12 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการศึกษา

2/24
สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

12. การศึกษา
BR1201

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับ
โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ ฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการ
หลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จาเป็นที่เหมาะสม
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพีน้ ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการทางาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

BR1202

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพือ่ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ ให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ (Active leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบตั ิ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิ ัลสาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

BR1203

การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ ที่เพือ่ สร้างความเป็นเลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพเี่ ลี้ยงเพือ่ เตรียมครูที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้มีสมรรถนะ
5. กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจาเป็น
6. การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั ิงานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

BR1204

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบตั ิอย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั ิอย่างเต็มรูป โดยใช้พนื้ ที่เป็นฐาน
3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

BR1205

การปฏิรูปบทบาทการวิจยั และระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพ
2. ปฎิรูประบบการวิจยั และนวัตกรรม
3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย

BR1201

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รบั การดูและและส่งเสริม
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และได้รบั โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้รบั การพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
ทางานและการใช้ชวี ิตในโลกยุคปัจจุบนั
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
- สำนักงำนสภำกำรศึกษำ

- กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
- กรมอนำมัย
- กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รบั
การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รบั โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พกิ ำร ด้อยโอกำส ให้ได้รับกำร
พัฒนำที่สมวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เด็กและเยาวชนที่มคี วามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้น
พื้นฐานได้รบั การป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จาเป็นที่เหมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

พัฒนำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กให้เข้ำถึงกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้กลับเข้ำศึกษำต่อ/พัฒนำทักษะในกำรประกอบ
อำชีพที่เหมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทกั ษะพี้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จาเป็นต่อการทางาน

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พื้นฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และทำกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทุก 3 ปี

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

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

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอย่ำงยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำนกัน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3
MS4

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น BR1201x01

โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริม
โอกำสและ
พัฒนำกำรที่สมวัย
ก่อนเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมทั้ง
ส่งต่อให้
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
ในครอบครัวที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพฒ
ั นำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเสี่ยงที่ผ่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุน
ให้ได้รับกำรพัฒนำที่สมวัย

มค.65 - ธ.ค.65

6,452,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 1.1

กสศ.

ระบบกำรดูแล
และส่งต่อ (Smart
Referral
System)
กลุ่มเป้ำหมำยของ
กสศ.

สร้ำงระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเป้ำหมำย
ในกำรทำกับเด็กกลุ่มเป้ำหมำย
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65

19,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.1

BR1201x02

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบให้กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกั ษะกำรประกอบอำชีพ
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น BR1201x03 โครงกำรพัฒนำ เด็กและเยำวชนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ มีค. 64- ก.ย. 65
ระบบติดตำมและ หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ช่วยเหลือเด็กและ ได้รับควำมช่วยเหลือให้ได้เข้ำสู่
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ระบบกำรศึกษำ ทักษะอำชีพ
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สพฐ.

BR1201x04

โครงกำร
ขับเคลื่อน
นโยบำยกำร
แก้ปญ
ั หำเด็กที่อยู่
นอกระบบ
กำรศึกษำและเด็ก
ออกกลำงคันให้
กลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ

- ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเป้ำหมำย
อำยุ 3 – 18 ปี ได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเท่ำเทียมทั่วถึงและตรงตำม
ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
- จำนวนประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเป้ำหมำยอำยุ 3 -18 ปี ที่จบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

ต.ค.64-ก.ย.65

4,879,500

25,677,800

เสนอขอตั้ง
MS 2.1, MS
งบประมำณในปี 65
2.2

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.2
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กสศ.
สนับสนุ
นกำร่มยำกจนกำรพั
ฒนำครูเพื่อทำงำนต่อ
1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง BR1201x05
ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวั
ยในกลุ
ด้อยโอกำส
พัฒนำครูนอก
กลุ่มเป้ำหมำยเด็กที่หลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำ ระบบกำรศึกษำจำนวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65

22,773,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 2.2

กสศ.

มค.64-ก.ย.65

10,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 3.1

ได้ระบบสำรสนเทศเพื่อควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม
เด็กยำกจน ยำกจนพิเศษ และเด็ก
ที่หลุดออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65

9,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

M.S.4.1

โครงกำรพัฒนำ จัดทำระบบฐำนข้อมูลพหุมิติของ
ฐำนข้อมูลพหุมิติ กลุ่มเป้ำหมำย กสศ. เป็นกำรสำรวจ
(Multi-Dimension เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กที่
al) และข้อมูลเปิด มีควำมเสี่ยงหลุดออกนอกระบบ ผู้
(Open Data)
ยำกไร้ จำนวน 2 ระบบ และ
ของเด็กกลุ่ม
พัฒนำจัดทำฐำนข้อมูลสำรวจ
ยำกจน ด้อย
สถำนะควำมเหลื่อมล้ำและ
โอกำสต่ำงๆ แบบ คุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์
ระยะยำว
(human capital) ของไทยอย่ำง
(Longitudinal ต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดทำระบบเก็บ
Data) ทั้งใน
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอย่ำง
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

มค 64 - กย.65

31,500,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.2

BR1201x06

โครงกำรประเมิน
ศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัย
แรงงำน (Adult
Skills Survey)
ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์

โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทุก 3 ปี โดยทำงำน
ร่วมกับธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรสำรวจ สำรวจทักษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทั่ว
ประเทศ นำผลที่ได้ไปทำกำร
วิเครำะห์และหำวิธีพฒ
ั นำแนวทำง
พัฒนำทักษะแรงงำนไทยต่อไป

3.ชุดโครงกำรกำรจัดทำระบบบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กสศ.

