
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา  



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

12. กำรศึกษำ
 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวยั
1. เด็กปฐมวยัในช่วงกอ่นวยัเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนที่มีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวยั
ไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ฐานได้รับการป้องกนัเฝ้าระวงัการหลุดออกนอกระบบ 
รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่
เหมาะสม 
3. ประชากรวยัแรงงานมีทักษะพีน้ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อการ
ท างาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 10 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

222,830,300           

 BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพือ่ตอบสนองการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพือ่ให้เกดิสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active 
leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ 
(Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวตักรรม

4 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

1,625,000,000
2 โครงการ 

จาก 2 หน่วยงาน
265,000,000           

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564/หรอืจำกแหล่ง
งบประมำณอ่ืนเป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบุชื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564/หรอืจำกแหล่ง
งบประมำณอ่ืนเป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

 BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครู
และการพัฒนาเคร่ืองมือวดัและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวชิาและบริบทพืน้ที่เพือ่สร้างความเป็น
เลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครูพีเ่ล้ียงเพือ่เตรียมครูที่มีคุณภาพและประสิทธภิาพ
4. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วดัสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วชิาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะ
5. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วดั สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็น
6. การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวชิาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือนวทิยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

700,000
4 โครงการ 

จาก 2 หน่วยงาน
80,581,500            

ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
ครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย
และนวตักรรม) ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย

43,000,000            

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีและ
ระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้าง
งาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พืน้ที่เป็นฐาน 
3. ประกนัคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

3 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

1,315,000,000

 BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวจิัยและระบบธรร
มาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพือ่
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกบัดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ
2. ปฎิรูประบบการวจิัยและนวตักรรม
3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

4 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

225,000,000
3 โครงการ

จาก 3 หน่วยงาน
80,200,000            

ระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ในลักษณะ demand side financing
(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม)

5,000,000              



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัย 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม

 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 - ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ  -

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บัการดแูละและส่งเสรมิพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยที่มคุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรอืกลุ่มของครอบครวัจนส าเรจ็การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรอืระดบัสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและ
ความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และไดร้บัการพัฒนาทักษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีักษะดา้นการอ่านและคณติศาสตร ์(Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยุคปัจจุบัน 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความรว่มมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครฐั
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งภาคเอกชน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

BR1201



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เดก็ปฐมวยัในชว่งก่อนวยัเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้ับการดแูลและ
สง่เสริมพัฒนาการและไดร้ับโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดบัที่สงูขึ้น

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

เดก็และเยาวชนที่มคีวามเสี่ยงในการหลดุออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวยัไปจนถึงระดบัการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานไดร้ับการ
ป้องกันเฝ้าระวงัการหลดุออกนอกระบบ รวมถึงเดก็ที่หลดุออกนอกระบบไปแลว้สามารถกลบัสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่
เหมาะสม

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบการคัดกรองเพื่อชว่ยเหลือเด็กปฐมวัยจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์ผู้พิการ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาที่สมวัย มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

พัฒนาระบบการค้นหาเฝ้าระวังติดตามและชว่ยเหลือเด็กให้เขา้ถงึการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถงึระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบการติดตามชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเขา้ศึกษาต่อ/พัฒนาทักษะในการประกอบอาชพีที่เหมาะสม มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ประชากรวยัแรงงานมทีักษะพ้ีนฐานดา้นการอ่านและคณติศาสตร์ ที่จ าเป็นตอ่การท างาน มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมินศักยภาพของประชากรกลุ่มวัยแรงงาน (Adult Skills Survey) เชน่ พื้นฐานด้านการอา่นและ
คณิตศาสตร์และท าการจดัเกบ็และรายงานขอ้มูลต่อสาธารณะทุก ๓ ปี มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

มกีารสร้างระบบหลกัประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบฐานขอ้มูลแบบเปิด (Open Data) และระบบการติดตามเด็กและเยาวชนนับต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถงึวัยท างาน นับต้ังแต่
ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) การส ารวจและประเมินทักษะความพร้อมของเยาวชนในการเขา้สู่
ตลาดแรงงาน (Career Readiness Survey) ไปจนถงึระบบฐานขอ้มูลและการติดตามในหลายมิติของคุณภาพชวีิต

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอยา่งยั่งยนืและสอดคล้องกบับริบทของพื้นที่ มกราคม 2564-ธันวาคม 2565



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน BR1201x01 โครงการชี้แจง
ระบบการคัดกรอง
เดก็ปฐมวยัในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็เพ่ือ
สง่เสริมโอกาสและ
พัฒนาการที่สมวยั
ก่อนเขา้สู่ระบบ
การศึกษา  เพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการ
ชว่ยเหลอืสนับสนุน 
รวมทั้งสง่ตอ่ให้
หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งตอ่ไป

เดก็ปฐมวยัในศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ใน
ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละ
ดอ้ยโอกาส หรือมพัีฒนาการลา่ชา้
และมคีวามเสี่ยงที่ผ่านการคัดกรอง
ไดร้ับการชว่ยเหลอืสนับสนุน ให้ไดร้ับ
การพัฒนาที่สมวยั

มค.65 - ธ.ค.65 6,452,000          เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.1

กสศ. BR1201x02 ระบบการดแูลและ
สง่ตอ่ (Smart 
Referral System)
 กลุ่มเป้าหมายของ 
กสศ.

