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ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวชี้วัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัด
ทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ  และส่วนที่ 3  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ

ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนา  
คนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด  
การประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึงการพัฒนากลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและ  
ความเข้มแข็งของประเทศ 

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ( Y2) ประเด็น  
การพัฒนาการเรียนรู้ 
โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทฯ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ เป้าหมาย 1 “คนไทยมี

การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต” ใช้ ตัวชี้วัด 
คือ “คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)” และ “อันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา” และ เป้าหมาย 2 “คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม 
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น” ใช้ ตัวชี้วัด คือ “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

ประเด็น เป้าหมาย ตัวชี้วัด Code ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
การพัฒนาการเรียนรู้ 1. คนไทยมีการศึกษาที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่  21 
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

คะแนน PISA ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
(คะแนนเฉลี่ย) 

12000101 เฉลี่ย  
470 คะแนน 

เฉลี่ย  
480 คะแนน 

เฉลี่ย  
490 คะแนน 

เฉลี่ย  
510 คะแนน 

อันดับขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา 

12000102 อันดับที่ 45 อันดับที่ 40 อันดับที่ 35 อันดับที่ 30 

2. คนไทยได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระดับ
สากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) 

12000201 ไม่น้อยกว่า 
50.1 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า  
56.63 คะแนน 

(เทียบเท่าค่าเฉลี่ย
ของภูมิภาคยุโรป) 

ไม่น้อยกว่า  
69 คะแนน 

 

ไม่น้อยกว่า  
72.49 คะแนน 

(เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาคอเมริกาเหนือ) 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้ างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศ 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยค านึงถึงการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ  
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและ  
การเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใด 
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ ่มผู ้มีความสาม ารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา  
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพื่อบรรลุ
เป้าหมายสู่คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ มีสัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง โดยมีแผนย่อย 2 แผนย่อย ดังนี้ 

 

1) แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด 
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการทีเ่นน้
การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ 
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้
หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพือ่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถ
สูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจาก
การพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อ 
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การเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศกึษา
ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่ มคุณภาพและประสิทธิภาพ  
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่
การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและ  
ใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด  
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับทักษะ การให้  
สถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้  
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน 
ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว 
รวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบรองรับ 
การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี  
การเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ  
และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึก
ในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของ 
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต 
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการท างาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

เป้าหมาย “คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น” และใช ้

ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ” 
“อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง” และ “อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น” 
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แนวทางการพัฒนา 
1.1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21  ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย 

ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตร  
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน 
เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ  
ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่ เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่  
ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่
ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต 
มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถ
น ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้
ของตนได้ เพื่อให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้
สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มี เนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับ 
ตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย ได้แก่  
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” 
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้น  
การเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน  
(2) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียน  
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญ  
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ในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อ 
ความต้องการของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือ
ครูภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริม
สนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและ
ระบบสนับสนุนอื่น ๆ ปฏริูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และ
สามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมี
อัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

1.3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 
แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้าง  
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและ  
ความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มีมาตรฐาน 
ขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียน
ในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียน 
การสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ
โรงเรียน  (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุง
โครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
เกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ 
อย่างคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพิ่มการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ เป็นพื้นที่เรียนรู้ 
เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก
การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่า  
การวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียน  
การสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง 

1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้มีระบบ
การศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและส่งเสริม
สนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้
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ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ  
ที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 

1.5) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย  
ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู ่
ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐานส าหรับ
สาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิด
ในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและปรับปรุงให้แม่นย ามาก
ขึ้นเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับ
นานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทย
และพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และส าหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์

 

2) แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะ

และมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ 
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ  
พหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา 
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุม 
ทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญา 
ในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน ตลอดจนสร้างมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษผลักดันให้ประเทศไทยมีบทบาทเด่น
ในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับ 
ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคน
ในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์
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การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้
สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

เป้าหมาย “ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่ง เสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น” และใช้ 

ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล” และ “สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ 

การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว  
ในการเสริมสร้างความสามารถพิ เศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม  
สุนทรียศิลป์ ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และ
สื่อ ในการมีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาต ิ

2.2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้าง
ความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ 
ในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์  
การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นน าทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัย
ความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
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ตารางที่ 2 เปา้หมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
Code 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ดีข้ึน 

สั ดส่ วนครู ผ่ านการทดสอบสมรรถนะ 
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

12010101 ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่
ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

12010102 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

12010103 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริม
การพัฒนาศั กยภาพตามพหุปัญญา  
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียน
การสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

12020101 ร้อยละ 10 สถานศึกษา 
ทุกแห่งสามารถ
จัดการเรียนตาม

พหุปัญญา 

สถานศึกษา 
ทุกแห่งสามารถ
จัดการเรียนตาม

พหุปัญญา 

สถานศึกษา 
ทุกแห่งสามารถ
จัดการเรียนตาม

พหุปัญญา 
สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและ
พัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 

12020102 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 
 

***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวชี้วัดของค่าเป้าหมาย 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 