BR1201x07

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

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

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)
กสศ.
BR1201X9 โครงกำรจัดทำ
กำรจัดทำฐำนข้อมูลสำหรับ
มค 64 - กย.65
ฐำนข้อมูล
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ
มำตรฐำนกำร
Isolated School รวมถึงทำคู่มือ
ดำเนินกำร และ กำรปฏิบตั ิงำนให้กับหน่วยงำน
คู่มือกำร
เพื่อให้เห็นถึงสภำพของทรัพยำกร
ปฏิบตั ิงำนสำหรับ ขั้นพื้นฐำนที่จำเป็นของโรงเรียน
โรงเรียนขนำด
เล็กที่ไม่สำมำรถ
ควบรวมได้ และ
โรงเรียนในพื้นที่
ห่ำงไกล และ
ดำเนินกำรนำร่อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สพฐ.
เป็นผู้รับผิดำชอบหลั
โครงกำรจั
ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ำสุด
1.ชุดโครงกำรสร้
งระบบคักดกรอง ดูBR1201x10
แล ส่งต่อ เด็กปฐมวั
ยในกลุดท่มำยำกจนจัด้ดอทยโอกำส
และดำเนินกำรร่วมกับ กสศ.
ฐำนข้อมูล
สำหรับโรงเรียนที่จะสำมำรถ
มำตรฐำนกำร
ดำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
ดำเนินกำร และ คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คู่มือกำร
ทรัพยำกร คุณภำพและ
ปฏิบตั ิงำนสำหรับ ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนขนำด
และโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงเรียน
เล็กที่ไม่สำมำรถ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่เป็น
ควบรวมได้ และ บรรทัดฐำนของประเทศและแนว
โรงเรียนในพื้นที่ ปฏิบตั ิที่ดีระหว่ำงประเทศ กำรมี
ห่ำงไกล และ
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ดำเนินกำรนำร่อง ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ให้แก่โรงเรียน โดย กสศ. ทำงำน
ร่วมกับ สพฐ. ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดทำคู่มือกำรปฏิบตั ิงำน
และดำเนินกำรนำร่องเพื่อยกระดับ
คุณภำพขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
เป็นจำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้
(protected schools) 1,247 โรง
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในที่หำ่ งไกล (isolated
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5
แสนบำท)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มค.64-ก.ย.65

80,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.2
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการจัดการเรียนรูส้ ู่การเรียนรูส้ มรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

BR1202

1. ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มคี วามรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทกั ษะในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ รูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่น
รู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารย์มสี มรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรูต้ ามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้นาทาง
วิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญกาลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดใี นการร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการ
ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรูท้ ี่ปลอดภัยสาหรับผู้เรียน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

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

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

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

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ผู้เรียนทุกระดับมีความรอบรูท้ ี่จาเป็น (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative
Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการ
พัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบตั ิ (Performance-based Assessment) และการ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลั สาหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จาเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2
MS1.3

MS1.4

MS1.5

MS1

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.)

BR1202x01

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เป้าหมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปัญญา
ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็น
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจาวัน เป็นพลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ :
Competency – based
Curriculum)

35,290,400 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.1
MS1.2

กระทรวงศึกษาธิการ
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x02

โครงการการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ระดับชาติเป็น
กลไกขับเคลื่อน
การยกระดับการ
เรียนการสอน
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้น ป.6
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนัย
ปีงบประมาณ
2564)

เป้าหมาย : มีข้อสอบที่เป็น
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
มาตรฐานและเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินการทดสอบ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)
หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ซึ่ง
ผลการทดสอบใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนให้ดียิ่งขึ้น
ผลผลิต :
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนัย จานวน 4 ชุด
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย
O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 2 ชุด
3. มีครูเข้ารับการพัฒนาเป็นผู้
ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปีการศึกษา
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง
(Content Validity) ความเที่ยง
(Reliability) ค่าอานาจจาแนก
(discrimination) ค่าความยาก
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ

93,921,800 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.3
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สพฐ.)

BR1202x03

โครงการพัฒนา
งเสริม้เรีการ
ศัและส่
กยภาพผู
ยน
ใช้ห่อสร้
ลักาสูงตร
เพื
การศึกษาขั้น
สมรรถนะการ
พืแข่้นงฐาน
ขันใน
ศตวรรษที่ 21
(PISA 2021)

