๑๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการศึกษา

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

12. กำรศึกษำ
BR1201

BR1202

BR1203

BR1204

BR1205

ชือ่ กิจกรรมปฏิรปู
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Big
Rock))

การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพือ่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่นๆ ทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิอย่าง
เต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564/หรือจำกแหล่ง
งบประมำณอื่น
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนทีม่ ีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ ฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ
รวมถึงเด็กทีห่ ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นที่
เหมาะสม
3. ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะพีน้ ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเป็นต่อการ
ทางาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
1 มีหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education,
Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เพือ่ ให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active
leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ
(Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลั สาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ทจี่ าเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม
1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์เข้าเรียนครู
และการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างความเป็น
เลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครูพเี่ ลี้ยงเพือ่ เตรียมครูทมี่ ีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีสมรรถนะ
5. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จาเป็น
6. การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่ น้นการ
ฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่ น้น
การฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป โดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐาน
3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบ 1. กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนทีม่ ีคุณภาพ
ธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ 2. ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก 3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

10 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

229,282,300

1,625,000,000

2 โครงการ
จาก 2 หน่วยงาน

265,000,000

1 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

700,000

4 โครงการ
จาก 2 หน่วยงาน

3 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

1,315,000,000

4 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

4 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

225,000,000

3 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน
ระบุชอื่ โครงกำร และชือ่ หน่วยงำน

ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
ครูทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน (สานักงาน
80,581,500 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม) ประกอบด้วย 4 โครงการ
ย่อย

ระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากาลังคน
ในลักษณะ demand side financing
80,200,000 (สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

43,000,000

5,000,000

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รบั การดูและและส่งเสริมพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รบั โอกาสทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ ะพึง่ พาตนเองในการดารงชีวิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ
ทางานและการใช้ชวี ิตในโลกยุคปัจจุบนั
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ภาคเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

- กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

- กรมอนำมัย

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

- กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

- สำนักงำนสภำกำรศึกษำ

-

BR1201

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ ผูพ้ ิการ และผูด้ ้อยโอกาส ได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึน้

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบการคัดกรองเพือ่ ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจากครอบครัวทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พกิ าร ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาทีส่ มวัย

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เด็กและเยาวชนทีม่ ีความเสีย่ งในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึน้ พื้นฐานได้รับ
การป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กทีห่ ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสูร่ ะบบหรือพัฒนาทักษะที่
จาเป็นทีเ่ หมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

พัฒนาระบบการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีระบบการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อ/พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะพี้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเป็นต่อการทางาน

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมินศักยภาพของประชากรกลุ่มวัยแรงงาน (Adult Skills Survey) เช่น พืน้ ฐานด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์และทาการจัดเก็บและรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีระบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบการติดตามเด็กและเยาวชนนับตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัยทางาน นับตั้งแต่
ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) การสารวจและประเมินทักษะความพร้อมของเยาวชนในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลและการติดตามในหลายมิติของคุณภาพชีวติ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำนกัน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3
MS4
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1.ชุดโครงการสร้างระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุม่ ยากจน ด้อยโอกาส
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

BR1201x01

โครงการชีแ้ จง
ระบบการคัดกรอง
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการทีส่ มวัย
ก่อนเข้าสูร่ ะบบ
การศึกษา เพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการ
ช่วยเหลือสนับสนุน
รวมทัง้ ส่งต่อให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ครอบครัวทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์และ
ด้อยโอกาส หรือมีพัฒนาการล่าช้า
และมีความเสีย่ งทีผ่ ่านการคัดกรอง
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ให้ได้รับ
การพัฒนาทีส่ มวัย

มค.65 - ธ.ค.65

6,452,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1.1

กสศ.

BR1201x02

ระบบการดูแลและ
ส่งต่อ (Smart
Referral System)
กลุม่ เป้าหมายของ
กสศ.

สร้างระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุม่
ปฐมวัยกลุม่ ด้อยโอกาส เชือ่ มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานทีม่ ีภารกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้าหมายใน
การทากับเด็กกลุม่ เป้าหมาย 30,000
คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65

19,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

2.ชุดโครงการช่วยเหลือนักเรียนกลุม่ หลุดออกนอกระบบให้กลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษาหรือมีทกั ษะการประกอบอาชีพ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

BR1201x03

โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนทีไ่ ม่ได้รับการศึกษา
หรือออกจากสถานศึกษากลางคัน
ได้รับความช่วยเหลือให้ได้เข้าสูร่ ะบบ
การศึกษาหรือได้รับการฝึกทักษะอาชีพ

มีค. 64- ก.ย. 65

4,879,500

เสนอขอตัง้
MS 2.1, MS 2.2
งบประมาณในปี 65

สพฐ.

BR1201x04

โครงการขับเคลือ่ น
นโยบายการ
แก้ปญ
ั หาเด็กทีอ่ ยู่
นอกระบบ
การศึกษาและเด็ก
ออกกลางคันให้กลับ
เข้าสูร่ ะบบการศึกษา

- ประชากรวัยเรียนกลุม่ เป้าหมายอายุ
3 – 18 ปี ได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมทัว่ ถึงและตรงตามศักยภาพจน
จบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
- จานวนประชากรวัยเรียน
กลุม่ เป้าหมายอายุ 3 -18 ปี ทีจ่ บ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานและมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65

25,677,800

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

กสศ.

