รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พฒ
ั นาประเทศ

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ม/ส
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

6.17

2

3

ม/ส
ม.เชียงใหม่

6.17

2

3

ต.ค. 59-ก.ย. 60

160.0000
60.0000

สอศ.

6.17

2

3

ต.ค. 59-ก.ย. 60

100.0000

สกอ.

6.17

2

3

ต.ค. 59-ก.ย. 60

27.6453
10.3545

ม.สุรนารี

7.4

2

3

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

แผนบูรณาการ: 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

งบประมาณ

47.4231

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
1 โครงการคลินกิ นวัตกรรมเพือ่ อุตสาหกรรม

47.4231
35.5691

2 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งเพือ่ พัฒนา
อุตสาหกรรมสื่อดิจิตอล

11.8540

แผนบูรณาการ: 6 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม
1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครู นักเรียน นักศึกษา สังกัด สอศ.

สถานศึกษา 416 แห่ง

กิจกรรมหลัก
- การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระงาน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพอิสระผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ให้แก่ ผู้เรียนอาชีวศึกษา
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนกลุ่มทีม่ ีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพอิสระเป้าหมาย ครู 100 คน นักศึกษา 500 คน
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการ

1.จานวนนักเรียน
นักศึกษาทีไ่ ด้รับการส่งเสริม
ความรู้ในการเป็น
ผู้ประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า
4,160
คน
2. จานวนสถานศึ
กษาทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาเป็น
ศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการ
416 แห่ง
3. จานวนนักเรียน นักศึกษาที่
ได้
รับการสนับสนุนเงิพนอิทุสนระ
ในการประกอบอาชี

ในสถานศึกษาเพือ่ เป็นศูนย์ฝึกการประกอบธุรกิจจริง

150 คน
2 โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
กิจกรรม : สนับสนุนศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา
1) การจัดตั้งศูนย์บม่ เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

แผนบูรณาการ: 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1 โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าของจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมหลัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

7.4

2

3

7.4

2

3

7.4

2

3

1) การอบรมพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการบริการขนส่งผู้โดยสาร
2) การอบรมพัฒนาพนักงานเพือ่ เพิม่ ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ในการเดินทางด้วยระบบราง
3. การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าทีท่ างการเกษตรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางด้านโลจิสติกส์ทางการเกษตร
3) การอบรมพัฒนาพนักงานเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย
และความเชื่อถือได้ในกระบวนการนาส่งสินค้า
4) การอบรมพัฒนาเจ้าหน้าทีจ่ ราจร อปพร. และบุคลากรทางการจราจร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจราจร
5) การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
โลจิสติกส์แผลการขนส่ง
6) การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการส่งออก
กลุ่มสินค้าเกษตรเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ
7) การอบรมพัฒนาเกษตรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์
ในภาคเกษตร
8) การอบรมพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์
9) การอบรมพัฒนาบุคลากรในจุดจอดพักรถ (Rest Area)
ในช่วงเทศกาลประจาปีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจราจร
10) การอบรมพัฒนาพนักงานขับรถเพือ่ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้ขับรถ
11) การอบรมพัฒนาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับหัวหน้างาน
และระดั
ประสิ
ทธิบภปฏิ
าพบตั ิการเพือ่ เพิม่
12) การอบรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่ง
2 โครงการศูนย์ฝึกอบรมความรูใ้ นด้านการบริการทางด้านโลจิสติกส์

ต.ค. 59-ก.ย. 60

3 โครงการพัฒนาต้นแบบของศูนย์โลจิสติกส์ที่มคี วามพร้อม
ด้านระบบสารสนเทศในการรองรับการขนส่งพื้นที่ภาคเหนือ
จนถึงพื้นที่ปลายทาง

ต.ค. 59-ก.ย. 60

4 โครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลิตภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ต.ค. 59-ก.ย. 60

แผนบูรณาการ: 9 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

0.4190 ม.อุบลราชธานี
11.9718 ม.เชียงใหม่

4.9000 ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
182.2404
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1 โครงการแนวทางการปรับปรุงกฎหมายตุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
ในการทาสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(Guideline for the Amendment of Law Related to
the Protection of Consumer Right in E-Commerce
Contracts)

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

182.2404
ต.ค. 59-ก.ย. 60

สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

6.18

2

3

2 โครงการคลับส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ โดยคณะสถิติประยุกต์ นิด้า
(Tech Startup Club by GSAS NIDA)

ต.ค. 59-ก.ย. 60

สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

6.18

2

3

3 โครงการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์และองค์การของบริษัท
ในอุตสาหกรรมเชิงคิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60

สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

6.18

2

3

4 โครงพัฒนาเมืองรองอัจฉริยะ เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

6.18

2

3

5 พัฒนาระบบการศึกษาภายใต้ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60

สถาบัน
บัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์

6.18

2

3

6 โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทาง Smart Tecnnology for City
และผลิตภัณฑ์บัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นานาชาติ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.สงขลาฯ

