
การพัฒนาการเรียนรู ้
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การพัฒนาการเรียนรู้ 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
 แผนแม่บทย่อย :  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมาย              คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะทีจ่ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ 
 และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

120101 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

คนไทยได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 ใน 
ทุกระดับและสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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V04 การบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย์) V03 รูปแบบและระบบการเรียนรู้ V01 หลักสูตรการจัดการศึกษา 
 

  

V05 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู ้

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 

F0101 มาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง  
ที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ทุกช่วงวัย และตอบโจทย์กับการพัฒนาประเทศ 
มทร.พระนคร/ มข./ มจษ./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ./ 
มทร.รัตนโกสินทร์/ มทร.อีสาน/ มพ./ มรย./ สสวท./ 
สป.ศธ. /มทล.ตะวันออก/มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท./มมส. 
/มรภ.ศก./มทร.ธัญบุร/ีสพบ./มจ./มวส./มจพ. 

F0102 การประกันคุณภาพการจัดการศึกษาและการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการศึกษา 
มข./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ. / มทร.อีสาน/ มรย./  
มร.อด./ สป.ศธ./ มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. /
มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ีสพบ. /มจ. /สมศ./มทร.ส. 

F0201 ผู้สอนยุคใหม่มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ (ปริมาณ/
คุณภาพ) 
มทร.พระนคร/ มข./ ตร./ สอศ./ มร.ชร./ มฟล./ สพฐ./ มช./ มทร.
รัตนโกสินทร/์ มทร.อีสาน/ มพ. / มรย./มวส./สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ 
สสวท./ สป.ศธ./ คส./มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ี
มจ./มรส./มร.ลป/มรธ./มรท. 

F0202 การผลิตครู อัตราก าลังครู /ผู้สอนสอดคล้องต่อ
ความต้องการของประเทศ 
มจษ./ สอศ./ มร.ชร./ มฟล./ มช. / มรย. / สป.ศธ. / มรท. / คส. 
/มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. / สพฐ. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ส. /มจพ./มร.ชม.  

F0203 การประเมินครูผู้สอนที่เน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็น
หลัก 
มข./ ตร./ สอศ./มร.ชร./ สพฐ. / มรย. / สป.ศธ. / ศกศ./ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส. /มรภ.ศก. 

F0301 ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
มข./ ตร./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ. / มช./ มทร.อีสาน/มวส.'/มรย. /  
สป.ศธ./ ศก. / สสวท./ สป.อว./มทร.ศรีวิชัย/มทร.ส. /มรท./มทร.พระ
นคร /สวทช. /ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /สพบ. /มจ./มทร.รัตนโกสินทร ์

F0302 รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
และทักษะอาชีพ 
มทร.พระนคร/ ตร./ มจษ./ สอศ./ มร.ชร./ สพฐ. / มทร.รัตนโกสินทร์/ 
มทร.อีสาน/ มรย. / สป.ศธ./ สป.อว./มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. 
/มรภ.ศก. /มจพ./มทร.ธัญบุร/ีสพบ. /มจ. /มทร.ส. /มรท. /สคช. 

F0303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย และสอดคล้อง
กับการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
มข./ ตร./ หอภาพยนตร/์ มจษ./ สอศ./ มร.ชร./มวส./สพฐ. / มช. / 
มพ. / มรย. / สป.ศธ./ ศก. / สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/มทร.ศรีวิชัย/
ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ีสพบ. /มทร.
รัตนโกสินทร/์มทร.ส. /มรท./อพวช./มรวอ./มอบ./สบร./มสธ. 

F0401 โครงสร้างองค์กรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน
และนโยบายและแผนด้านการศึกษาที่ต่อเนื่อง 

มข./ สกศ./ สอศ. / มทร.อีสาน/ มพ. / สป.ศธ. /มมส./ มรย. / มร.ชร./มทร.
ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มรภ.ศก. /มจ./มทร.รัตนโกสินทร/์มทร.ส. 

ปี 2564 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเก่ียวข้องหลัก Y1 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน มน. / มรพส. / มรภ.  / มบส. / มรภ.พน. / มรพช. / มรรพ. / มรภ.ชย. / มรภ.สข. / ส านักงาน ป.ย.ป. / สบร. / NT มรอว. / มรกจ. / มศว. / มรล. / มรภ.พบ. /มสด. / มรธ. / มรสน. / มรภ.นศ. / มรภ.ลป. /มรภ.บร. 
/ มรภ.อบ.  

รวมทั้งสิ้น  
11,233/18* โครงการ 

F0402 ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา 
มข./ สกศ./ สทศ. / สอศ. / มทร.อีสาน/ มรย./ สพฐ. /มมส./สป.ศธ. / สสวท. 
/ มร.ชร./มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มจ./มรภ.ศก. /มวส.'/สมศ 

F0403 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มข./ สกศ./ สอศ. / มทร.อีสาน/ มรย. / สพฐ. / สป.ศธ. /มจ. /มร.ชร./ 
มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ธัญบุร/ีมวส. /สมศ/มทร.ส. 