BR1201x05

สนับสนุนการ
การพัฒนาครูเพื่อทางานต่อ
พัฒนาครูนอกระบบ กลุม่ เป้าหมายเด็กทีห่ ลุดออกนอก
การศึกษา
ระบบการศึกษาจานวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65

22,773,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กสศ.

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

BR1201x06

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

โครงการประเมิน
ศักยภาพของ
ประชากรกลุม่ วัย
แรงงาน (Adult
Skills Survey) ใน
ด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

โครงการประเมินศักยภาพของ
ประชากรกลุม่ วัยแรงงาน (Adult
Skills Survey) ในด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์และรายงานผลต่อ
สาธารณะทุก 3 ปี โดยทางานร่วมกับ
ธนาคารโลกในการออกแบบการ
สารวจ สารวจทักษะแรงงาน และ
ประเมินผลแรงงานจานวนประมาณ
8,000 คนจากทัว่ ประเทศ นาผลทีไ่ ด้
ไปทาการวิเคราะห์และหาวิธพี ัฒนา
แนวทางพัฒนาทักษะแรงงานไทยต่อไป

มค.64-ก.ย.65

10,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 3.1

3.ชุดโครงการการจัดทาระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษา
กสศ.

BR1201x07

โครงการระบบ
สารสนเทศเพื่อ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 3.0
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
ผูด้ ้อยโอกาส
ทางการศึกษา

ได้ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษาทีค่ รอบคลุม เด็ก
ยากจน ยากจนพิเศษ และเด็กทีห่ ลุด
ออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65

9,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

M.S.4.1

กสศ. เป็นเจ้าภาพหลัก และ
รับผิดชอบร่วมกับ มท. ศธ. สธ.
พม. กค. รง.

BR1201x08

โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลพหุมิติ
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปิด
(Open Data) ของ
เด็กกลุม่ ยากจน
ด้อยโอกาสต่างๆ
แบบระยะยาว
(Longitudinal
Data) ทัง้ ใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดทาระบบฐานข้อมูลพหุมิติของ
กลุม่ เป้าหมาย กสศ. เป็นการสารวจ
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เด็กทีม่ ี
ความเสีย่ งหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยากไร้ จานวน 2 ระบบ และพัฒนา
จัดทาฐานข้อมูลสารวจสถานะความ
เหลือ่ มล้าและคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย์ (human capital) ของไทย
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเริ่มจัดทาระบบเก็บ
ข้อมูลจาก 1,500 กลุม่ ตัวอย่าง

มค 64 - กย.65

31,500,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

20,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 4.2

4.ชุดโครงการการจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพในระดับมาตรฐานของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)
กสศ.

BR1201X9

โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล
มาตรฐานการ
ดาเนินการ และ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
สาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ ม่
สามารถควบรวมได้
และโรงเรียนใน
พื้นทีห่ า่ งไกล และ
ดาเนินการนาร่อง

การจัดทาฐานข้อมูลสาหรับโรงเรียน
กลุม่ Standalone และ Isolated
School รวมถึงทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ให้กับหน่วยงานเพื่อให้เห็นถึงสภาพ
ของทรัพยากรขัน้ พื้นฐานทีจ่ าเป็นของ
โรงเรียน

มค 64 - กย.65

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สพฐ. เป็นผูร้ ับผิดชอบหลัก และ
ดาเนินการร่วมกับ กสศ.

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

BR1201x10 โครงการจัดทา
ฐานข้อมูล
มาตรฐานการ
ดาเนินการ และ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน
สาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ ม่
สามารถควบรวมได้
และโรงเรียนใน
พื้นทีห่ า่ งไกล และ
ดาเนินการนาร่อง

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

จัดทำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ำสุดสำหรับ
โรงเรียนที่จะสำมำรถดำเนินกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน และ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนของโรงเรียนและสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกที่เป็นบรรทัดฐำนของ
ประเทศและแนวปฏิบตั ิที่ดีระหว่ำงประเทศ
กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรจัดหำทรัพยำกรทำงกำยภำพ
และกำรเงินให้แก่โรงเรียน โดย กสศ.
ทำงำนร่วมกับ สพฐ. ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน และ
ดำเนินกำรนำร่องเพือ่ ยกระดับคุณภำพขั้น
พืน้ ฐำนของโรงเรียนเป็นจำนวน 10% ของ
โรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้
(protected schools) 1,247 โรง
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และโรงเรียนใน
ที่หำ่ งไกล (isolated school) 857 โรง
(โรงเรียนละ 5 แสนบำท)

มค.64-ก.ย.65

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

80,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS 4.2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

BR1202

1. ผูเ้ รียนทุกระดับเป็นผูม้ ีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทกั ษะในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองทีต่ นื่ รู้ มีความรับผิดชอบ
และมีจิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ สือ่ และการใช้สอื่ เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
3. ผูบ้ ริหารสถานการศึกษาและผูบ้ ริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สือ่ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผูน้ าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญ
กาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ ีในการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทปี่ ลอดภัยสาหรับผูเ้ รียน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. หน่วยงานอืน่ ที่เกีย่ วข้องในการจัดการศึกษา

1.1 ส่วนราชการ
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)

2.1 กระทรวงมหาดไทย
2.2 กระทรวงมหาดไทย

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เป็นต้น)

2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฯลฯ)
2.4 กระทรวงสาธารณสุข

- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

2.6 กระทรวงกลาโหม

1.2 องค์กรในกากับ

2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา

- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน)

- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2.9 สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.10 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ผูเ้ รียนทุกระดับมีความรอบรู้ทจี่ าเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการดารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education
ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
วิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่ น้นการปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิ ัลสาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ทจี่ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)
มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
มิ.ย. 64 - ก.ย. 65
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2
MS1.3

MS1.4

MS1.5

MS1

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กระทรวงศึกษาธิการ
(กศน.)