6.18

2

3

7 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (เพื่อสนับสนุนโครงการ
Phuket Smart City (Phuket Digital Content Excellence
Center: PDCEEC)

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.สงขลาฯ

6.18

2

3

8 โครงการเทคโนโลยการดูแลสุขภาพและสิ่งอานวยความสะดวกในการ
ดารงชีวิตสาหรับผู้สุงอายุ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เชียงใหม่

6.18

2

3

9 โครงการนาร่องเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัด (Smarter Chiang mai)

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เชียงใหม่

6.18

2

3

10 โครงการคลินกิ เพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้ผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขัน

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.อุบลฯ

6.18

2

3
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

11 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบนโลกไซเบอรืด้วยธุรกิจดิจิตัล
(Digital Economy For Tourism)

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.นเรศวร

6.18

2

3

12 โครงการฝึกอบรม Mikrotik Cetified Network Associate (MTCNA)
พร้อมสอบประกาศนียบัตร เพื่อพัฒนากาลังคนด้าน ICT ในการรองรับ
เศรษฐกิจดิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี

6.18

2

3

13 โครงการพัฒนาระบบอ่านบัตรประจาตัวประชาชนและเชี่อมโยงข้อมุล
แบบอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.วลัยลักษณ์

6.18

2

3

14 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสาหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.วลัยลักษณ์

6.18

2

3

15 โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรมม SMEs ด้วยเครือ่ งมือดิจิทัล
อย่างยั่งยืน

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มทร.พระนคร

6.18

2

3

16 โครงการศูนย์การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
นครราชสีมา

6.18

2

3

17 โครงการศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประชาคมอาเซียน
18 โครงการส่งเสริมนักพัฒนาซอฟแวร์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดสกลนคร เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60
ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.ธรรมศาสตร์
มรภ.
สกลนคร

6.18
6.18

2
2

3
3

19 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.สุรนารี

6.18

2

3

20 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.อุบลราชธานี

6.18

2

3

22 โครงการพัฒนาgเศรษฐกิจดิจิทัล

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.นเรศวร

6.18

2

3

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.แม่โจ้

6.6

2

3

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.ราชภัฏ

6.6

2

3

แผนบูรณาการ: 11 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว
1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
(MJU GMS Wellness Hub)

228.7545
228.7545
153.7138
75.0407

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

"โคราชประตูแห่งการท่องเที่ยวอีสาน"
3 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐาน

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.ราชภัฏ

6.6

2

3

4 โครงการสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเมืองนครราชสีมา :
เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติสีสันและความหลากหลาย
ของกิจกรรมท่องเที่ยว
5 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสุดยอดอารยธรรมล้านนา
เพื่อคัดเลือกศักยภาพเส้นทางต้นแบบ
"The Ultimate Lanna Experience Campaign"

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
นครราชสีมา

6.6

2

3

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เชียงใหม่

6.6

2

3

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และภูมปิ ัญญา 3 เส้นทางเท่องเที่ยวในเมืองหลัก เมืองรอง
"The Ultimate Lanna Experience Campaign"
ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เชียงใหม่

6.6

2

3

7 โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเมืองเก่า
จังหวัดเชียงใหม่และลาพูน สู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เชียงใหม่

6.6

2

3

8 โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

สถาบันวิทยาลัย
ชุมชน

6.6

2

3

9 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นมัคคุเทศก์มอื อาชีพ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.นครพนม

6.6

2

3

10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม/ส.

6.6

2

3

11 โครงการพัฒนามัคคุเทศก์นอ้ ยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.ลงขลา
นครินทร์

6.6

2

3

12 โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์

ต.ค. 59-ก.ย. 60

6.6

2

3

13 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
(พัฒนาชุมชนให้มศี ักยภาพสนับสนุนการเท่องเที่ยว)

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.ราชมงคล
รัตนโกสินทร์
ม.ราชมงคล
รัตนโกสินทร์

6.6

2

3

14 โครงการบูรณาการยกระดับการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
ภาคใต้สู่ความเป็นเลิศ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม/ส
วลัยลักษณ์

6.6

2

3
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

15 โครงการพัฒนาเครือข่ายความรูด้ ้านธุรกิจวิสาหกิจชุมชน
การท่องเที่ยว และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือน
ชุมชน ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เชียงใหม่

6.6

2

3

16 โครงการผลิต Drive Master (ผู้ควบคุมการดาน้า) เพื่อการท่องเที่ยว

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.บูรพา

6.6

2

3

17 โครงการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที่ยว
เชิงบูรณาการ

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.บูรพา

6.6

2

3

18 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
นครราชสีมา

6.6

2

3
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

19 โครงการอบรมไกด์เยาวชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
ลาปาง

6.6

2

3

20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
บุคลากรนาชมแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
อุดรธานี

6.6

2

3

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในยุค AEC

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
อุดรธานี

6.6

2

3

22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว
(Green Heart) กับ AEC

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
อุดรธานี

6.6

2

3

23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กับการท่องเที่ยวในยุคสื่อออนไลน์

ต.ค. 59-ก.ย. 60

มรภ.
อุดรธานี

6.6

2

3

145.7477

สอศ.

