
 
 
 
 
 
 

12 แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา 



12. การศึกษา

 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับ

ปฐมวัย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ

และได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

2. เด็กและเยาวชนท่ีมีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานได้รับการป้องกันเฝ้า

ระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กท่ีหลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นท่ีเหมาะสม 

3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพ้ีนฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน

4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

1 มีหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทุก

ระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพข้ันสูงได้

2 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความ

ถนัดและความสนใจ (Active leraning)

3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับท่ีเน้นการปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ 

(Assessment for Learning)

4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ท่ีจ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล

5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความ

เป็นครู

2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ

3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเล้ียงเพ่ือเตรียมครูท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

4. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและช้ีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะ

5. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามความต้องการจ าเป็น

6. การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู

8. การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ท่ีเน้นการฝึก

ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 

3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

 BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก

จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ

2. ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัย 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 - ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์

 - ส ำนกังำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

ประชากรวัยแรงงานมทีักษะพ้ีนฐานดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเปน็ตอ่การท างาน มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พืน้ฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และท ำกำรจัดเกบ็และรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทกุ 3 ปี มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัยไปจนถึงระดบัการศึกษาขึน้
พ้ืนฐานไดร้ับการปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเดก็ทีห่ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรือพัฒนาทักษะทีจ่ าเปน็ทีเ่หมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

พัฒนำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กใหเ้ข้ำถึงกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำขั้น
พืน้ฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำใหก้ลับเข้ำศึกษำต่อ/พัฒนำทกัษะในกำรประกอบ
อำชีพทีเ่หมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

BR1201

1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี ทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้ับการดแูละและส่งเสริม
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิและไดร้ับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หรือระดบัสูงกว่าอยา่งเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อยา่งน้อยจนจบการศึกษาภาคบงัคับ และไดร้ับการพัฒนาทักษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีักษะดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยคุปจัจุบนั 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความร่วมมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ภาคเอกชน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้ับ
การดแูลและส่งเสริมพัฒนาการและไดร้ับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษาในระดบัทีสู่งขึน้

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวทีข่ำดแคลนทนุทรัพย ์ผู้พิกำร ด้อยโอกำส ใหไ้ด้รับกำร
พัฒนำทีส่มวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x01 โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
เพือ่ส่งเสริม
โอกำสและ
พัฒนำกำรทีส่มวัย
กอ่นเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ  เพือ่
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนบัสนนุ รวมทัง้
ส่งต่อให้
หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กใน
ครอบครัวทีข่ำดแคลนทนุทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพัฒนำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเส่ียงทีผ่่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนบัสนนุ 
ใหไ้ด้รับกำรพัฒนำทีส่มวัย

มค.65 - ธ.ค.65 6,452,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 1.1

มีระบบฐำนข้อมูลแบบเปดิ (Open Data) และระบบกำรติดตำมเด็กและเยำวชนนบัต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัย
ท ำงำน นบัต้ังแต่ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษำ (School Readiness Survey) กำรส ำรวจและประเมินทกัษะ
ควำมพร้อมของเยำวชนในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐำนข้อมูลและกำร
ติดตำมในหลำยมิติของคุณภำพชีวิต

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

สนบัสนนุกำรแกไ้ขปญัหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอยำ่งยัง่ยนืและสอดคล้องกบับริบทของ
พืน้ที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส

มกีารสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสกสศ. BR1201x02 ระบบกำรดูแล
และส่งต่อ (Smart
 Referral 
System) 
กลุ่มเปำ้หมำยของ
 กสศ.

สร้ำงระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
ข้อมูลกบัหนว่ยงำนทีม่ีภำรกจิ
รับผิดชอบร่วมกนั โดยมีเปำ้หมำย
ในกำรท ำกบัเด็กกลุ่มเปำ้หมำย 
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65 19,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.1

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x03 โครงกำรพัฒนำ
ระบบติดตำมและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำ
สังกดัองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เด็กและเยำวชนทีไ่ม่ได้รับกำรศึกษำ
 หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ได้รับควำมช่วยเหลือใหไ้ด้เข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ทกัษะอำชีพ

มีค. 64- ก.ย. 65          4,879,500 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.1, MS 2.2

สพฐ. BR1201x04 โครงกำร
ขับเคล่ือน
นโยบำยกำร
แกป้ญัหำเด็กทีอ่ยู่
นอกระบบ
กำรศึกษำและเด็ก
ออกกลำงคันให้
กลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ

 - ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเปำ้หมำย
อำย ุ3 – 18 ป ีได้รับกำรศึกษำ
อยำ่งเทำ่เทยีมทัว่ถึงและตรงตำม
ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ฐำน
 - จ ำนวนประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเปำ้หมำยอำย ุ3 -18 ป ีทีจ่บ
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

ต.ค.64-ก.ย.65        25,677,800 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x05 สนบัสนนุกำร
พัฒนำครูนอก
ระบบกำรศึกษำ

กำรพัฒนำครูเพือ่ท ำงำนต่อ
กลุ่มเปำ้หมำยเด็กทีห่ลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำจ ำนวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65 22,773,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x06 โครงกำรประเมิน
ศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัย
แรงงำน (Adult 
Skills Survey) 
ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์

โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult 
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทกุ 3 ป ีโดยท ำงำน
ร่วมกบัธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรส ำรวจ ส ำรวจทกัษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จ ำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทัว่
ประเทศ น ำผลทีไ่ด้ไปท ำกำร
วิเครำะหแ์ละหำวิธีพัฒนำแนวทำง
พัฒนำทกัษะแรงงำนไทยต่อไป

มค.64-ก.ย.65 10,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 3.1

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบใหก้ลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกัษะกำรประกอบอำชีพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส

กสศ. BR1201x07 โครงกำรระบบ
สำรสนเทศเพือ่
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 3.0 
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชำกร
กลุ่มเปำ้หมำย
ผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

ได้ระบบสำรสนเทศเพือ่ควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำทีค่รอบคลุม 
เด็กยำกจน ยำกจนพิเศษ และเด็ก
ทีห่ลุดออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65 9,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

M.S.4.1

กสศ. เปน็เจ้ำภำพหลัก และ
รับผิดชอบร่วมกบั มท. ศธ. สธ.
 พม. กค. รง.

BR1201x08 โครงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลพหมุิติ 
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปดิ 
(Open Data) ของ
เด็กกลุ่มยำกจน 
ด้อยโอกำสต่ำงๆ 
แบบระยะยำว 
(Longitudinal 
Data) ทัง้ใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดท ำระบบฐำนข้อมูลพหมุิติของ
กลุ่มเปำ้หมำย กสศ. เปน็กำรส ำรวจ
เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กทีม่ี
ควำมเส่ียงหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยำกไร้ จ ำนวน 2 ระบบ  และ
พัฒนำจัดท ำฐำนข้อมูลส ำรวจ
สถำนะควำมเหล่ือมล้ ำและ
คุณภำพของทรัพยำกรมนษุย ์
(human capital) ของไทยอยำ่ง
ต่อเนือ่ง โดยเร่ิมจัดท ำระบบเกบ็
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอยำ่ง

มค 64 - กย.65 31,500,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนนิกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำดเล็ก
ทีไ่ม่สำมำรถควบ
รวมได้ และ
โรงเรียนในพืน้ที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนนิกำรน ำร่อง

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับ
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ 
Isolated School รวมถึงท ำคู่มือ
กำรปฏบิติังำนใหก้บัหนว่ยงำน
เพือ่ใหเ้หน็ถึงสภำพของทรัพยำกร
ขั้นพืน้ฐำนทีจ่ ำเปน็ของโรงเรียน

มค 64 - กย.65 20,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.2

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)

3.ชุดโครงกำรกำรจัดท ำระบบบรูณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสสพฐ. เปน็ผู้รับผิดชอบหลัก 
และด ำเนนิกำรร่วมกบั กสศ.

BR1201x10 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนนิกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำดเล็ก
ทีไ่ม่สำมำรถควบ
รวมได้ และ
โรงเรียนในพืน้ที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนนิกำรน ำร่อง

มค.64-ก.ย.65 80,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

จัดท ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ ำสุด
ส ำหรับโรงเรียนทีจ่ะสำมำรถ
ด ำเนนิกำรเรียนกำรสอนได้อยำ่งมี
คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน 
และโครงสร้ำงพืน้ฐำนของโรงเรียน
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทีเ่ปน็
บรรทดัฐำนของประเทศและแนว
ปฏบิติัทีดี่ระหว่ำงประเทศ กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ใหแ้กโ่รงเรียน  โดย กสศ. ท ำงำน
ร่วมกบั สพฐ. ในกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล จัดท ำคู่มือกำรปฏบิติังำน 
และด ำเนนิกำรน ำร่องเพือ่ยกระดับ
คุณภำพขั้นพืน้ฐำนของโรงเรียน
เปน็จ ำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กทีไ่ม่สำมำรถควบรวมได้ 
(protected schools) 1,247 โรง 
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในทีห่ำ่งไกล (isolated 
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5 
แสนบำท)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  1. หนว่ยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 2. หนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องในการจัดการศึกษา

