
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา 
 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

12. กำรศึกษำ
 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้
พกิาร และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพฒันาการและได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น
2. เด็กและเยาวชนทีม่ีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย
ไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ฐานได้รับการปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ 
รวมถึงเด็กทีห่ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพฒันาทกัษะทีจ่ าเปน็ที่
เหมาะสม 
3. ประชากรวัยแรงงานมีทกัษะพีน้ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเปน็ต่อการ
ท างาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 10 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

229,282,300           

 BR1202 การพฒันาการจัดการเรียนการสอนสู่
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพือ่
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ที ่21

1 มีหลักสูตรทีพ่ฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทศัน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาส
พฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพือ่ใหเ้กิดสมรรถนะหลักและการพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active 
leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่น้นการปฏบิติั 
(Performance-based Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ทีจ่ าเปน็และ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบคุคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม

4 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

1,625,000,000
2 โครงการ 

จาก 2 หน่วยงาน
265,000,000           

 BR1203 การปฏรูิปกลไกและระบบการผลิต
และพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพฒันารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลทีม่ีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์เข้าเรียนครู
และการพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเปน็ครู
2. การพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ทีเ่พือ่สร้างความเปน็
เลิศ
3. พฒันารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครูพีเ่ล้ียงเพือ่เตรียมครูทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. ก าหนดสมรรถนะและการพฒันามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู และการพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้ีสมรรถนะ
5. ก าหนดสมรรถนะและการพฒันามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและการพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จ าเปน็
6. การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏบิติังานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพฒันาระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

700,000
4 โครงการ 

จาก 2 หน่วยงาน
80,581,500             

ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิต
ครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) ประกอบด้วย 4 โครงการ
ย่อย

43,000,000             

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่นๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิติัอย่าง
เต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน

1. พฒันาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่น้นการ
ฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่น้น
การฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป โดยใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐาน 
3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

3 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

1,315,000,000

 BR1205 การปฏรูิปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่
สนับสนุนการพฒันาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพฒันาก าลังคนทีม่ีคุณภาพ
2. ปฎรูิประบบการวิจัยและนวัตกรรม
3. ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดับ

4 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

225,000,000
3 โครงการ

จาก 3 หน่วยงาน
80,200,000             

ระบบงบประมาณการผลิตและพฒันาก าลังคน
ในลักษณะ demand side financing
(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

5,000,000              

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564/หรอืจำกแหล่ง
งบประมำณอ่ืนเปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัย 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม

 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 - ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

เด็กและเยาวชนทีม่ีความเสีย่งในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึน้พ้ืนฐานได้รับ
การปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กทีห่ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสูร่ะบบหรือพัฒนาทกัษะที่
จ าเปน็ทีเ่หมาะสม

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบการคัดกรองเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวยัจากครอบครัวทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พกิาร ด้อยโอกาส ใหไ้ด้รับการพฒันาทีส่มวยั มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

พฒันาระบบการค้นหาเฝ้าระวงัติดตามและช่วยเหลือเด็กใหเ้ข้าถึงการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวยัจนถึงระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหก้ลับเข้าศึกษาต่อ/พฒันาทักษะในการประกอบอาชีพทีเ่หมาะสม

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี ทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บัการดแูละและส่งเสรมิพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแหง่ชาต ิและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรอืกลุ่มของครอบครวัจนส าเรจ็การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หรอืระดบัสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบงัคับ และไดร้บัการพัฒนาทกัษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีกัษะดา้นการอ่านและคณติศาสตร ์(Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยุคปจัจุบนั 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความรว่มมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครฐั
อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ภาคเอกชน

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

BR1201

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทกัษะพ้ีนฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเปน็ต่อการท างาน มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีการพฒันาเคร่ืองมือการประเมินศักยภาพของประชากรกลุ่มวยัแรงงาน (Adult Skills Survey) เช่น พืน้ฐานด้านการอา่นและ
คณิตศาสตร์และท าการจดัเกบ็และรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบการติดตามเด็กและเยาวชนนับต้ังแต่ระดับปฐมวยัไปจนถึงวยัท างาน นับต้ังแต่
ระดับประถมวยัสู่ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) การส ารวจและประเมินทักษะความพร้อมของเยาวชนในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลและการติดตามในหลายมิติของคุณภาพชีวติ

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกบับริบทของพืน้ที่ มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน BR1201x01 โครงการชีแ้จง
ระบบการคัดกรอง
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการทีส่มวัย
ก่อนเข้าสูร่ะบบ
การศึกษา  เพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการ
ช่วยเหลือสนับสนุน 
รวมทัง้ส่งต่อให้
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กใน
ครอบครัวทีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละ
ด้อยโอกาส หรือมีพัฒนาการล่าช้า
และมีความเสีย่งทีผ่่านการคัดกรอง
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ใหไ้ด้รับ
การพัฒนาทีส่มวัย

มค.65 - ธ.ค.65 6,452,000          เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 1.1

กสศ. BR1201x02 ระบบการดูแลและ
ส่งต่อ (Smart 
Referral System)
 กลุม่เปา้หมายของ
 กสศ.