Y2.1  แผนแม่บท ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 1 คือ คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) และ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 2 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านการศึกษา พบว่า มีความคล้ายคลึงและสามารถเทียบเคียงได้กับ ตัวชี้วัดด้านการศึกษา ในการจัดอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development: IMD) โดยมีประเด็นในการจัดอันดับ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก (Competitiveness Factors) คือ 
สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) 
ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยแต่ละกลุ่มหลักมี 5 
กลุ่มย่อย (Sub-factors) ซึ่งในกลุ่มย่อย (Sub-factors) จะมีจ านวนเกณฑ์ชี้วัดที่แตกต่างกัน โดยมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
333 เกณฑ์ชี้วัด   

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการจัดการนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562 มีการจัด
อันดับโดยใช้เกณฑ์ชี้วัดทั้งสิ้น 333 ตัว โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Hard Data) ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) และข้อมูลพื้นฐาน (Background Data) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

(1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Hard Data) 
ข้อมูลทุติยภูมินี้ เป็นข้อมูลที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งระดับชาติ ระดับ

ภูมิภาคและระดับนานาชาติ และความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมด าเนินการ (Partner Institutes) ซึ่งในปัจจุบันมี
อยู่ 56 หน่วยงานทั่วโลก เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์การการค้าโลก (WTO) กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( IATA) เพื่อรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ มาจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับเกณฑ์ชี้วัด (Criteria Rankings) ระดับกลุ่มเกณฑ์ชี้วัด (Factor 
Rankings) และระดับภาพรวมเปรียบเทียบทุกประเทศ (Overall Rankings) โดยมีข้อมูลทุติยภูมิจ านวนทั้งสิ้น 
143 เกณฑ์ชี้วัดจากทั้งหมด 333 เกณฑ์ชี้วัด 

(2) ข้อมูลการส ารวจความคิดเห็น (Survey Data) 
เป็นการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง (Executive Opinion Survey: EOS)  

ซึ่งมีการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศ โดยจะพิจารณาเป็นสัดส่วนกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของ
ประเทศนั้น ๆ และมีการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารภาคเอกชนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารระดับกลาง-สูง CEOs CFOs หรือเจ้าของกิจการ ที่มีประสบการณ์การท างาน



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 

ระดับนานาชาติ หรืออยู่บริษัทที่มีวิสัยทัศน์การด าเนินงานระดับสากล และเป็นคนสัญชาติในประเทศที่ก าลัง
ประเมินหรือเป็นคนต่างชาติซึ่งอาศัยและท างานอยู่ในประเทศอย่างน้อย 12 เดือน การกระจายแบบสอบถาม 
จะเป็นไปตามสัดส่วนของแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งภาคธุรกิจต้นน้ า ภาคการผลิต และภาคบริการและการเงิน  

ในการส ารวจ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแสดงความคิดเห็น (Perception) จ านวน 92 เกณฑ์ 
ชี้วัด ภายใต้รูปแบบการตอบในสเกล 1 ถึง 6 โดย 1 คือน้อยที่สุด และ 6 คือมากที่สุด จากนั้นจะน ามาค านวณค่าให้
อยู่ในสเกล 0 - 10 โดยใช้สูตรการค านวณดังนี ้
 

    (×∗ 2) − 2 โดย x เป็นค่าเฉลี่ย 
 

(3) ข้อมูลพื้นฐาน (Background Data) 
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่มีที่มาเช่นเดียวกับ ข้อมูลทุติยภูมิ แต่จะไม่มีการน าข้อมูลในส่วนนี้ไปค านวณ

การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือวัดค่าออกมาเป็นคะแนน แต่เป็นเพียงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบในรายงาน 
 ตัวชี้วัดด้านการศึกษา จัดอยู่ภายใต้ประเด็นการจัดอันดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีเกณฑ์ชี้วัดรวม
ทั้งสิ้น 19 เกณฑ์ชี้วัด ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ (Survey Data) และข้อมูลพื้นฐาน (Background 
Data) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) 
ล าดับที่1 เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 

4.5.01 ร้อยละของรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP): Total public expenditure 
on education 

ร้อยละ UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 
และ Eurostat April 2019 

4.5.02 [B] ค่าใช้จ่ายจริงด้านการศึกษาต่อประชากร: Total 
education expenditure per capita  

ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อหัว  

UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 
และ Eurostat April 2019 

4.5.03 ค่าใช้จ่ายรัฐบาลด้านการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ต่อ
จ านวนนักเรียน เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(GDP) : Government expenditure on  education 
per student -  Percentage of GDP per capita 
(secondary education) 

ร้อยละ  UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 
และ Eurostat April 2019 

4.5.04 [B] การลงทุนต่อนักเรียนในระบบ (ทุกระดับชั้น): Total 
public expenditure on education per student - 
Spending per enrolled pupil / student, all levels 

ยอดใช้จ่ายต่อ
นั ก เ รี ย น ใ น
ระบบรายคน 
(ทุกระดับชั้น) 

UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 
และ Eurostat April 2019 

                                           
1 ตัวเลขในคอลัมน์ ล าดับที่ ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน World Competitiveness Report ประจ าปี ค.ศ. 2019 
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) (ต่อ) 
ล าดับที1่ เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 

4.5.05 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ระดับประถมศึกษา): 
Pupil-teacher ratio (primary education) 

อัตราส่วน UNESCO ( http: / / stats. uis. unesco. org) 
และ OECD Education at a Glance 2018 

4.5.06 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ระดับมัธยมศึกษา): Pupil-
teacher ratio (secondary education) 

อัตราส่วน UNESCO ( http: / / stats. uis. unesco. org) 
และ OECD Education at a Glance 2018 