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

           - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ฯลฯ)
              (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เปน็ต้น)     2.4 กระทรวงสาธารณสุข  

           - ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        

           - ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากบั     2.7 กระทรวง การทอ่งเทีย่วและกฬีา            

           - ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกจิ:สถาบนัการบนิพลเรือน) 

           - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

     2.10 ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)
มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่นน้การปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)
มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ทีจ่ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนดัและ
ความสนใจรายบคุคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เปา้หมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5) มีระบบนเิวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่นน้การมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)
 มีหลักสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทศันห์ลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative 
Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนดัและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)
มีการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้ใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะหลักและการ
พัฒนาตนเองตามความถนดัและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
ผู้เรียนทุกระดบัมคีวามรอบรู้ทีจ่ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ด ารงชวีิต การประกอบอาชพีและการร่วมพัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 BR1202
1. ผู้เรียนทุกระดบัเปน็ผู้มคีวามรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มทีักษะในการด ารงชวีิตในโลกยคุใหม ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมอืงทีต่ืน่รู้
 มคีวามรับผิดชอบ และมจีิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารยม์สีมรรถนะดา้นการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มจีิตวิยาการเรียนรู้ สื่อและการใชส้ื่อ  
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมนิการเรียนรู้ตามสภาพจริง มคีวามศรัทธาในวิชาชพีและความเปน็ครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามสีมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ดา้นหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มภีาวะผู้น าทางวิชาการ
 มจีิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมมีนุษยส์ัมพันธ์ทีด่ใีนการร่วมมอืกับบคุคล หน่วยงานและชมุชนในการส่งเสริม
และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทีป่ลอดภยัส าหรับผู้เรียน



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x01 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        35,290,400 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.1
MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 MS1.5  MS1.2 
MS1.3  

MS1.4  MS1.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x02 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        93,921,800 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.3โครงการการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ระดับชาติเปน็
กลไกขับเคล่ือน
การยกระดับการ
เรียนการสอน 
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ชั้น ป.6 
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนยั 
ปงีบประมาณ 
2564)

เปา้หมาย : มีข้อสอบทีเ่ปน็
มาตรฐานและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนนิการทดสอบ และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนทีจ่ะจบชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่6 (ป.6) หรือ
เทยีบเทา่ ในสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทกุสังกดั ซ่ึง
ผลการทดสอบใช้เปน็ข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหดี้ยิง่ขึ้น
ผลผลิต : 
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนยั จ านวน 4 ชุด 
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนยั
 O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 ชุด 
3. มีครูเข้ารับการพัฒนาเปน็ผู้
ตรวจข้อสอบอัตนยั O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6 
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนยั O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น 
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปกีารศึกษา 
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง 
(Content Validity) ความเทีย่ง 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ค่าความยาก 
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
ผลลัพธ์ : 
1. ผลประเมินจากการทดสอบด้วย
เคร่ืองมือวัดฯ ทีผ่ลิตและพัฒนาขึ้น
มีความเชื่อถือได้
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 
น าข้อมูลผลคะแนนสอบไปใช้
ประโยชน ์เช่น พัฒนาตนเอง 
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ขอรับ
ทนุการศึกษา ฯลฯ 
3. สถานศึกษาน าผลคะแนนสอบ
ของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานและสาระการ
เรียนรู้ไปใช้ในการก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4. ผู้บริหารการศึกษาทกุระดับ มี
ผลคะแนนการสอบทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดการนโยบาย
ทางการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปน็ตัวชี้วัดในการก ากบั
ติดตามผลการพัฒนาการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุยต่์อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x03 ต.ค. 63 - ก.ย. 64          7,800,180 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.3โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
เพือ่สร้าง
สมรรถนะการ
แข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 
(PISA 2021)

เปา้หมาย : มีข้อสอบทีเ่ปน็
มาตรฐานและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนนิการทดสอบ และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนทีจ่ะจบชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่6 (ป.6) หรือ
เทยีบเทา่ ในสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทกุสังกดั ซ่ึง
ผลการทดสอบใช้เปน็ข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหดี้ยิง่ขึ้น
ผลผลิต : 
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนยั จ านวน 4 ชุด 
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนยั
 O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 ชุด 
3. มีครูเข้ารับการพัฒนาเปน็ผู้
ตรวจข้อสอบอัตนยั O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6 
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนยั O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น 
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปกีารศึกษา 
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง 
(Content Validity) ความเทีย่ง 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ค่าความยาก 
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
ผลลัพธ์ : 
1. ผลประเมินจากการทดสอบด้วย
เคร่ืองมือวัดฯ ทีผ่ลิตและพัฒนาขึ้น
มีความเชื่อถือได้
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 
น าข้อมูลผลคะแนนสอบไปใช้
ประโยชน ์เช่น พัฒนาตนเอง 
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ขอรับ
ทนุการศึกษา ฯลฯ 
3. สถานศึกษาน าผลคะแนนสอบ
ของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานและสาระการ
เรียนรู้ไปใช้ในการก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4. ผู้บริหารการศึกษาทกุระดับ มี
ผลคะแนนการสอบทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดการนโยบาย
ทางการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปน็ตัวชี้วัดในการก ากบั
ติดตามผลการพัฒนาการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุยต่์อไป

