคการพูดไลฟ์สด การนวดฝ่าเท้าและนวดไทยเพื่อสุขภาพ การเลี้ยงผึ้งโพรงป่า การตัดเย็บหน้ากากอนามัย 

จากผ้าทอกะเหรี่ยง บาริสต้ามืออาชีพ เทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน โดยมีผู ้เข้าร่วมรับการอบรม  

จ�านวน ๕,๒๖๕ คน 

	 ๗.๒	 การจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนฝึกอาชพีกรงุเทพมหานคร โดยมโีรงเรยีนฝึกอาชีพ จ�านวน ๑๐ แห่ง 

จัดการศึกษาในสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนท่ีสนใจ เช่น ผู้ว่างงานท่ีต้องการมีงานท�า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน  

และผู้ทีส่นใจจะศกึษาต่อด้านวชิาชีพตามความถนดั ความสามารถ เป็นทางเลอืกและเพิม่โอกาสในการประกอบอาชีพ 

ความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพให้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหารายได้ 

เพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว เช่น วิชาช่างยนต์ วิชาช่างไฟฟ้า วิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิชาอาหารและโภชนาการ  

วิชาเสริมสวย มีผู ้สมัครเรียน จ�านวน ๑๓,๘๑๙ คน และผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน�าความรู้ไปใช ้

ในการประกอบอาชีพและมีรายได้เสริม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๙