4.5.07 ร้อยละของเด็กที่ อยู่ วั ยเข้ ารับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาเต็มเวลา: Secondary 
school enrollment - Percentage of relevant age 
group receiving full-time education 

ร้อยละ UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 

4.5.08 ร้อยละของประชากรอายุระหว่าง 25-34 ปี ที่ได้รับ
การศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา: Higher education 
achievement -  Percentage of population that 
has attained at least tertiary education for 
persons 25-34 

ร้อยละ OECD Education at a Glance 2018 

4.5.10 จ านวนนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศต่อประชากร 1,000 คน: Student mobility 
inbound  

อัตราส่วน 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 

4.5.11 [B] จ านวนนักเรี ยนที่ ไปศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ต่ างประเทศต่อประชากร 1 ,000 คน: Student 
mobility outbound  

อัตราส่วน 
ต่อประชากร 
1,000 คน 

UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 

4.5.12 ผลส ารวจ PISA ของประชากรอายุ 15 ปี: Educational 
assessment - PISA - PISA survey of 15-year olds 

คะแนน PISA 2015 (OECD) 
(http://www.oecd.org/pisa/) 

4.5.13 [B] ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ: English proficiency 
- TOEFL 

คะแนน 
TOEFL 

The TOEFL Test - Test of English as a 
Foreign Language (www.ets.org) 

4.5.14  
[S] 

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตรงตามความ
ต้ องการของประเทศ:  Primary and secondary 
education meets the needs of a competitive 
economy 

คะแนน IMD annual Executive Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับความเหมาะสมระหว่างการศึกษา
ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม แ ล ะ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า กั บ 
ความต้องการของประเทศ (คะแนน 1-6) 

4.5.15  
[S] 

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามความ
ต้ อ งการของประ เทศ :  University education 
meets the needs of a competitive economy 

คะแนน IMD annual Executive Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับความเหมาะสมระหว่างการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยกับความต้องการของ
ประเทศ (คะแนน 1-6) 

http://stats.uis.unesco.org)/
http://stats.uis.unesco.org)/
http://stats.uis.unesco.org)/
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ชี้วัดที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา โดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD) (ต่อ) 
ล าดับที1่ เกณฑ์ชี้วัด หน่วยวัด แหล่งข้อมูล 

4.5.16  
[S] 

การจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
ธุรกิจ: Management education meets the needs 
of the business community 

คะแนน IMD annual Executive Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับความเหมาะสมระหว่างการจัด
การศึกษากับความต้องการของหน่วยงาน
ธุรกิจ (คะแนน 1-6) 

4.5.17 [B] คะแนนของประเทศตามการจัดอันดับของ THE: 
University education index -  Country score 
calculated from Times Higher Education 
university ranking 

คะแนน World University Ranking, Times 
Higher Education 

4.5.18 การไม่รู้หนังสือของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
ต่อประชากรทั้ งหมด: Illiteracy - Adult (over 15 
years)  illiteracy rate as a percentage of 
population 

อัตราส่วน 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

UNESCO (http://stats.uis.unesco.org) 

4.5.19  
[S] 

ทักษะทางด้านภาษาตรงตามความต้องการของธุรกิจ: 
Language skills are meeting the needs of 
enterprises 

คะแนน IMD annual Executive Opinion Survey  
คะแนนเฉลี่ยจากผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อ
ระดับความเหมาะสมระหว่ า งทักษะ
ทางด้านภาษากับความต้องการของธุรกิจ 
(คะแนน 1-6) 

หมายเหต ุ[B] : background data, [S] : Survey data 
 

 จากตารางจะพบว่า ตัวชี้วัด “คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)” 
ถูกบรรจุรวมอยู่ใน ตัวชี้วัดด้านการศึกษา ของ IMD ข้อ 4.5.12 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของ 
ระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพหรือความสามารถพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ  
การด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง   

PISA ประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ทุก ๆ 3 ปี เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและมุ่งให้ข้อมูลแก่ระดับนโยบาย  
ประเทศไทยไม่ใช่สมาชิก OECD แต่สมัครเข้าร่วม PISA ในฐานะประเทศร่วม (Partner Countries) โดย 
เริ่มเข้าร่วม PISA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 (PISA 2000) และด าเนินการต่อเนื่องมาใน PISA 2003, PISA 2006, 
PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015 และ PISA 2018 ส าหรับการประเมินครั้งต่อไปก าหนดไว้ในปี 2021  

http://stats.uis.unesco.org)/
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การประเมินของ PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิต
จริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกว่า “ความฉลาดรู้” (Literacy) ได้แก่ ความฉลาดรู้
ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และความฉลาด
รู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) การประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวไปพร้อมกัน  
แต่จะเน้นหนักในด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละรอบการประเมิน เช่น ในรอบการประเมินครั้งที่ 6 PISA 2015  
เน้นด้านวิทยาศาสตร์ (น้ าหนักข้อสอบด้านวิทยาศาสตร์ 60% และด้านการอ่านและคณิตศาสตร์อย่างละ 
20%) และในรอบที่  7 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งล่าสุด PISA 2018 เน้นด้านการอ่าน (น้ าหนักข้อสอบ 
ด้านการอ่าน 60% และที่เหลือเป็นด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างละ 20%) ซึ่งได้มีการปรับกรอบ
โครงสร้างการประเมินด้านการอ่านเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบริบทหรือสถานการณ์ของ  
การอ่านของโลกในปัจจุบันที่เป็นดิจิทัล สอดคล้องกับรูปแบบการประเมินของ PISA ที่ท าแบบทดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์ และในครั้งต่อไป PISA 2021 จะเน้นด้านคณิตศาสตร์ (น้ าหนักข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60% 
และด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์อย่างละ 20%) และจะปรับกรอบโครงสร้างการประเมินให้ครอบคลุม
ความคิดสร้างสรรค์ด้วย  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. ) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ด าเนิน
โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล หรือ PISA ในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย ส าหรับการด าเนินงานภายในประเทศ สสวท. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านักประสาน
และพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีบทบาทหน้าที่  
ในการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดต่อประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