สร้างระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุม่
ปฐมวัยกลุม่ด้อยโอกาส เชือ่มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานทีม่ีภารกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเปา้หมายใน
การท ากับเด็กกลุม่เปา้หมาย 30,000 
คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65 19,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน BR1201x03 โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

เด็กและเยาวชนทีไ่ม่ได้รับการศึกษา 
หรือออกจากสถานศึกษากลางคัน
ได้รับความช่วยเหลือใหไ้ด้เข้าสูร่ะบบ
การศึกษาหรือได้รับการฝึกทกัษะอาชีพ

มีค. 64- ก.ย. 65           4,879,500 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.1, MS 2.2

สพฐ. BR1201x04 โครงการขับเคลือ่น
นโยบายการ
แก้ปญัหาเด็กทีอ่ยู่
นอกระบบ
การศึกษาและเด็ก
ออกกลางคันใหก้ลับ
เข้าสูร่ะบบการศึกษา

 - ประชากรวัยเรียนกลุม่เปา้หมายอายุ
 3 – 18 ป ีได้รับการศึกษาอยา่งเทา่
เทยีมทัว่ถึงและตรงตามศักยภาพจน
จบหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 - จ านวนประชากรวัยเรียน
กลุม่เปา้หมายอาย ุ3 -18 ป ีทีจ่บ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานและมี
ประสิทธภิาพ

ต.ค.64-ก.ย.65         25,677,800 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x05 สนับสนุนการ
พัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษา

การพัฒนาครูเพ่ือท างานต่อ
กลุม่เปา้หมายเด็กทีห่ลุดออกนอก
ระบบการศึกษาจ านวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65 22,773,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

1.ชุดโครงการสร้างระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุม่ยากจน ด้อยโอกาส

2.ชุดโครงการช่วยเหลือนักเรียนกลุม่หลุดออกนอกระบบใหก้ลับเข้าสูร่ะบบการศึกษาหรือมีทกัษะการประกอบอาชีพ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นกั

น 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กสศ. BR1201x06 โครงการประเมิน
ศักยภาพของ
ประชากรกลุม่วัย
แรงงาน (Adult 
Skills Survey) ใน
ด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์

โครงการประเมินศักยภาพของ
ประชากรกลุม่วัยแรงงาน (Adult 
Skills Survey) ในด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์และรายงานผลต่อ
สาธารณะทกุ 3 ป ีโดยท างานร่วมกับ
ธนาคารโลกในการออกแบบการ
ส ารวจ ส ารวจทกัษะแรงงาน และ
ประเมินผลแรงงานจ านวนประมาณ 
8,000 คนจากทัว่ประเทศ น าผลทีไ่ด้
ไปท าการวิเคราะหแ์ละหาวิธพัีฒนา
แนวทางพัฒนาทกัษะแรงงานไทยต่อไป

มค.64-ก.ย.65 10,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 3.1

กสศ. BR1201x07 โครงการระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 3.0 
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชากร
กลุม่เปา้หมาย
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา

ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาทีค่รอบคลุม เด็ก
ยากจน ยากจนพิเศษ และเด็กทีห่ลุด
ออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65 9,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

M.S.4.1

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

BR1201x08 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลพหมุิติ 
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปดิ 
(Open Data) ของ
เด็กกลุม่ยากจน 
ด้อยโอกาสต่างๆ 
แบบระยะยาว 
(Longitudinal 
Data) ทัง้ใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดท าระบบฐานข้อมูลพหมุิติของ
กลุม่เปา้หมาย กสศ. เปน็การส ารวจ
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เด็กทีม่ี
ความเสีย่งหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยากไร้ จ านวน 2 ระบบ  และพัฒนา
จัดท าฐานข้อมูลส ารวจสถานะความ
เหลือ่มล้ าและคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย ์(human capital) ของไทย
อยา่งต่อเน่ือง โดยเริ่มจัดท าระบบเก็บ
ข้อมูลจาก 1,500 กลุม่ตัวอยา่ง

มค 64 - กย.65 31,500,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูล 
มาตรฐานการ
ด าเนินการ และ
คู่มือการปฏบิตัิงาน
ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ม่
สามารถควบรวมได้
 และโรงเรียนใน
พ้ืนทีห่า่งไกล และ
ด าเนินการน าร่อง

การจัดท าฐานข้อมูลส าหรับโรงเรียน
กลุม่ Standalone และ Isolated 
School รวมถึงท าคู่มือการปฏบิตัิงาน
ใหกั้บหน่วยงานเพ่ือใหเ้หน็ถึงสภาพ
ของทรัพยากรขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ของ
โรงเรียน

มค 64 - กย.65 20,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 4.2

3.ชุดโครงการการจัดท าระบบบรูณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา

4.ชุดโครงการการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพในระดับมาตรฐานของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

สพฐ. เปน็ผู้รับผิดชอบหลัก และ
ด าเนินการร่วมกับ กสศ.

