
 
 
 
 
 
 

12 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา 



12. การศึกษา

 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปฐมวัย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงกอ่นวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับ
โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2. เด็กและเยาวชนที่มีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ฐานได้รับการปอ้งกนัเฝ้าระวังการ
หลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ที่เหมาะสม 
3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพีน้ฐานด้านการอา่นและคณิตศาสตร์ ที่จ าเปน็ต่อการท างาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกนัโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 BR1202 การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพือ่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21

1 มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจดัการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนทุกระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจ (Active leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบคุคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 BR1203 การปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเปน็ครู
2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ที่เพือ่สร้างความเปน็เลิศ
3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพีเ่ล้ียงเพือ่เตรียมครูที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม้ีสมรรถนะ
5. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเปน็
6. การจดัท ากลไกการสนับสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏบิติังานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม

 BR1204 การจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏบิติัอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจา้งงานและการสร้างงาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจดัอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป โดยใช้พืน้ที่เปน็ฐาน 
3. ประกนัคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

 BR1205 การปฏรูิปบทบาทการวิจยัและระบบธรรมาภบิาลของ
สถาบนัอดุมศึกษาเพือ่สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกบัดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ
2. ปฎรูิประบบการวิจยัและนวัตกรรม
3. ธรรมาภบิาลในสถาบนัอดุมศึกษาทุกระดับ

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัย 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 - ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

BR1201
1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี ทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บัการดแูละและส่งเสรมิ
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยที่มคุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแหง่ชาต ิและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรอืกลุ่มของครอบครวัจนส าเรจ็การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรอืระดบัสูงกว่าอย่างเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบงัคับ และไดร้บัการพัฒนาทกัษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีกัษะดา้นการอ่านและคณิตศาสตร ์(Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จ าเปน็ตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยุคปจัจุบนั 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความรว่มมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครฐั
อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งภาคเอกชน

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บั
การดแูลและส่งเสรมิพัฒนาการและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวที่ขำดแคลนทนุทรัพย์ ผู้พกิำร ด้อยโอกำส ใหไ้ด้รับกำร
พฒันำที่สมวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เดก็และเยาวชนที่มคีวามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแตร่ะดบัปฐมวัยไปจนถึงระดบัการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐานไดร้บัการปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเดก็ที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรอืพัฒนาทกัษะที่จ าเปน็ที่เหมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

พฒันำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กใหเ้ข้ำถึงกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำใหก้ลับเข้ำศึกษำต่อ/พฒันำทกัษะในกำรประกอบ
อำชีพที่เหมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมทีกัษะพ้ีนฐานดา้นการอ่านและคณิตศาสตร ์ที่จ าเปน็ตอ่การท างาน มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพฒันำเคร่ืองมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พื้นฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และท ำกำรจัดเก็บและรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทกุ 3 ปี มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มกีารสรา้งระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

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

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

สนับสนุนกำรแก้ไขปญัหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอย่ำงยั่งยืนและสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x01 โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริม
โอกำสและ
พฒันำกำรที่สมวัย
ก่อนเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ  เพื่อ
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนับสนุน รวมทั้ง
ส่งต่อให้
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
ในครอบครัวที่ขำดแคลนทนุทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพฒันำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเส่ียงที่ผ่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนับสนุน 
ใหไ้ด้รับกำรพฒันำที่สมวัย

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

MS 1.1

กสศ. BR1201x02 ระบบกำรดูแล
และส่งต่อ (Smart
 Referral 
System) 
กลุ่มเปำ้หมำยของ
 กสศ.