สร้างระบบดแูลและสง่ตอ่เดก็กลุ่ม
ปฐมวยักลุ่มดอ้ยโอกาส เชื่อมโยง
ขอ้มลูกับหน่วยงานที่มภีารกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมเีป้าหมายใน
การท ากับเดก็กลุ่มเป้าหมาย 30,000 
คน ใน 20 จังหวดั

มค.64-ก.ย.65 19,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

1.ชดุโครงการสร้างระบบคัดกรอง ดแูล สง่ตอ่ เดก็ปฐมวยัในกลุ่มยากจน ดอ้ยโอกาส

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน BR1201x03 โครงการพัฒนา
ระบบตดิตามและ
ชว่ยเหลอืเดก็และ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาสงักัด
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน

เดก็และเยาวชนที่ไมไ่ดร้ับการศึกษา 
หรือออกจากสถานศึกษากลางคัน
ไดร้ับความชว่ยเหลอืให้ไดเ้ขา้สู่ระบบ
การศึกษาหรือไดร้ับการฝึกทักษะอาชพี

มคี. 64- ก.ย. 65           4,879,500 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1, MS 2.2

สพฐ. BR1201x04 โครงการขบัเคลื่อน
นโยบายการ
แก้ปัญหาเดก็ที่อยู่
นอกระบบ
การศึกษาและเดก็
ออกกลางคันให้กลบั
เขา้สู่ระบบการศึกษา

 - ประชากรวยัเรียนกลุ่มเป้าหมายอายุ
 3 – 18 ปี ไดร้ับการศึกษาอยา่งเท่า
เทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพจน
จบหลกัสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
 - จ านวนประชากรวยัเรียน
กลุ่มเป้าหมายอาย ุ3 -18 ปี ที่จบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมี
ประสทิธภิาพ

ต.ค.64-ก.ย.65          25,677,800 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

กสศ. BR1201x05 สนับสนุนการพัฒนา
ครูนอกระบบ
การศึกษา

การพัฒนาครูเพ่ือท างานตอ่
กลุ่มเป้าหมายเดก็ที่หลดุออกนอก
ระบบการศึกษาจ านวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65 22,773,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.2

2.ชดุโครงการชว่ยเหลอืนักเรียนกลุ่มหลดุออกนอกระบบให้กลบัเขา้สู่ระบบการศึกษาหรือมทีักษะการประกอบอาชพี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กสศ. BR1201x06 โครงการประเมนิ
ศักยภาพของ
ประชากรกลุ่มวยั
แรงงาน (Adult 
Skills Survey) ใน
ดา้นการอ่านและ
คณติศาสตร์

โครงการประเมนิศักยภาพของ
ประชากรกลุ่มวยัแรงงาน (Adult 
Skills Survey) ในดา้นการอ่านและ
คณติศาสตร์และรายงานผลตอ่
สาธารณะทุก 3 ปี โดยท างานร่วมกับ
ธนาคารโลกในการออกแบบการส ารวจ
 ส ารวจทักษะแรงงาน และประเมนิผล
แรงงานจ านวนประมาณ 8,000 คน
จากทั่วประเทศ น าผลที่ไดไ้ปท าการ
วเิคราะห์และหาวธิพัีฒนาแนวทาง
พัฒนาทักษะแรงงานไทยตอ่ไป

มค.64-ก.ย.65 10,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 3.1

กสศ. BR1201x07 โครงการระบบ
สารสนเทศเพ่ือความ
เสมอภาคทาง
การศึกษา 3.0 (iSEE
 3.0) ที่ครอบคลมุ
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ดอ้ยโอกาส
ทางการศึกษา

ไดร้ะบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาที่ครอบคลมุ เดก็
ยากจน ยากจนพิเศษ และเดก็ที่หลดุ
ออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65 9,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

M.S.4.1

3.ชดุโครงการการจัดท าระบบบูรณาการขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

BR1201x08 โครงการพัฒนา
ฐานขอ้มลูพหุมติ ิ
(Multi-Dimension
al) และขอ้มลูเปิด 
(Open Data) ของ
เดก็กลุ่มยากจน 
ดอ้ยโอกาสตา่งๆ 
แบบระยะยาว 
(Longitudinal 
Data) ทั้งใน
ระดบัประเทศและ
ในระดบัจังหวดั

จัดท าระบบฐานขอ้มลูพหุมติขิอง
กลุ่มเป้าหมาย กสศ. เป็นการส ารวจ
เดก็และเยาวชนดอ้ยโอกาส เดก็ที่มี
ความเสี่ยงหลดุออกนอกระบบ ผู้ยากไร้
 จ านวน 2 ระบบ  และพัฒนาจัดท า
ฐานขอ้มลูส ารวจสถานะความเหลื่อม
ล้ าและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์
(human capital) ของไทยอยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยเริ่มจัดท าระบบเก็บขอ้มลู
จาก 1,500 กลุ่มตวัอยา่ง