4.5

3

1

591.8834

สอศ.

4.5

3

1

แผนบูรณาการ 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 1 ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
แนวทางที่ 1 สร้างกระบวนการเรียนรู้เพือ่ ให้ผู้เรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มีทกั ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิจริงและการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ
1 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
แนวทางที่ 5.1 ยกระดับคุณภาพสถาบันการศึกษาในสาขาที่มคี วามเชี่ยวชาญ
สู่ความเป็นเลิศ
1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มคี วามเป็นเลิศเฉพาะทาง
กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับการจัดอาชีวศึกษา
ในสาขาที่มคี วามเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรม
1.1 ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านและมุ่งสู่มาตรฐาน
สากล
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
กิจกรรมย่อย
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
เฉพาะทางทัง้ ระบบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานสากล เพือ่ เป็นศูนย์ทดสอบ ศูนย์ประเมินสมรรถนะ
อาชีพร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงแรงงาน

1,245.5422

สถานศึกษาทีจ่ ัดการเรียนการสอน
เฉพาะทาง 12 แห่ง
1. สาขาแม่พมิ พ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
2. สาขาชิ้นส่วนยานยนต์
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
3. สาขาขนส่งระบบราง
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
4. สาขาปิโตรเคมี
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
5. สาขาปิโตเลียม
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

สถานศึกษาทีจ่ ัดการเรียน 1. จานวนนักเรียนอาชีว
การสอนเฉพาะทาง 12 แห่ง ศึกษาทีไ่ ด้รับการพัฒนา
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
มีสมรรถนะอาชีพตาม
มาตรฐานสากล 1,820 คน
2. จานวนสถานศึกษา
ต้นแบบสาขาเฉพาะทาง
12 แห่ง
3. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐาน
ตามหลักสูตร ร้อยละ 100
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ต.ค. 59-ก.ย. 60

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

หรือมาตรฐานสากลในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

6. สาขาพาณิชย์นาวี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

สกอ.

4.1

3

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การต่อเรือนครศรีธรรมราช
7. สาขาอุตสาหกรรมผลิตไฟ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
8. สาขาท่องเทีย่ ว วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย
9. สาขาโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบล
10. สาขาเทคโนโลยีอาหาร
ปลอดภัย วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีพะเยา
และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
11. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
2 โครงการปรับปรุงยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
3 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรม
1) จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้กับแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข และประชาชน
4 โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติ
เพื่อสร้างภาวะผู้นาวิชาการด้านการเกษตร
กิจกรรม
1) วางเป้าหมายและคัดเลือกรายวิชาหลักในกลุ่ม สาขาเกษตรศาสตร์
ในสาขาเกษตรวนศาสตร์ ประมง และ เศรษฐศาสตร์เกษตร
2) จัดทาสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับประเทศ เพือ่ พิจารณา และ
ระบุความโดดเด่นในสาระวิชา
3) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยชั้นนา
ทีเ่ ปิดการเรียนการสอนในสาขาเดียวกัน
4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเพือ่ ศึกษากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา
นัน้ ๆ กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ระดับนานาชาติ
5) การประเมินคุณภาพของสาระวิชาทีเ่ ข้าร่วมโครงการทีเ่ ปิดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย

ต.ค. 59-ก.ย. 60

211.6220
33.3507

- มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
- โรงพยาบาลชุมชน 9 แห่ง
ในจังหวัดเชียงราย
- ชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นาโขง
้
อาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี/โท/
เอก และอาจารย์มหาวิทยาลัย
เครือข่ายสาขาเกษตรศาสตร์
ชั้นนาของโลก

ชุมชนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นาโขง
้

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.แม่ฟา้ หลวง

4.1

3

1

คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร

ต.ค. 59-ก.ย. 60

ม.เกษตรศาสตร์

4.5

3

1
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

5 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทย
กิจกรรม
1) จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย

นักศึกษาแพทย์แผนไทยจานวน
360 คน และอาจารย์จานวน 48 คน

วิทยาลัยการแพทย์
พืน้ บ้านและการแพทย์
ทางเลือก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