สร้ำงระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเปำ้หมำย
ในกำรท ำกับเด็กกลุ่มเปำ้หมำย 
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

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

MS 2.1

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x03 โครงกำรพฒันำ
ระบบติดตำมและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำ
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เด็กและเยำวชนที่ไม่ได้รับกำรศึกษำ
 หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ได้รับควำมช่วยเหลือใหไ้ด้เข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ทกัษะอำชีพ

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

MS 2.1, MS 
2.2

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

 - ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเปำ้หมำย
อำยุ 3 – 18 ป ีได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงเทำ่เทยีมทั่วถึงและตรงตำม
ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
 - จ ำนวนประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเปำ้หมำยอำยุ 3 -18 ป ีที่จบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

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

MS 2.2

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบใหก้ลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกัษะกำรประกอบอำชีพ

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสกสศ. BR1201x05 สนับสนุนกำร
พฒันำครูนอก
ระบบกำรศึกษำ

กำรพฒันำครูเพื่อท ำงำนต่อ
กลุ่มเปำ้หมำยเด็กที่หลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำจ ำนวน 385 คน

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

MS 2.2

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

โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult 
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทกุ 3 ป ีโดยท ำงำน
ร่วมกับธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรส ำรวจ ส ำรวจทกัษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จ ำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทั่ว
ประเทศ น ำผลที่ได้ไปท ำกำร
วิเครำะหแ์ละหำวิธีพฒันำแนวทำง
พฒันำทกัษะแรงงำนไทยต่อไป

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

MS 3.1

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

ได้ระบบสำรสนเทศเพื่อควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม 
เด็กยำกจน ยำกจนพเิศษ และเด็ก
ที่หลุดออกนอกระบบ

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

M.S.4.1

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

BR1201x08 โครงกำรพฒันำ
ฐำนข้อมูลพหมุิติ 
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปดิ 
(Open Data) 
ของเด็กกลุ่ม
ยำกจน ด้อย
โอกำสต่ำงๆ แบบ
ระยะยำว 
(Longitudinal 
Data) ทั้งใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดท ำระบบฐำนข้อมูลพหมุิติของ
กลุ่มเปำ้หมำย กสศ. เปน็กำรส ำรวจ
เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กที่
มีควำมเส่ียงหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยำกไร้ จ ำนวน 2 ระบบ  และ
พฒันำจัดท ำฐำนข้อมูลส ำรวจ
สถำนะควำมเหล่ือมล้ ำและ
คุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 
(human capital) ของไทยอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยเร่ิมจัดท ำระบบเก็บ
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอย่ำง

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

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำด
เล็กที่ไม่สำมำรถ
ควบรวมได้ และ
โรงเรียนในพื้นที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนินกำรน ำร่อง

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับ
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ 
Isolated School รวมถึงท ำคู่มือ
กำรปฏบิติังำนใหก้ับหน่วยงำน
เพื่อใหเ้หน็ถึงสภำพของทรัพยำกร
ขั้นพื้นฐำนที่จ ำเปน็ของโรงเรียน

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

MS 4.2

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)

3.ชุดโครงกำรกำรจัดท ำระบบบรูณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

BR1201x10 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนินกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำด
เล็กที่ไม่สำมำรถ
ควบรวมได้ และ
โรงเรียนในพื้นที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนินกำรน ำร่อง

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

MS 4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

จัดท ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ ำสุด
ส ำหรับโรงเรียนที่จะสำมำรถ
ด ำเนินกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมี
คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน 
และโครงสร้ำงพื้นฐำนของโรงเรียน
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่เปน็
บรรทดัฐำนของประเทศและแนว
ปฏบิติัที่ดีระหว่ำงประเทศ กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ใหแ้ก่โรงเรียน  โดย กสศ. ท ำงำน
ร่วมกับ สพฐ. ในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล จัดท ำคู่มือกำรปฏบิติังำน 
และด ำเนินกำรน ำร่องเพื่อยกระดับ
คุณภำพขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน
เปน็จ ำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้ 
(protected schools) 1,247 โรง 
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในที่หำ่งไกล (isolated 
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5 
แสนบำท)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

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

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

           - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        

           - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากับ     2.7 กระทรวง การทอ่งเที่ยวและกีฬา            

           - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกิจ:สถาบนัการบนิพลเรือน) 

           - ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

     2.10 ส านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรยีนรูสู้่การเรยีนรูส้มรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 BR1202
1. ผู้เรยีนทกุระดบัเปน็ผู้มคีวามรู ้ทกัษะและใฝ่เรยีนรู ้มทีกัษะในการด ารงชวีิตในโลกยุคใหม ่รูเ้ทา่ทนัการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมอืงที่ตื่น
รู ้มคีวามรบัผิดชอบ และมจีิตสาธารณะ
2. คร/ูอาจารย์มสีมรรถนะดา้นการจัดการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การออกแบบการเรยีนรู ้การจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้มจีิตวิยาการเรยีนรู ้สื่อและการใชส้ื่อ  
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและเรยีนรู ้การวัดและประเมนิการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ มคีวามศรทัธาในวิชาชพีและความเปน็ครู
3. ผู้บรหิารสถานการศึกษาและผู้บรหิารการศึกษามสีมรรถนะในการบรหิารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย ดา้นหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรยีนรู ้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรยีนรู ้การวัดและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิ การนิเทศการจัดการเรยีนรู ้มภีาวะผู้น าทาง
วิชาการ มจีิตวิทยาในการส่งเสรมิและสรา้งขวัญก าลังใจในการจัดการเรยีนรู ้และมมีนุษย์สัมพันธ์ที่ดใีนการรว่มมอืกับบคุคล หน่วยงานและชมุชนในการ
ส่งเสรมิและสรา้งระบบนิเวศการเรยีนรูท้ี่ปลอดภยัส าหรบัผู้เรยีน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)
ผู้เรยีนทกุระดบัมคีวามรอบรูท้ี่จ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ด ารงชวีิต การประกอบอาชพีและการรว่มพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
 มีหลักสูตรที่พฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทศัน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative 
Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดสมรรถนะหลักและการ
พฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับที่เน้นการปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการ
พฒันาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ที่จ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและ
ความสนใจรายบคุคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เปา้หมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5) มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 MS1.5  MS1.2 
MS1.3  

MS1.4  MS1.1  

7/24



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x01 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        35,290,400 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.1
MS1.2

กระทรวงศึกษาธิการ 
สทศ.(องค์การมหาชน)

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

64

MS1.3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

โครงการการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ระดับชาติเปน็
กลไกขับเคล่ือน
การยกระดับการ
เรียนการสอน 
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้น ป.6 
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนัย 
ปงีบประมาณ 
2564)

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกันเปน็
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)

เปา้หมาย : มีข้อสอบที่เปน็
มาตรฐานและเพยีงพอส าหรับการ
ด าเนินการทดสอบ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะจบชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 (ป.6) 
หรือเทยีบเทา่ ในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทกุสังกัด ซ่ึง
ผลการทดสอบใช้เปน็ข้อมูลในการ
พฒันาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนใหดี้ยิ่งขึ้น
ผลผลิต : 
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนัย จ านวน 4 ชุด 
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนัย
 O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 ชุด 
3. มีครูเข้ารับการพฒันาเปน็ผู้
ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6 
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น 
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปกีารศึกษา 
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง 
(Content Validity) ความเที่ยง 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ค่าความยาก 
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกันเปน็
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

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

64

MS1.3

กระทรวงศึกษาธิการ 
สป. (ศทก.)

BR1202x04 โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อ
การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National 
Digital Learning
 Platform) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เปา้หมาย : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) เปน็เคร่ืองมือในการ
ปฏรูิปการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการแก้ปญัหาและพฒันา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ผลผลิต :  มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform)

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

MS1.4

โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียน
เพื่อสร้าง
สมรรถนะการ
แข่งขันใน
ศตวรรษที่ 21 
(PISA 2021)

เปา้หมาย : การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินสมรรถนะ PISA 
2022 อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้
องค์ความรู้จาก PISA เพื่อยกระดับ
ความเปน็
เลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อไป 
ผลผลิต :  
1) นักเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ
ได้รับการพฒันาใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพฒันา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เปน็ฐาน 
3) บคุลากรระดับเขตพื้นที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022
สามารถเปน็เครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
อย่างมี
คุณภาพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงการพฒันา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ พฒันา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพงึประสงค์ มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกันเปน็
ความสามารถเกิดสมรรถนะในการ
แก้ปญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)