ประเทศไทยมี
หลักสูอตมร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
เป้าหมาย : การเตรี
ยมความพร้
กษาขั้นพื้นPISA
ฐาน
รัแกนกลางการศึ
บการประเมินสมรรถนะ
เป็
นกรอบแนวทางให้
กษา
2022
อย่างมีประสิทธิสภถานศึ
าพ และใช้
ขัองค์
้นพืค้นวามรู
ฐานไปจั
ทาหลัเพืกสู่อตยกระดั
ร บ
้จากดPISA
สถานศึ
ความเป็กนษาได้ตามความต้องการ
และบริ
บทของแต่ละพื้นดทีขั่ พั้นฒสูงนา
เลิศด้านสมรรถนะการคิ
ผูของผู
้เรียนให้
มีความรู
้ ทักษะ เจตคติ
้เรียนผ่
านกระบวนการจั
ดการ
คุเรีณยนรู
ธรรม
ธรรมอคุไปณลักษณะ
้ที่มีคจริุณยภาพต่
อัผลผลิ
นพึงตประสงค์
มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
:
ด้1)านกาย
ต สั่มงคม
และปัญญา
นักเรียจินกลุ
เป้าหมายการสอบ
ผสมผสานเข้
า
ด้
ว
ยกั
น
น
ได้รับการพัฒนาให้มีศเป็
ักยภาพ
ความสามารถเกิ
ดสมรรถนะในการ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิ
น
แก้
ปญ
ั หาสถานการณ์
สมรรถนะ
PISA 2022ใน
ชีวิตครูประจ
าวันแนวทางการพั
เป็นพลเมืองดีฒขนา
อง
2)
ผู้สอนมี
สังคมไทยและสัดงการเรี
คมโลก
กระบวนการจั
ยนรู้ใน
ผลผลิ
: (ร่า่อง)ส่งหลั
ตรแกนกลาง
ห้องเรีตยนเพื
เสริกมสูความเป็
นเลิศ
การศึ
ด้าน กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ
: ้เรียน
สมรรถนะการคิ
ดขั้นสูงของผู
Competency
โดยใช้องค์ความรู– ้ตbased
ามกรอบการ
Curriculum)
ประเมิน PISA 2022 เป็นฐาน
3) บุคลากรระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ
PISA 2022
สามารถเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022
อย่างมี
คุณภาพ

7,800,180 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1.3

กระทรวงศึกษาธิการ
สป. (ศทก.)

BR1202x04

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

เป้าหมาย : มีระบบดิจิทลั
ก.ย. 64 - ต.ค. 65
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform) เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิรูปการศึกษา สามารถนามาใช้
ในการแก้ปญ
ั หาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ผลผลิต : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning
Platform)

30,521,300

MS1.4

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

หลักสูตร มิ.ย. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมาย : มีประเทศไทยมี
ระบบนิเวศการ
แกนกลางการศึ
กษาขั
้นพืวมและการ
้นฐาน
เรี
ยนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่
เป็นางสรรค์
กรอบแนวทางให้
สร้
นวัตกรรมทีส่สถานศึ
่งผลต่กอษา
นพืภาพการศึ
้นฐานไปจักดษาทาหลักสูตร
คุขั้ณ
สถานศึ
ตามความต้
องการ
ผลลัพธ์ก:ษาได้
มีระบบนิ
เวศการเรี
ยนรู้ที่
และบริ
บทของแต่
ละพื้นที่ พัฒนา
เน้
นการมี
ส่วนร่วมและการ
ผู้เรีายงสรรค์
นให้มนีควัวามรู
้ ทักษะ เจตคติ
สร้
ตกรรม
คุณธรรม
คุณลักษณะ
ผลลั
พธ์ : ผูจริ้เรียยธรรม
นทั้งในระบบและ
อันพึงประสงค์
มีสุขภาวะที
่ดีทนั้ง
นอกระบบมี
ความรอบรู
้ที่จาเป็
ด้(essential
านกาย จิตliteracy)
สังคม และปั
และญญา
ผสมผสานเข้
ยกันเป็น
สมรรถนะหลัากด้ว(Core
ความสามารถเกิในการด
ดสมรรถนะในการ
Comepency)
ารงชีวิต
แก้ปญ
ั หาสถานการณ์
ใน วม
การประกอบอาชี
พและการร่
ประจงคมอย่
าวัน เป็
พัชีวฒิตนาสั
างยันพลเมื
่งยืน องดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช...
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมิ
นผลแห่งชาติ (eMENSCR)
(หลักสูตรฐานสมรรถนะ
:
Competency – based
Curriculum)
สป.ศธ.

BR1202x05

โครงการพัฒนา
และส่งเสริ
มการ
ระบบนิ
เวศการ
ใช้ยหนรู
ลัก้ทสูี่เตน้รนการมี
เรี
้น
ส่การศึ
วนร่กวษาขั
มและการ
พืสร้้นาฐาน
งสรรค์
นวัตกรรม

15,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.5
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การปฏิรปู กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพมาตรฐาน

BR1203

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ
(1) มีรปู แบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่มปี ระสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมลา
(2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรปู แบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของ
สาขาวิชาและพืนที่
(3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชีวัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่เลียงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพื่อ
นาไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพี่เลียงตามความต้องการ
จาเป็น
1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชีพ
(4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทังสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมคี วามพร้อมทั งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครูเพื่อนาไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น
(5) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community &
Continuous Professional Development) และให้ความความสาคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มวี ุฒทิ างการศึกษา
(6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเป็นส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

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

กาหนดเป้าหมายย่อยของขันตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนันๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครือ่ งมือวัด
และประเมินคุณลักษณะความเป็นครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืนที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพี่
เลียงเพื่อเตรียมครูที่มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู
และการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มสี มรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชีวัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจาเป็น

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

การจัดทากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบตั งิ านและสมรรถนะวิชาชีพครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขันตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทังนี
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขันตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึนอยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำน

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

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สานักงานปลัดกระทรวง อว./ BR1203X01 โครงการพัฒนา 1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
เม.ย.64 – มี.ค.65
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
รูปแบบ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย/
กระบวนการ
นักศึกษาครูที่เป็นระบบกลางของ
ทปอ.
คัดเลือกบุคคลที่มี ประเทศ
คุณลักษณะที่พงึ 2. มีเครื่องมือวัดความถนัดความ
ประสงค์เข้าเรียน เป็นครูที่มีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
ครูและการพัฒนา การประเมินผลและตัดสิน และ
เครื่องมือวัดและ จัดทาคลังข้อสอบของเครื่องมือวัด
ประเมิน
ดังกล่าว
คุณลักษณะความ 3. สถาบันผลิตครูนาระบบ
เป็นครู
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่เป็น
ระบบกลางของประเทศ ไป
ดาเนินการคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์เข้าเรียนครู
สานักงานปลัดกระทรวง อว. BR1203X02
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย/ คุรุสภา/
สานักงาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
ศ./ สศศ. กศน.