การเข้าร่วม PISA ท าให้ประเทศไทยสามารถตรวจสอบคุณภาพของระบบการศึกษา และสมรรถนะ
ของนักเรียนวัยจบการศึกษาภาคบังคับของชาติเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต โดยใช้
มาตรฐานของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นเกณฑ์ชี้วัด ผลสัมฤทธิ์จากการท าแบบทดสอบและข้อมูลเกี่ยวกับ  
ตัวนักเรียน รวมทั้งข้อมูลนโยบาย การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนจากผู้บริหารของโรงเรียน
ท าให้ได้ข้อมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การประเมินและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนของประเทศ
ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติต่อไป 

ความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy)  
PISA ให้นิยามความฉลาดรู้ด้านการอ่าน (Reading Literacy) ไว้ว่า หมายถึง ความรู้และทักษะ 

ที่จะเข้าใจเรื่องราวและสาระของสิ่งที่ได้อ่าน ตีความหรือแปลความหมายของข้อความที่ได้อ่าน และประเมิน 
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คิดวิเคราะห์ ย้อนกลับไปถึงจุดมุ่ งหมายของการเขียนได้ว่าต้องการส่งสารสาระอะไรให้ผู้อ่าน ทั้งนี้ 
เพื่อจะประเมินว่านักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการอ่านของตนและสามารถใช้การอ่านให้เป็นประโยชน์  
ในการเรียนรู้ ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความเป็นไปของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่เพียงใด 
เพราะการประเมินของ PISA นั้นเน้น “การอ่านเพื่อการเรียนรู้” มากกว่าทักษะในการอ่านที่เกิดจาก  
“การเรียนรู้เพื่อการอ่าน” นิยามเรื่องการอ่านของ PISA จึงมีความหมายกว้างกว่าการอ่านออกและอ่านรู้เรื่อง
ในสิ่งที่อ่านตามตัวอักษรเท่านั้น แต่การอ่านยังได้รวมถึงความเข้าใจเรื่องราวสาระของเนื้อความ สามารถคิด
พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการเขียน สามารถน าสาระจากข้อเขียนไปใช้ในจุดมุ่งหมายของตน และท าให้
สามารถมีส่วนร่วมในสังคมสมัยใหม่ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนขึ้น ด้วยการสื่อสารจากข้อเขียน PISA ประเมินผล
เพื่อศึกษาว่านักเรียนจะสามารถรู้เรื่องที่ได้อ่าน สามารถขยายผลและคิดย้อนวิเคราะห์ความหมายของข้อความ
ที่ได้อ่าน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในโรงเรียนและในชีวิตจริง
นอกโรงเรียน   

องค์ประกอบของความฉลาดรู้ด้านการอ่านที่ประเมิน 
PISA เลือกที่จะประเมินโดยใช้แบบรูปการอ่าน 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ 

(1) ความสามารถที่จะดึงเอาสาระของสิ่งที่ได้อ่านออกมา (Retrieving information) ต่อไปจะ
ใช้ค าว่า “ค้นสาระ” 

(2) ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหา
และรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ (Interpretation) ซึ่งต่อไปจะใช้ค าว่า 
“ตีความ” 

(3) ความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน สามารถตีความ แปลความสิ่งที่ได้อ่าน คิดวิเคราะห์เนื้อหา
และรูปแบบของข้อความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตหรือในโลกที่อยู่ พร้อมทั้งความสามารถในการประเมิน
ข้อความที่ได้อ่าน และสามารถให้ความเห็น หรือโต้แย้งจากมุมมองของตน (Reflection and Evaluation) 
หรือเรียกว่า “วิเคราะห”์ 

การประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน 
ในการทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่าน นักเรียนจะได้รับข้อความแบบต่อเนื่องและจ าแนก

ข้อความแบบต่าง ๆ กัน เช่น การบอก การพรรณนา การโต้แย้ง นอกจากนั้น ยังมีข้อเขียนที่ไม่ใช่ข้อความ
ต่อเนื่อง ได้แก่ การอ่านรายการ ตาราง แบบฟอร์ม กราฟ และแผนผัง เป็นต้น  แล้วให้แสดงออกมาว่า  
มีความเข้าใจอย่างไร โดยให้ตอบโต้ ตอบสนอง สะท้อนออกมาเป็นความคิดหรือค าอธิบายของตนเอง และให้
แสดงว่าจะสามารถใช้สาระจากสิ่งที่ได้อ่านในลักษณะต่าง ๆ กัน ได้อย่างไร ทั้งนี้ ได้ยึดสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็น
ในโรงเรียนและจะต้องใช้ในชีวิตจริงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ PISA ประเมินความรู้และทักษะการอ่าน 
อีกองค์ประกอบหนึ่งคือความสามารถในการใช้การอ่าน โดยดูความสามารถในการใช้การอ่ านที่ว่า 
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของข้อเขียนได้มากน้อยเพียงใด เช่น ใช้นวนิยาย จดหมาย  
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หรือชีวประวัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ใช้เอกสารราชการหรือประกาศแจ้งความเพื่อสาธารณประโยชน์  
ใช้รายงานหรือคู่มือต่าง ๆ เพื่อการท างานอาชีพ ใช้ต าราหรือหนังสือเรียนเพื่อการศึกษา เป็นต้น 

