12 แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ด้านการศึกษา

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

12. การศึกษา
BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ 1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รบั การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
ปฐมวัย
และได้รบั โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้รบั การป้องกันเฝ้า
ระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จาเป็นที่เหมาะสม
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพี้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการทางาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุก
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้รว่ มสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ (Active leraning)
3 มีรปู แบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้
(Assessment for Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลสาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
BR1203 การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร 1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความ
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
4. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วดั สมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้มีสมรรถนะ
5. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วดั สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามความต้องการจาเป็น
6. การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม
BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก 1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
BR1205 การปฏิรปู บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ
2. ปฎิรปู ระบบการวิจัยและนวัตกรรม
3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับการดูและและส่งเสริม
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทีม่ คี ุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึง่ จัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ ะพึง่ พาตนเองในการดารงชีวิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ าเป็นต่อการ
ทางานและการใช้ชวี ิตในโลกยุคปัจจุบนั
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ภาคเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- สำนักงำนสภำกำรศึกษำ

BR1201

- กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
- กรมอนำมัย
- กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับ
การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึน้

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพือ่ ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวทีข่ ำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิกำร ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำร
พัฒนำทีส่ มวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เด็กและเยาวชนทีม่ คี วามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้ แต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึน้
พืน้ ฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กทีห่ ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรือพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นทีเ่ หมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

พัฒนำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กให้เข้ำถึงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำขั้น
พืน้ ฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้กลับเข้ำศึกษำต่อ /พัฒนำทักษะในกำรประกอบ
อำชีพทีเ่ หมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพีน้ ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเป็นต่อการทางาน

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พืน้ ฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และทำกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทุก 3 ปี

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

มีระบบฐำนข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบกำรติดตำมเด็กและเยำวชนนับตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัย
ทำงำน นับตั้งแต่ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษำ (School Readiness Survey) กำรสำรวจและประเมินทักษะ
ควำมพร้อมของเยำวชนในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐำนข้อมูลและกำร
ติดตำมในหลำยมิติของคุณภำพชีวิต

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอย่ำงยัง่ ยืนและสอดคล้องกับบริบทของ
พืน้ ที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (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 แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น BR1201x01

โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เพือ่ ส่งเสริม
โอกำสและ
พัฒนำกำรทีส่ มวัย
ก่อนเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ เพือ่
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมทัง้
ส่งต่อให้
หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
ครอบครัวทีข่ ำดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพัฒนำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเสี่ยงทีผ่ ่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ได้รับกำรพัฒนำทีส่ มวัย

มค.65 - ธ.ค.65

6,452,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กสศ.
ระบบกำรดู
งระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง BR1201x02
ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวั
ยในกลุ่มแลยำกจน สร้
ด้อำยโอกำส
และส่งต่อ (Smart ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
Referral
ข้อมูลกับหน่วยงำนทีม่ ีภำรกิจ
System)
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำย
กลุ่มเป้ำหมำยของ ในกำรทำกับเด็กกลุ่มเป้ำหมำย
กสศ.
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกั ษะกำรประกอบอำชีพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น BR1201x03 โครงกำรพัฒนำ เด็กและเยำวชนทีไ่ ม่ได้รับกำรศึกษำ มีค. 64- ก.ย. 65
ระบบติดตำมและ หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ช่วยเหลือเด็กและ ได้รับควำมช่วยเหลือให้ได้เข้ำสู่
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ระบบกำรศึกษำ ทักษะอำชีพ
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สพฐ.
BR1201x04 โครงกำร
- ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
ต.ค.64-ก.ย.65
ขับเคลื่อน
อำยุ 3 – 18 ปี ได้รับกำรศึกษำ
นโยบำยกำร
อย่ำงเท่ำเทียมทัว่ ถึงและตรงตำม
แก้ปญ
ั หำเด็กทีอ่ ยู่ ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
นอกระบบ
ขั้นพืน้ ฐำน
กำรศึกษำและเด็ก - จำนวนประชำกรวัยเรียน
ออกกลำงคันให้ กลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 3 -18 ปี ทีจ่ บ
กลับเข้ำสู่ระบบ กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนและมี
กำรศึกษำ
ประสิทธิภำพ
กสศ.

BR1201x05

กสศ.

BR1201x06

สนับสนุนกำร
พัฒนำครูนอก
ระบบกำรศึกษำ
โครงกำรประเมิน
ศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัย
แรงงำน (Adult
Skills Survey)
ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์

กำรพัฒนำครูเพือ่ ทำงำนต่อ
กลุ่มเป้ำหมำยเด็กทีห่ ลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำจำนวน 385 คน
โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทุก 3 ปี โดยทำงำน
ร่วมกับธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรสำรวจ สำรวจทักษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทัว่
ประเทศ นำผลทีไ่ ด้ไปทำกำร
วิเครำะห์และหำวิธีพัฒนำแนวทำง
พัฒนำทักษะแรงงำนไทยต่อไป

19,000,000

4,879,500

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.1

เสนอขอตั้ง MS 2.1, MS 2.2
งบประมำณในปี 65

25,677,800

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.2

มค.64-ก.ย.65

22,773,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.2

มค.64-ก.ย.65

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 3.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

1.ชุดโครงกำรกำรจั
โครงกำรสร้ำงระบบคั
ดกรอง
ดูแล ส่งอต่มูอลสำรสนเทศเพื
เด็กปฐมวัยในกลุ
่มยำกจน ด้่อมล้
ยโอกำส
3.ชุ
ดทำระบบบู
รณำกำรข้
อ่ ลดควำมเหลื
ำทำงกำรศึกษำ
กสศ.

BR1201x07

กสศ. เป็นเจ้ำภำพหลัก และ
BR1201x08
รับผิดชอบร่วมกับ มท. ศธ. สธ.
พม. กค. รง.

โครงกำรระบบ
สำรสนเทศเพือ่
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 3.0
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชำกร
กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

ได้ระบบสำรสนเทศเพือ่ ควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำทีค่ รอบคลุม
เด็กยำกจน ยำกจนพิเศษ และเด็ก
ทีห่ ลุดออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65

9,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

M.S.4.1

โครงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลพหุมิติ
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปิด
(Open Data) ของ
เด็กกลุ่มยำกจน
ด้อยโอกำสต่ำงๆ
แบบระยะยำว
(Longitudinal
Data) ทัง้ ใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดทำระบบฐำนข้อมูลพหุมิติของ
กลุ่มเป้ำหมำย กสศ. เป็นกำรสำรวจ
เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กทีม่ ี
ควำมเสี่ยงหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยำกไร้ จำนวน 2 ระบบ และ
พัฒนำจัดทำฐำนข้อมูลสำรวจ
สถำนะควำมเหลื่อมล้ำและ
คุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์
(human capital) ของไทยอย่ำง
ต่อเนือ่ ง โดยเริ่มจัดทำระบบเก็บ
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอย่ำง

มค 64 - กย.65

31,500,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.2

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำทีม่ ีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)
กสศ.
BR1201X9 โครงกำรจัดทำ
กำรจัดทำฐำนข้อมูลสำหรับ
มค 64 - กย.65
ฐำนข้อมูล
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ
มำตรฐำนกำร
Isolated School รวมถึงทำคู่มือ
ดำเนินกำร และ กำรปฏิบตั ิงำนให้กบั หน่วยงำน
คู่มือกำร
เพือ่ ให้เห็นถึงสภำพของทรัพยำกร
ปฏิบตั ิงำนสำหรับ ขั้นพืน้ ฐำนทีจ่ ำเป็นของโรงเรียน
โรงเรียนขนำดเล็ก
ทีไ่ ม่สำมำรถควบ
รวมได้ และ
โรงเรียนในพืน้ ที่
ห่ำงไกล และ
ดำเนินกำรนำร่อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สพฐ.
เป็นผู้รับผิดำชอบหลั
โครงกำรจั
ำ
จัด้ดอทยโอกำส
ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ำสุด
1.ชุดโครงกำรสร้
งระบบคักดกรอง ดูแBR1201x10
ล ส่งต่อ เด็กปฐมวั
ยในกลุด่มทยำกจน
และดำเนินกำรร่วมกับ กสศ.
ฐำนข้อมูล
สำหรับโรงเรียนทีจ่ ะสำมำรถ
มำตรฐำนกำร
ดำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ดำเนินกำร และ คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คู่มือกำร
ทรัพยำกร คุณภำพและ
ปฏิบตั ิงำนสำหรับ ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนขนำดเล็ก และโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของโรงเรียน
ทีไ่ ม่สำมำรถควบ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกทีเ่ ป็น
รวมได้ และ
บรรทัดฐำนของประเทศและแนว
โรงเรียนในพืน้ ที่ ปฏิบตั ิทดี่ ีระหว่ำงประเทศ กำรมี
ห่ำงไกล และ
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ดำเนินกำรนำร่อง ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ให้แก่โรงเรียน โดย กสศ. ทำงำน
ร่วมกับ สพฐ. ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
และดำเนินกำรนำร่องเพือ่ ยกระดับ
คุณภำพขั้นพืน้ ฐำนของโรงเรียน
เป็นจำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กทีไ่ ม่สำมำรถควบรวมได้
(protected schools) 1,247 โรง
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในทีห่ ำ่ งไกล (isolated
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5
แสนบำท)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มค.64-ก.ย.65