มค 64 - กย.65 31,500,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงการจัดท า
ฐานขอ้มลู 
มาตรฐานการ
ด าเนินการ และ
คู่มอืการปฏบิัตงิาน
ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเลก็ที่ไม่
สามารถควบรวมได้
 และโรงเรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกล และ
ด าเนินการน าร่อง

การจัดท าฐานขอ้มลูส าหรับโรงเรียน
กลุ่ม Standalone และ Isolated 
School รวมถึงท าคู่มอืการปฏบิัตงิาน
ให้กับหน่วยงานเพ่ือให้เห็นถึงสภาพ
ของทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นของ
โรงเรียน

มค 64 - กย.65 20,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 4.2

4.ชดุโครงการการจัดการศึกษาที่มคุีณภาพในระดบัมาตรฐานของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

สพฐ. เป็นผู้รับผิดชอบหลกั และ
ด าเนินการร่วมกับ กสศ.

BR1201x10 โครงการจัดท า
ฐานขอ้มลู 
มาตรฐานการ
ด าเนินการ และ
คู่มอืการปฏบิัตงิาน
ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเลก็ที่ไม่
สามารถควบรวมได้
 และโรงเรียนใน
พ้ืนที่ห่างไกล และ
ด าเนินการน าร่อง

จดัท ำขอ้มลูมำตรฐำนขั้นต่ ำสุดส ำหรับ
โรงเรียนที่จะสำมำรถด ำเนนิกำรเรียนกำร
สอนได้อยำ่งมคุีณภำพ ในด้ำนกำรบริหำร
จดักำร ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงเรียนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกที่เปน็บรรทดัฐำนของ
ประเทศและแนวปฏบิติัที่ดีระหว่ำงประเทศ
 กำรมส่ีวนร่วมของชมุชนในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมอืในกำรจดัหำทรัพยำกรทำง
กำยภำพและกำรเงินใหแ้กโ่รงเรียน  โดย 
กสศ. ท ำงำนร่วมกบั สพฐ. ในกำรเกบ็
รวบรวมขอ้มลู จดัท ำคู่มอืกำรปฏบิติังำน 
และด ำเนนิกำรน ำร่องเพื่อยกระดับ
คุณภำพขั้นพื้นฐำนของโรงเรียนเปน็จ ำนวน
 10% ของโรงเรียนขนำดเล็กที่ไมส่ำมำรถ
ควบรวมได้ (protected schools) 1,247 
โรง (โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และโรงเรียน
ในที่หำ่งไกล (isolated school) 857 โรง 
(โรงเรียนละ 5 แสนบำท)

มค.64-ก.ย.65 80,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 4.2

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

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

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

           - ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม        

           - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากับ     2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา            

           - ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวสิาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน) 

           - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

     2.10 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. ผู้เรียนทุกระดบัเป็นผู้มคีวามรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มทีักษะในการด ารงชวีติในโลกยคุใหม ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและโลก เป็นพลเมอืงที่ตื่นรู้ มคีวามรับผิดชอบ 
และมจีิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารยม์สีมรรถนะดา้นการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มจีิตวยิาการเรียนรู้ สื่อและการใชส้ื่อ  เทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาและเรียนรู้ การวดัและประเมนิการเรียนรู้ตามสภาพจริง มคีวามศรัทธาในวชิาชพีและความเป็นครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามสีมรรถนะในการบริหารงานวชิาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสตูรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สื่อและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มภีาวะผู้น าทางวชิาการ มจีิตวทิยาในการสง่เสริมและสร้างขวญั
ก าลงัใจในการจัดการเรียนรู้ และมมีนุษยส์มัพันธท์ี่ดใีนการร่วมมอืกับบุคคล หน่วยงานและชมุชนในการสง่เสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภยัส าหรับผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1202การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้สู่การเรยีนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏบิัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้
 (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education 
ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชพีหรือศึกษาต่อใน
วิชาชพีขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

มีการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกดิสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถงึความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ผู้เรียนทุกระดบัมคีวามรอบรู้ที่จ าเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลกั (Core Comepency) ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการร่วมพัฒนาสงัคมอยา่งยั่งยนื

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.5 (MS1.5)

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

MSMSMSMS MS



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร 
(กศน.)

BR1202x01  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับ 
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บนฐาน
ของสามมโนทัศน์หลักคือ Career 
Education, Competency Building และ
 Creative Education เพ่ือให้ผู้เรียนทุก
ระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จน
สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
วิชาชีพขั้นสูงได้
การด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
2. ร่างหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
3. ทดลองใช้หลักสูตรฯบนฐานของสามมโน
ทัศน์ในสถานศึกษาน าร่อง
4. ประเมินการใช้หลักสูตร

เป้าหมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยสามารถพัฒนา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency Building
 และ Creative 
Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พัฒนา

ม.ีค. 64 - ม.ิย. 64        150,000,000 โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชีวิต การประกอบ
อาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร 
(สพฐ.)