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพื้นที่เพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู
เม.ย.64 – ก.ย.65
และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพื้นที่
โดยแบ่งเป็น
1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนื่อง) ที่เน้นความ
ร่วมมือและการปฏิบตั ิงานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
: สานักงานปลัดกระทรวง อว.
(สนผ. และ สมอ.) สถาบันผลิตครู
คุรุสภา สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

15,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS1

13,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน 13/24
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
กงาน
ก.ค.ศ. สอศ.ต/ผลลั
สพฐ.พอปท.
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/ สานัเป้
าหมาย/ผลผลิ
ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน กทม. สช.) ของโครงการ
เริม่ ต้นและสินสุด
1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
***
โครงการ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานสมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
กทม. สช.)
1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ
(ผู้รับผิดชอบ : สานักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ
สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
กทม. สช.)
1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ที่เน้นเชิง
บริบทและพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบ :
สานักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
และ สมอ.) สถาบันผลิตครู คุรุสภา
สานักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ.
อปท. กทม. สช.)
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สถาบันผลิตครูนาใช้ใน
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ

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

BR1203X03

โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ เม.ย.64 – ก.ย.66
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพี่เลี้ยง
2. กาหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินครูพี่เลี้ยงในหรือสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิชาชีพครู
3. จัดทาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการและทักษะ
การนิเทศและการสอนของครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษา
4. การนาภาระงานการเป็นครูพี่
เลี้ยงในสถานศึกษาไปนับเป็น
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบันผลิตครูนาระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบัน
ผลิตครูไปดาเนินการร่วมกับ
สถานศึกษา เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ

5,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS3

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

14/24
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

10,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS4

ม.ค.-ธ.ค.64

700,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS5

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

1,230,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS7, MS8

โครงการการปฏิ
รูปกลไกและระบบการผลิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ส1.านัชุกดงานปลั
ดกระทรวง
อว./ BR1203X04 ตครูโครงการพั
ฒนา 1. จัดทากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน เม.ย.64 – ก.ย.67
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์ประจา
และตัวชี้วัด ของอาจารย์ประจา
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
หลักสูตร
หลักสูตรวิชาชีพครู
/คุรุสภา
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบันผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิต
ครู
4. จัดทาโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรวิชาชีพครู
2. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X05 โครงการพัฒนา การกาหนดสมรรถนะข้าราชการ
เส้นทาง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
การกาหนด
มาตรฐาน
ตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
กคศ.

BR1203X06

โครงการพัฒนา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา;
กิจกรรมการ
กาหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับ
มาตรฐาน
ตาแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

15/24
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

1. ชุดโครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
กคศ.
BR1203X07 ตครูโครงการพั
ฒนา การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อน
เส้นทาง
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ความก้าวหน้าใน ของข้าราชการครูและบุคลากร
วิชาชีพของ
ทางการศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

ม.ค.-ก.ย.65

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1,050,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS8

สพฐ.

BR1203X08

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความ
เป็นเลิศตาม
มาตรฐานตาแหน่ง
มาตรฐานวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

- ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการ
ต.ค.64-ก.ย.65
พัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.พ.กาหนด
- มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
- มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The
Trainer) สามารถขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human
Capital Excellence Center :
HCEC)
- มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ที่ได้รับ
การรับรองสามารถนาชั่วโมงการ
พัฒนาไปประกอบการขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ

26,301,500

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS5

สพฐ.

BR1203X09

โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

- พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ต.ค.64-ก.ย.65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปี่ยน
ไปสู่องค์กรดิจิทลั
- พัฒนา E-learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Literacy) โดยศูนย์ HCEC เป็น
ฐาน ) สาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่
ตาแหน่ง/ทั่วไป) จานวน 50,000
คน
- สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online โดย DEEP และ
ศูนย์ HCEC เป็นฐาน

52,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS6

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
โครงการ/
(BR0101Xnn) การดาเนินงาน
***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

โครงการการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ส1.านัชุกดงานคณะกรรมการ
BR1203X10 ตครูโครงการพั
ฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
เส้นทาง
ทางการศึกษา (กคศ.)
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา:กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสินสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS08

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 4
(Big Rock)

การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆที่เน้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูปแบบ นาไปสู่การการจ้างงานและ
การสร้างงาน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ผู้สาเร็จอาชีวศึกษามีทกั ษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ส่วนราชการ

BR1204

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

- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

- สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.)

