


แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
เป้าหมาย  110101  ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งและมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 

เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ครอบครัวไทยมี
ความเข้มแข็งและ 
มีจิตส านึกความ 

เป็นไทย ด ารงชีวิต
แบบพอเพียง 

มากขึ้น 

V01 นโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัว 

 F0101 การพัฒนานโยบายบนฐานข้อมูล
 เชิงประจักษ์ 

 F0102 ความตระหนักรู้ของสังคม 
  ทุกภาคส่วน 

V02 การพัฒนาศักยภาพ
ครอบครัวและภาคีเครือข่าย 

 F0201 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
  ทักษะของครอบครัว 

 F0202 ทักษะการท างานของผู้ปฏิบัติงาน
  ด้านครอบครัว 
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V03 กระบวนการสื่อสารทางสังคม
เพ่ือพัฒนาครอบครัว 

 F0301 พัฒนา เชื่อมโยง และใช้
  ฐานข้อมูลครอบครัว 

 F0302 ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
  และการให้บริการส าหรับ
  ครอบครัว 

V04 กลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์

 F0401 ระบบสิทธิประโยชน์ส าหรับครอบครัว 
 F0402 ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ์  
 F0403 ความร่วมมือของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
 F0404 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 F0405 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม 
 F0406 ชุดความรู้ งานวิจัย กฎหมาย นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาครอบครัว 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

เด็กเกิด 
อย่างมีคุณภาพ  

มีพัฒนาการสมวัย 
สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

 F0101 ความพร้อมพ่อแม่  
   ก่อนตั้งครรภ์ 

 F0102 สุขภาวะหญิงตั้งครรภ์
   ถึงหลังคลอด 
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V05 กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 

 F0501 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 F0502 การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 F0503 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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V02 การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัย 

 F0201 โภชนาการและการ  
  เจริญเติบโต 

 F0202 พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 F0203 การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

  โรคและภัยสุขภาพเด็ก  
 F0204 ทักษะการเลี้ยงดูของ  

  ผู้ปกครอง 

V03 บริการและสวัสดิการ 
ส าหรับเด็ก 

 F0301 การพัฒนางานบริการด้าน
   สุขภาพ 

 F0302 มาตรฐานงานบริการด้าน 
   การศึกษาเด็กปฐมวัย 

 F0303 ประสิทธิภาพการบริการ
   และสวัสดิการด้านสังคม 

V04 ระบบสนับสนุน 
การพัฒนาเด็ก 

 F0401 ระบบข้อมูลและ
   สารสนเทศอนามัย 
   การเจริญพันธุ์และ
   เด็กปฐมวัย 

 F0402 องค์ความรู้  
   นวัตกรรม และ
   งานวิจัย 
   ด้านการพัฒนาเด็ก 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมาย  110201  เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 

V01 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม  
มีความสามารถในการ

แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิผล

ตลอดชีวิตดีข้ึน  

 F0101 หลักสูตรการเรียนรู ้
  ท่ียืดหยุ่น 

 F0102 หลักสูตรทักษะชีวิต 
  รอบด้านและภูมิคุ้มกัน   
  ทางสังคม 
 F0103 ความรู้และทักษะท่ีใช้  

 ในการท างาน และ    
 ทักษะทางด้านอารมณ์ 
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V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

 F0501 นโยบายและมาตรการท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 F0502 โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสม 
 F0503 สภาพแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ในชุมชน 

 F0504 ความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
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V02 ผู้ถ่ายทอดความรู้ 

 F0201 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
  ทักษะในศตวรรษที่ 21 

 F0202 ความรู้ ความเข้าใจและเห็น
  คุณค่าความแตกต่างของแต่ละ
  บุคคล 

 F0203 ความสามารถในการชี้แนะ 
  การเรียนรู้ 

 F0204 บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ 
 F0205 เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

V03 รูปแบบการเรียนรู้ 

 F0301 การเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง 

 F0302 การเน้นทักษะความเข้าใจเชิงลึกและความ    
  เชี่ยวชาญท่ีเกิดกับเด็กและเยาวชน รวมถึง 
  ทักษะท่ีสอดคล้องความต้องการของประเทศ 

 F0303 ระบบการเรียนท่ีเน้นการน าทักษะพ้ืนฐาน 
   ท่ีจ าเป็นของแต่ละวิชาหลักมากระตุ้น 
    ให้ผู้เรียนสร้างทักษะการปฏิบัต ิ
   ในสภาพแวดล้อมจริง 

 F0304 เทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 

 F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 

 F0306 กระบวนการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการฝึกปฏิบัติ  
  ด้วยตนเอง 

V04 เด็กและเยาวชน 
ในศตวรรษที่ 21 

 F0401 ทักษะชีวิตและการ
  ท างาน 

 F0402 ทักษะการเรียนรูแ้ละ
  นวัตกรรม 

 F0403 ทักษะด้านสารสนเทศ 
  สื่อและเทคโนโลยี 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
เป้าหมาย  110301  วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญ 
 ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน้  