BR1202x02  โครงการพัฒนาหลกัสตูรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ระดบั ประถมศึกษา ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย) บนฐานของสาม
มโนทศัน์หลกัคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative
 Education เพ่ือใหผู้้เรียนทกุระดบัไดม้ี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือศึกษาตอ่ในวชิาชพี
ขั้นสงูได้
การด าเนินงาน 
1. วเิคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มลู
สารสนเทศที่จ าเปน็และส าคัญเก่ียวกับ
การพัฒนาหลกัสตูรฯ บนฐานของสาม
มโนทศัน์
2. ร่างหลกัสตูรฯ บนฐานของสามมโน
ทศัน์
3. ทดลองใชห้ลกัสตูรฯบนฐานของสาม
มโนทศัน์ในสถานศึกษาน าร่อง
4. ประเมนิการใชห้ลกัสตูร

เป้าหมาย : มหีลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาขั้นพื้นฐาน)ที่
ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูง
ได้
ผลผลิต : มหีลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานบน
ฐานของสามมโนทัศน์
หลักคือ Career 
Education, 
Competency Building
 และ Creative 
Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พัฒนา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ม.ีค. 64 - ม.ิย. 64        225,000,000 โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ์ : ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชีวิต การประกอบ
อาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร สพฐ.
สป. (กศน.)

BR1202x03 โครงการจัดท ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ภายใต้แนวคิด การเรียนรูเ้ชิงรุก (Active 
Learning) และการเรียนรูแ้บบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation)  ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์การเรียนรู ้เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ
หลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัด
และความสนใจ ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การด าเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการจัดท ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creation)
2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
 Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation)
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation) ในสถานศึกษาน า
ร่อง

เป้าหมาย : มรูีปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และการ
เรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ 
(Co-creation)  ใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ท าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
หลักและพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและ
ความสนใจ
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชิงการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และการ
เรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ 
(Co-creation)  ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้

ม.ิย. 64 - ธ.ค. 64        750,000,000 โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

4. ประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) และการเรียนรู้แบบ
ร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation)

ผลลัพธ์ : ผู้เรียนมีความ
รอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x04 โครงการจัดท ารูปแบบการประเมินการ
เรียนรูข้องผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู ้
(Assessment for Learning)
การด าเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการจัดท ารูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ
และนอกระบบที่เน้นการปฏิบัติ 
(Performance-based Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
2. ร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการปฏิบัติ
 (Performance-based Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
3. ทดลองใช้รูปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Performance-based Assessment)

เป้าหมาย : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏิบัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน 
ระบบและนอกระบบมี

ม.ิย. 64 - ธ.ค. 64        500,000,000 โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.3

และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
4. ประเมินการใช้รูปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏิบัติ (Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สป. (ศทก.)

BR1202x05 โครงการจัดท าแพลตฟอร์มการเรียนรูด้ิจิทัล
ส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบ ให้มี
ความรอบรูท้ี่จ าเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล 
ควรเพ่ิมระบบให้ครูด้วย
การด าเนินงาน
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
2. ร่างรูปแบบการจัดท าแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนในระบบและนอก
ระบบให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะ
หลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
3. ทดลองใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
ส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบให้มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึง
ความถนัดและความสนใจรายบุคคล
4. ประเมินการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล

เป้าหมาย : มี
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้
มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
ผลผลิต : มีแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
ผู้เรียนในระบบและนอก
ระบบให้มีความรอบรู้ที่
จ าเป็นและสมรรถนะ
หลักรวมถึงความถนัด
และความสนใจรายบุคคล
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบ มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency)

ม.ิย. 64 - ม.ีค. 65        250,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1.4

ส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบให้มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึง
ความถนัดและความสนใจรายบุคคล

ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

สป.ศธ. BR1202x06 โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรูท้ี่เน้น
การมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การด าเนินการ
1. การระดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่หลากหลายมาช่วยในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงพื้นที่
ที่เหมาะสม 
2. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
บทบาท อ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ครู ผู้บริหาร และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เป็นพลัง
ในการส่งเสริมเพื่อการบูรณาการเชิงพื้นที่ 
และ/หรือการยกเลิกกฎ ระเบียบ ที่ขัดและ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
3. การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมมือกัน เพื่อเป็นเครือข่ายสนับสนุน
การด าเนินงาน เพื่อการจัดท าระบบนิเวศการ
เรียนรู้ ที่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบ
บูรณาการเชิงพื้นที่ที่เหมาะสม

เป้าหมาย : มีระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนิเวศ
การเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทั้งใน
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการ
ร่วมพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน

ม.ิย. 64 - ก.ย. 65          15,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.5

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริปูกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ที่ประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย  - ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - ส านักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา (สมอ.)  

