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วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เพือ่เป็นแนวทางขบัเคลือ่นการพฒันารฐับาลดจิทิลัแกห่น่วยงานภาครฐัในการน า
เทคโนโลยดีจิทิลัมาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารจดัการภายในและการบรกิาร
ประชาชนใหม้ปีระสทิธภิาพ พรอ้มสรา้งความรว่มมอืจากทุกภาคสว่น

1

เพือ่ต่อยอดการพฒันารฐับาลดจิทิลัใหม้ศีกัยภาพทดัเทยีมนานาประเทศ และผลกัดนัให้
เกดิการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัทีม่คีวามส าคญัเรง่ดว่น2

5

เพือ่เตรยีมความพรอ้มของประเทศไทยในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ให้
สอดคลอ้งกบัความ ทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ทัง้การเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ใหป้ระเทศไทยสามารถแขง่ขนัในเวทโีลกไดอ้ยา่งยัง่ยนื
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ขอบเขตการด าเนินงาน

6

น าเสนอแผนการด าเนินงานโครงการ ตามวตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการด าเนินงาน

การศึกษาและวิเคราะหข้์อมูลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมลูพื้นฐานและจดัท ากรอบการศึกษาในการจดัท าแผน  

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Framework) ท่ีแสดงให้เหน็ถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ ท่ีส าคญัในการพฒันารฐับาลดิจิทลัเพ่ือให้บรรลุวิสยัทศัน์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ทัง้ในภาพรวมของ
ประเทศ และด้านท่ีเน้นความส าคญั (Focus Areas) 

สรปุผลการศึกษา จดัประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในรปูแบบออนไลน์ 

จดัประชุมรบัฟังความคิดเหน็ (Public Hearing) ต่อร่างแผนพฒันารฐับาลดิจิทลั 

เข้าร่วมประชุม พร้อมจดัท าข้อมลูเพ่ือใช้ประกอบการประชุมกบัคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง

จดัท าแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัรฐับาลดิจิทลั (Digital Government Development Plan) 

จดัท า (ร่าง) แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั  



กรอบแนวคิดในการศึกษา ออกแบบ และด าเนินงาน
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ศึกษาข้อมลูพื้นฐาน และแผนท่ีเก่ียวข้อง 

▪ ผลการด าเนินงานแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563– 2565
▪ นโยบาย แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนการด าเนินงานดา้นการพฒันารฐับาลดจิทิลั และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
▪ แผน นโยบาย และแนวทางของการพฒันาของรฐับาลดจิทิลัหรอืรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ประเทศทีป่ระสบความส าเรจ็ (Best practice) ขัน้ต ่า 3 ประเทศ
▪ ระดบัความพรอ้มการพฒันารฐับาลดจิทิลัของหน่วยงานภาครฐั ผ่านตวัชีว้ดัที่เกีย่วขอ้งใน

ระดบัสากล 

ศึกษาและออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government Framework) 

ประเมินขีดความสามารถ
เชิงดิจิทลัของภาครฐั 
(Capability Assessment)

▪ องคป์ระกอบพืน้ฐาน (Foundation)
▪ การบรกิารกลาง (Common Services)
▪ การบรกิารภาครฐัในดา้นต่าง ๆ ทีส่ าคญั
▪ กลไกการขบัเคลื่อนสูร่ฐับาลดจิทิลั (Digital Government Driving Mechanism)
▪ ภาครี่วมด าเนินการ (Partners/Owners)
▪ อื่นๆ

แลกเปล่ียนข้อมูล รบัฟังความเหน็ และจดัประชุมกลุ่มย่อย และ Public Hearing ตามความเหมาะสม

(ร่าง) 
แผนพฒันา

รฐับาลดิจิทลั  

บทสรปุ
ผูบ้ริหารและ
สาระส าคญั
ของแผน

แผนภาพระบบนิเวศ
รฐับาลดิจิทลั 
(Digital Government 
Ecosystem) 

แผนการเตรียม
ความพร้อม 
(Transition 
plan) 

แผนผงัความเช่ือมโยง
ของแผนพฒันารฐับาล
ดิจิทลั  กบันโยบาย
และแผนระดบัชาติ

กรอบแนวคิดรฐับาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Framework) 

วิเคราะหเ์ปรียบเทียบ
ถึงช่องว่างท่ีมีอยู่ 
(Gap Analysis)

จดัท าข้อเสนอแนะแนว
ทางการผลกัดนัยกระดบั
ขีดความสามารถดิจิทลั

วิเคราะห ์และสรปุ
ความสมัพนัธขี์ด
ความสามารถ

Capability 
Assessment & 
Gap Analysis

ทัง้ในภาพรวมรฐับาลดิจิทลั และ 6 Focus Area การศึกษา สุขภาพและการแพทย ์การเกษตร ความเหลื่อมล า้ ทางสิทธิสวสัดิการประชาชน การมีส่วนรว่ม โปรง่ใส
และตรวจสอบได้ของประชาชน และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 



นโยบาย แผนงาน และยทุธศาสตรก์ารพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของไทย ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ สพร.
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ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

รา่ง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566-2570)

นโยบายและแผนระดบัชาตวิา่ดว้ยการพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (พ.ศ. 2561-2580)

แผนปฏบิตักิารดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

แผนแมบ่ทการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั พ.ศ. 2561-2564

แผนระดบั
ประเทศ

แผนเฉพาะ
ด้านดิจิทลั

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่7 ประเดน็โครงสรา้งพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส ์และดจิทิลั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่20 ประเดน็การบรกิารประชาชน และประสทิธภิาพภาครฐั 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่22 ประเดน็กฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าตทิี ่23 ประเดน็การวจิยัและพฒันานวตักรรม

แผนแมบ่ทพอรท์ลักลางเพือ่ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) พ.ศ. 2564 - 2566

แผนแมบ่ทดา้นดจิทิลัของอาเซยีน (ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 2025)

แผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565

แผนงานบรูณาการรฐับาลดจิทิลั 2565

กรอบ (รา่ง) แผนปฏบิตักิารดา้นการพฒันามาตรฐานดจิทิลั ระยะที ่1 (พ.ศ 2566 - 2570)

แผนการปฎริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)



แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
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ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

❖ รฐับาลดจิทิลั เปิดเผย เชื่อมโยง และรว่มกนัสรา้งบรกิารทีม่คีุณคา่ใหป้ระชาชน

วิสยัทศัน์

เป้าหมาย ตวัช้ีวดั

1. ลดความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึบรกิารและสวสัดกิารของประชาชน ดว้ย
ขอ้มลูและบรกิารผ่านทางดจิทิลั

1. อนัดบัดชันีรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Government Development Index 
(EGDI)) โดยองคก์ารสหประชาชาต ิดขีึน้ 10 อนัดบั

2. เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มของไทย ดว้ยการบรูณาการกลไกภาครฐัเป็นกลไก
อ านวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกจิผ่านดจิทิลั

2. อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ (Ease of doing business 
(EODB))  โดยธนาคารโลกดขีึน้ 10 อนัดบั

3. การท างานของภาครฐัมคีวามโปรง่ใสตรวจสอบได ้ดว้ยการปรบัปรุง
ขอ้มลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั และเปิดเผยแก่ประชาชนทาง
ดจิทิลั

3. อนัดบัดชันีภาพลกัษณ์คอรปัชัน่ (Corruption Perception Index (CPI)) 
โดยองคก์รเพื่อความโปรง่ใสนานาชาต ิดขีึน้ 3 อนัดบั 

4. สรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันาบรกิารของภาครฐั และ
ก าหนดนโยบายส าคญัของประเทศ ดว้ยการเสนอความคดิดา้นนโยบาย
หรอืประเดน็การพฒันาประเทศผ่านดจิทิลั

4. อนัดบัดชันีชีว้ดัการมสี่วนรว่มทางอเิลก็ทรอนิกส ์
(E-Participant Index (EPI)) ดขีึน้ 10 อนัดบั



แนวโน้มส าคญัด้านรฐับาลดิจิทลั (Megatrends of Digital Government)

ในการประชุม World Economic Forum 2016 มวีาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth 
Industrial Revolution โดยหนังสอืชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขยีนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลกัดนัคนส าคญัใหเ้กดิ World Economic Forum) อธบิายปรากฏการณ์ของการปฏวิตัคิรัง้นี้  พรอ้มทัง้
ระบุแนวโน้มส าคญัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตทีค่าดว่าน่าจะเกดิขึน้ และแพรห่ลายในทุกอุตสาหกรรม  

Gartner ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรฐับาลดิจิทลั ทัง้สิ้น 10
แนวโน้ม โดยใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยทีีท่ าใหภ้าคธุรกจิสามารถพฒันาตอบโจทยข์องธุรกจิดจิทิลัใน
อนาคต ซึง่ครอบคลุมทุกมติกิารใหบ้รกิารโดยภาครฐั

Deloitte ได้ท าการวเิคราะห์รฐับาลในอนาคตGovernment Trends 2021 ถงึความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มส าคญัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการใหบ้รกิารของรฐับาล

10

มงีานศึกษาที่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์แนวโน้มส าคญัดา้นเทคโนโลยแีละรฐับาลดจิทิ ัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องคก์รในระดบัสากล



แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้าน Agile Governance -
Agile Governance: Dynamic Briefing (หน้าท่ี 1 จาก 3)
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ท่ามกลางการระบาดใหญ่ และความอ่อนแอของระบบภาครฐัในหลายประเทศ Agile governance จะแสดงใหเ้หน็การคาดการณ์ปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิขึ้นจรงิ 
และการประยกุตใ์ชง้านเพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองต่อปัญหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในดา้นการประสานงานสถาบนัภาครฐัและเอกชนทีม่ีประสทิธภิาพและ

เชือ่ถอืได ้ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น ดา้นเทคโนโลย ีสุขภาพ ความยัง่ยนื และการพฒันาเศรษฐกจิ

ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญควรเป็นศูนย์กลางในการจดัการกบัวิกฤตอย่าง
เด่นชดั

การจดัการความไม่แน่นอน (Managing Uncertainty)

การเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกเพื่อจัดการกับวิกฤต เช่ น 
COVID-19 ไดด้ยีิง่ขึน้

การท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Making Multilateralism More Effective)

2

แมว้่าการสบืคน้ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างด ี
แต่ประชาชนยังจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อให้ได้ซึ่ งข้อมูลที่
ครบถว้นและเป็นจรงิ

เน้นการส่ือสารมากข้ึน
(Governing Communication Chaos)

3

ภาครฐัตอ้งมกีารช่วยเหลอืประชาชนในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยี ซึง่อาจเป็นผลจากการขยายอทิธพิล

การจดัการผลกระทบของเทคโนโลยี
(Managing Technology’s Impact)

4

ตระหนกัถงึสทิธมินุษยชนและการเคารพต่อหลกันิตธิรรม

ความส าคญัของค่านิยมในการปกครอง
(The Importance of Values in Governing)

5

การก าหนดมาตรการในการจดัการการแพร่ระบาดสามารถช่วยลด
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (climate change) ได้

การบริหารปกครองส่ิงแวดล้อม
(Governing for the Environment)

6

1

รฐับาลตอ้งหาวธิใีหม่ๆ ในการท างานกบัผูค้นและองคก์รที่หลากหลาย
มากขึน้

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
(Multi-Stakeholder Collaboration)

7



แนวโน้มเทคโนโลยีในภาครฐั ปี 2564 (Top Technology Trends in Government) 
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ทีม่า: Technology Trends in Government for 2021, Gartner (2021)

ความไว้วางใจ/ความเช่ือมัน่
ในรฐับาล (Trusted)

ความคล่องตวัในการตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ (Agile)

ความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน
(Resilient)

• เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัท่ีสามารถ
ปรบัเปล่ียนได้  (Adaptive Security)

• การให้บริการแบบ Anything as a service
(XaaS)

• การบริการสาธารณะแบบไฮเปอรค์อนเนค 
(Hyperconnected Public Service)

• การระบุตวัตนทางดิจิทลั
(Citizen Digital Identity)

• การเรง่ปรบัปรงุระบบให้มีความทนัสมยั 
(Accelerated Legacy Modernization)

• การวิเคราะหเ์ชิงปฏิบติัการ
(Operationalized Analytics)

• การมีส่วนรว่มของประชาชนหลายช่องทาง 
(Multichannel Citizen Engagement)

• บริการส าหรบัจดัการในรายกรณี
(Case Management as  a service)

• การแบ่งปันข้อมูลทางโปรแกรม
(Data Sharing as a Program)

ภาครฐัต้องมกีารปรบัตวัพฒันาส าหรบัการรกัษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์ การรบัมอืกบัภยัคุกคาม ตลอดจนให้มกีารจดัการ
ความเสีย่ง เพือ่สรา้งความไวว้างใจและความปลอดภยัทางดจิทิลั

ภาครฐัต้องสรา้งความไวว้างใจและปรบัปรุงกลยุทธ์ในการน าเอา
เทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการระบุอตัลกัษณ์บุคคล รวมถึงวางแผน
ในการใชง้านในกรณเีร่งด่วน เช่น การฉดีวคัซนีโควดิ-19

การให้ประชาชนมชี่องทางที่หลากหลายและมปีระสทิธภิาพใน
การเขา้ถึงข้อมูลและตรวจสอบประสทิธภิาพในการท างานของ
ภาครฐั รวมถงึร่วมตดัสนิใจในกจิการต่าง ๆ

ภาครฐัมกีารจดัหาบรกิารต่าง ๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่าน
การบริการดิจิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดของบริการ และย่น
ระยะเวลาในการส่งมอบบรกิารดจิทิลัต่าง ๆ

CIO ของภาครฐัควรเร่งปรบัปรุงพฒันาแอปพลเิคชนัหลกัทีส่ าคญัให้
ทันสมยั เพื่อรองรับต่อการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นและความ
คล่องตวั ในสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรค การป้องกนัยบัยัง้และ
ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

หน่วยงานภาครัฐใช้การด าเนินการจัดการเป็นรายกรณี โดย
ออกแบบและพฒันาโซลูชนัเฉพาะกรณี เพื่อให้เกดิการตอบสนอง
ต่อความต้องการทางธุรกจิที่เปลีย่นไปและเพิม่ความคล่องตวัของ
หน่วยงาน

ให้บริการผ่านเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มที่
หลากหลาย เพื่อพฒันากระบวนการและบริการสาธารณธใน
รปูแบบอตัโนมตัอิย่างทัว่ถงึ และลดการใชแ้รงงานคน

การน าเทคโนโลยทีี่ขบัเคลื่อนดว้ยขอ้มูล เช่น ปัญญาประดษิฐ์ (AI) 
การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) และ
การวเิคราะห์ข ัน้สูง (Advanced Analytics) มาใช้เพื่อพฒันา
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานของภาครฐั

ภาครฐัพฒันาบรกิารการแบ่งปันขอ้มลูผ่านโปรแกรมที่สามารถ
ปรบัเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ใน
หลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนบริการและการท างานแบบ
ผสมผสาน



แนวโน้มรฐับาลดิจิทลั 2021
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ทีม่า: Government Trends 2021, Deloitte

เรง่ไปสู่การเป็นรฐับาลดิจิทลั 
(Accelerated digital government)
โควิด-19 น าไปสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุครัฐบาล
ดิจิทัลใน 3 มิติหลัก ได้แก่  การปรับขนาด
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การสร้างพนักงาน
ทีเ่ชีย่วชาญดา้นดจิทิลัมากขึน้ และการลงทุนใน
ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง พ ล เ มื อ ง  ( citizen 
connectivity)

แนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงวิธีการด าเนินงานของรฐับาล 9 ประการ เป็นดงัต่อไปน้ี

การส่งมอบบริการท่ีราบรืน่ 
(Seamless service delivery)
หน่วยงานของรฐัให้บรกิารที่เป็นส่วนบุคคล
อย่างราบรื่น และบรกิารเชงิรุกแก่ประชาชน
มากขึน้

สถานท่ีในการท างานอิสระ
(Location liberation)

รฐับาลสามารถปรบัเปลีย่นสถานที่ท างานได ้
รวมถงึมแีนวทางในการจดัสรรพนักงานแบบ
กร ะ จ ายแล ะ ให้บ ริก า รพ ล เมือ ง อ ย่ า ง
มปีระสทิธภิาพสงูสุด

การส่งผา่นข้อมูล
(Fluid data dynamics)
หน่วยงานภาครฐัก าลงัพฒันาแนวทางใหม่
เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลที่ถือครอง รวมถึง
การแบ่งปันขอ้มลูนัน้อย่างเหมาะสม

รฐับาลในฐานะ cognitive system
(Government as a cognitive system)
การใช้ข้อมูลย้อนหลงั ข้อมูลแบบเรียลไทม ์
และการมองการณ์ไกลเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย
และการตดัสนิใจ

Agile government

ภาครฐัมกีารการปรบัตวัและมคีวามยดืหยุ่น
มากขึ้น  ซึ่ งรวมถึงการก าหนดนโยบาย 
กฎระเบยีบ การจดัซื้อจดัจา้งและบุคลากร

บทบาทของรฐับาลในโลกไซเบอรท่ี์กว้างขึ้น 
(Government’s broader role in cyber)
มีแนวทางแบบองค์ รวมเพื่ อการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชื่อถือได้นัน้
ต้องการการท าลายระบบภายใน สร้าง
ความสมัพนัธภ์ายนอกใหม ่และท าใหแ้น่ใจว่า
บุคลากรมคีวามสามารถดา้นไซเบอร์

รฐับาลท่ีเน้นความเท่าเทียม (Inclusive
and equity-centered government)
การผนวกร วมคว ามหลากหลายแล ะ
ความเท่าเทียมในภาครฐัผ่านการออกแบบ
ที่ เ น้นความยุติธรรม การ เข้าถึงสินค้ า
สาธารณะอย่างเท่าเทียม สามารถเข้าถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทยีม รวมถงึมกีารร่วมมอื
และมสี่วนร่วมของพลเมอืง

การรกัษาความไว้วางใจของประชาชน
ต่อรฐับาล (Sustaining public trust in 
government)
รฐับาลท างานเพื่อสร้างความไว้วางใจจาก
ประชาชน โดยจัดการกับข้อมูลบิดเบือน 
สร้างความโปร่งใสในการท างาน และสร้าง
ความไว้วางใจในระบบดิจิทัล บริการ และ
การรเิริม่ดา้นขอ้มลูของรฐับาล
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การออกแบบกรอบแนวคิดรฐับาลดิจิทลัตามแนวทางของ OECD Digital Government Policy
Framework (DGPF)

15

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก OECD (2020), "The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government", OECD Public Governance Policy Papers, No. 02, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/f64fed2a-en.

Input
DG Pillars base on 6 

Dimensions of OECD DGPF
Output

• Strategic Direction

• Internal Analysis – วิเคราะห์
ข้อมลูพืน้ฐาน

• วิเคราะหส์ถานการณ์การ
ด าเนินงานในปัจจบุนั

• วิเคราะหค์วามเช่ือมโยงด้าน
ดิจิทลัของหน่วยงานรฐัในปัจจบุนั

• ศึกษา Best Practice 



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model

16

STAGE I STAGE II STAGE III STAGE IV STAGE V

European 
Commission

E-government
Open 
Government

Data-Centric 
Government

Fully Transformed 
Government

Smart 
Government

Gartner Initial Developing Defined Managed Optimized -

United Nation Emerging Enhanced Transactional Connected - -

Deloitte Information
Publishing

Official Two-way 
Transactions

Multi-purpose 
Portals

Portal 
Personalization

Clustering of 
Common 
Services

Full Integration 
and Enterprise 
Transformation

World Bank Publish Interact Transact - - -

Accenture Online Presence Basic Capability
Service 
Availability

Mature Delivery
Service 
Transformation

-

United Nation STAGE VI

ทีม่า: Gartner (2018), United Nations (2015) และ Lee (2010).



