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นโยบายที่ 4
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

---------------------------รั ฐ บาลตระหนั ก และให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ด้ ว ยคุ ณ ภาพคน คื อ หั ว ใจส าคั ญ
ของการขับเคลื่อนประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้าน
อย่างเป็นพลวัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร ที่นาพาประเทศ
สู่ไทยแลนด์ 4.0 การลดลงของอัตราการเกิดของประชากร ในขณะที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒ นากาลังคนให้มีสมรรถนะรู้เท่าทัน และปรับตัว
พร้อมรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในช่ ว งระยะเวลา 4 ปี ที่ ผ่ า นมา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา
เพื่ อ เร่ ง พั ฒ นางานการศึ ก ษาทั้ ง ระบบที่ ส อดรั บ การนโยบายรั ฐ บาลที่ มี เจตนารมณ์ ให้ ก ารศึ ก ษาเป็ น ฐาน
ในการพัฒนาคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีสมรรถนะ
สอคล้องกับความต้องการของพื้นที่และการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึง
ผู้ ข าดโอกาสทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง การบริห ารจั ด การศึ ก ษาให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้
การดาเนิ น การร่ว มกับ องค์กรภาครั ฐ ภาคประชาสั งคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่ว ไป ได้มี โอกาสร่วมจั ด
การศึกษาที่มีคุณ ภาพ และทั่วถึง เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ป รากฏ
ผลการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
๑. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การปฏิรูปครู
1.1.1 การผลิตและพัฒนาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดึงดูดและจูงใจให้เด็กและเยาวชนที่เป็นคนดี
คนเก่ง ได้เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูในสถาบันฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
ในภู มิ ล าเนาของตนเอง เพื่ อพั ฒ นาการศึ กษาในท้ องถิ่น และลดการโยกย้ าย ซึ่ งมี เป้ าหมายคั ด เลื อ กเข้าร่ว ม
โครงการ 10 รุ่น จานวน 48,374 คน โดยทยอยบรรจุเข้ารับราชการครูในภูมิลาเนาของตนเอง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙๒๕๖๘ ขณะนี้ได้คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการแล้ว จานวน ๘ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๒ คน ได้รับการบรรจุไป
แล้ ว ในช่ ว งปี ๒๕๕๙- ๒๕๖๑ จ านวน ๓ รุ่ น รวม ๙,๐๖๗ คน และอยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษา จ านวน ๕ รุ่ น
รวม ๑๕,๓๗๕ คน โดยจะทยอยบรรจุในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ซึ่งหลังการบรรจุแล้วจะมีการพัฒนาครูใหม่ของ
โครงการอย่างต่อเนื่องอีก ๒ ปี และเมื่อรับราชการครูครบ ๓ ปี จะมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในแต่ละรุ่น รวม ๑๐๐ ทุน
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2) การรับ ครูผู้ สอนในสาขาวิช าขาดแคลน เนื่อ งจากการสอบแข่งขัน บรรจุบุ คคล
เข้ารั บ ราชการครู ที่ผ่ านมาจะรับ เฉพาะผู้ ที่จบการศึกษา ระบบ ๕ ปี ในสาขาที่ ก.ค.ศ.รับรอง ซึ่งทาให้ บุ คคล
ที่จบการศึกษาระบบ ๔ ปี ที่เรียนในสาขาวิชาขาดแคลนไม่สามารถมาสอบเป็นครูได้ ดังนั้น จึงเปิดโอกาสให้คนเก่ง
ในสาขาขาดแคลนมาสอบเป็นครูได้ เพื่อจะได้นาความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับนักเรียน
3) จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อรองรับการคัดเลือกหลักสูตรพัฒนาครู โดยในปี 2560
ได้คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือก
หลักสูตรการพัฒนาครู และมีการรับรองหลักสูตร จานวน ๑,๔๖๐ หลักสูตร ปี 2561 ได้มีการรับรองหลักสูตร
การอบรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา สายงานการสอน จานวน 1,837 หลักสูตร 25 สาระเนื้อหา
มีห น่ วยจั ดอบรม จ านวน 614 หน่ ว ย กระจายอยู่ทั่ วประเทศ และมี การรายงานผลการจัดอบรมผ่ านระบบ
สารสนเทศแล้ว จานวน ๔,๕๔๗ รุ่น รวมจานวน 294,589 คน
4) โครงการคูป องครู การพัฒ นาครูในรูปแบบครบวงจร โดยรับหลักสูตรที่สถาบัน
คุรุพัฒนารับรองมาคัดเลือกให้เหมาะสมกับบริบทของครูในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ครูมีสิทธิ์เลือกหลักสูตรที่จะอบรมผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีส่วนกลางทาหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน
ทาให้ครูได้อบรมในหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของตน ซึ่งครูได้รับโอกาสในการพัฒ นาทุกคนทั่วถึง
ทุกโรงเรียน เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้าในโอกาสการเข้าถึงการพัฒนา รวมทั้งชั่วโมงการอบรมยังเชื่อมโยงกับ
การประเมินวิทยฐานะ ทั้งนี้ มีครูที่ลงทะเบียนในระบบ Training OBEC จานวน 356,052 คน จาก 1,207 หลักสูตร
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีครูได้รับการพัฒนา 175,987 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครูได้รับการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 274,264 คน
5) การพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สนับสนุนเครือข่ายพัฒนา
วิชาชีพของผู้ป ระกอบวิช าชีพทางการศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒ นาวิช าชีพแบบชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ในปี 2559 – 2561 จานวน ๑๔๔ เครือข่าย รวม ๗,๙๒๗ คน
และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยี Google Classroom
(e-PLC) ในปี 2560 - 2561 จานวน 22,142 คน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีครูที่นากระบวนการ PLC
ไปใช้ ในการพั ฒ นางาน รวมทั้ งสิ้ น 372,054 คน ส าหรั บ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 มี ก ารก าหนด
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามากกว่าร้อยละ 80
6) โครงการอบรมและพั ฒนาครู ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
(Boot Camp) เริ่ ม ด าเนิ นการในปี 2559 ด้ วยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งบริ ติ ช เคานซิ ล ประเทศไทย และ
กระทรวงศึกษาธิการ จากนั้ น ได้ขยายผลโครงการด้ว ยการจัดตั้งศูนย์พั ฒ นาครูด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) จานวน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย โดยมีผลการดาเนินงานทั้งใน
ด้านปริม าณและคุ ณ ภาพ มีค รูที่ เข้ารับ การอบรมทั้ งสิ้ น 10,215 คน รวมทั้งพั ฒ นาวิท ยากรแกน า (Master
Trainer : MT) ที่ มี ศั ก ยภาพในการเป็ น วิท ยากรและปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในศู น ย์ อ บรมทั้ งสิ้ น 43 คน ตลอดจนเกิ ด
เครือข่ายการทางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จากการดาเนินงานดังกล่ าวส่ งผลให้ครูมีการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมในการสอนที่ เน้ น การใช้ ภ าษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร (Communicative Approach) มี ค วาม
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กระตือรือร้นในการสอนมากกว่าเดิ ม ส่ วนครูที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ มีความรู้ ทักษะและมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น มีพัฒ นาการในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครู และผู้เรียน
นอกจากนี้ ได้ พั ฒ นาทัก ษะการใช้ภ าษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร (Communicative
Approach) ในโรงเรียนเอกชน ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2560 จานวน 576 คน และจากการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนเอกชน พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.97
7) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพครู โรงเรี ยนเอกชน เพื่ อให้ ผู้ บ ริห าร ครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาเอกชนสามารถเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้คาปรึกษาและ
ชี้แนะ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยในปี 2561
มีผู้เข้ารับการพัฒนารวม 33,998 คน มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)
และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ
8) โครงการพัฒนาวิทยฐานะ ปรับระบบการพัฒนาวิทยฐานะให้สอดคล้องกับภาระงานสอน
ที่ แ ท้ จ ริ ง ในห้ อ งเรี ย น ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพเด็ ก โดยตรงเป็ น ระบบที่ มี ค วามยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ตอบแทนครู ที่ มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจสอนนักเรียนและมีการปรับปรุง พัฒนาความรู้และทักษะการสอนเพื่อประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้ง
โดยได้เริ่มประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
9) การจ้ างครูธุรการ เพื่ อให้ ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่
จึ งมี น โยบายให้ มี ก ารจ้ างผู้ ป ฏิ บั ติ งานธุ รการท าหน้ าที่ แทนครู ให้ ค รบทุ กโรงเรี ย นทั่ ว ประเทศ โดยส านั กงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ นฐาน ได้ จั ดสรรอั ตราจ้ างผู้ ปฏิ บั ติ งานธุรการให้ แก่ โรงเรีย นกว่า 17,906 อั ตรา
เป็ นเงินงบประมาณกว่า 2,000 ล้ านบาท เพิ่ มจากที่ได้รับงบประมาณในการจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวน 11,801 อัตรา โดยเป็นการจ้างตลอดปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562
1.1.2 การดูแลคุณภาพชีวิตครู