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

กลไกและระบบการผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลติ คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารยใ์ห้มคุีณภาพและประสทิธภิาพ
        (1) มรีูปแบบ กระบวนการคัดเลอืกนิสติ/นักศึกษาครูที่มปีระสทิธภิาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล  า
        (2) มหีลกัสตูรการผลติครูที่เป็นเลศิและมรีูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู ตามความตอ้งการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวชิาและพื นที่
        (3) มกีรอบมาตรฐานและตวัชี วดัสมรรถนะอาจารยส์ถาบันผลติครู และครูพ่ีเลี ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณว์ชิาชพีดา้นวชิาชพีครูเพ่ือน าไปสู่การประเมนิ
มาตรฐานการปฏบิัตงิานและสมรรถนะ และการวเิคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์ถาบันผลติครูและครูพ่ีเลี ยงตามความตอ้งการจ าเป็น
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ให้มคุีณภาพ ประสทิธภิาพและมคีวามก้าวหน้าในการประกอบอาชพี
       (4) มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะวชิาชพีครูทั งสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ที่เน้นให้ครูมคีวามพร้อมทั งทางดา้นวชิาการ เชี่ยวชาญวชิาชพี มจีรรยาบรรณ และ
จิตวญิญาณความเป็นครูเพ่ือน าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิัตงิานและสมรรถนะ และการวเิคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการ
จ าเป็น
       (5) มรีะบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมกีารพัฒนาตนเองทางวชิาชพีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) และให้ความความส าคัญกับมกีารนิเทศและตดิตามชว่ยเหลอืครูใหม่/ครูที่ไมม่วีฒิุทางการศึกษา
       (6) มกีารปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวทิยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมนิสมรรถนะไปเป็นสว่นสา้คัญในการเลื่อนวทิยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรม (อว.)

BR1203

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ



เป้าหมายยอ่ยที่ 6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

การปรับปรุงระบบการประเมนิการปฏบิัตงิานและสมรรถนะวชิาชพีครู

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี วดัสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรวชิาชพีครูของสถาบันผลติครู และการ
พัฒนาอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรให้มสีมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตวัชี วดั สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็น

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั งนี  จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ นอยู่กับความเหมาะสม

การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวทิยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 7 (MS7)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8 (MS8)

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั นๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลอืกบุคคลที่มคุีณลกัษณะที่พึงประสงค์เขา้เรียนครูและการพัฒนาเครื่องมอืวดัและประเมนิ
คุณลกัษณะความเป็นครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสตูรผลติครูตามสาขาวชิาและบริบทพื นที่เพ่ือสร้างความเป็นเลศิ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี ยงเพ่ือเตรียมครู
ที่มคุีณภาพและประสทิธภิาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวง อว./สภา
คณบดคีณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย/ ทปอ.

BR1203X01 โครงการพัฒนา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลอืกบุคคลที่มี
คุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์เขา้เรียนครู
และการพัฒนา
เครื่องมอืวดัและ
ประเมนิคุณลกัษณะ
ความเป็นครู

1. มรีะบบ หลกัเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลอืกนิสติ/นักศึกษา
ครูที่เป็นระบบกลางของประเทศ
2. มเีครื่องมอืวดัความถนัดความเป็น
ครูที่มปีระสทิธภิาพ มเีกณฑ์การ
ประเมนิผลและตดัสนิ และจัดท าคลงั
ขอ้สอบของเครื่องมอืวดัดงักลา่ว
3. สถาบันผลติครูน าระบบ หลกัเกณฑ์
 และกระบวนการคัดเลอืกนิสติ/
นักศึกษาครูที่เป็นระบบกลางของ
ประเทศ ไปด าเนินการคัดเลอืกบุคคล
ที่มคุีณลกัษณะที่พึงประสงค์เขา้เรียนครู

เม.ย.64 – ม.ีค.65 15,000,000         ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐาน

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 

ด ำ
เน
ินก

ำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐานส านักงานปลดักระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย/ คุรุสภา/ ส านักงาน 
ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลกัสตูร
ผลติครูตาม
สาขาวชิาและ
บริบทพื นที่เพ่ือ
สร้างความเป็นเลศิ

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องแนวทางการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานผู้ใช้ครู และ
บริบทพื นที่ โดยแบ่งเป็น
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตรปกติและ
ต่อเน่ือง) ที่เน้นความร่วมมือและการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเฉพาะทาง
ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ สมอ.) 
สถาบันผลิตครู คุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. 
สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
แนวทางตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ผู้รับผิดชอบ :
 ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการสร้าง
พัฒนาการตามช่วงวัยของผู้เรียน

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐาน (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอด
ชิวิต ที่เน้นเชิงบริบทและพื นที่ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
 สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพมาตรฐาน 
ที่สถาบันผลิตครูน าใช้ในการผลิตครูที่มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐานส านักงานปลดักระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย คุรุสภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. สศศ. กศน.