กรอบแนวคิดท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั: Maturity Model ของ Gartner

17

ทีม่า: Mark Williams, Clémentine Valayer (2018). Digital Government Benchmark, Study on Digital Government Transformation, European Commission,

1. e-government: The focus is on having services online for user 
convenience and cost savings.
2. Open government: Open government often takes the form of 
public programs intended to promote transparency, citizen 
engagement and the data economy. E-government and open 
government programs often coexist, with different leadership and 
priorities. 
3. Data-centric government: On this level, the focus shifts from 
collecting citizens’ or user needs to proactively explore new 
possibilities inherent in strategically collecting and leveraging data.
4. Fully transformed government: On this level, the organization, 
agency or department has fully committed to a data-centric approach 
to improving government, and to innovation in government.
5. Smart government: On this level, the process of data-centric 
digital innovation is embedded across the entire government. The 
innovation process is predictable and repeatable, even in the face of 
disruptions or sudden events that require rapid responses.



18

Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



กรอบการวิเคราะหขี์ดความสามารถเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยทัง้ 6 Focus Area ภายใต้แผนพฒันารฐับาลดิจิทลั
ของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

19

ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการพฒันารฐับาลดิจิทลัไทย

สถานะปัจจบุนัของการพฒันาและการให้บริการดิจิทลัของรฐับาลไทย 

วิธิปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice) จากต่างประเทศ และกรอบแนวคิดการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั (Maturity Model) ส าหรบัไทย

ขีดความสามารถและความพร้อมเชิงดิจิทลัภาครฐัของไทยในปัจจบุนั 

ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยเพ่ือไปสู่
ระดบัการพฒันารฐับาลดิจิทลัท่ีเหมาะสม (Capability Gap Model)

ความเป็นไปได้และผลกระทบของการพฒันารฐับาลดิจิทลัของไทย

แผนการด าเนินการพฒันาไปสู่รฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ แนวทางการแก้ไขบริการภาครฐั และเป้าหมายดชันีตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัทัง้ 6 ด้าน



การศึกษา
EDUCATION



แผนการปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) - กิจกรรมปฏิรปูท่ีส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคญั (Big Rocks) (หน้าท่ี 1 จาก 2)

ทีม่า: ราชกจิจานุเบกษา
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กลุ่มเป้าหมาย

เดก็เยาวชน

คร/ูอาจารย์

หลกัสตูรและ
การจดัการ
เรียนการสอน

สถานศึกษาและ
ระบบสนับสนุน

วตัถปุระสงค์

ระบบ Big data สนันสนุนการค้นหา 
เฝ้าระวงั ตดิตาม และช่วยเหลอืเดก็ให้เขา้ถงึ
การศึกษาตัง้แต่ปฐมวยั / ทุนการศึกษาต่อ/ 
พฒันาทกัษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศกึษา

มีรู ป แบบ  ก ร ะบวนกา รคัด เ ลื อ กนิ สิต / 
นักศึกษาครู ที่มปีระสทธิิภาพ เที่ยงตรงและ
ลดความเหลื่อมล ้า

หลัก สู ต ร ก า ร ผ ลิ ต ค รู ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ต า ม
ความต้องการและบริบทของสาขาวิช า
และพืน้ที่

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยัง่ยืนและ
ส อ ด ค ล้ อ ง กับ บ ริ บ ท ข อ ง พื้ น ที่ ด้ ว ย
กระบวนการทางวชิาการแบบมสีว่นร่วม

ลดความเหล่ือมล า้

พฒันาผู้เรียนทุกช่วงวยัเป็นรายบุคคลตาม
แนวทางพหุปัญญา และมีกระบวนการคิด
เชิงระบบน าความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติ
อย่างมีแบบแผน รวมทัง้สมรรถนะและ
ทกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พฒันาศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน
ตามแบบหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ปรับระบบการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนให้มี
ความหลากหลาย สะท้อนสมรรถนะของ
ผูเ้รยีนไดต้ามบรบิทของสถานศกึษา และลด
สดัส่วนของการน าผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนใน
ระดบัชาติ มาใช้ในการพจิารณาประเมนิผล
ของครแูละผูบ้รหิารสถาบนัการศกึษา

พฒันาคุณภาพศูนย์พฒันาเดก็เลก็/ พฒันา
ทกัษะอาสาสมคัรผูด้แูลเดก็เลก็สงักดั อปท./ 
พั ฒ น า ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ
ศกึษานิเทศก์

ยกระดบัคณุภาพ

ผู้ส าเรจ็อาชวีศึกษาทวภิาค ีและบณัฑติที่ส าเร็จจาก
สถาบนัอุดมศกึษามขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงู 
และมคีวามพรอ้มเขา้สูต่ลาดแรงงาน

ครูผู้สอนทุกระดับและทุกระบบมีความเชี่ยวชาญ
การจดัการเรยีนการสอนในสาขาที่ตอบสนองกบัทิศ
ทางการพฒันาและการลงทุนของประเทศ

สถาบันอุดมศึกษายกระดับงานวิจัย การพัฒนา
นวตักรรม การผลติก าลงัคน และระบบธรรมาภิบาล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น
ประเทศรายไดส้งูอย่างยัง่ยนื

Digital Life-long Learning Platform สนับสนุนการ
เรยีนรู้ตลอดชวีติทุกระดบัการศกึษาแก่ประชาชนทุก
คนโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย พรอ้มระบบธนาคารหน่วยกติ 
(Credit Bank) เพื่อสะสมและเทยีบโอนหน่วยกติ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
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ทีม่า: Education and Skills: Dynamic Briefing (World Economic Forum, August 2021) 
OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 (OECD, 2019)

OECD Learning Compass 2030 
เป็นกรอบการเรยีนรูซ้ึง่ใชใ้นการก าหนดวสิยัทศัน์ส าหรบั
อนาคตของการศกึษา 

4. ความรู้ (Knowledge)

1. พื้นฐานท่ีส าคญั (Core foundations)

5. ทกัษะ (Skills)

3. ผูเ้รียน/ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง (Student 
agency/ co-agency)

6. ทศันคติและค่านิยม (Attitudes and 
values)

7. กระบวนการเรียนรู้แบบวนซ า้
(Anticipation-Action-Reflection cycle)

2. สมรรถนะการเปล่ียนแปลง  
(Transformative competencies)

ประชากรรุ่นใหม่ควรมี Soft Skills ทีโ่ดดเด่นมากขึน้ เพื่อใหม้คีวามสามรถในการปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปของตลาดงาน

Soft Skills ท่ีส าคญั (Core Soft Skills)

ประชากรทุกคนควรมโีอกาสในชวีติทีเ่ท่าเทยีมกนั สามารถเขา้ถงึการศกึษาขัน้พืน้ฐานได้
อย่างเท่าเทยีม

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ีมีคณุภาพ (Quality Basic Education)2

ผูค้นมกัหยุดศกึษาหาความรูใ้นช่วงเริม่ตน้ของชวีติ (early stage of life)
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Pathways)3

การฝึกอบรมดา้นเทคนิคและการอาชวีศกึษามกัถูกละเลยโดยระบบการศกึษาอย่างไม่ยุตธิรรม

การฝึกทกัษะเฉพาะ (Relevant Continuing Education)4

แม้ทกัษะด้านดจิทิลัมจีะความส าคญั แต่ประชากรรุ่นใหม่ควรมทีกัษะในการน าขอ้พจิารณา
ดา้นจรยิธรรมมาปรบัใชเ้พื่อใหเ้กดิความส าเรจ็ทางเทคโนโลย ี(technical achievement) และต้องมี
ความรูใ้นวชิากลุ่ม STEM

ภาษาดิจิทลัและวิชากลุ่ม STEM (Digital Fluency and STEM Skills)5

โควดิ-19 ท าใหต้้องตระหนักถงึความจ าเป็นในการใหก้ารสอนโดยใชว้ธิใีหม่ ๆ ที่น่าสนใจ 
หรอืนวตักรรมทางเทคโนโลยี

นวตักรรมทางการศึกษา (Education Innovation)6

1

Education and Skills: Dynamic Briefing 
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ประเดน็ด้านการศึกษา

▪ โอกาสทางการศกึษา
ของเดก็นกัเรยีน/
นกัศกึษา

▪ สรา้งหลกัประกนัว่าเดก็ชายและเดก็หญงิทุกคนส าเรจ็การศกึษา
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาทีม่คีณุภาพ เท่าเทยีม โดยไม่
มคี่าใชจ้่าย น าไปสู่ผลลพัธท์างการเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล

▪ สรา้งหลกัประกนัว่าเดก็ชายและเดก็หญงิทุกคนเขา้ถงึการพฒันา 
การดแูล และการจดัการศกึษาระดบักอ่นประถมศกึษา ส าหรบั
เดก็ปฐมวยั ทีม่คีุณภาพ เพือ่ใหเ้ดก็เหล่านัน้มคีวามพรอ้มส าหรบั
การศกึษาระดบัประถมศกึษา สรา้งหลกัประกนัใหช้ายและหญิง
ทุกคนเขา้ถงึการศกึษาดา้นเทคนิค อาชวีศกึษา อุดมศกึษา 
รวมถงึมหาวทิยาลยัทีม่คีุณภาพในราคาทีส่ามารถจ่ายได้ เพิม่
จ านวนเยาวชนและผูใ้หญ่ทีม่ทีกัษะทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึทกัษะ
ทางดา้นเทคนิคและอาชพีส าหรบัการจา้งงาน การมงีานทีม่ ี
คุณค่า และการเป็นผูป้ระกอบการ

▪ การพฒันาหลกัสตูรและ
ระบบการศกึษา

▪ ขจดัความเหลีอ่มล ้าทางเพศดา้นการศกึษา และสรา้งหลกัประกนั
ว่ากลุ่มทีเ่ปราะบางซึง่รวมถงึผูพ้กิาร ชนพืน้เมอืง และเดก็ เขา้ถงึ
การศกึษาและการฝึกอาชพีทกุระดบัอยา่งเท่าเทยีม

▪ สรา้งหลกัประกนัว่าเยาวชนทุกคนและสดัสว่นของผูใ้หญ่ในทัง้
ชายและหญงิ สามารถอ่านออกเขยีนไดแ้ละค านวณได ้

▪ การพฒันาบุคลากรดา้น
การศกึษา

▪ สรา้งหลกัประกนัว่าผูเ้รยีนทกุคนไดร้บัความรูแ้ละทกัษะทีจ่ าเป็น
ส าหรบัส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื รวมไปถงึ การศกึษา
ส าหรบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืและการมวีถิชีวีติทีย่ ัง่ยนื สทิธิ
มนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสรมิวฒันธรรม
แห่งความสงบสุขและไมใ่ชค้วามรนุแรง การเป็นพลเมอืงของโลก 
และความชืน่ชมในความหลากหลายทางวฒันธรรมและการที่
วฒันธรรมมสี่วนชว่ยใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

SDGs’ Goal 4 ความเป็นไปได้

• การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเดก็นกัเรยีน 
เพือ่ตดิตามเดก็ทีอ่ยู่นอกระบบการศกึษา
ภาคบงัคบั หรอือยู่ห่างไกลจนไมส่ามารถ
รบัการศกึษาได้

• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใหบ้รกิารดา้น
การศกึษา เช่น e-Learning, Distance 
Education, ระบบคลงัหอ้งสมดุและสือ่การ
เรยีนรูอ้อนไลน์

• การสรา้งฐานขอ้มลูหลกัสตูร 
(Curriculum) เพือ่ใหบุ้คลาการทาง
การศกึษา และสถานศกึษา มาปรบัใช ้
และ/หรอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เพื่อ
พฒันาหลกัสตูรและระบบการศกึษา
โดยรวม

• การบรูณาการขอ้มลูกบัภาคเอกชน ใน
การปรบัปรุงหลกัสตูร หรอืการเรยีนรู้
ทกัษะทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน

• การน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาช่วยในการเรยีน
การสอน

• การพฒันาระบบฐานขอ้มลูคร/ูอาจารย ์และ
บุคลากรทางการศกึษา เพือ่ประเมนิ และ
บรหิารจดัการจ านวนผูส้อนในประเทศ

ความท้าทาย

• การพฒันาทุนมนุษยด์า้น 
ICT ของประเทศทีม่ี
ขอ้จ ากดั
• ความทา้ทายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ
ของภาคประชาชน
• การเขา้ถงึของบรกิาร
ดจิทิลัของภาคประชาชน
• การขาดการน าเทคโนโลยี
ดจิทิลัมาใชอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ
• ความทา้ทายจากแนวโน้ม
เทคโนโลยดีจิทิลัที่
เปลีย่นแปลงไปอย่าง
รวดเรว็

ทีม่า: sdgmove.com
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การศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยยงัมีเกณฑม์าตรฐานท่ีต า่

ผลการจดัอนัดบัของ IMD ในปี 2564 ชีใ้หเ้หน็ว่า การศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
ประเทศไทยยงัมเีกณฑม์าตรฐานทีไ่ม่สงูมาก (อนัดบั 56 จากการจดัอนัดบั 
63 ประเทศทัว่โลก) โดยเกณฑท์ีต่ ่า ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
การบริการการศึกษาไม่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ดัชนี
การศึกษาในมหาวิทยาลัย อตัราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ และทักษะ
ทางภาษาทีต่อบสนองความตอ้งการขององคก์ร

คะแนนการคิดวิเคราะห ์(PISA) ของไทยอยู่อนัดบัท่ีไม่ดีนัก

ผลคะแนนการสอบ Programme for International Student Assessment (PISA) 
ของเดก็นกัเรยีนไทยในดา้นการอ่าน, คณิตศาสตร,์ และวทิยาศาสตร ์อยู่ในเกณฑ์
ต ่ากว่าค่าเฉลีย่ โดยมคี่าดงันี้ ด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลีย่ OECD 487 
คะแนน), คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน), และ
วทิยาศาสตร ์426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) (การจดัอนัดบัในปี
2561)

ประเทศไทยยงัคงมีความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ปัญหานักเรียนหลดุออกจากระบบการศึกษา
ยงัมเียาวชน (อายุ 3-17 ปี) นอกระบบการศึกษา กว่า 670,000 คน ทัว่ประเทศ ซึ่งนักเรยีนกลุ่มดงักล่าวมคีวามเสี่ยงสูงที่จะหลุดออกจากระบบ
การศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัและการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เนื่องจากปัญหาความยากจน ความดอ้ยโอกาสทางสงัคม ความพกิาร และปัญหา
ครอบครวั นอกจากนี้จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหเ้กดิปรากฏการณ์ความยากจนที่ซ ้าซ้อน และโรงเรยีนต้องเปลีย่นการจดัการ
เรยีนการสอนเป็นรปูแบบออนไลน์ ท าใหใ้นตน้ปีการศกึษา 2564 สกศ. พบว่าจะมเีดก็หลุดออกจากระบบการศกึษาประมาณ 5,654 คน และคาดการณ์
ว่าสิน้ปีการศกึษา 2564 จะมเีดก็หลุดจากระบบ 65,000 คน

ในปี 2563 ได้มกีารจดัอนัดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของ
ป ร ะ เ ท ศที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤษ เ ป็ น ภ าษ าห ลัก  ห รื อ 
EF English Proficiency Index ซึง่ผลการจดัอนัดบัแสดงใหเ้ห็น
ว่าคนไทยพูดภาษาองักฤษได้อยู่ในอนัดบั 89 ของโลกหรอือยู่ใน
เกณฑค์วามสามารถต ่ามาก (Very Low Proficiency) จากการจดั
อนัดบัจาก 100 ประเทศ (อนัดบัในปี 2562 อยู่ที ่74 ของโลก)

ความรู้ภาษาองักฤษของคนไทยอยู่ในอนัดบั
ความสามารถต า่มาก (Very Low Proficiency)

ทีม่า: World Competitiveness Ranking 2021, IMD/ EF English Proficiency Index 2020, EF/ ความไมเ่สมอภาคทางการศกึษา, คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษา (กอปศ.)/ PISA 2018, OECD.
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ทีม่า: กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)

นักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส 

1.8 ล้านคน 
มีความเส่ียงท่ีจะหลดุออกจากระบบการศึกษา

ความยากจนด้อยโอกาสท าให้เดก็ไทย 
ยงัอยู่นอกระบบการศึกษา 

มากกว่า 430,000 คน

เดก็และเยาวชนพิการ 

246,651 คน 
ก าลงัศึกษาอยู่ในระบบการศึกษา (สพฐ.)

COVID-19 ท าให้รายได้ครวัเรือนลดลง 
จ านวนนักเรียนยากจนเพ่ิมขึ้น 3 แสนคน 

รายไดเ้ฉลีย่ลดลงคดิเป็น 7% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนมสีถานการณ์ COVID-19

ก่อน COVID-19 หลงั COVID-19

1,159 บาท 1,077 บาท

44% 
ของนกัเรยีนทีส่มคัร

คดักรอง 1/62

73% 
ของนกัเรยีนทีส่มคัร

คดักรอง 1/62

335,955 คน 637,507 คน

รายไดเ้ฉลีย่สมาชกิใน
ครวัเรอืน ต่อคนต่อเดอืน

สมาชกิครวัเรอืนอาย ุ
15-65 ปี ว่างงาน 

(ทีไ่มใ่ช่นกัเรยีน/นกัศกึษา)

จ านวนนกัเรยีน
ยากจนพเิศษ

หมายเหต:ุ ประมวลผลจากจ านวนนกัเรยีนยากจนทีส่มคัรคดักรองใหมภ่าคเรยีนที ่1/2562 และ 1/2563
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (วสศ.), 2563
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• หน่วยงานภาครฐัมกีารจดัเกบ็ขอ้มลูนกัเรยีน/นกัศกึษาไวอ้ยูแ่ลว้ 
ซึง่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่างๆ ได ้เชน่ ตดิตามและชว่ยเหลอื
นกัเรยีนทีข่าดโอกาสเขา้ศกึษาในภาคบงัคบั/นกัเรยีนทีล่าออก
กลางคนั จดัสรรและเตรยีมการเบกิจ่ายงบประมาณตามความเป็น
จรงิโดยพจิารณาจากความหนาแน่นของนกัเรยีนในพืน้ทีต่่างๆ 
เป็นตน้ (หากแต่ยงัขาดการบรูณาการขอ้มลูทัง้ระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวง และกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง)

• การท างานของภาครฐับางสว่นยงัซ ้าซอ้นกนัอยู่ และบางสว่นยงัไมไ่ด้
ถูกแทนทีด่ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส์

• ขาดระบบกลางทีจ่ะเชื่อมโยงขอ้มลูและบรกิารอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เขา้
ไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดยีว และขาดการบรูณาการขอ้มลูจากหน่วยงาน
ภายในกระทรวง และกบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

• ขาดฐานขอ้มลูทีจ่ะน าไปใชใ้นการวเิคราะหเ์พือ่ตดัสนิใจในการจดัท า
นโยบายหรอืมาตรการดา้นการศกึษาของประเทศ

• ขาดการตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการพฒันาบรกิารของ
สถาบนัการศกึษา การพฒันาบุคลากรและคร/ูอาจารย ์รวมถงึหลกัสตูร
ทางการศกึษา

• หน่วยงานภาครฐัดา้นการศกึษาของไทยเริม่มกีารด าเนินโครงการพฒันา
รฐับาลเพื่อมุ่งสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลัไวแ้ลว้ อาท ิโครงการระบบตดิตาม
เดก็ออกกลางคนัใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั

• กระแสการเรยีนรูต้ลอดชวีติสง่ผลใหเ้กดิการขยายตวัของกลุ่ม
ผูร้บับรกิารจากเฉพาะเดก็นกัเรยีน ไปสูก่ลุ่มพนกังานบรษิัท ขา้ราชการ 
ผูป้ระกอบวชิาชพีต่างๆ ไปจนถงึบุคคลวยัเกษยีณ

• รปูแบบนวตักรรมทางการศกึษาใหม่ๆ  เช่น Blockchain, MOOC, 
Credit Bank, Virtual/Augmented Reality เป็นตน้ ยงัมอียู่ไม่มากใน
ไทย และยงัมชีอ่งว่างทีร่ฐับาลจะเขา้ไปลงทุนร่วมกบัภาคเอกชนจดัสรา้ง
นวตักรรมดงักล่าวขึน้ได้

• ผูใ้ชบ้รกิาร (นกัเรยีน/คร/ูสถาบนัการศกึษา/บุคลากร) เป็น
จ านวนมากยงัขาดโอกาสการเขา้ถงึในเทคโนโลยดีจิทิลั 
รวมถงึขาดทกัษะเชงิดจิทิลั