เปา้หมาย : การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินสมรรถนะ PISA 
2022 อยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้
องค์ความรู้จาก PISA เพือ่ยกระดับ
ความเปน็
เลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพต่อไป 
ผลผลิต :  
1) นกัเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ
ได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนเพือ่ส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เปน็ฐาน 
3) บคุลากรระดับเขตพืน้ที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022
สามารถเปน็เครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
อยา่งมี
คุณภาพ
ผลลัพธ์ : 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
กลุ่มเปา้หมายการสอบ PISA 2022
 ใช้องค์ความรู้จาก PISA เปน็
แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง 
(higher order thinking) 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
โรงเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ 
PISA 2022 มีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022 และน าไปใช้เปน็
แนวทางพัฒนาสมรรถนะการคิด
ขั้นสูงของ
ผู้เรียนใหพ้ร้อมรับการประเมิน 
3) ร้อยละ 100 ของบคุลากรระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามีความรู้ความ
เข้ากรอบโครงสร้างการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 สามารถเปน็
เครือข่ายในการขับเคล่ือนการ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
สมรรถนะ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 
สป. (ศทก.)

BR1202x04 ก.ย. 64 - ต.ค. 65        30,521,300 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1.4โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่
การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National 
Digital Learning
 Platform) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
เพือ่สร้าง
สมรรถนะการ
แข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 
(PISA 2021)

เปา้หมาย : การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินสมรรถนะ PISA 
2022 อยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้
องค์ความรู้จาก PISA เพือ่ยกระดับ
ความเปน็
เลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพต่อไป 
ผลผลิต :  
1) นกัเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ
ได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนเพือ่ส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เปน็ฐาน 
3) บคุลากรระดับเขตพืน้ที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022
สามารถเปน็เครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
อยา่งมี
คุณภาพ
ผลลัพธ์ : 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
กลุ่มเปา้หมายการสอบ PISA 2022
 ใช้องค์ความรู้จาก PISA เปน็
แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง 
(higher order thinking) 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
โรงเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ 
PISA 2022 มีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022 และน าไปใช้เปน็
แนวทางพัฒนาสมรรถนะการคิด
ขั้นสูงของ
ผู้เรียนใหพ้ร้อมรับการประเมิน 
3) ร้อยละ 100 ของบคุลากรระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามีความรู้ความ
เข้ากรอบโครงสร้างการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 สามารถเปน็
เครือข่ายในการขับเคล่ือนการ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
สมรรถนะ

เปา้หมาย : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) เปน็เคร่ืองมือในการ
ปฏรูิปการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการแกป้ญัหาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ผลผลิต :  มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform)
ผลลัพธ์ : 
1. เพือ่พัฒนาระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) ตามแผนปฏรูิปประเทศ
ด้านการศึกษา
2. เพือ่สนบัสนนุการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ได้ ทกุ
สถานที ่ทกุเวลา และทกุเคร่ืองมือ 
3. เพือ่รวบรวม คัดกรอง ส่ือการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ทีส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้อยา่ง
กว้างขวาง และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในลักษณะชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์น าไปสู่การเปดิโอกาสให้
ทกุคนเข้ามาเรียนรู้ซ่ึงจะลดความ
เหล่ือมล้ า และน าแหล่งข้อมูลส่ือ
การเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
4. เพือ่เร่งรัดแกป้ญัหาความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา ในด้าน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและมีเทคโนโลยทีี่
สนบัสนนุการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับผู้ทีอ่ยูใ่นทอ้งถิ่น
หา่งไกล และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่
มีความจ าเปน็พิเศษ 
5. เพือ่ติดตามพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในการน าความรู้
ไปใช้ในอนาคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