80,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.2

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

BR1202

1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มคี วามรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองทีต่ นื่ รู้
มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารย์มสี มรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ ใี นการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริม
และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทปี่ ลอดภัยสาหรับผู้เรียน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

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

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
(ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เป็นต้น)
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1.2 องค์กรในกากับ
- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2. หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดการศึกษา
2.1 กระทรวงมหาดไทย
2.2 กระทรวงมหาดไทย
2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ฯลฯ)
2.4 กระทรวงสาธารณสุข
2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2.6 กระทรวงกลาโหม
2.7 กระทรวง การท่องเทีย่ วและกีฬา
2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน)
2.9 สานักงานตารวจแห่งชาติ
2.10 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรู้ทจี่ าเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีหลักสูตรทีพ่ ัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative
Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดสมรรถนะหลักและการ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่ น้นการปฏิบตั ิ (Performance-based Assessment) และการ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลั สาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ทจี่ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2
MS1.3

MS1.5

MS1.4

MS1

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.)

BR1202x01

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานไปจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ ที่ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีด่ ีทงั้
ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็น
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ :
Competency – based
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency –
based Curriculum) เป็นกรอบ
แนวทางให้สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นาไปจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มี ความสอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษา รวมทัง้
เป็นไปตามความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน

35,290,400 โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.1
MS1.2

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x02

โครงการพัฒนา
โครงการการ
และส่งเสริมการ
ทดสอบและการ
ใช้หลักนสูผลทาง
ตร
ประเมิ
ษาขั้น
การศึกษา
พืน้ ฐาน
ระดั
บชาติเป็น
กลไกขับเคลื่อน
การยกระดับการ
เรียนการสอน
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพืน้ ฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนัย
ปีงบประมาณ
2564)

เป้าหมาย : มีประเทศไทยมี
ข้อสอบทีเ่ ป็นหลักสูตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
แกนกลางการศึกยษาขั
้นพืาหรั
น้ ฐาน
มาตรฐานและเพี
งพอส
บการ
นกรอบแนวทางให้
สถานศึกษา
ดเป็าเนิ
นการทดสอบ และประเมิ
นผล
ขั้นพืน้ ยฐานไปจั
ตร ้น
การเรี
นรู้ของผูด้เทรีาหลั
ยนทีกจ่ สูะจบชั
สถานศึกษาได้
ประถมศึ
กษาปีตทามความต้
ี่ 6 (ป.6) อหรืงการ
อ
และบริ
ละพื
น้ ที่ จพััดฒนา
เที
ยบเท่บาทของแต่
ในสถานศึ
กษาที
ผู้เรียนให้
มีค้นวามรู
้ ทักษะ
การศึ
กษาขั
พืน้ ฐานทุ
กสังเจตคติ
กัด ซึ่ง
คุณธรรม จริยธรรม
ผลการทดสอบใช้
เป็นคุข้ณอลัมูกลษณะ
ในการ
งประสงค์
มีสุขภาวะที
งั้
พัอันฒพึนาคุ
ณภาพการจั
ดการเรีด่ ยีทนการ
ด้านกายดียจิงิ่ ตขึ้นสังคม และปัญญา
สอนให้
ผสมผสานเข้
ผลผลิ
ต : าด้วยกันเป็น
ความสามารถเกิ
ดสมรรถนะในการ
1.
ได้ข้อสอบ O-NET
ตาม
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์
น กษาขั้น
มาตรฐานการเรี
ยนรู้กใารศึ
ประจชั้นาวัป.6
น เป็วินชพลเมื
องดีของวย
พืชีวน้ ิตฐาน
าภาษาไทยด้
คมโลก4 ชุด
รูสัปงคมไทยและสั
แบบอัตนัย จงานวน
ผลผลิ
: (ร่กาง)ารตรวจข้
หลักสูตอรแกนกลาง
2.
ได้เตกณฑ์
สอบอัตนัย
การศึ
กษาขั
พืน้ ฐาน พุทชัธศั
กราช...
O-NET
วิช้นาภาษาไทย
้น ป.6
ปี
(หลักกสูษา
ตรฐานสมรรถนะ
การศึ
2563 จานวน 2: ชุด
Competency
– based
3.
มีครูเข้ารับการพั
ฒนาเป็นผู้
Curriculum)
ตรวจข้
อสอบอัตนัย O-NET วิชา
ผลลัพธ์ : หลั
ตรแกนกลาง
ภาษาไทย
ชั้นกสูป.6
การศึ
ษาขั้นพืน้ ฐาน (หลักอสูสอบ
ตร
4.
มีผกลคะแนนการตรวจข้
อัฐานสมรรถนะ
ตนัย O-NET วิ: ชCompetency
าภาษาไทย ชั้น–
based
Curriculum)
นกรอบ
ป.6
ของผู
้เข้าสอบในปีเป็
การศึ
กษา
แนวทางให้
กษาขั้นพืน้ ฐาน
2563
5. ได้สแถานศึ
บบทดสอบและ
ดทคาหลั
กสูตรสถานศึ
กษา
ข้นอาไปจั
สอบมี
ุณภาพด้
านความตรง
ให้มี ความสอดคล้
องกัความเที
บบริบทและ
(Content
Validity)
ย่ ง
จุดเน้นของสถานศึ
กษา รวมทั
(Reliability)
ค่าอานาจจ
าแนกง้
เป็นไปตามความสนใจและความ
(discrimination)
ค่าความยาก
ถนัดของผู้เรียตามมาตรฐานการ
น
(difficulty)
ทดสอบ
ผลลัพธ์ :
1. ผลประเมินจากการทดสอบด้วย
เครื่องมือวัดฯ ทีผ่ ลิตและพัฒนาขึ้น
มีความเชื่อถือได้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นาข้อมูลผลคะแนนสอบไปใช้
ประโยชน์ เช่น พัฒนาตนเอง
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ขอรับ
ทุนการศึกษา ฯลฯ
3. สถานศึกษานาผลคะแนนสอบ
ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานและสาระการ
เรียนรู้ไปใช้ในการกาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา
4. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ มี
ผลคะแนนการสอบทีส่ ามารถ
นาไปใช้ในการกาหนดการนโยบาย
ทางการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นตัวชี้วัดในการกากับ
ติดตามผลการพัฒนาการเรียนรู้
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ต่อไป

93,921,800 โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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(Reliability) ค่าอานาจจาแนก
(discrimination) ค่าความยาก
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
ผลลัพธ์ :
กรณีเป็นการ
นจากการทดสอบด้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 1. ผลประเมิ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์วย
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ฯ ทีผ่ ลิตและพัฒนาขึ้น เริ่มต้นและสิ้นสุด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เครื่องมือวัดของโครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
มีความเชื่อถือได้
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
นาข้อมูลผลคะแนนสอบไปใช้
เกีย่ วข้อง
ประโยชน์ เช่น พัฒนาตนเอง
โครงการพัฒนา ตัเป้ดาสิหมาย
หลับกสูตร
นใจเลื:อประเทศไทยมี
กศึกษาต่อ ขอรั
และส่งเสริมการ ทุแกนกลางการศึ
กษาขั้นพืน้ ฐาน
นการศึกษา ฯลฯ
ใช้หลักสูตร
เป็นสถานศึ
กรอบแนวทางให้
สถานศึกษา
3.
กษานาผลคะแนนสอบ
การศึกษาขั้น
ขั้นพืน้ กฐานไปจั
ดทลาหลั
ตร
ของนั
เรียนในแต่
ะกลุก่มสูสาระการ
พืน้ ฐาน
สถานศึ
กษาได้ตามความต้องการ
เรี
ยนรู้ มาตรฐานและสาระการ
และบริ
ทของแต่
น้ ที่ พัฒนา
เรี
ยนรู้ไบปใช้
ในการกละพื
าหนดแนวทาง
ผู้เรียนให้ฒมนาการจั
ีความรู้ ทัดกการเรี
ษะ เจตคติ
ในการพั
ยนการ
คุณธรรม จริยธรรม
สอนในสถานศึ
กษา คุณลักษณะ
อันผูพึ้บงริประสงค์
ุขภาวะที
4.
หารการศึมีกสษาทุ
กระดัด่ บีทงั้ มี
ด้านกาย จิต สังคม และปั
ญญา
ผลคะแนนการสอบที
ส่ ามารถ
าด้วาหนดการนโยบาย
ยกันเป็น
นผสมผสานเข้
าไปใช้ในการก
ความสามารถเกิ
ดสมรรถนะในการ
ทางการศึ
กษา แผนพั
ฒนาคุณภาพ
แก้ปญ
ั กหาสถานการณ์
น
การศึ
ษา เป็นตัวชี้วัดใในการก
ากับ
ประจาวัน เป็ฒนนาการเรี
พลเมืองดียนรู
ของ้
ติชีวดิตตามผลการพั
สังคมไทยและสั
และเสริ
มสร้างศังกคมโลก
ยภาพทรัพยากร
ผลผลิ
(ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
มนุ
ษย์ตต่อ: ไป
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ :
Competency – based
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
กษาขั: ้นการเตรี
พืน้ ฐานยมความพร้
(หลักสูตรอม ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กระทรวงศึกษาธิการ
BR1202x03 โครงการพัฒนา การศึ
เป้าหมาย
7,800,180 โครงการทีไ่ ด้รับ
MS1.3
ฐานสมรรถนะ
:
Competency
(สพฐ.)
ศักยภาพผู้เรียน รับการประเมินสมรรถนะ PISA –
จัดสรรตาม พรบ.
based
นกรอบ
เพือ่ สร้าง
2022 อย่Curriculum)
างมีประสิทธิภเป็าพ
และใช้
64
แนวทางให้
ส
ถานศึ
ก
ษาขั
น
้
น้ ฐานบ
สมรรถนะการ
องค์ความรู้จาก PISA เพือ่ พืยกระดั
นความเป็
าไปจัดนทาหลักสูตรสถานศึกษา
แข่งขันใน
ให้
องกับดบริขั้นบสูทและ
ศตวรรษที่ 21
เลิศมด้ี ความสอดคล้
านสมรรถนะการคิ
ง
จุ
ด
เน้
น
ของสถานศึ
กษา รวมทัดง้ การ
(PISA 2021)
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจั
เป็
ไปตามความสนใจและความ
เรียนนรู
้ทมี่ ีคุณภาพต่อไป
ถนั
ด
ผลผลิของผู
ต : ้เรียน
1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนเพือ่ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เป็นฐาน
3) บุคลากรระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ
PISA 2022
สามารถเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022
อย่างมี
คุณภาพ
ผลลัพธ์ :
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายการสอบ PISA 2022
ใช้องค์ความรู้จาก PISA เป็น
แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง
(higher order thinking)
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ

ผลผลิต :
1) นักเรียนกลุ่มเป้าหมายการสอบ
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022
อนมีแนวทางการพั
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ 2) ครูเป้ผาู้สหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัฒพนาธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ดการเรียนรู้ใน
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** กระบวนการจั
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ห้องเรียนเพือ่ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
โครงการ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
โครงการพัฒนา ประเมิ
เป้าหมาย
: ประเทศไทยมี
หลักสูตร
น PISA
2022 เป็นฐาน
และส่งเสริมการ 3)
แกนกลางการศึ
บุคลากรระดักบษาขั
เขตพื้นน้พืทีน้ ่ ฐาน
ใช้หลักสูตร
เป็นกรอบแนวทางให้
สถานศึ
กษา
การศึ
กษามีความรู้ความเข้
ากรอบ
การศึกษาขั้น
ขั้นพืน้ ฐานไปจั
ดทาหลันสมรรถนะ
กสูตร
โครงสร้
างการประเมิ
พืน้ ฐาน
สถานศึ2022
กษาได้ตามความต้องการ
PISA
และบริบทของแต่
น้ ที่ พัฒนา
สามารถเป็
นเครือข่ลาะพื
ยในการ
ยนให้
มีความรู้ยทัมพร้
กษะอมรั
เจตคติ
ขัผูบ้เรีเคลื
่อนการเตรี
บการ
คุณธรรม
จริยธรรมPISA
คุณลั2022
กษณะ
ประเมิ
นสมรรถนะ
อันาพึงมี
งประสงค์ มีสุขภาวะทีด่ ีทงั้
อย่
านกาย
คุด้ณ
ภาพ จิต สังคม และปัญญา
ผสมผสานเข้
ผลลั
พธ์ : าด้วยกันเป็น
ความสามารถเกิ
ดสมรรถนะในการ
1)
ร้อยละ 100 ของโรงเรี
ยน
แก้่มปเป้
ญ
ั หาสถานการณ์
กลุ
าหมายการสอบในPISA 2022
ชีใช้วิตอประจ
าวัน้จเป็ากนพลเมื
งค์ความรู
PISA อเป็งดีนของ
สังคมไทยและสังคมโลก
แนวทาง
ต : (ร่าง) หลัากนการคิ
สูตรแกนกลาง
พัผลผลิ
ฒนาสมรรถนะด้
ดขั้นสูง
การศึกษาขั
้นพืน้ thinking)
ฐาน พุทธศักราช...
(higher
order
สูตรฐานสมรรถนะ
2)(หลัร้อกยละ
100 ของครูผู้ส:อน
Competency
based
โรงเรี
ยนกลุ่มเป้า–หมายการสอบ
Curriculum)
PISA
2022 มีความรู้ความเข้ากรอบ
ผลลัพธ์า:งการประเมิ
หลักสูตรแกนกลาง
โครงสร้
นสมรรถนะ
การศึก2022
ษาขั้นและน
พืน้ ฐาน
(หลัเป็กสูนตร
PISA
าไปใช้
ฐานสมรรถนะ
: Competencyด–
แนวทางพั
ฒนาสมรรถนะการคิ
Curriculum) เป็นกรอบ
ขัbased
้นสูงของ
กษาขั้นพืน้ นฐาน
ผูแนวทางให้
้เรียนให้พร้สอถานศึ
มรับการประเมิ
นาไปจั
ดทาหลั
สูตรสถานศึ
กษา บ
3)
ร้อยละ
100กของบุ
คลากรระดั
ให้มี ความสอดคล้
องกั
บบริบ้คทและ
เขตพื
น้ ทีก่ ารศึกษามี
ความรู
วาม
จุดาเน้กรอบโครงสร้
นของสถานศึางการประเมิ
กษา รวมทัง้ น
เข้
เป็นไปตามความสนใจและความ
สมรรถนะ
PISA 2022 สามารถเป็น
ถนัดอของผู
้เรียน บเคลื่อนการ
เครื
ข่ายในการขั
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
สมรรถนะ

กระทรวงศึกษาธิการ
สป. (ศทก.)

BR1202x04

โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่
การเรียนรู้แห่งชาติ
(National
Digital Learning
Platform)
ประจาปี
งบประมาณ 2565

เป้าหมาย : มีระบบดิจิทลั
ก.ย. 64 - ต.ค. 65
แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform) เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิรูปการศึกษา สามารถนามาใช้
ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ผลผลิต : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform)
ผลลัพธ์ :
1. เพือ่ พัฒนาระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform) ตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา
2. เพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ได้ ทุก
สถานที่ ทุกเวลา และทุกเครื่องมือ
3. เพือ่ รวบรวม คัดกรอง สื่อการ
เรียนรู้ทมี่ ีคุณภาพ ให้อยูใ่ นรูปแบบ