• ผูใ้ชบ้รกิาร (นกัเรยีน/คร/ูสถาบนัการศกึษา/บุคลากร) เป็น
จ านวนมากยงัขาดทกัษะดา้นภาษาองักฤษ

• การรบัรองคุณภาพการศกึษาทางออนไลน์บางยงัไมเ่ป็นที่
ยอมรบัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

Strengths Weakness

ThreatsOpportunities



แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 – 2564 ก าหนดเป้าหมายในการสร้างการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และทุกเวลา (ตลอดชีวิต) ส าหรบัประชาชน ด้วยการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
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แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561 – 2564

ทีม่า: กระทรวงศกึษาธกิาร

ผลติและพฒันาก าลงัคนเพื่อรองรบั
ระบบเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

พฒันาการบรหิารจดัการให้
กา้วสู่การเป็นหน่วยงานดจิทิลั

พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อการศกึษา 
การวจิยั และการสรา้งนวตักรรม

พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัประสทิธภิาพ
สงูครอบคลุมทุกหน่วยงานและสถานศกึษา

ยทุธศาสตร์

สรา้งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า
เทยีมทางการศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

พฒันาสงัคมการศกึษาใหม้ี
คุณภาพ ทัว่ถงึ เท่าเทยีม ยัง่ยนื 
ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัทีท่นัสมยั

วิสยัทศัน์
o พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัทีม่ปีระสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลุม ทัว่ถงึ และรองรบัผูร้บับรกิาร ทกุคนเขา้ถงึโอกาสศกึษา

เรยีนรุต้ลอดชวีติ สรา้งความเสมอภาคดา้นการศกึษาทกุกลุ่มเป้าหมาย
o ยกระดบัคณุภาพและประสทิธภิาพของเทคโนโลยดีจิทิลั ในการจดัและใหบ้รกิารการศกึษาทุกระดบั เพื่อสรา้งสงัคมแห่ง

การเรยีนรู ้ทีท่ ัว่ถงึเทา่เทยีมใหส้อดคลอ้งและรองรบักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก
o พฒันาศกัยภาพของการบรหิารจดัการใหก้า้วสูก้ารเป็นหน่วยงานดจิทิลั
o ผลติและพฒันาก าลงัคนทีม่คีณุภาพ ใหเ้ป็นผูม้คีวามรู ้มทีกัษะการเรยีนรู ้การวจิยั นวตักรรม เทคโนโลยดีจิทิลั สามารถ

พฒันาศกัยภาพและเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองต่อเนื่องตลอดชวีติ สอดคลอ้งกบันโยบายและยทุธศาสตรพ์ฒันาประเทศ

พนัธกิจ



แผนปฏิบติัการดิจิทลั กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564 เพ่ิมโอกาสในการ
เรียนรู้และการเข้าถึงความรูด้้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีและบริการท่ีทนัสมยัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
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แผนปฏิบติัการดิจิทลั กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบรกิารผ่านเทคโนโลยดีจิทิลั

บรหิารจดัการการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัในองคก์ร

พฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
เพื่อลดความเหลื่อมล ้าการใชป้ระโยชน์
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ยทุธศาสตร์

พฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นเทคโนโลยี
ดจิทิลัของบุคลากร

“ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการพฒันา
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม เพือ่สรา้งปัญญาในสงัคม
สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม 
และความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศอย่างยัง่ยนื”

วิสยัทศัน์
o ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการสนบัสนุนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิและสงัคม
o พฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการสรา้งสรรคอ์งคค์วามรู ้และบรกิารดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพื่อลด

ความเหลื่อมล ้าในการเขา้ถงึและประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
o บรหิารจดัการการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์รเพือ่ยกระดบัศกัยภาพกระบวนการปฏบิตังิาน การบรหิารจดัการ และการ

ใหบ้รกิารขององคก์ร
o พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ และทกัษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และรูเ้ท่าทนัการ

เปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

พนัธกิจ

ทีม่า: กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม



สถานะปัจจบุนั: ดิจิทลัภาครฐัด้านการศึกษาของไทย

29

ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

ดิจิทลัภาครฐัด้านการศึกษาของไทย (e-Education)

ด้านบุคลากร ด้านข้อมูลและ
การเรียนการสอน

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน ด้านการบริหารองคก์ร
1 2 3 4

ระบบการบริหารจัดการภายใน
กระทรวงศกึษาธกิาร อนัประกอบดว้ย
ระบบสารบรรณ ระบบสารสนเทศ
บุคคล ระบบการลา ระบบขอใช้ห้อง
ประชุม ขอใช้รถ ระบบประมวลผล
ขอ้มูลเงนิเดอืนระบบงบประมาณ (e-
Budget) ร ะบบการ เบิกจ่ ายพัสดุ 
ร ะ บบแจ้ ง ซ่ อ ม แล ะบ า รุ ง ร ักษ า
ครุภณัฑ ์ฯลฯ

ระบบ e-Office

โครงการมหาวิทยาลยั
ไซเบอรไ์ทย
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนไทยและต่างประเทศ จัดสร้าง
มหาวทิยาลยัอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อส่งเสรมิ
การใชป้ระโยชน์จาก ICT เพื่อการศกึษา 
อาท ิe-Learning Distance Education 
และ R&Ds

ระบบการเช่ือมโยงข้อมลูขนาดใหญ่
(Big Data) และระบบคลงัข้อมูลเพ่ือ
รองรบันโยบายด้านการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
(UniCon–University Connected) 
ระยะท่ี 2

ระบบ UniNet
ระบบโครงขา่ยอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนด์
เพื่อน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยใน
ก า ร จัด ก า ร เ รีย นก า รสอน  ใ ช้กับ
สถาบันการศึกษาทัว่ป ระ เทศ ทั ้ง
โรงเรียนมัธยม โรงเรียนอาชีวศึกษา 
มหาวทิยาลยั และสถาบนัการศกึษาและ
วจิยัและพฒันาต่างๆระบบ e-Learning (eDLTV)

ระบบ e-Learning ส าหรบัการศกึษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มีการรวบรวมเนื้อหาวิชาส าคญั และ
เนื้อหาการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาอาชพี เพื่อเพิม่โอกาส
ทางการศกึษาแก่เดก็นกัเรยีน

ระบบส่ือการเรียน
การสอนทางไกล
ใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูและสื่อการเรยีนการสอนต่างๆ 
ผา่นออนไลน์ ส าหรบัผูเ้รยีนทางไกล

ศนูย ์IPST Learning Space
เป็นศูนย์เรยีนรู้ดจิทิลัระดบัชาตดิ้านวทิยาศาสตร ์
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลย ี

ระบบ STEM FOR LIFE
ฐานขอ้มูลคลงัความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ีในชวีติหรอือาชพี

Thai-MOOC
เเพลตฟอร์มจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบ
เปิดขนาดใหญ่ที่มมีาตรฐาน สามารถเรยีนได้ฟรี
และเขา้ถงึไดทุ้กทีทุ่กเวลา

ระบบครพูรอ้ม

ระบบ GPA เดก็นักเรียนทัว่ประเทศ

ระบบการวางแผนเพ่ือการศึกษาต่อ
ระดบัอดุมศึกษา

ระบบอบรมครอูอนไลน์

ระบบทดลองการสอบออนไลน์

ระบบสารสนเทศนักเรียนทุน

ระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการ
บริหารบคุลากรทางการศึกษา

ระบบสารสนเทศนักเรียน/
นักศึกษา

ศนูยก์ลางขอ้มลูดา้นการศกึษา
ส าหรบัประชาชน

ระบบฐานข้อมลู
ทะเบียนประวติัผูเ้รียน
และบคุลากรในสงักดั

ระบบย่ืนค าร้องขอเทียบวฒิุ
การศึกษาออนไลน์

ระบบจดัเกบ็ข้อมูลนักเรียนรายบคุคล 

ระบบบริหารจดัการ
สถานศึกษา (School MIS)

B-OBEC: ระบบจดัเกบ็ข้อมลู
ส่ิงก่อสร้าง

ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน
(e-SLIP)

ระบบบริหารงานบคุคล 
(HRMS)

ระบบคลงัหน่วยกิต (Credit 
Bank)

• ส านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร

• ส านกังานบรหิารเทคโนโลยเีพื่อ
พฒันาการศกึษา

• ส านกังานปลดักระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยั
และนวตักรรม

• ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)
ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)

• สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.)

• ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา

• ศนูยส์ารสนเทศการวจิยั 
ส านกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.)

• ส านกังานเลขาธกิารสภา
การศกึษา (สกศ.)

• สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ

หน่วยงานผูใ้ห้บริการ

ระบบคลงัขอ้มลูงานวจิยัไทย (TNRR)

บริการ Digital Transcript

ระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุ

วิชาชีพอิเลก็ทรอนิกส์

ระบบบริการข้อมูลคณุวฒิุวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net

“ปักหมุดมืออาชีพ”



สถานะปัจจบุนั: โครงการ Thai-MOOC

30

ทีม่า: กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม. โครงการมหาวทิยาลยัไซเบอรไ์ทย (Thailand Cyber University). เขา้ถงึไดจ้าก  Thai MOOC : https://thaimooc.org/

Thai MOOC (Thailand Massive Open Online Course) เป็นเเพลตฟอรม์การเรยีนออนไลน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศซึ่ง
สนับสนุนในด้านการจดัการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของ โครงการมหาวิทยาลยั
ไซเบอรไ์ทย (Thailand Cyber University) ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจิยัเเละนวตักรรม 

วตัถปุระสงค์ เพื่อเพิม่ชอ่งทางการเรยีนรูท้ีม่มีาตรฐานใหก้บัประชาชนไทย โดยสามารถเรยีนไดฟ้รแีละเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลาผ่านการเรยีนออนไลน์ 
สง่เสรมิใหป้ระชาชนไทยเกดิ “การเรยีนรูต้ลอดชวีติ” (Lifelong Learning)

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• ปัจจุบนัมรีายวชิาเปิดสอนใน Thai MOOC กว่า 500 รายวชิา 
จาก 120 สถาบนัทัว่ประเทศ และมผีูเ้รยีนกวา่ 1,000,000 คน

หมวดหมู่รายวิชาท่ีเปิดสอนใน Thai MOOC

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัเเละนวตักรรม 

ตวัอย่างสถาบนัท่ีเข้ารว่มพฒันารายวิชาออนไลน์

ทกัษะชวีติและ
การพฒันาตนเอง

สงัคม การเมอืง
การปกครอง

คอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยี

ศลิปวฒันธรรม
และศาสนา

การศกึษาและ
การฝึกอบรม

อาหารและ
โภชนาการ

คณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร์

ธุรกจิและการ
บรหิารจดัการ

สุขภาพและ
การแพทย์

ภาษาและ
การสือ่สาร

เกษตรและ
สิง่แวดลอ้ม

วศิวกรรมและ
สถาปัตยกรรม

อื่นๆ

1

2



โครงการท่ีด าเนินการอยู่ – Digital Transcript for higher education
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ทีม่า: การประชุมหารอืการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิขัองประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ตาม 6 กลุ่มส าคญั (Focus Areas)



Flagship Project – โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพ่ือการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงั
คนและการพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)
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ทีม่า: การประชุมหารอืการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิขัองประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ตาม 6 กลุ่มส าคญั (Focus Areas)



ฐานข้อมลูด้านการศึกษาในปัจจบุนั

33

กระทรวงศึกษาธิการ 
1. ขอ้มลูนกัเรยีนในแต่ละระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาและอาชวีศกึษา (รายพืน้ที)่ 
2. ข้อมลูผูส้ าเรจ็การศึกษา (รายพื้นท่ี)
3. ขอ้มลูนกัเรยีนทีอ่อกจากโรงเรยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา (รายพืน้ที)่ 
4. ขอ้มลูการสมคัรและออกจากสถานศกึษา (รายพืน้ที)่
5. ขอ้มลูสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของนกัเรยีน (รายพืน้ที)่
6. ขอ้มลูผลการจดัการทดสอบนกัเรยีนในระดบัชาต ิ(รายพืน้ที)่
7. ข้อมลูจ านวนคร ู(รายพื้นท่ี) 
8. ขอ้มลูสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของคร ู(รายพืน้ที)่

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.)
1. ขอ้มลูผูเ้ขา้รบัการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษาและบณัฑติศกึษา
2. ขอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัอุดมศกึษาและบณัฑติศกึษา
3. ขอ้มลูผูอ้อกจากการศกึษาก่อนส าเรจ็การศกึษาใน ระดบัอุดมศกึษาและ

บณัฑติศกึษา
4. ขอ้มลูสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของผูศ้กึษาต่อใน ระดบัอุดมศกึษาและ

บณัฑติศกึษา
5. ขอ้มลูอาจารยผ์ูส้อนในระดบัอุดมศกึษาและบณัฑติศกึษา
6. ขอ้มลูการศกึษาวจิยัในระดบัอุดมศกึษาและบณัฑติศกึษา
7. ขอ้มลูการประกอบอาชพีหลงัส าเรจ็การศกึษาของบณัฑติ มหาบณัฑติ และดุษฎี

บณัฑติ

กระทรวงมหาดไทย 
1. ขอ้มลูนกัเรยีนในแต่ละระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา

ส าหรบัโรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(รายพืน้ที)่

2. ขอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษา ส าหรบัโรงเรยีนในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (รายพืน้ที)่

3. ขอ้มลูนกัเรยีนทีอ่อกจากโรงเรยีนก่อนส าเรจ็การศกึษา 
ส าหรบัโรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(รายพืน้ที)่

4. ขอ้มลูการสมคัร และออกจากสถานศกึษา ส าหรบั
โรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (รายพืน้ที)่

5. ขอ้มลูสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของนกัเรยีน 
ส าหรบัโรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
(รายพืน้ที)่

6. ขอ้มลูจ านวนคร ูส าหรบัโรงเรยีนในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (รายพืน้ที)่

7. ขอ้มลูสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของคร ูส าหรบั
โรงเรยีนในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (รายพืน้ที)่ 

มีข้อมลูเปิดอยู่บน data.go.th



หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการจากดิจิทลัภาครฐัด้านการศึกษา (Stakeholders) 
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กลุ่
มผ

ูร้บั
บริ

กา
รส

 าค
ญั

นักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย์ บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง สถาบนัการศึกษา

กลุ่
มผ

ูร้บั
บริ

กา
รอื่

นๆ

นักวิจยั ภาคธรุกิจ
ผูพ้ฒันาแอปพลิเคชนั 
คอนเทนท์ และบริการ

ครอบครวั

หน่
วย

งา
นห

ลกั
หน่

วย
งา
นส

นับ
สนุ

น

กระทรวงศึกษาธิการ

บริการด้านการศึกษา
ในปัจจบุนั

ระบบ GPA
ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา ระบบ e-Office

ระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารบคุลากรทางการศึกษา

ระบบการวางแผน
เพ่ือการศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษา

ระบบอบรม
ครอูอนไลน์ ระบบทดลอง

การสอบออนไลน์

ศนูย ์IPST Learning Space

กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์
วิจยัและนวตักรรม (อว.) และหน่วยงานสงักดักระทรวง 

เช่น 

สถาบนัคณุวฒิุ
วิชาชีพ

ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

และหน่วยงานสงักดักระทรวง เช่น 

กระทรวงดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม

ส านักงานพฒันา
รฐับาลดิจิทลั

ส านักงานพฒันา
ธรุกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

กระทรวงแรงงาน

และภาคเอกชน

สภาหอการค้าไทย

สภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

สวทช.

สอวช.

สกสว.

สทอภ.

สพฐ.

สกอ.

ครุสุภา

สสวท.

ระบบคลงัข้อมลูงานวิจยัไทย (TNRR)

บริการ Digital Transcript

ระบบ UniNet



Best Practice 1: E-school solutions (Estonia)
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ เอสโตเนียใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอททีีม่ ีความซบัซอ้นเป็นวาระ

ระดบัชาต ิซึง่โรงเรยีนในเอสโตเนียใชส้ือ่การเรยีนดจิทิลัและระบบการจดัการโรงเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์เมื่อเกดิวกิตฤการณ์ทีท่ าใหไ้ม่สามารถ
เขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนได ้เช่น โรคระบาดโควดิ - 19 เอสโตเนียจงึสามารถเปลีย่นรปูแบบเป็นการเรยีนออนไลน์ไดอ้ย่างราบรื่น

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• การศกึษาในเอสโตเนียเปลีย่นไปสู่ออนไลน์อย่างราบรืน่ เนื่องจากครผูู้สอนและ
ผูเ้รยีน รวมถงึรฐับาลมคีวามช านาญในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การศกึษา

• ผูใ้ชง้าน eKool มากกว่า 290,000 ยสูเซอร์
• โรงเรยีนในเอสโตเนียกว่า 95% ใชก้ารศกึษาดจิทิลั (e-school solutions)

ทีม่า: https://www.educationestonia.org/

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• Ministry of education and research , Republic of Estonia
• Enterprise Estonia (EAS)
• Estonian Education and Youth Board

บริการของรฐับาลเอสโตเนีย

บริการท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาดิจิทลั (e-school solutions) การสนับสนุนการศึกษาดิจิทลัช่วงสถานการณ์ โควิด-19

Opiq : ส่ือการเรียนรู้ดิจิทัล (https://osta.opiq.ee/)
Opiq ช่วยใหส้ามารถเขา้ถงึเนื้อหาการเรยีนรูข้องหลกัสตูร
แกนกลางทางอุปกรณ์ดิจิทลั เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
แล็ปท็อป อ านวยความสะดวกในการไม่ต้องพกหนังสือ
เรยีนทีเ่ป็นกระดาษ และเพิม่โอกาสการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

eKool และ Stuudium : ระบบการจดัการโรงเรียน 
( https://ekool.eu แ ล ะ  https://stuudium.com/)
ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแพลตฟอร์ม
ส าหรบัคร ูนกัเรยีน และผูป้กครองในการแลกเปลีย่นขอ้มูล
การเรยีน เช่น ตารางเวลา คะแนน การบา้น และอื่น ๆ

Stuudium

โรงเรยีนในเอสโตเนียมบีรกิารให้นักเรียนยมืคอมพวิเตอร์และ
แท็บเล็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
classrooms) ไดจ้ากทีบ่า้น

เอสโตเนีย มกีารจดัตัง้ทมี "นักเทคโนโลยกีารศกึษา" ซึ่งได้รบั
การฝึกอบรม ท างานร่วมกบัครูเพื่อใหแ้น่ใจว่า การใช้ทรพัยากร
ดจิทิลัหรอืการเรยีนการสอนออนไลน์เกดิประโยชน์สงูสุดโดยไม่
พบปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ

Education Nation  (https://education-nation.99math.com/)
เ อส โ ต เนี ย แบ่ ง ปัน เครื่ อ งมือ กา รศึกษ าดิจิทัลทั ้ง หมด
เพื่อสนับสนุนการเรยีนทางไกลและการท างานในภาคการศกึษา
ของประเทศอื่น ๆ ในช่วงวกิฤต COVID-19
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The Estonian Education Information System (EHIS)

ระบบ EHIS เริม่ใชง้านตัง้แต่ปี 2548 เป็นระบบฐานขอ้มูลบน web-based ทีด่ าเนินการโดยรฐั และบงัคบัใหทุ้กโรงเรยีนใชง้าน ซึง่จะบรรจุข้อมูล Real-time ของ
ระบบการศกึษาของทัง้ประเทศ ครอบคลุมทุกระดบัการศกึษา ตัง้แต่อนุบาล ประถม มธัยม อาชวีศกึษา อุดมศกึษา ไปจนถงึการศกึษาผูใ้หญ่ ซึง่ม ีField แระเภท
ขอ้มลูกว่า 600 รายการ โดยมคีวามละเอยีดของขอ้มลูในระดบับุคคล (Individual) ตามทีน่กัเรยีน หรอืผูส้อนใหข้อ้มลูบนระบบ ซึง่เชื่อมโยงดว้ยรหสัเลข ID ของตน

โดย EHIS เชื่อมโยงอยู่บน X-Road ท าใหเ้ชื่อมโยงขอ้มลูกระทรวงต่างๆ ไดท้ัง้หมด เช่น ภาคสาธารณสชุ สวสัดกิาร และแรงงาน

ทีม่า: OECD (2020), Strengthening the Governance of Skills Systems: Lessons from Six OECD Countries, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3a4bb6ea-en.