มรภ.
เชียงราย
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6 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
กิจกรรม
1) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพือ่ รองรับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพบัญชี
และวิชาชีพดนตรีศึกษา
2) การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชี
3) พัฒนาทักษะทางสังคม สาขาการบัญชี
4) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพดนตรีศึกษา
5) พัฒนาทักษะทางสังคม สาขาวิชาดนตรีศึกษา
6) ประสานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กับสถาบันการศึกษาด้านวิชาการ การวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ
7) พัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิเชิงลึก ด้านการบัญชี
สาหรับนักศึกษาฝึกปฏิบตั ิการ สหกิจศึกษา และการฝังตัวของอาจารย์
8) แข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับนักศึกษา
สาขาดนตรีศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

นักศึกษา คณาจารย์ สาขาการบัญชี
สาขาดนตรีศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1. นักศึกษาสาขาการบัญชี
จานวน 300 คน นักศึกษา
สาขาดนตรีศึกษา จานวน 100 คน
2. คณาจารย์สาขาการบัญชี
จานวน 7 คน
คณาจารย์สาขาดนตรีศึกษา
จานวน 15 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

มรภ.
บุรีรัมย์
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1 พืน้ ทีร่ อบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 พืน้ ทีภ่ าคเหนือ (8 จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน
พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง และลาพูน)

คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พืน้ ทีง่ านฟาร์ม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ม.แม่โจ้

4.5

3

1

กลุ่มการท่องเทีย่ วของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
ชุมชนท้องถิน่ นักเรียน
นักศึกษาทุกระดับ

ฐานเรียนรู้ภายใต้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ม.แม่โจ้

4.5

3

1

แนวทางที่ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ ห้มี
ความหลากหลายเพื่อเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถให้บริการ
ได้อย่างทั่วถัง
1 การจัดอบรมอบรม Green and Eco city
เพื่อแก้ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
อย่างบูรณาการ
กิจกรรม
- ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
- เตรียมเอกสารฝึกอบรมและวัสดุทใี่ ช้ในการอบรม
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2 โครงการพัฒนาฐานเรียนรูท้ ่องเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
กิจกรรม
- ประชุมร่วมเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันกับหัวกน้าฐานเรียนรู้
และทบทวนเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพของการท่องเทีย่ ว
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฐานเรียนรู้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ม.วลัยลักษณ์

4.5

3

1

ม.เกษตรศาสตร์

4.1

3

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

เพือ่ ค้นหาแนวทางวิธีปฏิบตั ิร่วมกัน
- พัฒนาและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับฐานเรียนรู้
ทางการเกษตรในแต่ละฐานเรียนรู้
- การจัดเตรียมสื่อความหมายและสื่อสิ่งพิมพ์
ตลอดจนสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทอ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร
ให้กับบุคลากรและนักศึกษา
- จัดงานเปิดตัวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กับสื่อต่าง ๆ
- การพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการท่องเทีย่ วภาครัฐ และเอกชน
- การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเส้นทางท่องเทีย่ ว
เชิงบูรณาการ
3 โครงการศูนย์เรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมอาชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรม
- จัดทาแปลงสาธิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในพืน้ ที่ 5 ไร่
- จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 3 ครั้ง
- จัดศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างทีป่ ระสบความสาเร็จ
เพือ่ ให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นตัวอย่างทีป่ ระสบความสาเร็จ
จานวน 2 ครั้ง
- จัดทาเอกสารและสื่อวีดิทศั น์ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เผยแพร่ให้กับผู้สนใจและผู้เข้าร่วมสัมมนา

ประชาชนในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พฒ
ั นาและพืน้ ที่
รายรอบมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์
พัฒนาและพืน้ ทีร่ ายรอบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทย
กิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้แรงงาน ผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวข้องรับทราบบทบาท
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และต่อการพัฒนา
แรงงานภาคการเกษตรทางสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์รายวัน
สื่ออินเตอร์เน็ต (เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ
- การประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ประกอบการ
บุคลากรในอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทีเ่ กี่ยวข้อง และบุคคลโดยทัว่ ไปเข้าร่วมการจัดทา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในทุกวิทยาเขตเป็นศูนย์กลาง
การถ่ายทอดความรู้วิชาการ
และมีเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว
หรือทีเ่ กี่ยวข้องหรือผู้สนใจ
จากจังหวัดต่างๆทัว่ ประเทศ
เป็นกลุ่มเป้าหมายการดาเนินการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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หลักสูตรและตัวชี้วัดระดับสมรรถนะ ตามมาตรฐาน
อาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
- ถ่ายทอดความรู้วิชาการตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง
ผ่านสถานศึกษาในพืน้ ที่
- ประเมินผลผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดการเสริมสร้างสมรรถนะ
5 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
กิจกรรม
- จัดเตรียมข้อมูลจากหน่วยงานและแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอสารสนเทศเผยแพร่ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ เช่น จัดทา InfoGraphic ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้แก่ FanPage ของ Facebook และ Webblog
- การจัดการความรู้ โดยต้องบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน
ข้อมูลสารสนเทศ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอาจารย์
ผู้สอน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- อบรมเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทีไ่ ด้จากการจัดการความรู้
- จัดทาฐานข้อมูลออนไลน์ทอ้ งถิน่
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนา โดยปรับปรุงข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
- เผยแพร่ความรู้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ตลอดจนหน่วยงานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ม.ราชภัฏ
พระนครศรี
อยุธยา

