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การพัฒนาการเรียนรู้12



 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูแ้ละมใีจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มกีารออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปล่ียนบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
อกีทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการพัฒนาคนไทยตามพหปัุญญาให้เต็มตามศกัยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพ
ผูม้คีวามสามารถพเิศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมัน่คง รวมถงึการรวมนกัวจัิยและนกัเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ โดยม ี2 เป้าหมายระดบัประเดน็ ได้แก่  (1) คนไทยมีการศกึษาท่ีมคีณุภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมปีระสทิธผิลเพิม่ขึน้ มนีสิยัใฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ และ (2) คนไทยได้
รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพตามความถนดัและความสามารถของพหปัุญญาดขีึน้

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

 

คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู ้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ 1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวทิยาศาสตร์ (คะแนนเฉลีย่) และ 2) อนัดับขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศด้านการศกึษา ประเมินโดย 
International Institute for Management Development (IMD) อย่างไรกต็าม PISA จะจดัการประเมนิต่อเนือ่ง 
ทุกสามปี ซ่ึงการประเมินรอบล่าสุดเมื่อปี 2561 คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 412 คะแนน ซ่ึงยังห่างไกลกับค่าเป้าหมาย 
ในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน และการประเมินในรอบถัดไปจะจัดข้ึนในปี 2564 ท้ังนี้ ส�าหรับการประเมิน 
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สถานการณ์ในปี 2563 ได้ประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนน 
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คนไทยได ้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
ได้ก�าหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายคือ Global 
Talent Competitiveness Index (GTCI) ซ่ึงเป็น
ดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคล
ของโลก จัดท�าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจชั้นน�า
ของฝร่ังเศส โดยในปี 2563 ประเทศไทยได้รับ
คะแนนอยู ่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ 

สามารถพิจารณาเพิ่มเติมโดยเทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซ่ึงเป ็นดัชนีชี้ วัด 
ด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่จากปี 2562 ที่อันดับ 43 
ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย
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คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ได้ก าหนด1 

ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายคือ Global Talent Competitiveness Index 2 

(GTCI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก 3 

จัดท าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจชั้นน าของฝรั่งเศส  โดยในปี 2563 4 

ประเทศไทยได้รับคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้5 

ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมโดย6 

เทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้าน7 

ทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่8 

จากปี 2562 ที่อันดับ 43 ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของ9 

อาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย   10 

 11 

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความพร้อมด้าน12 

ทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชา13 

และการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอในโรงเรียนขนาดเล็ก การขาดข้อมูลในมิติที่14 

สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ข้อจ ากัดของความเข้าใจและการจัดการเรียน การสอนตามแนวทฤษฎีพหุ15 

ปัญญา สังคมยังมีค่านิยมของสังคมในการการยกย่องความเก่งด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลด้าน16 

การศึกษาแบบบูรณาการของประเทศ 17 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการ18 

บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 19 

รหัส เป้าหมายแผน 
สถานะ  

การบรรลุเป้าหมาย 
2562 2563 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราความแตกต่างของ 
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้า
เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คะแนน PISA 
จะมีการประเมินทุก ๆ 3 ปี โดยการประเมินล่าสุดปี 2561 ความแตกต่าง
ของกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต่ าสุดแตกต่างกันถึง 210 
คะแนน และในส่วนของข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นปีล่าสุด ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 ปรับตัวลดลงจากข้อมูลปี 
2561 ท่ีร้อยละ 68.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บรรลุเป้าหมายที่
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ 
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เหลือง 

120002 
เหลือง 

 แดง  แดง 
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ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ 
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และวิทยาศาสตร์ ของปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ 24.13 
และ 29.86 ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับปีการศึกษา 2561  
ที ่27.00 และ 36.28 ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET 
ในภาพรวมของปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จาก 35.67 
เหลือ 34.19 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการ
ศึกษา โดย IMD ในปี 2563 พบว่า ประเทศไทย 
อยู่อันดับที่ 55 ดีขึ้น จากปี 2562 ที่ 56 ซึ่งถึงแม ้
จะมีอันดับที่ ดีขึ้ น  แต ่ยั งห ่ างจากค ่า เป ้ าหมาย 

ท่ีก�าหนดไว ้ในป ี 2565 (อันดับที่  45) และเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนพบว ่า ขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาของประเทศไทยยังคงเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย
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คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ได้ก าหนด1 

ตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายคือ Global Talent Competitiveness Index 2 

(GTCI) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลก 3 

จัดท าโดย INSEAD สถาบันสอนธุรกิจชั้นน าของฝรั่งเศส  โดยในปี 2563 4 

ประเทศไทยได้รับคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซึ่งยังคงห่างจากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้5 

ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถพิจารณาเพ่ิมเติมโดย6 

เทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้าน7 

ทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2563 ยังคงที่8 

จากปี 2562 ที่อันดับ 43 ของประเทศที่ถูกประเมิน โดยเป็นอันดับ 3 ของ9 

อาเซียนรองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย   10 

 11 

ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความพร้อมด้าน12 

ทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชา13 

และการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอในโรงเรียนขนาดเล็ก การขาดข้อมูลในมิติที่14 

สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ข้อจ ากัดของความเข้าใจและการจัดการเรียน การสอนตามแนวทฤษฎีพหุ15 

ปัญญา สังคมยังมีค่านิยมของสังคมในการการยกย่องความเก่งด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลด้าน16 

การศึกษาแบบบูรณาการของประเทศ 17 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการ18 

บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 19 

รหัส เป้าหมายแผน 
สถานะ  

การบรรลุเป้าหมาย 
2562 2563 

120101 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 อัตราความแตกต่างของ 
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้า
เรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คะแนน PISA 
จะมีการประเมินทุก ๆ 3 ปี โดยการประเมินล่าสุดปี 2561 ความแตกต่าง
ของกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต่ าสุดแตกต่างกันถึง 210 
คะแนน และในส่วนของข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นปีล่าสุด ปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 ปรับตัวลดลงจากข้อมูลปี 
2561 ท่ีร้อยละ 68.6 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บรรลุเป้าหมายที่
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ 
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ทั้งนี้ ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต ้องด�าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความพร้อม 
ด้านทรัพยากรของโรงเรียน สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชา
และการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอในโรงเรียนขนาดเล็ก การขาดข้อมูลในมิติ 
ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอน ข้อจ�ากัดของความเข้าใจและการจัดการเรียน การสอนตามแนวทฤษฎี 
พหุปัญญา สังคมยังมีค่านิยมของสังคมในการการยกย่องความเก่งด้านวิชาการ และระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา
แบบบูรณาการของประเทศ
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ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

120101
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 

ทีจ่�าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถงึการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

ตลอดชีวิต ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ

สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50 อัตราความแตกต่าง 

ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิ

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นอยู่ทีร้่อยละ 80

2562 2563

ทัง้น้ี คะแนน PISA จะมีการประเมนิทกุ ๆ  3 ปี โดยการประเมินล่าสดุปี 2561 ความแตกต่าง

ของกลุม่โรงเรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต�่าสุดแตกต่างกันถึง 210 คะแนน และ 

ใ น ส่วนของข้อมูลอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีล่าสุด ปี 2562  

อยูท่ีร้่อยละ 66.4 ปรับตัวลดลงจากข้อมลูปี 2561 ทีร้่อยละ 68.6 ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึ 

สถานะการบรรลุเป้าหมายทีต่�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

120201

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ก�าหนด

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน 

การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

อยู่ที่ร้อยละ 10 

2562 2563

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดยังคงเป็นข้อมูลปี 2560 ซ่ึงเป็นข้อมูลโรงเรียนจ�านวน 

57,238 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 57,192 แห่ง โรงเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์ 18 แห่ง โรงเรียนกีฬา 12 แห่ง และ โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ 16 แห่ง 

โดยยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 

ขั้นวิกฤติ

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 120101

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ�าเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 ในทุกระดับ และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 50 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 

และ อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย

 มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาการเรียนรู้ให้สอดรับกับความเปล่ียนแปลงและทักษะ 
ที่จ�าเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  
พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้าง 
ผู้เรียนให้สามารถก�ากับการเรียนรู้ของตนได้  เปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ท�าหน้าที่กระตุ้น 
สร้างแรงบันดาลใจ แนะน�าวิธีเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท 
เป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประกอบด้วย หลักสูตรการจัดการศึกษา ผู้สอน รูปแบบและระบบการเรียนรู ้
การบริหารจัดการระบบการเรียนรู ้ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ ่านมา 
ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ การขาดข้อมูลในมิติที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู ้สอน โดยเฉพาะ 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ คะแนน PISA ท่ีปรับตัวลดลง
ด้านการอ่าน และปัญหาเด็กตกหล่นที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู่การเรียนในระบบได้

การพัฒนาการเรียนรู้ 12

443

120101



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมจากผลคะแนน PISA 2561 ของไทย
ลดลงเทียบกับปี 2558 โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทยอยู่ที่ 393 ลดลงจาก 409 คะแนน คะแนนเฉล่ียด้าน
คณิตศาสตร์อยู่ที่ 419 เพิ่มขึ้นจาก 415 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยด้านวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 426 เพิ่มขึ้นจาก 421 
คะแนน ท�าให้คะแนนโดยเฉลี่ยปี 2561 อยู่ท่ี 413 คะแนน และหากพิจารณาอัตราความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 
น้อยที่สุด พบว่า มีความแตกต่างกันมากขึ้น โดยผล PISA 2561 กลุ ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนน 
เฉลี่ยสูงสุดที่ 580 คะแนน และโรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษามีคะแนนเฉลี่ยน้อยสุดท่ี 370 คะแนน มีความ 
แตกต่างกันถึง 210 คะแนน ขณะที่ในปี 2558 มีคะแนนแตกต่างกัน 180 คะแนน ในขณะทีอ่ัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี 2562 อยู่ร้อยละ 66.4 ลดลงจากร้อยละ 68.6 ในปี 2561 ซึ่งค่อนข้างห่าง 
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 80 ในปี 2565) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งด�าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
เปลี่ยนและพัฒนาระบบการเรียนรู ้เพื่อให้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21