2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

1.2 องค์กรในกากับ

2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) /

- สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

- สานักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

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

2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา
2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร
2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
2.13 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

2.14 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2.15 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
2.16 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
2.17 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
2.18 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (T.C.C.)
2.19 สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ฯลฯ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูป

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบตั อิ ย่างเต็มรูป
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มคี วามพร้อมเข้าสู่อาชีพ

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3

MS1
MS2
MS3

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01

โครงการพัฒนา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพื่อ
การพัฒนา
คุณภาพ และ
มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา

เป้าหมาย :
ต.ค. 63 – ก.ย. 64
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตกาลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทุกระดับให้มี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
2. ผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ
3. เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ
เพิ่มผลิตภาพของทุนมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห์ การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตั ิการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 429
แห่ง
2. สถานศึกษา/ สถาบัน นา
รายการครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบตั ิการ ไปใช้
ในการขอเปิดการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จานวน
429 แห่ง
3. สถานศึกษานาเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา
จานวน 429 แห่ง
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
100

32,921,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X02

โครงการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการ
อาชีวศึกษา
(Excellent
Center)

เป้าหมาย :
มิ.ย. 64 - ก.ย. 64
1.ยกระดั
บคุณภาพการจัดการ
1.
สานักงานคณะกรรมการการ
ษาในการผลิ
กาลังคน
อาชีวศึกษามี
ศูนย์บริหตารเครื
อข่าย
ด้านอาชีตและพั
วศึกษาทุ
กระดั
ให้มี
การผลิ
ฒนาก
าลับงคน
คุอาชี
ณภาพและ
มาตรฐานofและมี
วศึกษา (Center
สมรรถนะพร้อManpower
มเข้าสู่ตลาดแรงงาน
Vocational
2. ผลิตกาลังคนด้
านอาชีวศึกษา
Networking
Management)
จภาคการเกษตร
านวน 25 แห่งอุตสาหกรรม และ
ธุรกิสจานับริกกงานคณะกรรมการการ
าร
2.
3. เป็วนศึกลไกส
อาชี
กษามีหาคัลักญสูในการพั
ตรระดับฒนา
ศัประกาศนี
กยภาพและขี
ด
ความสามารถ
ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
เพิร่มับผลิการพั
ตภาพของทุ
ษย์ด้าน
ได้
ฒนาหลันกมนุ
สูตรฐาน
การคิด วิเคราะห์
จัย
สมรรถนะ
เพื่อให้เการวิ
กิดกระบวนการ
ผลผลิ
เรี
ยนรูต้ที่ท: นั สมัย สอดคล้องกับ
1. สถานศึ
น นา และ
กรอบคุ
ณวุกฒษา/
ิแห่งสถาบั
ชาติ (NQF)
หลักสูตณ
รอาชี
กษา
ระดัยบน
กรอบคุ
วุฒิอวศึ้างอิ
งอาเซี
ประกาศนีตรงตามความต้
ยบัตรวิชาชีพชัอ้นงการของ
สูง และ
(AQRF)
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
สถานประกอบการ
จานวน 25
หรือสายปฏิ
บตั ิการ ไปจัดในการ
สาขาวิ
ชา/สาขางาน
จัดสการเรี
ยนการสอน จานวน 429
3.
านักงานคณะกรรมการ
แห่งวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
อาชี
2. นสถานศึ
เป็
ศูนย์ฝกึ ษา/
อบรมสถาบั
หรือนศู นย์า
รายการครุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั
ทดสอบสมรรถนะบุ
คคลตาม้น
พื้นฐานตามหลัพกจสูานวน
ตรระดั25
บ แห่ง
มาตรฐานอาชี
ประกาศนี
ผลผลิ
ต : ยบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562
สูตรระดั
1.หลัจกานวนศู
นย์บบประกาศนี
ริหารเครือยข่บัาตยร
วิชาชีพตชัและพั
้นสูง พ.ศ.2563
การผลิ
ฒนากาลังและ
คน
หลักวสูศึตกรระดั
ปริญญาตรี
อาชี
ษา จบานวน
25 แห่สงาย
เทคโนโลยี
หรืกอสูสายปฏิ
บตั ิการ ไปใช้่
2.
จานวนหลั
ตรฐานสมรรถนะที
ในการขอเปิ
การเรียนใน พตาม
สอดคล้
องกับดมาตรฐานอาชี
สาขาวิชณา/สาขางานใหม่
จานวน
กรอบคุ
วุฒิแห่งชาติ (NQF)
และ
429 แห่ณง วุฒิอ้างอิงอาเซียน
กรอบคุ
3.
สถานศึตรงตามความต้
กษานาเครื่องมือองการของ
(AQRF)
ประเมินมาตรฐานวิชจาชี
พตาม
สถานประกอบการ
านวน
25
หลักสูตชรอาชี
วศึกษา ระดับ
สาขาวิ
า/สาขางาน
ประกาศนี
าชีพ และและ
3.
จานวนศูยนบัตย์ฝรวิึกชอบรมครู
ตรวิชาชีพชัค้นคลตาม
สูงไปใช้
ศูประกาศนี
นย์ประเมิยนบัสมรรถนะบุ
ในการทดสอบความรู
้ 25 ศูนย์
มาตรฐานอาชี
พ จานวน
ความสามารถนั
กเรียน นักศึกษา
ผลลัพธ์ :
จานวน
แห่ง
1.
สานัก429
งานคณะกรรมการการ
ผลลัวพศึธ์ก:ษาพั
ร้อฒยละของผู
้สาเร็
จ
อาชี
นาสถานศึ
กษาใน
บอาชีวศึกษาที่ผ่าน
สัการศึ
งกัดกสษาระดั
านักงานคณะกรรมการการ
เกณฑ์
้และ
อาชี
วศึกการประเมิ
ษา ภาครันฐความรู
ได้รับการ
ทัยกระดั
กษะตามมาตรฐานวิ
ชาชีกพษาใน
ร้อยละ
บคุณภาพสถานศึ
100
กลุ
่มความเป็นเลิศ (Excellent
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational
Manpower Networking
Management)
2. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนั สมัย
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของสถาน

58,670,700

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
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ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
(Center of Vocational
Manpower Networking
20/24
Management)
2. สานักงานคณะกรรมการการ
วศึากหมาย/ผลผลิ
ษาพัฒนาหลักตสู/ผลลั
ตรระดั
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ อาชีเป้
พธ์บ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
บัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ประกาศนียของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้เกิด
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนั สมัย
เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(NQF)
และกรอบคุ
ณวุฒิอ้างอิง
เป้าหมาย
:
อาเซี
ยน (AQRF)
ตรงตามความ
1.ยกระดั
บคุณภาพการจั
ดการ
ต้อาชี
องการของสถานประกอบการ
วศึกษาในการผลิตกาลังคน
3.
สานักวงานคณะกรรมการการ
ด้านอาชี
ศึกษาทุกระดับให้มี
อาชี
วศึกษาพัฒมาตรฐาน
นาครูที่มและมี
ีสมรรถนะ
คุณภาพและ
ตรงตามความต้
องการของสถาน
สมรรถนะพร้
อมเข้
าสู่ตลาดแรงงาน
ประกอบการ
รวมทั
้งมีใบรัวศึบกรองผล
2. ผลิตกาลังคนด้
านอาชี
ษา
การประเมิ
นสมรรถนะบุ
คคลตาม
ภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม
และ
มาตรฐานอาชี
ธุรกิจบริการ พจากสถาบันคุณวุฒิ
วิ3.ชาชี
ตรงตามระดั
บที่สาเร็ฒจนา
เป็นพกลไกส
าคัญในการพั
การศึ
กษา หรือดใบอนุ
ญาตประกอบ
ศักยภาพและขี
ความสามารถ
อาชี
พ (License)
เพิ่มผลิ
ตภาพของทุจากหน่
นมนุษวย์ยงานที
ด้าน ่
มีการคิ
อานาจในการรั
รองมาตรฐาน
ด วิเคราะห์บการวิ
จัย
อาชี
ผลผลิพต :
4.
านักงานคณะกรรมการ
1. สสถานศึ
กษา/ สถาบัน นา
อาชี
ษาพัวฒศึนาสถานศึ
หลักวสูศึตกรอาชี
กษา ระดับกษาสู่การ
เป็
นศูนย์ฝึกยบัอบรม
ประกาศนี
ตรวิชหรื
าชีอพศูชัน้ ย์สูง และ
ประเมิ
นสมรรถนะบุ
คคลตาม
ระดับปริ
ญญาตรีสายเทคโนโลยี
มาตรฐานอาชี
หรือสายปฏิบตั พิการ ไปจัดในการ
จัดาการเรี
กระทรวงศึกษาธิการ
BR1204X03 โครงการขยาย
เป้
หมายย:นการสอน จานวน 429 ต.ค. 63 – ก.ย. 64
61,767,000 โครงการที่ได้รับ
MS3
แห่
ง
(สอศ.)
และยกระดับการ 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีปริมาณ
จัดสรรตาม พรบ.
สถาบัน นาภาคี
จัดการ
ผู2.้เรีสถานศึ
ยนอาชีกวษา/
ศึกษาระบบทวิ
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รายการครุ
ภ
ณ
ั
ฑ์
ม
าตรฐานขั้น
อาชีวศึกษาทวิ
เพิ่มขึ้น 2. พัฒนากระบวนการ
พื้นหฐานตามหลั
กสูตวศึรระดั
บ
ภาคีสู่คุณภาพ
บริ
ารจัดการอาชี
กษาระบบทวิ
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ
พ.ศ.2562
มาตรฐาน
ภาคี 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
กสูตรระดั
ทุหลั
กภาคส่
วนให้บมประกาศนี
ีส่วนร่วมจัยดบัตร
วิอาชี
ชาชีวพศึกชัษาระบบทวิ
้นสูง พ.ศ.2563
ภาคีและ
4.
หลั
ก
สู
ต
รระดั
บ
ปริ
ญ
ญาตรี
ส่งเสริมค่านิยมการเรียน สาย
เทคโนโลยี
หรือสายปฏิภาคี
บตั ิก5.าร ไปใช้
อาชีวศึกษาระบบทวิ
ในการขอเปิ
ด
การเรี
ย
นใน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิ
ชา/สาขางานใหม่
จานวน
ระบบทวิ
ภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
429
แห่
ง
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
3.
สถานศึกษานาเครื่องมือ
สารสนเทศ
ประเมิ
ผลผลิตน:มาตรฐานวิชาชีพตาม
หลั
กสูตรอาชี
วศึก่จษา
ระดับ วศึกษา
1) สถานศึ
กษาที
ัดการอาชี
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
พ และ
ระบบทวิภาคี
ประกาศนี
ย
บั
ต
รวิ
ช
าชี
ชั้นครู
สูงไปใช้
2) ครูผู้สอนระบบทวิภพาคี
ในการทดสอบความรู
้
นิเทศก์
ความสามารถนั
กเรียน นักศึกษา
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ
จ4)านวน
429
แห่
ง
ครู บุคลากรทางการศึ
กษาของ
ผลลั
พ
ธ์
:
ร้
อ
ยละของผู
้สาเร็จ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
การศึ
กษาระดั
บอาชีนวออกและ
ศึกษาที่ผ่าน
ภาคเหนื
อ ภาคตะวั
เกณฑ์
ก
ารประเมิ
น
ความรู
้และ
ภาคใต้ซึ่งมีความพร้อมในการ
ทัจัดกการเรี
ษะตามมาตรฐานวิ
พ ร้อยละ
ยนการสอนรูชปาชี
แบบทวิ
100
ภาคีในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ :
1) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นิเทศก์
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ
4) ครู บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ซึ่งมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน 12

การศึกษา

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปฏิรปู บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

(1) การสนับสนุนการพัฒนากาลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏิรปู ระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.)