V01 การพัฒนาทักษะชีวิต 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

แรงงานมีศักยภาพ 
ในการเพ่ิมผลผลิต  
มีทักษะ อาชีพสูง 

ตระหนักในความส าคัญ 
ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัว

และเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

 F0101 ข้อมูลสถานการณ/์ 
  ความต้องการ    
  ตลาดแรงงาน/  
  ค่าจ้าง/ทุนอบรม 

 F0102 การเชื่อมโยงระบบข้อมูล  
  ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
  ท้ังภาครัฐและเอกชน  

 F0103 ข้อมูลแรงงานรายบุคคล 
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V05 กลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

 F0501 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา 

 F0502 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะแรงงาน 
 F0503 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 
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V02 พัฒนาทักษะแรงงาน 

 F0201 หลักสูตรตรงกับความ 
  ต้องการของตลาดแรงงาน 

 F0202 ผู้สอนที่มีทักษะสอดคล้อง
  กับความต้องการของ   
  ตลาดแรงงาน 

 F0203 การรับรองสมรรถนะ  
  แรงงาน 

 F0204 การรับรองมาตรฐาน   
  แรงงาน 

V03 การส่งเสริมการมีงานท า
อย่างต่อเนื่อง 

 F0301  ความพร้อมของก าลัง 
 แรงงาน 

 F0302  ช่องทางในการรับบริการ
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

V04 สิทธิประโยชน์ 
การพัฒนาทักษะแรงงาน 
 F0401 ระบบสิทธปิระโยชน์

   ของสถานประกอบการ 
 F0402 ระบบสิทธิประโยชน์  

   ของแรงงานทุกกลุ่ม 
 F0403 ระบบสิทธิประโยชน์

   ใหห้น่วยงานท่ี
   ส่งเสริมการพัฒนา
   ทักษะแรงงาน 

แผนแม่บทฯประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย  110401  แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
 ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

มีคนไทย 
ที่มีความสามารถ 
และผู้เชี่ยวชาญ

ต่างประเทศ เข้ามาท า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
ในอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพิ่มขึน้ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
เป้าหมาย  110402  มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาท าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม  
 เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 

V01 ระบบฐานข้อมูลแรงงาน 

 F0101  ข้อมูลสถานการณ์/ความต้องการ
 ตลาดแรงงาน/ค่าจ้าง/ทุนอบรม/ทิศทาง 
 การพัฒนาประเทศและโลก 

 F0102  การเชื่อมโยงระบบข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  กับด้านแรงงาน 

 F0103  ข้อมูลแรงงานไทยและต่างชาติ 
 ที่มีความเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
 เป้าหมายรายบคุคล 

V02 พัฒนาทักษะแรงงาน 

 F0201  หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 ท่ีทันสมัย และมีคุณภาพตรงกับความ
 ต้องการของตลาดแรงงาน 

 F0202 การจัดการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 เทคโนโลยีจากคนไทยท่ีมี
 ความสามารถและผู้เช่ียวชาญ
 ต่างประเทศ 
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V03 สิทธิประโยชน์แรงงาน 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

 F0301  สิทธปิระโยชน์ในการพ านักของ
 ชาวต่างชาติที่เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
 นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 F0302  การสนับสนุนในการจัดตั้ง/ถ่ายโอน
  กิจการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ 
  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
  ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

V04 กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

 F0401 นโยบายภาครัฐท่ีส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 F0402 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ 
 F0403 สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 F0404 ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 



เป้าหมาย 
แผนแม่บทย่อย 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวีิต
ที่ดี มีความมั่นคง 
ในชีวิต มีทักษะ 
การด ารงชีวิต 

เรียนรู้พัฒนาตลอดชวีิต  
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
สังคม สร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น 

 F0101 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 ในผู้สูงอายุ 

 F0102 ภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ  
 (กาย/จิต/สังคม) 

 F0103 ช่องทางการรับบริการ 
 ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 

Va
lu

e 
Ch

ain
 

V05 กลไกบริหารจัดการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 

 F0501 นโยบาย/มาตรการ/กลไก/กฎหมาย/สวัสดิการผู้สูงอายุ  

 F0502 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 
 F0503 การจัดบริการสาธารณะให้กับผู้สูงอายุ 

 F0504 องคค์วามรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุ 

หน
่วย

งา
น 

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

 

V02 ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

 F0201 การมีงานท าผู้สูงอาย ุ 

 F0202 การส่งเสริมวินัยการออม 

V03 เครือข่ายคุ้มครอง 
ทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 

 F0301  การส่งเสริมความรู้ 
  พัฒนาศักยภาพ 
  เครือข่าย 

 F0302  อาสาสมัครคุ้มครอง 
  ทางสังคมระดับพ้ืนที่ 

V04 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 

 F0401  สภาพแวดล้อม 
  ทางกายภาพท่ีเหมาะสม 

 F0402  กิจกรรมทางสังคม 
  ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
  ของผู้สูงอายุ 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนแม่บทย่อย : 11.5 การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย  110501  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม  
                             สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 

V01 ระบบดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ

ปี 2562 ปี 2563 

สถานะการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 

ปี 2564 