การด�าเนินการที่ผ่านมา  การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี 2562 – 2563  
ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินโครงการท่ีมุ ่งพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา ยกระดับศักยภาพครูผู้สอน ตลอดจน 
รปูแบบและระบบการเรยีนรูเ้พื่อเสริมสร้างทักษะส�าหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้ความส�าคัญกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
การพัฒนาข้อก�าหนดแนวทางการผลิตครูแบบอิงฐานสมรรถนะ การสอนโคดดิ้ง (Coding) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 
เพื่อพัฒนาทักษะที่หลากหลายโดยเฉพาะทักษะความคิดสร ้างสรรค ์  ทักษะการคิดอย ่างเป ็นระบบ  
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และความรอบรู้ทางดิจิทัล โครงการการยกระดับคุณภาพผู ้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการประเมิน PISA โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานวิจัยเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL Research-Based Learning)  
รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการผ่านการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซ่ึงเปิดโอกาสให้สถานศึกษา 
มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการพัฒนาหลักสูตรโดยวางแผนน�าร่องการน�าหลักสูตรฐานสมรรถนะ นอกจากนี้  

ที่มา: การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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ยงัมกีารด�าเนนิการเกี่ยวกับการพัฒนาเชงิโครงสร้างผ่านการน�าเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เข้ามาช่วยในการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและครอบคลุม โดยในปี 2563 มีการจัดท�าแพลตฟอร์ม
ด ้านการศึกษาเพื่อความเป ็นเลิศ (Dig i tal Educat ion Excellence Platform) หรือ “DEEP”  
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ที่รวบรวมหลักสูตรที่หลากหลายเพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ของประเทศ ตอบโจทย์
การเรยีนรูต้ลอดชีวิต

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการด�าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีความก้าวหน้าผ่านการด�าเนินงานในหลายโครงการ อย่างไรก็ตาม รูปแบบ
การเรียนท่ีสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญ ได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียน 
สมรรถนะของครูผู้สอนสู่การเป็นครูยุคใหม่ การขาดข้อมูลในมิติที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอนโดยเฉพาะ
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติซ่ึงจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้า
ของการด�าเนินการตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นท้ังนี้ ข้อค้นพบท่ีส�าคัญของผล PISA เกิดจากปัญหา 
การขาดแคลนครูผู้สอนที่สอนตรงสาขาวิชาและการกระจายทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนที่เพียงพอ 
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนด้านการเข้าเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แสดงให้เห็นปัญหาเด็กตกหล่น 
ที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ ท�าให้ไม่สามารถเข้าสู ่การเรียนในระบบได้ อีกทั้งอัตราการเข้าเรียนต่อสุทธิมีแนวโน้ม 
รุนแรงเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีภาครัฐจะต้องเร่งติดตาม 
เด็กตกหล่นหรือหลุดจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเปราะบางให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา นอกจากนี้  
ยังมีความท้าทายในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น ซ่ึงต้องเตรียมความพร้อม
ของครูในด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัลและการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน 
การสอนให้กับโรงเรียนและผู้เรียน
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ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย  การพฒันากระบวนการเรยีนรูค้วรเร่งรดักระบวนการพฒันาครใูนการน�าไปสู่ 
การเป็นครูยุคใหม่ให้ท่ัวถึงและมีระบบการจัดท�าข้อมูลที่สามารถสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน  
ด�าเนินโครงการประเมินคุณภาพที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู ้เรียน และควรขยายผลระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ไปให้ทั่วถึงผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ การจับคู่โรงเรียนพี่เลี้ยง การกระจายทรัพยากรทางการศึกษาในเรื่องการจัดสรรครู
และการผลิตครูที่มี คุณภาพให้ไปสอนในท้องถิ่น การสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้อง 
กับความจ�าเป็นในแต่ละพื้นท่ี  อีกท้ังควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลในการเรียน
การสอนให้แก่ครูและนักเรียน รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือกับ EdTech startup ในการพัฒนาและน�าเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended Learning) ผ่านสื่อออนไลน์ท่ีส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การติดตามผลการเรียนรู้
ของนักเรียน (Tracking System) การลดภาระงานของครู ตลอดจนมีการวิเคราะห์มิติท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียน 
กลุ่มเปราะบางอย่างรอบด้าน เพื่อให้การแก้ปัญหาเด็กตกหล่นทางการศึกษาตรงจุดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย
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 ภายใต้การตระหนักรู้ถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษา 
กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุน 
ให้เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม โดยปัจจัยท่ีส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว อาทิ 
การพัฒนาสถานศึกษาและมีเวทีในการแสดงความสามารถรองรับพหุปัญญาที่หลากหลาย การสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้กับผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามทฤษฎีพหุปัญญา การสร้างเครือข่าย
ในการพัฒนาพหุปัญญาของผู ้เรียนทุกช่วงวัย  การพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา รวมถึงการส�ารวจ วัดระดับ คัดกรอง ติดตามประเมินผล และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อการพัฒนาพหุปัญญา  อย่างไรก็ดี การด�าเนินงานที่ผ่านมายังมีความท้าทายที่โครงการส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญ
กับพหุปัญญาแบบเดิม อาทิ วิทยาศาสตร์ กีฬา รวมถึงยังขาดกลไกรองรับการพัฒนาพหุปัญญาด้านอื่น ๆ ทั้งระบบ