BR1201x10 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูล 
มาตรฐานการ
ด าเนินการ และ
คู่มือการปฏบิตัิงาน
ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ม่
สามารถควบรวมได้
 และโรงเรียนใน
พ้ืนทีห่า่งไกล และ
ด าเนินการน าร่อง

จดัท ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ ำสุดส ำหรับ
โรงเรียนที่จะสำมำรถด ำเนินกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำร
จดักำร ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน และ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนของโรงเรียนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกที่เปน็บรรทัดฐำนของ
ประเทศและแนวปฏบิติัที่ดีระหว่ำงประเทศ
 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรจดัหำทรัพยำกรทำงกำยภำพ
และกำรเงินใหแ้กโ่รงเรียน  โดย กสศ. 
ท ำงำนร่วมกบั สพฐ. ในกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล จดัท ำคู่มือกำรปฏบิติังำน และ
ด ำเนินกำรน ำร่องเพือ่ยกระดับคุณภำพขั้น
พืน้ฐำนของโรงเรียนเปน็จ ำนวน 10% ของ
โรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้ 
(protected schools) 1,247 โรง 
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และโรงเรียนใน
ที่หำ่งไกล (isolated school) 857 โรง 
(โรงเรียนละ 5 แสนบำท)

มค.64-ก.ย.65 80,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 4.2

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 2. หน่วยงานอืน่ที่เกีย่วข้องในการจัดการศึกษา

     1.1 ส่วนราชการ     2.1 กระทรวงมหาดไทย  
           - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย

           - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     2.3 กระทรวงวฒันธรรม (สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ฯลฯ)
              (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เป็นต้น)     2.4 กระทรวงสาธารณสุข  

           - ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม        

           - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากับ     2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา            

           - ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวสิาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน) 

           - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

     2.10 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ผู้เรียนทกุระดับมีความรอบรู้ทีจ่ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ทีจ่ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล

ม.ิย. 64 - ม.ีค. 65

ม.ิย. 64 - ก.ย. 65มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวตักรรม

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่น้นการปฏบิัติ (Performance-based Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

ม.ิย. 64 - ธ.ค. 64

 มีหลักสูตรทีพ่ฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education 
ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
วชิาชีพขั้นสูงได้

ม.ีค. 64 - ม.ิย. 64

มีการจดัการเรียนการสอนทีมุ่ง่เน้นใหผู้้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะหลักและการพฒันาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

ม.ิย. 64 - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. ผู้เรียนทกุระดับเปน็ผู้มีความรู้ ทกัษะและใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวิตในโลกยคุใหม่ รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมืองทีต่ืน่รู้ มีความรับผิดชอบ
 และมีจิตสาธารณะ
2. คร/ูอาจารยม์ีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ สือ่และการใช้สือ่  เทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปน็ครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 สือ่และเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยส์ัมพันธท์ีด่ีในการร่วมมือกับบคุคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทีป่ลอดภยัส าหรับผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1202การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้สู่การเรยีนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21

MS1 MS1.5  MS1.2 
MS1.3  

MS1.1  MS1.4  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร 
(กศน.)

BR1202x01  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดบั 
ประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 
และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย บนฐาน
ของสามมโนทศัน์หลักคือ Career 
Education, Competency Building และ
 Creative Education เพ่ือใหผู้้เรยีนทกุ
ระดบัไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จน
สามารถประกอบอาชีพหรอืศึกษาตอ่ใน
วชิาชีพขัน้สูงได้
การด าเนินงาน 
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการพฒันา
หลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
2. ร่างหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
3. ทดลองใชห้ลักสูตรฯบนฐานของสามมโน
ทัศน์ในสถานศึกษาน าร่อง
4. ประเมินการใชห้ลักสูตร

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64        150,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1

กระทรวงศึกษาธกิาร 
(สพฐ.)

BR1202x02  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน (ระดับ ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) บนฐานของสาม
มโนทัศน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative
 Education เพ่ือให้ผู้เรยีนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรอืศึกษาต่อในวิชาชพี
ขัน้สูงได้
การด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทีจ่ าเป็นและส าคัญเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฯ บนฐานของสาม
มโนทัศน์
2. รา่งหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโน
ทัศน์
3. ทดลองใชห้ลักสูตรฯบนฐานของสาม
มโนทัศน์ในสถานศึกษาน ารอ่ง
4. ประเมินการใชห้ลักสูตร

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64        225,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1เปา้หมาย : มหีลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาขัน้พื้นฐาน)ที่
ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พฒันาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มหีลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐานบน
ฐานของสามมโนทัศน์
หลักคือ Career 
Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ
 ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยสามารถพฒันา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

เปา้หมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยสามารถพฒันา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

กระทรวงศึกษาธกิาร สพฐ.
สป. (กศน.)