30,521,300

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1.4

งบประมาณ 2565 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ผลผลิต : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform)
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ผลลัเป้
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
พธ์าหมาย/ผลผลิ
:
ด
าเนินการตาม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 1. เพือ่ พัฒนาระบบดิ
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
งบประมาณ
เป้
า
หมายย่
อ
ย
จิทลั
แผนการปฏิ
รูป
โครงการ
(ได้
ม
ากกว่
า
1)
แพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้แห่งชาติ
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS
x.x
(National Digital Learning
โปรดระบุดา้ นที่
Platform) ตามแผนปฏิรูปประเทศ
เกีย่ วข้อง
ด้านการศึกษา
โครงการพัฒนา เป้
ประเทศไทยมี
กสูตร
2. าเพืหมาย
อ่ สนับ: สนุ
นการเรียนรูห้ตลัลอด
และส่งเสริมการ แกนกลางการศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
ชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ได้ ทุก
ใช้หลักสูตร
เป็
นกรอบแนวทางให้
สถานศึ
ษาอ
สถานที
่ ทุกเวลา และทุ
กเครื่อกงมื
การศึกษาขั้น
ขั3.้นเพื
พืน้ อ่ ฐานไปจั
ด
ท
าหลั
ก
สู
ต
ร
รวบรวม คัดกรอง สื่อการ
พืน้ ฐาน
สถานศึ
ตามความต้
องการ
เรียนรู้ทกมี่ ษาได้
ีคุณภาพ
ให้อยูใ่ นรู
ปแบบ
และบริ
บ
ทของแต่
ล
ะพื
น
้
ที
ทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้อ่ ย่พัาฒง นา
ผูกว้้เรีายงขวาง
นให้มีคและแลกเปลี
วามรู้ ทักษะ่ยนเรี
เจตคติ
ยนรู้
คุในลั
ณธรรม
จริ
ย
ธรรม
คุ
ณ
ลั
ก
กษณะชุมชนการเรียนรูษณะ
้
อัออนไลน์
นพึงประสงค์
ุขภาวะที
ด่ ีทงั้
นาไปสูมี่กสารเปิ
ดโอกาสให้
ด้ทุากนกาย
จิ
ต
สั
ง
คม
และปั
ญ
ญา
คนเข้ามาเรียนรู้ซึ่งจะลดความ
ผสมผสานเข้
า
ด้
ว
ยกั
น
เป็
น
เหลื่อมล้า และนาแหล่งข้อมูลสื่อ
ความสามารถเกิ
การเรียนรู้ใหม่เข้ดาสมรรถนะในการ
มาได้ และมีการ
แก้
ปญ
ั หาสถานการณ์
แลกเปลี
่ยนเรียนรู้กนั ใน
ชี4.วิตเพืประจ
องดีของ
อ่ เร่งรัาวัดนแก้เป็ปญ
ันพลเมื
หาความ
สัเหลื
งคมไทยและสั
ง
คมโลก
่อมล้าทางการศึกษา ในด้าน
ผลผลิ
: (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การสร้ตางโอกาสในการเข้
าถึง
การศึกษาขั
้นพืน้ เฐาน
พุทธศัทกี่ ราช...
ษาและมี
ทคโนโลยี
(หลับกสนุสูตนรฐานสมรรถนะ
:
สนั
การเรียนรู้ โดยเฉพาะ
Competency
–
based
อย่างยิง่ สาหรับผู้ทอี่ ยูใ่ นท้องถิ่น
Curriculum)
ห่างไกล และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่
ผลลั
พธ์ :าเป็
หลันกพิสูเตศษ
รแกนกลาง
มีความจ
การศึ
ก
ษาขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
(หลักสูตร
5. เพือ่ ติดตามพัฒนาการการ
ฐานสมรรถนะ
:
Competency
เรียนรู้ของผู้เรียน ในการนาความรู– ้
based
Curriculum) เป็นกรอบ
ไปใช้ในอนาคต
แนวทางให้สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ดทาหลั
สูตรสถานศึ
สป.ศธ.
BR1202x05 โครงการพัฒนา นเป้าไปจั
าหมาย
: มีรกะบบนิ
เวศการกษา
มิ.ย. 64 - ก.ย. 65
15,000,000
เสนอขอตั้ง
MS 1.5
ให้
ม
ี
ความสอดคล้
อ
งกั
บทและ
ระบบนิเวศการ เรียนรู้ทเี่ น้นการมีส่วนร่บวบริ
มและการ
งบประมาณในปี 65
นของสถานศึ
กษาส่ รวมทั
เรียนรู้ทเี่ น้นการมี จุสร้ดาเน้งสรรค์
นวัตกรรมที
่งผลต่อง้
เป็
น
ไปตามความสนใจและความ
ส่วนร่วมและการ คุณภาพการศึกษา
ถนั
น เวศการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์
ผลลัดพของผู
ธ์ : มี้เรีรยะบบนิ
นวัตกรรม
เน้นการมีส่วนร่วมและการ
การดาเนินการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
1. การระดมผู้ทมี่ ี ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทัง้ ในระบบและ
ความรู้
นอกระบบมีความรอบรู้ทจี่ าเป็น
ความสามารถ
(essential literacy) และ
ทางด้านวิชาการที่ สมรรถนะหลัก (Core
หลากหลายมาช่วย Comepency) ในการดารงชีวิต
ในการวิเคราะห์ การประกอบอาชีพและการร่วม
สังเคราะห์ และ พัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
ออกแบบการสร้าง
ระบบนิเวศการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การเชิงพืน้ ทีท่ ี่
เหมาะสม
2. การปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบ
บทบาท อานาจ
หน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับบุคลากร ครู
ผู้บริหาร และ
กฎระเบียบอื่น ๆ
ทีเ่ ป็นพลังในการ
ส่งเสริมเพือ่
การบูรณาการเชิง
พืน้ ที่ และ/หรือ
การยกเลิกกฎ
ระเบียบ ทีข่ ัดและ
เป็นอุปสรรคต่อ

ความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่
หลากหลายมาช่วย
ในการวิเคราะห์
และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ สังเคราะห์
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ออกแบบการสร้
ดาเนินงาน ***าง
ระบบนิเวศการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การเชิงพืน้ ทีท่ ี่
เหมาะสม
2.
การปรับฒปรุนาง
โครงการพั
แก้
ไขกฎหมาย
และส่
งเสริมการ
กฎระเบี
ใช้หลักสูยตบร
บทบาท
อานาจ
การศึกษาขั
้น
หน้
ทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
พืน้ าฐาน
กับบุคลากร ครู
ผู้บริหาร และ
กฎระเบียบอื่น ๆ
ทีเ่ ป็นพลังในการ
ส่งเสริมเพือ่
การบูรณาการเชิง
พืน้ ที่ และ/หรือ
การยกเลิกกฎ
ระเบียบ ทีข่ ัดและ
เป็นอุปสรรคต่อ
การดาเนินงาน
3. การประสาน
ความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนในการ
ร่วมมือกัน เพือ่
เป็นเครือข่าย
สนับสนุนการ
ดาเนินงาน เพือ่
การจัดทาระบบ
นิเวศการเรียนรู้ ที่
เป็นการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมแบบ
บูรณาการเชิง
พืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม

นอกระบบมีความรอบรู้ทจี่ าเป็น
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core
Comepency) ในการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพและการร่วม
พัฒนาสั
งคมอย่างยัง่ ยืตน/ผลลัพธ์
เป้าหมาย/ผลผลิ
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานไปจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ ที่ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีด่ ีทงั้
ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็น
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ :
Competency – based
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency –
based Curriculum) เป็นกรอบ
แนวทางให้สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
นาไปจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มี ความสอดคล้องกับบริบทและ
จุดเน้นของสถานศึกษา รวมทัง้
เป็นไปตามความสนใจและความ
ถนัดของผู้เรียน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐาน

BR1203

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
(1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต /นักศึกษาครูทมี่ ปี ระสิทธิภาพเทีย่ งตรง และลดความเหลื่อมล้า
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูทเี่ ป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของ
สาขาวิชาและพืน้ ที่
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชีว้ ัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพเี่ ลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพือ่
นาไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพเี่ ลี้ยงตามความต้องการ
จาเป็น
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ
(4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทงั้ สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทีเ่ น้นให้ครูมคี วามพร้อมทั งทางด้านวิชาการ เชีย่ วชาญวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครูเพือ่ นาไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
(5) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community &
Continuous Professional Development) และให้ความความสาคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่ /ครูทไี่ ม่มวี ุฒทิ างการศึกษา
(6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

- คุรุสภา
- สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
- สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างความเป็นเลิศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพเี่ ลี้ยง
เพือ่ เตรียมครูทมี่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีว้ ัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มสี มรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชีว้ ัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ลาดับ

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะวิชาชีพครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
MS1
MS2
MS3
MS4
MS5
MS6
MS7
MS8

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานปลัดกระทรวง อว./ BR1203X01 โครงการพัฒนา 1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
เม.ย.64 – มี.ค.65
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
รูปแบบ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย/
กระบวนการ
นักศึกษาครูทเี่ ป็นระบบกลางของ
ทปอ.
คัดเลือกบุคคลทีม่ ี ประเทศ
คุณลักษณะทีพ่ ึง 2. มีเครื่องมือวัดความถนัดความ
ประสงค์เข้าเรียน เป็นครูทมี่ ีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
ครูและการพัฒนา การประเมินผลและตัดสิน และ
เครื่องมือวัดและ จัดทาคลังข้อสอบของเครื่องมือวัด
ประเมิน
ดังกล่าว
คุณลักษณะความ 3. สถาบันผลิตครูนาระบบ
เป็นครู
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูทเี่ ป็น
ระบบกลางของประเทศ ไป
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลทีม่ ี
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์เข้าเรียนครู

15,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

โครงการการปฏิ
รูปอว.
กลไกและระบบการผลิ
ทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
ส1.านัชุดกงานปลั
ดกระทรวง
BR1203X02 ตครูโครงการพั
ฒนา 1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู
เม.ย.64 – ก.ย.65
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
ปรับปรุงหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
ผลิตครูตาม
แนวทางการจัดการศึกษาของ
แห่งประเทศไทย/ คุรุสภา/
สาขาวิชาและ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพืน้ ที่
สานักงาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
บริบทพืน้ ทีเ่ พือ่
โดยแบ่งเป็น
ศ./ สศศ. กศน.
สร้างความเป็นเลิศ 1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนือ่ ง) ทีเ่ น้นความ
ร่วมมือและการปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางทีม่ ี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
: สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู
คุรุสภา สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
กทม. สช.)
1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ทีเ่ น้นเชิง
บริบทและพืน้ ที่ (ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ.
อปท. กทม. สช.)
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีส่ ถาบันผลิตครูนาใช้ใน
การผลิตครูทมี่ ีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนทีต่ อบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ

13,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
าหมาย/ผลผลิ
ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
1.4เป้การผลิ
ตครูการศึตก/ผลลั
ษาพิเพศษ
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน (ผู้รับผิดชอบของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
: สานักงาน
***
โครงการ
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
กทม. สช.)
1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน 1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ทีเ่ น้นเชิง
บริบทและพืน้ ที่ (ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ.
อปท. กทม. สช.)
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีส่ ถาบันผลิตครูนาใช้ใน
การผลิตครูทมี่ ีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนทีต่ อบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ

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

BR1203X03

โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ
เม.ย.64 – ก.ย.66
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพเี่ ลี้ยง
2. กาหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินครูพเี่ ลี้ยงในหรือสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู
3. จัดทาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการและทักษะ
การนิเทศและการสอนของครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษา
4. การนาภาระงานการเป็นครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาไปนับเป็น
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบันผลิตครูนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบัน
ผลิตครูไปดาเนินการร่วมกับ
สถานศึกษา เพือ่ ผลิตครูทมี่ ีคุณภาพ

5,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS3

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

โครงการการปฏิ
รูปอว./
กลไกและระบบการผลิ
ทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
ส1.านัชุดกงานปลั
ดกระทรวง
BR1203X04 ตครูโครงการพั
ฒนา 1. จัดทากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน เม.ย.64 – ก.ย.67
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจา
และตัวชี้วัด ของอาจารย์ประจา
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพครู
/คุรุสภา
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบันผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบัน
ผลิตครู
4. จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครู
2. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X05 โครงการพัฒนา การกาหนดสมรรถนะข้าราชการครู ม.ค.-ธ.ค.64
เส้นทาง
และบุคลากรทางการศึกษา
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
การกาหนด
มาตรฐาน
ตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
กคศ.

BR1203X06

โครงการพัฒนา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา;
กิจกรรมการ
กาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับ
มาตรฐาน
ตาแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

1. การปรับปรุงระบบการประเมิน ม.ค.-ก.ย.65
การปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

10,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4

700,000

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS5

1,230,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7, MS8

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ
ทมี่ ีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X07 ตครูโครงการพั
ฒนา การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อน
เส้นทาง
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ความก้าวหน้าใน ของข้าราชการครูและบุคลากร
วิชาชีพของ
ทางการศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
สพฐ.

สพฐ.

BR1203X08

BR1203X09

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ม.ค.-ก.ย.65

ทีม่ าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1,050,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพือ่ ความ
เป็นเลิศตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
มาตรฐานวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

- ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการ
ต.ค.64-ก.ย.65
พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.พ.กาหนด
- มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ
- มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) สามารถขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพือ่ ความเป็นเลิศ (Human
Capital Excellence Center :
HCEC)
- มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ทีไ่ ด้รับ
การรับรองสามารถนาชั่วโมงการ
พัฒนาไปประกอบการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ

26,301,500

โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

- พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ต.ค.64-ก.ย.65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการปรับเปีย่ น
ไปสู่องค์กรดิจิทลั
- พัฒนา E-learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
โดยศูนย์ HCEC เป็นฐาน )
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/
ทัว่ ไป) จานวน 50,000 คน
- สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online โดย DEEP และ
ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

52,000,000

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS5

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การการจ้างงานและ
การสร้างงาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีทักษะทีต่ รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ส่วนราชการ

BR1204

2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
2.1 สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)

2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.)

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.)

2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

1.2 องค์กรในกากับ

2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) /

- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

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

2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร
2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
2.13 สถาบันคุณวุฒิวชิ 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 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ฯลฯ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูป

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่ น้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูป โดย ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐาน
ช่วงทีส่ อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคี วามพร้อมเข้าสู่อาชีพ

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (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 แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01

โครงการพัฒนา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพือ่
การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

เป้าหมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
กาลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตกาลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้สมรรถนะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตั ิให้มี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่ รงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ ผลิต
ภาพของทุนมนุษย์ด้านการคิด
วิเคราะห์ การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่ พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตั ิการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 429
แห่ง
2. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
รายการครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ

32,921,700

โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1

เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เป็น
กลไกสาคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ ผลิต
ภาพของทุนมนุษย์ด้านการคิด
การวิจัย ผลิตต/ผลลั
องค์คพวามรู
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ วิเคราะห์
เป้าหมาย/ผลผลิ
ธ์ ้
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
และนวั
ต
กรรม
การใช้
เ
ทคโนโลยี
ดาเนินการตาม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
เพือ่ พัฒนาอาชีพ รองรับ
แผนการปฏิรูป
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
อุตสาหกรรมในอนาคต สนับสนุน
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
เกีย่ วข้อง
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิ
ต
:
เป้าหมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
1.
สถาบัน นา ต
จัดสถานศึ
การอาชีกวษา/
ศึกษาในการผลิ
หลั
ก
สู
ต
รอาชี
ว
ศึ
ก
กาลังคนด้านอาชีวษาศึกระดั
ษาทุบกระดับ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พชั้นสูงและมี
และ
ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน
ระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ส
ายเทคโนโลยี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หรื
สายปฏิ
บตั ิการ
ไปจัณดภาพ
ในการ
ขับอเคลื
่อนการพั
ฒนาคุ
จัมาตรฐานการศึ
ดการเรียนการสอน
จ
านวน
กษาวิชาชีพ ให้429
แห่
ง
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
2.
สถานศึกษา/ สถาบัน พนาเพือ่
และกรอบมาตรฐานอาชี
รายการครุ
ภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั
้น
เพิม่ ศักยภาพและขี
ดความสามารถ
พืในการแข่
น้ ฐานตามหลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
งขันและการพัฒนา
ประกาศนี
พ.ศ.2562
ประเทศ 2.ยบัผลิตรวิ
ตกชาลัาชีงพคนด้
าน
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ประกาศนี
อาชีวศึกษาภาคการเกษตรยบัตร
วิอุชตาชี
พชั้นสูง และธุ
พ.ศ.2563
สาหกรรม
รกิจบริและ
การ
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี้สสมรรถนะ
าย
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู
เทคโนโลยี
ห
รื
อ
สายปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
าร
และคุณลักษณะของผู้เรียนโดยไปใช้
ในการขอเปิ
ดการเรี
ยนใน บตั ิให้มี
เน้นการเรียนรู
้ผ่านการปฏิ
สาขาวิ
ช
า/สาขางานใหม่
านวน
สมรรถนะวิชาชีพทีต่ รงกับจความ
429
แห่
ง
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
3.
สถานศึกษาน
่องมือองถิ่น
ประกอบการ
ชุมาเครื
ชนและท้
ประเมิ
น
มาตรฐานวิ
ช
าชี
และการประกอบอาชีพอิพสตาม
ระทัง้ ใน
หลั
วศึกณษาภาพ
ระดั3.บ เป็น
เชิงกปริสูตมรอาชี
าณและคุ
ประกาศนี
ตรวิชาชีฒพนาศั
และกยภาพ
กลไกสาคัญยบัในการพั
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
ชั
สูงไปใช้
และขีดความสามารถ เพิม่ ้นผลิ
ต
ในการทดสอบความรู
้
ภาพของทุนมนุษย์ด้านการคิด
ความสามารถนั
กศึกคษา
วิเคราะห์ การวิจกัยเรียผลินตนัองค์
วามรู้
จและนวั
านวนต429
แห่
ง
กรรม การใช้เทคโนโลยี
ผลลั
: ร้อยละของผู
เพือ่ พัพฒธ์ นาอาชี
พ รองรับ้สาเร็จ
การศึ
ก
ษาระดั
บ
อาชีวศึกสนั
ษาที
ผ่ ่านน
อุตสาหกรรมในอนาคต
บสนุ
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
ความรู
้
แ
ละ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ
ทัการปรั
กษะตามมาตรฐานวิ
ชาชีพ ร้อยละ
บโครงสร้างประเทศไทย
4.0
100
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
กระทรวงศึกษาธิการ
BR1204X02 โครงการพัฒนา เป้
มิ.ย. 64 - ก.ย. 64
58,670,700 โครงการทีไ่ ด้รับ
MS2
ระดัาหมาย
บปริญ:ญาตรีสายเทคโนโลยี
(สอศ.)
ศูนย์ความเป็นเลิศ 1.
กงานคณะกรรมการการ
จัดสรรตาม พรบ.
หรืสอานั
สายปฏิ
บตั ิการ ไปจัดในการ
ทางการ
อาชี
วศึกษามี
ศูนย์บริหจารเครื
ข่าย
64
จัดการเรี
ยนการสอน
านวนอ429
อาชีวศึกษา
การผลิ
แห่ง ตและพัฒนากาลังคน
(Excellent
อาชี
วศึกษากษา/
(Center
2. สถานศึ
สถาบัofน นา
Center)
Vocational
รายการครุภณ
ั Manpower
ฑ์มาตรฐานขั้น
Networking
พืน้ ฐานตามหลัManagement)
กสูตรระดับ
จประกาศนี
านวน 25ยบัแห่ตรวิ
ง ชาชีพ พ.ศ.2562
2.หลัสกานัสูตกรระดั
งานคณะกรรมการการ
บประกาศนียบัตร
อาชี
ลักสูตรระดัและ
บ
วิชาชีวศึพกชัษามี
้นสูงหพ.ศ.2563
ประกาศนี
ยบับตปริ
รวิชญาชีญาตรี
พชั้นสสูาย
ง ที่
หลักสูตรระดั
ได้
รับการพัหฒรืนาหลั
กสูตบรฐาน
เทคโนโลยี
อสายปฏิ
ตั ิการ ไปใช้
สมรรถนะ
ให้เกิยดนใน
กระบวนการ
ในการขอเปิเพืดอ่การเรี
เรี
ยนรู้ทชที่ า/สาขางานใหม่
นั สมัย สอดคล้อจงกัานวน
บ
สาขาวิ
กรอบคุ
429 แห่ณง วุฒิแห่งชาติ (NQF) และ
กรอบคุ
ณวุกฒษาน
ิอ้างอิ
งอาเซี
3. สถานศึ
าเครื
่องมืยอน
(AQRF)
ตรงตามความต้
งการของ
ประเมินมาตรฐานวิ
ชาชีพอตาม
สถานประกอบการ
หลักสูตรอาชีวศึกษาจานวน
ระดับ 25
สาขาวิ
ชา/สาขางาน
ประกาศนี
ยบัตรวิชาชีพ และ
3.
สานักงานคณะกรรมการ
ประกาศนี
ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
อาชี
วศึกษาพัฒนาสถานศึ
ในการทดสอบความรู
้ กษาสู่การ
เป็
นศูนย์ฝึกอบรม
ความสามารถนั
กเรีหรื
ยนอศูนันกย์ศึกษา
ทดสอบสมรรถนะบุ
จานวน 429 แห่ง คคลตาม
มาตรฐานอาชี
พ จานวน้ส25
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู
าเร็จแห่ง
ผลผลิต :

2. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ ให้เกิดกระบวนการ
ี่ นั สมัย สอดคล้
องกับพธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ เรียนรู
เป้้ทาทหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ิแห่งชาติ (NQF) และ เริ่มต้นและสิ้นสุด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** กรอบคุณวุฒของโครงการ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
โครงการ
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จานวน 25
สาขาวิชา/สาขางาน
3.
านักงานคณะกรรมการ
เป้าสหมาย
: 1.ยกระดับคุณภาพการ
อาชี
วศึกษาพั
กษาสู
จัดการอาชี
วศึฒกนาสถานศึ
ษาในการผลิ
ต ่การ
เป็
นย์ฝาึกนอาชี
อบรมวหรื
ศูนย์กระดับ
กาลันศูงคนด้
ศึกอษาทุ
ทดสอบสมรรถนะบุ
คคลตามและมี
ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน
มาตรฐานอาชี
25 แห่ง
สมรรถนะพร้อพมเข้จานวน
าสู่ตลาดแรงงาน
ผลผลิ
ขับเคลืต ่อ: นการพัฒนาคุณภาพ
1.
จานวนศูนย์บกริษาวิ
หารเครื
ายการ
มาตรฐานการศึ
ชาชีพอข่ให้
ผลิ
และพับฒกรอบคุ
นากาลัณงคนอาชี
ศึกษา
เชื่อตมโยงกั
วุฒิแห่งวชาติ
จานวน 25 แห่ง
และกรอบมาตรฐานอาชี
พ เพือ่
2.
กสูตรฐานสมรรถนะที
เพิม่ จศัานวนหลั
กยภาพและขี
ดความสามารถ ่
สอดคล้
องกั
ในการแข่
งขับนมาตรฐานอาชี
และการพัฒนาพตาม
กรอบคุ
ิแห่ตงกชาติ
(NQF)
ประเทศณ2.วุฒผลิ
าลังคนด้
าน และ
กรอบคุ
วุฒิอ้างอิงอาเซียน
อาชีวศึกณษาภาคการเกษตร
(AQRF)
ตรงตามความต้
องการของ
อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริ
การ
สถานประกอบการ
จานวน
25
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู
้สมรรถนะ
สาขาวิ
ชา/สาขางาน
และคุณ
ลักษณะของผู้เรียนโดย
3.
านวนศูยนรู
นย์้ผฝ่าึกนการปฏิ
อบรมครูบและ
เน้นจการเรี
ตั ิให้มี
ศูสมรรถนะวิ
นย์ประเมินชาชี
สมรรถนะบุ
คลตาม
พทีต่ รงกับคความ
มาตรฐานอาชี
พ จานวน 25สถาน
ศูนย์
ต้องการของตลาดแรงงาน
ผลลั
พธ์ : ชุมชนและท้องถิ่น
ประกอบการ
1.
สานักงานคณะกรรมการการ
และการประกอบอาชี
พอิสระทัง้ ใน
อาชี
วศึมกาณและคุ
ษาพัฒนาสถานศึ
เชิงปริ
ณภาพ 3.กษาใน
เป็น
สักลไกส
งกัดสาคั
านัญกงานคณะกรรมการการ
ในการพัฒนาศักยภาพ
อาชี
ษา ภาครัฐได้รเพิับม่ การ
และขีวศึดกความสามารถ
ผลิต
ยกระดั
บคุณนมนุ
ภาพสถานศึ
กษาใน
ภาพของทุ
ษย์ด้านการคิ
ด
กลุ
่มความเป็
นเลิจศัย (Excellent
วิเคราะห์
การวิ
ผลิตองค์ความรู้
Center)
และกลุการใช้
่มเครืเอทคโนโลยี
ข่ายการ
และนวัตกรรม
ผลิ
ฒนาก
งคนอาชี
เพือ่ ตพัและพั
ฒนาอาชี
พ าลั
รองรั
บ วศึกษา
of Vocationalสนับสนุน
อุ(Center
ตสาหกรรมในอนาคต
Manpower
Networking
การขับเคลื่อนยุ
ทธศาสตร์ชาติ และ
Management)
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
2.
สานัตก:งานคณะกรรมการการ
ผลผลิ
อาชี
วศึกษาพั
ฒนาหลั
1. สถานศึ
กษา/
สถาบักนสูตนรระดั
า บ
ประกาศนี
ยบัวตศึรวิกชษาาชีระดั
พชั้นบสูง ที่
หลักสูตรอาชี
ได้
รับการปรั
ประกาศนี
ยบับตปรุ
รวิงชและพั
าชีพชัฒ้นนา
สูง และ
หลั
ตรฐานสมรรถนะ
เพือ่ ให้เกิด
ระดักบสูปริ
ญญาตรีสายเทคโนโลยี
กระบวนการเรี
ที่ นั ดสมัในการ
ย
หรือสายปฏิบตั ยิกนรู
าร้ทไปจั
สอดคล้
บกรอบคุณจานวน
วุฒิแห่ง429
ชาติ
จัดการเรีอยงกันการสอน
(NQF)
แห่ง และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซี
ยน (AQRF)
ตรงตามความ
2. สถานศึ
กษา/ สถาบั
น นา
ต้รายการครุ
องการของสถานประกอบการ
ภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั้น
3.
านักงานคณะกรรมการการ
พืน้ สฐานตามหลั
กสูตรระดับ
อาชี
วศึกษาพั
ีสมรรถนะ
ประกาศนี
ยบัตฒรวินาครู
ชาชีทพมี่ พ.ศ.2562
ตรงตามความต้
องการของสถาน
หลักสูตรระดับประกาศนี
ยบัตร
ประกอบการ
ง้ มีใบรัและ
บรองผล
วิชาชีพชั้นสูง รวมทั
พ.ศ.2563
การประเมิ
นสมรรถนะบุ
หลักสูตรระดั
บปริญญาตรีคคลตาม
สาย
มาตรฐานอาชี
จากสถาบั
คุณไปใช้
วุฒิ
เทคโนโลยีหรือพสายปฏิ
บตั ิกนาร
วิในการขอเปิ
ชาชีพ ตรงตามระดั
ทีส่ าเร็จ
ดการเรียบนใน
การศึ
หรือใบอนุญาตประกอบ
สาขาวิกชษาา/สาขางานใหม่
จานวน
อาชี
จากหน่วยงานที่
429พแห่(License)
ง
มี3.อสถานศึ
านาจในการรั
บรองมาตรฐาน
กษานาเครื
่องมือ
อาชี
พ นมาตรฐานวิชาชีพตาม
ประเมิ
4.
งานคณะกรรมการ
หลัสกานั
สูตกรอาชี
วศึกษา ระดับ
อาชี
วศึกษาพั
กษาสู่การ
ประกาศนี
ยบัตฒรวินาสถานศึ
ชาชีพ และ
เป็
นศูนย์ฝึกยอบรม
ประกาศนี
บัตรวิชหรื
าชีอพศูชัน้ ย์สูงไปใช้
ประเมิ
นสมรรถนะบุค้ คลตาม
ในการทดสอบความรู
มาตรฐานอาชี
ความสามารถนัพกเรียน นักศึกษา
จานวน 429 แห่ง
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้สาเร็จ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