4.1

3

1

6 โครงการศูนย์สุขภาพและความงาม
กิจกรรม
7.1 สารวจความต้องการและปัญหา
7.2 ปรับปรุงสถานที่
7.3 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องนวดแผนไทย สปา สุขภาพและความงาม
7.4 ห้บริการนวดแผนไทย สปา สุขภาพและความงาม

นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มรภ.
พระนครศรี
อยุธยา

4.1

3

1

สกศ.

4.1

3

1

แนวทางที่ 5.3 เสริมสร้างสมรรถนะของกาลังคน
ตามความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะกาลังคนของประเทศ
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์และกลไก
การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยและการเทียบเคียง

1.4006
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาและฝีกอบรม

กรุงเทพมหานคร และ
ส่วนภูมิภาค
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1. จานวนนโยบาย แผน
และ/หรือข้อเสนอเชิงนโยบาย

12 เดือน
(ต.ค. 59 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
กิจกรรม
1) ศึกษา และวิเคราะห์เกณฑ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
ตามหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
2) ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่ กาหนดเค้าโครงและกระบวนการ
รเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน
3) ดาเนินการทดลองเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียนด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม และ
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ
4) วิเคราะห์ และจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์และกลไกการเทียบเคียงกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยและการเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ
อ้างอิงอาเซียน
5) นาเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษาการขับเคลื่อน
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบตั ิและปรับแก้ไขรายงานตามข้อเสนอแนะ
ของทีป่ ระชุมรวมทัง้ สารวจการใช้ประโยชน์
2 โครงการยกระดับมาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีระดับปฏิบัติการ
กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา
และเทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ
- ยกระดับมาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ
- ยกระดับมาตรฐานกาลังคนอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยีระดับปฏิบตั ิการ (ระบบขนส่งทางราง/
พณิชยนาวี/การโรงแรมท่องเทีย่ ว/ดิจิทลั /แม่พมิ พ์/
ปิโตรเลียม//แมคคาทรอนิกส์ยานยนต์/ อุตสาหกรรมเชือม/เกษตรโมเดิล/วิชาชีพบริการ
- พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตั ิการให้สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ 10 สาขา
- พัฒนาครูอาจารย์มืออาชีพเฉพาะทางให้ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกแก่ทกุ สถาบัน
(สาขาวิชาชีพเฉพาะ และสาขาขาดแคลน)

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ในประเทศไทย ทัง้ ในภาค
การศึกษาและแรงงาน รวมถึง
สถานประกอบการและสมาคม
วิชาชีพต่างๆ

1. ผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางและสาขาขาดแคลน
ระดับเทคโนโลยี จานวน
1,000 คน
2. แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝีก
อาชีพ/ ค่ายอาเซียน
ในสถานประกอบการทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
500 คน
3. พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบตั ิการ สาขา
วิชาชีพเฉพาะทางและสาขา
ขาดแคลน ตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ จานวน
10 สาขาวิชา
4. พัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีฯ
(คอศ.2-7) แผนการสอนและ
แผนการฝึกอาชีพ
5. ห้องเรียนรู้ Digital Smart

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ทีแ่ ล้วเสร็จ 1 เรื่อง

สถานศึกษา สถาบันการ
อาชีวศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และ
สถานประกอบการ
สถาบันการศึกษาอื่น
และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง

104

1. จานวนผู้เรียนอาชีวศึกษา
ทีไ่ ด้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
500 คน
2. จานวนหลักสูตรวิชาชีพ
ระดับปริญญาตรีได้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ 10 หลักสูตร
3. ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ร้อยละ 100

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

4.1

3

1

ก.ย. 60)

ต.ค.59-ก.ย.60

85.0000

สอศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

4.1

3

1

Room ฝึกทักษะอาชีพ
จานวน 10 สาขาวิชาชีพ
6. ครู คณาจารย์ ผู้บริหาร
บุคลากรอาชีวศึกษา ได้รับ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
สถานประกอบการในประเทศ
และต่างประเทศ จานวน 230 คน
7. ครู คณาจารย์ ได้รับการ
พัฒนาคุณวุฒิ ในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะทางและสาขาขาดแคลน
ปริญญาโท 115 คน และ
ปริญญาเอก 46 คน รวม 161 คน
8. ครูฝึกในสถานประกอบการ
ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด และสามารถ
จัดแผนการสอนและแผนการ
ฝึกอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 230 แห่ง
9. สถาบันการอาชีวศึกษา
ได้รับพัฒนาหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ
ในการยกระดับมาตรฐานการ
จัดอาชีวศึกษา จานวน 23 สถาบัน
3 โครงการความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพื่ออนาคต
กิจกรรมหลัก ยกระดับการผลิตกาลังคนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
- ความร่วมมือผลิตกาลังคนด้านอาชีวศึกษา
ตอบสนองภาคการผลิตและบริการใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
เพือ่ เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพือ่ อนาคต