BR1202x03 มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64        750,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x04 มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64        500,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.3

เปา้หมาย : มหีลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาขัน้พื้นฐาน)ที่
ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พฒันาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มหีลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐานบน
ฐานของสามมโนทัศน์
หลักคือ Career 
Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ
 ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

โครงการจดัท ารปูแบบการประเมินการ
เรยีนรูข้องผู้เรยีนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิตั ิ(Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรยีนรู ้
(Assessment for Learning)
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท ารูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ
และนอกระบบที่เน้นการปฏบิัติ 
(Performance-based Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
2. ร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
3. ทดลองใชรู้ปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
4. ประเมินการใชรู้ปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิัติ (Performance-based 
Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

เปา้หมาย : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน 
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

โครงการจดัท ารปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ภายใตแ้นวคิด การเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active 
Learning) และการเรยีนรูแ้บบรว่ม
สรา้งสรรค์ (Co-creation)  ทีมุ่ง่เน้นให้
ผู้เรยีนในระบบและนอกระบบเปน็ผู้รว่ม
สรา้งสรรค์การเรยีนรู ้เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะ
หลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัด
และความสนใจ ในการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creation)
2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation)
3. ทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation) ในสถานศึกษาน า
ร่อง
4. ประเมินการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้
เชงิรุก (Active Learning) และการเรียนรู้
แบบร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation)

เปา้หมาย : มรูีปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชงิ
การเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ 
(Co-creation)  ใน
การศึกษาขัน้พื้นฐานที่
ท าให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะหลักและ
พฒันาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชงิ
การเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ 
(Co-creation)  ที่
มุง่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนมีความ
รอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

เปา้หมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยสามารถพฒันา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สป. (ศทก.)

BR1202x05 มิ.ย. 64 - มี.ค. 65        250,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS1.4

สป.ศธ. BR1202x06 โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรยีนรูท้ีเ่น้น
การมีส่วนรว่มและการสรา้งสรรค์นวตักรรม
การด าเนินการ
1. การระดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวชิาการที่หลากหลายมาชว่ยในการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิ
พื้นที่ที่เหมาะสม 
2. การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบ 
บทบาท อ านาจหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบับุคลากร
 ครู ผู้บริหาร และกฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เป็น
พลังในการส่งเสริมเพื่อการบูรณาการเชงิพื้นที่
 และ/หรือการยกเลิกกฎ ระเบียบ ที่ขดัและ
เป็นอปุสรรคต่อการด าเนินงาน
3. การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมมือกนั เพื่อเป็นเครือขา่ยสนับสนุน
การด าเนินงาน เพื่อการจัดท าระบบนิเวศการ
เรียนรู้ ที่เป็นการสร้างสรรค์นวตักรรมแบบ
บูรณาการเชงิพื้นที่ที่เหมาะสม

เปา้หมาย : มีระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวตักรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนิเวศ
การเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทั้งใน
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65         15,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 1.5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

โครงการจดัท ารปูแบบการประเมินการ
เรยีนรูข้องผู้เรยีนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิตั ิ(Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรยีนรู ้
(Assessment for Learning)
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท ารูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ
และนอกระบบที่เน้นการปฏบิัติ 
(Performance-based Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
2. ร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
3. ทดลองใชรู้ปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
4. ประเมินการใชรู้ปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิัติ (Performance-based 
Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

เปา้หมาย : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน 
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

โครงการจดัท าแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้จิทิลั
ส าหรบัผู้เรยีนในระบบและนอกระบบ ใหม้ี
ความรอบรูท้ีจ่ าเปน็และสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและความสนใจรายบคุคล 
ควรเพ่ิมระบบใหค้รดูว้ย
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท า
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลักรวมถงึความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
2. ร่างรูปแบบการจัดท าแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนในระบบและนอก
ระบบให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะ
หลักรวมถงึความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล
3. ทดลองใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
ส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบให้มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและความสนใจรายบุคคล
4. ประเมินการใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบ
ให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและความสนใจรายบุคคล

เปา้หมาย : มี
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้
มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
ผลผลิต : มี
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้
มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบ มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริปูกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ทีป่ระชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - ส านักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏบิตัิงานและสมรรถนะวิชาชีพครู

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีว้ัดสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู และการ
พัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรใหม้ีสมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชีว้ัด สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บคุลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเปน็

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

การพัฒนาระบบกลไกการเลือ่นวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เปา้หมายยอ่ยที ่8 (MS8)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบคุลากรทางการศึกษาและอาจารยใ์หม้ีคุณภาพและประสิทธภิาพ
        (1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูทีม่ีประสิทธภิาพเทีย่งตรง และลดความเหลือ่มล้ า
        (2) มีหลักสูตรการผลิตครูทีเ่ปน็เลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเปน็ตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่
        (3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชีว้ัดสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครู และครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพ่ือน าไปสูก่ารประเมิน
มาตรฐานการปฏบิตัิงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครูและครูพ่ีเลีย้งตามความต้องการจ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ใหม้ีคุณภาพ ประสิทธภิาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
       (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทัง้สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทีเ่น้นใหค้รูมีความพร้อมท ังทางด้านวิชาการ เชีย่วชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเปน็ครูเพ่ือน าไปสูก่ารประเมินมาตรฐานการปฏบิตัิงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเปน็
       (5) มีระบบกลไกใหค้รูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง อาท ิPLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) และใหค้วามความส าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูทีไ่ม่มีวุฒิทางการศึกษา
       (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลือ่นวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลือ่นวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรม (อว.)

BR1203

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลทีม่ีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลีย้งเพ่ือเตรียมครู
ทีม่ีคุณภาพและประสิทธภิาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง อว./สภา
คณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย/ 
ทปอ.