สป.ศธ. BR1202x05 มิ.ย. 64 - ก.ย. 65        15,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1.5โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
การด าเนนิการ
1. การระดมผู้ทีม่ี
ความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่
หลากหลายมาช่วย
ในการวิเคราะห ์
สังเคราะห ์และ
ออกแบบการสร้าง
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้แบบบรูณา
การเชิงพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม 
2. การปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
บทบาท อ านาจ
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง
กบับคุลากร ครู 
ผู้บริหาร และ
กฎระเบยีบอื่น ๆ 
ทีเ่ปน็พลังในการ
ส่งเสริมเพือ่
การบรูณาการเชิง
พืน้ที ่และ/หรือ
การยกเลิกกฎ 
ระเบยีบ ทีข่ัดและ
เปน็อุปสรรคต่อ
การด าเนนิงาน
3. การประสาน
ความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนในการ
ร่วมมือกนั เพือ่
เปน็เครือข่าย
สนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน เพือ่
การจัดท าระบบ
นเิวศการเรียนรู้ ที่
เปน็การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมแบบ
บรูณาการเชิง
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม

โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่
การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National 
Digital Learning
 Platform) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เปา้หมาย : มีระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนเิวศการเรียนรู้ที่
เนน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทัง้ในระบบและ
นอกระบบมีความรอบรู้ทีจ่ าเปน็ 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) เปน็เคร่ืองมือในการ
ปฏรูิปการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการแกป้ญัหาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ผลผลิต :  มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform)
ผลลัพธ์ : 
1. เพือ่พัฒนาระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) ตามแผนปฏรูิปประเทศ
ด้านการศึกษา
2. เพือ่สนบัสนนุการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ได้ ทกุ
สถานที ่ทกุเวลา และทกุเคร่ืองมือ 
3. เพือ่รวบรวม คัดกรอง ส่ือการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ทีส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้อยา่ง
กว้างขวาง และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในลักษณะชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์น าไปสู่การเปดิโอกาสให้
ทกุคนเข้ามาเรียนรู้ซ่ึงจะลดความ
เหล่ือมล้ า และน าแหล่งข้อมูลส่ือ
การเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
4. เพือ่เร่งรัดแกป้ญัหาความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา ในด้าน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและมีเทคโนโลยทีี่
สนบัสนนุการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับผู้ทีอ่ยูใ่นทอ้งถิ่น
หา่งไกล และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่
มีความจ าเปน็พิเศษ 
5. เพือ่ติดตามพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในการน าความรู้
ไปใช้ในอนาคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
การด าเนนิการ
1. การระดมผู้ทีม่ี
ความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่
หลากหลายมาช่วย
ในการวิเคราะห ์
สังเคราะห ์และ
ออกแบบการสร้าง
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้แบบบรูณา
การเชิงพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม 
2. การปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
บทบาท อ านาจ
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง
กบับคุลากร ครู 
ผู้บริหาร และ
กฎระเบยีบอื่น ๆ 
ทีเ่ปน็พลังในการ
ส่งเสริมเพือ่
การบรูณาการเชิง
พืน้ที ่และ/หรือ
การยกเลิกกฎ 
ระเบยีบ ทีข่ัดและ
เปน็อุปสรรคต่อ
การด าเนนิงาน
3. การประสาน
ความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนในการ
ร่วมมือกนั เพือ่
เปน็เครือข่าย
สนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน เพือ่
การจัดท าระบบ
นเิวศการเรียนรู้ ที่
เปน็การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมแบบ
บรูณาการเชิง
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม

เปา้หมาย : มีระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนเิวศการเรียนรู้ที่
เนน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทัง้ในระบบและ
นอกระบบมีความรอบรู้ทีจ่ าเปน็ 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ทีป่ระชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

 - ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  - ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

 - ส านกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษามกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตวัชีว้ัด สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง
เพ่ือเตรียมครูทีม่คุีณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีว้ัดสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิชาชพีครูของสถาบนัผลิตครู
 และการพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให้มสีมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลทีม่คุีณลักษณะทีพึ่งประสงค์เขา้เรียนครูและการพัฒนาเครื่องมอืวัด
และประเมนิคุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น การศึกษา

