(ร่าง)
กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรั บ ตามข้ อ เสนอที่ ป ระชุ ม ฯ เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็ น ต้ น ไป
ณ ห้ อ งประชุ ม 1 ชั้ น 2 อาคารสานั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา

(ร่าง) ปฏิทินการจัดทาแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เฉพาะส่วนของการจัดทาข้อเสนอฯ ห้วงแรก)
ยกร่างกรอบแผนงานบูรณาการฯ
และประชุมพิจารณา
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ปรับปรุงกรอบแผนงานบูรณาการฯ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน
และแจ้งหน่วยงานเสนอแผนงานโครงการ จัดส่งข้อเสนอแผนงานโครงการ

27 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค. 62
• 27 ธ.ค. 61
พิจารณา (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการ
บูรณาการฯ เสนอ สงป.

• 4-7 ม.ค. 62
ยกร่างกรอบฯ และเชิญประชุมฯ

• 8 ม.ค. 62
ประชุมพิจารณายกร่างกรอบ
แผนงานบูรณาการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้ 63 (ผู้แทน
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
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3

9 ม.ค. 62

ภายใน 14 ม.ค. 62

• ปรับปรุง (ร่าง) กรอบ
แผนงานบูรณาการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ 63
ตามข้อเสนอที่ประชุม
• แจ้งส่วนราชการ/หน่วยงาน
เพื่อจัดทาข้อเสนอแผนงาน
โครงการฯ ที่สอดคล้อง
ตามกรอบและหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

• ส่งข้อเสนอแผนงานโครงการ
ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาการศึกษาและการ
เรียนรู้ 63 ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด ทาง E-mail:

planmoe.th@gmail.com
(หนังสือนาส่งเป็นทางการส่ง
ตามได้ไม่เกิน 15 ม.ค. 62)

ปรับปรุงข้อเสนอแผนงานบูรณาการฯ
กลั่นกรองและเสนอ
คกก. บูรณาการฯ พิจารณา และเสนอตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
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15 - 18 ม.ค. 62
• 15 ม.ค. 62
ฝ่ายเลขานุการหลัก/ร่วม
และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
แผนงาน โครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการฯ ตามกรอบ
และหลักเกณฑ์ที่กาหนด

• 18 ม.ค. 62 (16.30 น.)*
ประชุม คกก. พิจารณา
การจัดทางปม.รายจ่ายบูรณาการ ฯ
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19 - 23 ม.ค. 62
• จัดทาข้อเสนอแผนงาน
บูรณาการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนรู้ 63
• เสนอ รมว.ศธ. และรอง
นรม. (พลอากาศเอก
ประจิน จั่นตอง) ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฯ
ตามลาดับ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอ
สานักงบประมาณ

หมายเหตุ : *กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์

คณะกรรมการพิ จ ารณาการจั ด ทางบประมาณรายจ่ า ยบู ร ณาการ
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 คณะที่ 2.1 แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้

ประธานกรรมการ

*คาสั่ ง สานั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ 3/2562 สั่ ง ณ วั น ที่ 4 มกราคม 2562

รองนายกรัฐมนตรี
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)

รองประธานกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและเลขานุการร่วม

ผู้แทน
สป.ศธ.
(เจ้าภาพหลัก)

ผู้แทน
สงป.

ผู้แทน
สศช.

ผู้แทน
ก.พ.ร.

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) หลักเกณฑ์ฯ

1

• น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นกรอบแนวคิดหลัก
• เป็นกำรแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ
แผนพัฒนำฯ ฉ.12
แผนปฏิรูปฯ SDG ฯลฯ
• คุ้มค่ำและเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ตอบสนองความต้องการผู้เรียนและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
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4

• เป็นกำรดาเนินการรองรับนโยบาย
รัฐบาลทีจ่ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผน
และบริหำรจัดกำรในภาพรวมของประเทศ
ร่วมกัน ซึ่งรัฐบำลให้ควำมสำคัญระดับสูง
โดยอำศัยโครงสร้ำงแผนงำนบูรณำกำร
เพื่อเชื่อมโยงกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