สป.ศธ. BR1202x05 โครงการพฒันา
ระบบนิเวศการ
เรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

เปา้หมาย : มีระบบนิเวศการ
เรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนิเวศการเรียนรู้ที่
เน้นการมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทั้งในระบบและ
นอกระบบมีความรอบรู้ที่จ าเปน็ 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วม
พฒันาสังคมอย่างยั่งยืน

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

MS 1.5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริปูกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ที่ประชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

 - ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รแูละบคุลากรทางการศึกษามกีารพัฒนาอย่างตอ่เน่ือง

การปรบัปรงุระบบการประเมนิการปฏบิตังิานและสมรรถนะวิชาชพีครู

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

แผนการปฏริูปประเทศดา้น การศึกษา

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock) BR1203

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครแูละบคุลากรทางการศึกษาและอาจารย์ใหม้คุีณภาพและประสิทธิภาพ
        (1) มรีปูแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครทูี่มปีระสิทธิภาพเที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล  า
        (2) มหีลักสูตรการผลิตครทูี่เปน็เลิศและมรีปูแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีคร ูตามความตอ้งการและความจ้าเปน็ตามบรบิทของ
สาขาวิชาและพื นที่
        (3) มกีรอบมาตรฐานและตวัชี วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบนัผลิตคร ูและครพ่ีูเลี ยงในโรงเรยีนหรอืสถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีดา้นวิชาชพีครเูพ่ือ
น าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบนัผลิตครแูละครพ่ีูเลี ยงตามความตอ้งการ
จ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ใหม้คุีณภาพ ประสิทธิภาพและมคีวามก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชพี
       (4) มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชพีครทูั งสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ที่เน้นใหค้รมูคีวามพรอ้มท ังทางดา้นวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชพี มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปน็ครเูพ่ือน าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะครแูละ
บคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็
       (5) มรีะบบกลไกใหค้รแูละผู้บรหิารมกีารพัฒนาตนเองทางวิชาชพีอย่างตอ่เน่ือง อาท ิPLC & CPD (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) และใหค้วามความส าคัญกับมกีารนิเทศและตดิตามชว่ยเหลือครใูหม/่ครทูี่ไมม่วีุฒิทางการศึกษา
       (6) มกีารปรบัปรงุระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครโูดยน้าผลการประเมนิสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรบัปรงุ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยนั นๆ

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

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)
การพัฒนารปูแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลที่มคุีณลักษณะที่พึงประสงค์เขา้เรยีนครแูละการพัฒนาเครือ่งมอืวัด
และประเมนิคุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) การพัฒนา/ปรบัปรงุหลักสูตรผลิตครตูามสาขาวิชาและบรบิทพื นที่เพ่ือสรา้งความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)
พัฒนารปูแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครแูละระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครพ่ีู
เลี ยงเพ่ือเตรยีมครทูี่มคุีณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชี วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชพีครขูองสถาบนัผลิตครู
 และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้สีมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตวัชี วัด สมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

เปา้หมายย่อยที่ 8 (MS8) การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทั งนี  
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ นอยู่กับความเหมาะสม
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง อว./
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย/
 ทปอ.

BR1203X01 โครงการพฒันา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลือกบคุคลที่มี
คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์เข้าเรียน
ครูและการพฒันา
เคร่ืองมือวัดและ
ประเมิน
คุณลักษณะความ
เปน็ครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/
นักศึกษาครูที่เปน็ระบบกลางของ
ประเทศ
2. มีเคร่ืองมือวัดความถนัดความ
เปน็ครูที่มีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
การประเมินผลและตัดสิน และ
จัดท าคลังข้อสอบของเคร่ืองมือวัด
ดังกล่าว
3. สถาบนัผลิตครูน าระบบ 
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูที่เปน็
ระบบกลางของประเทศ ไป
ด าเนินการคัดเลือกบคุคลที่มี
คุณลักษณะที่พงึประสงค์เข้าเรียนครู