BR1205

- สำนักงบประมำณ (สงป.)

กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (สป.ศธ.)

กองกฎหมำย (กกม.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

- สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

- สถำบันอุดมศึกษำ

- สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

- ที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
- สำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชำติ (สอวช.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

- สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดท.)

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

กระบวนการผลิตพัฒนากาลังคนที่มคี ุณภาพ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำทักษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ยืดมกรำคม
หยุ่น) 2564-ธันวำคม 2565

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนในลักษณะ demand side financing

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ปฎิรปู ระบบการวิจัยและนวัตกรรม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบันอุดมศึกษำ ให้เกิดธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ดำเนินกำรคู่ขนำนกัน

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS2
MS3

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

22/24

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

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

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

200,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 1.1

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย

BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 2 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพื่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปิด
(Thai-MOOC) ระยะที่ 5

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

45,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 4 กำรศึกษำ
เชิงบูรณำกำรกับกำร
ทำงำน

4. กำรศึกษำเชิงบูรณำกำร ต.ค 64-ก.ย. 65
กับกำรทำงำน
ผลผลิต (Output)
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ
EEC Model Type A
จำนวน 10 หลักสูตร
(2) ได้โมเดลกำร
ดำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
CWIE และ EEC Model
Type A จำนวน 1 โมเดล
ผลลัพธ์ (outcome)
(1) สถำบันอุดมศึกษำมี
หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร
(2) สถำนประกอบกำรมี
บุคลำกรที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพ
(3) บัณฑิตมีงำนทำ เกิด
กำรจ้ำงงำนในพื้นที่
ประชำชนมีรำยได้ มี
คุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC
และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

9,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4.3.4 กำร
พัฒนำระบบกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
(กคอ.)

สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
BR01205X04 รู(วช.)
ปแบบกำรเรี
นรู้ทำี่น
ภำยใต้แยผนด้
หลำกหลำยเพื
อ
่
วิทยำศำสตร์ วิจกำรพั
ัยและฒนำ
ทันวักตษะกรรม
และสร้
ำ
งกำร
ฉบับปรับปรุง
เรี
นรู้ตลอดชีวพ.ศ.
ิต 2564
ปีงยบประมำณ
กรรม 6ด้ำกำรพั
ฒนำ
ยุทกิจธศำสตร์
นกำรวิ
จัย
มำตรฐำนและคุ
ณภำพ่อ
และสร้ำงนวัตกรรมเพื
กำรศึ
กษำระดั
บอุดมศึกงษำ
ตอบโจทย์
ทำ้ ทำยของสั
คม
(Grand Challenge
Platform) โปรแกรม 8
BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิ
ต
สังคมสูงวัย
และพัฒนำกำลังคนใน
ลักษณะ demand side
financing
กิจกรรม : 1. หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ
ให้แก่สถำบันอุดมศึกษำ
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
กำลังคน (Demand-side
Financing)
กิจกรรม : 2 ระบบ
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
แบบบูรณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

BR01205X06 ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม
กิจกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บูรณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำน ววน.

ดำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
CWIE และ EEC Model
Type A จำนวน 23/24
1 โมเดล
ผลลัพธ์ (outcome)
(1) สถำบันอุดมศึกษำมี
กรณีเป็นการ
เป้
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
หลัากหมาย/ผลผลิ
สูตรที่ตรงตำมควำม
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
งบประมาณ
เป้
า
หมายย่
อ
ย
ต้องกำรของสถำน
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
ประกอบกำร
(ฉบับเดิม)
MS x.x
(2) สถำนประกอบกำรมี
โปรดระบุดา้ นที่
บุคลำกรที่มีคุณภำพและ
เกี่ยวข้อง
ศักยภำพ
เป้
บัณฑิตมีงำนทำ เกิด
(3)ำหมำย
1.
สนัำบงงำนในพื
สนุนกำรเตรี
กำรจ้
้นที่ ยม
ควำมพร้
อ
มเข้
ำ
สู
ประชำชนมีรำยได้่สังมีคมสูง
วัคุยณของผู
ไทย
ภำพชี้สวูงิตอำยุ
และควำม
2.
เป็นสร้อยูำงโอกำสให้
่ที่ดี ส่งผลดีคตน่อ
เกษี
ยณหรื
อผู้ส้นูงทีอำยุ
เศรษฐกิ
จในพื
่ EEC(60
ปีและยกระดั
ขึ้นไป) มีแบรงจู
ง
ใจเข้
ำสู่ ่มี
สู่ประเทศที
สัควำมสำมำรถในกำรแข่
งคมแห่งกำรเรียนรู้ งขัน
3. ผู้สูงวัยมีทกั ษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทักษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
1) ยบัณและผู
ณฑิตได้้สรูงับวัยให้ตรง ต.ค. 64-ก.ย. 65
26,200,000 เสนอขอตั้ง
MS1.1
เกษี
กำรศึ
ก
ษำที
ม
่
ค
ี
ณ
ุ
ภำพมี
งบประมำณในปี
65
ควำมต้องกำรของ
มำตรฐำนผลกำรเรี
ตลำดแรงงำน ยนรู้
ตำมที
ุ่งหวังเป็นทีผ่ยู้เกษี
อมรัยณบ
5. สร้ำ่มงโอกำสให้
ในระดั
บชำติแและระดั
ดูแลตนเองได้
ละ บ
สำกล
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
มีรกะบบกำรส่
งเสริม
6.2)นำทั
ษะเฉพำะทำง
กำรเรี
ย
นรู
ต
้
ลอดชี
ใน
ของผู้เกษียณเป็นช่วอิตงทำง
ระดั
บ
อุ
ด
มศึ
ก
ษำ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เป้
: กำร่นใหม่
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
5,000,000 ไม่มีงบประมำณ
MS 1.2
เพืำ่อหมำย
พัฒนำคนรุ
ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรเงิน
รองรับ (พิจำรณำ
งบประมำณแผ่นดิน
ขอรับจัดสรร
อุดหนุนสถำบันอุดมศึกษำ
งบกลำงตำมควำม
เป็นระบบงบประมำณ
จำเป็น)
แบบบูรณำกำรที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิท์ ี่มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
งบประมำณให้สนองด้ำน
อุปสงค์เป็นหลัก
(Demand-side
Financing)