ประกอบการ รวมทัง้ มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบ
จากหน่
วยงานที
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ อาชีพเป้า(License)
หมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
พธ์ ่
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
บรองมาตรฐาน
ดาเนินการตาม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** มีอานาจในการรั
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
อาชีพ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
4. สานักงานคณะกรรมการ
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เกีย่ วข้อง
เป็นศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ประเมิ
นสมรรถนะบุ
เป้าหมาย
: 1.ยกระดัคบคลตาม
คุณภาพการ
มาตรฐานอาชี
จัดการอาชีวศึกพษาในการผลิต
กาลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับ
ให้มีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
และกรอบมาตรฐานอาชี
พ เพือ่
กระทรวงศึกษาธิการ
BR1204X03 โครงการขยาย
เป้าหมาย :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
61,767,000 โครงการทีไ่ ด้รับ
MS3
เพิ
ม
่
ศั
ก
ยภาพและขี
ด
ความสามารถ
(สอศ.)
และยกระดับการ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีปริมาณ
จัดสรรตาม พรบ.
ในการแข่
ฒนาภาคี
จัดการ
ผู้เรียนอาชีงขัวศึนกและการพั
ษาระบบทวิ
64
ประเทศ
2.
ผลิ
ต
ก
าลั
ง
คนด้
าน
อาชีวศึกษาทวิ
เพิม่ ขึ้น 2. พัฒนากระบวนการ
อาชี
ศึกษาภาคการเกษตร
ภาคีสู่คุณภาพ
บริหวารจั
ดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
อุ
ต
สาหกรรม
รกิจบริการ
มาตรฐาน
ภาคี 3. ส่งเสริและธุ
มผู้ประกอบการและ
มุทุ่งกเน้
น
การพั
ฒ
นาความรู
ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมจั้สมรรถนะ
ด
และคุ
ลักษณะของผู
้เรีย4.นโดย
อาชีวศึณกษาระบบทวิ
ภาคี
เน้
การเรี
้ผ่านการปฏิ
ส่งนเสริ
มค่ายนินรู
ยมการเรี
ยน บตั ิให้มี
สมรรถนะวิ
ช
าชี
พ
ที
ต
่
รงกั
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีบ5.ความ
ต้ส่งอเสริ
งการของตลาดแรงงาน
สถาน
มการจัดการเรียนการสอน
ประกอบการ
ชุ
ม
ชนและท้
อ
งถิ่น
ระบบทวิภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
และการประกอบอาชี
พ
อิ
ส
ระทั
เรียนรู้และระบบเครือข่าย ง้ ใน
เชิ
งปริมาณและคุณภาพ 3. เป็น
สารสนเทศ
กลไกส
ผลผลิตาคั: ญในการพัฒนาศักยภาพ
และขี
ดความสามารถ
เพิม่ ผลิวศึตกษา
1) สถานศึ
กษาทีจ่ ัดการอาชี
ภาพของทุ
น
มนุ
ษ
ย์
ด
า
้
นการคิ
ด
ระบบทวิภาคี
วิ2)เคราะห์
การวิ
จ
ย
ั
ผลิ
ต
องค์
ค
ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู วามรู้
และนวั
นิเทศก์ ตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพื
พ รองรับ
3) อ่ ครูพัฝฒึกนาอาชี
ในสถานประกอบการ
อุ4)ตครู
สาหกรรมในอนาคต
บสนุน
บุคลากรทางการศึสนั
กษาของ
การขั
บ
เคลื
อ
่
นยุ
ท
ธศาสตร์
ช
าติ และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
การปรั
บ
โครงสร้
า
งประเทศไทย
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและ 4.0
ผลผลิ
ภาคใต้ตซ:ึ่งมีความพร้อมในการ
1.
ษา/ สถาบัปนแบบทวิ
นา
จัดสถานศึ
การเรียกนการสอนรู
หลั
ก
สู
ต
รอาชี
ว
ศึ
ก
ษา
ระดั
บ
ภาคีในสถานศึกษา
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
ชั
น
้
สูง และ
ผลลัพธ์ :
ระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ส
ายเทคโนโลยี
1) สถานศึกษาทีจ่ ัดการอาชีวศึกษา
หรื
อสายปฏิ
ระบบทวิ
ภาคีบตั ิการ ไปจัดในการ
จั2)ดการเรี
ย
นการสอน ภจาคี
านวน
ครูผู้สอนระบบทวิ
ครู 429
แห่
ง
นิเทศก์
2.
กษา/ สถาบัน นา
3) สถานศึ
ครูฝึกในสถานประกอบการ
รายการครุ
ภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั
้น
4) ครู บุคลากรทางการศึ
กษาของ
พืสถานศึ
น้ ฐานตามหลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
กษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ประกาศนี
บัตรวิชาชี
พ พ.ศ.2562
ภาคเหนือ ยภาคตะวั
นออก
และ
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ประกาศนี
ยบัตร
ภาคใต้ซึ่งมีความพร้อมในการ
วิจัชดาชี
พชั้นยสูนการสอนรู
ง พ.ศ.2563
และ
การเรี
ปแบบทวิ
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
สาย
ภาคีในสถานศึกษา
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ ไปใช้
ในการขอเปิดการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จานวน
429 แห่ง
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมิ
นผลแห่
3. สถานศึกษาน
าเครืงชาติ
่องมือ(eMENSCR)
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา
จานวน 429 แห่ง
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้สาเร็จ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 12

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยัง่ ยืน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยัง่ ยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยัง่ ยืน
(3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่ การสร้างความเชือ่ มัน่ และการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)

BR1205

- สำนักงบประมำณ (สงป.)

กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.)

กองกฎหมำย (กกม.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

- สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

- สถำบันอุดมศึกษำ

- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

- ทีป่ ระชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- สำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ (สอวช.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (สป.ดท.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนทีม่ คี ุณภาพ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

รูปแบบกำรเรียนรู้ทหี่ ลำกหลำยเพือ่ กำรพัฒนำทักษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีย่ ดื หยุ
มกรำคม
น่ ) 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในลักษณะ demand side financing

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณทีเ่ อื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ให้เกิดธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (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 แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) BR01205X01 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่ กำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสังคม
(Grand Challenge
Platform) โปรแกรม 8
สังคมสูงวัย

เป้ำหมำย
ต.ค. 63-ก.ย. 65
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสให้คน
เกษียณหรือผู้สูงอำยุ (60
ปีขึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแห่งกำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกั ษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทักษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยให้ตรง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
6. นำทักษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเป็นช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย

จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรกำร ต.ค 64-ก.ย. 65
เรียนรู้รำยวิชำจำก
Thai-MOOC (นับ Active
Account) 460,000 คน

BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่ กำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 2 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพือ่ กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปิด
(Thai-MOOC) ระยะที่ 5

200,000,000 โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

45,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 1.1

MS1.1

ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4.3.4 กำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่ กำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกิกรรม
่ยนเกษี
จกรรม1 4เปลีกำรศึ
กษำยณ
เป็งนบูพลั
ง
เชิ
รณำกำรกั
บกำร
เป็นกำรขับเคลื่อน
ทำงำน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสังคม
(Grand Challenge
Platform) โปรแกรม 8
สังคมสูงวัย

เป้ำกำรศึ
หมำยกษำเชิงบูรณำกำร ต.ค 64-ก.ย. 65
4.
บสนุ
นกำรเตรียม
กั1.บสนั
กำรท
ำงำน
ควำมพร้
อมเข้ตำสู(Output)
่สังคมสูง
1) ผลผลิ
วัยของผู
ไทย
(1)
ได้หลั้สกูงสูอำยุ
ตรตำม
2. สร้ำงโอกำสให้
แพลตฟอร์
ม CWIEคนและ
เกษียModel
ณหรือผูType
้สูงอำยุA(60
EEC
ขึ้นไป)10มีแหลั
รงจูกงสูใจเข้
สู่
จปีำนวน
ตร ำ(2)
สังโคมแห่
งกำรเรีำเนิยนรู
้
ได้
มเดลกำรด
นกำร
3. ผู้สดูงหลั
วัยมีกทสูกัตษะในกำร
กำรจั
ร CWIE
ประกอบอำชี
พ Type A
และ
EEC Model
4.พั
ฒนำทั1 กโมเดล
ษะกำรผลลัพธ์
จำนวน
ประกอบอำชีพ(1)ของผู้
(outcome)
เกษียณและผู
วัยให้ตรง
สถำบั
นอุดมศึ้สกูงษำมี
ควำมต้
หลั
กสูตอรทีงกำรของ
ต่ รงตำมควำม
ต้ตลำดแรงงำน
องกำรของสถำน
5. สร้ำงโอกำสให้
กษียณ
ประกอบกำร
(2)ผู้เสถำน
ดูแลตนเองได้แบละคุ ลำกรทีม่ ี
ประกอบกำรมี
ตำมทัก(3)ษะ
คุประกอบอำชี
ณภำพและศัพกได้ยภำพ
6.บัณนำทั
ฑิตกมีษะเฉพำะทำง
งำนทำ เกิดกำร
้เกษียณเป็
ช่องทำง
จ้ของผู
ำงงำนในพื
น้ ที่นประชำชน
มีถ่ำรยทอดประสบกำรณ์
ำยได้ มีคุณภำพชีวิตเพือ่
พัฒนำคนรุ่นนใหม่
และควำมเป็
อยูท่ ดี่ ี ส่งผล
ดีต่อเศรษฐกิจในพืน้ ที่ EEC
และยกระดับสู่ประเทศที่
มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
2) ผลผลิต (Output)
(1) ทรำบปัจจัยแห่ง
ควำมสำเร็จของหลักสูตร
CWIE และมีแนวปฏิบตั ิทดี่ ี
(Good Practices) (2)
ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนหลักสูตร CWIE
ต่อฝ่ำยนโยบำยและ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่
เกีย่ วข้อง ผลลัพธ์
(outcome) (1) หลักสูตร
กำรศึกษำทีเ่ ป็น
Competency-based (2)
บัณฑิตมีสมรรถนะ
สอดคล้องควำมต้องกำร
กำลังคนของตลำดงำน
(Demand Driven) (3)
หลักสูตร/สำขำวิชำ ตรง
กับควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร

9,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(กคอ.)

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X04 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่ กำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกิกรรม
่ยนเกษี
จกรรม1 6เปลี
กำรพั
ฒนำยณ
เป็นพลัง
มำตรฐำนและคุ
ณภำพ
กำรขับบเคลื
่อนกษำ
กำรศึเป็กนษำระดั
อุดมศึ
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิต
วิจัยและนวัตกรรม โดย
และพัฒนำกำลังคนใน
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
ลักษณะ demand side
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
financing
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
กิจกรรม : 1. หลักเกณฑ์
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
กำรจัดสรรงบประมำณ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
กำลังคน (Demand-side
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสังคม
Financing)
(Grand Challenge
กิจกรรม : 2 ระบบ
Platform) โปรแกรม 8
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
สังคมสูงวัย
แบบบูรณำกำรเพือ่ มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

เป้1)ำหมำย
บัณฑิตได้รับ
ต.ค. 64-ก.ย. 65
1. สนักบษำที
สนุนม่ กำรเตรี
ยม
กำรศึ
ีคุณภำพมี
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังยคมสู
มำตรฐำนผลกำรเรี
นรู้ ง
วัยของผู
ตำมที
ม่ ุ่ง้สหวัูงอำยุ
งเป็นไทย
ทีย่ อมรับ
2. สร้ำบงโอกำสให้
คน บ
ในระดั
ชำติและระดั
เกษียณหรือผู้สูงอำยุ (60
สำกล
ปีข2)ึ้นมีไป)ระบบกำรส่
มีแรงจูงใจเข้
งเสริำมสู่
สังคมแห่
กำรเรี
ยนรูงกำรเรี
้ตลอดชียนรู
วิต้ ใน
3. ผูบ้สูงอุวัดยมศึ
มีทกกั ษำษะในกำร
ระดั
ประกอบอำชีพ
เป้ำหมำย : กำร
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
4.พัฒนำทักษะกำร
ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรเงิน
ประกอบอำชีพของผู้
งบประมำณแผ่นดิน
เกษียณและผู้สูงวัยให้ตรง
อุดหนุนสถำบันอุดมศึกษำ
ควำมต้องกำรของ
เป็นระบบงบประมำณ
ตลำดแรงงำน
แบบบูรณำกำรทีม่ ุ่งเน้น
5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เกษียณ
ผลสัมฤทธิ์ทมี่ ี
ดูแลตนเองได้และ
ประสิทธิภำพและ
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
6. นำทักษะเฉพำะทำง
งบประมำณให้สนองด้ำน
ของผู้เกษียณเป็นช่องทำง
อุปสงค์เป็นหลัก
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
(Demand-side
พัฒนำคนรุ่นใหม่
Financing)

BR01205X06 ระบบงบประมำณทีเ่ อื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม
กิจกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บูรณำกำรเพือ่ มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำน ววน.

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน.
แบบบูรณำกำรทีม่ ุ่ง
ผลสัมฤทธิ์เป็นกำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทุน
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปีทผี่ ่ำนมำ
(Revised) 2) เพิม่ หรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced)
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทมี่ ี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ทีม่ ี
อยูอ่ ย่ำงจำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปัญหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทุนส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพือ่ ใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยึด
หลักควำมคล่องตัวและ
ยืดหยุน่ อีกทัง้ มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ

ต.ค. 63-ก.ย. 64

26,200,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

5,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จำเป็น)

MS 1.2

ไม่ระบุ โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 2.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่ กำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสังคม
BR01205X07 ระบบงบประมำณที
(Grand Challengeเ่ อื้อต่อ
กำรพั
ฒนำงำนวิ
จัยและ8
Platform)
โปรแกรม
นวั
ตกรรม
สังคมสู
งวัย
กิจกรรม 2 ระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
BR01205X08 ปรับระบบกำรสรรหำ
อุดมศึกษำ ฯ
ผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนธรรมำภิ
ให้เกิดธรรมำภิบำล
บำล
โปร่งใส ตรวจสอบได้
กิจกรรม 1 ประกำศ
กระทรวงแนวปฏิบตั ิเพือ่ ให้
เป็นไปตำมหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำและเปิดเผยผล
กำรดำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบตั ิ

กำรจัดสรรในปีทผี่ ่ำนมำ
(Revised) 2) เพิม่ หรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือ
กรณีเป็นการ
เป้าบหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลังพธ์
ระยะเวลา
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
วงเงินงบประมาณ
ปรั
ปรุงงบประมำณไปยั
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
งบประมาณ
เป้
า
หมายย่
อ
ย
แผนงำนใหม่ (Replaced)
แผนการปฏิรูป
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์ทมี่ ี
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS
x.x
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
โปรดระบุดา้ นที่
งบประมำณด้ำน ววน. ทีม่ ี
เกีย่ วข้อง
อยูอ่ ย่ำงจำกัดสำมำรถ
เป้
สร้ำำหมำย
งผลงำน ตอบโจทย์ใน
1.
สนับไสนุ
กำรแก้
ขปันญกำรเตรี
หำของยม
ควำมพร้
อ
มเข้
ำสู่สังคมสู
ประเทศได้ในเวลำที
่ ง
วัเหมำะสม
ยของผู้สูงตลอดจนมี
อำยุไทย กลไก
2.
สร้ำงโอกำสให้
ของกองทุ
นส่งเสริคมน
เกษี
ย
ณหรื
อผู้สวิจูงอำยุ
วิทยำศำสตร์
ัย และ(60
ปีนวัขตึ้นกรรมเพื
ไป) มีแรงจู
ง
อ่ ใช้ใใจเข้
นกำรำสู่
สับริงคมแห่
ง
กำรเรี
ย
นรู้ ด
หำรงบประมำณโดยยึ
3.
ผู
ส
้
ง
ู
วั
ย
มี
ท
ก
ั
ษะในกำร
หลักควำมคล่องตัวและ
ประกอบอำชี
ยืดหยุน่ อีกทัง้พมีระบบกำร
4.พั
นำทั
กษะกำร ดตำม
บริหฒำรจั
ดกำรและติ
ประกอบอำชี
พของผู้
และประเมินผลแผนงำน/
เกษี
ย
ณและผู
้สูงวัยให้อตมูรงล
โครงกำรผ่ำนระบบข้
ควำมต้
อ
งกำรของ
สำรสนเทศวิจัยและ
ตลำดแรงงำน
นวัตกรรมแห่งชำติด้วย
5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
6. นำทักษะเฉพำะทำง
ระบบกำรบริ
หำรจั
25,000,000 โครงกำรทีไ่ ด้รับ
MS 2.1
ด้ำนสื่อสำรมวลชน
ของผู้เกษียณเป็
นช่ดอกำร
งทำง ต.ค. 63-ก.ย. 64
และติ
ดตำมประเมินผลเพือ่
จัดสรรตำม พรบ.
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
OKRs
ผ่ำนระบบข้
64
พัฒนำคนรุ
่นใหม่ อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS)
ทีส่ นับสนุนกำรบริหำร
งบประมำณทัง้ ในส่วนของ
กำรยืน่ คำของบประมำณ
กำรจัดสรรงบประมำณ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs
ร่ำงประกำศกระทรวง เรื่อง
แนวปฏิบตั ิตำมหลักธรร
มำภิบำลใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปิดเผยผลกำรดำเนินกำร
ตำมแนวปฏิบตั ิ ตำมมำตรำ
9 ประกอบมำตรำ 10
แห่งพระรำชบัญญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ต.ค. 63-ก.ย. 64

ไม่ระบุ

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.1