การเช่ือมโยงบนระบบ X-Road Basic School Koolikaart ของ Estonia

Dashboard ใหข้อ้มูลดา้นการศกึษาของแต่ละสถานศกึษาในเอสโตเนีย เช่น เกรด
เฉลีย่ ผลการสอบวดัระดบัของรฐั ความพงึพอใจโรงเรยีน การประเมนิครู อตัราการ
เข้าเรียน อัตราการขาดเรียนจากการกลัน่แกล้ง พร้อมมีข้อมูลเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ของโรงเรยีนทัว่ประเทศ เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอกี
ดว้ย
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์

Education Resources Information Center (ERIC) เป็นเวบ็ไซต์รวบรวมขอ้มูลทางวชิาการ เป็นฐานขอ้มูลระดบันานาชาตหิรอืหอ้งสมุด
ดจิทิลัส าหรบัการวจิยัดา้นการศกึษา ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนขอ้มูลจาก Institute of Education Sciences (IES) ของกระทรวงศกึษาธกิาร
สหรฐัฯ เพื่อใหบ้รกิารขอ้มูลบรรณานุกรม (Bibliographic record) และขอ้มูลแบบเตม็รูปแบบบนอนิเทอรเ์น็ตทีค่รอบคลุม ใช้งานง่าย และ
สบืคน้ได ้ส าหรบัการวจิยัและเป็นขอ้มลูการศกึษาส าหรบันกัการศกึษา นกัวจิยั และประชาชนทัว่ไป

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• U.S. Department of Education
• Institute of Education Sciences (IES)

ทีม่า: ERIC (https://eric.ed.gov/)

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• ผูใ้ชบ้รกิารมากกว่า 500,000 คน ไดแ้ก่ นกัวจิยัดา้นการศกึษา นักเรยีน คร ู
บรรณารกัษ์ ผูบ้รหิาร ผูก้ าหนดนโยบายการศกึษา ผูป้กครอง และประชาชน
ทัว่ไป สบืคน้ขอ้มลูในเวบ็ไซต์ ERIC ในแต่ละสปัดาห์

ERIC ประกอบดว้ยขอ้มลูบรรณานุกรม (Bibliographic record): การอา้งองิ บทคดัย่อ 
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอื่น ๆ กว่า 1.6 ลา้นรายการ ซึง่ถูกจดัท าตัง้แต่ปี 1966 รวมถงึ :

▪ บทความวารสาร 
(journal articles)

▪ หนงัสอื
▪ (books)
▪ งานวจิยัสงัเคราะห ์

(research synthesis)
▪ เอกสารการประชุม 

(conference papers)

นอกจากนี้ ผูเ้ขยีนและผูจ้ดัพมิพ ์(authors and publishers) ไดอ้นุญาตให ้ERIC แสดงเอกสารฉบบัเตม็มากกว่า 350,000 รายการโดยไม่มคี่าใชจ้า่ย เอกสารเหล่านี้
จ านวนมากเป็น วรรณกรรมทีไ่ม่มกีารตพีมิพ ์(Grey Literature) เช่น เอกสารการประชุม และรายงาน

▪ รายงานทางเทคนิค 
(technical reports)

▪ เอกสารนโยบาย 
(policy papers)

▪ เอกสารเกีย่วกบัการศกึษาอื่น ๆ
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ระบบบริการแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ Korea Education and Research Information Service (KERIS) เป็นหน่วยงานบรกิารขอ้มูลวจิยัภาคการศกึษา ภายใต้การก ากบัของ

กระทรวงศกึษาธกิารประเทศเกาหลใีต้ มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อพฒันาการศกึษาผ่านการบูรณาการไอซทีใีนการศกึษาและการ วจิยัทาง
วชิาการ และผลกัดนัการศกึษาดจิทิลัทีป่ระชาชนทุนคนสามารถเขา้ถงึได ้(Digital Education for All)

ความส าเรจ็ และประโยชน์

• KERIS เป็นหนึ่งในสองแพลตฟอรม์หลกัของประเทศเกาหลใีตใ้นการใหบ้รกิาร e-learning เพือ่รองรบัการปิดสถานศกึษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19
• จ านวนสมาชกิเวบ็ไซต์ EDUNETT T-CLEAR 3,807,153 บญัชผีูใ้ช ้และมผีูใ้ชง้านเฉลีย่ 279,835 คนต่อวนั

ทีม่า: KERIS (www.keris.or.kr/)

ตวัอย่างเครอืข่ายเวบ็ไซตบ์ริการของ KERIS

EDUNETT T-CLEAR

Research Information Sharing (RISS)

Korea Open CourseWare (KOCW)

National Education Information System (NEIS)

EduData Service System (EDSS)

Korea Kindergarten Information

แพลตฟอร์มให้บริการการเรียนการสอนแบบ 
e-learning สือ่การเรยีนการสอน รวมถงึต าราเรยีน
แบบดจิทิลัในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา

ให้บริการแบ่ง ปันข้อมูลทางวิชาการจาก
สถาบนัอุดมศกึษาและสถาบนัวจิยัภายในและ
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนังานวจิยัระดบัชาติ

เวบ็ไซ์บรกิารสือ่การสอนและเอกสารประกอบแบบ
สาธารณะ จากมหาวทิยาลยัชัน้น าภายในประเทศ
และต่างประเทศ

เว็บไซ์ให้บริการข้อมูลทางการศึกษา เช่น ข้อมูล
สถานศกึษา ปฏทินิการศกึษา หลกัสตูร เป็นตน้

เว็บไซ์ให้บรกิารข้อมูลทางการศึกษา เช่น ข้อมูลโรงเรียน 
มห าวิท ย าลัย  ผ ล สัม ฤท ธิ ท์ า งก า ร ศึก ษ า  ส าห รับ
สาธารณประโยชน์ เพื่อส่งเสรมิการวจิยัและพฒันานโยบาย
ดา้นการศกึษา 

เวบ็ไซต์บรกิารขอ้มลูโรงเรยีนอนุบาลและศนูยร์บัเลี้ยงเดก็ใน
ประเทศ เปรยีบเทยีบขอ้มลู สถานทีต่ ัง้ของโรงเรยีน และ
ระยะทางจากบา้น

ภายใตก้ารก ากบัของ Korean Ministry of Educationบริการของ KERIS

▪ บรกิารสนบัสนุนการศกึษา
ระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา

▪ บรกิารแบ่งปันขอ้มลู
การศกึษาระดบัอุดมศกึษา
และงานวจิยัทางวชิาการ

▪ การจดัหาขอ้มลูดา้น
การศกึษา

▪ สวสัดกิารการศกึษาและ
สนบัสนุนการรอ้งทุกข์

▪ สนบัสนุนการพฒันา
ศกัยภาพครู

1

2

3

4

5

นอกจากนี้ยงัมบีรกิาร EBS (Education Broadcasting System) เป็นสถานีกระจายเสยีงและเครอืขา่ยวทิยุเพือ่การศกึษาซึง่ครอบคลุมอาณาเขตของเกาหลใีต้ อกีดว้ย
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EDUNET T-CLEAR e-Haksupteo & Wedorang

ระบบแพลตฟอรม์การเรยีนออนไลน์ของประเทศเกาหล ีโดยเป็นระบบทีใ่หข้อ้มลูดา้นการศกึษา วจิยั Material ในการสอนการวจิยัต่างๆ 
กระบวนการประเมนิการเรยีนรู ้รวมถงึขอ้มูลนโยบายการศกึษา มาตรฐาน
สมรรถนะระดบัชาติ (National Competency Standard) ณ ปัจจุบนั และ
ขา่วสารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาทัง้หมดใหแ้ก่ผูส้อน และผูเ้รยีน อกีทัง้
มชีุมชนส าหรบัผูส้อนในการแลกเปลีย่นความเหน็กนัอกีดว้ย

โดยเขา้ระบบผ่านการใช ้Single sign on เขา้ถงึเพยีงครัง้เดยีว โดยมีการ
ยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง Education Public Key 
Identification (EPKI) ส าหรบัผูส้อน ในขณะทีผู่เ้รยีนเขา้ถงึระบบไดผ้่าน ID 
number หรอื ยนืยนัตวัตนผ่านโทรศพัท ์ เช่นกนั

เป็นแพลตฟอรม์ส าหรบัจดัหาสื่อการเรยีนรูแ้ละงานมอบหมายใหน้ักเรยีน โดยที่ครูสามารถตดิตาม
และเก็บพอร์ตโฟลิโอของความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถเรียน
เน้ือหาที่เป็นหลกัสูตร (Curriculum-based Content) หรอืการเน้ือหาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-
Study Content) ผ่าน Material การเรยีนรู้ประเภทต่างๆ ตัง้แต่ PowerPoint presentation 
,Infographics, Flash card ไปจนถงึ Webtoon 

นอกจากน้ี ยงัให้บรกิารหนังสอืเรยีนดจิทิลั (Digital Textbook) ทัว่ประเทศในด้านสงัคมศึกษา 
คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร์ส าหรบันักเรยีนตัง้แต่เกรด 3-9 (ประถมศึกษา ถงึระดบัมธัยมต้น) 
โดยบรกิารต าราดจิทิลัมกีารขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองตามหลกัสตูรระดบัชาต ิ (National Curriculum)



ชีวิตในหน่ึงวนัของผูท่ี้เก่ียวข้องกบัการบริการการศึกษามีกิจกรรมต่างๆ ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
จ านวนมาก
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ทีม่า: Day in the life – Teacher and students. Microsoft.

นักเรียน / นักศึกษา

คร ู/ อาจารย์

6 am 10am 2 pm 4 pm 6 pm

Organize class 
resources and 
assignments

Class Roster
Handing out 

new 
textbooks

Grading

ใช้  Microsoft Teams 
ในการจัดการชัน้เรียน
เช่น การแบ่งปันข้อมูล
หรอืเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
การมอบหมายงานในชัน้
เรียน และมีระบบแจ้ง
เ ตื อนส าหรับการ
ประเมินประจ าสปัดาห์
พร้อมทัง้คู่มือส าหรับ
เตรยีมสอบทีแ่นบมา

เชค็อีเมลจากนักเรยีน 
แ ล ะ ท ร า บ ข้ อ มู ล
นักเรียนจาก “บัญชี
รายชือ่ชัน้เรยีน” ทีส่รา้ง
ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ย ชือ่
นั ก เ รี ย น  อี เ ม ล 
โทรศพัทบ์า้น และเบอร์
โทรศพัท์

ส่งไฟลห์นังสือ
เ รี ย น ใ ห้
นักเรียนโดยใช้
Asset manager 
เทมเพลต

ต ร ว จ ง าน แ ล ะ ก ร อ ก
ค ะ แนน  แ ล ะ อัป เ ด ต
สถานะการส่งงานของ
นั ก เ รี ย น  บ น
แอพพลิเคชัน่ เช่น "ยงั
ไมเ่ริม่". "เสรจ็แลว้". หรอื 
"ส่งแลว้" รวมถงึนักเรยีน
แต่ละคนส่งงานตรงเวลา 
ส่งงานสายหรอืไมส่่งงาน

Class 
Planning

ตรวจสอบรายการ 
ตารางสอนส่วนตวัใน
ร า ย วิ ช า ที่ ต น
รับผิ ดชอบ และ
ทบทวนแผนการสอน 
ผ่านแอพพลิเคชัน่

Joins meeting and 
created work 

progress tracker
เขา้ร่วมประชุมและหารอื
เกีย่วกบักจิกรรมที่จะจดั
ขึ้นและติดตามความ
คบืหน้าของงานผ่านเทม
เพลตที่สร้างขึ้น รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม
ให้ผู้ปกครองรับทราบ
โดยใช้ระบบส านักงาน
ของโรงเรียนและเพิ่ม
เป็นรายการที่มวี ันครบ
ก าหนด

Notification to all 
students in 

the Teams channel
รวบรวมเน้ือหาบทเรียน
และแนบ ไฟล์ไ ว้ ในชั ้น
เรียนของตน ซึ่งจะมีการ
แจ้งเตือนให้นักเรียนทุก
คนสามารถทบทวนเนื้อหา
ได้

Off and running

ตื่นขึ้นจากการปลุกของ
สมาร์ทโฟน ตรวจสอบ
ส ภ า พ อ า ก า ศ  แ ล ะ
ตรวจสอบโซเชียลมีเดีย
อย่างรวดเรว็

Study

เปิดแลป็ท็อปเพื่อจดบนัทึก
เนื้อหาทีเ่รยีน ซึ่งอาจารย์กใ็ช้
เครื่องมือภาพและเสียง
แบบ Plug-and-play ในการ
น าเสนอวดีโิอและภาพ

Brainstorming and use learning 
management system

หลัง เลิก เรียน ระดมสมองกับเพื่อนบน
กระดานอจัฉริยะ (interactive whiteboard) 
เพือ่ท าโครงงานใหเ้สรจ็ ซึ่งหลงัจากงานเสรจ็
เรียบร้อยแล้วจึงมีเวลาว่างในการทบทวน
บทเรยีนทีพ่ลาดไปผ่านวิดีโอท่ีเกบ็ถาวร

Social time

รวมตัวกับ เพื่ อน เพื่ อสตรีม
ภาพยนตร์ในพื้นท่ีส่วนกลาง 
และวิดีโอแชทกับเพื่อน หรือ
แฟน

Off and running

ขณะเดินทางไปเรียนหยุด
ตรวจสอบป้ายดิจิทลัส าหรบั
กิจกรรมแในมหาวิทยาลัย
แต่ละวนั



Maturity Model ของการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา
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การให้บริการ
แก่ผูเ้รียน

การให้บริการ
แก่ผูส้อน

การพฒันา
ระบบการศึกษา

โครงสร้างพื้นฐาน และองคก์ร 
หน่วยงาน

▪ ใหบ้รกิารต่างๆ ผา่นระบบ
ออนไลน์ และทางไกล โดยรวมไว้
ในจุดเดยีว 
(e-Education Hub)

▪ มกีารจดัท าระบบธนาคารหน่วย
กติ ทีม่มีาตรฐานเทยีบโอนที่
พรอ้มปรบัปรงุใหท้นัสมยั
ตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ

▪ มกีารจดัท าศนูยแ์ลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ (Community) ของผูส้อนและ
สถานศกึษา ภายใต ้e-Education 
Hub เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันา
หลกัสตูร/เทคนิคการสอน

▪ มนีักเทคโนโลยกีารศกึษาทีใ่ห้ความ
ช่วยเหลอืผูส้อนในการใชท้รพัยากร
ดจิทิลัหรอืการเรยีนการสอน
ออนไลน์ใหม้ปีระสทิธภิาพ

▪ บรูณาการขอ้มลูและบรกิาร สือ่การ
เรยีนการสอน หลกัสตูร และเทคนิค
และแนวทางการพฒันา/ฝึกฝนไว ้ณ 
จุดเดยีว โดยจดัท าเป็น e-Education 
Hub ของประเทศ และเชื่อมโยงขอ้มลู
และบรกิารเขา้กบัหน่วยงานอื่นและ
สถาบนัการศกึษาต่างๆ

▪ ระบบการเรยีนมกีลยทุธใ์นการ
พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทีผู่เ้รยีน
มอีสิระเลอืกเรยีนตามความตอ้งการ

▪ จดัท าระบบประเมนิหน่วยงานผูใ้ห้บรกิาร
ของกระทรวง

▪ จดัท าศนูยร์บัฟังความคดิเหน็ (Feedback) 
จากผูร้บับรกิาร

▪ ใชม้าตรฐานสากลในการพฒันาคุณภาพการ
ใหบ้รกิารขององคก์ร

▪ ระบบคาดการณ์ผูเ้รยีนทีต่อ้งการความ
ช่วยเหลอืได ้(Student Risk Prediction)

▪ มกีารใหบ้รกิารระบบการเรยีน
รว่ม ระบบเชื่อมโยงหน่วยกติ 
ระบบการเรยีนการสอนทางไกล/
ทีบ่า้น ในบางระดบัการศกึษา
เช่น ขัน้อุดมศกึษา

▪ มกีารจดัท าและพฒันาระบบ 
MOOCs รองรบัคนจ านวนมาก

▪ มรีะบบธนาคารหน่วยกติ ทีม่กีาร
รบัรองกบักรอบคณุวฒุขิอง
ประเทศ

▪ มรีะบบฐานขอ้มลูผูเ้รยีน เพื่อให้
ผูส้อนสามารถรบัทราบและประเมนิ
ผูเ้รยีนได ้และปรบัปรงุเทคนิคหรอื
แนวทางการสอนของตน (Learner’s 
Dashboard)

▪ มรีะบบ Class planning และ 
Classroom management system 
ส าหรบัผูส้อน

▪ การปรบัปรงุหลกัสตูรการศกึษา โดยผนวก
ประเดน็ Social and Emotional Learning 
(SEL) เขา้ไป

▪ จดัท าระบบประเมนิความรูแ้ละทกัษะ
ดา้นต่างๆ ของผูเ้รยีน และผูส้อน 
รวมถงึสถานศกึษา

▪ มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูภายในกระทรวง
ศกึษาฯเขา้กบัหน่วยงานมหาดไทย และ
หน่วยงานดา้นแรงงานระบบ
ฐานขอ้มลูสนันสนุนการคน้หา 
เฝ้าระวงั ตดิตาม และช่วยเหลอืเดก็ให้
เขา้ถงึการศกึษาตัง้แต่ปฐมวยั/ 
ทุนการศกึษาต่อ/ พฒันาทกัษะอาชพีให้
เดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา และ
การศกึษาภาคบงัคบั

▪ มกีารใหบ้รกิารสือ่การเรยีนการ
สอนและคลงัขอ้มลู/บทเรยีน/
ขอ้สอบออนไลน์

▪ มกีารจดัท าระบบการเรยีนการ
สอนทางไกล

▪ มกีารจดัการใหย้มื เครือ่งมอืใน
การเรยีนออนไลน์ แก่นักเรยีน

▪ มกีารใหบ้รกิารหลกัสตูรการเรยีน
การสอนออนไลน์ เพื่อสง่เสรมิการ
พฒันาอาชพีครู

▪ มแีมแ่บบ และแอปพลเิคชนัส าหรบั
พฒันาทรพัยากรเน้ือหาการเรยีน
ดจิทิลั มกีารวางวตัถุประสงคก์าร
เรยีน

▪ อาศยัเทคโลยดีจิทิลัเพื่อใหบ้รกิารดา้น
การศกึษา และสนับสนุนการเรยีนการ
สอนแก่ผูเ้รยีนในระบบ

▪ จดัอบรมและเพิม่ทกัษะเชงิดจิทิลัแก่
ผูส้อน

▪ มกีารเชื่อมโยงขอ้มลูประวตัผิูเ้รยีนและผูส้อน
ในฐานขอ้มลูกลางของกระทรวงศกึษาธกิาร

▪ จดัอบรมและเพิม่ทกัษะเชงิดจิทิลัแก่
เจา้หน้าที่

เป้าประสงค:์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการยกระดบัการบริการด้านการศึกษา

บริหารจดัการ
การศึกษาทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

การบรูณาการข้อมลู
ตลอดห่วงโซ่
การศึกษา

กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดบับริการด้าน
การศึกษาทัง้ระบบ ผา่นการ
เช่ือมโยงข้อมูลและบริการ 

ณ จดุเดียว



เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงดิจิทลัด้านการศึกษาของไทยกบัประเทศผูน้ า
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ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศไทย ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (Estonia) ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของประเทศผูน้ า (KOR)

บริหารจดัการ
การศึกษาทาง
อิเลก็ทรอนิกส์

การบรูณาการข้อมลู
ตลอดห่วงโซ่การศึกษา
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดบับริการด้าน
การศึกษาทัง้ระบบ ผา่นการ
เช่ือมโยงข้อมูลและบริการ 

ณ จดุเดียว



ช่องว่างการพฒันาของภาครฐัไทยด้านการศึกษาของไทย
เปรียบเทียบกบัมาตรฐานขีดความสามารถเชิงดิจิทลัท่ีควรจะเป็น
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ระดบัการพฒันา
การด าเนินการท่ีควร

เกิดขึ้น
สถานะปัจจบุนั 

และโครงการท่ีจดัท าหรือมีแผนจะจดัท า
ช่องว่างการพฒันา 

บริหารจดัการการศึกษา
ทางอิเลก็ทรอนิกส์

โครงการต่อยอด Digital Transcript
ส าหรบัทุกระดบัการศกึษา และ
การศกึษาทุกรปูแบบ

โครงการพฒันาระบบตดิตามเดก็ออก
กลางคนัใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั

▪ ในดา้นขอ้มลูผูเ้รยีนและผูส้อน ปัจจุบนั มแีนวคดิทีจ่ะจดัท า แต่เนื่องจากแต่ละหน่วยงานยงัมี
ระบบฐานขอ้มลูทีแ่ยกออกจากกนั จงึยงัยากต่อการเชือ่มโยงและบรูณาการขอ้มลู 
o ตวัอย่างโครงการ ไดแ้ก่ โครงการจดัท าฐานขอ้มลูผูส้ าเรจ็การศกึษา ระบบฐานขอ้มลูและ

สารสนเทศเพือ่บรหิารจดัการศกึษา (MIS) ของแต่ละหน่วยงาน

▪การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การพฒันาระบบใหไ้ปสู่ระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์ (Paperless) 
ทัง้หมด
▪การเชือ่มโยงขอ้มลูเขา้กบัขอ้มลู
ของระบบขอ้มลูของหน่วยงาน
มหาดไทย เพือ่ตดิตามตดิตาม
เดก็นกัเรยีนในและนอกระบบ
การศกึษาภาคบงัคบั

▪ก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบ
o ตวัอย่างโครงการทีจ่ดัท าหรอืมแีผนจะจดัท า ไดแ้ก่ โครงการ Digital Signature for 

Digital Transcript ส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาน าร่อง และขยายสู่ระดบัมธัยม
▪ โครงการทีด่ าเนินการแลว้

o ระบบยืน่ค ารอ้งขอเทยีบวุฒกิารศกึษาออนไลน์ของ สพฐ.

การบรูณาการข้อมลู
ตลอดห่วงโซ่การศึกษา
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์
อจัฉรยิะเพือ่การบรหิารจดัการขอ้มลู
ดา้นก าลงัคนและการพฒันาสมรรถนะ
ดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประเทศ
ไทย (E- Workforce Ecosystem)
และ
โครงการระบบธนาคารสะสมผลการ
เรยีนรู ้(Credit Bank)

▪ โครงการทีด่ าเนินการแลว้
o ระบบยืน่ค ารอ้งขอเทยีบวุฒกิารศกึษาออนไลน์ของ สพฐ.

▪ก าลงัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบ
o ตวัอย่างโครงการ ไดแ้ก่ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารเชงิบรูณาการ

ในสถานศกึษา โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การมงีานท าของนกัเรยีนนกัศกึษา
o โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉรยิะเพือ่การบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคนและ

การพฒันาสมรรถนะดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติของประเทศไทย

▪การเชือ่มโยงขอ้มลูใหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั
▪การเชือ่มโยงขอ้มลูเขา้กบัขอ้มลู
ของระบบขอ้มลูของหน่วยงาน
มหาดไทย และหน่วยงานดา้น
แรงงาน เพือ่ตดิตามผูเ้รยีนตลอด
ห่วงโซ่

การยกระดบับริการด้าน
การศึกษาทัง้ระบบ ผา่น
การเช่ือมโยงข้อมลูและ
บริการ ณ จดุเดียว

โครงการศนูยก์ลางการใหบ้รกิารและ
ฐานองคค์วามรู ้สือ่การเรยีนรู้ และ
หลกัสตูรการศกึษา (e-Education 
Hub)

▪มรีะบบ THAI MOOCs เปิด อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของโครงการมหาวิทยาลยั
ไซเบอรไ์ทย (Thailand Cyber University) ส านกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัเเละนวตักรรม 

▪การจดัท า e-Education Hub 
ของประเทศ โดยครอบคลุมทุก
สาขาวชิา มรีะบบรบัฟังความ
คดิเหน็ (Feedback) จาก
ผูร้บับรกิาร รวมถงึระบบประเมนิ
หน่วยงานผูใ้หบ้รกิาร

1

2

3



แผนการด าเนินการเพ่ือพฒันารฐับาลดิจิทลัการศึกษา
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ขีดความสามารถ: ด้านการศึกษา

เป้าประสงค:์ การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการยกระดบัการบริการด้านการศึกษา

แนวทาง: การยกระดบับริการด้านการศึกษาทัง้ระบบ ผา่นการเช่ือมโยงข้อมูล ณ จดุเดียว

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) สถาบนัคณุวฒิุ
วิชาชีพ (องคก์ารมหาชน)

หน่วยงานสนับสนุน: 1) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย   
2) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
3) กระทรวงแรงงาน

แผนการด าเนินงานทัง้หมด

ระดบัการ
พฒันา

บริหารจดัการการศึกษาทางอิเลก็ทรอนิกส์
การบูรณาการข้อมูลตลอดห่วงโซ่การศึกษา
กบัหน่วยงานทุกฝ่าย

การยกระดบับริการด้านการศึกษาทัง้ระบบ ผา่น
การเช่ือมโยงข้อมลูและบริการ ณ จดุเดียว

โค
รง
กา

รส
 าค

ญั
แล

ะโ
คร

งก
าร
ย่อ

ยต่
าง
ๆ

1 2 3

โครงการระบบธนาคารสะสม
ผลการเรียนรู้ (Credit Bank) ท่ี
มีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุ

ของประเทศ

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพ่ือการบริหารจดัการข้อมลูด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)

กรอบระยะเวลา ระยะสัน้ (ปีท่ี 1) ระยะกลาง (ปีท่ี 2-3) ระยะยาว (ปีท่ี 4-5)

การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานดิจิทลัเพ่ือการศึกษา

ระบบ e-
office

ระบบต่อยอด Digital Transcript
และ

ระบบติดตามติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

ระบบ THAI MOOCs

ระบบบูรณาการข้อมูลและบริการด้านการศึกษาจดุเดียว (e-
Education Hub)



โครงการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษาระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว
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โครงการพฒันาส าคญั ค าอธิบาย หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

โครงการ E-Workforce Ecosystem Phase 2 ระบบบูรณาการขอ้มลูดา้นก าลงัคนและพฒันาสมรรถนะดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่เชื่อมโยง “ขอ้มลู” ระหวา่ง
หน่วยงานเพือ่พฒันาก าลงัคน ทัง้การเชื่อมโยงขอ้มลูจากภาคการศกึษาและแรงงาน เพือ่วเิคราะหแ์ละจดัท านโยบาย
ดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรกุ

1) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

2) กระทรวงตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิแรงงาน 
ศธ. และ อว. 

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการฐานองคค์วามรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ และหลกัสูตรการศึกษา (e-Education Hub)

การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู้ สือ่การเรยีนรู ้และหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษา เขา้ไวด้ว้ยกนั 
ณ จุดเดยีว (e-Education Hub) โดยรวบรวมขอ้มลูจากทัง้หน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้ง

1) สป. กระทรวงศกึษาธกิาร

2) สป. กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม (อว.)

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออกกลางคนัให้ได้รบั
การศึกษาภาคบงัคบั

การพฒันาระบบตดิตามเดก็กลุม่เสีย่งทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล โดยอาศยัการบูรณาการฐานขอ้มลูเดก็
นกัเรยีนของ ศธ. เขา้กบัฐานขอ้มลูของ มท. และฐานขอ้มลูจากหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการเดก็ให้
ไดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั

1) ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
2) ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

โครงการระบบต่อยอด Digital Transcript ระบบตอ่ยอดการจดัท า Digital Transcript สูก่ารศกึษาทุกระดบั เพือ่ใชง้านกบัหน่วยงานและภาคเอกชน 1) สพร. 2) กระทรวง ศธ. 3) กระทรวง อว. 

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Bank) ท่ี
มีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศ

ตอ่ยอดเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้น Credit Bank ของแตล่ะหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศสว่นกลาง เพือ่ก าหนด
มาตรฐานการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณ์ระหวา่งองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบักรอบคณุวุฒขิองประเทศ

1) สพฐ. 2) สกอ. 3) สช. 4) ศอศ. 5) กศน. 6) 
อปท. กทม. 7) สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี

แผ
นก

าร
ด า

เนิ
นง

าน

2566 2567 2568 2569 2570 …

โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพื่อการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงัคนและ
การพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางเข้ากบัฐานข้อมูล
กรมการปกครอง แรงงาน และการศึกษาทุกระดบั

ขยายผลการเช่ือมโยงข้อมุลกบัภาคอตุสาหกรรม และการค้า เช่น กระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงพาณิชย ์และภาคเอกชนท่ีส าคญั

ขยายผลพฒันระบบ
วิเคราะหค์วามต้องการ
ก าลงัคนเชิงรกุ

โครงการพฒันาระบบติดตามเดก็ออก
กลางคนัให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบั

เช่ือมโยงและบรูณาการข้อมูลเดก็นักเรียนใน
ระบบการศึกษากบัฐานข้อมูลมหาดไทย

จดัท าระบบติดตามและบริหารจดัการเดก็ในกลุ่ม
เส่ียง  ให้ได้รบัการศึกษาภาคบงัคบัอย่างทัว่ถึง 

แบบ Paperless 

โครงการศนูยก์ลางการให้บริการและฐานองคค์วามรู ้ส่ือการเรียนรู ้และหลกัสูตรการศกึษา 
(e-Education Hub)

เช่ือมโยงฐานข้อมูลองคค์วามรู้ ส่ือการ
เรียนรู้ และหลกัสตูรการศึกษาทุกระดบั
ทุกประเภทการศึกษาของกระทรวงโดย
สมบรูณ์

บรูณาการข้อมูลกบัหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องและจดัท าระบบ
กลางเพ่ือให้บริการแก่
ผูร้บับริการ (e-Education Hub)

เร่ิมใช้งานและพฒันา
ฐานข้อมลู 
และการให้บริการอย่าง
ต่อเน่ือง

โครงการระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู ้(Credit 
Bank) ท่ีมีมาตรฐานกบักรอบคณุวฒิุของประเทศโครงการระบบต่อยอด Digital Transcript



46

Introduction

แนะน าโครงการและ Agenda01
Framework

กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา02
Focus Area

03
Brainstorming

ระดมความคดิเหน็04

Agenda

ผลการศกึษาของการพฒันารฐับาลดจิทิลัในดา้น
ทีม่คีวามส าคญั



มิติการประเมินทัง้ 4 มิติ (RDID Matrix)
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R
I

D
D

มิติความพร้อมของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั 
(Readiness)

มิติระยะห่างจากสถานการณ์
พฒันารฐับาลดิจิทลัสงูสดุ

(Distance to Frontier: DTF)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนินโครงการ

(Do-ability)

มิติด้านผลประโยชน์โดยรวม
ต่อประเทศ

(Impact/Benefit)



แบบสอบถามประเมินขีดความสามารถและความพร้อมการพฒันารฐับาลดิจิทลัด้านการศึกษา
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โครงการการพฒันาท่ีส าคญั

มิติความพร้อม
ของการพฒันา
รฐับาลดิจิทลั
(Readiness)

มิติระยะห่างจาก
สถานะการพฒันา
รฐับาลดิจิทลัสงูสดุ 

(DTF)*

มิติด้าน
ผลประโยชน์
โดยรวมต่อ

ประเทศ (Impact)

มิติความเป็นไปได้
ในการด าเนิน
โครงการ (Do-

ability)

ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
๑. โครงการ/ระบบ/การด าเนินการเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั ท่ีก าลงัด าเนินการอยู่แล้ว หรือก าลงัจะด าเนินการในระยะเวลาอนัใกล้
๑.๑ โครงการ E-Workforce 
Ecosystem Phase 2 **
๑.๒ โครงการระบบตอ่ยอด 
Digital Transcript ***
๑.๓ โครงการระบบธนาคาร
สะสมผลการเ รียนรู้  (Credit 
Bank) ที่มมีาตรฐานกบักรอบ
คุณวุฒขิองประเทศ ****
หมายเหตุ: * มติคิวามหา่งไกลจากการพฒันาดจิทิลัสงูสุด (Distance to Frontier: DTF) หมายถงึ ระดบัความหา่งไกลของการพฒันาดจิทิลัภาครฐัของ
ประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัระดบัการพฒันาของประเทศทีท่า่นรูจ้กั/ทราบด ีวา่มกีารพฒันาดจิทิลัภาครฐัในดา้นดงักลา่วดทีีสุ่ดในโลก หรอือยูใ่นระดบัการ
พฒันาทีป่ระเทศไทยควรมุง่ไปสูจุ่ดนัน้
** ระบบบูรณาการขอ้มลูดา้นก าลงัคนและพฒันาสมรรถนะดว้ยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ เพือ่เชื่อมโยง “ขอ้มลู” ระหวา่งหน่วยงานเพือ่พฒันาก าลงัคน ทัง้การ
เชื่อมโยงขอ้มลูจากภาคการศกึษาและแรงงาน เพือ่วเิคราะหแ์ละจดัท านโยบายดา้นก าลงัคนของประเทศเชงิรุก 
*** ระบบตอ่ยอดการจดัท า Digital Transcript สูก่ารศกึษาทุกระดบั เพือ่ใชง้านกบัหน่วยงานและภาคเอกชน 
**** ตอ่ยอดเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้น Credit Bank ของแตล่ะหน่วยงานกบัระบบสารสนเทศสว่นกลาง เพือ่ก าหนดมาตรฐานการเทยีบโอนความรูแ้ละ
ประสบการณ์ระหวา่งองคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบักรอบคณุวุฒขิองประเทศ
๒. โครงการ/ระบบ/การด าเนินการเพ่ือพฒันาสู่รฐับาลดิจิทลั ท่ีควรด าเนินการ/จดัท าข้ึนในอนาคต
๒.๑ โครงการศูนยก์ลางการ
ใหบ้รกิารฐานองคค์วามรู ้สือ่การ
เรยีนรู ้และหลกัสตูรศกึษา (e-
Education Hub) **
๒.๒ โครงการพฒันาระบบ
ตดิตามเดก็ออกกลางคนัใหไ้ดร้บั
การศกึษาภาคบงัคบั ***
หมายเหตุ: * มติคิวามหา่งไกลจากการพฒันาดจิทิลัสงูสุด (Distance to Frontier: DTF) หมายถงึ ระดบัความหา่งไกลของการพฒันาดจิทิลัภาครฐัของ
ประเทศไทยเปรยีบเทยีบกบัระดบัการพฒันาของประเทศทีท่า่นรูจ้กั/ทราบด ีวา่มกีารพฒันาดจิทิลัภาครฐัในดา้นดงักลา่วดทีีสุ่ดในโลก หรอือยูใ่นระดบัการ
พฒันาทีป่ระเทศไทยควรมุง่ไปสูจุ่ดนัน้
** การเชื่อมโยงฐานขอ้มลูองคค์วามรู ้สือ่การเรยีนรู ้และหลกัสตูรการศกึษาทุกระดบัทุกประเภทการศกึษา เขา้ไวด้ว้ยกนั ณ จุดเดียว (e-Education Hub) 
โดยรวบรวมขอ้มลูจากทัง้หน่วยงานสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
*** การพฒันาระบบตดิตามเดก็กลุม่เสีย่งทีม่โีอกาสออกกลางคนัแบบรายบุคคล โดยอาศยัการบรูณาการฐานขอ้มลูเดก็นกัเรยีนของ ศธ. เขา้กบัฐานขอ้มลู
ของ มท. และฐานขอ้มลูจากหน่วยงานอื่นๆ เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการเดก็ใหไ้ดร้บัการศกึษาภาคบงัคบั

สแกน QR Code หรือ 
เข้าผา่น URL:
https://forms.gle/GtAShp
G6ZaeRgS7W8

https://forms.gle/GtAShpG6ZaeRgS7W8
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ความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร/์นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารฐับาลดิจิทลั (1)
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แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องด้านสงัคม ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องการ
บริหารภาครฐั

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580)

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ดา้นการสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนั

ยุทธศาสตรท์ี ่6 ดา้นการปรบัสมดุล
และพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐั

รา่ง แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 
2566-2570)

ดา้นที ่1 เศรษฐกจิมลูค่าสงูทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
- หมุดหมายที่ 1 ผู้น าด้านสนิค้าเกษตรและเกษตร
แปรรปู 

- หมุดหมายที่ 2 จุดหมายของการท่องเที่ยวเน้น
คุณค่าและความยัง่ยนื 

- หมุดหมายที ่3 เป็นฐานการผลติยานยนตรไ์ฟฟ้า 
- หมุดหมายที่  4 เป็นศูนย์กลางการแพทย์และ
สขุภาพครบวงจร 

- หมุดหมายที่ 5 เป็นประตูการคา้การลงทุนและโลจิ
สตกิสข์องภูมภิาค 

- หมุดหมายที ่6 เป็นฐานการผลติอเิลก็ทรอนิกส์
อจัฉรยิะและบรกิารดจิทิลัของอาเซยีน

ดา้นที ่2 สงัคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค
- หมุดหมายที ่7 SMEs วสิาหกจิชุมชนและวสิาหกจิ
เพื่อสงัคมเตบิโตอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ 2 สังคมแห่งโอกาส และความ
เสมอภาค (High Opportunity Society)
- หมุดหมายที ่8 พืน้ทีแ่ละเมอืง มคีวาม
เจรญิทนัสมยั และน่าอยู่ 

- หมุดหมายที ่9 ความยากจนขา้มรุ่น
ลดลงและไดร้บัความคุม้ครองทาง
สงัคมเพยีงพอ

ดา้นที ่4 ปัจจยัสนบัสนุนการพลกิโฉม
ประเทศ
- หมุ ดห ม า ยที่  1 2  ก า ลั ง ค น มี
สมรรถนะสูงตอบโจทย์การพฒันา
แห่งอนาคต

- ห มุ ด ห ม า ย ที่  1 3  ภ า ค รั ฐ มี
สมรรถนะสงู

แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั
ปรบัปรงุ)

วาระดา้นเศรษฐกจิ 
วาระดา้นสงัคม
วาระดา้นการศกึษา

วาระดา้นสงัคม วาระดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ
วาระดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติและประพฤตมิชิอบ
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แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องด้านสงัคม ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องการบริหาร
ภาครฐั

นโยบายและแผนระดบัชาติว่า
ด้วยการพฒันาดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม (พ.ศ. 
2561-2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดจิทิลัประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั
ยุทธศาสตรท์ี ่5 พฒันาก าลงัคนใหพ้ร้อมเขา้สู่
ยุคเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่
ทัว่ถงึเท่าเทยีมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ยุทธศาสตร์ที่  6 สร้า งความ เชื่ อมั น่
ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั

ยุทธศาสตร์ที่  4ปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั

แผนปฏิบติัการดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั
ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
ดจิทิลัประสทิธภิาพสงู ใหค้รอบคลุมทัว่
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสงัคมคุณภาพด้วย
เทคโนโลยดีจิทิลั
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 สร้างความเชื่อมัน่ในการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ยุทธศาสตรท์ี ่6 พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้ม
เขา้สูยุ่คเศรษฐกจิดจิทิลัและสงัคมดจิทิลั

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่าร
เป็นรฐับาลดจิทิลั

แผนแม่บทการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทลั (พ.ศ. 2561-
2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดบัภาคเศรษฐกจิเข้าสู่
ดจิทิลัไทยแลนด์
ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันาโครงสรา้งพืน้
ฐานรองรบันวตกรรมดจิทิลั

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันาก าลงัคนสูยุ่คดจิทิลั
ยุทธศาสตรท์ี ่3 ขบัเคลื่อนชุมชนสูส่งัคม
ดจิทิลั

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติอนัเป็นผลมา
จากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 
2564-2565

ดา้นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิ
ฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
ดา้นการยกระดบัขดีความสามารถของ
ประเทศเพื่อรองรบัการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ใน
ระยะยาว (Future Growth) 
ดา้นการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชวีติของ
คนใหเ้ป็นก าลงัหลกั ในการขบัเคลื่อนการ
พฒันาประเทศ (Human Capital)

