
120101 

แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
แผนแม่บทย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย               คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 

V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู ้
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย :  

120101 คนไทย
ได้รับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และ

ทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิตดีขึ้น 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการ As is  
(ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการและ 
หน่วยงาน 
เจ้าภาพท่ีรับผิดชอบ 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ* 

ไม่มีโครงการ 

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวิจัยเพื่อ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้การวิจัย

เป็นฐาน 

โครงการ
ขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก
เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ส าหรับคน

ทุกช่วงวัยใน
ศตวรรษท่ี 21 

• F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง (ทุกระดับ
และทุกประเภท) 

• F0102 หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ 

• F0103 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

• F0104 หลักสูตรทักษะการใช้ชีวิต 
• F0105 หลักสูตรการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ

มาตรฐานสากล 
• F0106 ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
• F0107 หลักสูตรการศึกษาที่ต่อเนื่องและอาชีพ 

V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย)์ 

• F0201 ผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 

• F0202 แรงจูงใจและระบบสวัสดิการที่เพียงพอ
และเหมาะสม 

• F0203 มาตรฐาน/จรรยาบรรณวิชาชีพ 
• F0204 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จาก

ผู้เรียนเป็นหลัก 
• F0205 การผลิตครู อัตราก าลังครู /ผู้สอน

เหมาะสมเพียงพอ 

V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ 

• F0301 การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ   
• F0302 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
• F0303 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือ

ปฏิบัติและทักษะอาชีพ 
• F0304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และ

ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
• F0305 ระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับคนทุกช่วง

วัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• F0306 สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบันและคนทุกช่วงวัย 
• F0307 พื้นที่นวัตกรรมเพื่อการต่อยอดและขยายผล 

• F0404 ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
• F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
• F0406 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

• F0407 การกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
   ให้แก่ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา และครอบครัว ชุมชน 

• F0401 นโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเน่ือง 
• F0402 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษา 
• F0403 การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสถานศึกษา 

 
 V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
• F0501 กฎหมายด้านการศกึษา 
• F0502 โครงสรา้งพื้นฐานด้านการศึกษา 

• F0505 การวิจัยและสร้างองคค์วามรูด้้านการจัดการศกึษา 
• F0506 บรรยากาศการเรียนรู้ในและนอกสถานศกึษา 

• F0503 กลไกการมีส่วนร่วมของชมุชนและครอบครวั 
• F0504 เครือข่ายความรว่มมอืเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา* 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน* 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา* 

ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

(องค์การมหาชน)* 

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

ส านักงาน
เลขาธิการคุรุ

สภา 

สถาบันส่งเสริม 
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส านักงานปลัด 
อว. 

สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การ

มหาชน) 

ส านักงาน 
ป.ย.ป. 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

หมายเหตุ: (*) ความเกี่ยวข้องหลัก 

โครงการประเมิน
คุณภาพภายนอก

สถานศึกษา 

โครงการขยาย
สนามสอบ ด้วย

ระบบดิจิทัล 

โครงการด้านการ
วิจัย วัดผล 

ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ 

โครงการระบบการ
ประเมินเพื่อรับ

ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 

ไม่มีโครงการ 
โครงการพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์และ
ดิจิทัลคอนเทนต ์ 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 



120201 

แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
แผนแม่บทย่อย : 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย              ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

V01 แหล่งเรียนรู ้

V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา Va
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เป้าหมายแผน 
แม่บทย่อย :  

120201 ประเทศ
ไทยมีระบบข้อมูล

เพ่ือการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม

พหุปัญญาเพ่ือ
ประโยชน์ในการ

พัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็ม

ตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

• F0101 สถานศึกษาท่ีรองรับการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา 

• F0102 เวทีในการแสดงความสามารถ
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

• F0103 การบูรณาการระหว่างสถานศึกษา          
ที่ส่งเสริมพหุปัญญากับสถานศึกษาท่ัวไป 

V02 ผู้สอน (ครู/อาจารย์) 

• F0201 ความรู้ความเข้าใจเร่ืองพหุปัญญา
ของมนุษย์ในการส ารวจ/คัดกรอง/วัด
ระดับ 

• F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของ
ผู้เรียน 

• F0203 การแนะแนวการพัฒนาตามพหุ
ปัญญาและเส้นทางอาชีพ 

• F0204 เครือข่ายเพ่ือการดูแลพัฒนาการ
ด้านพหปุัญญาของผู้เรียนทุกช่วงวัย 

V03 ระบบข้อมูล 

• F0301 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• F0302 การจัดท าระบบฐานข้อมูลและการ
บริหารข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติ 

• F0303 การส ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/
ติดตามและประเมินผล 

• F0304 การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือ
ประมวลผลข้อมูลและเรียกใช้เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

• F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
• F0402 การเข้าถึงทุนการศึกษาตามพหุปัญญา 
• F0403 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
 

• F0404 เครือข่ายนักวิจัยเพ่ือต่อยอดพหุปัญญาทีห่ลากหลาย 
• F0405 การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพหุ

ปัญญาที่หลากหลาย 
 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา* 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

พื้นฐาน* 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา* 

สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษา

แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 

ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ส านักงาน  
ป.ย.ป. 

ส านักงานสภา
พัฒนาการ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการ As is  
(ปี 61 – 64)  
ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการและ 
หน่วยงาน 
เจ้าภาพท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ: (*) ความเกี่ยวข้องหลัก 

โครงการรายงาน
การติดตาม

ความก้าวหน้า
ทางนโยบาย
การศึกษาโลก 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนาผูมี้
ความสามารถ
พิเศษระดบั
ประถมศึกษา 

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้เรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ 

ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ ไม่มีโครงการ 