BR1203X01 โครงการพัฒนา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลือกบคุคลทีม่ี
คุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์เข้าเรียนครู
และการพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินคุณลักษณะ
ความเปน็ครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
ครูทีเ่ปน็ระบบกลางของประเทศ
2. มีเครื่องมือวัดความถนัดความเปน็
ครูทีม่ีประสิทธภิาพ มีเกณฑ์การ
ประเมินผลและตัดสิน และจัดท าคลัง
ข้อสอบของเครื่องมือวัดดังกล่าว
3. สถาบนัผลิตครูน าระบบ หลักเกณฑ์
 และกระบวนการคัดเลือกนิสิต/
นักศึกษาครูทีเ่ปน็ระบบกลางของ
ประเทศ ไปด าเนินการคัดเลือกบคุคล
ทีม่ีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์เข้าเรียนครู

เม.ย.64 – มี.ค.65 15,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แหง่
ประเทศไทย/ คุรุสภา/ ส านักงาน 
ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพ้ืนทีเ่พ่ือ
สร้างความเปน็เลิศ

เม.ย.64 – ก.ย.65 13,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

1. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตคร ูและ
ปรบัปรงุหลักสูตรใหส้อดคล้องแนวทางการ
จดัการศึกษาของหน่วยงานผู้ใช้คร ูและ
บรบิทพ้ืนที ่โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครอูาชีวะ(หลักสูตรปกตแิละ
ตอ่เน่ือง) ทีเ่น้นความรว่มมือและการ
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการเฉพาะทาง
ทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของ
ประเทศ (ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ สมอ.) 
สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน ก .ค.ศ. 
สอศ.)
  1.2 การผลิตครสูามัญ ปรบัปรงุวธิีการ
จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับ
แนวทางตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ผู้รบัผิดชอบ :
 ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครปูฐมวยั เน้นการสรา้ง
พัฒนาการตามช่วงวยัของผู้เรยีน 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.4 การผลิตครกูารศึกษาพิเศษ 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.5 การผลิตครกูารศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชิวติ ทีเ่น้นเชิงบรบิทและพ้ืนที ่
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครมูีคุณภาพมาตรฐาน 
ทีส่ถาบนัผลิตครนู าใช้ในการผลิตครทูีม่ี
คุณภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของผู้ใช้และสรา้งคนทีต่อบโจทยก์ารพัฒนา
ประเทศ

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด ำ
เน
ินก

ำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แหง่
ประเทศไทย คุรุสภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. สศศ. กศน.

BR1203X03 โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพ่ี
เลีย้งในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และพัฒนา
รปูแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครแูละระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครพ่ีูเลีย้ง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะตวัชีว้ดั 
รปูแบบและหลักเกณฑ์การประเมินครพ่ีูเลีย้ง
ในหรอืสถานฝึกประสบการณว์ชิาชีพดา้น
วชิาชีพคร ู 
3. จดัท าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทาง
วชิาการและทกัษะการนิเทศและการสอน
ของครพ่ีูเลีย้งในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเปน็ครพ่ีูเลีย้งใน
สถานศึกษาไปนับเปน็ชัว่โมงของภาระงาน
ของครใูนสถานศึกษา
5. สถาบนัผลิตครนู าระบบและกระบวนการ
บรหิารจดัการประสบการณว์ชิาชีพของ
สถาบนัผลิตครไูปด าเนินการรว่มกับ
สถานศึกษา เพ่ือผลิตครทูีม่ีคุณภาพ

เม.ย.64 – ก.ย.66 5,000,000          ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3

ส านักงานปลัดกระทรวง อว./ 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย /คุรุ
สภา

BR1203X04 โครงการพัฒนา
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน 
และตัวชีว้ัด ของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู
4. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู

เม.ย.64 – ก.ย.67 10,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4

กคศ. BR1203X05 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมการ
ก าหนดสมรรถนะ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา 4 สายงาน

การก าหนดสมรรถนะข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา

ม.ค.-ธ.ค.64 700,000             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS5

2. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตคร ูและ
ปรบัปรงุหลักสูตรใหส้อดคล้องแนวทางการ
จดัการศึกษาของหน่วยงานผู้ใช้คร ูและ
บรบิทพ้ืนที ่โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครอูาชีวะ(หลักสูตรปกตแิละ
ตอ่เน่ือง) ทีเ่น้นความรว่มมือและการ
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการเฉพาะทาง
ทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของ
ประเทศ (ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ สมอ.) 
สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน ก .ค.ศ. 
สอศ.)
  1.2 การผลิตครสูามัญ ปรบัปรงุวธิีการ
จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับ
แนวทางตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ผู้รบัผิดชอบ :
 ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครปูฐมวยั เน้นการสรา้ง
พัฒนาการตามช่วงวยัของผู้เรยีน 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.4 การผลิตครกูารศึกษาพิเศษ 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.5 การผลิตครกูารศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชิวติ ทีเ่น้นเชิงบรบิทและพ้ืนที ่
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครมูีคุณภาพมาตรฐาน 
ทีส่ถาบนัผลิตครนู าใช้ในการผลิตครทูีม่ี
คุณภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของผู้ใช้และสรา้งคนทีต่อบโจทยก์ารพัฒนา
ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X06 โครงการปฏริูป
ระบบแรงจูงใจและ
ค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม
การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธกีารฯ หรือแบบ
ประเมินผลการ
ปฏบิตัิงานของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาใหเ้หมาะสม
กับมาตรฐาน
ต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา)