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock) BR1203

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบคุลากรทางการศึกษาและอาจารยใ์ห้มคุีณภาพและประสิทธิภาพ
        (1) มรีูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูทีม่ปีระสิทธิภาพเทีย่งตรง และลดความเหลื่อมล้ า
        (2) มหีลักสูตรการผลิตครูทีเ่ปน็เลิศและมรีูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ตามความตอ้งการและความจ้าเปน็ตามบริบทของ
สาขาวิชาและพ้ืนที่
        (3) มกีรอบมาตรฐานและตวัชีว้ัดสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีดา้นวิชาชพีครูเพ่ือ
น าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความตอ้งการ
จ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ให้มคุีณภาพ ประสิทธิภาพและมคีวามก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชพี
       (4) มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชพีครูทัง้สายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ทีเ่น้นให้ครูมคีวามพร้อมทั งทางดา้นวิชาการ เชีย่วชาญวิชาชพี มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปน็ครูเพ่ือน าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็
       (5) มรีะบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมกีารพัฒนาตนเองทางวิชาชพีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) และให้ความความส าคัญกับมกีารนิเทศและตดิตามชว่ยเหลือครูใหม่ /ครูทีไ่มม่วีุฒิทางการศึกษา
       (6) มกีารปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมนิสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม



การปรับปรุงระบบการประเมนิการปฏบิตังิานและสมรรถนะวิชาชพีครู

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานปลัดกระทรวง อว./
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย/
 ทปอ.

BR1203X01 โครงการพัฒนา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลือกบคุคลทีม่ี
คุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์เข้าเรียน
ครูและการพัฒนา
เคร่ืองมือวัดและ
ประเมิน
คุณลักษณะความ
เปน็ครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกนสิิต/
นกัศึกษาครูทีเ่ปน็ระบบกลางของ
ประเทศ
2. มีเคร่ืองมือวัดความถนดัความ
เปน็ครูทีม่ีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
การประเมินผลและตัดสิน และ
จัดท าคลังข้อสอบของเคร่ืองมือวัด
ดังกล่าว
3. สถาบนัผลิตครูน าระบบ 
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนสิิต/นกัศึกษาครูทีเ่ปน็
ระบบกลางของประเทศ ไป
ด าเนนิการคัดเลือกบคุคลทีม่ี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์เข้าเรียนครู

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

เปา้หมายยอ่ยที ่8 (MS8) การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7) ม.ค.64 - ธ.ค.65

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย/ คุรุสภา/ 
ส านกังาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
ศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพืน้ทีเ่พือ่
สร้างความเปน็เลิศ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS21. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หนว่ยงานผู้ใช้ครู และบริบทพืน้ที ่
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนือ่ง) ทีเ่นน้ความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางทีม่ี
คุณภาพสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เนน้การ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ทีเ่นน้เชิง
บริบทและพืน้ที ่(ผู้รับผิดชอบ : 
ส านกังานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีส่ถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูทีม่ีคุณภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนทีต่อบโจทยก์าร
พัฒนาประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

ส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. 
สศศ. กศน.

BR1203X03 โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนเิทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หนว่ยงานผู้ใช้ครู และบริบทพืน้ที ่
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนือ่ง) ทีเ่นน้ความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางทีม่ี
คุณภาพสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เนน้การ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ทีเ่นน้เชิง
บริบทและพืน้ที ่(ผู้รับผิดชอบ : 
ส านกังานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีส่ถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูทีม่ีคุณภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนทีต่อบโจทยก์าร
พัฒนาประเทศ

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนเิทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพีเ่ล้ียง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินครูพีเ่ล้ียงในหรือสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู
  
3. จัดท าแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการและทกัษะ
การนเิทศและการสอนของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเปน็ครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษาไปนบัเปน็
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบนัผลิตครูน าระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบนั
ผลิตครูไปด าเนนิการร่วมกบั
สถานศึกษา เพือ่ผลิตครูทีม่ีคุณภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานส านกังานปลัดกระทรวง อว./ 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย
 /คุรุสภา

BR1203X04 โครงการพัฒนา
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน
 และตัวชี้วัด ของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบนัผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนั
ผลิตครู
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
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กจิกรรม
การก าหนด
มาตรฐาน
ต าแหนง่และ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

การก าหนดสมรรถนะข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา

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

64

MS5

กคศ. BR1203X06 1. การปรับปรุงระบบการประเมิน
การปฏบิติังานของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา  
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

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

MS7, MS8โครงการพัฒนา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา; 
กจิกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏบิติังาน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกบั
มาตรฐาน
ต าแหนง่
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

2. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X07 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กจิกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือน
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

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

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเพือ่ความ
เปน็เลิศตาม
มาตรฐานต าแหนง่
 มาตรฐานวิชาชีพ
 สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที ่21

 - ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการ
พัฒนาตามหลักสูตรที ่ก.พ.ก าหนด
 - มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
และบคุลากรทางการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ
 - มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนยพ์ัฒนาศักยภาพ
บคุคลเพือ่ความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center : 
HCEC)
 - มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ทีไ่ด้รับ
การรับรองสามารถน าชั่วโมงการ
พัฒนาไปประกอบการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ

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

MS5

สพฐ. BR1203X09 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

 - พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการปรับเปีย่น
ไปสู่องค์กรดิจิทลั  
 - พัฒนา E-learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
  โดยศูนย ์HCEC  เปน็ฐาน  )  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป)  จ านวน  50,000 คน
 - สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และ
ศูนย ์HCEC เปน็ฐาน

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

MS6

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  2. หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา

   1.1 ส่วนราชการ     2.1 ส านกันายกรัฐมนตรี (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

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

        - ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (กศน.)     2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.)

        - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากับ     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านกังานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)     2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ     2.14 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

    2.15 การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (สทท.)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1) พัฒนาระบบความร่วมมอืการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิยา่งเตม็รูป
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)
สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืในการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิยา่งเตม็รูป โดย
ใชพ้ื้นทีเ่ปน็ฐาน

ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชวีศึกษาให้มคีวามพร้อมเขา้สู่อาชพี
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งทีส่อง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

    2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิยา่งเตม็รูปแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและ
การสร้างงาน BR1204

ผู้ส าเร็จอาชวีศึกษามทีักษะทีต่รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01 โครงการพัฒนา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพือ่
การพัฒนาคุณภาพ
 และมาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 32,921,700       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) 

BR1204X02 โครงการพัฒนา
ศูนยค์วามเปน็เลิศ
ทางการ
อาชีวศึกษา 
(Excellent 
Center)

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 58,670,700       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2เปา้หมาย :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนยบ์ริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบั
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนยบ์ริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนยฝึ์กอบรมครู และ
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิ
กระบวนการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูทีม่ีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทัง้มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนญุาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหนว่ยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

เปา้หมาย :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนยบ์ริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบั
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนยบ์ริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนยฝึ์กอบรมครู และ
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิ
กระบวนการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูทีม่ีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทัง้มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนญุาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหนว่ยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X03 โครงการขยาย
และยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 61,767,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปา้หมาย :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนยบ์ริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบั
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนยบ์ริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนยฝึ์กอบรมครู และ
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิ
กระบวนการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูทีม่ีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทัง้มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนญุาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหนว่ยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

เปา้หมาย :
1. ส่งเสริม สนบัสนนุใหม้ีปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพิม่ขึ้น 2. พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
ทกุภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4. 
ส่งเสริมค่านยิมการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
ผลผลิต :
1) สถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นเิทศก ์
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนอื ภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ :
1) สถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นเิทศก ์
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนอื ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น 12

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังบประมำณ (สงป.)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  (สป.ศธ.)

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

        มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)  - ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

 - สถำบนัอุดมศึกษำ  - ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

 - ทีป่ระชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม  (สป.ดท.) 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ ใหเ้กดิธรรมำภบิำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ปฎริูประบบการวิจัยและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณทีเ่อื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบั มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รูปแบบกำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำทกัษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีย่ดืหยุน่)มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในลักษณะ demand side financing มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนทีม่คุีณภาพ มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การปฏริูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอยา่งยัง่ยนื BR1205

(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอยา่งยัง่ยนื
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอยา่งยัง่ยนื
(3) การปฏริูประบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชือ่มัน่และการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

-  ส ำนกังำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหง่ชำติ (สอวช.)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์(สป.พม.)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.)

        กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

        กองกฎหมำย (กกม.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนกำรวิจัยแหง่ชำติ (วช.) BR01205X01 ต.ค. 63-ก.ย. 65 200,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 1.1

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
กจิกรรม 2 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพือ่กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปดิ 
(Thai-MOOC) ระยะที ่5

จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรกำร
เรียนรู้รำยวิชำจำก 
Thai-MOOC  (นบั Active
 Account) 460,000 คน

ต.ค 64-ก.ย. 65 45,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนษุย์

ข้อ 4.3.4 กำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

MS1 
MS2 
MS3 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กจิกรรม 4  กำรศึกษำ
เชิงบรูณำกำรกบักำร
ท ำงำน 