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย/ คุรุสภา/ 
ส านักงาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
ศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพื้นที่เพื่อ
สร้างความเปน็เลิศ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพื้นที่ 
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนื่อง) ที่เน้นความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพฒันาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพเิศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ที่เน้นเชิง
บริบทและพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การ
พฒันาประเทศ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐาน

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

BR1203X03 โครงการพฒันา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานผู้ใช้ครู และบริบทพื้นที่ 
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนื่อง) ที่เน้นความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางที่มี
คุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เน้นการ
สร้างพฒันาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพเิศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ที่เน้นเชิง
บริบทและพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบ : 
ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ที่สถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนที่ตอบโจทย์การ
พฒันาประเทศ

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ
พฒันารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนิเทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพี่เล้ียง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินครูพี่เล้ียงในหรือสถาน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิชาชีพครู  
3. จัดท าแนวทางการพฒันา
สมรรถนะทางวิชาการและทกัษะ
การนิเทศและการสอนของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเปน็ครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษาไปนับเปน็
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบนัผลิตครูน าระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบนั
ผลิตครูไปด าเนินการร่วมกับ
สถานศึกษา เพื่อผลิตครูที่มีคุณภาพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานส านักงานปลัดกระทรวง อว./ 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย
 /คุรุสภา

BR1203X04 โครงการพฒันา
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน
 และตัวชี้วัด ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พฒันารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบนัผลิตครู
3. พฒันารูปแบบและ
กระบวนการพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิต
ครู
4. จัดท าโครงการพฒันาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4

กคศ. BR1203X05 โครงการพฒันา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
การก าหนด
มาตรฐาน
ต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

การก าหนดสมรรถนะข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา

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

64

MS5

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

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

MS7, MS8

2. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

โครงการพฒันา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา; 
กิจกรรมการ
ก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏบิติังาน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับ
มาตรฐาน
ต าแหน่ง
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

14/24



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X07 โครงการพฒันา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

การพฒันาระบบกลไกการเล่ือน
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

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

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพฒันา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเพื่อความ
เปน็เลิศตาม
มาตรฐานต าแหน่ง
 มาตรฐานวิชาชีพ
 สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21

 - ผู้เข้ารับการพฒันาผ่านการ
พฒันาตามหลักสูตรที่ ก.พ.ก าหนด
 - มีหลักสูตรพฒันาสมรรถนะครู
และบคุลากรทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ
 - มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการ
พฒันาผ่านศูนย์พฒันาศักยภาพ
บคุคลเพื่อความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center : 
HCEC)
 - มีหลักสูตรพฒันาครูฯ ที่ได้รับ
การรับรองสามารถน าชั่วโมงการ
พฒันาไปประกอบการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ

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

MS5

สพฐ. BR1203X09 โครงการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

 - พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปี่ยน
ไปสู่องค์กรดิจิทลั  
 - พฒันา E-learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy)  โดยศูนย์ HCEC  เปน็
ฐาน  )  ส าหรับข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่
ต าแหน่ง/ทั่วไป)  จ านวน  50,000
 คน
 - สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และ
ศูนย์ HCEC เปน็ฐาน

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

MS6
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูที่มีคุณภาพมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กคศ.)

BR1203X10 โครงการพฒันา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา:กิจกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS08

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร  2. หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา

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

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

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

        - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากบั     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

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

    2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ     2.14 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    2.15 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย (สทท.)