1. การปรับปรุงระบบการประเมินการ
ปฏบิตัิงานของข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา  
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65            1,230,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS7, MS8

กคศ. BR1203X07 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมร่าง
หลักเกณฑ์และ
วิธกีารประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

การพัฒนาระบบกลไกการเลือ่นวิทย
ฐานะและการคงวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65            1,050,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือความเปน็
เลิศตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง มาตรฐาน
วิชาชีพ สมรรถนะ
วิชาชีพและ
สมรรถนะใน
ศตวรรษที ่21

 - ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตรที ่ก.พ.ก าหนด
 - มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและ
บคุลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
 - มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการพัฒนา
ผ่านศูนยพั์ฒนาศักยภาพบคุคลเพ่ือ
ความเปน็เลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)
 - มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ทีไ่ด้รับการ
รับรองสามารถน าชัว่โมงการพัฒนา
ไปประกอบการขอมีและเลือ่นวิทย
ฐานะ

ต.ค.64-ก.ย.65          26,301,500 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS5

สพฐ. BR1203X09 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลัเทคโนโลยี

 - พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการ
พัฒนาบคุลากรภาครัฐเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปรับเปีย่นไปสู่
องค์กรดิจิทลั  
 - พัฒนา E-learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดีิจิทลั (Digital Literacy)  
โดยศูนย ์HCEC  เปน็ฐาน  )  ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุม่เข้าสูต่ าแหน่ง/ทัว่ไป)  
จ านวน  50,000 คน
 - สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และศูนย์
 HCEC เปน็ฐาน

ต.ค.64-ก.ย.65          52,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS6

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร  2. หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษา

   1.1 ส่วนราชการ     2.1 ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (กศน.)     2.3 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากบั     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)     2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ     2.14 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    2.15 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (สทท.)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

ผู้ส าเรจ็อาชวีศึกษามทีกัษะทีต่รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1204การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและการ
สรา้งงาน

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อมเข้าสูอ่าชีพ
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่อง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

    2.6 กระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัิอยา่งเต็มรูป
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัิอยา่งเต็มรูป โดยใช้พ้ืนทีเ่ปน็ฐาน 
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

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.  

BR1204X01 โครงการพัฒนาระบบ
ความรว่มมือระหว่าง
ภาครฐัและ
ภาคเอกชนให้เกิด
ความเขม้แขง็ในการ
จัดอาชวีศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
อ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึก
ปฏบิัติอยา่งเต็มรปู
เพ่ือการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับ
อาชวีศึกษาในกลุ่ม
อาชพีทีส่อดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 (Workforce
 4.o) และอาชพีใหม่ 
(Future Jobs) ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
อยา่งเป็นระบบ

ช่วงแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ช่วงทีส่อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

734,000,000       โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS1

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.  

BR1204X02 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
อ่ืนๆ ทีเ่น้นการฝึก
ปฏบิตัิอยา่งเต็มรูป
โดยใช้พ้ืนทีเ่ปน็ฐาน 

เปา้หมาย :
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอืน่ๆ   ที่
เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่งเต็มรูปโดยใชพ้ื้นที่เป็น
ฐาน ตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการใชก้ าลังคน
๑) พื้นที่เขตอตุสาหกรรม เกษตร และบริการ
 ที่เป็นเขตพฒันาพเิศษตามนโยบายรัฐบาล
๒) พื้นที่จังหวดัที่มีลักษณะภมูิสังคมอาชพีใน
แต่ละจังหวดั 
ผลผลิต :
๑) พฒันาระบบบริหารจัดการเชงิพื้นที่ 
๒) ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ระหวา่งการฝึกอาชพีและฝึกปฏบิัติงาน 
๓) ระบบอ านวยความสะดวกให้กบัสถาน
ประกอบการเพื่อการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบอืน่ ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่ง
เต็มรูป
ผลลัพธ์ :
ผู้ส าเร็จอาชวีศึกษามีทักษะที่ตรงกบัความ
คาดหวงัของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัเป้าหมาย
การพฒันาประเทศ

ช่วงแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ช่วงทีส่อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

231,000,000       โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS2

เปา้หมาย : 
พฒันาระบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการผลิตและพฒันาก าลังคน
ระดับอาชวีศึกษาในกลุ่มอาชพีที่สอดคล้อง
กบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 (Workforce 
4.o)  และอาชพีใหม่ (Future Jobs) ที่
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศในอนาคตอยา่ง
เป็นระบบ
ผลผลิต :
๑) แผนการผลิตและพฒันาก าลังระดับ
อาชวีศึกษาที่สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ
ไทย 4.0 และอาชพีใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พฒันาประเทศในอนาคตอยา่งเป็นระบบ
๒) ผู้เรียนระดับอาชวีศึกษาและก าลังผู้อยูใ่น
ภาคแรงงานได้รับการพฒันาต่อยอดทักษะ
อาชพีในสาขาขาดแคลนและทักษะรองรับ
อาชพีใหม่ในอนาคต 
๓) ระบบความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เขม้แขง็ในการร่วมจัด
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่งเต็มรูปอยา่งมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : ผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษามีทกัษะทีต่รง
กับความคาดหวงัของสถานประกอบการ
และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้อง
กับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