ดา้นการปรบัปรุงและพฒันา
ปัจจยัพืน้ฐานเพื่อสง่เสรมิการฟ้ืนฟูและ
พฒันาประเทศ (Enabling Factors)
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แผนการด าเนินงาน ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องด้านสงัคม ยุทธศาสตรท่ี์สอดคล้องการบริหารภาครฐั

แผนแม่บทด้านดิจิทลัของอาเซียน 
(ASEAN DIGITAL MASTERPLAN 
2025)

ดา้นการเชื่อมโยงดจิทิลัและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน (Digital 
Connectivity and 
Infrastructure)

ดา้นการร่วมมอืและท างานร่วมกนั
(Cooperation and Collaboration)

ดา้นการเปลีย่นผ่านทางดจิทิลั (Digital 
Transformation) 
ดา้นความยดืหยุ่น ความเชื่อมัน่ และความปลอดภยั 
(Resilience, Trust and Security)
ดา้นนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐานดจิทิลั (Digital 
Policy, Regulation and Standards)

แผนงานบูรณาการรฐับาลดิจิทลั
2565

ดา้นจดัท าระบบบรกิารเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการใช้
บรกิารดจิทิลัภาครฐัส าหรบั
ประชาชนและภาคธุรกจิ  

ดา้นการขบัเคลื่อนภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั
ดา้นพฒันาเครื่องมอืสนบัสนุนใหเ้กดิการบรูณาการ
เชื่อมโยงแลกเปลีย่นเพือ่ใหบ้รกิารภาครฐั
ดา้นจดัท าระบบบรกิารเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใชบ้รกิารดจิทิลัภาครฐัส าหรบัประชาชนและภาคธุรกจิ  

แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 อ านวยความ
สะดวกภาคธุรกจิไทยดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 พฒันากลไกการมสีว่น
ร่วมของทุกภาคสว่น ร่วมขบัเคลื่อน
รฐับาลดจิทิลั

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารแก่
ประชาชนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ยุทธศาสตรท์ี ่3 ผลกัดนัใหเ้กดิธรรมาภบิาลขอ้มลู
ภาครฐัในทุกกระบวนการท างานของรฐั

แผนแม่บทพอรท์ลักลางเพื่อ
ประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal 
Roadmap) พ.ศ. 2564 - 2566

หมวดการท างาน
หมวดการเกษตร
หมวดการเงนิและภาษี

หมวดสวสัดกิารภาครฐั
หมวดสทิธพิลเมอืง
หมวดความมัน่คงปลอดภยั

หมวดทะเบยีนราษฏร

กรอบ (รา่ง) แผนปฏิบติัการด้าน
การพฒันามาตรฐานดิจิทลั ระยะท่ี
1 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตรท์ี ่2  สรา้งการเชื่อมโยงและ
บรูณาการระบบบรกิารดจิทิลัของ
ประเทศ (Interoperability and 
Integration)

ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันามาตรฐานดจิทิลัของประเทศ 
(Digital Standardization for Digital Thailand)
ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความตระหนกัรูด้า้นมาตรฐาน
ดจิทิลัและสนบัสนุนการปรบัใชม้าตรฐานดจิทิลั 
(Awareness and Adoption)
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2534 2540 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2560
2562-

2564

ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) 

National Science and Technology Development 
Agency (NSTDA)

• จุดประกายความคดิในการจดัตัง้หน่วยงานกลาง 
เพือ่ ให้บริการด้านเครือข่ายและเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครฐั

2534

ส านกับรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศภาครฐั (สนทร.)
Government Information Technology Services 

(GITS)

• เ ป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช . ) 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่จดัท าและ
ให้บริการด้านเครือข่าย ตลอดจนให้ค าปรึกษาใน
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาครฐัอย่าง
มปีระสทิธภิาพ

• จดัตัง้เพือ่จดัท าและใหบ้รกิารดา้นเครอืข่ายตลอดจน
ให้มีค าปรึกษา ในการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในภาครฐัอย่างมปีระสทิธภิาพ

2540

ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)” (สรอ.) 
Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA)

• จดัตัง้ขึน้ภายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพือ่ท าหน้าทีห่ลกัใน
การขบัเคลือ่นการด าเนินงานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ าคญั สนบัสนุนใหเ้กดิบรกิารออนไลน์ภาครฐั เพิม่โอกาสและความ
เท่าเทยีมของประชาชนในการใช้บรกิารภาครฐัโดยมเีป้าหมายช่วยเตมิเตม็ และเพิม่ความมัน่คงปลอดภยัจากบรกิาร
อเิลก็ทรอนิกสข์องรฐั โดยส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) รบัผดิชอบด้านการบรหิารจดัการเกีย่วกบั
ระบบโครงสร้างสารสนเทศด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Government) การศกึษาวจิยัและพฒันาสถาปัตยกรรมและ
มาตรฐานส าหรบัรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภาครฐัในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาดา้นรฐับาลอเิลก็ทรอนิกสใ์ห้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน และทีส่ าคญัไม่
น้อยกวา่ไปกวา่ประเดน็อืน่ๆ คอื การส่งเสรมิและสนบัสนุนการเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรใหม้ทีกัษะความเชีย่วชาญดา้น
ระบบรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถงึการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วขอ้ง

2554

• จดัท าโครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์ (Common Government Network 
Infrastructure) ได้แก่ การบูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายสือ่สารข้อมูลเชือ่มโยงหน่วยงานภาครฐั (GIN: 
Government Information Network) การพฒันาระบบคลาวด์ภาครฐั (Government Cloud: G-Cloud) การพฒันา
ระบบบรหิารจดัการภยัคุกคามทางสารสนเทศภาครฐั (Government Security Monitoring) และ การให้บรกิารระบบ
จดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ลางเพือ่การสือ่สารในภาครฐั (MailGoThai)

• จดัท าโครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลร ัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการประชาชน (Common 
Government Information Infrastructure and e-Services) ได้แก่ กจิกรรมบูรณาการเชือ่มโยงขอ้มูลและระบบงาน
ภาครฐั (e-Government Platform) กจิกรรมพฒันาช่องทางการเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารภาครฐั (Government Access 
Channels) กจิกรรมน าร่องพฒันาบรกิาร IT สู่ทอ้งถิน่ (Smart Citizen Info) กจิกรรมวจิยัและพฒันานวตักรรมบรกิาร 
(R&D and Product Innovation) กจิกรรมวจิยัเชงินโยบาย (Policy Research) และกจิกรรมยกระดบัขดีความสามารถ
และพฒันาฐานขอ้มลูบุคลากร ICT ภาครฐั (e-Government Capability Building) 

2558

• จดัท าแผนพฒันารฐับาลดจิิทลั
ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564 เพือ่ก าหนด
ทิศทางในการยกระดับขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลของ
ภาครฐัไทยใหเ้ป็นเอกภาพและ
เ ป็น รูป ธ ร รม  แล ะก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันารฐับาล
ดิ จิ ทั ล ใ ห้ ทั ด เ ที ย ม
มาตรฐานสากล และตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการภาคประชาชน
และธุรกจิ

2560
• 1 4  พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1 

ส า นั ก ง า น รั ฐ บ า ล
อิเล็กทรอนิกส์  หรือ  สรอ . 
(EGA) เปลีย่นเป็น ส านักงาน
พฒันารฐับาลดจิทิลั หรอื สพร. 
(DGA) ตามพระราชกฤษฎีกา
จดัตัง้ ส านกังานพฒันารฐับาล
ดจิทิลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2561 และย้ายจากเดมิสงักัด
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสงัคม มาอยู่สงักัดส านัก
นายกรฐัมนตรี

2561

• เมษายน 2564 สพร. ได้
จัดท าแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563-2565 ภายใต้
วิส ัยทัศน์ ‘รัฐบาลดิจิทัล 
เปิดเผย เชือ่มโยง และ
ร่วมกันสร้างบริการที ่มี
คุณคา่ใหป้ระชาชน

2564
• สพร. ก.พ.ร. และกระทรวงดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกิจและสังคม (ดศ .) 
ร่วมขับเคลือ่นการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผ่นดินและการ
บรกิารประชาชนดว้ยระบบดจิทิลั

• พฤษภาคม 2562 ราชกิจจา
นุ เ บ ก ษ า ไ ด้ ป ร ะ ก า ศ ใ ห้
พระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดจิทิลั พ.ศ. 2562

2562
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เป้าหมาย
▪ ประชาชนไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิารของหน่วยงานรฐั
▪ เกดิศูนยแ์ลกปลีย่นขอ้มลูกลางในการแลกเปลีย่นขอ้มลูดจิทิลัและทะเบยีนดจิทิลัระหว่างหน่วยงานของรฐั
▪ บรกิารภาครฐัทีส่ าคญัไดร้บัการปรบัเปลีย่นเป็นบรกิารในรปูแบบดจิทิลัเบด็เสรจ็ (End-to-End Digital Services)

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ❖ ยทุธศาสตรท์ี ่1 ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

มาตรการ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครรฐัด้วยเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีประชาชน
เข้าถึงได้ง่ายสะดวกด้วยการบูรณาการร่วมกนั

มาตรการ 2 พฒันานวตักรรมบริการดิจิทลัภาครฐัเพ่ืออ านวยความสะดวกการในการ
ให้บริการประชาชนรองรบั วิถีชีวิตแนวใหม่ (New normal)

มาตรการ 3 เพ่ิมขีดความสามารถหน่วยงานรฐั สู่การเป็นองคก์รดิจิทลั รวมถึงบคุลากรรฐั
มี Digital Mindset และมีทกัษะท่ีจ าเป็นในการพฒันารฐับาลดิจิทลั

มาตรการ 4 เพ่ิมความมัน่คง ปลอดภยัในการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัภาครฐั พร้อมทัง้
หากลไกการปกป้องคุ้มครองข้อมลูของประชาชน ในการรบับริการจากภาครฐั 

แผนงานที ่1
(6 โครงการ)

แผนงานที ่2
(1 โครงการ)

แผนงานที ่3
(2 โครงการ)

แผนงานที ่4
(2 โครงการ)

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

แผนงานที ่5
(3 โครงการ)

แผนงานที ่6
(1 โครงการ)

แผนงานที ่7
(2 โครงการ)

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ประกอบไปด้วย 4 มาตรการ โดยมีแผนงานท่ีเก่ียวข้องดงัน้ี
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เป้าหมาย
▪ ภาคธุรกจิไดร้บัความสะดวกในการท าธุรกจิ (Ease of doing business)
▪ เพิม่ประสทิธภิาพในการส่งเสรมิและพฒันาผูป้ระกอบการใหส้ามารถแขง่ขนัได้

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ❖ อ านวยความสะดวกภาคธุรกจิไทยดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

มาตรการ 3 ทบทวน ปรบัปรงุและพฒันากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการท่ีเอื้อต่อผูป้ระกอบการใน
การด าเนินธรุกิจ

แผนงานที ่4
(1 โครงการ)

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

มาตรการ 1 จดัให้มีระบบบริการดิจิทลัอ านวยความสะดวกผูป้ระกอบการ

มาตรการ 2 ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแพลตฟอรม์ดิจิทลัภาครฐัท่ีเอื้อต่อการด าเนินธรุกรรมดิจิทลั
ในภาคธรุกิจ

มาตรการ 4 อ านวยความสะดวกให้ภาคธรุกิจสามารถน าข้อมูลไปพฒันาบริการและนวตักรรมท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่างๆ

มาตรการ 5 เปิดโอกาสให้น าเทคโนโลยีพรอ้มใช้จากผูป้ระกอบการเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อเพ่ิมโอกาส
ทางการตลาด

แผนงานที ่1
(1 โครงการ)

แผนงานที ่2
(2 โครงการ)

แผนงานที ่3
(2 โครงการ)

แผนงานที ่6
(1 โครงการ)

แผนงานที ่6
(1 โครงการ)

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ประกอบไปด้วย 5 มาตรการ โดยมีแผนงานท่ีเก่ียวข้องดงัน้ี
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เป้าหมาย
▪ ภาครฐัมกีลไก การเปิดเผย แลกเปลีย่นและบรกิารขอ้มลูดจิทิลั (Digitization) ตามกรอบธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐั
▪ เกดิการเชื่อมโยงระบบบรหิารจดัการงบประมาณการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัทีป่ระชาชนสามารถเขา้ถงึและตรวจสอบได้
▪ เกดิศูนยก์ลางขอ้มลูภาครฐัส าหรบัเปิดเผยขอ้มลูของหน่วยงานรฐัในนรปูแบบและช่องทางดจิทิลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ❖ ผลกัดนัใหเ้กดิธรรมาภบิาลขอ้มลูภาครฐัในทุกกระบวนการท างานของรฐั

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

มาตรการ 1 จดัให้มีระบบดิจิทลัสนับสนุนการเปิดเผยแลกเปล่ียน เช่ือมโยงข้อมลู
ภาครฐัอย่างบรูณาการ

มาตรการ 2 การพฒันามาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการเก่ียวกบัระบบดิจิทลัในการ
เช่ืองโยงการเปิดเผยและแลกเปล่ียนข้อมลูให้เกิดธรรมาภิบาล

มาตรการ 3 พฒันากลไก การเปิดเผยข้อมลูการจดัซ้ือจ้างภาครฐัให้โปร่งใสมีมาตรการ
ป้องกนัการทุจริตทุกขัน้ตอน

แผนงานที ่1
(3 โครงการ)

แผนงานที ่2
(4 โครงการ)

แผนงานที ่3
(2 โครงการ)

แผนงานที ่4
(2 โครงการ)

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ โดยมีแผนงานท่ีเก่ียวข้องดงัน้ี
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เป้าหมาย ▪ ลดปัญหา อุปสรรคในการมสี่วนรว่มของทุกภาคส่วนต่อการขบัเคลื่อนรฐับาลดจิทิลั
▪ ประชาชนมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจเชงินโยบายและใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาประเทศผ่านระบบดจิทิลั

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ❖ พฒันากลไกการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น รว่มขบัเคลื่อนรฐับาลดจิทิลั

มาตรการ 1 จดัให้มีระบบบริการดิจิทลั เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเหน็ 
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศ

มาตรการ 2 เปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานรฐัในรปูแบบและ
ช่องทางดิจิทลั เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก มีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรฐั

มาตรการ 3 จดัให้มีเวทีหรือช่องทางดิจิทลัเพ่ือรบัฟังความคิดเหน็ในการก าหนด
นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน มาตรการการขบัเคล่ือนรฐับาลดิจิทลักบัทุก
ภาคส่วน

แผนงานที ่1
(2 โครงการ)

แผนงานที ่2
(1 โครงการ)

แผนงานที ่3
(2 โครงการ)

ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ประกอบไปด้วย 3 มาตรการ โดยมีแผนงานท่ีเก่ียวข้องดงัน้ี

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)



กลไกขบัเคล่ือนแผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565

59

5 กลไกการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัสู่ความส าเรจ็

ทีม่า: ส านกังานพฒันารฐับาลดจิทิลั (องคก์ารมหาชน)

1.กลไกเชิงนโยบาย

มีการจัดตัง้คณะกรรมการ
พัฒนา รัฐบ า ลดิจิทั ล แ ล ะ
อนุกรรมการซึง่เป็นผูผ้ลกัดนั
นโยบายและจดัท าแผนพฒันา
รฐับาลดจิทิลัต่อคณะรฐัมนตร ี
รวมทั ้งก าหนดมาตรฐาน 
หลกัเกณฑต่์างๆ โดยม ีสพร.
เป็นหน่วยงานที่ เชื่ อมโยง
ระหว่ า งผู้ก าหนดและรับ
นโยบาย

2.กลไกการด าเนินงาน
และการพิจารณา

กลัน่กรองงบประมาณ

การด าเนินโครงการมีความ
จ า เ ป็ น ต้ อ ง อ า ศั ย ก า ร
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อช่วย
ขบัเคลื่อนให้โครงการประสบ
ความส าเรจ็ มกีารเพิม่มติขิอง
การกลัน่กรองงบประมาณ
เพื่อใหก้ารจดัสรรงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ

3.กลไกการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภาคี

และเอกชน

การมีส่วนร่วมจากภาคีและ
ภาคเอกชนเป็นกลไกที่ช่วย
ผลักดันให้ความส าเร็จของ
รัฐบาลดิจิทัลชัดเจนยิ่ งขึ้น 
อาท ิการมสี่วนร่วมในการคิด 
การก าหนดนโยบาย การ
ว า ง แ ผ น  แ บ่ ง ปั น ข้ อ มู ล 
ตลอดจนการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ เป็นตน้

4. กลไกการปรบัปรงุ
โครงสร้างระบบราชการ
ด้านบคุลากรภาครฐั

กา รป รับ โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น
บุคลากรภาครัฐเป็นกลไกที่
ส าคัญต่อการพัฒนารัฐบาล
ดจิทิลั ทัง้ในดา้นการยกระดบั
บุคลากรภาครฐัให ้ท างาน
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช ิง
ดิจิทลั การส่งเสริมให้
ภาคเอกชนหรอืการมบีุคลากร
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การยกระดับการท างานของ
ภาครฐั

5.กลไกการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผล
โครงการ เป็นกลไกที่สะท้อน
ว่าแผนงาน/โครงการทีห่น่วย
งานรฐัด าเนินการมี
ผลสมัฤทธิ ์(Efficiency)
ประสทิธผิล (Effectiveness)
หรอื ลม้เหลว (Failed)
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ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

การจดัการความไม่แน่นอน (Managing Uncertainty)1

ภาครฐัต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น โรคระบาด ได้อย่างคล่องตัว ด้วยความไม่แน่นอนที่
เพิม่ขึน้ ตอ้งมผีูเ้ชีย่วชาญจ านวนมากในช่วงวกิฤต มกีารรวมขอ้มูลที่
หลากหลายและครอบคลุมมากขึน้ สามารถเพิม่ความสามารถในการ
วเิคราะห์และความสามารถในการตอบสนองที่มีประสทิธิภาพและ
รวดเรว็

รฐับาลจะต้องสามารถระบุแหล่งทีม่าของวกิฤต รวมถงึคาดการณ์และบรรเทา
ปัญหาจ านวนมากไดด้ขีึน้ เช่น วกิฤตการยา้ยถิน่ของผูล้ีภ้ยั การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศ วกิฤตการณ์ทางการเงนิ และโรคระบาด

การท างานร่วมกนัท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Making Multilateralism More Effective)2

อธปิไตย (smart sovereignty) และนโยบายระดบัชาต ิช่วยส่งเสรมิ
ความร่วมมอืระหว่างประเทศได้ โดยอาจช่วยให้ผู้น าสามารถสร้าง
สมดุลระหว่างความต้องการทางการเมืองภายในประเทศกับ
ประโยชน์ของการประสานงานระดบัโลก ในการจดัการปัญหาระดบั
โลก เช่น โรคระบาด การปกป้องสิง่แวดลอ้ม หรอื การศกึษา

ทัง้นี้ระบบพหุภาคจีะตอ้งมคีวามเขม้แขง็ และสถาบนัพหุภาคจีะต้องมขีอบเขต
การด าเนินงานที่ชดัเจน เพื่อให้ประเทศส่วนใหญ่จะมแีรงจูงใจในการท างาน
ร่วมกันในการวิเคราะห์และเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่า งมี
ประสทิธภิาพ

เน้นการส่ือสารมากข้ึน (Governing Communication Chaos)3

ในยุคที่การสื่อสารและบริโภคข่าวสารทางอินเทอร์มีความจ า เป็น
อย่างยิง่ ภาครฐัตอ้งมคีวามยดืหยุ่นและการปรบัตวัในการตอบสนอง
ต่อขอ้มูลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงัควรเพิม่ความตระหนักรูข้อง
ประชาชนถึง ความล าเอยีงที่อาจเกดิขึน้ในขอ้มูล การละเมิดความ
เป็นส่วนตัว การขาดความโปร่งใส การแบ่งขัว้ทางการเมืองทาง
ออนไลน์ และขา่วปลอม

โดยการปรบัปรุงดา้นสื่อผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต กระตุ้นใหผู้ใ้ชห้ันไปหาแหล่งสื่อและ
ความคดิเหน็ทีห่ลากหลายมากขึน้ หรอืบรษิทัผู้ผลติหรอืเผยแพร่ขอ้มูลเป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ซึ่งภาครัฐจะต้องมีการก ากับดูแลที่
เหมาะสมและไม่ขดัขวางนวตักรรมทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต
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ทีม่า: Agile Governance: Dynamic Briefing (World Economic Forum, 9 September 2021)

การจดัการผลกระทบของเทคโนโลยี (Managing Technology’s Impact)4

เทคโนโลยปัีญญาประดษิฐส์่งผลกระทบอย่างยิง่ต่อตลาดแรงงาน กอปรกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ส่งผลให้มกีารเร่งการใช้งาน
ปัญญาประดิษฐ์เร็วขึ้น โดยสถานที่ท างานต่าง ๆ มองหาวิธีปฏิบตัิงานที่
ตดิต่อกบัมนุษยน้์อยลง (และมกัใช้แรงงานมนุษยน้์อยลง) การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยดีงักล่าวสามารถทิง้คนทีเ่ปราะบางสว่นใหญ่ไวข้า้งหลงั 

แต่อยา่งไรกต็ามปัญญาประดษิฐก่์อใหเ้กดิผลกระทบทางสงัคมทางบวกเช่นกนั 
เช่น ช่วยตรวจจบัการฉ้อโกงทางการเงนิ วนิิจฉัยโรคหรอืปรบัปรุงผลิตภาพ
ทางการเกษตร โดยภาครฐัจะต้องตดัสินใจเลือกวธิีที่ดีที่สุดในการเก็บเกี่ยว
ศกัยภาพของเทคโนโลยีใหม่โดยไม่ท าให้ความคลาดเคลื่อนและการกีดกัน
ทางสงัคมแยล่ง

ความส าคญัของค่านิยมในการปกครอง (The Importance of Values in Governing)5

การน าค่านิยมทีย่ดึมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางมาใชก้บันโยบายช่วยส่งเสรมิ
ความสามัคคีทางสงัคม สนัติภาพในระดบัชาติและระดบันานาชาติ
อย่างมีประสทิธิภาพ ท าให้สามารถก าหนดนโยบายได้อย่างชดัเจน 
ตัง้แต่การพยายามใชก้ารปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมกบัผูค้นในทุกกลุ่มอายุ

ไปจนถึงแผนทางสงัคมและเศรษฐกจิทีก่วา้งขึน้ และความพยายาม
ในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม 

ความร่วมมือระหว่างผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Collaboration)7

Collaboration, co-creation, และ co-production เป็นลกัษณะทัว่ไป
ของการด าเนินงานของรฐับาลและการสง่มอบบรกิารสาธารณะ

Open Government Partnership ซึง่เปิดตวัในปี 2554 ได้
รวมนกัปฏริปูภาครฐัและผูน้ าภาคประชาสงัคมมารวมตวักนักนัและกนั 

เพื่อพยายามท าให้รฐับาลมคีวามครอบคลุมและรบัผดิชอบมากขึ้น 
โดยความร่วมมอืครัง้นี้ครอบคลุมเกอืบ 80 ประเทศและรฐับาลย่อย 
20 แห่ง ผู้น าในทุกภาคส่วนจะต้องเรียนรู้วิธีด าเนินการอย่างมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ในเครอืข่ายทีซ่บัซอ้น และสรา้งความไวว้างใจ
ซึง่กนัและกนั 

การบริหารปกครองส่ิงแวดล้อม (Governing for the Environment)6

วกิฤตสภาพภูมอิากาศเลวรา้ยลง เน่ืองจากรฐับาลหลายแห่งล้มเหลวในการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนที่จ าเป็นเพื่อลดการปล่อยมลพษิ แม้ว่ามลภาวะจะ
ลดลงเน่ืองจากการล็อกดาวน์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการระบาดใหญ่ในปี 2020 แต่
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาดว่าจะ ฟ้ืนตัวสูงขึ้นสู่ ร ะดับ
ประวตัศิาสตร ์จงึตอ้งมกีารด าเนินการร่วมมอืกนัในระดบัภูมภิาคอยา่งมี

ประสิทธิภาพ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศจะไม่เคารพขอบเขตของ
ประเทศและส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนในบางภูมิภาค โดยต้องด าเนินการ
ร่วมกนัในประเดน็ต่าง ๆ เช่น อนัตรายจากน ้าท่วมที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนน ้า 
การกลายเป็นทะเลทราย และการตดัไมท้ าลายป่า เพิม่ความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ในต่างประเทศเป็นสองเท่า เพื่อใหแ้น่ใจวา่มกีารประสานงานอยา่งมปีระสทิธผิล
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2 3

ลดความเหล่ือมล า้ ยกระดบัคณุภาพ
การจดัการศึกษา

การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั

1) สรา้งโอกาสทางการศกึษา
2) สร้า งความ เสมอภาคทาง

การศึกษาตัง้แต่ระดบัปฐมวัย
ไปจนถึงระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน

3) ใหค้วามช่วยเหลอืและตดิตาม
เฝ้าระวังเด็กไม่ให้เด็กหลุด
ออกจากระบบการศกึษา

4) ผู้ เ รียนได้รับการศึกษาที่ มี
คุณภาพตามมาตรฐาน

5) ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแกปั้ญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่นได้

6) ผู้เรียนมีวนิัย มนีิสยัใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชวีติ

7) พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที ่
มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
มจีติสาธารณะ

8) การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนสู่ ก าร เ รียนรู้ ฐ าน
สมรรถนะ

9) การปฏริูปกลไกและระบบการ
ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน

10) จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ
อาชีวศึกษาที่ เ น้ นการ ฝึก
ปฏบิตัอิย่างเตม็รปูแบบ

11) การปฏิรูปบทบาทการวิจัย
และระบบธรรมาภิบาล เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ไทยออกจากกับดักรายได้
ปานกลาง และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
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การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา
ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั

การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนสูก่ารเรยีนรู้
ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลีย่นแปลงใน
ศตวรรษที ่21

การปฏริปูกลไกและระบบการผลติและพฒันาครู
และบุคลากรทางการศกึษาใหม้คีุณภาพมาตรฐาน

การจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาคแีละระบบอื่นๆ 
ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่
การจา้งงานและการสรา้งงาน

การปฏริปูบทบาทการวจิยัและระบบธรรมาภบิาล
ของสถาบนัอุดมศกึษาเพื่อสนบัสนุนการพฒันา
ประเทศไทยออกจากกบัดกัรายไดป้านกลาง
อย่างยัง่ยนื

กิจกรรมปฏิรปู กิจกรรม หน่วยงานผูร้บัผิดชอบหลกั

กิจกรรมปฏิรปูท่ี 1 

กิจกรรมปฏิรปูท่ี 2

กิจกรรมปฏิรปูท่ี 3

กิจกรรมปฏิรปูท่ี 4

กิจกรรมปฏิรปูท่ี 5

สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาตัง้แต่ระดบัปฐมวยั และป้องกนั
เดก็เยาวชนออกจากระบบการศกึษา ตลอดจนใหม้กีลไกการสนับสนุนอย่าง
เพยีงพอทัง้ในการป้องกนัและมาตรการแกไ้ขปัญหาเดก็และเยาวชนออกจาก
ระบบการศกึษาตัง้แต่ระดบัปฐมวยั ซึง่ช่วยลดความเหลื่อล ้าทางการศกึษา
จดัการเรยีนรู้และรูปแบบการเรยีนการสอน โดยมีผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางของ
การเรยีนรู้ เพื่อพฒันาสมรรถนะแบบผู้เรยีนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้น
กระบวนการเรยีนรู้แบบถกัทอความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะผู้เรยีนเข้าด้วยกนั
ดว้ยการลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active Learning)

สถาบันผลิตครูจะต้องปรับบทบาทการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงและเป็น
ความต้องการของประเทศ ครูต้องเท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสรมิ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีโอกาสรับการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความถนดัและความสามารถของตนเอง

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคีที่ เน้น
การฝึกปฏบิตัใิหม้คีุณภาพและขยายวงกวา้งในทุกแห่ง เพื่อใหผู้้เรยีนทุกคน
ได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการยกระดับ
คุณภาพและพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาทีเ่ป็นจุดแขง็

การพัฒนาก าลังคนวัยท างานให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การท างานยุคใหม่ ปรบับทบาทหรอืขยายการใหบ้รกิารทางการศกึษาให้เอือ้
ต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางประชากร สามารถรองรบัการจดัการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ (Life-long-learning) ทีต่อบโจทยค์วามต้องการของประชากรทุก
กลุ่ม เพื่อช่วยยกระดบัศกัยภาพและสรา้งความกา้วหน้าในอาชพี

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศกึษา (กสศ.)

กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.)

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม (อว.)

กระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.)

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์
วจิยัและนวตักรรม (อว.)



แนวโน้มส าคญัต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในด้านการศึกษา (Megatrends in Education) -
Education and Skills: Dynamic Briefing (หน้าท่ี 1 จาก 3)

64

นวตักรรมดา้นเทคโนโลย ีเป็นรากฐานส าคญัในการเปลีย่นแปลงรปูแบบการศกึษาและการปรบัปรงุทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบังานสมยัใหม่
ระบบการศกึษาส าหรบัอนาคต ตอ้งเป็นหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัศตวรรษที ่21 สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งกวา้งขวางและสม า่เสมอ 

และเน้นทกัษะทีเ่ป็นทีต่อ้งการในโลกแห่งความเป็นจรงิ

ทีม่า: Education and Skills: Dynamic Briefing (World Economic Forum, August 2021)

ประชากรรุ่นใหม่ควรมี Soft Skills ทีโ่ดดเด่นมากขึน้ เพื่อใหม้ี
ความสามรถในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ของตลาดงาน

Soft Skills ท่ีส าคญั (Core Soft Skills)

ประชากรทุกคนควรมีโอกาสในชีวิตที่เท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึง
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดอ้ย่างเท่าเทยีม

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ีมีคณุภาพ 
(Quality Basic Education)

2

ผูค้นมกัหยุดศกึษาหาความรูใ้นช่วงเริม่ต้นของชวีติ (early stage of 
life) ซึง่สง่ผลเสยีต่อคนงานและนายจา้ง

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Pathways)3

การฝึกอบรมด้านเทคนิคและการอาชวีศึกษามกัถูกละเลยโดยระบบ
การศกึษาอย่างไม่ยุตธิรรม

การฝึกทกัษะเฉพาะ
(Relevant Continuing Education)

4

แมท้กัษะดา้นดจิทิลัมจีะความส าคญั แต่ประชากรรุ่นใหม่ควรมทีกัษะใน
การน าข้อพิจารณาด้านจริยธรรมมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความส าเร็จทาง
เทคโนโลย ี(technical achievement) และตอ้งมคีวามรูใ้นวชิากลุ่ม STEM

ภาษาดิจิทลัและวิชากลุ่ม STEM 
(Digital Fluency and STEM Skills)

5

โควดิ-19 ท าใหต้อ้งตระหนกัถงึความจ าเป็นในการใหก้ารสอนโดยใชว้ธิี
ใหม่ ๆ ทีน่่าสนใจ หรอืนวตักรรมทางเทคโนโลยี

นวตักรรมทางการศึกษา (Education Innovation)6

1
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Soft Skills ท่ีส าคญั (Core Soft Skills)

การศึกษาขัน้พ้ืนฐานท่ีมีคณุภาพ (Quality Basic Education)

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Pathways)

ทีม่า: Education and Skills: Dynamic Briefing (World Economic Forum, August 2021)

1

2

3

การเขา้ถงึการศกึษาทีไ่ม่เท่าเทยีมกนัอาจน าไปสู่การเขา้ถงึโอกาสทางการ
ศกึษา วชิาชพี และวชิาชพีในอนาคตอย่างไม่เท่าเทยีมกนั จงึจ าเป็นต้อง
อาศยัความพยายามร่วมกนัมากขึน้เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาทัว่โลก 
และลดอุปสรรคทางการศกึษา

โควิด-19 ท าให้หลายประเทศประสบปัญหาด้านคุณภาพและการ
เข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนยากจนและ
ผูด้้อยโอกาส จงึควรให้ความส าคญักบัโครงสรา้งพื้นฐานการเรยีนรู ้
รวมถงึการฝึกอบรมคร ูและการสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ี่ดต่ีอ
สขุภาพและปลอดภยั ทัง้ในช่วงเวลาเรยีนและทีบ่า้น

ต าแหน่งงานประมาณ 85 ลา้นต าแหน่งอาจสูญหายไปจากการแบ่ง
งานที่เกดิขึน้ใหม่ในหมู่มนุษย์ เครื่องจกัร และอลักอริทมึ ภายในปี 
2025  และจากรายงานของ WEF, 2020 พบว่าม ีงาน 97 ล้าน
ต าแหน่งที่สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้
ดกีว่า

ทักษะที่โดดเด่นจากบรรดา 10 ทักษะอันดับแรกภายในปี 2025 คือ 
Soft Skills รวมไปถงึ ความคดิสรา้งสรรค ์ความเป็นผูน้ า ความยดืหยุ่น การ
แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น การคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการท างานร่วมกนั ทกัษะ
ดงักล่าวช่วยใหผู้ค้นสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ของตลาดงานไดด้ยีิง่ขึน้ และควรไดร้บัการพฒันาตัง้แต่เน่ิน ๆ

สถาบนัยูเนสโกเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชวีติได้พฒันากรอบคุณวุฒริะดบัชาต ิ
และจดัใหม้เีรยีนรูต้ลอดชวีติผ่านศูนยช์ุมชนเพื่อดงึดูดผู้คนที่อายุมากกว่า 
25 ปีใหม้ทีกัษะใหม่ ๆ นอกจากนี้การรวมการเรยีนรู้และทกัษะพื้นฐานไว้
ในวาระการศกึษาแห่งชาต ิจะสามารถดงึดูดผูค้นใหแ้นวโน้มทีจ่ะต้องฟ้ืนฟู
ความสามารถของตนไดเ้ช่นกนั

ในยุโรปและ US ความต้องการทกัษะใช้แรงงานและการท างานใน
รปูแบบทีท่ าซ ้าคาดว่าจะลดลง 30% ในทศวรรษหน้า ในขณะทีค่วาม
ต้องการทกัษะทางเทคโนโลย ีเช่น การเขยีนโค้ด คาดว่าจะเพิ่มขึน้
มากกว่า 50% เนื่องจากเส้นทางอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
ดงันัน้การเรยีนรูต้ลอดชวีติจงึมคีวามส าคญัอย่างยิ่งในกการปรบัตวั
พรอ้มรบัต่อการเปลีย่นแปลง
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การฝึกทกัษะท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง (Relevant Continuing Education)

ภาษาดิจิทลัและวิชากลุ่ม STEM (Digital Fluency and STEM Skills)

นวตักรรมทางการศึกษา (Education Innovation)

ทีม่า: Education and Skills: Dynamic Briefing (World Economic Forum, August 2021)

4

5

6

ประชากรรุ่นใหม่จ าเป็นต้องพฒันาความคล่องแคล่วทางดิจิทัลและ
ทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณิตศาสตร ์
(STEM) ตัง้แต่อายุยงัน้อย เพื่อใหม้คีวามรู้และความคล่องแคล่วทาง
ดจิทิลั มคีวามสามารถในการใชค้วามคดิเชงิวพิากษ์ และใชเ้ทคโนโลยี
อย่างมจีรยิธรรม ท าใหป้ระชากรทุกวยัใหพ้รอ้มรบัมอืกบัการท างานใน
โลกแห่งความเป็นจรงิและสภาพแวดลอ้มทางสงัคม

European Centre for the Development of Vocational Training 
(Cedefop) ประเมนิการเตบิโตของการจา้งงานภายในสหภาพยุโรปจากปี 
2020 ถึง  2030 ที่  11% ในอาชีพที่ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
วศิวกรรมศาสตร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร แสดลงใหเ้หน็
ว่า วชิากลุ่ม STEM มคีวามส าคญัอย่างมาก และผูห้ญงิมบีทบาทน้อยใน
กลุ่มวชิาดงักล่าวจงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเพิม่การมสีว่นร่วมในเชงิรุกทัง้
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษา

ช่องว่างระหว่างทกัษะทีเ่ป็นทีต่อ้งการกบัจ านวนแรงงานยงัคงมอียู่มาก 
ซึง่รฐับาลได้ใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิความสามารถดา้นเทคนิคที่
จ าเป็นมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากปราศจากการปรับเปลี่ยนระบบ
การศกึษาและการฝึกอบรมอาจท าใหช้อ่งว่างระหวา่งทกัษะและแรงงาน
ขยายใหญ่ขึน้

ในการลดช่องว่างจ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสรา้งความสมดุลของแรงงาน เช่น การแนะแนวอาชพีเชงิ
รุก การฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การจัดหาทักษะที่
จ าเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต เป็นตน้

นวตักรรมทางเทคโนโลยไีดเ้ปลีย่นแปลงวธิกีารเรยีนการสอน ทัง้การสรา้งสือ่การเรยีนการสอน การเผยแพร่เน้ือหาทางการศกึษา เนื้อหาทีผู่เ้รยีน
มสีว่นร่วม และการประเมนิผลลพัธท์างการศกึษา: บรษิทั Amplify และ Knewton ไดแ้ปลงต าราเรยีนใหเ้ป็นดจิทิลัและสรา้งเนื้อหาตามการเรยีนรู้
ผ่านเกม นอกจากนี้บรษิทัอื่น ๆ เช่น Coursera, edX และ Khan Academy พยายามจดัการศกึษาผ่านระบบ Massive Open Online Courses 
(MOOCs) อย่างไรกต็าม ระบบการศกึษาบางระบบโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษามกีารปรบัตวัค่อนขา้งชา้ เนื่องจาก
การเขา้ถงึเทคโนโลยทีีไ่ม่เท่าเทยีมกนั ซึง่การระบาดของโควดิ-19 ไดเ้น้นย ้าถงึความจ าเป็นในโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ นอกจากนี้ยงั
ตอ้งสนบัสนุนในการสรา้งสมดุลระหว่าง hard skills และ soft skills
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ทีม่า: OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 (OECD, 2019)

The OECD Learning Compass 2030

OECD Learning Compass 2030 เป็นกรอบการเรยีนรูซ้ึง่ใชใ้นการก าหนดวสิยัทศัน์ส าหรบัอนาคตของการศกึษา รวมถงึสนบัสนุนเป้าหมายด้านการศกึษา
ทีก่วา้งขึน้ เพื่อน าไปสู่อนาคตทีต่อ้งการ โดยเปรยีบเป็นเขม็ทศิเพื่อการเรยีนรูซ้ึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูแ้ละคน้หาทศิทางด้วยตนเองโดยประกอบไปดว้ย
7 องคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปนี้

4. ความรู้ (Knowledge)

1. พื้นฐานท่ีส าคญั (Core foundations)

5. ทกัษะ (Skills)

3. ผูเ้รียน/ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง (Student agency/ co-agency)

6. ทศันคติและค่านิยม (Attitudes and values)

7. กระบวนการเรียนรู้แบบวนซ า้ (Anticipation-Action-Reflection cycle)

2. สมรรถนะการเปล่ียนแปลง  (Transformative competencies)

OECD ตระหนกัถงึการถดถอยของการศกึษาในระยะยาว อนัเน่ืองจากความทา้ทายทางเศรษฐกจิและสงัคมทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อน 
จงึไดม้โีครงการ Future of Education and Skills 2030 โดยมเีป้าหมายเพื่อช่วยประเทศต่างๆ ในการเตรยีมระบบการศกึษาส าหรบัอนาคต

• ในระยะแรก (ปี 2015-19) เน้นใหน้กัเรยีนในปัจจุบนัระบุความสามารถ (ความรู ้ทกัษะ ทศันคต ิและค่านิยม) และก าหนดอนาคตเพื่อชวีติทีด่ขี ึน้ของตน
• ในระยะท่ีสอง (ปี 2019 และปีต่อๆ ไป) เน้นวธิอีอกแบบสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีส่ามารถน าไปสู่ความสามารถดงักล่าวได ้เช่น การน าไปใช้
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ทีม่า: OECD Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass 2030 (OECD, 2019)

2. สมรรถนะการเปล่ียนแปลง  (Transformative competencies)

1. พื้นฐานท่ีส าคญั (Core foundations)

พืน้ฐานเป็นส่ิงส าคญัในการพฒันาผู้เรียนและสมรรถนะการเปล่ียนแปลง 
ผูเ้รยีนตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ซึง่รวมถงึการรูห้นงัสอืและการค านวณ มคีวามรู้
ทีจ่ะรกัษาสุขภาพสุขภาพทัง้ร่างกายและจติใจใหแ้ขง็แรง รวมถึงมพีื้นฐานทาง
สงัคมและอารมณ์ ทัง้คุณธรรมและจรยิธรรม 

นักเรยีนหรอืผู้เรยีนต้องมสีมรรถนะการเปลีย่นแปลงใน 3 ดา้นหลกั คอื การสรา้ง
คุณค่าใหม่ (creating new value) การจดัการกบัความเครียด (reconciling 
tensions and dilemmas) และความรบัผดิชอบ (responsibility)

3. ผูเ้รียน/ผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง  (Student agency/ co-agency)

Student agency บ่งบอกถงึความรบัผดิชอบของผูเ้รยีนในการมสี่วนร่วมในสงัคม
หรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถงึสทิธแิละเสรภีาพในการคดิ การก าหนดเป้าหมาย และ
การรบัรู้และใช้ความสามรถของตนเอง เพื่อน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี ในอนาคต 
นอกจากนี้นักเรยีนต้องการการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรอืผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อใช้
สทิธิเ์สรแีละตระหนกัถงึศกัยภาพของตนเอง

4. ความรู้ (Knowledge)

5. ทกัษะ (Skills)

6. ทศันคติและค่านิยม (Attitudes and values)

7. กระบวนการเรียนรู้แบบวนซ า้ (Anticipation-Action-Reflection cycle)

OECD Learning Compass 2030 แบ่งความรูอ้อกเป็น 4 ประเภท คอื องคค์วามรู้
หรอืความรูเ้ฉพาะรายวชิา (Disciplinary knowledge) ความรูแ้บบสหวทิยาการ
(Interdisciplinary knowledge) ความรู้ทางญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้
(Epistemic knowledge) และความรูเ้กีย่วกบัขัน้ตอนคอืความเขา้ใจในวธิกีารท า
บางสิง่ (Procedural knowledge)

เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นอนาคต ผูเ้รยีนหรอืบุคลากรจะต้องมกีารพัฒนาทกัษะ
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดย OECD Learning Compass 2030 แยกความแตกต่าง
ระหว่างทักษะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทักษะทางปัญญาและอภิปัญญา 
(cognitive and meta-cognitive skills) ทกัษะทางสงัคมและอารมณ์ (social and 
emotional skills) และทกัษะทางปฏบิตั ิ(practical and physical skills)

ระบบการศึกษาที่แตกต่างกันช่อยพัฒนาทัศนคติและค่านิยมของผู้เรียนผ่าน
วัฒนธรรมและค่านิยมซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลก นอกจากนี้การเกิดขึ้น
เทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น ปัญญาประดษิฐ ์ ท าใหต้้องมกีารน าหลกัจรยิธรรมมาบรรจุ
ไว้ในหลกัสูตรการศกึษา เพื่อใหม้คีวามตระหนักในการท างานอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทยีม

การคาดหวงัผลลพัธ์จากการเรยีนรูท้ีม่ากกว่าการตัง้ค าถาม แต่รวมไปถงึการคาดการณ์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตจากการท าสิง่หนึ่งหรอื ไม่ท า มกีารวเิคราะหแ์ละ
ไตร่ตรองมุมมองใหม่ ๆ ซึง่น าไปสูก่ารกระท าทีด่ขี ึน้ต่อความเป็นอยู่ทีด่ขีองแต่ละบุคคล สงัคม และสิง่แวดลอ้ม



แนวโน้มด้าน Covid ท่ีส่งผลต่อประเดน็ด้านการศึกษาของประเทศ
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Impacts Solution



• ความเสีย่งของสขุภาพกบัการปลด Lockdown จะมคีวามแตกต่างออกไปในแต่ละอุตสาหกรรม ขึน้อยูก่บัวา่การเวน้ระยะหา่ง
ของแรงงานสง่ผลต่อผลผลติทีไ่ดม้ากน้อยเพยีงไร

ธรุกิจหรือกิจกรรมท่ีต้องอาศยัการรวมตวัของคนจะได้รบัผลกระทบมากท่ีสดุ

ทีม่า: U.S. BLS, Mckinsey, Goldman Sachs, Visual Capitalist, Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research
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ได้รบัผลกระทบรนุแรง
มคีวามเสีย่งสุขภาพสงูและมกีาร

ปรบัตวัต่อการเวน้ระยะต ่า

ฟ้ืนฟอูย่างช้า ๆ
มคีวามเสีย่งสุขภาพสงู แต่มกีาร
ปรบัตวัต่อการเวน้ระยะสงูดว้ย

ฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็
มคีวามเสีย่งสุขภาพต ่าและมกีาร

ปรบัตวัต่อการเวน้ระยะสงู

สายการบนิ
ธุรกจิยานพาหนะขนสง่
ธุรกจิการแพทย์
เภสชักรรม
ธุรกจิตอ้นรบัและบรกิาร
การก่อสรา้ง
ธุรกจิความบนัเทงิ
อาหารและเครื่องดิม่

บรกิารดา้นการบรหิาร
ธุรกจิคา้ปลกี
เหมอืงแร่
ขนสง่และโลจสิตกิส์
ธุรกจิบรกิารอื่น ๆ
การผลติและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุง
สาธารณูปโภค
ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์
ธุรกจิคา้สง่
การบรกิารภาครฐั

การศึกษา

ธุรกจิสิง่ทอ
ธุรกจิไมแ้ละกระดาษ
ธุรกจิโลหการ
ธุรกจิสารเคมี
ธุรกจิอุปกรณ์ไฟฟ้า
ธุรกจิสิง่พมิพ์
ประกนัภยั
การธนาคาร
บรกิารเฉพาะกจิ
โทรคมนาคม
ธุรกจิซอฟตแ์วร์



“วคัซีน = ทางออกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุ”

ทางออกส าหรบัอตุสาหกรรมท่ีได้รบัผลกระทบรนุแรง

ทีม่า: World Economic Forum (WEF), Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research
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ความเชื่อมัน่และความปลอดภยัจากไวรสัของผูบ้รโิภคจ าเป็นต่อการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรม แมว้า่วคัซนีจะเป็นเครื่องมอืทีด่ทีีสุ่ด 
แต่กย็งัไมพ่รอ้มใชง้าน ดงันัน้แลว้เทคโนโลยจีะชว่ยใหส้งัคมฟ้ืนตวัไดม้ากขึน้ในชว่งของการระบาด ควบคูไ่ปกบัการชว่ยใหธุ้รกจิด าเนิน
กจิการต่อไปได ้แต่ถา้หากไมม่ทีัง้วคัซนีและเทคโนโลยแีลว้ ธุรกจิกจ็ าเป็นทีจ่ะตอ้งหาทางทดแทนดว้ยสนิคา้และบรกิารทีไ่มม่ขีอ้จ ากดั
ดา้นระยะทางและลดความเสีย่งดา้นสุขภาพ

การทดแทน

ปฎิรปู
การให้บริการ

ออกแบบ
มลูค่าใหม่

เคร่ืองมือดิจิทลั

การซ้ือสินค้าออนไลน์
และขนส่งด้วยหุ่นยนต์

การจ่ายเงินดิจิทลั
และแบบไร้สมัผสั

หุ่นยนตแ์ละโดรน

ระบบบนัเทิง
ออนไลน์

ระบบพิมพ ์3 มิติ ระบบ 5 จี
ห่วงโซ่อปุทาน

4.0

ระบบการเรียน
ออนไลน์

ระบบท างาน
ทางไกล

ระบบการแพทย์
ทางไกล



อตุสาหกรรม

การแพทย์

ขนส่งทางอากาศ

พาหนะขนส่ง

เภสชักรรม

ตอ้นรบัและบรกิาร

ความบนัเทงิ

อาหารและเครือ่งดืม่

คา้ปลกี

คา้ส่ง

การศกึษา

อสงัหารมิทรพัย์

ขนส่งและโลจสิตกิส์

ตวัแทนจ าหน่ายรถยนต์

ก่อสรา้ง

อตุสาหกรรมเส่ียงสามารถเปิดใหม่อย่างปลอดภยัได้ด้วยเครื่องมือดิจิทลั

ทีม่า: Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research
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10 วถิชีวีติใหมใ่นประเทศไทย

จากการส ารวจความเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูในไทย 300 คน โดย Future Platform

10 เทรนดใ์หม่ท่ีทรงอิทธิพลต่อธรุกิจในประเทศไทย
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การสอนและการ
เรียนรู้ 2.0

ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมค่วบคู่
กบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและ

ชว่ยกนัเรยีน 
(Peer Learning)

ร้านค้าออนไลน์ 
(e-commerce)

การเปลีย่นแปลงรา้นเขา้
สู่รปูแบบออนไลน์

ระบบทางไกลเสมือน
(Telepresence)

การประชุมเสมอืน และ
การตรวจโรคทางไกล

วฒันาธรรมของการ
เตรียมพร้อม

แผนส ารองทางธุรกจิจะ
เป็นวถิใีหมส่ าหรบัทุก

ธุรกจิ

การล่มสลายของ
เศรษฐกิจโลก

และความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิแบบทวภิาคทีี่

อาจมมีากขึน้

Platform Economy

แพลตฟอรม์ เชน่ Facebook, 
Linkedln, Alibaba, Shopee, 
Lazada และ Amazon จะมี
บทบาทเชงิรกุมากขึน้ต่อ

พฤตกิรรมใหมข่องผูบ้รโิภค

การเยียวยาด้วย
อาหารและธรรมชาติ

ผูค้นมคีวามตื่นตวัเรื่อง
สุขภาพทีม่ากขึน้ทีม่า

พรอ้มกบัความนิยมอาหาร
จากธรรมชาติ

การปฏิวติั
อตุสาหกรรมครัง้ท่ี 4

การใชง้านหุ่นยนต,์ AI, IOT, 
เทคโนโลยชีวีภาพ, บิก๊ดาตา้ ใน

หลายอุตสาหกรรม 
เพื่อน าไปสูอุ่ตสาหกรรม 4.0

ทีแ่ทจ้รงิ

ร้านค้าทางกายภาพ

รา้นคา้ทางกายภาพยงั
จ าเป็นส าหรบัการแสดง
สนิคา้ แต่สิง่ส าคญัคอื 
การเขา้ถงึจากหลาย

ช่องทาง

ผลกระทบจาก
ภมิูรฐัศาสตร์

การเมอืงสองขัว้ระหว่าง
จนีและสหรฐัทีจ่ะขดัแยง้
กนัมากขึน้ ระเบยีบโลก
ใหมจ่ะท าใหแ้ต่ละ

ประเทศรวมตวัแบ่งกลุ่ม

ทีม่า: Industry Horizon (July 2020), Krungsri Research



New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology

74
ทีม่า: World Economic Forum

WEF ได้ประเมนิ 16 ทกัษะทีน่ักเรยีนจ าเป็นต้องมหีรอืต้องเรียนรู ้เพื่อการ
เตรียมตัวสู่อนาคตในการท างานในศตวรรษ 21 แบ่งออกเป็น 6 ทักษะ
พืน้ฐาน และ 10 ทกัษะดา้นการคดิวเิคราะหแ์ละการมสี่วนร่วมในสังคม ทัง้นี้ 
ทกัษะหรอืรปูแบบการเรยีนรูต้ามแบบแผนเดมิไม่เพยีงพอ และจ าเป็นต้องมี
การปรบัรปูแบบการเรยีนการสอนใหม่ โดยจะต้องบรรจุแนวทางการพฒันา 
SEL Skills เขา้ไปในขัน้ตอนของการเรยีนการสอน

ทกัษะทีนั่กเรียนจ ำเป็นต้องมีหรอืต้องเรียนรู ้
เพือ่กำรเตรียมตวัสู่อนำคตในกำรท ำงำนในศตวรรษ 21

แนวทำงกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน เพือ่พฒันำ SEL Skills ของเดก็นักเรียน

นอกจากนี้ WEF ไดก้ล่าวถงึ Technology ทีเ่ป็นไดใ้นการน ามาใชเ้พื่อ
พฒันาและเพิม่ SEL Skills ใหแ้ก่เดก็นกัเรยีน อาทิ

o Wearable Devices
o Leading-edge Apps
o Virtual Reality
o Advanced Analytics and Machine Learning
o Affective Computing



Flagship Project – โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉริยะเพ่ือการบริหารจดัการข้อมูลด้านก าลงั
คนและการพฒันาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)
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โครงการพฒันาระบบแพลตฟอรม์อจัฉรยิะเพือ่การบรหิารจดัการขอ้มลูดา้นก าลงัคน และการพฒันาสมรรถนะดว้ย
การเรยีนรูต้ลอดชวีติของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย

1. การจดัท าพมิพเ์ขยีวของระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูก าลงัคน 
(Manpower Data Management Blueprint) ระยะที ่1

2. การพฒันาระบบเชือ่มโยงประเภทมาตรฐานอาชพี (ประเทศไทย) และ
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกบัมาตรฐานอาชพีและคุณวุฒวิชิาชพี 

3. การพฒันาระบบแฟ้มสะสมผลงานอจัฉรยิะ (E-portfolio) และระบบการ
เชือ่มโยงขอ้มลูก าลงัคน

4. การพฒันาระบบขอ้มลูแบบเปิด ขอ้มลูดา้นก าลงัคนเพือ่วเิคราะห์และ
ตดัสนิใจ

กิจกรรมย่อย สถานะปัจจบุนั

ประกาศผลจดัจา้ง 
(7 มิ.ย.64)

ประกาศผลจดัจา้ง 
(17 ม.ิย.64)

ประกาศผลจดัจา้ง 
(7 ก.ค.64)

ประกาศผลจดัจา้ง 
(7 ก.ค.64)

ทีม่า: การประชุมหารอืการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิขัองประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ตาม 6 กลุ่มส าคญั (Focus Areas)



Flagship Project – การด าเนินงานเช่ือมโยงข้อมูลของ e-workforce ecosystem ในล าดบัถดัไป

76

ทีม่า: การประชุมหารอืการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิขัองประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ตาม 6 กลุ่มส าคญั (Focus Areas)



Short-term Goal ของ โครงการ e-Workforce Ecosystem
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ทีม่า: การประชุมหารอืการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิขัองประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ตาม 6 กลุ่มส าคญั (Focus Areas)



Long-term Goal ของ โครงการ e-Workforce Ecosystem
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ทีม่า: การประชุมหารอืการขบัเคลือ่นแผนพฒันารฐับาลดจิทิขัองประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ตาม 6 กลุ่มส าคญั (Focus Areas)



วรรณกรรมปริทรรศน์ Maturity Model ของการพฒันาดิจิทลัการศึกษา - Virtual Education

79

ทีม่า: José Ignacio PALACIOS OSMA, Diego Alexander GÓMEZ LÓPEZ and Alexandra ABUCHAR PORRA (2021), Journal of e-Learning and Higher Education, DOI: 10.5171/2021.228061 

Optimized

Initial

Managed

Defined 

Planned

ผูเ้รียน กระบวนการเรียน เน้ือหา หลกัสูตร เทคโนโลยีและการสนับสนุนการศึกษา
โครงสรา้งพืน้ฐาน และองคก์ร 

หน่วยงาน

▪ ระบบการเรยีนมกีารพฒันา
ประสทิธภิาพสม ่าเสมอ มกีลยทุธใ์น
การพฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ที่
ผูเ้รยีนมอีสิระในการเลอืกเรยีนตาม
ความตอ้งการ

▪ วดัผลการด าเนินงานและ
ผลกระทบของหลกัสตูรดว้ยระบบ
IT ซึง่มรีะบบสนบัสนุนปรบัปรงุ
หลกัสตูร ทีร่ะบุจดุปรบัปรงุที่
ขบัเคลื่อนโดย IT

▪ มกีารพฒันานวตักรรมในการพฒันา
ทรพัยกากรการศกึษาดจิทิลั กระบวนการ
ทางวชิาการ กระบวนการจดัการศกึษา
ทัว่ไปอยา่งต่อเน่ือง เช่น เทคโนโลยกีาร
เรยีนทีใ่ชใ้นระบบปรญิญาโท ตอ้งถูก
ประเมนิจาก LMS ได ้

▪ มกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และ
องคก์รต่อเน่ือง โดยมเีกณฑว์ดัผล
โครงสรา้งพืน้ฐานตอ้งสะทอ้น
ความสามารถขององคก์ร

▪ ใชม้าตรฐานสากลในการพฒันา
คณุภาพการใหบ้รกิารขององคก์ร

▪ มรีะบบการเรยีนทีเ่ฉพาะเจาะจง 
สามารถประเมนิผลผูเ้รยีนดว้ย
ระบบ Feedback และใชเ้ทคโนโลยี
IT กบัการเรยีนทีส่นบัสนุนการ
ท างานกลุ่ม

▪ เน้ือหาหลกัสตูรมกีารประเมนิความ
คุม้คา่และประสทิธภิาพอยา่งเป็น
ประจ า และเป็นระบบ

▪ มกีารสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีี่
รองรบั Devices หลากหลายแบบ และ
จ านวนมาก เพื่อพฒันาระบบ MOOCs 
รองรบัคนจ านวนมาก

▪ มตีวัชีว้ดัและเป้าหมายการศกึษาที่
สะทอ้นคณุภาพการศกึษาและมกีาร
ตรวจประเมนิหน่วยงาน 

▪ มกีารวางรปูแบบการศกึษาออนไลน์ที่
อา้งองิจากมาตรฐานสากล

▪ มรีะบบการเรยีนทีบู่รณาการและมี
ระบบสนบัสนุนในการวางแผนการ
เรยีนใหแ้ก่ผูเ้รยีน บนพืน้ฐานการ
ปรกึษาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน

▪ มทีรพัยากรเพื่อพฒันาหลกัสตูร
และแผนการศกึษาขัน้สงูเพื่อเป็น
แนวทางใหผู้เ้รยีน และมกีารใช้
เทคโนโลยสีนบัสนุนปฏสิมัพนัธ์
ระหวา่งผูส้อน ผูเ้รยีน

▪ มกีระบวนการบูรณาการระหว่างนโยบาย 
การเรยีนและมาตรฐาน ในการใช้
เทคโนโลยสีนบัสนุนระบบการเรยีน
(LMS) และระบบจดัการหอ้งเรยีน 
(CMS)

▪ องคก์ร หน่วยงานมนีโยบายและ
โครงสรา้งพืน้ฐานพอในการ
สรา้งสรรคเ์น้ือหา และ

▪ มกีระบวนการสรา้งแผนยทุธศาสตร์
องคก์รทีบู่รณาการทุกระบบดว้ยกนั

▪ สามารถระบุเน้ือหาวชิาการทีผู่เ้รยีน
ตอ้งการเพื่อสรา้งกระบวนการเรยีน
ทีแ่ตกต่างและวดัผลไดบ้นระบบ
Virtual

▪ มแีมแ่บบ และแอปพลเิคชนั
ส าหรบัพฒันาทรพัยากรเน้ือหา
การเรยีนดจิทิลั มกีารวาง
วตัถุประสงคก์ารเรยีน

▪ มกีารเชื่อมโยงระหวา่ง การพฒันาเน้ือหา 
e-learning และแผนการพฒันาเน้ือหา 
e-learning ทีม่วีตัถุประสงคช์ดัเจน

▪ มโีครงสรา้งพืน้ฐานสนบัสนุนการ
สรา้งเน้ือหาและจดัการทางวชิาการ
และมรีะบบประเมนิความพอใจใน
เทคโนโลยใีนองคก์ร

▪ ไมม่กีระบวนการเรยีนแบบ Virtual 
ทีแ่น่ชดั

▪ ไมม่รีะบบและแผนการพฒันา
เน้ือหาหลกัสตูรอยา่งเป็นทางการ

▪ มเีทคโนโลยแีพลตฟอรม์ในการสรา้ง
หลกัสตูรแต่ขาดการสนบัสนุนการใชง้าน
แพลตฟอรม์

▪ ไมม่โีครงสรา้งพืน้ฐาน และองคก์ร
สนบัสนุนกระบวนการวชิาการและการ
จดัการ


