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ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับและประเด็น 
ทีค่วรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2567 

(WHAT ปัจจัย WHAT ประเด็น)  
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แผนแม่บทฯประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชวีิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.1 กำรสร้ำงสภำพแวดลอ้มที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนษุย์ 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับประเด็นที่
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 25

67  
 
 

เป้ำหมำย  110101  ครอบครัวไทยมีควำมเข้มแข็งและมีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย ด ำรงชีวิตแบบพอเพียงมำกขึ้น 

V01 นโยบำยที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 

 F0101 กำรพัฒนำนโยบำยบนฐำนข้อมูล
 เชิงประจักษ์ 

 F0102 ควำมตระหนักรู้ของสังคม 
  ทุกภำคส่วน 

V02 กำรพัฒนำศักยภำพ
ครอบครัวและภำคีเครือข่ำย 

 F0201 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
  ทักษะของครอบครัว 

 F0202 ทักษะกำรท ำงำนของผู้ปฏิบัติงำน
  ด้ำนครอบครัว 
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V03 กระบวนกำรสื่อสำรทำงสังคม
เพ่ือพัฒนำครอบครัว 

 F0301 พัฒนำ เชื่อมโยง และใช้
  ฐำนข้อมูลครอบครัว 

 F0302 ช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร
  และกำรให้บริกำรส ำหรับ
  ครอบครัว 

V04 กลไกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำครอบครัวและเสริมสร้ำงสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 

 F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ส ำหรับครอบครัว 
 F0402 ควำมช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์  
 F0403 ควำมร่วมมือของภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 F0404 กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 F0405 สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่เหมำะสม 
 F0406 ชุดควำมรู้ งำนวิจัย กฎหมำย นวัตกรรม สื่อสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำครอบครัว 

F0101 ส่งเสริมการเกิดและเล้ียงดูบุตรอยา่งมีคุณภาพ 

  การลดความรุนแรงในสังคม 
  สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อสมาชิกครอบครัว 
F0102 การป้องกนัแกปั้ญหาความรุนแรงในครอบครัว 
  การเรียนรู้และการปรับตวัของครอบครัวใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ 

  เจตคติความเท่าเทียมระหวา่งเพศ 
F0202 การบูรณาการการท างานแบบครบวงจร 
  ทศันคติของผูป้ฏิบติังานต่อประเดน็ท่ีอ่อนไหวในสังคม 

F0301 

การพฒันาฐานขอ้มูลกลางท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลของทุกหน่วยงาน    ท่ี
เก่ียวขอ้ง และสามารถใชป้ระโยชนร่์วมกนั (เช่น TP - MAP) ในการ
ก าหนดนโยบาย 

F0302 
การพฒันาช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูล และใหบ้ริการท่ีเขา้ถึงไดง่้าย
ส าหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  การพฒันาแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการใหบ้ริการ 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101 กำรพัฒนำนโยบำย 
บนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ ์

 ส่งเสริมกำรเกิดและเลี้ยงดูบุตรอย่ำงมีคุณภำพ 
 กำรลดควำมรุนแรงในสังคม 
 สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมต่อสมำชิกครอบครัว 

F0102 ควำมตระหนักรู้ของ
สังคมทุกภำคส่วน 

 กำรป้องกันแก้ปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว 
 กำรเรียนรู้และกำรปรับตัวของครอบครัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ 
 เจตคติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ 

F0202 ทักษะกำรท ำงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนครอบครัว 

 กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนแบบครบวงจร 
 ทัศนคติของผู้ปฏิบัติงำนต่อประเด็นที่อ่อนไหวในสังคม 

F0301 พัฒนำ เชื่อมโยง และ
ใช้ฐำนข้อมูลครอบครัว 

 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่เชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน (เช่น TP - MAP)  
ในกำรก ำหนดนโยบำย 

 

F0302 ช่องทำงกำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำรและกำร
ให้บริกำรส ำหรับครอบครัว 

 กำรพัฒนำช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูล และให้บริกำรที่เข้ำถึงได้ง่ำย
ส ำหรับทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 กำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้และกำรให้บริกำร 
หมำยเหตุ         : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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 F0101 ควำมพร้อมพ่อแม่  
   ก่อนตั้งครรภ์ 

 F0102 สุขภำวะหญิงตั้งครรภ์
   ถึงหลังคลอด 
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V05 กลไกบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 F0501 กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 F0502 กำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 F0503 กำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

V02 กำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรสมวัย 

 F0201 โภชนำกำรและกำร  
  เจริญเติบโต 

 F0202 พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย 
 F0203 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม

  โรคและภัยสุขภำพเด็ก  
 F0204 ทักษะกำรเลี้ยงดูของ  

  ผู้ปกครอง 

V03 บริกำรและสวัสดิกำร 
ส ำหรับเด็ก 

 F0301 กำรพัฒนำงำนบริกำรด้ำน
   สุขภำพ 

 F0302 มำตรฐำนงำนบริกำรด้ำน 
   กำรศึกษำเด็กปฐมวัย 

 F0303 ประสิทธิภำพกำรบริกำร
   และสวัสดิกำรด้ำนสังคม 

V04 ระบบสนับสนุน 
กำรพัฒนำเด็ก 

 F0401 ระบบข้อมูลและ
   สำรสนเทศอนำมัย 
   กำรเจริญพันธุ์และ
   เด็กปฐมวัย 

 F0402 องค์ควำมรู้  
   นวัตกรรม และ
   งำนวิจัย 
   ด้ำนกำรพัฒนำเด็ก 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้ำหมำย  110201  เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น 

V01 เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 

F0101ควำมพร้อมพ่อแม่ก่อนต้ังครรภ์  เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนจิตใจ ร่ำงกำย เศรษฐกิจ และสังคม 
F0102สุขภำวะหญิงต้ังครรภ์ถึงหลังคลอด  กำรเข้ำถึงระบบบริกำร และควำมรู้ทำงด้ำนโภชนำกำรของมำรดำ 
F0201โภชนำกำรและกำรเจริญเติบโต 
 
  

 กำรดูแลด้ำนโภชนำกำรกำรให้น้ ำนมบุตรในช่วง 6 เดือนแรก 
 กำรดูแลด้ำนโภชนำกำรกำรรับประทำนอำหำรตำมช่วงวัย 
 ภำวะโภชนำกำรของเด็กทำงด้ำนร่ำงกำย (น้ ำหนัก ส่วนสูง) 

F0202 พัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย  พัฒนำรูปแบบกำรเฝ้ำระวังพัฒนำกำรเด็ก ให้เป็นแนวเดียวกัน 
F0203 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม 
โรคและภัยสุขภำพเด็ก  

 กำรเฝ้ำระวังอุบัติภัย เช่น อุบัติเหตุทำงรถ (ทำงถนน) อุปกรณ์ส ำหรับ
เด็ก (กำรเฝ้ำระวังกำรใช้อุปกรณ์ผิดประเภท) 

F0204 ทักษะกำรเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
 

 สร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงดู และทักษะกำร
เลี้ยงดูของครอบครัว 

F0302 มำตรฐำนงำนบริกำรด้ำน    
กำรศึกษำเด็กปฐมวัย 

 ยกระดับมำตรฐำนงำนบริกำรด้ำนกำรศึกษำเด็กปฐมวัย 
 

F0401 ระบบข้อมูลและสำรสนเทศอนำมัย 
กำรเจริญพันธุ์และ เด็กปฐมวัย 

 บูรณำกำรฐำนข้อมูลร่วมกัน 
 

F0501 กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  

 กำรสร้ำงกำรรับรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ยกระดับกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

F0502 กำรขับเคลื่อนควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

 กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นหลัก 
 

หมำยเหตุ         : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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 F0101 หลักสูตรกำรเรียนรู้ 
  ท่ียืดหยุ่น 

 F0102 หลักสูตรทักษะชีวิต 
  รอบด้ำนและภูมิคุ้มกัน   
  ทำงสังคม 
 F0103 ควำมรู้และทักษะท่ีใช้  

 ในกำรท ำงำน และ    
 ทักษะทำงด้ำนอำรมณ์ 
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V05 กลไกบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 F0501 นโยบำยและมำตรกำรท่ีทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

 F0502 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพและเหมำะสม 
 F0503 สภำพแวดล้อมส ำหรับกำรเรียนรู้ในชุมชน 

 F0504 ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร 

V02 ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ 

 F0201 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
  ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 F0202 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและเห็น
  คุณค่ำควำมแตกต่ำงของแต่ละ
  บุคคล 

 F0203 ควำมสำมำรถในกำรชี้แนะ 
  กำรเรียนรู้ 

 F0204 บรรยำกำศที่เอื้อตอ่กำรเรียนรู้ 
 F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

V03 รูปแบบกำรเรียนรู้ 

 F0301 กำรเน้นเด็กและเยำวชนเป็นศูนย์กลำง 

 F0302 กำรเน้นทักษะควำมเข้ำใจเชิงลึกและควำม    
  เชี่ยวชำญท่ีเกิดกับเด็กและเยำวชน รวมถึง 
  ทักษะท่ีสอดคล้องควำมต้องกำรของประเทศ 