1) โครงการปรั บปรุ งบ้ านพั กครู ซ่ อมแซมบ้ านพั กครูทั่ วประเทศ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – 2561 แล้วเสร็จ จานวน 7,311 หลัง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และเพื่อสร้างขวัญกาลังใจแก่ครูผู้สอน
2) การคืนดอกเบี้ยโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ให้ครู โดยการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ระหว่างสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) กับธนาคารออมสิน ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้กู้โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ตามบันทึก
ข้ อตกลงเดิ ม โดยส านั กงาน สกสค. ไม่ ขอรั บเงิ นสนั บสนุ นของแต่ ล ะโครงการที่ ธนาคารออมสิ นจ่ ายให้ ภ ายใต้
ข้อตกลงเดิม แต่ให้ธนาคารออมสินนาเงินดังกล่าวไปลดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ ๐.๕๐ - ๑.๐๐ บาท ให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดี
ไม่มีหนี้ ค้างช าระ ซึ่ งมี ครูที่ ได้รั บประโยชน์ ๔๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ และให้ เริ่ มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน
๒๕๖๑ เป็นต้นไป
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3) อุดหนุนเพิ่มเงินเดือนให้ครูโรงเรียนเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็น ชอบเพิ่มเงินสมทบเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน ๗๘๐ ล้านบาทต่อปี หรือ ๗๕๐ บาทต่อเดือน
เพื่อช่วยลดภาระรายจ่า ยโรงเรียนเอกชนในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนกว่า ๒ ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน
๒๑% ของนักเรียนทั้งประเทศ
1.2 การเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
1.2.1 ติ วฟรี ดอทคอม เป็ นสื่ อในรู ปแบบ E-learning Platform ติ วข้ อสอบ O-NET ระดั บชั้ น
ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖, มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โดยนาติวเตอร์ชื่อดังมาสอนเทคนิค เคล็ดลับ
ในการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็ นการเรียนเสริมนอกบทเรียน นอกจากนี้ ยังมีคลังข้อสอบต่าง ๆ ให้ นักเรียนได้เตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ โดยได้รับความร่วมมือในการดาเนินการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เป็นการสร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1.2.2 โครงการการศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (Distance Learning TV : DLTV)
ครอบคลุมโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ โดยโรงเรียนขนาดเล็กนา DLTV ไปใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหา
คุณภาพการศึกษาตกต่า เนื่องจากขาดแคลนครู มีโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จานวน 15,369 แห่ง
โรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนทั่วไปร้อยละ ๐.๑๘
รวมทั้งสามารถลดปัญหาการขาดแคลนครู และครูจบไม่ตรงเอกได้
1.2.3 การต่อยอดการศึกษาทางไกลสาหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT)
แก้ปั ญหาความเหลื่อมล้า และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย ๕ รูปแบบ คือ ๑) DLIT
Classroom ๒) DLIT Resources การเรียนการสอน ๓) DLIT Library ๔) DLIT Professional Learning Community
: DLIT PLC และ ๕) DLIT Assessment ระยะต่ อไปจะด าเนิ นการส่ งผ่ านวี ดิ ทั ศน์ การสอนของห้ องเรี ยนคุ ณ ภาพ
๑,๒๐๐ ตอน ไปยั งโรงเรี ย นทั่ วประเทศ และสนั บสนุ น เครื่ องมื อสร้ างการเรี ยนรู้ DLIT (DLIT Learning Tools)
ผ่ า นระบบ Web Application ให้ กั บ นั ก เรี ย น ครู ตลอดจนบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามากกว่ า ๑ ล้ า นบั ญ ชี
แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมีโรงเรียนที่นา DLIT มาใช้ จานวนทั้งสิ้น 15,553 แห่ง
1.2.4 การจั ดการศึ กษาส าหรั บผู้ อยู่ นอกระบบโรงเรี ยน เร่งจั ดการศึ กษานอกระบบระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งมี คุ ณ ภาพให้ กั บ ประชากรวั ย แรงงานที่ ไ ม่ จ บการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ โดยใน
ปี ๒๕๖๐ เน้ นกลุ่ มเป้ าหมายทหารเกณฑ์ มี ผู้ ลงทะเบี ยนเรียนการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จ านวน ๑,๑๔๕,๐๑๑ คน
และจะดาเนินการในเรื่องของสอบหน้าจอ (E - exam) และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อเร่งยกระดับ
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชาชนต่อไป
1.2.5 โครงการศูน ย์ฝึกอาชีพ ชุมชน จัดการศึกษาอาชีพ ให้ กั บประชาชน เน้น การเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ พัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ รวมทั้งเร่งสร้างโอกาสทางอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดฝึก
อาชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนในรู ป แบบกลุ่ ม สนใจหรื อ รู ป แบบชั้ น เรี ย นวิ ช าชี พ ทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และระยาว
ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการฝึกอาชีพระยะสั้นทั่วประเทศ ปีละกว่า 500,000 คน ซึ่งผู้จบหลักสูตรร้อยละ 50
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สามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพตนเองได้ และร้อยละ 15 สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้ โดยในปี 2561 มีผู้เข้ารับ
การฝึ กอาชีพ จ านวนทั้ งสิ้ น 849,914 คน และในปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการจะมุ่งเน้น กลุ่ ม เป้ าหมาย
ฝึกอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1.2.6 โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐที่เริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่ปี 2559 โดยร่ วมมือกับ ภาคเอกชนให้ มีส่ วนร่วมในการพัฒ นาสถานศึกษา เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าทาง
การศึกษา ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียน รุ่นที่ 1 จานวน 3,351 แห่ง
และ รุ่นที่ 2 จานวน 1,257 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่พร้อมจะรองรับโรงเรียนเครือข่ายต่อไป
1.2.7 โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก ลดความเหลื่อมล้าของโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยจับคู่พัฒนาร่วมกับโรงเรียน
ขนาดเล็กอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีโรงเรียนแม่เหล็ก 294 แห่ง และโรงเรียนเครือข่าย 474 แห่ง
๑.๒.๘ ด าเนิ นโครงการกองทุ นเงินให้ กู้ ยืมเพื่ อการศึ กษา (กยศ.) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มีการใช้จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว ๑๖,๑๐๙.๗๙ ล้านบาท โดยผลการดาเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้กยู้ ืม จานวน ๕๑๕,๑๒๙ คน เป็นเงิน ๒๕,๑๖๘.๕๑ ล้านบาท จากสถานศึกษา ๓,๑๐๙ แห่ง
๑.๒.๙ ดาเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัด เป็นการใช้กีฬาเป็นสื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ค้ น หาความสามารถตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริงด้ านกี ฬ าพร้อ มกั บ พั ฒ นาศั ก ยภาพของเยาวชน
เพื่อสนั บ สนุ น ความสนใจและความสามารถด้านกีฬ าของเด็กและเยาวชนควบคู่กับการศึกษา เพื่อตอบสนอง
ทางเลื อ กในการศึ ก ษาต่ อ และการประกอบอาชี พ ต่ อ ไปในอนาคต เริ่ม ด าเนิ น การตั้ งแต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘
มีโรงเรียน จานวน ๑๒ แห่ง นักเรียน ๑,๔๓๖ คน โดยโรงเรียนกีฬาจะเป็นโรงเรียนประจา หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนจะใช้หลักสูตรแกนกลางและเพิ่มการเรียนกีฬาอีกร้อยละ ๔๐
๑.๒.๑๐ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยจัดให้โรงเรียนมี high-speed internet ร้อยละ
๙๙.๙ ของโรงเรียนทั้งหมด ใช้งบประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และพัฒนาระบบ PISA Online เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ให้กับนักเรียน การพัฒนาการประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษ (English Assessment) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ British Council เพื่อใช้ในการ
ประเมิ น ๔ ทั กษะ ได้ แก่ การฟั ง การพู ด การอ่ านและการเขี ยน รวมถึ งการพั ฒ นา Big Data ส าหรับโรงเรียน
โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ดาเนินการ
๑.๒.๑๑ การพั ฒ นาและขยายบริ ก ารของศู น ย์ เรี ย นรู้ ดิ จิ ทั ล (IPST Learning Space)
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการ
เรีย นรู้ โดยเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณ ภาพและความถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และ
เรีย นรู้ ร่ว มกัน ได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทั้ งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย ผ่ านเว็บ ไซต์ http://learningspace.ipst.ac.th
โดยมีผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัล จานวน 8,409,127 คน
1.3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
1.3.1 โครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นา (Partnership School) เพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ น
การปฏิ รูป การศึ กษาตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเปิ ด ให้ ภ าคเอกชน ประชาสั งคม และประชารัฐ เข้ามา
มี บ ทบาทในการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นมากขึ้ น เบื้ อ งต้ น มี โ รงเรี ย นสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ 50 แห่ ง