F0404 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
มข./ สกศ. / สทศ. /สอศ./ มรย./ มร.อด./ มจษ./ สพฐ. /มจ. /สป.ศธ./มทร.ส. 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์/ มร.ชร. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ./ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก.  

F0405 การติดตาม วัดและประเมินผลทางการศึกษา 

มข./ สกศ./ สทศ. / สอศ./ มก. / มทร.อีสาน/ 
มรย. / สพฐ. / สป.ศธ. / สสวท. / สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์/ มร.ชร. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. 
/ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. /มวส. /มทร.ส. 

F0501 กฎหมายด้านการศึกษา 
สกศ. / มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ส.อ.ท. /มมส. /มรภ.ศก. / มพ.  
 
F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการศึกษา 
มข./ สทศ. / สอศ. / มทร.อีสาน/ มพ. / มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /
ส.อ.ท. / สพฐ. /มมส. /มรภ.ศก. /มทร.ส./สบร. 

F0503 เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและครอบครัว 
สป.วธ./ สกศ./ มจษ./ สอศ. / มทร.อีสาน/ มรย. / สป.ศธ. /
มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส. /มรภ.ศก. /มจ. /สมศ/มทร.ส. 

F0504 การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัด
การศึกษา 
มข./ สกศ./ สทศ./ มร.ชร./ มช. / มทร.อีสาน/ 
มรย. / สป.ศธ. /มทร.ศรีวิชัย/ม.อ. /มมส.  
/มรภ.ศก. /สมศ/มทร.ส. /มรท. /มสธ. /สป.วธ. 

785/1*  
1,641/2* 

476/1* 

56 

63/3* 

641/3*  

2,901/4* 

 1,062  

 364  

641 

3/1*  

1,477/3*  

11  

162  
688   95  

167 

ศธ. ศธ. ศธ. 



ผลที่คาดหวังจาก Workshop  แผนแม่บทฯประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู ้
 แผนแม่บทย่อย :  12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 เป้าหมาย             ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
      และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 

120201 

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม

การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญาเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและการ 
ส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
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V04 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา 
 

หมายเหตุ : ตัวอักษรสีด า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่คุณค่า 
    : ตัวอักษรสีแดง เพิ่ม/ปรับ ห่วงโซ่คุณค่า 

V02 ผู้สอน (คร/ูอาจารย์) V03 ระบบข้อมูล V01 แหล่งเรียนรู ้
 

  

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมายเหตุ: n* หมายถึง โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / กกกกก หมายถึง หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก Y 1 

รวมทั้งสิ้น  
504/2* โครงการ 

F0101 สถานศึกษาที่รองรับการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา 
สอศ./ สพฐ. /มวส. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. /มสธ./ มจ. 

F0102 เวทีและโอกาสในการแสดงความสามารถ
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
สอศ. / สพฐ./ คส. / สสวท. /ส.อ.ท. /มจ. 

F0103 การบูรณาการระหว่างสถานศึกษาที่ส่งเสริม
พหุปัญญากับสถานศึกษาทั่วไป 
สอศ. / สพฐ. /มวส. / สป.ศธ. 

F0201 ความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาของมนุษย์ใน
การส ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ 
สอศ. / สพฐ./ คส. /สกศ. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. /มรท. 

F0202 กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน 
สอศ. / สพฐ. / สป.ศธ./มวส. /ส.อ.ท. 

F0301 การจัดท าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูล
พหุปัญญาแห่งชาติ 
สทศ. / สพฐ. / สป.ศธ. /สกศ. /ส.อ.ท. 

F0302 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการส ารวจ/คัด
กรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล 
สทศ. / สพฐ. /สอศ. / สป.ศธ. /ส.อ.ท. 

F0303 การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สกศ./ สทศ. / สพฐ./ คส./ คร. /สอศ. / สป.ศธ. 

F0401 นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา 
สกศ. /ส.อ.ท. 

F0402 การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พหุปัญญา 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน/ สกศ./ สอศ./ สสวท. / สพฐ. /ส.อ.ท. /ม.อบ. /สดร. / มจ. 

F0403 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
พัฒนาพหุปัญญา 
สกศ./ สทศ./ สอศ./ คส. / สพฐ. /ส.อ.ท. /มจ. 
 

หน่วยงานเกี่ยวข้องหลัก หน่วยงานเกี่ยวข้องสนับสนุน มรภ.ชย./ มรสน./ มจธ./ มรพช./ มรภ./ มบ./ ส านักงาน ป.ย.ป./ ศอ.บต. มนร./ มรภ.พบ./ มสด. / มรภ.อบ./ มรภ.นศ. 

67 

52 

55 

22 

101/1* 

20  

16/1*  

16 

95 

18 

42 

ศธ. ศธ. ศธ. 