• เป็นแผนงำน โครงกำรที่มีเป้ำหมำย ตัวชี้วัด
ทีข่ ับเคลื่อนและผลักดันกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
• เป็นภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยรับ
งบประมาณ แต่ต้องไม่ใช่งานประจา
ทีด่ ำเนินกำรต่อเนื่องตำมกฎหมำยจัดตั้ง
หน่วยงำน

3 • มีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป
ซึ่งต้องไม่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ร่วมรับผิดชอบ

กำรดำเนินกำร และสนับสนุนแต่ละเป้ำหมำยร่วมกัน
• กำหนดหน่วยรับงบประมำณที่เป็นเจ้ำภำพของแต่ละเป้ำหมำย
• จัดทำแนวทำงกำรดำเนินกำรให้ควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
ในลักษณะ Value Chain
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• งบประมำณต้องส่งผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของแผนงำน
บูรณำกำร โดยไม่นาค่าใช้จ่ายที่ลักษณะเป็นงานประจา
และหรือภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานมากาหนดไว้

(ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทางบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
แผนงานบูรณาการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2) วิธีการจัดทางบประมาณฯ

• กำหนดให้มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
เป้ำหมำยร่วม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ภำรกิจ
ของหน่วยงำนรับงบประมำณที่เป็นเจ้ำภำพ
หลักและหน่วยรับงบประมำณที่เกี่ยวข้อง
งบประมำณ ระยะเวลำกำรดำเนินกำรที่
ชัดเจน สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ตำม
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่กำหนด
• กาหนดตัวชี้วัดในลักษณะของตัวชีว้ ดั ร่วม
ระหว่างกระทรวงทีม่ ีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) กรณีที่ใช้ตัวชี้วัดที่อ้ำงอิงกับ
ตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนสำกล จะต้อง
กำหนดกำรดำเนินงำนและตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดสำกลดังกล่ำว
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• กาหนดระยะเวลาดาเนินการทีช่ ัดเจน
ระหว่ำง 3-5 ปี หรือตำมระยะเวลำที่รฐั บำล
ต้องกำรดำเนินกำรที่เกิดผลสัมฤทธิ์
• กรณีเป็นประเด็นตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทฯ แผนพัฒนำฯ ฉ. 12
แผนกำรปฏิรูปประเทศ SDGs ฯลฯ
กำหนดระยะเวลำกำรดำเนินงำนให้
สอดคล้องกับระยะเวลำของแผนงำนข้ำงต้น

3

• หน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานเจ้าภาพในแต่ละเป้าหมาย รวมทั้งหน่วยรับ
งบประมาณภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรฯ เพื่อจัดทา
รายงานการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ฯ ที่กำหนดไว้
ในแต่ละปี และจัดทำรำยงำนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธฯ ชาติ 20 ปี
แผนแม่บทฯ
แผนฯ 12

2) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ประเด็นเร่งด่วน

2. การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ประเด็นย่อย 2.3 คนและการศึกษา

ยุทธฯ จัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.3 การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมาย

คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ และความเหมาะสมแต่ละบุคคล

แผนงานบูรณาการ

แนวทาง

1. พัฒนาและยกระดับการศึกษาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและศักยภาพ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

โครงการหลัก 1
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21
โครงการหลัก 2
พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ตามความถนัดและศักยภาพ

โครงการหลัก 3
ส่งเสริม
การสร้างอาชีพ
ตามศักยภาพ
แต่ละบุคคล
และระบบ
สนับสนุน
สาหรับผู้มี
ความสามารถ
พิเศษ

โครงการหลัก 4
ส่งเสริม
และพัฒนา
สถาบันการศึกษา
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
สู่ระดับ
นานาชาติ

โครงการหลัก 5
ขับเคลื่อน
การจัด
การศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน*