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและ
การสรา้งงาน BR1204

ผู้ส าเรจ็อาชวีศึกษามทีกัษะที่ตรงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

    2.6 กระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบความรว่มมอืการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปู
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)
สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืในการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปู 
โดยใชพ้ื้นที่เปน็ฐาน

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

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรยีนอาชวีศึกษาใหม้คีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งที่สอง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565
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เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01 โครงการพฒันา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพื่อ
การพฒันา
คุณภาพ และ
มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา

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

64

MS1

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

เปา้หมาย : 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทกุระดับใหม้ี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
3. เปน็กลไกส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพิ่มผลิตภาพของทนุมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห ์การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทกุระดับใหม้ี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
3. เปน็กลไกส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพิ่มผลิตภาพของทนุมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห ์การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) 

BR1204X02 โครงการพฒันา
ศูนย์ความเปน็เลิศ
ทางการ
อาชีวศึกษา 
(Excellent 
Center)

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 58,670,700       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2เปา้หมาย :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อใหเ้กิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ทนัสมัย สอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนย์ฝึกอบรมครู และ
ศูนย์ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาครูที่มีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งมีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับที่ส าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหน่วยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 
1.ยกระดับคุณภาพการจัดการ
อาชีวศึกษาในการผลิตก าลังคน
ด้านอาชีวศึกษาทกุระดับใหม้ี
คุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
2. ผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
3. เปน็กลไกส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพและขีดความสามารถ 
เพิ่มผลิตภาพของทนุมนุษย์ด้าน
การคิด วิเคราะห ์การวิจัย
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนักเรียน นักศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X03 โครงการขยาย
และยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

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

64

MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปา้หมาย :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพฒันาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพื่อใหเ้กิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ทนัสมัย สอดคล้องกับ
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนย์บริหารเครือข่าย
การผลิตและพฒันาก าลังคน
อาชีวศึกษา จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนย์ฝึกอบรมครู และ
ศูนย์ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพฒันา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 
สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพฒันาครูที่มีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทั้งมีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับที่ส าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหน่วยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพฒันาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนย์ฝึกอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

เปา้หมาย :
1. ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพิ่มขึ้น 2. พฒันากระบวนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
ทกุภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4. 
ส่งเสริมค่านิยมการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
ผลผลิต :
1) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นิเทศก์ 
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ :
1) สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นิเทศก์ 
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น 12

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงบประมำณ (สงป.)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  (สป.ศธ.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

        มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)  - ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

 - สถำบนัอุดมศึกษำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

 - ที่ประชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (สป.ดท.) 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มคุีณภาพ มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การปฏริปูบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน BR1205

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

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

-  ส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหง่ชำติ (สอวช.)

 - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

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

        กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

        กองกฎหมำย (กกม.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำทกัษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ยืดหยุ่น)มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพฒันำก ำลังคนในลักษณะ demand side financing มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ปฎริปูระบบการวิจัยและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อกำรพฒันำงำนวิจัยและนวัตกรรม มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดบั มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ ใหเ้กิดธรรมำภบิำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

MS1 
MS2 
MS3 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

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

64

MS 1.1

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
กิจกรรม 2 โครงกำร
พฒันำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพื่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปดิ 
(Thai-MOOC) ระยะที่ 5

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

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

MS1.1 ด้ำนกำรพฒันำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
ข้อ 4.3.4 กำร

พฒันำระบบกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กิจกรรม 4  กำรศึกษำ
เชิงบรูณำกำรกับกำร
ท ำงำน 

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

MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนักกำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษยีณหรือผู้สูงอำยุ (60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษยีณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษยีณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพฒันำคนรุ่นใหม่

4. กำรศึกษำเชิงบรูณำกำร
กับกำรท ำงำน 
 ผลผลิต (Output) 
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ 
EEC Model Type A 
จ ำนวน 10 หลักสูตร 
(2) ได้โมเดลกำร
ด ำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
 CWIE และ EEC Model 
Type A จ ำนวน 1 โมเดล 
ผลลัพธ์ (outcome)  
(1)  สถำบนัอุดมศึกษำมี
หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  
(2)  สถำนประกอบกำรมี
บคุลำกรที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพ  
(3)  บณัฑิตมีงำนท ำ เกิด
กำรจ้ำงงำนในพื้นที่ 
ประชำชนมีรำยได้ มี
คุณภำพชีวิตและควำม
เปน็อยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC 
และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนักกำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษยีณหรือผู้สูงอำยุ (60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษยีณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษยีณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพฒันำคนรุ่นใหม่