BR1203X03 โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพ่ี
เลี ยงในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และพัฒนา
รูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครูพ่ีเลี ยง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะตัวชี วัด 
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินครูพ่ี
เลี ยงในหรือสถานฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ด้านวิชาชีพครู  
3. จัดท าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทาง
วิชาการและทักษะการนิเทศและการสอน
ของครูพ่ีเลี ยงในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเป็นครูพ่ีเลี ยงใน
สถานศึกษาไปนับเป็นชั่วโมงของภาระงาน
ของครูในสถานศึกษา

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS3

ส านักงานปลดักระทรวง อว./ 
สภาคณบดคีณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย /คุรุ
สภา

BR1203X04 โครงการพัฒนา
อาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน 
และตวัชี วดั ของอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรวชิาชพีครู
2. พัฒนารูปแบบและหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิสมรรถนะอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรวชิาชพีครูของสถาบันผลติครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูรวชิาชพีครูของสถาบันผลติครู
4. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลกัสตูรวชิาชพีครู

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4

2. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มคุีณภาพมาตรฐาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X05 โครงการพัฒนา
เสน้ทาง
ความก้าวหน้าใน
วชิาชพีของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมการ
ก าหนดสมรรถนะ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 4 สายงาน

การก าหนดสมรรถนะขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

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

MS5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X06 โครงการปฏริูป
ระบบแรงจูงใจและ
ค่าตอบแทน ของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรมการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธิกีารฯ หรือ
แบบประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิานของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เหมาะสม
กับมาตรฐาน
ต าแหน่งขา้ราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)

1. การปรับปรุงระบบการประเมนิการ
ปฏบิัตงิานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65            1,230,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS7, MS8



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X07 โครงการพัฒนา
เสน้ทาง
ความก้าวหน้าใน
วชิาชพีของ
ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมร่าง
หลกัเกณฑ์และ
วธิกีารประเมนิวทิย
ฐานะขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวทิย
ฐานะและการคงวทิยฐานะของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65            1,050,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือความเป็น
เลศิตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง มาตรฐาน
วชิาชพี สมรรถนะ
วชิาชพีและ
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

 - ผู้เขา้รับการพัฒนาผ่านการพัฒนา
ตามหลกัสตูรที่ ก.พ.ก าหนด
 - มหีลกัสตูรพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มคุีณภาพ
 - มวีทิยากรมอือาชพี (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการพัฒนา
ผ่านศูนยพั์ฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลศิ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)
 - มหีลกัสตูรพัฒนาครูฯ ที่ไดร้ับการ
รับรองสามารถน าชั่วโมงการพัฒนาไป
ประกอบการขอมแีละเลื่อนวทิยฐานะ

ต.ค.64-ก.ย.65          26,301,500 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. ชดุโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลติครูที่มคุีณภาพมาตรฐานสพฐ. BR1203X09 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ดา้นดจิิทัลเทคโนโลยี

 - พัฒนาขอ้สอบวดัระดบัความรู้
ความสามารถดา้นทักษะดจิิทัล  
ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนวทางการ
รับรองมาตรฐานหลกัสตูรการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการปรับเปี่ยนไปสู่องค์กรดจิิทัล  
 - พัฒนา E-learning  ดา้นทักษะ
เทคโนโลยดีจิิทัล (Digital Literacy)  
โดยศูนย ์HCEC  เป็นฐาน  )  ส าหรับ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเขา้สู่ต าแหน่ง/ทั่วไป)  
จ านวน  50,000 คน
 - สร้างเครือขา่ย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และศูนย์
 HCEC เป็นฐาน

ต.ค.64-ก.ย.65          52,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS6

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. หน่วยงานสงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร  2. หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา

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

        - ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชวีศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (กศน.)     2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชวีศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากบั     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชวีศึกษา

        - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชวีศึกษา

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

    2.8 กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชวีศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชวีศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน) (สคช.)

    2.6 กระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) /
       

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

ผู้ส าเรจ็อาชวีศึกษามทีักษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1204การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆที่เน้นการฝึกปฏบิัตอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและการ
สรา้งงาน



หน่วยงานรว่มด าเนินการ     2.14 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    2.15 การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

ฯลฯ    

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

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

ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบความร่วมมอืการจัดอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิัตอิยา่งเตม็รูป
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืในการจัดอาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิัตอิยา่งเตม็รูป โดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน 
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

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

BR1204X01 โครงการพัฒนาระบบ
ความร่วมมอืระหวา่ง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนใหเ้กิด
ความเขม้แขง็ในการ
จดัอาชวีศึกษาระบบ
ทวภิาคีและระบบ
อ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏบิตัอิยา่งเตม็รูป
เพ่ือการผลติและ
พัฒนาก าลงัคนระดบั
อาชวีศึกษาในกลุ่ม
อาชพีที่สอดคลอ้งกับ
การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 (Workforce
 4.o) และอาชพีใหม ่
(Future Jobs) ที่
จ าเปน็ตอ่การพัฒนา
ประเทศในอนาคต
อยา่งเปน็ระบบ