2. ปรับเปลี่ยนบทบาทครู
เป็นครูยุคใหม่

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

โครงการหลัก 6
เพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

โครงการหลัก 8
จัดทามาตรฐานขั้นต่า
ของสถานศึกษาทุกระดับ

โครงการหลัก 10
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา
และการเรียนรู้

โครงการหลัก 7
พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยง

โครงการหลัก 9
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรการศึกษา
ทุกระดับ ทุกประเภท

โครงการหลัก 11
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการเรียนออนไลน์

หมายเหตุ : *โครงกำรเสนอโดย สทศ. ซึ่ง สทศ. อยู่ระหว่ำงกำรหำรือกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)
เป้าหมาย

คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ และความเหมาะสมแต่ละบุคคล

แผนงานบูรณาการ

ตัวชี้วัด
หลัก

แนวทาง
ตัวชี้วัด
แนวทาง

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21*
2. จานวนผู้เรียนและเยาวชนได้รับการเรียนตามพหุปัญญาและการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
..................อยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งจาเป็นต้องรอดูแผนงานโครงการที่หน่วยงานเสนออีกครั้ง .......................
1. พัฒนาและยกระดับการศึกษาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและศักยภาพ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

2. ปรับเปลี่ยนบทบาทครู
เป็นครูยุคใหม่

1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมมีวนิ ัย
และมีจิตสำธำรณะเพิ่มขึน้
3) จำนวนผู้เรียนที่ได้เรียนตำมพหุปัญญำในสถำนศึกษำเพิม่ ขึน้ ปีละไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 10

1) ร้อยละของครูที่ผ่ำน
กำรทดสอบสมรรถนะ
ในระดับสูงตำมมำตรฐำนชำติ

โครงการหลัก 1
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สาหรับศตวรรษที่ 21
โครงการหลัก 2
พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ตามความถนัดและศักยภาพ

โครงการหลัก 3
ส่งเสริม
การสร้างอาชีพ
ตามศักยภาพ
แต่ละบุคคล
และระบบ
สนับสนุน
สาหรับผู้มี
ความสามารถ
พิเศษ

โครงการหลัก 4
ส่งเสริม
และพัฒนา
สถาบันการศึกษา
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา
สู่ระดับ
นานาชาติ

โครงการหลัก 5
ขับเคลื่อน
การจัด
การศึกษา
เพื่อความสุข
ของชุมชน*

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1) ร้อยละของโรงเรียนผ่ำนกำรประเมิน
มำตรฐำนขั้นต่ำ (ร้อยละ 50)

4. จำนวนผู้เรียนผ่ำนระบบ
ออนไลน์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20

โครงการหลัก 6
เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่

โครงการหลัก 8
จัดทามาตรฐานขั้นต่า
ของสถานศึกษาทุกระดับ

โครงการหลัก 10
พัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีดิจิทัล
และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้

โครงการหลัก 7
พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยง

โครงการหลัก 9
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

โครงการหลัก 11
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านการเรียนออนไลน์

หมายเหตุ : *โครงกำรเสนอโดย สทศ. ซึ่ง สทศ. อยู่ระหว่ำงกำรหำรือกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางที่ 1 พัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์เต็มตามศักยภาพในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
โครงการหลักที่ 1 ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. (สช. กศน.) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ) สสวท. สทศ. สมศ.)
มท.(สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.) ดศ. วท. รง. ยต. กสศ. สบร.

โครงการหลักที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาตามความถนัดและศักยภาพ
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. ( สช. กศน. ) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ) สสวท. สมศ.)
มท.(สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.) ดศ. วท. รง. ยต. กสศ. สบร.

โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการสร้างเส้นทางอาชีพตามศักยภาพแต่ละบุคคลและระบบสนับสนุนสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. ( สช. กศน. ) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา) สสวท. สมศ.)
มท.(สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.) ดศ. วท. รง. ยต. กสศ. สบร.

โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. สกศ. สอศ. สกอ. (มหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษา) สสวท.)
มท. (สถ.) กก. วธ. ดศ. วท.

โครงการหลักที่ 5 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน*
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. สกศ. สอศ. สกอ. (มหาวิทยาลัย /สถาบันอุดมศึกษา) สสวท.)
ดศ. มท. (สถ.) พม.

หมายเหตุ : *โครงกำรและหน่วยงำนที่ระบุไว้ข้ำงต้นเป็นเพียงกำรทำข้อเสนอเท่ำนั้น หน่วยงำนสำมำรถเสนอปรับได้ ทั้งนี้ ถ้ำโครงกำรใดไม่มีกำรเสนอจำกหน่วยงำน ่าำยเลขำฯ จะปรับชื่อหน่วยงำนออกโดยอัตโนมัติ

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางที่ 2 ปรับเปลี่ยนบทบาทครู เป็นครูยุคใหม่
โครงการหลักที่ 6 เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. ( สช. กศน. ) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ) สสวท. ก.ค.ศ. คส.)
มท.(สถ.) กก. วธ. พศ. ตร (บช.ตชด.) กสศ.

โครงการหลักที่ 7 พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยง
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. ( สช. กศน. ) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ))
มท.(สถ.) กก. วธ. พศ. ตร (บช.ตชด.)

แนวทางที่ 3 เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
โครงการหลักที่ 8 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของสถานศึกษาทุกระดับ
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. ( สช. กศน. ) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ) สมศ.)
มท.(สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.)

โครงการหลักที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภท
หน่วยงานร่วมบูรณาการ:

ศธ. (สป. (สช. กศน.) สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ))
มท.(สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.)

หมายเหตุ : *โครงกำรและหน่วยงำนที่ระบุไว้ข้ำงต้นเป็นเพียงกำรทำข้อเสนอเท่ำนั้น หน่วยงำนสำมำรถเสนอปรับได้ ทั้งนี้ ถ้ำโครงกำรใดไม่มีกำรเสนอจำกหน่วยงำน ่าำยเลขำฯ จะปรับชื่อหน่วยงำนออกโดยอัตโนมัติ

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการหลักที่ 10 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้
หน่วยงานร่วมบูรณาการ: ศธ. (สป. (สช. กศน. ศทก.) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ) สสวท.)
ดศ. มท. (สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.) วท. รง. ยต. สบร. สคช.
โครงการหลักที่ 11 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์
หน่วยงานร่วมบูรณาการ: ศธ. (สป. (สช. กศน. ศทก.) สกศ. สพฐ. สอศ. สกอ. (มหำวิทยำลัย/สถำบันอุดมศึกษำ) สสวท.)
ดศ. มท. (สถ.) กก. วธ. พม. พศ. ตร (บช.ตชด.) วท. รง. ยต. สบร. สคช.
หมายเหตุ : * โครงกำรและหน่วยงำนที่ระบุไว้ข้ำงต้นเป็นเพียงกำรทำข้อเสนอเท่ำนั้น หน่วยงำนสำมำรถเสนอปรับถ้อยคำ ปรับชื่อ เปลี่ยนหรือเสนอใหม่ได้
ทั้งนี้ ถ้ำโครงกำรใดไม่มีกำรเสนอจำกหน่วยงำน ่าำยเลขำฯ จะปรับชื่อหน่วยงำนออกโดยอัตโนมัติ

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
•

คาจากัดความของประเด็นหลักภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 2563