เปา้หมาย : 
พฒันาระบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการผลิตและพฒันาก าลังคน
ระดับอาชวีศึกษาในกลุ่มอาชพีที่สอดคล้อง
กบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 (Workforce 
4.o)  และอาชพีใหม่ (Future Jobs) ที่
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศในอนาคตอยา่ง
เป็นระบบ
ผลผลิต :
๑) แผนการผลิตและพฒันาก าลังระดับ
อาชวีศึกษาที่สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ
ไทย 4.0 และอาชพีใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พฒันาประเทศในอนาคตอยา่งเป็นระบบ
๒) ผู้เรียนระดับอาชวีศึกษาและก าลังผู้อยูใ่น
ภาคแรงงานได้รับการพฒันาต่อยอดทักษะ
อาชพีในสาขาขาดแคลนและทักษะรองรับ
อาชพีใหม่ในอนาคต 
๓) ระบบความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เขม้แขง็ในการร่วมจัด
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่งเต็มรูปอยา่งมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : ผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษามีทกัษะทีต่รง
กับความคาดหวงัของสถานประกอบการ
และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้อง
กับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

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.  

BR1204X03 โครงการประกัน
คุณภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาใหม้ี
ความพร้อมเข้าสู่
อาชีพ 
(Employability 
Readiness)

เป้าหมาย :
ประกนัคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อม
เขา้สู่อาชีพ (Employability Readiness)
ผลผลิต :
๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนและสาขาอนาคต
๒) ครูผู้สอนมีขดีความสามารถด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอาชีพ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการมีความสามารถในการถา่ยทอด
ประสบการณ์และสอนงาน
๓) Digital Content ด้านอาชีพที่ทันสมัยเพื่อ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
อาชีพส าหรับผู้เรียนและก าลังคนในภาคแรงงาน
๔) ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนและระบบการ
รับรองที่เอื้อต่อการพัฒนารายบุคคลอยา่งต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ :
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงกบัความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ

ช่วงแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ช่วงทีส่อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

350,000,000       โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน 12

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สป.อว.) - สํานักงบประมาณ (สงป.)

 - สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สป.ศธ.)

 - สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 - สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)

 - สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

 - สถาบนัอุดมศึกษา  - สํานักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

 - ที่ประชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  - สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม  (สป.ดท.) 

-  สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.)

 - สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏริปูระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการสรา้งความเชือ่มัน่และการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาจากทกุภาคส่วนในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

BR1205การปฏริปูบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ระบบงบประมาณการผลิตและพฒันาก าลังคนในลักษณะ demand side financing มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนทีม่ีคุณภาพ มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดับ

ปฎริูประบบการวิจัยและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ปรับระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอดุมศึกษา ใหเ้กดิธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ระบบงบประมาณทีเ่อือ้ต่อการพฒันางานวจิยัและนวตักรรม

รูปแบบการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพือ่การพฒันาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวติ (มาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษาทีย่ืดหยุ่น)

        สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

        สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  (สนผ.)

        สํานักนิติการ (สนก.)

        มหาวทิยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

MS1 
MS2 
MS3 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) BR01205X01 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พัฒนาทักษะ และสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เป็นพลัง
     เป็นการขบัเคล่ือน
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอดุมศึกษา วิทยาศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
สํานักการวิจัยแหง่ชาติ 
(วช.) ภายใต้แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ยทุธศาสตร์ด้านการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยท์้าทายของ
สังคม (Grand Challenge
 Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เป้าหมาย
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวยัของผู้สูงอายุไทย
2. สร้างโอกาสใหค้นเกษยีณหรือผู้สูงอายุ
 (60 ปีขึ้นไป) มีแรงจงูใจเข้าสู่สังคมแหง่
การเรียนรู้
3. ผู้สูงวยัมีทักษะในการประกอบอาชีพ
4.พฒันาทักษะการประกอบอาชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวยัใหต้รงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5. สร้างโอกาสใหผู้้เกษยีณดูแลตนเองได้
และประกอบอาชีพได้ตามทักษะ
6. นําทักษะเฉพาะทางของผู้เกษยีณเป็น
ช่องทางถ่ายทอดประสบการณ์เพือ่
พฒันาคนรุ่นใหม่

ต.ค. 63-ก.ย. 65 200,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1.1

มหาวทิยาลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่การ
พฒันาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ   
กจิกรรม 2 โครงการ
พฒันามหาวทิยาลัย
ไซเบอร์ไทย เพือ่การ
จดัการเรียนการสอน
ในระบบเปิด 
(Thai-MOOC) 
ระยะที ่5

จํานวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวชิา
จาก Thai-MOOC  (นับ Active 
Account) 460,000 คน

ต.ค 64-ก.ย. 65 45,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS1.1 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4.3.4 การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

สํานักประสานและส่งเสริมกจิการ
อดุมศึกษา

BR01205X03 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่การ
พฒันาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
  กจิกรรม 4  
การศึกษาเชิงบูรณา
การกบัการทํางาน 