เป้าหมาย : 
พัฒนาระบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Workforce 4.o)
  และอาชีพใหม่ (Future Jobs) ที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเป็นระบบ
ผลผลิต :
๑) แผนการผลิตและพัฒนาก าลังระดับ
อาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 และอาชีพใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคตอย่างเป็นระบบ
๒) ผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาและก าลังผู้อยู่ใน
ภาคแรงงานได้รับการพัฒนาต่อยอดทักษะ
อาชีพในสาขาขาดแคลนและทักษะรองรับ
อาชีพใหม่ในอนาคต 
๓) ระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เข้มแข็งในการร่วมจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ผลลัพธ์ :

ชว่งแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ชว่งที่สอง: ต.ค.2564
 – ก.ย. 2565

734,000,000       โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 64

MS1

ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงกับความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

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

BR1204X02 โครงการสร้าง
เครือขา่ยความ
ร่วมมอืในการจัด
อาชวีศึกษาระบบ
ทวภิาคีและระบบ
อ่ืนๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏบิัตอิยา่งเตม็รูป
โดยใชพ้ื้นที่เป็นฐาน 

เป้าหมาย :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ   ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน ตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้ก าลังคน
๑) พื้นที่เขตอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ
 ที่เป็นเขตพัฒนาพิเศษตามนโยบายรัฐบาล
๒) พื้นที่จังหวัดที่มีลักษณะภูมิสังคมอาชีพใน
แต่ละจังหวัด 
ผลผลิต :
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 
๒) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ระหว่างการฝึกอาชีพและฝึกปฏิบัติงาน 
๓) ระบบอ านวยความสะดวกให้กับสถาน
ประกอบการเพื่อการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่าง
เต็มรูป
ผลลัพธ์ :
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงกับความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ

ชว่งแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ชว่งที่สอง: ต.ค.2564
 – ก.ย. 2565

231,000,000       โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 64

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

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

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

BR1204X03 โครงการประกัน
คุณภาพผู้เรียน
อาชวีศึกษาให้มี
ความพร้อมเขา้สู่
อาชพี 
(Employability 
Readiness)

เปา้หมาย :
ประกนัคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อม
เข้าสู่อาชีพ (Employability Readiness)
ผลผลิต :
๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนและสาขาอนาคต
๒) ครูผู้สอนมีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอาชีพ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการมีความสามารถในการถ่ายทอด
ประสบการณ์และสอนงาน
๓) Digital Content ด้านอาชีพที่ทนัสมัยเพื่อการ
พฒันาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์อาชีพ
ส าหรับผู้เรียนและก าลังคนในภาคแรงงาน
๔) ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนและระบบการ
รับรองที่เอือ้ต่อการพฒันารายบคุคลอยา่งต่อเนือ่ง
ผลลัพธ์ :
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทกัษะที่ตรงกบัความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทกัษะการ
เปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัเปา้หมายการ
พฒันาประเทศ

ชว่งแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ชว่งที่สอง: ต.ค.2564
 – ก.ย. 2565

350,000,000       โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 64

MS3

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น 12

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

 - สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สป.ศธ.)

 - สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 - สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)

 - สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

 - สถาบันอุดมศึกษา  - สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

 - ที่ประชุมอธกิารบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  - สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (สป.ดท.) 

-  สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.)

 - สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  

        สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

        สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  (สนผ.)

        สํานักนิติการ (สนก.)

        มหาวทิยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยัง่ยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยัง่ยืน
(3) การปฏริปูระบบธรรมาภบิาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสรา้งความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

BR1205การปฏริปูบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยัง่ยืน



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

ปรับระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอดุมศึกษา ให้เกดิธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

ระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจยัและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565ธรรมาภบิาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดบั

ปฎริูประบบการวจิัยและนวตักรรม มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชวีิต (มาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษาที่ยดืหยุ่น) มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมาณการผลิตและพัฒนาก าลังคนในลักษณะ demand side financing มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

กระบวนการผลติพัฒนาก าลงัคนที่มคุีณภาพ มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

MS1 
MS2 
MS3 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สํานักงานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) BR01205X01 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พฒันาทกัษะ และสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็การขับเคล่ือน
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอดุมศึกษา วิทยาศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
สํานกัการวิจัยแหง่ชาติ 
(วช.) ภายใต้แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศาสตร์ด้านการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยท์า้ทายของ
สังคม (Grand Challenge
 Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เป้าหมาย
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
สังคมสูงวัยของผู้สูงอายไุทย
2. สร้างโอกาสให้คนเกษียณหรือ
ผู้สูงอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) มีแรงจงูใจเขา้สู่
สังคมแห่งการเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทักษะในการประกอบอาชพี
4.พัฒนาทักษะการประกอบอาชพีของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยให้ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5. สร้างโอกาสให้ผู้เกษียณดูแลตนเองได้
และประกอบอาชพีได้ตามทักษะ
6. นําทักษะเฉพาะทางของผู้เกษียณเป็น
ชอ่งทางถา่ยทอดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาคนรุ่นใหม่