คาว่า “คุณภาพพัฒนาการศึกษา”
มิติผู้เรียน

มิติหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

1. ผู้เรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งเด็กด้อยโอกาส ผู้มีความต้องการ 1. หลักสูตร กระบวนการเรี ยนการสอน กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ และคุ ณลักษณะ
จาเป็นพิเศษได้รับการศึกษาสูงขึ้นมีทักษะและคุณลักษณะ ที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ใฝ่หาความรู้ มีทักษะการคิ ด เน้นการปฏิบัติจริ ง เอื้ อต่อการพัฒนาทั กษะชีวิ ตและทักษะการเรี ยนรู้ ให้ผู้เรี ยนทุกระดับ ทุกประเภท
วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ และจั ดการข้ อมู ล มี ผลสั มฤทธิ์ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาหรืออาชีพสามารถพัฒนา
ทางการเรี ยนที่ สู งขึ้ น มี ความรู้ คู่ คุ ณธรรม เป็ นคนดี ผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ
ความมี เ หตุ ผ ล ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี มี วิ นั ย 2. หลักสูตรและการประเมินการศึกษาด้านวิชาชีพมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
มีจิ ตสาธารณะ มี ความรั บผิดชอบ รั กชาติ และสถาบั น
3. ระบบและการประเมินคุ ณภาพการศึกษาสามารถประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียน
พระมหากษัตริย์
ในทุกระดับการศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้ตรงกับมาตรฐานของการจัดการศึกษาและสามารถสะท้อน
2. กาลังคนที่ผลิตมีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็น คุณภาพผู้เรียนทั้งทางความรู้ทางวิชาการ ความถนัด คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
และสมรรถนะทางวิชาชีพ (Skill level) ที่เทียบเท่า
มาตรฐาน สอดคล้องเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
และมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงาน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบาย
ของประเทศ

(ร่าง) กรอบแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
•

คาจากัดความของประเด็นหลักภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 2563

คาว่า “คุณภาพพัฒนาการศึกษา” (ต่อ)
มิติสถานศึกษา

มิติครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

1. สถานศึ ก ษามี ม าตรฐานและเป็ น ไปตามเกณฑ์ 1. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการผลิตและพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้
มาตรฐานการประเมิ น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาทั้ ง
กระตุ้นแรงจู งใจ ผู้ สร้ างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค าปรึ กษาและชี้แนะ สร้างเครื อข่ ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและการประเมิ น
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ทุกประเภท
คุณภาพภายนอก
การศึกษา ทุกพื้นที่

2. สถาบั นการศึ กษาและหน่ วยผลิ ตบั ณฑิ ตตามความ
เชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้านที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานประเทศและระดับสากล และสอดคล้องกั บ
บริ บทความต้ อ งการของชุ ม ชน พื้ น ที่ สนั บสนุ น
การพัฒนาพื้นที่ภาค และประเทศ

2. สถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยผลิตครูและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสอนมีคุณภาพและมาตรฐาน
ในสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเชี่ยวชาญ และพัฒนาศักยภาพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
และสถาบั นระดั บอาชี วศึ กษาและระดั บอุ ดมศึ กษามี คุ ณภาพในการผลิ ตและพั ฒนาก าลั งคน
ตามความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศเฉพาะด้าน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบาย
ของประเทศ

(ร่าง) คาจากัดความของประเด็นหลัก
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 2563
คาว่า “การเรียนรู้”
• การเรียนรู้เป็นพื้นฐานของการดาเนินชีวิตมนุษย์มีการเรียนรู้
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนตายและการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ การเรียนรู้จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้เป็นอย่างดีและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวร
โดยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะต้องเกิดจากการฝึกฝนหรือเคย
มีประสบการณ์นั้นๆ มาก่อน

คาว่า “ทักษะสาคัญจาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”
•3Rs ได้แก่ 1) อ่านออก (Reading) 2) เขียนได้ (writing)
3) คิดเลขเป็น ( Arithmetics)

•8Cs
ภำพจำก http://kannikasunatda.blogspot.com/2017/04/21_27.html

(ร่าง) คาจากัดความของประเด็นหลัก
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 2563
คาว่า “พหุปัญญา”
• ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา
และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถ
ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับใช้สังคม
ของตน ต้องการแสดงให้เห็นอย่างเจาะจง และกระตุ้น
เตือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะครูว่า เด็กแต่ละคนมีปัญญา
หรือความฉลาดหลายด้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่ต้อง
ค้นหา เพื่อสามารถช่วยกระตุ้น หรือจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน โดยการจาแนก
ความฉลาดของมนุษย์ออกได้เป็น 8 ด้าน
(บางทฤษฎีมี 9 – 10 ด้าน)
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