ต.ค 64-ก.ย. 65 9,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.1

สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อดุมศึกษา

BR01205X04 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่การ
พฒันาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
  กจิกรรม 6 การ
พฒันามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ระดับอดุมศึกษา
  

  1) บัณฑิตได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามทีมุ่ง่หวงั
เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและระดับ
สากล 
  2) มีระบบการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติในระดับอดุมศึกษา

ต.ค. 64-ก.ย. 65 26,200,000 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.1

4. การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทํางาน 
    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)  สถาบันอดุมศึกษามีหลักสูตรที่
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  (2)
  สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ  (3)  บัณฑิตมีงานทํา เกดิการจ้างงาน
ในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดี ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิในพื้นที่ EEC
 และยกระดับสู่ประเทศที่มีความสามารถในการ
แขง่ขนั
    2) ผลผลิต (Output)   (1)  ทราบปัจจัยแหง่
ความสําเร็จของหลักสูตร CWIE และมีแนว
ปฏบิัติที่ดี (Good Practices) (2)  ขอ้เสนอเชิง
นโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
CWIE ต่อฝ่ายนโยบายและคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ผลลัพธ์ (outcome) (1)  หลักสูตร
การศึกษาที่เป็น Competency-based  (2)  
บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการ
กําลังคนของตลาดงาน (Demand Driven)  (3)  
หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม

BR01205X05 ระบบงบประมาณ
การผลิตและพฒันา
กําลังคนในลักษณะ 
demand side 
financing
  กจิกรรม : 1. 
หลักเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่
สถาบันอดุมศึกษา
โดยองิตามความ
ต้องการกําลังคน 
(Demand-side 
Financing) 
  กจิกรรม : 2 ระบบ
บริหารจดัการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพือ่มุง่หวงั
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
อดุมศึกษา

เป้าหมาย : การปรับเปล่ียนการจดัสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินอดุหนุน
สถาบันอดุมศึกษา เป็นระบบ
งบประมาณแบบบูรณาการทีมุ่ง่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ทีม่ีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลด้วยการจดัสรรงบประมาณ
ใหส้นองด้านอปุสงค์เป็นหลัก 
(Demand-side Financing)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 5,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จําเป็น)

MS 1.2

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

BR01205X06 ระบบงบประมาณที่
เอือ้ต่อการพฒันา
งานวจิยัและ
นวตักรรม  
  กจิกรรม 1 ระบบ
บริหารจดัการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพือ่มุง่หวงั
ผลสัมฤทธิ์ ด้าน ววน.

ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน 
ววน. แบบบูรณาการที่มุง่ผลสัมฤทธิเ์ป็นการ
จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวตักรรม ใชห้ลักการ 
3 ขอ้ ได้แก ่1) ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่าน
มา (Revised) 2) เพิ่มหรือลดงบประมาณใน
แผนงาน/โปรแกรม (Reallocated) และ 3) 
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงงบประมาณไปยงั
แผนงานใหม่ (Replaced) เพื่อให้เกดิผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนชว่ยให้งบประมาณด้าน 
ววน. ที่มีอยูอ่ยา่งจํากดัสามารถสร้างผลงาน 
ตอบโจทยใ์นการแกไ้ขปัญหาของประเทศได้
ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีกลไกของ
กองทุนส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัย และ
นวตักรรมเพื่อใชใ้นการบริหารงบประมาณ
โดยยดึหลักความคล่องตัวและยดืหยุน่ อกีทั้ง
มีระบบการบริหารจัดการและติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ
ด้วย

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

BR01205X07 ระบบงบประมาณที่
เอือ้ต่อการพฒันา
งานวจิยัและ
นวตักรรม  
  กจิกรรม 2 ระบบ
การบริหารจดัการ
และติดตาม
ประเมินผล OKRs 
ผ่านระบบข้อมูล 
NRIIS

ระบบการบริหารจดัการและติดตาม
ประเมินผล OKRs ผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 
(NRIIS) ทีส่นับสนุนการบริหาร
งบประมาณทัง้ในส่วนของการยื่นคําขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ 
การรายงานความกา้วหน้า การติดตาม
ผลผลิต และติดตามประเมินผล OKRs

ต.ค. 63-ก.ย. 64 25,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1 ด้านส่ือสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา ฯ 
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภบิาล

BR01205X08 ปรับระบบการสรร
หาผู้บริหาร
สถาบันอดุมศึกษา ให้
เกดิธรรมาภบิาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กจิกรรม 1 
ประกาศกระทรวง
แนวปฏบิัติเพือ่ให้
เป็นไปตามหลักการ
จดัการอดุมศึกษา
และเปิดเผยผลการ
ดําเนินการตามแนว
ปฏบิัติ

ร่างประกาศกระทรวง เร่ือง แนวปฏบิัติ
ตามหลักธรรมาภบิาลใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. .... และ
หลักการจดัการอดุมศึกษา และการ
เปิดเผยผลการดําเนินการตามแนว
ปฏบิัติ ตามมาตรา 9 ประกอบมาตรา 
10 แหง่พระราชบัญญติัการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2562

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS3.1

*** จดัทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)
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