เพื่อให้ผู้สนับสนุนภาคเอกชนจาก 12 หน่วยงาน เข้ามาร่วมพัฒ นาโรงเรียน โดยมีความคล่องตัวใน 3 ด้าน คือ
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อิสระในการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเอง และมีการตรวจเยี่ยม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จานวน 12 แห่ง ในพื้นที่ 9 จังหวัด
1.3.2 กาหนดวิธีการใหม่เพื่อการคัดเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้ผู้มีความสามารถมาดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยเป็นการคัดเลือกที่ใช้การประเมินความรู้ (K) ทักษะ (P1) ผลงาน (P2) ศักยภาพ (P3) แบบ ๓๖๐ องศา
และประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการศึกษา (P4) (ทดลองงาน) เป็นเวลา ๑ ปี ไม่มีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
รายละเอียดตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยการดาเนิน งาน
ที่ผ่านมา ได้คัดเลือกผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ดารงตาแหน่งใหม่ จานวน ๑๑๐ คน (ประมาณ
ร้อยละ ๕๐ ของจานวนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด)
1.3.3 ปรับวิธีการประเมิน และการประกันคุณ ภาพสถานศึกษา ร่วมกับ สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นจริง ลดภาระงานของครู และ
นาผลการประเมินไปต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ รวมทั้งหน่วยงานทาหน้าที่สอดคล้องและไม่ซ้าซ้อนกัน โดยใน
ปี ๒๕๖๑ ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ ที่เกิ ดจากการระดมความเห็นร่วมกัน
จากทุกภาคส่วน ซึง่ การประเมินในรูปแบบใหม่ มีระบบการประเมินที่ชัดเจน ดาเนินการโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้ประเมินปัญหาการจัดการศึกษาของตนเอง ทาให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบคุณภาพการศึกษา
ในปัจจุบัน และสามารถวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษานั้น ๆ ได้
1.3.4 การประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ และกระทรวงศึกษาธิการได้จัดประชุมแถลงแผนฯ ทั้งส่วนกลาง
และ ๔ ภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนเมษายน –
มิถุนายน ๒๕๖๐ และขณะนี้ได้ดาเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ สู่การปฏิบัติ
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน จานวน ๒,๐๐๐ คน
1.3.5 การจั ด ทาแผนพั ฒ นาการศึกษาระดั บภาคของกระทรวงศึกษาธิ การ ดาเนิน การ
ต่อจากการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Pre-Ceiling) ของแผนงานพัฒนา
พื้นที่ระดับ ภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒ นาภาค
(อ.ก.บ.ภ.) ทั้ง ๖ ภาค แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค ทั้ง ๖ ภาค
มีกรอบและแนวทางการจัดทาแผนบูรณาการที่มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวทางดาเนินงาน
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อ ให้ เกิด ผลในทางปฏิ บั ติ ข องการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการด าเนิ น การ
ในทุกพื้นที่จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
1.3.6 การป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
การแก้ไขปัญหาการทุจริต อย่างจริงจัง โดยมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ปปช. และ ปปง. เพื่อร่วม
ดาเนิ น งานด้านการปราบปรามการทุ จ ริต ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น และได้ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
ขับเคลื่อนแก้ไขปั ญหาการทุจริต กระทรวงศึกษาธิ การ มีองค์ประกอบที่ครอบคลุมทั้ง ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการ การดาเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากเร่งรัดการดาเนินการทางวินัยแล้วยังเร่งรัดการดาเนินการทางละเมิด และเร่งรัดคดี
ปกครอง และคดีอาญา เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าที่กระบวนการขั้นตอนใด พร้อมทั้งมีการกาหนดกรอบระยะเวลา
ของการดาเนินการ โดย ปี 2561 ได้เร่งรัด คดีต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน รวมถึงดาเนินการป้องกัน
การทุจริตในโครงการสาคัญ ดังนี้
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1) ปราบปรามทุจริต กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ๗๗ ล้านบาท ได้ดาเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อหาผู้กระทาความผิดโดยได้แจ้งผลกับผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ปปช. และ ปปง. แล้ว ปราบปรามทุจริต MOE Net
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการ MOENET และได้ส่งเรื่องไปยัง ปปช. ปปง. และ สตง. แล้ว ปราบปราม
ทุจริตการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอควาเรียม สงขลา ได้ดาเนินการตรวจสอบการทุจริตในโครงการดังกล่าว
ใกล้แล้วเสร็จ และดาเนินการงานต่อเนื่องโดยวางแผนก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนโอนภารกิจในการดาเนินการ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2) การแก้ ไขปั ญ หานั กเรี ยนซ้ าซ้ อ นในการเบิ กจ่ ายเงิน อุดหนุ น ค่ า ใช้จ่ ายรายหั ว
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคเรียนที่ ๑) กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทาง หลักเกณฑ์การบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสถานศึกษา หน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดให้มีความสอดคล้องกับ
กระทรวง โดยการรวบรวมข้อมูลของนักเรียน นักศึกษา ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึก ษาทุกสังกัด
ทั้งในและนอกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และประมวลผลความซ้าซ้อนของรหัสประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
โดยรหั สประจ าตัว ๑๓ หลักที่ซ้าซ้อน ได้มอบหมายให้ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบการมีตัวตนจริง
ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู้ เรี ย นในสถานศึ ก ษา โดยในระยะที่ ๒ (ตุ ล าคม ๒๕๖๑) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ของสถานศึกษา จะดาเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว โดยจะรายงาน
ผ่านระบบสารสนเทศที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้นต่อไป
3) ปีแห่งการไร้แป๊ะเจี๊ยะ สพฐ. ร่วมกับ ปปช. ประกาศให้ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ต้องไม่มีการร้องเรียน เรื่องการเรียกจ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะในโรงเรียน โดยออกมาตราการป้องกันการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจ
อย่างต่อเนื่อง
4) โครงการอาหารกลางวัน ได้มอบหมายศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทุกจังหวัด ตรวจติดตามการดาเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนในจังหวัด ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ และมีแนวทางการตรวจติดตาม
การด าเนิ น งาน ดั ง นี้ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ้ ม ครองโภชนาการของนั ก เรี ย น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตาม
การดาเนินการอาหารกลางวันของโรงเรียน ให้ศึกษาธิการจังหวัดประสานการตรวจติดตามกับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนราชการในจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น และนาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นวาระ
เร่งด่วนเพื่อกาหนดมาตรการป้องกันในระยะยาว รวมทั้งสั่งการให้โรงเรียนจัดเมนู อาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม
Thai School Lunch และก าหนดให้ ภาวะโภชนาการของนั กเรียน เป็ นตั วชี้ วั ดของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษา
1.3.7 การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคี รีขันธ์
กระทรวงศึกษาธิการได้ป ฏิรูป การบริห ารจัดการ เพื่อพัฒ นาอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ หว้ากอ โดยบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจั งหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ในการพัฒ นาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ
ด้านวิชาการ ด้านการให้บริการ และด้านบริหารจัดการ
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1.3.8 การสร้างการรับรู้การดาเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ การสร้างการรับรู้การดาเนินงาน
ผ่ า น Social Media ได้ แ ก่ Facebook page : ศธ ๓๖๐ องศา, สพฐ., Line รวมทั้ ง การจั ด ประชุ ม สั ม มนา
เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ผลการด าเนิ น งานด้ า นการศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ภ าคเอกชน/
สถานประกอบการ เพื่อให้ภาคเอกชนเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการดาเนินงานด้านการศึกษาของรัฐบาล
1.4 การผลิตและพัฒนากาลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
1.4.๑ อาชีวศึกษามาตรฐานสากล ยกระดับมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้ เทียบเท่า
ประเทศที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงในด้านการจัดอาชีวศึกษา โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์การวิชาชีพ รวมทั้ง
สถานประกอบการขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านั้น ในการพัฒนานักศึกษา สถานศึกษาให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ได้แก่ ความร่วมมือกับ ในการคัดเลือกนักศึกษากับประเทศญี่ปุ่น เป็นข้อเสนอจาก JETRO และหอการค้าญี่ปุ่น
ที่จะขอให้ประเทศไทยผลิตกาลังคนสนับสนุนภาคเอกชนญี่ปุ่นที่มาลงทุน ในประเทศไทย โดยจะมีการจาลองรูปแบบ