ต.ค 64-ก.ย. 65 9,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.14. กำรศึกษำเชิงบรูณำกำร
กบักำรท ำงำน 
    1)   ผลผลิต (Output) 
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ 
EEC Model Type A 
จ ำนวน 10 หลักสูตร  (2) 
ได้โมเดลกำรด ำเนนิกำร
กำรจัดหลักสูตร CWIE 
และ EEC Model Type A
 จ ำนวน 1 โมเดล ผลลัพธ์ 
(outcome)  (1)  
สถำบนัอุดมศึกษำมี
หลักสูตรทีต่รงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  (2)  สถำน
ประกอบกำรมีบคุลำกรทีม่ี
คุณภำพและศักยภำพ  (3) 
 บณัฑิตมีงำนท ำ เกดิกำร
จ้ำงงำนในพืน้ที ่ประชำชน
มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิต
และควำมเปน็อยูท่ีดี่ ส่งผล
ดีต่อเศรษฐกจิในพืน้ที ่EEC
 และยกระดับสู่ประเทศที่
มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
    2) ผลผลิต (Output)   
(1)  ทรำบปจัจัยแหง่
ควำมส ำเร็จของหลักสูตร 
CWIE และมีแนวปฏบิติัทีดี่ 
(Good Practices) (2)  
ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนหลักสูตร CWIE 
ต่อฝ่ำยนโยบำยและ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้อง ผลลัพธ์ 
(outcome) (1)  หลักสูตร
กำรศึกษำทีเ่ปน็ 
Competency-based  (2)
  บณัฑิตมีสมรรถนะ
สอดคล้องควำมต้องกำร
ก ำลังคนของตลำดงำน 
(Demand Driven)  (3)  
หลักสูตร/สำขำวิชำ ตรง
กบัควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X04 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กจิกรรม 6 กำรพัฒนำ
มำตรฐำนและคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

  1) บณัฑิตได้รับ
กำรศึกษำทีม่ีคุณภำพมี
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ตำมทีมุ่่งหวังเปน็ทีย่อมรับ
ในระดับชำติและระดับ
สำกล 
  2) มีระบบกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษำ

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

MS1.1

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคนใน
ลักษณะ demand side 
financing
  กจิกรรม : 1. หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ
ใหแ้กส่ถำบนัอุดมศึกษำ
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
ก ำลังคน (Demand-side 
Financing) 
  กจิกรรม : 2 ระบบ
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
แบบบรูณำกำรเพือ่มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

เปำ้หมำย : กำร
ปรับเปล่ียนกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
อุดหนนุสถำบนัอุดมศึกษำ 
เปน็ระบบงบประมำณ
แบบบรูณำกำรทีมุ่่งเนน้
ผลสัมฤทธิ์ทีม่ี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
งบประมำณใหส้นองด้ำน
อุปสงค์เปน็หลัก 
(Demand-side 
Financing)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 5,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X06 ระบบงบประมำณทีเ่อื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กจิกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บรูณำกำรเพือ่มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำน ววน.

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 2.1ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธิ์เปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก ่1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีีผ่่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิม่หรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated) 
และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยงั
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธ์ทีม่ี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ทีม่ี
อยูอ่ยำ่งจ ำกดัสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทยใ์น
กำรแกไ้ขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพือ่ใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยดึ
หลักควำมคล่องตัวและ
ยดืหยุน่ อีกทัง้มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X07 ระบบงบประมำณทีเ่อื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กจิกรรม 2 ระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

ระบบกำรบริหำรจัดกำร
และติดตำมประเมินผล 
OKRs ผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติ (NRIIS)
 ทีส่นบัสนนุกำรบริหำร
งบประมำณทัง้ในส่วนของ
กำรยืน่ค ำของบประมำณ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 
กำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้
 กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs

ต.ค. 63-ก.ย. 64 25,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 2.1 ด้ำนส่ือสำรมวลชน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ ฯ 
คณะอนกุรรมกำรด้ำนธรรมำภิ
บำล

BR01205X08 ปรับระบบกำรสรรหำ
ผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ
 ใหเ้กดิธรรมำภบิำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กจิกรรม 1 ประกำศ
กระทรวงแนวปฏบิติัเพือ่ให้
เปน็ไปตำมหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำและเปดิเผยผล
กำรด ำเนนิกำรตำมแนว
ปฏบิติั

ร่ำงประกำศกระทรวง เร่ือง
 แนวปฏบิติัตำมหลักธรร
มำภบิำลใน
สถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
 และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปดิเผยผลกำรด ำเนนิกำร
ตำมแนวปฏบิติั ตำมมำตรำ
 9 ประกอบมำตรำ 10 
แหง่พระรำชบญัญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธิ์เปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก ่1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีีผ่่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิม่หรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated) 
และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยงั
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธ์ทีม่ี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ทีม่ี
อยูอ่ยำ่งจ ำกดัสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทยใ์น
กำรแกไ้ขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพือ่ใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยดึ
หลักควำมคล่องตัวและ
ยดืหยุน่ อีกทัง้มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย