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน.
แบบบูรณำกำรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิเ์ ป็นกำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทุน
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปีที่ผ่ำนมำ
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced)
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
อยู่อย่ำงจำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปัญหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทุนส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
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ไม่ระบุ โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS 2.1

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน
(BR0101Xnn)
***

สำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปลี่ยนเกษียณ
เป็นพลัง
เป็นกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
วิจัยและนวัตกรรม โดย
สำนักกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ ทำยของสั
BR01205X07 ระบบงบประมำณที
่เอื้องต่คม
อ
(Grand
Challenge
กำรพั
ฒนำงำนวิ
จัยและ
Platform)
นวั
ตกรรม โปรแกรม 8
สังกิคมสู
งวัย2 ระบบกำร
จกรรม
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

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

กำรจัดสรรในปีที่ผ่ำนมำ
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
24/24
โปรแกรม (Reallocated)
และ 3) เปลี่ยนแปลงหรือ
กรณีเป็นการ
เป้
ต/ผลลัพง ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
ปรัาบหมาย/ผลผลิ
ปรุงงบประมำณไปยั
ด
าเนินการตาม
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
้
น
สุ
ด
งบประมาณ
เป้
า
หมายย่
อ
ย
แผนงำนใหม่ (Replaced)
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
(ฉบับเดิม)
MS x.x
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
โปรดระบุดา้ นที่
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
เกี่ยวข้อง
อยู่อย่ำงจำกัดสำมำรถ
เป้
สร้ำำหมำย
งผลงำน ตอบโจทย์ใน
1.
สนับไสนุ
กำรแก้
ขปันญกำรเตรี
หำของยม
ควำมพร้
อมเข้
ำสู่สังคมสู
ประเทศได้
ในเวลำที
่ ง
วัเหมำะสม
ยของผู้สูงตลอดจนมี
อำยุไทย กลไก
2.
สร้ำงโอกำสให้
ของกองทุ
นส่งเสริคมน
เกษี
ย
ณหรื
อผู้วิสจูงอำยุ
วิทยำศำสตร์
ัย และ(60
ปีนวัขตึ้นกรรมเพื
ไป) มีแรงจู
ง
่อใช้ใใจเข้
นกำรำสู่
สับริงคมแห่
งกำรเรียนรู้ ด
หำรงบประมำณโดยยึ
3.
ูงวัยมีทกั อษะในกำร
หลัผูก้สควำมคล่
งตัวและ
ประกอบอำชี
ยืดหยุ่น อีกทัพ้งมีระบบกำร
4.พั
นำทัดกำรและติ
กษะกำร ดตำม
บริหฒำรจั
ประกอบอำชี
พของผู้
และประเมินผลแผนงำน/
เกษี
ย
ณและผู
้สูงวัยให้อตมูรงล
โครงกำรผ่ำนระบบข้
ควำมต้
องกำรของ
สำรสนเทศวิ
จัยและ
ตลำดแรงงำน
นวัตกรรมแห่งชำติด้วย
5. สร้ำงโอกำสให้ผู้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทักษะ
6. นำทักษะเฉพำะทำง
ระบบกำรบริ
หำรจัดกำร
ต.ค. 63-ก.ย. 64
25,000,000 โครงกำรที่ได้รับ
MS 2.1
ด้ำนสื่อสำรมวลชน
ของผู้เดกษี
ยณเป็นช่นอผล
งทำง
และติ
ตำมประเมิ
จัดสรรตำม พรบ.
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
OKRs
ผ่ำนระบบข้อมูล
64
เพื
่อพัฒนำคนรุ
ใหม่
สำรสนเทศวิ
จัย่นและ
นวัตกรรมแห่งชำติ (NRIIS)
ที่สนับสนุนกำรบริหำร
งบประมำณทั้งในส่วนของ
กำรยื่นคำของบประมำณ
กำรจัดสรรงบประมำณ
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs

ร่ำงประกำศกระทรวง
ต.ค. 63-ก.ย. 64
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมหลัก
ธรรมำภิบำลใน
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปิดเผยผลกำรดำเนินกำร
ตำมแนวปฏิบตั ิ ตำมมำตรำ
9 ประกอบมำตรำ 10
แห่งพระรำชบัญญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไม่ระบุ

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
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