BR1202x01

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บนฐาน
ของสามมโนทัศน์หลักคือ Career
Education, Competency Building และ
Creative Education เพือ่ ให้ผเู้ รียนทุก
ระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จน
สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
วิชาชีพขัน้ สูงได้
การดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่จาเป็นและสาคัญเกีย่ วกับการพัฒนา
หลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
2. ร่างหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
3. ทดลองใช้หลักสูตรฯบนฐานของสามมโน
ทัศน์ในสถานศึกษานาร่อง
4. ประเมินการใช้หลักสูตร

เป้าหมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยสามารถพัฒนา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพขัน้ สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ
Career Education,
Competency
Building และ Creative
Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒ
ั นา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จาเป็น (essential
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core
Comepency) ในการ
ดารงชีวติ การประกอบ
อาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

150,000,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.)

BR1202x02

โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน (ระดับ ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) บนฐานของสาม
มโนทัศน์หลักคือ Career Education,
Competency Building และ Creative
Education เพือ่ ให้ผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพ
ขัน้ สูงได้
การดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูล
สารสนเทศทีจ่ าเป็นและสาคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฯ บนฐานของสาม
มโนทัศน์
2. ร่างหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโน
ทัศน์
3. ทดลองใช้หลักสูตรฯบนฐานของสาม
มโนทัศน์ในสถานศึกษานาร่อง
4. ประเมินการใช้หลักสูตร

เป้าหมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาขัน้ พื้นฐาน)ที่
ทาให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพขัน้ สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐานบน
ฐานของสามมโนทัศน์
หลักคือ Career
Education,
Competency
Building และ Creative
Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒ
ั นา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จาเป็น (essential
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core
Comepency) ในการ
ดารงชีวติ การประกอบ
อาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

225,000,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
สป. (กศน.)

กระทรวงศึกษาธิการ
สทศ.(องค์การมหาชน)

Competency
Building และ Creative
Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒ
ั นา
รหัสโครงการ
โครงการ/การดาเนินงาน ***
หมาย/ผลผลิ
ผูเป้
้เรียานมี
สมรรถนะตามต/
(BR0101Xnn)
พธ์ ่ 21
ทักษะแห่ผลลั
งศตวรรษที
ผลลัของโครงการ
พธ์ : ผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
เป้
าหมายบมั: ธมียมศึ
หลักกสูษาตร
และระดั
การจัดการเรีคยวามรอบรู
นรู้
ตอนปลายมี
้
การศึ
ที่จาเป็กนษานอกระบบ
(essential
และการศึ
ษาตาม
literacy) กและ
อัสมรรถนะหลั
ธยาศัยสามารถพั
ฒนา
ก (Core
ตนเองตามความถนั
ด
Comepency) ในการ
และความสนใจเป็
น
ดารงชีวติ การประกอบ
รายบุ
คล จนสามารถ
อาชีพคและการร่
วม
พหรื
พัประกอบอาชี
ฒนาสังคมอย่
างยัอง่ ยืน
ศึกษาต่อในวิชาชีพขัน้ สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
โครงการจัดทารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เป้
าหมาย
รูปแบบ
BR1202x03
ตามอั
ธยาศั:บมีนฐานของ
ภายใต้แนวคิด การเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active
การจั
ดการเรี
สามมโนทั
ศน์ยหนรู
ลัก้เคืชิอง
Learning) และการเรียนรูแ้ บบร่วม
การเรี
้เชิงรุก
Careerยนรู
Education,
สร้างสรรค์ (Co-creation) ทีม่ งุ่ เน้นให้
(Active Learning)
Competency
ผูเ้ รียนในระบบและนอกระบบเป็นผูร้ ว่ ม
และการเรี
ยนรู้แCreative
บบร่วม
Building และ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดสมรรถนะ สร้
างสรรค์
Educationการจั
ดการ
หลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัด
(Co-creation)
เรียนรู้ทุกระดับทีใน
่พฒ
ั นา
และความสนใจ ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กษาขั
น้ พื้นฐานที่
ผูการศึ
้เรียนมี
สมรรถนะตาม
การดาเนินงาน
ททัาให้
ผู้เรียงนมี
กษะแห่
ศตวรรษที่ 21
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ สมรรถนะหลั
ผลลัพธ์ : ผู้เรีกยและ
นระดับ
ที่จาเป็นและสาคัญเกีย่ วกับการจัดทารูปแบบ ประถมศึ
พัฒนาตนเองตามความ
กษา ระดับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ถนั
ดและความสนใจ
มัธยมศึ
กษาตอนต้น
และการเรียนรู้แบบร่วมสร้างสรรค์
ผลผลิต บ: มัมีธรยมศึ
ูปแบบ
และระดั
กษา
(Co-creation)
การจั
ดการเรีคยวามรอบรู
นรู้เชิง ้
ตอนปลายมี
2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
้เชิงรุก
ทีการเรี
่จาเป็ยนนรู(essential
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม (Active
literacy)Learning)
และ
สร้างสรรค์ (Co-creation)
และการเรี
ยนรูก้แ(Core
บบร่วม
สมรรถนะหลั
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Comepency)
สร้างสรรค์ ในการ
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม (Co-creation)
ที่
ดารงชีวติ การประกอบ
สร้างสรรค์ (Co-creation) ในสถานศึกษานา อาชี
มุง่ เน้พนและการร่
ให้ผู้เรียนเป็
วมนผู้
ร่อง
ร่พัวฒมสร้
นาสัางสรรค์
งคมอย่กาารเรี
งยัง่ ยืยนนรู้
4. ประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลลัพธ์ : ผู้เรียนมีความ
เชิงรุก (Active Learning) และการเรียนรู้
รอบรู้ที่จาเป็น
แบบร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation)
(essential literacy)
และสมรรถนะหลัก
(Core Comepency)
ในการดารงชีวติ การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน

BR1202x04

โครงการจัดทารูปแบบการประเมินการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏิบตั ิ (Performance-based
Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for Learning)
การดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่จาเป็นและสาคัญเกีย่ วกับการจัดทารูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ
และนอกระบบที่เน้นการปฏิบัติ
(Performance-based Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
2. ร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-based Assessment)
และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
3. ทดลองใช้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-based Assessment)
และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
4. ประเมินการใช้รูปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏิบัติ (Performance-based
Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for Learning)

เป้าหมาย : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ
(Performance-based
Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for
Learning)
ผลผลิต : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ
(Performance-based
Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for
Learning)
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จาเป็น
(essential literacy)
และสมรรถนะหลัก
(Core Comepency)
ในการดารงชีวติ การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

750,000,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

500,000,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.3

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ปฏิบัติ (Performance-based Assessment)
และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
รหัสโครงการ 3. ทดลองใช้
โครงการ/การด
าเนินงาน
***
รูปแบบการประเมิ
นการเรี
ยนรู้
(BR0101Xnn) ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-based Assessment)
และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
4. ประเมินการใช้รูปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏิบัติ (Performance-based
Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for Learning)

กระทรวงศึกษาธิการ
สป. (ศทก.)

BR1202x05

โครงการจัดทาแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ จิ ทิ ลั
สาหรับผูเ้ รียนในระบบและนอกระบบ ให้มี
ความรอบรูท้ จี่ าเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
ควรเพิม่ ระบบให้ครูดว้ ย
การดาเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศ
ที่จาเป็นและสาคัญเกีย่ วกับการจัดทา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดจิ ิทัลสาหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้มีความรอบรู้ที่จาเป็น
และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
2. ร่างรูปแบบการจัดทาแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดจิ ิทัลสาหรับผู้เรียนในระบบและนอก
ระบบให้มีความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะ
หลักรวมถึงความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล
3. ทดลองใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดจิ ิทัล
สาหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบให้มี
ความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
4. ประเมินการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลสาหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบ
ให้มีความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล

สป.ศธ.

BR1202x06

โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูท้ เี่ น้น
การมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การดาเนินการ
1. การระดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่หลากหลายมาช่วยในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิง
พื้นที่ที่เหมาะสม
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ
บทบาท อานาจหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับบุคลากร
ครู ผู้บริหาร และกฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เป็น
พลังในการส่งเสริมเพื่อการบูรณาการเชิงพื้นที่
และ/หรือการยกเลิกกฎ ระเบียบ ที่ขดั และ
เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน
3. การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมมือกัน เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุน
การดาเนินงาน เพื่อการจัดทาระบบนิเวศการ
เรียนรู้ ที่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบ
บูรณาการเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม

(Performance-based
Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย/ผลผลิ
(Assessment
for ต/
Learning)
ผลลัพธ์
ผลลัพของโครงการ
ธ์ : ผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จาเป็น
เป้าหมาย : literacy)
(essential
มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ ก
และสมรรถนะหลั
การศึกษานอกระบบ
(Core
Comepency)
และการศึารงชี
ในการด
กษาตาม
วติ การ
อัธยาศัยสามารถพั
ประกอบอาชี
พและการ
ฒนา
ร่ตนเองตามความถนั
วมพัฒนาสังคมอย่าดง
ยัและความสนใจเป็
ง่ ยืน
น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพขัน้ สูง
ได้
เป้าหมาย : มี
ผลผลิต : มีมหการเรี
ลักสูตยรนรู้
แพลตฟอร์
การการศึ
กษานอก
ดิจิทัลสาหรั
บผู้เรียนใน
ระบบและการศึกษา
ระบบและนอกระบบให้
ตามอั
ธยาศับนฐานของ
มีความรอบรู
้ที่จาเป็น
สามมโนทัศน์หลักกคือ
และสมรรถนะหลั
Career
Education,
รวมถึงความถนั
ดและ
Competency
ความสนใจรายบุคคล
Building
ผลผลิ
ต : และ
มี Creative
Educationการจั
แพลตฟอร์
มการเรีดยการ
นรู้
ุกระดั
ฒ
ั นา
ดิเรีจยิทนรูัลส้ทาหรั
บผูบ้เทีรีย่พนใน
ผูระบบและนอกระบบให้
้เรียนมีสมรรถนะตาม
ษะแห่งศตวรรษที
มีทัคกวามรอบรู
้ที่จาเป็น่ 21
ผลลั
พธ์ : ผู้เรียนระดั
และสมรรถนะหลั
กบ
ประถมศึ
กษา ระดั
บ
รวมถึงความถนั
ดและ
มัธยมศึกษาตอนต้คนคล
ความสนใจรายบุ
และระดั
กษา
ผลลัพธ์ บ: มัผูธ้เรียมศึ
ยนใน
ตอนปลายมีความรอบรูมี้
ระบบและนอกระบบ
ทีความรอบรู
่จาเป็น (essential
้ที่จาเป็น
literacy) และ
(essential
literacy)
สมรรถนะหลั
ก (Core
และสมรรถนะหลั
ก
Comepency)
ในการ
(Core Comepency)
ดารงชีวติ ารงชี
การประกอบ
ในการด
วติ การ
อาชี
พและการร่
วม
ประกอบอาชี
พและการ
นาสั
งคมอย่
างยัง่ ายืงน
ร่พัวฒมพั
ฒนาสั
งคมอย่
ยัง่ ยืน

เป้าหมาย : มีระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนิเวศ
การเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทั้งใน
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จาเป็น
(essential literacy)
และสมรรถนะหลัก
(Core Comepency)
ในการดารงชีวติ การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยัง่ ยืน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

250,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS1.4

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

15,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1.5

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูทมี่ ีประสิทธิภาพเทีย่ งตรง และลดความเหลือ่ มล้า
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูทเี่ ป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชีว้ ัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลีย้ งในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพื่อนาไปสูก่ ารประเมิน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลีย้ งตามความต้องการจาเป็น
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
(4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทงั้ สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทีเ่ น้นให้ครูมีความพร้อมทั งทางด้านวิชาการ เชีย่ วชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อนาไปสูก่ ารประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจาเป็น
(5) มีระบบกลไกให้ครูและผูบ้ ริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous
Professional Development) และให้ความความสาคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่ /ครูทไี่ ม่มีวุฒิทางการศึกษา
(6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลือ่ นวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลือ่ นวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

- คุรุสภา

- ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

- สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

- สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

BR1203

- สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะความเป็นครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นทีเ่ พื่อสร้างความเป็นเลิศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลีย้ งเพื่อเตรียมครู
ทีม่ ีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีว้ ัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีสมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชีว้ ัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะวิชาชีพครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

การพัฒนาระบบกลไกการเลือ่ นวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ดำเนินกำร

MS1
MS2
MS3
MS4
MS5
MS6
MS7
MS8
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานปลัดกระทรวง อว./สภา BR1203X01
คณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย/
ทปอ.

โครงการพัฒนา
รูปแบบ
กระบวนการ
คัดเลือกบุคคลทีม่ ี
คุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์เข้าเรียนครู
และการพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินคุณลักษณะ
ความเป็นครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
เม.ย.64 – มี.ค.65
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
ครูทเี่ ป็นระบบกลางของประเทศ
2. มีเครื่องมือวัดความถนัดความเป็น
ครูทมี่ ีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์การ
ประเมินผลและตัดสิน และจัดทาคลัง
ข้อสอบของเครื่องมือวัดดังกล่าว
3. สถาบันผลิตครูนาระบบ หลักเกณฑ์
และกระบวนการคัดเลือกนิสิต /
นักศึกษาครูทเี่ ป็นระบบกลางของ
ประเทศ ไปดาเนินการคัดเลือกบุคคล
ทีม่ ีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์เข้าเรียนครู

15,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

สานักงานปลัดกระทรวง อว.
BR1203X02
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย/ คุรุสภา/ สานักงาน
ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอศ./ สศศ. กศน.

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพื้นทีเ่ พื่อ
สร้างความเป็นเลิศ

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู และ
เม.ย.64 – ก.ย.65
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องแนวทางการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานผูใ้ ช้ครู และ
บริบทพืน้ ที่ โดยแบ่งเป็น
1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตรปกติและ
ต่อเนือ่ ง) ทีเ่ น้นความร่วมมือและการ
ปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการเฉพาะทาง
ทีม่ ีคณ
ุ ภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ (ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ สมอ.)
สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา สานักงาน ก.ค.ศ.
สอศ.)
1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
แนวทางตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด (ผูร้ บั ผิดชอบ :
สานักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา สานักงาน
ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. สช.)
1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการสร้าง
พัฒนาการตามช่วงวัยของผูเ้ รียน
(ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม.
สช.)
1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ
(ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม.
สช.)
1.5 การผลิตครูการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชิวติ ทีเ่ น้นเชิงบริบทและพืน้ ที่
(ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม.
สช.)
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ทีส่ ถาบันผลิตครูนาใช้ในการผลิตครูทมี่ ี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้และสร้างคนทีต่ อบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ

13,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS2

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

กระทรวงศึกษาธิการกาหนด (ผูร้ บั ผิดชอบ :
สานักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา สานักงาน
ก.ค.ศ. สอศ.
สพฐ. อปท. กทม.
สช.)
รหัสโครงการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ
โครงการ/
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
พธ์
ปฐมวัย เน้นการสร้าง
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน *** 1.3 การผลิตครู
ของโครงการ
พัฒนาการตามช่วงวัยของผูเ้ รียน
(ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา
1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม.
สช.)
1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ
(ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม.
สช.)
1.5 การผลิตครูการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชิวติ ทีเ่ น้นเชิงบริบทและพืน้ ที่
(ผูร้ บั ผิดชอบ : สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรสุ ภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม.
สช.)
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ทีส่ ถาบันผลิตครูนาใช้ในการผลิตครูทมี่ ี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้และสร้างคนทีต่ อบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ

สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย คุรุสภา สานักงาน
ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. สศศ. กศน.

BR1203X03

สานักงานปลัดกระทรวง อว./
BR1203X04
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย /คุรุ
สภา

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เลีย้ งในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และพัฒนา
เม.ย.64 – ก.ย.66
รูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครูพเี่ ลีย้ ง
2. กาหนดมาตรฐานสมรรถนะตัวชีว้ ดั
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินครูพเี่ ลีย้ ง
ในหรือสถานฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้าน
วิชาชีพครู
3. จัดทาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการและทักษะการนิเทศและการสอน
ของครูพเี่ ลีย้ งในสถานศึกษา
4. การนาภาระงานการเป็นครูพเี่ ลีย้ งใน
สถานศึกษาไปนับเป็นชัว่ โมงของภาระงาน
ของครูในสถานศึกษา
5. สถาบันผลิตครูนาระบบและกระบวนการ
บริหารจัดการประสบการณ์วชิ าชีพของ
สถาบันผลิตครูไปดาเนินการร่วมกับ
สถานศึกษา เพือ่ ผลิตครูทมี่ ีคณ
ุ ภาพ

5,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS3

โครงการพัฒนา
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

1. จัดทากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน เม.ย.64 – ก.ย.67
และตัวชีว้ ัด ของอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
4. จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครู

10,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS5

2. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.

BR1203X05

โครงการพัฒนา
การกาหนดสมรรถนะข้าราชการครู
เส้นทาง
และบุคลากรทางการศึกษา
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมการ
กาหนดสมรรถนะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 4 สายงาน

ม.ค.-ธ.ค.64

700,000

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1.
ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ
ตครูทมี่ ีคโครงการปฏิ
ุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X06
รูป
ระบบแรงจูงใจและ
ค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม
การกาหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารฯ หรือแบบ
ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เหมาะสม
กับมาตรฐาน
ตาแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)

1. การปรับปรุงระบบการประเมินการ ม.ค.-ก.ย.65
ปฏิบตั ิงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

1,230,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS7, MS8

กคศ.

BR1203X07

โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมร่าง
หลักเกณฑ์และ
วิธกี ารประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

การพัฒนาระบบกลไกการเลือ่ นวิทย
ฐานะและการคงวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

1,050,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS8

สพฐ.

BR1203X08

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความเป็น
เลิศตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง มาตรฐาน
วิชาชีพ สมรรถนะ
วิชาชีพและ
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

- ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนา ต.ค.64-ก.ย.65
ตามหลักสูตรที่ ก.พ.กาหนด
- มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
- มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) สามารถขยายผลการพัฒนา
ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเป็นเลิศ (Human Capital
Excellence Center : HCEC)
- มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ทีไ่ ด้รับการ
รับรองสามารถนาชัว่ โมงการพัฒนา
ไปประกอบการขอมีและเลือ่ นวิทย
ฐานะ

26,301,500

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลั เทคโนโลยี

- พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ต.ค.64-ก.ย.65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการปรับเปีย่ นไปสู่
องค์กรดิจิทลั
- พัฒนา E-learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
โดยศูนย์ HCEC เป็นฐาน ) สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กลุม่ เข้าสูต่ าแหน่ง/ทัว่ ไป)
จานวน 50,000 คน
- สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online โดย DEEP และศูนย์
HCEC เป็นฐาน

52,000,000

สพฐ.

BR1203X09

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ม.ค.-ก.ย.65

MS5

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS6

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การการจ้างงานและการ
สร้างงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ส่วนราชการ

BR1204

ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีทกั ษะทีต่ รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

2. หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
2.1 สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)

2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

1.2 องค์กรในกากับ

2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) /

- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร
2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
2.13 สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
2.14 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

2.15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2.16 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
2.17 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2.18 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (T.C.C.)
2.19 สภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (สทท.)
ฯลฯ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประกันคุณภาพผูเ้ รียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสูอ่ าชีพ

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3

MS1
MS2
MS3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

หน่วยหลัก :
สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก.
คค.

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

หน่วยสนับสนุน : รง. สคช.
อก. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท.
T.C.C.สทท.
กพ. กค.

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

BR1204X01

โครงการพัฒนาระบบ
ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เกิด
ความเข้มแข็งในการ
จัดอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
อื่น ๆ ทีเ่ น้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูป
เพือ่ การผลิตและ
พัฒนากาลังคนระดับ
อาชีวศึกษาในกลุ่ม
อาชีพทีส่ อดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 (Workforce
4.o) และอาชีพใหม่
(Future Jobs) ที่
จาเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
อย่างเป็นระบบ

เป้าหมาย :
พัฒนาระบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการผลิตและพัฒนากาลังคน
ระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Workforce
4.o) และอาชีพใหม่ (Future Jobs) ที่
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่าง
เป็นระบบ
ผลผลิต :
๑) แผนการผลิตและพัฒนากาลังระดับ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 และอาชีพใหม่ที่จาเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเป็นระบบ
๒) ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและกาลังผู้อยูใ่ น
ภาคแรงงานได้รับการพัฒนาต่อยอดทักษะ
อาชีพในสาขาขาดแคลนและทักษะรองรับ
อาชีพใหม่ในอนาคต
๓) ระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เข้มแข็งในการร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัตอิ ย่างเต็มรูปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษามีทกั ษะทีต่ รง
กับความคาดหวังของสถานประกอบการ
และทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ช่วงแรก: ก.พ. –
ก.ย. 2564
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

734,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 64

MS1

BR1204X02

โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
อื่นๆ ทีเ่ น้นการฝึก
ปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป
โดยใช้พื้นทีเ่ ป็นฐาน

เป้าหมาย :
ช่วงแรก: ก.พ. –
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ก.ย. 2564
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.
เน้นการฝึกปฏิบัตอิ ย่างเต็มรูปโดยใช้พื้นที่เป็น
2564 – ก.ย. 2565
ฐาน ตามความจาเป็นเร่งด่วนในการใช้กาลังคน
๑) พื้นที่เขตอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ
ที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
๒) พื้นที่จังหวัดที่มีลักษณะภูมิสังคมอาชีพใน
แต่ละจังหวัด
ผลผลิต :
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่
๒) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกปฏิบัตงิ าน
๓) ระบบอานวยความสะดวกให้กบั สถาน
ประกอบการเพื่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบอืน่ ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัตอิ ย่าง
เต็มรูป
ผลลัพธ์ :
ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงกับความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ

231,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 64

MS2

หน่วยสนับสนุน : รง. สคช.
อก. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท.
T.C.C.สทท.
กพ. กค.

หน่วยหลัก :
สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก.
คค.

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

หน่วยหลัก :
สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก.
คค.
หน่วยสนับสนุน : รง. สคช.
อก. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท.
T.C.C.สทท.
กพ. กค.

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1204X03

โครงการประกัน
คุณภาพผูเ้ รียน
อาชีวศึกษาให้มี
ความพร้อมเข้าสู่
อาชีพ
(Employability
Readiness)

หมาย: :
เป้าหมาย
ประกั
นคุณภาพผู้เรียนอาชี
ศึกษาให้
มีความพร้อม
พัฒนาระบบความร่
วมมือวภาครั
ฐและ
เข้
าสู่อาชีพ (Employability
Readiness)
ภาคเอกชนเพื
่อการผลิตและพั
ฒนากาลังคน
ผลผลิ
ต : วศึกษาในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้อง
ระดับอาชี
๑)
กสูตฒรฐานสมรรถนะและแผนการฝึ
กงาน/
กับหลั
การพั
นาประเทศไทย 4.0 (Workforce
ฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนและสาขาอนาคต
4.o) และอาชีพใหม่ (Future Jobs) ที่
๒) ครูผู้สอนมีขดี ความสามารถด้านเทคโนโลยี
จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่าง
และนวัตกรรมอาชีพ และครูฝึกในสถาน
เป็นระบบ ความสามารถในการถ่ายทอด
ประกอบการมี
ผลผลิต : และสอนงาน
ประสบการณ์
๑) Digital
แผนการผลิ
ตและพั
ฒนากพาลั
๓)
Content
ด้านอาชี
ที่ทงันระดั
สมัยบเพื่อ
อาชีวฒศึกนาความรู
ษาที่สอดคล้
องกัและประสบการณ์
บการพัฒนาประเทศ
การพั
้ ทักษะ
อาชี
ไทยพ4.0
สาหรัและอาชี
บผู้เรียนและก
พใหม่ทาลัี่จงาเป็
คนในภาคแรงงาน
นต่อการ
๔)
นสมรรถนะผู้เรีายงเป็
นและระบบการ
พัฒระบบประเมิ
นาประเทศในอนาคตอย่
นระบบ
รั๒)บรองที
อื้อต่อบการพั
คคลอย่
ผู้เรีย่เนระดั
อาชีฒวศึนารายบุ
กษาและก
าลังาผูงต่้อยูอใ่เนืน่อง
ผลลั
พธ์ :
ภาคแรงงานได้
รับการพัฒนาต่อยอดทักษะ
ผูอาชี
้สาเร็พจในสาขาขาดแคลนและทั
อาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงกักบษะรองรั
ความ บ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
อาชีพใหม่ในอนาคต
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการ
๓) ระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
พัฒนาประเทศ

ภาคเอกชนที่เข้มแข็งในการร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัตอิ ย่างเต็มรูปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : ผูส้ าเร็จอาชีวศึกษามีทกั ษะทีต่ รง
กับความคาดหวังของสถานประกอบการ
และทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการ สอดคล้อง
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
กับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ช่วงแรก: ก.พ. –
ก.ย. 2564
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

350,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3

กรณีเป็นการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
เดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 12

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปฏิรปู บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏิรปู ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การสร้างความเชือ่ มัน่ และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
- สํานักงบประมาณ (สงป.)
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)
- สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)

BR1205

สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา (สนผ.)

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สํานักนิติการ (สนก.)

- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

- สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

- สถาบันอุดมศึกษา

- สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

- สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (สป.ดท.)

- สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนทีม่ ีคุณภาพ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

รูปแบบการเรียนรู้ทหี่ ลากหลายเพือ่ การพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวติ (มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีย่ ืดหยุ่น)

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนากาลังคนในลักษณะ demand side financing

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ระบบงบประมาณทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ปรับระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ให้เกิดธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
มกราคม 2564-ธันวาคม 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำนกัน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สํานักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)

BR01205X01

รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พัฒนาทักษะ และสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นการขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สํานักการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ภายใต้แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ท้าทายของ
สังคม (Grand Challenge
Platform) โปรแกรม 8
สังคมสูงวัย

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

BR01205X02

รูปแบบการเรียนรู้ที่ จํานวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวิชา ต.ค 64-ก.ย. 65
หลากหลายเพือ่ การ จาก Thai-MOOC (นับ Active
พัฒนาทักษะ และ Account) 460,000 คน
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
กิจกรรม 2 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย เพือ่ การ
จัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิด
(Thai-MOOC)
ระยะที่ 5

สํานักประสานและส่งเสริมกิจการ
อุดมศึกษา

BR01205X03

รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่ การ
พัฒนาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
กิจกรรม 4
การศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทํางาน

4. การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน
1) ผลผลิต (Output) (1) ได้หลักสูตรตาม
แพลตฟอร์ม CWIE และ EEC Model Type A
จํานวน 10 หลักสูตร (2) ได้โมเดลการ
ดําเนินการการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC
Model Type A จํานวน 1 โมเดล ผลลัพธ์
(outcome) (1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรที่
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ (2)
สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและ
ศักยภาพ (3) บัณฑิตมีงานทํา เกิดการจ้างงาน
ในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ ี่ดี ส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC
และยกระดับสู่ประเทศที่มีความสามารถในการ
แข่งขัน
2) ผลผลิต (Output) (1) ทราบปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จของหลักสูตร CWIE และมีแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดี (Good Practices) (2) ข้อเสนอเชิง
นโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร
CWIE ต่อฝ่ายนโยบายและคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ (outcome) (1) หลักสูตร
การศึกษาที่เป็น Competency-based (2)
บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการ
กําลังคนของตลาดงาน (Demand Driven) (3)
หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกับความต้องการของ
สถานประกอบการ

สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา

BR01205X04

รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่ การ
พัฒนาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
กิจกรรม 6 การ
พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

1) บัณฑิตได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามทีม่ งุ่ หวัง
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและระดับ
สากล
2) มีระบบการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ในระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัยของผู้สูงอายุไทย
2. สร้างโอกาสให้คนเกษียณหรือผู้สูงอายุ
(60 ปีขึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทักษะในการประกอบอาชีพ
4.พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยให้ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5. สร้างโอกาสให้ผู้เกษียณดูแลตนเองได้
และประกอบอาชีพได้ตามทักษะ
6. นําทักษะเฉพาะทางของผู้เกษียณเป็น
ช่องทางถ่ายทอดประสบการณ์เพือ่
พัฒนาคนรุ่นใหม่

ต.ค. 63-ก.ย. 65

ต.ค 64-ก.ย. 65

ต.ค. 64-ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

200,000,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1.1

45,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS1.1

9,000,000

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS1.1

26,200,000

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS1.1

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 4.3.4 การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม

BR01205X05

ระบบงบประมาณ
การผลิตและพัฒนา
กําลังคนในลักษณะ
demand side
financing
กิจกรรม : 1.
หลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา
โดยอิงตามความ
ต้องการกําลังคน
(Demand-side
Financing)
กิจกรรม : 2 ระบบ
บริหารจัดการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพือ่ มุง่ หวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
อุดมศึกษา

เป้าหมาย : การปรับเปลี่ยนการจัดสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินอุดหนุน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบ
งบประมาณแบบบูรณาการทีม่ งุ่ เน้น
ผลสัมฤทธิ์ทมี่ ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยการจัดสรรงบประมาณ
ให้สนองด้านอุปสงค์เป็นหลัก
(Demand-side Financing)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

5,000,000

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR01205X06

ระบบงบประมาณที่
เอือ้ ต่อการพัฒนา
งานวิจยั และ
นวัตกรรม
กิจกรรม 1 ระบบ
บริหารจัดการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพือ่ มุง่ หวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้าน ววน.

ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน
ววน. แบบบูรณาการที่มงุ่ ผลสัมฤทธิเ์ ป็นการ
จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใช้หลักการ
3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่าน
มา (Revised) 2) เพิ่มหรือลดงบประมาณใน
แผนงาน/โปรแกรม (Reallocated) และ 3)
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงงบประมาณไปยัง
แผนงานใหม่ (Replaced) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนช่วยให้งบประมาณด้าน
ววน. ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดสามารถสร้างผลงาน
ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้
ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีกลไกของ
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณ
โดยยึดหลักความคล่องตัวและยืดหยุน่ อีกทั้ง
มีระบบการบริหารจัดการและติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ด้วย
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สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

BR01205X07

ระบบงบประมาณที่
เอือ้ ต่อการพัฒนา
งานวิจยั และ
นวัตกรรม
กิจกรรม 2 ระบบ
การบริหารจัดการ
และติดตาม
ประเมินผล OKRs
ผ่านระบบข้อมูล
NRIIS

ระบบการบริหารจัดการและติดตาม
ประเมินผล OKRs ผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ
(NRIIS) ทีส่ นับสนุนการบริหาร
งบประมาณทัง้ ในส่วนของการยื่นคําขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ
การรายงานความก้าวหน้า การติดตาม
ผลผลิต และติดตามประเมินผล OKRs
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ปรับระบบการสรร
หาผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ให้
เกิดธรรมาภิบาล
โปร่งใส ตรวจสอบได้
กิจกรรม 1
ประกาศกระทรวง
แนวปฏิบัติเพือ่ ให้
เป็นไปตามหลักการ
จัดการอุดมศึกษา
และเปิดเผยผลการ
ดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติ

ร่างประกาศกระทรวง เรื่อง แนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และ
หลักการจัดการอุดมศึกษา และการ
เปิดเผยผลการดําเนินการตามแนว
ปฏิบัติ ตามมาตรา 9 ประกอบมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562
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สํานักงานปลัดกระทรวงการ
BR01205X08
อุดมศึกษา ฯ
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

*** จัดทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จําเป็น)

MS 1.2

ไม่ระบุ

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

25,000,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS3.1

ไม่ระบุ

ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