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X04 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กิจกรรม 6 กำรพฒันำ
มำตรฐำนและคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

  1) บณัฑิตได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพมี
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ตำมที่มุ่งหวังเปน็ที่ยอมรับ
ในระดับชำติและระดับ
สำกล 
  2) มีระบบกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษำ

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

MS1.1

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิต
และพฒันำก ำลังคนใน
ลักษณะ demand side 
financing
  กิจกรรม : 1. หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ
ใหแ้ก่สถำบนัอุดมศึกษำ
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
ก ำลังคน (Demand-side 
Financing) 
  กิจกรรม : 2 ระบบ
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
แบบบรูณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ ์ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

เปำ้หมำย : กำร
ปรับเปล่ียนกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
อุดหนุนสถำบนัอุดมศึกษำ 
เปน็ระบบงบประมำณ
แบบบรูณำกำรที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิท์ี่มี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
งบประมำณใหส้นองด้ำน
อุปสงค์เปน็หลัก 
(Demand-side 
Financing)

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

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X06 ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อ
กำรพฒันำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กิจกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บรูณำกำรเพื่อมุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ ์ด้ำน ววน.

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 2.1ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิเ์ปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีี่ผ่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
 และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่มี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยึด
หลักควำมคล่องตัวและ
ยืดหยุ่น อีกทั้งมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย

4. กำรศึกษำเชิงบรูณำกำร
กับกำรท ำงำน 
 ผลผลิต (Output) 
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ 
EEC Model Type A 
จ ำนวน 10 หลักสูตร 
(2) ได้โมเดลกำร
ด ำเนินกำรกำรจัดหลักสูตร
 CWIE และ EEC Model 
Type A จ ำนวน 1 โมเดล 
ผลลัพธ์ (outcome)  
(1)  สถำบนัอุดมศึกษำมี
หลักสูตรที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  
(2)  สถำนประกอบกำรมี
บคุลำกรที่มีคุณภำพและ
ศักยภำพ  
(3)  บณัฑิตมีงำนท ำ เกิด
กำรจ้ำงงำนในพื้นที่ 
ประชำชนมีรำยได้ มี
คุณภำพชีวิตและควำม
เปน็อยู่ที่ดี ส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC 
และยกระดับสู่ประเทศที่มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพื่อกำรพฒันำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม 1 เปล่ียนเกษยีณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนักกำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ทำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนับสนุนกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยุไทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษยีณหรือผู้สูงอำยุ (60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พฒันำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษยีณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษยีณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์
เพื่อพฒันำคนรุ่นใหม่

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X07 ระบบงบประมำณที่เอื้อต่อ
กำรพฒันำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กิจกรรม 2 ระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

ระบบกำรบริหำรจัดกำร
และติดตำมประเมินผล 
OKRs ผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติ (NRIIS)
 ที่สนับสนุนกำรบริหำร
งบประมำณทั้งในส่วนของ
กำรยื่นค ำของบประมำณ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 
กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ
 กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs

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

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ ฯ 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนธรรมำภิ
บำล

BR01205X08 ปรับระบบกำรสรรหำ
ผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ
 ใหเ้กิดธรรมำภบิำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กิจกรรม 1 ประกำศ
กระทรวงแนวปฏบิติัเพื่อให้
เปน็ไปตำมหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำและเปดิเผยผล
กำรด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏบิติั

ร่ำงประกำศกระทรวง 
เร่ือง แนวปฏบิติัตำมหลัก
ธรรมำภบิำลใน
สถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
 และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปดิเผยผลกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวปฏบิติั ตำมมำตรำ
 9 ประกอบมำตรำ 10 
แหง่พระรำชบญัญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

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

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิเ์ปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก่ 1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีี่ผ่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิ่มหรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated)
 และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยัง
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่มี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ที่มี
อยู่อย่ำงจ ำกัดสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทย์ใน
กำรแก้ไขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยึด
หลักควำมคล่องตัวและ
ยืดหยุ่น อีกทั้งมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย
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