KOSEN มาใช้ ในสถานศึ กษาไทย ฯลฯ และมี ความร่ว มมื อกั บสถาบั น ITE ประเทศสิ งคโปร์ เพื่ อพั ฒ นาครูด้ าน
การพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา ในหัวข้อ Design Thinking Immersion & Entrepreneurship for Innovation
ทั้งนี้มีจานวนสถานศึกษาต้นแบบในการจัดอาชีวศึกษาตามมาตรฐานสากล 41 แห่ง (KOSEN 2 แห่ง / อังกฤษ
5 แห่ง / ITE สิงคโปร์ 34 แห่ง) มีครูที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบมาตรฐานสากล 309 คน และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็นและวิชาชีพ
ตามหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะ 5,941 คน
1.4.2 โครงการอาชี ว ะอาสา ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาได้ ใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะจาก
ในห้องเรียนมาปฏิบัติงานจริง และได้รับใช้สังคมอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา จานวน ๒๕2 ศูนย์
อานวยความสะดวกให้ประชาชนตามเส้นทางหลักและสายรองทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ มีนักเรียนนักศึกษา และคณะครู จากสถานศึ กษาในสังกัดทั่วประเทศ ประมาณ ๒1,168 คน
ให้บริการในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ เติมน้ากลั่น
เติมน้ามันเครื่อง/น้ามันเบรก/น้ามันคลัตช์ เพื่ อรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางจราจรอันนาไปสู่
การบาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต นอกจากนี้ ได้ มี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุ ม ชนตามความต้ อ งการของชุ ม ชน
(ศูนย์เคลื่ อนที่ตามพื้นที่ที่กาหนด) 1,000 ศูนย์ ยกระดับและเพิ่มศักยภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่ อชุมชนแบบถาวร
ประจาจังหวัด (ศูนย์เดิม) 80 ศูนย์ จานวน 2,008 คน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(40 คน/1 ศู น ย์ เคลื่ อ นที่ ต ามพื้ น ที่ ที่ ก าหนด) 15,694 คน มี ป ระชาชนผู้ รั บ บริก ารซ่ อ ม (100 คน/1 ศู น ย์
เคลื่ อ นที่ ต ามพื้ น ที่ ที่ ก าหนด) 139,467 คน และได้ รั บ ความรู้ ด้ า นสร้ า งและพั ฒ นาวิ ช าชี พ เบื้ องต้ น
(30 คน/1 ศูน ย์ เคลื่อนที่ตามพื้ น ที่ที่กาหนด) 40,034 คน มี จานวนหมู่บ้านที่รับบริการ (2 หมู่บ้าน/1 ศูนย์
เคลื่อนที่ตามพื้นที่ที่กาหนด) 7,739 หมู่บ้าน
1.4.3 โครงการห้องเรียนอาชีพ (OBEC Career Program) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความถนั ดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้น
การฝึ ก ทั ก ษะประสบการณ์ เพื่ อ เตรี ย มตั ว เข้ าสู่ อ าชี พ เรี ย นจบแล้ ว มี อ าชี พ รองรั บ ทั น ที สามารถสร้ างอาชี พ
ให้ สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้ โดยใน ปี ๒๕๖๐ มีโรงเรียนนาร่อง จานวน ๖ แห่ง อยู่ในพื้นที่โครงการเมือง
ต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และปัตตานี) จานวน ๓ แห่ง และอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เชียงราย
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ตาก) อีก ๓ แห่ ง ทั้งนี้ แต่ละโรงเรียนได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้ องเรียนอาชีพ
ร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพื้นที่ โดยมีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ
ขั้ นพื้ น ฐาน (Basic Modern Business Administrative : BMBA) ทั กษะอาชี พ ที่ ส นใจ และ สอดคล้ องกั บ บริ บ ท
ในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้วยการฝึกงานจริงในช่วงปิดภาคเรียน
ควบคู่ไปกับการปลู กฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมที่ ดี เมื่ อส าเร็จการศึ กษา ผู้เรียนจะได้รับวุฒิ การศึ กษาตามหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วย
1.4.4 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1) ปรั บ ปรุ ง กรอบคุ ณ วุ ฒิ แห่ ง ชาติ และวางแผนผลิ ต ก าลั ง คนให้ ส อดคล้ อ ง
กับตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ เน้นการพัฒ นาฝีมือแรงงานไทยให้ มีศักยภาพรองรับเขตพัฒ นาพิเศษ
ภาคตะวั น ออกเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ และประเทศไทย ๔.๐ ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว ๑ สาขา คื อ อาชี พ
ช่างอากาศยาน และอยู่ระหว่า งจัดทาแผนการผลิตและพัฒ นากาลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ๗ กลุ่มสาขา
อาชีพที่มีความจาเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ ด้านโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารและดิ จิ ทั ล คอนเทนต์ อาหารและเกษตร
ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และแม่พิมพ์
2) พั ฒ นาสถานศึกษาขั้น พื้ นฐานรองรับ เขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก ด้ านภาษา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพ ๑๐ อุตสาหกรรม และโรงเรียนเอกชนต้นแบบ เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้แก่ สร้างโรงเรียนเตรียมนวัตกร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร KOSEN จากประเทศ
ญี่ปุ่น รับนักเรียนปีละ ๘๐ คน จานวน ๖ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๕๔๐ คน และให้ทุนไปศึกษาต่อที่สถาบัน KOSEN ประเทศ
ญี่ปุ่น ดาเนินโครงการสัตหีบโมเดล ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยร่วมกับองค์กรวิชาชีพ
และสถานประกอบการ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ มีนักเรียน นักศึกษา จานวน 126 คน
3) ดาเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเ ศษภาคตะวันออก
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จานวน 13 แห่ง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
อาชีวศึกษา และรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) สาหรับวางแผนการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยมีภารกิจ ๑) จัดทาฐานข้อมูลกลาง อาทิ ข้อมูล
ความต้องการกาลังคนอาชีวศึกษา ข้อมูลนักเรียน จาแนกรายสาขาที่เป็นที่นิยมและสาขาที่ไม่มีผู้เรียน ๒) ส่งเสริม
สมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ เช่น การเปิดหลักสูตร S-Curve และหลักสูตรพัฒนาครู ๓) ส่งเสริมการ
ระดมทรัพยากรและความร่วมมือ มีองค์กรนิติบุคคลลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ๗,๒๕๘ ความร่วมมือ ๔)
จัดการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับ การมีงานทา อาทิ ส่ งเสริมสนับสนุนการมีงานทาและการมีรายได้ระหว่างเรียน
๗๗๘,๖๙๒ คน ส่งเสริมการเป็น ผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ ใช้นวัตกรรม ๔,๑๖๐ คน ๕) วิจัยและพัฒ นา
โดยการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีผลงาน ๑,๐๘๐ ชิ้น
และ ๖) ประสานงานและสร้างการรับรู้ โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยผลิตกาลังคน รวมทั้งสร้างการรับรู้
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ได้นาการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ไปเป็นต้นแบบขยายผลจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (TVET Career
Center) ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จานวน 18 แห่ง ภายใต้แนวคิด 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด
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4) ดาเนินการด้านความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ (1) ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาการรถไฟหวู่ฮั่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พัฒนาหลักสูตรระบบขนส่งทางราง (2) ร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ปวส. สาขางานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม สาขางานตู้รถไฟ และสาขางานซ่อมบารุง
ระบบราง และ (3) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย คาร์เนกีเมลลอน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา เข้ามาจั ดการศึ กษาร่ว มกับ สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง
ในรูป แบบสถาบั น ร่ว ม ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลั ยซีเอ็มเคแอล ความร่ว มมือกันระหว่าง National Institute of
Technology, Japan หรื อ KOSEN ที่ จ ะเข้ า มาจั ด ตั้ ง สถาบั น KOSEN จ านวน 2 แห่ ง เปิ ด สอนหลั ก สู ต ร
Electrical Engineering (E&E) ฯลฯ
1.4.5 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบดาเนินการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า และภาษาจีน ให้ แก่ประชาชนทั่วไป
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 16,442 คน และสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ให้ กั บ ก าลั งคนตามความต้ อ งการของประชาชน เช่ น การพั ฒ นาภาษา การฝึ ก อบรมวิช าชี พ ระยะสั้ น และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
2) วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปิดหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตร
ประกาศนียบัตร และหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น ตั้งแต่ 45 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในพื้นที่ให้มีศักยภาพ และสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน อาทิ หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรฝึกอบรม
ด้ า นอาชี พ ได้ แ ก่ การนวดแผนไทยเบื้ อ งต้ น ช่ า งประดั บ อั ญ มณี พื้ น ฐาน และช่ า งซ่ อ มเครื่ อ งปรั บ อากาศ
แบบแยกส่วน
3) จัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกรอบการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช การแปรรูปอาหาร
ภาษาในการสื่ อ สาร-ธุ ร กิ จ ศาสนาและการอยู่ ร่ ว มกั น ในประเทศไทย และสถิ ติ ก ารค้ า ชายแดน เป็ น ต้ น
รวมทั้งฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
4) การด าเนิ นการอื่ น ๆ อาทิ มหาวิ ทยาลั ยทั กษิ ณต่ อเติ มศู นย์ ปฏิ บั ติ การดนตรี และ
หอศิลปะการแสดง ต.เขารูป ช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และปรับปรุงห้องน้าและอาคารที่จอดรถ ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดาเนินการจัดหาเครื่องมือพื้นฐานที่จาเป็นในการขึ้นรูป
และทดสอบสมบั ติ ย างพารา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ การใช้ ง าน และการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากยางพารา
ให้ กว้างขวางและแพร่ห ลายมากขึ้น ทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้ เคียง และให้ บริการทางการแพทย์
แก่ประชาชนในพื้นที่
1.4.6 โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ จัดหลักสูตรอาชีวะพันธุ์ใหม่ที่เน้นผลิตช่างในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ ๖ สาขา ได้แก่ สาขาวิชาช่างอากาศยาน สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง สาขาวิชาเมคคาทรอ
นิ กส์และหุ่ น ยนต์ สาขาวิช าหุ่ น ยนต์เพื่ อการอุตสาหกรรม สาขาวิช าโลจิส ติ กส์ และสาขาวิช าเกษตรก้าวหน้ า
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มีวิทยาลัยอาชีวะเข้าร่วมทั้งหมด ๒๗ แห่ง เป้าหมายการผลิต ๘,๕๐๐ คน ใน ๕ ปี โดยหลักการสาคัญคือ 1) เป็น
การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อรองรับอุตสาหกรรม First S Curve และ New S Curve
2) การพัฒนาและใช้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานนานาชาติ 3) การจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สถานประกอบการเป็น ฐานที่เรียกว่า WIL (Work Integrated Learning) แบบเข้มข้น ทั้งนี้มีการดาเนินการ
อบรมและพัฒ นาครูผู้ สอนร่วมกับ มหาวิทยาลัย คือ สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบั ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.4.7 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะสูง สาหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine
ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้ งทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศที่ มุ่ งสู่ อุ ตสาหกรรมที่ มี ศั กยภาพ (First S Curve)
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S Curve) มีสถาบันอุดมศึกษาเริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2561
จ านวน ๑๙ แห่ ง โดยจั ด หลั ก สู ต รส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี แ ละปริ ญ ญาโท ประเภทปริ ญ ญา (Degree)
๘๑ หลักสูตร มีนักศึกษารวม ๒,๖๙๖ คน และประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) ๑๗ หลักสูตร มีนักศึกษา
รวม ๔๖๑ คน
1.4.8 Smart Farmer อาชีวศึกษา ส่งเสริมองค์ความรู้ ปรับระบบส่งเสริมการพัฒ นาและ
การให้บริการแก่เกษตรกรใหม่ รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer ให้กับเกษตรกร
ในปี ๒๕๖1 ได้ ดาเนิ น การโดยสถาบั น เกษตร 4 แห่ ง มี เกษตรกรเข้าร่ว มจานวน ๕,๖๐๐ คน โดยได้ จัดสรร
งบประมาณให้วิทยาลัยเกษตร จานวน 45 แห่ ง และดาเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีจานวน
4 หลักสูตร มีความยืดหยุ่นตามบริบท ประกอบด้วย เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ IT การตลาด ภาวะผู้นา แปรรูปผลิตภัณฑ์
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จานวน 6,720 คน
นอกจากนี้ ได้ ส่ งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ยผ่ านโครงการ
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยการขับเคลื่อนนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้เป็น “Smart
Farmer” ดาเนินการจัดอบรมประชาชนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ บริบทและความ
ต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ใน กศน.ตาบล/แขวง จานวน 7,424 แห่ง รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 74,204 คน
เพื่อจะพัฒ นาไปสู่ การเป็ น Smart Farmer ที่เหมาะสมกับชุมชน รวมทั้ งอยู่ระหว่างผลิ ตสื่ อวีดิทัศน์ให้ ความรู้
ด้านการเกษตร จานวน 52 ตอน เพื่อนาไปเผยแพร่ สู่ กศน.ตาบล/แขวง แห่งละ 2 ชุด รวมทั้งสิ้น 14,848 ชุด
1.4.9 ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพิ่มจากปีที่ผ่านมาอีก
๑๐๐ แห่ง ได้ดาเนินการ ดังนี้ (1) อบรมครูฝึกในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง จานวน 540 คน (2)
พัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคี หลักสูตร 40 ชั่วโมง จานวน 212 คน (3) พัฒนาศักยภาพครูนิเทศต้นแบบระบบ
ทวิภาคี จานวน 321 คน (4 )พัฒ นาศักยภาพรองผู้อานวยการที่ดูแลงานด้านทวิภาคี และหัวหน้ างานทวิภาคี
ต้นแบบ จานวน 364 คน (5) พัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอนระบบทวิภ าคี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล จานวน 229 คน (6) การจัดทาฐานข้อมูลการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเชื่อมโยงด้าน Demand และ Supply มีผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จานวน 412 คน และ (7) การพัฒนาครูต้นแบบเพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์
รายวิ ช าทวิ ภ าคี ทุ ก ประเภทวิ ช า จ านวน 174 คน ทั้ งนี้ มี ผู้ เรี ย นในระบบทวิ ภ าคี จ านวน ๑39,727 คน
และมีสถานประกอบการ จานวน 36,801 แห่ง
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1 .4 .1 0 ก ารป รั บ ภ าพ ลั ก ษ ณ์ อ าชี ว ศึ ก ษ า โค รงก าร Excellent Model School
โดย Re-branding พัฒ นาสถานศึกษาต้นแบบ และสร้างมาตรฐานอาชีวศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและ
ความเชี่ ย วชาญตรงตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ โดยร่ ว มกั บ สถานประกอบการ ๑๔ บริ ษั ท
มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๖๘ แห่ง ดาเนินการใน ๓๓ สาขาวิชา/สาขางาน
1.4.11 การศึกษาระบบโคเซ็น (KOSEN) จัดทาบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของไทยให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การก่อตั้งสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็น (KOSEN) ในประเทศไทย
และสนับ สนุน นั กเรียนนั กศึกษาไทยในการไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็ น (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น 2) ส่ งเสริม
การแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นให้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ได้ดาเนิน โครงการทุนการศึกษาต่อ Advance Course ในสถาบัน KOSEN
เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษานาร่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ต่อเนื่อง ๕ ปี) ตามมาตรฐาน KOSEN โดยได้จัดทาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามมาตรฐานโคเซ็น
ใน ๒ สาขาวิ ช า ประกอบด้ ว ย สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเทคโนโ ลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ขณะนี้ได้นักศึกษา
ตามเป้ าหมายคือสถานศึกษาละ ๒๐ คน ซึ่งนักศึกษาเหล่ านี้จะได้รับทุนไปศึกษาต่อในสถาบันศึกษา KOSEN
ประเทศญี่ ปุ่ น ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษาที่ ๔ และ ๕ นอกจากนี้ ได้ มี ก ารจั ด อบรมครู ข องสถานศึ ก ษาน าร่ อ ง
๑๓ หลักสูตร ภายในปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ขณะนี้ดาเนินการไปแล้ว ๙ หลักสูตร
1.4.12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment :
Vocational Boot Camp (E to E) การจั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตรวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ฐานสมรรถนะ (ระยะเวลา ไม่ เกิ น
๒ เดือน) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ปวช. นักศึกษา ปวส. ชั้นปีสุดท้าย และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ ให้เกิดสมรรถนะและความชานาญในวิชาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ผ่านมาได้ดาเนินการจัด
ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๓ ครั้ง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวนกว่า 124,๐54 คน (ปี พ.ศ.2560 จานวน 60,820 คน
และ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 63,234 คน) ในสถานศึ กษา ทั้ งภาครั ฐและเอกชนทั่ วประเทศ โดยจั ดฝึ กอบรม
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการ จัดหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) หลักสูตรที่สอดคล้องกับกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ (New Engine of Growth : S-Curve, New S-curve) (๒) หลั ก สู ต รตามความต้ องการท้ องถิ่ น (Local
Needs และ SMEs)
1.4.13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศ ที่ มี ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ดี เ ด่ น ได้ เข้ า ร่ ว มการประกวดเพื่ อ รั บ การคั ด เลื อ กผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
และผลงานของผู้ ได้ รั บ การคั ดเลื อกจะถู กส่ งเข้ าร่ว มประกวดในเวที ระดับ ประเทศและระดั บ นานาชาติ เช่ น
ที่ เ จนี ว า สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส และประเทศมาเลเซี ย งานวั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ โ ดยที่ ผ่ า นมามี ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
จากสถานศึกษาทั่ว ประเทศ ๘,๖๓๕ ผลงาน ได้รับ รางวัล ระดับนานาชาติ จากเมืองเจนีว า สมาพัน ธรัฐ สวิส
จานวน ๒ รางวัล และประเทศมาเลเซีย ๑๐ รางวัล ทั้งนี้ ผลงานนวัตกรรมอาชีวศึกษาเหล่านี้จะได้รับการส่งเสริม
ให้ น าไปใช้ ในภาคอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรมต่ อ ไป โดยได้ มี ก ารเจรจาตกลงการขยายความร่ ว มมื อ กั บ
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สถานประกอบการต่าง ๆ โดยได้เริ่มดาเนินการที่ภาคตะวันออกใน เขต EEC และกาลังขยายผลสู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป
นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดาเนินการขออนุญาตจัดตั้งกับสถาบันอุดมศึกษา จานวน ๖ แห่ง
๑.๔.๑๔ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู แ ละนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี มี ก ารด าเนิ น การ ได้ แ ก่ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู
ผู้มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์แ ละคณิ ต ศาสตร์ (สควค.) ระดับ ปริญ ญาโท ประเภท Premium
จานวน ๑๗๔ คน และประเภท Super Premium จานวน ๑๗ คน เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มี
ความรู้ความสามารถพิเศษ สาหรับ สอนในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับ
มั ธ ยมศึ กษาตอนปลาย และพั ฒ นาศั กยภาพผู้ รั บ ทุ น ในโครงการ จ านวน ๔๒๒ คน พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู้ มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญา
เอกทั้งในและต่างประเทศ จานวน ๑๖๓ คน และพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ โดยมีหลักสูตร
โปรแกรมเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตร การนาเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาดูงาน การร่วมประชุม
วิชาการ จานวน ๑,๒๕๙ คน พัฒนานักเรียนและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
โอลิ ม ปิ ก ระหว่ า งประเทศ จ านวน ๑๙๐ คน และคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ แ ทนประเทศไทยไปแข่ งขั น คณิ ต ศาสตร์
วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ใน ๗ วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มีนักเรียนได้รับเหรียญรางวัลรวม ๒๗ คน
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ เข้าโครงการพัฒ นาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ จานวน ๔,๓๒๙ คน จากนักเรียนทั่วประเทศทีส่ มัครสอบ จานวน ๑๖๘,๗๕๖
คน นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและหนังสืออ่านเสริมความรู้จาก สสวท. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ รอบที่ ๒ จานวน ๔๑๗ คน จากจานวน
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก รอบที่ ๑ เข้ารับเหรียญรางวัลและร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายคณิตศาสตร์
และสนับสนุ นทุนการศึกษาให้ ผู้ มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน
๒,๔๖๖ คน ประกอบด้ ว ย ทุ น พั ฒ นาและส่ งเสริม ผู้ มี ค วามสามารถพิ เศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) จานวน ๑,๗๙๖ คน ทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ทุ น สควค.) จ านวน ๔๔๗ คนทุน โอลิ มปิ กวิช าการสมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอ เจ้าฟ้ากัล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (ทุนโอลิมปิกวิชาการ) จานวน ๒๒๓ คน
1.5 ปฏิรูปการเรียนรู้
1.5.๑ การจัดการศึกษาปฐมวัย จัดทาแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พัฒนา
หลักสูตร คัดเลือกและสนับสนุนการใช้สื่อที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และสร้างความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ด้ ว ยระบบทางไกล และประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารชี้ แ จงทั้ งนี้ เพื่ อ เพิ่ ม ความส าคัญ กับ การศึ กษา
ในช่ว งชั้ น ดังกล่ าวตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ โดยได้ เร่งด าเนิ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เด็ก ปฐมวั ย
ในโรงเรียนเอกชนจานวน ๓,๒๗๓ แห่ง ในโรงเรียน สพฐ. จานวน 26,461 แห่ง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการจัด
การศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวัย (อนุ บ าล 1-3) โดยบู รณาการการท างานระหว่างส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าคและจั งหวั ด
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เพื่อ ขับ เคลื่ อนแนวนโยบายการจั ด การศึกษาปฐมวัยให้ เป็ น ไปในทิศ ทางเดียวกันซึ่งเป็น การสร้างความเข้าใจ
ตลอดถึงการพัฒนาผู้บริหารครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยมากยิ่งขึ้น โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1 – 3)
จัดทามาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) พิจารณาแผนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
และจัดทา School Mapping เด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)
1.5.2 การประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เผยแพร่
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง สาหรับสถานศึก ษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในการพัฒ นา ส่งเสริม สนับสนุน
กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิ เศษ โดยแต่ละระดับมี ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ ๓ การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1.5.3 ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โดยได้เพิ่ม
สาระเทคโนโลยี เป็ นสาระที่ ๔ ในกลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้ วยเนื้อหาส าคัญ ๒ ส่ วนคือ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) และวิทยาการคานวณ (Computing Science) โดยสถาบั น
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยงานหลั กในการดาเนินการ สาหรับ การปรับปรุง
หลั ก สู ต รครั้ ง นี้ ได้ ล ดความซ้ าซ้ อ นของเนื้ อ หา เน้ น การคิ ด วิ เคราะห์ การแก้ ปั ญ หา เพิ่ ม การพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อตอบรับกับการพัฒนากาลังคนให้มี
ศักยภาพสูงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๑
เป็นรุ่นแรก ในระดับ ป.๑, ป.๔, ม.๑, ม.๔ และจะครบทุกชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓
1.5.4 จั ด ท าหลักสูต รต้านทุจริต ศึกษาและคู่ มือการใช้ หลักสูตร มุ่งเน้ นการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ย วกับ ความหมายและขอบเขตของการกระท าทุ จริตในลั กษณะต่างๆ ทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล
สั ม ฤทธิ์ข องการจั ด หลั ก สู ตรในแต่ ล ะช่ ว งวัยของผู้ เรียน โดยมี ก ารด าเนิ น งานส าคั ญ ดั งนี้ ทดลองใช้ห ลั ก สู ต ร
ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติมใช้ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดอบรมวิทยากรตัวคูณให้แก่ครูทุกระดับ
ตามหลักสูตรโค้ชโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน ๙ ภูมิภาค จัดทา
“สาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตร ปวช. 2556
หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ” จัดทา
“แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสาหรับ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษา พั ฒ นาหลั ก สู ต รการป้ อ งกั น การทุ จ ริต และเผยแพร่ ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
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ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้พิจารณานาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเป็นรายวิชาเลือกเสรี และมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศให้นาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) ไปบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมตามบริบท
ของแต่ล ะสถานศึ ก ษา รวมทั้ งอยู่ ในระหว่างการแจ้งสถาบั น อุ ดมศึ กษาเพื่ อ ให้ น าหลั กสู ต รดังกล่ าวไปปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกัน
1.5.5 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยขยายโครงการ English for All ซึ่งนา
ครูจ ากต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล ทาให้ เด็กมีความมั่นใจที่จะพูดภาษาอังกฤษและ
สามารถสื่ อสารได้ตั้ งแต่ เด็ ก ขยายไปยั งโรงเรียนระดับ ต าบล ๕ แห่ ง และจัด ให้ มี การประเมิน ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ ให้ กับ นั กเรี ย นไทยทั้งประเทศ โดยได้เชิญ British Council มาเป็น ที่ ปรึกษา ในการจัด ทาระบบการ
ประเมินผลภาษาอังกฤษออนไลน์ ทั้งการประเมินผลระหว่างเรียนหรือในขณะที่จัดการเรียนการสอน (Formative
Assessment), การประเมินผลสรุป (Summative Assessment) เป็นต้น พร้อมจะเชื่อมโยงระบบการประเมิน
ออนไลน์ นี้ กับ การอบรมครู ภ าษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) รวมทั้ งจัด ท า application ในการยกระดั บ
ภาษาอังกฤษสาหรับทุกกลุ่มเพื่อรองรับThailand 4.0 โดยได้ดาเนินการในทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ Echo English
สาหรับประชาชนทั่วไป Echo Hybrid (ใช้คู่ขนานกับ Echo English) สาหรับนักเรียนและครู ครอบคลุมถึงระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาEcho V ส าหรั บ ผู้ เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา บรรจุ ค าศั พ ท์ แ ละประโยคส าหรั บ ท างานในแต่ ล ะสาขา
เตรียมพร้อมก่อนไปทางานจริง
1.5.6 โครงการพั ฒ นาการอ่ า นออกเขี ย นได้ อ่ า นคล่ อ งเขี ย นคล่ อ งและสื่ อ สารได้ และ
การส่ งเสริ ม การรู้ ห นั งสือ ส าหรั บ ประชาชน พั ฒ นาวิธีการจัด การเรีย นการสอน/สื่ อ /นวัต กรรมการเรีย นรู้/
เครื่องมือวัดและประเมินผลทางเพื่อพัฒ นาการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้น ป. ๓ ในเรื่องความสามารถด้านภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๙๔ ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๕๘ ตามลาดับ ขณะเดียวกันยังดาเนินการ
ในเรื่องของการส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชน ทั้งผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้หลงลืมหนังสือ และคนไทยที่ไม่รู้หนังสือไทย
โดยได้เข้าไปสารวจผู้ไม่รู้หนังสือในแต่ละพื้นที่ และนามาสอนในหลักสูตรการรู้หนังสือไทยสาหรับผู้ใหญ่ โดยใน
ปีที่ผ่านมา สามารถดาเนินการได้ปีละ ประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน
1.5.7 การขับ เคลื่ อนการเรี ยนรู้ STEM ศึกษา ในปี 2560 มีการดาเนิ นงานส าคัญ ได้แก่
ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนการสอนห้องปฏิบัติ (Lab) การวิทยาศาสตร์ เน้นสะเต็มศึกษา หลักสูตรใหม่
ปี ๒๕๖๐ เน้นการฝึกปฏิบัติทดลองจริง และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจาวัน จัดตั้งศูนย์ระดับภาคว่าด้วย
สะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMO Regional Center for STEM Education: SEMEO STEM-ED) ในประเทศไทย
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ PISA Center ให้ เป็ น ศู น ย์ พั ฒ นาคะแนน PISA ของนั ก เรี ย นไทย โดยสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ ะท างานร่ ว มกั บ Cambridge Assessment เพื่ อ พั ฒ นาคลั ง ข้ อ สอบ พั ฒ นา
ผู้ ออกข้อ สอบของไทย และสร้ างระบบและเว็บ ไซต์ที่ นัก เรีย นสามารถเข้ าถึงได้ง่าย ส าหรับ ปี 2561 มี การ
ขับ เคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรี ยนสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จานวน ๙,๔๒๕ แห่ ง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ จานวน ๔,๕๐๐ แห่ง (๒๐ แห่ง/เขต) มีโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึกษาหลักสูตร
ฝึ ก อบรม STEM Education ประจ าจั งหวัด ๒๖๑ โรง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๐๗ แห่ ง ครอบคลุ ม
ทุกเขตทั่วประเทศ โรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนเครือข่า ยสะเต็มศึกษาสมทบ จานวน ๓๓๐ แห่งจาก ๗๗ จังหวัด
และคัดเลือกให้เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จานวน 154 แห่ง พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา
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สมทบในการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบบู รณาการ “สะเต็มศึกษา : ต้นกล้ า Smart Trainer Team” จานวน
229 แห่ง และพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรีย นศูนย์การอบรมสะเต็มจานวน 154 แห่ง ขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภาคี จ านวน 4 โครงการคื อ 1) โครงการ chevron Enjoy Science : สนุ ก วิ ท ย์ พลั งคิ ด
เพื่ออนาคต ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สารวจและผลิต จากัด โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซียเป้นผู้บริหาร
โครงการฯ มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 60 แห่ง 2)
โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและ
เยาวชนไทย ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 แห่ง 3) โครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาด้าน STEM
Education ร่วมกับ บริติช เคานซิล ประเทศไทย และกองทุนนิวตัน โดยการสนับสนุนของสถานทูตอังกฤษ มี
สถานศึกษาในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 5 แห่ ง 4) โครงกา ร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพโดยใช้กระบวนการ STEM for TVET ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี มีสถานศึกษาเข้าร่วมพัฒนา จานวน 17 แห่ง
1.5.9 KKU Smart Learning ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโรงเรียนสังกัด
สพฐ. พั ฒ นานวัตกรรมการเรี ย นรู้ ชั้น ม.๑ - ๒ โดยจัดท า เนื้อหาหลั กสู ตรแบบออนไลน์ อบรมครู และคู่มือ
การจั ด การเรี ย นส าหรั บ ครู น าร่ อ งระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาใน ๓ วิ ช า ได้ แ ก่ วิช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๑๙๗ แห่ง ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน ๑๙๗ คน มีทิศทางในการพัฒนา
ครู ความตื่นตัวและตระหนัก นักเรียนมีความสนใจและผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ระยะต่อไปจะขยายให้รวมวิชาภาษาไทย
ชั้น ม.๓ และขยายไปสู่เด็กมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาส และให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค รวมทั้งหมด ๓,๑๒๕ แห่ง
ครู ๑๔,๔๗๖ คน และ นักเรียน ๑๕๑,๔๒๐ คน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอนุมัติแล้วเมื่อครั้งลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
1.5.10 โครงการห้องเรียนกีฬา ห้องเรียนดนตรี ให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา และดนตรีได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รถรับส่ง
การไปเรี ย นระหว่ า งโรงเรี ย นและสถาบั น การพลศึ ก ษา และได้ รั บ สิ ท ธิ์ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ สถาบั น การพลศึ ก ษา
ตามศั ก ยภาพของนั ก เรี ย น ทั้ ง นี้ ในปี ๒๕๖๐ มี โ รงเรี ย นในโครงการห้ อ งเรี ย นกี ฬ า จ านวน ๙ แห่ ง
ใน ๘ จังหวัด มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี จานวน ๖ แห่ ง และในปี ๒๕๖๒ จะเพิ่มให้ ครบทุกภาค
ทั่วประเทศ
1.5.10 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้มีนวัตกรรมออกแบบการเรียนการสอนและการจัด
หลักสูตรที่มีความคล่องตัวในการทางาน มีโครงสร้างการบริหารในระดับพื้นที่ คือ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่
มีอานาจในการวางหลักเกณฑ์การกาหนดหลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษานาร่อง ขณะนี้มีการนาร่อง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วใน3 จังหวัด คือ ภาคใต้ ที่สตูล , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ศรีสะเกษ และภาค
ตะวันออก ที่ระยอง และกระทรวงศึกษาธิการจะนาร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพิเศษให้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาค ๆ
ละ 1 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเพิ่มภาคเหนือ ที่เชียงใหม่, ภาคกลาง ที่กาญจนบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่ปัตตานี
1.5.11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่
เลี้ยง โดยทางานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ ได้นาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไป
แก้ ปั ญ หา รวมถึ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในท้ อ งถิ่ น ให้ เข้ ม แข็ ง โดยเริ่ ม ด าเนิ น โครงการใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและโรงเรี ย นเป้ า หมายเข้ า ร่ ว มจากในปี ๒๕๕๙ มี
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สถาบั นอุดมศึกษา ๑๒๕ แห่ง ดูแลโรงเรียน ๑๕๔ แห่ง เพิ่มขึ้นเป็นสถานศึกษา ๑๔๑ แห่ ง และดูแลโรงเรียน
๒,๔๔๘ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้พัฒนาครู จานวน ๓๑,๔๐๘ คน นักเรียน จานวน ๒๖๙,๔๒๗ คน ผ่านกิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ ๑๔ กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการสอน ร้อยละ ๒๘
กิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ ๓๑
กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ร้อยละ ๑๑ และกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ ๑๖
1.5.12 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสาหรับผู้สูงอายุ โดยจัดทาแนวนโยบายในการ
ขับ เคลื่อนงานผู้สูงอายุ สร้างความเข้าใจในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุ ข ทั้ งนี้ กศน.อาเภอ บู รณาการความร่ว มมื อกับ หน่ ว ยงานในสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรม
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วยหลักสูตร 70 ชั่วโมง จานวน 181 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จานวน 4,621 คน
และหลักสูตร 420 ชั่วโมง จานวน 29 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จานวน 883 คน
1.6. ปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
1.6.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้มี
นโยบายกระจายอานาจให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ได้เอง
ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 20 แห่ง ที่ยังไม่มีระบบ
Hi-Speed Internet แต่ใช้สั ญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบดาวเที ยม และกระทรวงได้ประสานขอความร่วมมือ
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเดินสายสัญญาณประเภทสายใยแก้วนาแสง (Fiber Optic)
เพิ่มขึ้น จานวน 11 แห่ง และคงเหลือโรงเรียน 9 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล บนภูเขา และชายขอบที่อยู่ระหว่าง
ดาเนิ น การภายใต้โครงการขยายอิน เทอร์เน็ตความเร็วสู งเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต (Big Rock) มาช่ว ยเพื่อทาให้
ทุกโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตใช้สาหรับการเรียนรู้
1.6.2 โครงการ Big data การพัฒนา Big Data เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดแนวทางขอบเขตและแนวทาง
การพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาไปสู่การเป็น Big Data ออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ จัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการศึกษาที่สาคัญในการนามาประมวลผล จานวน ๑๑ กลุ่มข้อมูล เพื่อให้มีข้อมูลที่ครอบคลุ ม ถูกต้อง และ
ทันสมัย และมีการพัฒนาระบบต้นแบบในการวิเคราะห์โจทย์การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ๒ โจทย์ คือ
๑) การจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน และ ๒) การจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมทั้ งด าเนิ น การร่ วมกับ ส านั กงานสถิติ แห่ งชาติ และบริษั ท กสท โทรคมนาคม จากั ด (มหาชน) เพื่ อพั ฒ นา
บุคลากรของหน่วยงานในรูปแบบ On The Job Training และจัดทาระบบต้นแบบ Big Data เพื่อการจัดการศึกษา
ให้ เ ด็ ก ทุ ก คนได้ เ รี ย น และระยะที่ ๒ จะจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละการประเมิ น ผลลั พ ธ์ แ ละ
การพยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การวางแผนทางด้านการศึกษาเพื่อให้
เกิดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
1.6.3 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล เป็นความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) (ดีแทค) ดาเนินกิจกรรมพัฒ นาวิทยากร กศน. เพื่อการขยายผล
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เศรษฐกิจดิจิทัล โดยพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
และหลักสูตร E-commerce : สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ จัดอบรมให้กับวิทยากรแกนนาระดับจังหวัด (ครู ก)
วิทยากรแกนนาระดับอาเภอ (ครู ข) และวิทยากรแกนนาระดับตาบล (ครู ค) รวมจานวน 8,438 คน และกิจกรรม
สร้างความพร้อมให้กับชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. โดยวิทยากรแกนนระดับตาบล (ครู ค) จัดอบรม
ขยายผลให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางดั ง กล่ า วไปสู่ ป ระชาชนในชุ ม ชน 7,424 ต าบลๆ ละ
2 หลักสูตร รวมผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 234,251 คน ทาให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถนาความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๑.๖.๔ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน และขยายโอกาส
การเรีย นรู้ ของคนไทย ภายใต้โครงการขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทั ล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
มีมหาวิทยาลัย ๖๐ แห่ง ร่วมโครงการ Thailand Massive Open Online Course: Thai-MOOC ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Space) โดยร่วมเปิดรายวิชากว่า ๒๐๐ รายวิชา
และมากกว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมงการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทุกคน ทั้งนักเรียน นิสิตนักศึกษา คนวัย
ทางาน ผู้เกษียณอายุ เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://www.thaimooc.org/ แบบไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ โอกาสในการทางาน รวมถึงการต่อยอดการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพต่อเนืองตลอด
ชีวิต มีผู้สนใจเข้าเรียนทุกช่วงอายุ และระดับการศึกษา กว่า ๗๐,๐๐๐ คน
นอกจากนี้ ยั งมี ความร่วมมื อในการด าเนิ นการศึ กษาในระบบเปิ ดเพื่ อการเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
(MOOC) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ K-MOOC JMOOC และThai MOOC เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แบบเปิด พร้อมความร่วมมือเพื่อพัฒนารายวิชาร่วมกันระหว่าง ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลี การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ แบบเปิ ด พร้อมทั้งมีการพั ฒ นาบทเรียนและหลั กสู ตรรูป แบบ MOOC สาหรับ อาจารย์ในมหาวิท ยาลั ย
เครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอาจารย์ผู้สอนในทุกเครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยลูกข่าย
ที่ร่วมโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง
1.7 การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
การเพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างความตระหนัก สร้างความตื่นตัว การบ่มเพาะวิสาหกิจ
เริ่ม ต้น (Startup) การบริห ารจั ด การนวัต กรรม ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลั กดัน ให้
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
อุตสาหกรรมของประเทศ
1.7.1 ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนา “มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial
University)” เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทาธุรกิจใหม่ โดยได้พัฒนาพื้นที่พัฒนา
นวัตกรรมร่ว มกัน (Co-working Space) จ านวน ๓ แห่ ง และได้พั ฒ นาหลั กสู ตรร่ว มกับมหาวิท ยาลั ย พัฒ นา
ศักยภาพอาจารย์ และพั ฒ นาทั ก ษะด้านความเป็ น ผู้ ป ระกอบการให้ แก่นั กเรีย น นิ สิ ต นั กศึ กษา จานวนกว่า
๓๐,๐๐๐ คน รวมทั้ งได้ เปิ ด โอกาสให้ นั กศึกษานาเสนอแนวคิดการเป็น Startup ในเวทีการแข่งขัน Startup
Thailand League จ านวน ๑,๐๓๖ ที ม รวมทั้ ง สนั บ สนุ น เร่ ง การเติ บ โตของธุ ร กิ จ นวั ต กรรมรายใหม่
ในอุ ต สาหกรรมเป้ าหมาย (Research Gap Fund) ในช่ว งการวิจั ย ต่ อ ยอดงานวิจั ย (Translation Research)
จากผลงานในระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (Lab Scale) ไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ /บริ ก ารในระดั บ อุ ต สาหกรรม (Industrial/
Commercial Scale) ซึ่งมี โครงการที่ ได้รั บ อนุ มั ติ จานวน ๒๐ โครงการ นอกจากนั้ น ได้ พั ฒ นาศู น ย์ส่ งเสริม

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ ๔
(วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕60 – 12 กันยายน ๒๕๖1) กระทรวงศึกษาธิการ
หน้า ๑๙
การวิ จั ย และพั ฒ นาของภาคเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ นวั ต กรรมรายใหม่ (Business Brotherhood) แล้ ว
จานวน ๑๕ ศูนย์
1.7.2 จั ด ตั้ งหน่ วยบ่ ม เพาะวิ สาหกิจ ในสถาบั น อุ ดมศึ กษา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้จัดตั้งหน่วยบ่ มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่ จานน ๘ แห่ง จากเดิม ๗๘ แห่ง เพิ่มเป็น ๘๖ แห่ ง
พร้อมทั้งฟื้นฟูหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใสสถาบันอุดมศึกษาทีมีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 80 จานวน ๑๑ แห่ง
ส่งผลให้ มีผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ จานวน ๒๔๔ คน มีการจ้างงาน จานวน ๖๐๐ คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
จานวน ๑,๖๐๐ ล้านบาท
1.7.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทางาน (Work Integrated
Learning: WIL) หรือโครงการสหกิจศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และสถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่
ดาเนินการสหกิจศึกษา จานวน ๑๒๗ แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จานวน ๔๐,๑๕๕ คน นักศึกษาสหกิจศึกษา
นานาชาติ จานวน ๖๓๘ คน สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จานวน ๑๙,๘๘๒ แห่ ง สถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกว่า ๑ ปี โดยใช้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เป็นเป้าหมายหลัก
ในการประเมินผล จานวน ๘ โครงการ กิจศึกษานานาชาติ จานวน ๓๘๔ แห่ ง โดยมีโครงการส่งเสริมการจัด
การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการการเรี ย นรู้ กั บ การท างาน ๓ ประเภท คื อ (๑) การพั ฒ นา/ออกแบบหลั ก สู ต รใหม่
ที่ มี ช่ ว งเวลาของการท างานในสถานประกอบการตลอดหลั ก สู ต รไม่ น้ อ ยระยะเวลาด าเนิ น โครงการ ๓ ปี
(๒) การแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ นิ เทศสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ร ะหว่ างประเทศอาเซี ย น จ านวน
๕ โครงการ และ (๓) การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา จานวน ๙ โครงการ
1.7.4 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยสนับสนุนทุนการวิจัย
จ านวน ๖๓ โครงการ โดยมี บุ ค ลากรวิจั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาออกไปปฏิ บั ติ ง านร่ว มกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม
รวม ๑๑๙ คน และได้คัดเลือกหลักสูตรและหน่วยฝึ กอบรม จานวน ๙ หน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมและการ
พัฒ นาอาจารย์/นักวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน รองรับการดาเนินการโครงการ Talent Mobility
นอกจากนี้ ยังร่วมกับสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๒๑ แห่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility ตลอดจนจัด
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการ Talent Mobility เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการดาเนินงานของเครือข่ายนักวิจัย เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการประสานงานให้กับ
ผู้ประสานงานเครือข่าย และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายโครงการ Talent
Mobility
1.7.5 โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและ
การป้องกันประเทศ ได้จัดสรรทุน จานวน ๒๒ ทุน เพื่อให้ได้งานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพสามารถนาไปต่อ
ยอดในการใช้ประโยชน์เพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ และได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุ ต สาหกรรมการป้ อ งกั น ประเทศที่ ล ดเทคโนโลยี ก ารน าเข้ า และต้ น ทุ น การผลิ ต จากบุ ค ลากรวิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษา