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายได้รับ
การเตรียมความพร้อมและการ

1. สถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)

แนะแนวการศึกษาเพือ่ เข้าสู่

2. สถานศึกษาสังกัด

1. จานวนนักเรียน
และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ตลาดแรงงาน

สานักงานคณะกรรมการ

10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

2. นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
แรงงานและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ
3. ครูประจาการในสถาน
ศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ได้รับการฝึกทักษะและประสบ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)จานวน 3,000 คน
2. จานวนสถานศึกษา
3. สถานศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
ต้นแบบในการจัดการเรียน
การอุดมศึกษา (สกอ.)
การสอนร่วมกับสถาน
4. สถานศึกษาสังกัด
ประกอบการ
สานักงานคณะกรรมการ
จานวน 50 แห่ง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
3. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษา มีคุณภาพ
5. สานักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและ
มาตรฐานตรงตามความ
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ต.ค.59 - ก.ย.60

80.0000

สอศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย
การณ์ทางาน ในสถาน
ประกอบการ
4. ครูฝึกในสถานประกอบการ
ได้รับการพัฒนาเพือ่ ร่วมจัดการ
อาชีวศึกษากับสถานศึกษา
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
5. หลักสูตรและสื่อการเรียน
การสอนได้รับการพัฒนา
และใช้ในการจัดการเรียน
การสอนพัฒนานักเรียน
นักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานได้
6. สถานศึกษานาร่องในสังกัด
สพฐ. กศน. สอศ. สช. สกอ.
ได้ขยายความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

มรภ.
ภูเก็ต

4.1

3

1

สอศ.

4.1

3

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)แรงงาน ร้อยละ 100
6.สถานประกอบการต่าง ๆ

เส้นทางอาชีพและผลิตและ
พัฒนากาลังคนทีม่ ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
4 พัฒนาทักษะด้านภาษา และเพิ่มองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน
ให้กับ 32 ตาแหน่งงานในอาชีพการท่องเที่ยวและบริการ
ตามข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
กิจกรรม
- จัดการฝึกอบรมทักษะภาษาและองค์ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
32 อาชีพ
- จัดทาระบบฐานข้อมูล ASEAN Tourism Professionals
ลงบนเว็บไซต์ เพือ่ ให้ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นหาบุคลากร
ทีต่ รงตามความต้องการได้
- จัดกิจกรรมตลาดนัดแรงงานด้านการท่องเทีย่ ว ASEAN
แนวทางที่ 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
อาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
1 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
กิจกรรม

อาจารย์ต้นแบบจากคณะ
ผู้อานวยการ หัวหน้างาน
หัวหน้าส่วนเจ้าหน้าทีร่ ะดับ
ปฏิบตั ิการจากส่วนงานต่างๆ
นักศึกษา และบุคคลทาง
การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สถานศึกษา สถานประกอบการ
ประเทศ เครือข่าย หน่วยงาน-

สถานศึกษา สอศ.
ประเทศไทย
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1. จานวนนักเรียน
และบุคลากรทีไ่ ด้รับการ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

15.0000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

- เพิม่ ขีดความสามารถการจัดการอาชีวศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อย
- อาชีวมาตรฐานสากล (จีน เยอรมนี อิสราเอล เดนมาร์ก
สิงคโปร์ ญีป่ นุ่ อังกฤษ)

ระหว่างประเทศ ผู้บริหาร ครู
นักเรียน นักศึกษา

และประเทศเป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ
จานวน 1,960 คน
2.ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์กับประเทศ
ศักยภาพสูงเป็น
เครือข่ายความร่วมมือ
พัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาระดับนานาชาติ
จานวน 7 ประเทศ
3. ร้อยละของนักเรียน
และบุคลากรทีผ่ ่านการ
ประเมินตามมาตรฐาน
ของสถานประกอบการ
และสถาบันทีเ่ ป็นระดับ
นานาชาติ ร้อยละ 80

2 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อการเป็นศูนย์กลาง
ด้านอาชีวศึกษาของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
ภาคภาษาอังกฤษ
- ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษารองรับการขยายตัว
ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรมย่อย
1. การเทียบเคียงและเชื่อมโยงมาตรฐานทางวิชาชีพ
รวมทัง้ การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพเพือ่

สถานศึกษา ประเทศเครือข่าย
ผู้บริหาร ครู นักเรียน
นักศึกษา

สถานศึกษาและ สอศ.

1. จานวนประเทศทีร่ ่วมมือ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ
จานวน 16 ประเทศ
2. จานวนสถานศึกษาทีม่ ี
การเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ
และการรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษากับประเทศใน
อาเซียนและเอเชียตะวันออก

จัดการสอนการเรียนร่วมระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา
ของอาเซียนภายใต้SEA TVET Consortium
2. การยกระดับและพัฒนาครูอาชีวศึกษาร่วมกันใน
ด้านแผนการสอน สื่อการสอน ในสาขาวิชาชีพ การ
สร้างองค์ความรู้เรื่อง Innovative Practice

เฉียงใต้ จานวน 120 แห่ง

ด้าน TVETกระบวนการสร้างความรู้ด้าน Green TVET
3. การพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านการเป็น
ผู้ประกอบการยุคใหม่ Technopreneur และการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม/สารสนเทศในสาขา
วิชาชีพ และการเรียนรู้ด้าน Green TVET
4. การประชุมผู้นาอาชีวศึกษาของภูมิภาคเพือ่ ยก
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ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

งบประมาณ

18.0000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สอศ.

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

7.3

3

10

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

สอศ.

4.1

3

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรเครือข่าย ครูและ
ครูฝึกในสถานประกอบการ

สถานศึกษา 424 แห่ง/
สถานประกอบการ
10,000 แห่ง

2 โครงการการบริหารจัดการสภาพภูมทิ ัศน์ของสถานศึกษา
สถานศึกษาและชุมชนตามศักยภาพและบริบท

1) สถานศึกษาและชุมชน
ในพืน้ ที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ
ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง พะเยา
น่าน แม่ฮ่องสอน แพร่
อุตรดิตถ์
2) สถานศึกษาใน 25 เขตการ
ศึกษา จานวน 112 อาเภอ
3) สถานศึกษาและชุมชนใน
28 อาเภอ นาร่อง
(จากการคัดเลือก)

พืน้ ที่ 28 อาเภอ
จากการคัดเลือก

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.แม่โจ้

4.1

3

1

3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความมัน่ คงทางอาหารในโรงเรียน

1. กลุ่มเป้าหมายด้าน
หน่วยงานในการดาเนิน

ฟาร์มคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ โรงเรียน

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.เกษตรศาสตร์

4.1

3

1

ระดับและพัฒนามาตรฐานด้านการอาชีวศึกษา
รวมทัง้ การขยายกรอบสาขาวิชีพทีเ่ ปลี่ยนแปลง
รองรับการขยายตัวของภูมิภาค โดยเชื่อมโยงกับภาค
อุตสาหกรรมและองค์กรระหว่างประเทศ (the 2nd
SEA-TVET Meeting)

แนวทางที่ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี
- ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สู่คุณภาพมาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมย่อย
- สนับสนุนสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
ได้แก่ การนิเทศผู้เรียนในสถานประกอบการ การประสานงานสถาน
ประกอบการพัฒนาครูผู้สอนระบบทวิภาคีหลักสูตร 20 ชั่วโมง
- การพัฒนาครูฝึกอาชีพในสถานประกอบการ หลักสูตร 30 ชม
ตามประกาศกระทรวง เพือ่ ลดภาษี
- จัดทาและพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบเพือ่ การพัฒนาการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้ได้ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
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1. จานวนนักเรียนนักศึกษา
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จานวน 118,882 คน
2. จานวนสถานประกอบ
การทีร่ ่วมจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี จานวน
13,685 แห่ง

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

63.5378

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

ม.วลัยลักษณ์

4.1

3

1

สกอ.

6.17

2

3

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.แม่โจ้

6.17

2

3

2 โครงการจดแล้วไม่จน : อบรมเชิงปฏิบตั ิการการทาบัญชีครัวเรือน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.แม่โจ้

6.17

2

3

3 โครงการเรียนรู้นอกห้องเพือ่ ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตแบบบูรณาการทีย่ ั่งยืน

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.แม่โจ้

6.17

2

3

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

4 โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
กิจกรรม
4.1 จัดประชุมและร่วมจัดทาแผนการดาเนิน
โครงการร่วมกับโรงเรียนภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
4.2 ติดตั้ง พัฒนา และปรับปรุงระบบ
Open Source Software
4.3 ประสานงานและฝึกอบรมบรรณารักษ์หอ้ งสมุด
โรงเรียนเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวฯ
4.4 จัดทากิจกรรมห้องสมุดสีเขียวเพือ่ การเรียนรู้
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.5 จัดทาโครงการประกวด “ห้องสมุดสีเขียวเพือ่
การเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
แผนบูรณาการ: 14 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

โครงการประกอบด้วย
โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนที่
ได้รับการคัดสรรให้อยู่ในข่าย
ทีส่ ามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มเป้าหมายด้านบุคคล
เป็น ครู นักเรียน และประชาชน
ในชุมชนเป้าหมายทีไ่ ด้รับการ
คัดสรร

และชุมชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการ

ห้องสมุดโรงเรียนเข้าร่วม
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
ไม่นอ้ ยกว่า 10 แห่ง

ศูนย์บรรณสารและสื่อ
การศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

186.7539
45.0000

ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการตาม
โครงการหนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์
ได้รับการพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่
หลากหลายจากสถาบันอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
1 โครงการการส่งเสริมชุมชนผลิตและบริโภคสัตว์นาอิ
้ นทรีย์
เพือ่ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

141.7539
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

4 โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคใต้

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.สงขลา
นครินทร์

6.17

2

3

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.สงขลา
นครินทร์

6.17

2

3

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาสาแปรรูปผักและผลไม้ชุมชน
นาร่องในจังหวัดภาคใต้เพือ่ แก้ไขปัญหาผลิตราคาต่า

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.สงขลา
นครินทร์

6.17

2

3

7 โครงการเพิม่ พูนศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเพือ่ ให้เป็นคลังปัญญาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาติ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.สุโขทัยฯ

6.17

2

3

8 อาคารฝึกอบรมภูพานศึกษาเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.กาฬสินธุ์

6.17

2

3

9 โครงการพัฒนาธุรกิจเกษตรภาคตะวันออก

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มทร.ตะวันออก

6.17

2

3

10 "บวร" บ้านวัดโบสถ์รังสรรค์ข้าวคุณธรรม
11 โครงการธุรกิจทีย่ ั่งยืนบนวิถีประมงพืน้ บ้าน

ต.ค. 59 - ก.ย. 60
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.วลัยลักษณ์
ม.วลัยลักษณ์

6.17
6.17

2
2

3
3

12 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ความเข้มแข็ง
ของชุมชนท้องถิน่

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.ชัยภูมิ

6.17

2

3

13 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของ
เกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.ชัยภูมิ

6.17

2

3

14 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.ชัยภูมิ

6.17

2

3

15 โครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบบูรณาการ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.
นครราชสีมา

6.17

2

3

16 โครงการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.ศรีสะเกษ

6.17

2

3

17 โครงการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งจังหวัดอุดรธานี

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.อุดรธานี

6.17

2

3

18 โครงการประสานความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.อุบลฯ

6.17

2

3
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

19 โครงการพัฒนารูปแบบอาชีพการเลี้ยงไก่คอล่อนในหมู่บา้ น

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.ทักษิณ

6.17

2

3

20 โรงงานต้นแบบและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.ทักษิณ

6.17

2

3

21 โครงการพัฒนาธุรกิจในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรี

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.บูรพา

6.17

2

3

22 โครงการเทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรอง

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.ธรรมศาสคร์

6.17

2

3

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.ธรรมศาสตร์

6.17

2

3

24 โครงการพัฒนาวุ้นน้ามะพร้าวสมุนไพรเพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.เทพสตรี

6.17

2

3

25 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ OTOP

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

มรภ.พิบลู
สงคราม

6.17

2

3

ต.ค. 59 - ก.ย. 60

ม.วลัยลักษณ์

6.17

2

3

วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมด้านยางพารา

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
23 โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์อาหาร

ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
26 โครงการปลูกกล้าร้านค้าสหกรณ์คุณธรรม "มวล. เพื่อชุมชน"
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)

เป้าหมาย
เป้าประสงค์กระทรวง
/ตัวชี้วัด

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมสาคัญ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

112

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระบุเวลา(ระบุ
เดือน)

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นโยบายรัฐบาล
(ระบุข้อย่อย)

(ร่าง)
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

4

น.4

น.6
350.5600
160.0000

น.7

ยุทธ 2
350.5600
160
57.3643
351.599
498.1652

57.3643
351.5990
498.1652

4
1443.6458

4

18.0000
121.1032
333,235.0100 232,176.9659

1,461.65
121.1032
30,048.4151

595,460.3910
595,460.3910

4

4

113

ยุทธ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

4
4

4

114

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

115

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.
4

4

4

4

4

4

4
4

4
4
4

4

4
116

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

4

4

4

4

4

4

4
4
4

4
4

4

117

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.
4

4
4
4
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.
4

4

4

4

4

สป

สกศ

สอศ

มส

3
617.1838
85.0000
100
15
18
85

3

119

28.0000
10.0000
4.0450
4.6400
7.0880
5.0000
2.1550
5.8300
0.2400
5.0000
12.5000
5.7760
3.0000
0.5000

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

920.1838

120

93.7740

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

3

3
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.
3

3

3

3

122

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

3

123

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

3

3

124

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

125

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

126

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

3

127

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

128

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

3

3
129

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

3

4

4

4

4
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

4

4

4

4

4
4
4
4
4

4

4
4

4
4
4
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.
4
4

4
4

4

4
4

4

132

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ความสอดคล้องกับ (ข้อ)
จุดเน้น รมว.
ศธ.

133