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 120201

การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน ์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านเและมีการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ร้อยละ 10

สัดส่วนเด็กและเยวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา ร้อยละ 10

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงเรียนและสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง ๆ  
หลายประเภท โดยข้อมูลในปี 2560ซึ่งรวมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษาระดับก่อน 
ประถมศึกษา พบว่ามีโรงเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 57,238 แห่ง ซึ่งจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทาง 
ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกีฬา และโรงเรียนเน้นนาฏศิลป์  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีการรองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางความสามารถพิเศษ
ระดับหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ ในเบื้องต้นยังมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้สามารถ 
ยกระดับและดึงศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดต่าง ๆ อยู่ด้วย

การด�าเนินการที่ผ่านมา  การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2562 – 2563  
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด�าเนินงานท่ีเน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก อาทิ  โครงการขับเคล่ือน 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) การเพิ่มเติมโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
โครงการพัฒนาก�าลั งคนด ้านวิศวกรรมศาสตร ์  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและ 
เพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค (KOSEN) การสนับสนุนโครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก�ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดยเพิ่มให้เป็น 36 ห้องเรียนต่อปี  
และมีการสนับสนุนความสามารถด้านอื่น ๆอีกบางส่วน ผ่านการด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬาภายใต้สังกัดต่าง ๆ 
ประมาณ 39 แห่ง รวมถึงมีการด�าเนินการโครงการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เสมือน Virtual TKPark เพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
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ที่มา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2559 - 2560,  ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

0 30,000 60,000 70,00010,000 40,00020,000 50,000

โรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 18

โรงเรียนกีฬา 12

โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ 16

โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 57,192



ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าระบบการศึกษาของไทยจะมีการจัดการเรียนการสอน 
ที่รองรับความสามารถพิเศษเฉพาะด้านแต่ยังท�าได้ในลักษณะกระจุกตัว อีกทั้ง ความเข้าใจและการน�าใช้การจัด 
การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญายังมีอยู ่ในวงจ�ากัด รวมถึงสังคมยังมีค่านิยมการยกย่องความเก่ง 
ด้านวิชาการเท่าน้ัน ท�าให้เกิดสถานการณ์เร่งเรียนหรือการสนับสนุนไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยขาด 
การค�านึงถึงพหุปัญญาด้านอื่นที่เด็กแต่ละคนมีแตกต่างกัน นอกจากนี้ การติดตามการด�าเนินการตามเป้าหมาย 
ในการสร้างการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายยังคงขาดข้อมูลตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลลัพธ ์
ตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การบรรลุเป้าหมายไปสู่การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาเพื่อพัฒนาเด็ก
ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ จ�าเป็นที่ต้องมีการด�าเนินงานอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในห้องเรียน และการสร้างความเข้าใจในวงกว้างกับสังคม โดยระดับนโยบาย  
ควรมีการก�าหนดแนวนโยบายที่ชัดเจนส�าหรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา รวมถึงมีการสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจในการน�าทฤษฎีพหุปัญญาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ค�านึงถึงศักยภาพและความสนใจของ 
ผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างกัน โดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครู และพัฒนานักการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านดังกล่าวมากขึ้น เพื่อสนับสนุนครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมทั้งควรมีการส�ารวจ คัดกรอง วัดระดับ และติดตามผลผู้เรียน และควรมีการปรับทัศนคติผู้เรียนและผู้ปกครอง
ว่าผู้เรียนเก่งไม่จ�าเป็นต้องเก่งเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการจัดท�าและประมวลผล
ข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อช่วยให้การติดตามการด�าเนินการตามเป้าหมายเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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