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

MS 1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พัฒนาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชวีิต   
กจิกรรม 2 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย เพื่อการ
จดัการเรียนการสอน
ในระบบเปิด 
(Thai-MOOC) 
ระยะที่ 5

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

ต.ค 64-ก.ย. 65 45,000,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1.1 ดา้นการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ขอ้ 4.3.4 การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอด

ชวีติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สํานักประสานและส่งเสริมกจิการ
อดุมศึกษา

BR01205X03 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พัฒนาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชวีิต
  กจิกรรม 4  
การศึกษาเชงิบูรณา
การกบัการทํางาน 

4. การศึกษาเชิงบรูณาการกบัการทาํงาน 
    1)   ผลผลิต (Output) (1) ได้หลักสูตรตาม
แพลตฟอร์ม CWIE และ EEC Model Type A 
จํานวน 10 หลักสูตร  (2) ได้โมเดลการดําเนนิการ
การจัดหลักสูตร CWIE และ EEC Model Type A
 จํานวน 1 โมเดล ผลลัพธ์ (outcome)  (1)  
สถาบนัอดุมศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ  (2)  สถาน
ประกอบการมีบคุลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ  
(3)  บณัฑิตมีงานทํา เกดิการจ้างงานในพื้นที่ 
ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตและความ
เปน็อยูท่ี่ดี ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิในพื้นที่ EEC และ
ยกระดับสู่ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน
    2) ผลผลิต (Output)   (1)  ทราบปจัจัยแหง่
ความสําเร็จของหลักสูตร CWIE และมีแนวปฏบิติั
ที่ดี (Good Practices) (2)  ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร CWIE 
ต่อฝ่ายนโยบายและคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกีย่วข้อง ผลลัพธ์ (outcome) (1)  หลักสูตร
การศึกษาที่เปน็ Competency-based  (2)  
บณัฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการ
กําลังคนของตลาดงาน (Demand Driven)  (3)  
หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ

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

MS1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อดุมศึกษา

BR01205X04 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พัฒนาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชวีิต
  กจิกรรม 6 การ
พัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ระดับอดุมศึกษา
  

  1) บัณฑิตได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับ
สากล 
  2) มีระบบการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชวีิตในระดับอดุมศึกษา

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

MS1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม

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

เป้าหมาย : การปรับเปล่ียนการจดัสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินอดุหนุน
สถาบันอดุมศึกษา เป็นระบบ
งบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้วยการจดัสรรงบประมาณ
ให้สนองด้านอปุสงค์เป็นหลัก 
(Demand-side Financing)

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

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จําเป็น)

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

BR01205X06 ระบบงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนา
งานวิจยัและ
นวัตกรรม  
  กจิกรรม 1 ระบบ
บริหารจดัการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้าน ววน.

ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน ววน.
 แบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิเ์ป็นการจัดสรร
งบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ใช้หลักการ 3 ข้อ ได้แก่ 
1) ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่านมา (Revised)
 2) เพิ่มหรือลดงบประมาณในแผนงาน/
โปรแกรม (Reallocated) และ 3) 
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงงบประมาณไปยัง
แผนงานใหม่ (Replaced) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนช่วยให้งบประมาณด้าน 
ววน. ที่มีอยู่อย่างจาํกัดสามารถสร้างผลงาน 
ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ใน
เวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีกลไกของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักความ
คล่องตัวและยืดหยุ่น อีกทั้งมีระบบการบริหาร
จัดการและติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติด้วย

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

MS 2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม

BR01205X07 ระบบงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนา
งานวิจยัและ
นวัตกรรม  
  กจิกรรม 2 ระบบ
การบริหารจดัการ
และติดตาม
ประเมินผล OKRs 
ผ่านระบบขอ้มูล 
NRIIS

ระบบการบริหารจดัการและติดตาม
ประเมินผล OKRs ผ่านระบบขอ้มูล
สารสนเทศวิจยัและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(NRIIS) ที่สนับสนุนการบริหาร
งบประมาณทั้งในส่วนของการยื่นคําขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ 
การรายงานความกา้วหน้า การติดตาม
ผลผลิต และติดตามประเมินผล OKRs

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

MS 2.1 ด้านส่ือสารมวลชน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา ฯ 
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภบิาล

BR01205X08 ปรับระบบการสรร
หาผู้บริหาร
สถาบันอดุมศึกษา ให้
เกดิธรรมาภบิาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กจิกรรม 1 
ประกาศกระทรวง
แนวปฏบิัติเพื่อให้
เป็นไปตามหลักการ
จดัการอดุมศึกษาและ
เปิดเผยผลการ
ดําเนินการตามแนว
ปฏบิัติ

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

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

MS3.1

*** จดัทําขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่กําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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