 F0303 ระบบกำรเรียนท่ีเน้นกำรน ำทักษะพ้ืนฐำน 
   ท่ีจ ำเป็นของแต่ละวิชำหลักมำกระตุ้น 
    ให้ผู้เรียนสร้ำงทักษะกำรปฏิบัติ 
   ในสภำพแวดล้อมจริง 

 F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือกำรเรียนรู้ 

 F0305 กำรเปิดโลกอำชีพให้กับเด็กและเยำวชน 

 F0306 กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรฝึกปฏิบัติ  
  ด้วยตนเอง 

V04 เด็กและเยำวชน 
ในศตวรรษที่ 21 

 F0401 ทักษะชีวิตและกำร
  ท ำงำน 

 F0402 ทักษะกำรเรียนรู้และ
  นวัตกรรม 

 F0403 ทักษะด้ำนสำรสนเทศ 
  สื่อและเทคโนโลยี 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.3 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้ำหมำย  110301  วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง 
มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน้  

V01 กำรพัฒนำทักษะชีวิต 

สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยที่จ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
F0101 หลักสูตรกำรเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 
 
  

 พัฒนำเครื่องมือวัดควำมสำมำรถภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำน CEFR ด้วยระบบ 
Digital Test  

 พัฒนำเครื่องมือวัดกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และสรุปควำมด้วยระบบ Digital Testing 

F0201 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 
  

 กำรพัฒนำครู โดยมี ระบบกลไก และระบบกำรพัฒนำครูอำชีวศึ กษำให้มี ทั กษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

 กำรพัฒนำโดยกำรสร้ำงศักยภำพ ถ่ำยทอดควำมรู้ โดยเฉพำะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
F0301 กำรเน้นเด็กและเยำวชนเป็น
ศูนย์กลำง 

 จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะด้ำนภำษำศิลปะและควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 ที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจ 

F0302 กำรเน้นทักษะควำมเข้ำใจเชิงลึกและ
ควำมเชี่ยวชำญที่เกิดกับเด็กและเยำวชน 
รวมถึงทักษะที่สอดคล้องควำมต้องกำรของ
ประเทศ 

 ยกระดับอำชีวศึกษำโดยส่งเสริมกำรฝึกประสบกำรณ์ร่วมกับผู้ประกอบกำรมำกขึ้น 
 

F0305 กำรเปิดโลกอำชีพให้กับเด็กและ
เยำวชน 

 จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงินตลอดจนทักษะ 
ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน 

F0306 กระบวนกำรเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อกำร 
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

 

 พัฒนำครู อำจำรย์ ในกำรผลิตและพัฒนำเครื่องมือวัด ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และน ำไปใช้กับนักเรียน 

 กำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อให้เยำวชนได้ค้นพบควำมสำมำรถของตนและสำมำรถน ำ
ควำมรู้ไปสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆ ได้ 

F0402 ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม 
 

 พัฒนำเครื่องมือและสื่อกำรเรียนกำรสอนตำมรูปแบบ STEM ที่มีกำรบูรณำกำร รวมทั้ง
ส นับ ส นุ น โ ค ร ง ส ร้ ำ งพื้ น ฐ ำน  เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย ำ ว ชน  ไ ด้ มี ก ำ ร เ รี ย น รู้ แ บ บ 
ลงมือปฏิบัติ และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมได้ 

F0504 ควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร  ยกระดับอำชีวศึกษำโดยส่งเสริมกำรฝึกประสบกำรณ์ร่วมกับผู้ประกอบกำรมำกขึ้น 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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 F0101 ข้อมูลสถำนกำรณ/์ 
  ควำมต้องกำร    
  ตลำดแรงงำน/  
  ค่ำจ้ำง/ทุนอบรม 

 F0102 กำรเชื่อมโยงระบบข้อมูล  
  ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนแรงงำน
  ทั้งภำครัฐและเอกชน  

 F0103 ข้อมูลแรงงำนรำยบุคคล 

Va
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Ch

ain
 

V05 กลไกบริหำรจัดกำรเพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพแรงงำน 

 F0501 ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคกำรศึกษำ 

 F0502 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
 F0503 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนแรงงำนที่มีประสิทธิภำพ 

V02 พัฒนำทักษะแรงงำน 

 F0201 หลักสูตรตรงกับควำม 
  ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้อง
  กับควำมต้องกำรของ   
  ตลำดแรงงำน 

 F0203 กำรรับรองสมรรถนะ  
  แรงงำน 

 F0204 กำรรับรองมำตรฐำน   
  แรงงำน 

V03 กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

 F0301  ควำมพร้อมของก ำลัง 
 แรงงำน 

 F0302  ช่องทำงในกำรรับบริกำร
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพ 

V04 สิทธิประโยชน์ 
กำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
 F0401 ระบบสิทธิประโยชน์

   ของสถำนประกอบกำร 
 F0402 ระบบสิทธิประโยชน์  

   ของแรงงำนทุกกลุ่ม 
 F0403 ระบบสิทธิประโยชน์

   ให้หน่วยงำนท่ี
   ส่งเสริมกำรพัฒนำ
   ทักษะแรงงำน 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน 
เป้ำหมำย  110401  แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อำชีพสูง ตระหนักในควำมส ำคัญที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ 
สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัตของโครงสร้ำงอำชีพ และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมขึ้น 

V01 ระบบฐำนข้อมูลแรงงำน 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
F0101 ข้อมูลสถำนกำรณ์/ควำมต้องกำร  
ตลำดแรงงำน/ค่ำจ้ำง/ทุนอบรม 

 ข้อมูลด้ำนแรงงำนของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง 
 

F0102 กำรเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ด้ำนแรงงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  

 เชื่อมโยงข้อมูลด้ำนแรงงำนที่ครบถ้วน มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ด้ำนแรงงำนรองรับ 

F0201 หลักสูตรตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน 

 กำรจัดท ำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของตลำดแรงงำน 
รวมถึงสนับสนุนจัดท ำระบบฐำนขอ้มูล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ต่ำง ๆ 

F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้อง  
กับควำมต้องกำรของ ตลำดแรงงำน 

 ยกระดับศักยภำพทักษะและสมรรถนะของคนในชว่งวัยท ำงำนให้มี
คุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำม
ต้องกำรของตลำดงำนรวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภำพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ 
 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือให้เป็น
ผู้ประกอบกำรใหม่และสำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์
งำนใหม่ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกท ำงำน และสร้ำงงำน 
 

 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่พึงประสงค์และควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และทักษะทำงกำรเงินเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของ
ตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัย
ท ำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม 

F0203 กำรรับรองสมรรถนะแรงงำน 

F0204 กำรรับรองมำตรฐำนแรงงำน 
 

หมำยเหตุ          : ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ รองรับในปีงบประมำณ 2567 (WHAT ปัจจัย) 
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน 
เป้ำหมำย  110402  มคีนไทยท่ีมีควำมสำมำรถและผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ เข้ำมำท ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรม  
 เป้ำหมำยเพ่ิมขึ้น 

V01 ระบบฐำนข้อมูลแรงงำน 

 F0101  ข้อมูลสถำนกำรณ์/ควำมต้องกำร
 ตลำดแรงงำน/ค่ำจ้ำง/ทุนอบรม/ทิศทำง 
 กำรพัฒนำประเทศและโลก 

 F0102  กำรเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  กับด้ำนแรงงำน 

 F0103  ข้อมูลแรงงำนไทยและต่ำงชำติ 
 ที่มีควำมเชี่ยวชำญวิทยำศำสตร์ 
 เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรม
 เป้ำหมำยรำยบุคคล 

V02 พัฒนำทักษะแรงงำน 

 F0201  หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
 ท่ีทันสมัย และมีคุณภำพตรงกับควำม
 ต้องกำรของตลำดแรงงำน 

 F0202 กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
 เทคโนโลยีจำกคนไทยท่ีมี
 ควำมสำมำรถและผู้เช่ียวชำญ
 ต่ำงประเทศ 
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V03 สิทธิประโยชน์แรงงำน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

 F0301  สิทธิประโยชน์ในกำรพ ำนักของ
 ชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำมำเป็นผู้เชี่ยวชำญ
 ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
 นวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

 F0302  กำรสนับสนุนในกำรจัดตั้ง/ถ่ำยโอน
  กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์ 
  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  ในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

V04 กลไกบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพแรงงำน 

 F0401 นโยบำยภำครัฐท่ีส่งเสริมวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

 F0402 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ 
 F0403 สภำพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 F0404 ควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯ 
รองรับ 

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
 

F0101 ข้อมูลสถำนกำรณ์/ควำมต้องกำร
ตลำดแรงงำน/ค่ำจ้ำง/ทุนอบรม/ทิศทำง 
กำรพัฒนำประเทศและโลก 

 กำรเพ่ิมจ ำนวนก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้งคนไทยและ
คนต่ำงชำติ 

 
F0102  กำรเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนแรงงำน 
 

 กำรเพ่ิมระบบฐำนข้อมูลก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (
ก ำลังคนด้ำนกำรศึกษำ, ก ำลังคนด้ำนกำรท ำงำน, ควำมเชี่ยวชำญในแต่
ละด้ำน) 

F0103 ข้อมูลแรงงำนไทยและต่ำงชำติ 
ที่มีควำมเชี่ยวชำญวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยรำยบุคคล 

 กำรเพ่ิมฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนของผู้เชี่ยวชำญด้ำนวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี รำยบุคคล 

 
F0201  หลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และมีคุณภำพตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 

 กำรผลิตก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น 
 พัฒนำทักษะแรงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีฯ ที่ตรงกับควำม

ต้องกำรของตลำดแรงงำน 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

F0301 สิทธิประโยชน์ในกำรพ ำนักของ
ชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
 

 สิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้ก ำลังแรงงำนศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมให้แรงงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี 

 สิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้คนต่ำงชำติด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเขำ้
มำท ำงำนมำกขึ้น 
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Presentation template 

by 

 F0101 ระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
 ในผู้สูงอำยุ 

 F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอำยุ  
 (กำย/จิต/สังคม) 

 F0103 ช่องทำงกำรรับบริกำร 
 ด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำยุ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05 กลไกบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ 

 F0501 นโยบำย/มำตรกำร/กลไก/กฎหมำย/สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ  

 F0502 ฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุ 
 F0503 กำรจัดบริกำรสำธำรณะให้กับผู้สูงอำยุ 

 F0504 องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรดูแลผู้สูงอำยุ 

V02 ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 
ที่ส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ 

 F0201 กำรมีงำนท ำผู้สูงอำย ุ 

 F0202 กำรส่งเสริมวินัยกำรออม 

V03 เครือข่ำยคุ้มครอง 
ทำงสังคมส ำหรับผู้สูงอำยุ 

 F0301  กำรส่งเสริมควำมรู้ 
  พัฒนำศักยภำพ 
  เครือข่ำย 

 F0302  อำสำสมัครคุ้มครอง 
  ทำงสังคมระดับพ้ืนที่ 

V04 สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
กับกำรด ำรงชีวิตของผู้สูงอำยุ 

 F0401  สภำพแวดล้อม 
  ทำงกำยภำพท่ีเหมำะสม 

 F0402  กิจกรรมทำงสังคม 
  ท่ีส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
  ของผู้สูงอำยุ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.5 กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ 
เป้ำหมำย  110501  ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะกำรด ำรงชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
 ให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น V01 ระบบดูแลสุขภำพผู้สูงอำย ุ ปี 2562 ปี 2563 สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยแผนแม่บทย่อย ปี 2564 

ปัจจัยท่ีจ ำเป็นต้องมีโครงกำรฯรองรับ ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนฯ 
F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอำยุ (กำย/จิต/
สังคม) 

 กำรส่งเสริมสุขภำพจิตในกลุ่มผู้สูงอำยุ 
 

F0103 ช่องทำงกำรรับบริกำรด้ำนสุขภำพ
ของผู้สูงอำยุ 

 กำรส่งเสริมให้มีช่องทำงบริกำรสุขภำพเร่งด่วน (LEMS) ส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ 

F0201 กำรมีงำนท ำผู้สูงอำยุ  

 พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและประเทศรวมท้ังสนับสนนุมำตรกำรจูงใจ
ทำงกำรเงินและกำรคลังให้ผู้ประกอบกำรมีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสม
ส ำหรับผู้สูงอำยุ 

F0202 กำรส่งเสริมวินัยกำรออม 
 

 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออมเพ่ือสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงใน
ชีวิต 

 หลังเกษียณและหลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น
พ้ืนฐำนในกำรด ำรงชีวิต 

F0401 สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพที่
เหมำะสม   

 ทุกหน่วยงำนมีกำรปรับสถำนที่เพ่ือเอื้อต่อกำรด ำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอำยุทั้งระบบขนส่งสำธำรณะอำคำรสถำนที่พ้ืนที่สำธำรณะและที่
อยู่อำศัย 

F0402 กิจกรรมทำงสังคมที่ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอำยุ 
 

 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุแบบบูรณำกำรทั้งด้ำนกำรศึกษำ อำชีพ 
เทคโนโลยีสุขภำพ กิจกรรมนันทนำกำร และกำรมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำชุมชนและสังคม รวมถึงด ำเนินงำนชุมชนต้นแบบ 

F0501 นโยบำย/มำตรกำร/กลไก/
กฎหมำย/สวัสดิกำรผู้สูงอำยุ  

 กำรจัดสรรบริกำรสุขภำพที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนรองรับสังคม
ผู้สูงอำยุ 

F0504 องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรดูแลผู้สูงอำย ุ  นวัตกรรมกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน 
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