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
การประเมินของ PISA มีจุดหมายที่มองไปในอนาคตมากกว่าการจ ากัดอยู่ที่การวัดและประเมินผล

ตามหลักสูตรที่นักเรียนได้เรียนในปัจจุบัน และการประเมินผลก็มุ่งความชัดเจนที่จะหาค าตอบว่านักเรียน
สามารถน าสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนไปใช้ในสถานการณ์ที่นักเรียนมีโอกาสที่จะต้องพบเจอในชีวิตจริง
ได้หรือไม่อย่างไร PISA ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในชีวิตจริง ในสถานการณ์จริงในโลก (ค าว่า “โลก” ในที่นี้
หมายถึง สถานการณ์ของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมที่บุคคลนั้น ๆ อาศัยอยู่) 

ปกติคนเราจะต้องพบกับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การจับจ่ายใช้สอย การเดินทาง การท าอาหาร 
การจัดระเบียบการเงินของตน การประเมินสถานการณ์ การตัดสินประเด็นปัญหาทางสังคมการเมือง ฯลฯ  
ซึ่งความรู้คณิตศาสตร์สามารถเข้ามาช่วยท าให้การมองประเด็น การต้ังปัญหา หรือการแก้ปัญหามีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น การใช้คณิตศาสตร์ดังกล่าวนั้น แม้จะต้องมีรากฐานมาจากทักษะคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน แต่ก็จ าเป็นต้อง
มีความสามารถในการใช้ทักษะนั้น ๆ ในสถานการณ์อื่น ๆ นอกเหนือไปจากสถานการณ์ของปัญหาคณิตศาสตร์
ล้วน ๆ หรือแบบฝึกคณิตศาสตร์ที่เรียนในโรงเรียนที่นักเรียนจะสามารถคิดอยู่ในวงจ ากัดของเนื้อหาวิชา  
โดยไม่ต้องค านึงถึงความเป็นจริงมากนัก แต่การใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงนักเรียนต้องรู้จักสถานการณ์  
หรือสิ่งแวดล้อมของปัญหา ต้องเลือกตัดสินใจว่าจะใช้ความรู้คณิตศาสตร์อย่างไร 

องค์ประกอบของความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ประเมิน 
เนื้อหาคณิตศาสตร ์ตามเกณฑ์การประเมินผลของ PISA ครอบคลุมสี่เรื่องด้วยกัน 

(1) ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape) 
เรื่องของแบบรูป (Pattern) มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก แม้แต่การพูด ดนตรี การจราจร  

การก่อสร้าง ศิลปะ ฯลฯ รูปร่างเป็นแบบรูปที่เห็นได้ทั่วไป เป็นต้นว่า รูปร่างของบ้าน โรงเรียน อาคาร สะพาน 
ถนน ผลึก ดอกไม้ ฯลฯ แบบรูปเรขาคณิตเป็นตัวแบบ (Model) อย่างง่ายที่พบอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ 

การศึกษาเรื่องของรูปร่างมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดของเรื่องที่ว่าง ซึ่งต้องการ
ความเข้าใจในเรื่องสมบัติของวัตถุและต าแหน่งเปรียบเทียบของวัตถุ เราต้องรู้ว่าเรามองเห็นวัตถุสิ่งของต่าง ๆ 
อย่างไร และท าไมเราจึงมองเห็นมันอย่างที่เราเห็น เราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างและภาพ  
ในความคิด หรือภาพที่เรามองเห็น เป็นต้นว่า มองเห็นความสัมพันธ์ของตัวเมืองจริงกับแผนที่ รูปถ่ายของ 
เมืองนั้น ข้อนี้รวมทั้งความเข้าใจในรูปร่างที่เป็นสามมิติที่แสดงแทนออกมาในภาพสองมิติ มีความเข้าใจในเรื่อง
ของเงาและภาพที่มีความลึก (Perspective) และเข้าใจด้วยว่ามันท างานอย่างไร 

(2) การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ (Change and Relationships) 
โลกแสดงให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมากมายมหาศาล และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ทั้งชั่วคราวและถาวรของการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ (ตัวอย่างเช่น มีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตขณะ
เจริญเติบโต การหมุนเวียนของฤดูกาล การขึ้นลงของกระแสน้ า การเปลี่ยนแปลงของอวกาศ การขึ้นลงของหุ้น 
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การว่างงานของคน) การเปลี่ยนแปลงบางกระบวนการสามารถบอกได้หรือสร้างเป็นตัวแบบได้โดยตรง โดยใช้
ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์  ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ส่วนมากเป็นรูปของสมการหรืออสมการ  
แต่ความสัมพันธ์ในธรรมชาติอื่น ๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ความสัมพันธ์หลายอย่างไม่สามารถใช้คณิตศาสตร์
ได้โดยตรง ต้องใช้วิธีการอื่น ๆ และจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุถึงความสัมพันธ์ 

(3) ปริมาณ (Quantity) 
จุดเน้นของเรื่องนี้ คือ การบอกปริมาณ รวมทั้งความเข้าใจเรื่องของขนาด (เปรียบเทียบ) 

แบบรูปของจ านวน และการใช้จ านวน เพื่อแสดงปริมาณและแสดงวัตถุต่าง ๆ ในโลกจริง ๆ ในเชิงปริมาณ 
(การนับและการวัด) นอกจากนี้ปริมาณยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการและความเข้าใจเรื่องจ านวนที่น ามาใช้  
ในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 

(4) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
เรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับสองเรื่อง คือ ข้อมูล และ โอกาส ซึ่งเป็นการศึกษา

ทาง “สถิติ” และเรื่องของ “ความน่าจะเป็น” ข้อแนะน าส าหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ในโรงเรียนส าหรับ
ประเทศสมาชิก OECD คือ ให้ความส าคัญกับเรื่องของสถิติและความน่าจะเป็นให้เป็นจุดเด่นมากกว่าที่เคย
เป็นมาในอดีต เพราะว่าโลกปัจจุบันในยุคของ “สังคมข้อมูลข่าวสาร” ข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาและแม้ว่า
จะอ้างว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้ก็จริง แต่ในชีวิตจริงเราก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนหลาย  
อย่าง เช่น ผลการเลือกตั้งที่ไม่คาดคิด การพยากรณ์อากาศที่ไม่เที่ยงตรง การล้มละลายทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การพยากรณ์ต่าง ๆ ที่ผิดพลาด แสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของโลกคณิตศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทในส่วนนี้
คือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอข้อมูล ความน่าจะเป็น และการอ้างอิง (สถิติ) 

เนื้อหาคณิตศาสตร์สี่ด้านดังกล่าวนี้ คือ จุดเน้นของ OECD/PISA ซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดเน้นของ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ในหลาย ๆ ประเทศหรือหลาย ๆ หลักสูตร 

สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Competencies) 
ความรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์ล้วน ๆ ยังไม่เพียงพอส าหรับการแก้ปัญหา แง่มุมที่ส าคัญของ

ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ เรื่องของ “กระบวนการทางคณิตศาสตร์” หรือ การคิด
ให้เป็นคณิตศาสตร์ (Mathematising) กระบวนการที่นักเรียนน ามาใช้ในความพยายามที่จะแก้ปัญหานั้น  
ถือว่าเป็น สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ สมรรถนะต่าง ๆ เหล่านี้จะสะท้อนถึงวิธีที่นักเรียนใช้กระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา  สมรรถนะของคนไม่ใช่สิ่งที่จะแยกออกมาวัดได้โดด ๆ แต่ในการแสดง
ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีหลายสมรรถนะซ้อนกันอยู่ นักเรียนจ าเป็นต้องมีและสามารถใช้  
หลายสมรรถนะหรือเรียกว่า กลุ่มของสมรรถนะในการแก้ปัญหา ซึ่งรวมไว้เป็นสามกลุ่ม คือ 

1) Reproduction (การท าใหม่) 
2) Connection (การเชื่อมโยง) 
3) Reflection and Communication (การสะท้อนและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์) 
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นอกจากข้อสอบของ PISA จะใช้สถานการณ์ที่มีอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้ว ยังต้องการให้
นักเรียนใช้ความคิดที่สูงขึ้นไปจากการคิดค านวณหาค าตอบที่เป็นตัวเลข แต่ต้องการให้นักเรียนรู้จักคิด  
ใช้เหตุผล และค าอธิบายมาประกอบค าตอบของตนอีกด้วย 

การประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ภารกิจการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ของ PISA จึงให้ความชัดเจนที่ความต้องการให้

นักเรียนเผชิญหน้ากับปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในแวดวงของการด าเนินชีวิต ซึ่งต้องการให้นักเรียนระบุ
สถานการณ์ที่ส าคัญของปัญหา กระตุ้นให้หาข้อมูล ส ารวจตรวจสอบ และน าไปสู่การแก้ปัญหา ในกระบวนการ
นี้ต้องการทักษะหลายอย่าง เป็นต้นว่า ทักษะการคิดและการใช้เหตุผล ทักษะการโต้แย้ง การสื่อสาร ทักษะ
การสร้างตัวแบบ การตั้งปัญหาและการแก้ปัญหา การน าเสนอ การใช้สัญลักษณ์ การด าเนินการ  
ในกระบวนการเหล่านี้ นักเรียนต้องใช้ทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลายมารวมกัน หรือใช้ทักษะหลายอย่างที่ทับซ้อน
หรือคาบเกี่ยวกัน ดังนั้นการที่ PISA เลือกใช้ค าว่า ความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ แทนค าว่า “ความรู้
คณิตศาสตร์” ก็เพื่อเน้นความชัดเจนของความรู้คณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยถือ 
ข้อตกลงเบื้องต้นว่าการที่คนหนึ่งจะใช้คณิตศาสตร์ได้ คนนั้นจะต้องมีความรู้พื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตร์
มากพออยู่แล้ว ซึ่งนั่นก็หมายถึงสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปขณะอยู่ในโรงเรียน 

เจตคติและความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ เช่น ความมั่นใจ ความอยากรู้อยากเห็น ความสนใจ
ความรู้สึกว่าตรงปัญหาหรือตรงกับประเด็น และความอยากที่จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว แม้จะไม่ถือว่าเป็นเรื่อง
คณิตศาสตร์ แต่ก็ถือว่ามีส่วนส าคัญในการท าให้รู้เรื่องคณิตศาสตร์ เพราะโดยความเป็นจริงแล้วความฉลาดรู้  
ด้านคณิตศาสตร์จะไม่เกิดขึ้น หากบุคคลขาดเจตคติและความรู้สึกต่อคณิตศาสตร์ และมีหลักฐานเป็นที่ยอมรับว่า 
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์กับเจตคติและความรู้สึกต่อคณิตศาสตร์  
ในการประเมินผลของ PISA จะไม่มีการวัดด้านนี้โดด ๆ โดยตรง แต่จะมีการหยิบยกมาพิจารณาในบางองค์ประกอบ
ของการประเมิน 

ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  
แนวคิดของการประเมินการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA 2006 มีหลักการบนพ้ืนฐานว่าประชาชน

พลเมืองที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าเป็นต้องรู้อะไร และสามารถ  
ท าอะไรได้ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประชาชนควรให้ความส าคัญกับ 
เรื่องอะไร กรอบการประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังสรุปย่อข้างล่างนี ้

องค์ประกอบของความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ประเมิน 
ความรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับประชาชน ซึ่งครอบคลุมความรู้ที่ใช้ได้ในบริบทที่คนปกติทั่วไปมักจะ

ต้องประสบในชีวิตจริง ความรู้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ และความรู้ในเรื่องความเชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถนิยามได้สั้น ๆ คือความสามารถในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อระบุ
ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ และใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ 
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การให้ความส าคัญกับสิ่งที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์  ทั้งในชีวิตส่วนตัว  
ในบริบทสังคม และในบริบทของโลกโดยรวม นั่นคือ ความสนใจในวิทยาศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริมการใช้
กระบวนการวิทยาศาสตร์ และแสดงความรับผิดชอบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การประเมินความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
จุดเน้นของ PISA คือให้ความส าคัญกับศักยภาพของนักเรียนในการใช้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน

ชีวิตจริงในอนาคต เพื่อจะศึกษาว่าเยาวชนวัยจบการศึกษาภาคบังคับจะสามารถเป็นประชาชนที่รับรู้ประเด็น
ปัญหา รับสาระ ข้อมูล ข่าวสาร และสามารถตอบสนองอย่างไร อีกทั้งเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดเพียงใด กรอบ
โครงสร้างการประเมินผลของ PISA จึงครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์  
(1) บริบทของวิทยาศาสตร ์ได้แก่ สถานการณ์ในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งในระดับส่วนตัว สังคม และโลก 
(2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ “ความรู้วิทยาศาสตร์” คือ ความรู้

ในเรื่องโลกธรรมชาติที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริง ซึ่งจ ากัดอยู่ในสี่ระบบ ได้แก่ ระบบทางกายภาพ (รวมความรู้เคมี
และฟิสิกส์) ระบบสิ่งมีชีวิต ระบบของโลกและอวกาศ และระบบเทคโนโลยี ซึ่งผสมผสานอยู่ในสามระบบแรก 
นอกจากนั้นยังประกอบด้วย “ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์” คือ ความรู้ในวิธีการหรือกระบวนการหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ 

สมรรถนะทางวิทยาศาสตร ์ซึ่งหมายถึงการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในสามด้านหลัก ๆ ได้แก่ 
- การระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ (Identifying Scientific Issues) 
- การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ (Explain Phenomena Scientifically) 
- การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ (Using Scientific Evidence) 

เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การแสดงการตอบสนองต่อวิทยาศาสตร์ด้วยความสนใจ สนับสนุน
การสืบหาความรู้วิทยาศาสตร์ และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น ในประเด็นของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) 
(คะแนน)  

 Global Talent Competitiveness Index (GTCI) เป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ด้านทรัพยากรบุคคล  โดยพิจารณาจากดัชนีย่อยรวม 6 ด้าน แบ่งเป็น ปัจจัยน าเข้า (Input) 4 ดัชนีย่อย ได้แก่ 
(1) ดัชนีส่งเสริมภายใน (Enable) (2) ดัชนีการดึงดูดคน (Attract) (3) ดัชนีการสร้างคนให้เติบโต (Grow)  
(4) ดัชนีการรักษาคน (Retain) และอีก 2 ดัชนีย่อยเป็นปัจจัยผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ (5) ดัชนีทักษะ 
สายวิชาชีพ (Vocational & Technical (VT) Skills) และ (6) ดัชนีความรู้ความสามารถในระดับสากล 
(Global Knowledge (GK)  Skills)  จะเห็นว่าดัชนีดั งกล่าวเน้นการพัฒนาทักษะความช านาญและ
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ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จึงอาจไม่สอดคล้องกับการพัฒนาตามกรอบ
พหุปัญญาดังระบุในเป้าหมายที่ 2 นี้   

โดยดัชนีที่ (3) ดัชนีการสร้างคนให้เติบโต (Grow) (5) ดัชนีทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & 
Technical (VT) Skills) และ (6) ดัชนีความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge (GK) Skills) 
เป็นดัชนีที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 11 ประเด็น การเรียนรู้ตลอดชีพ  

จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ายังไม่มีตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวช้ีวัดของประเทศใด ๆ 
ความสอดคล้องกับ เป้าหมายที่ 2 และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง  

 

Y1.1  แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องตัวที่ 1 พบว่า 
ยังไม่มตีัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดนี้  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 2 อัตรา 
ความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง เป็นตัวชี้วัดที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและ
ความสามารถของเด็กนักเรียนที่อยู่ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนภายในประเทศ ดังนั้น จึงไม่สามารถเทียบเคียงได้กับ
ตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
ตัวที่ 3 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตัวชี้วัดนี้ถูกบรรจุรวมเป็นเกณฑ์ชี้วัดด้านการศึกษา
ในรายงาน World Competitiveness Ranking โดย IMD ดังแสดงในตาราง 5-2.15 ข้อ 4.5.07 “ร้อยละของ
เด็กที่อยู่วัยเข้ารับการศึกษาระดับมัธยามศึกษาได้เข้ารับการศึกษาเต็มเวลา” นับเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนแม่บท (Y2)   

 
Y1.2  แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

เป้าหมายที่  1 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องตัวที่ 1 คือ 
สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
พหุปัญญารายบุคคล และ ตัวชี้วัดที่ 2 สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/ 
พหุปัญญา จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ายังไม่มีตัวชี้วัดขององค์การระหว่างประเทศหรือตัวชี้วัดของประเทศใด ๆ 
ความสอดคล้องกับ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องส าหรับแผนย่อยที่ 2   

ในภาพรวมพบว่า ตัวชี้วัดในประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ มีบางส่วนที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ต่างประเทศ หรือเป็นตัวชี้วัดที่มีการประเมินผลในระดับสากล แต่ยังมีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่มีการใช้งาน 
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ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนไทยให้ต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง และรวมถึงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ไม่มี 
การระบุไว้ชัดเจนว่าประกอบด้วยทักษะใดบ้าง จึงท าให้ไม่พบตัวชี้วัดสากลมาเปรียบเทียบได ้
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาติ 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลู
ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั  

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

12 ประเด็น 
การพัฒนาการเรียนรู ้

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่ มขึ้ น  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

คะแนน PISA ด้ านการอ่ าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
(คะแนนเฉลี่ย) 

12000101 คะแนน สถาบันส่งเสริม
การสอน

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

(สสวท) 

√ - PISA  จัดเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบ
เด็กนักเรียนอายุ 15 ปี  

- OECD 

อั นดั บขี ดความสามารถใน 
ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  
ด้านการศึกษา 
  

12000102 อันดับ  √ - ตัวชี้วัดด้านการศึกษา ของ 
World Competitiveness 
Ranking 

จัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจและ
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ   
ดูรายละเอียดในตารางที่ 5.2-15  

- IMD 

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  
(GTCI) (คะแนน) 

12000201 คะแนน  x  ตัวชี้วัดที่ระบุไม่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  
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ตารางที่ 4 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ย
นับ 

องค์กร 
จัดท าข้อมลู
ตัวชี้วัดใน
ประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือ
หนว่ยงาน ต่างประเทศ 
ที่มีเป้าหมาย/ตวัชี้วดั  

ที่เหมือนกัน หรอื 
คล้ายกนั 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ข้อมูลประกอบการพัฒนา
ตัวชี้วัด อาทเิชน่ ค านิยาม 

วิธีการค านวณ วิธีการจัดเก็บ 
เป็นตน้ 

12.1 แผนย่อยการ
ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
 
 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สั ดส่ วนครู ผ่ านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูง
ตามมาตรฐานนานาชาต ิ  

12010101   x    

อัตราความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

12010102   x    

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

12010103   √ - เป็นเกณฑ์ชี้วัดหนึ่งที่บรรจุ
อยู่ ภายใต้ ตั วชี้ วั ดด้ าน
การศึ กษา  ของ  World 
Competitiveness Ranking 

จัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิ ดูรายละเอียดในตารางที่ 
5.2-15  

- IMD 

12. 2 แ ผ น ย่ อ ย 
การตระหนั กถึ ง 
พ หุ ปั ญ ญ า ข อ ง
มนุษย์ที่หลากหลาย 
  

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่ อ 
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 
 

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ สร้ าง
สมดุลทุกด้ าน และมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล  

12020101   x    

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับ
การส่ งต่ อและพั ฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา 

12020102   x    

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผลึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิมในคราว
เดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

  

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่  12  
การพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัด  
ในแต่ละเป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด  
โดยการสืบค้นจาก website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูล
ภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด  ผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมตัวช้ีวัด ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 5
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
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ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ ค น ไ ท ย มี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี คุ ณภ าพตาม

มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

คะแนน PISA ด้ านการอ่ าน คณิ ตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 

/ 
 

 / 
 

 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ด้านการศึกษา 

/  / 
 

 

ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 
ดีข้ึน 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับ
สากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 

 / / 
 

 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญา 

   / 
 

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

คนไทยได้ รับการศึกษาที่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้  และทักษะ 
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาใน
ระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

/   / 
 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

/  / 
 

 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /  /  
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ตารางที่ 5 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้(ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่
สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
พหุปัญญารายบุคคล 

 /  / 
 

สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูลการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามพหุ
ปัญญารายบุคคล 

   / 
 

แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย 

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็ม
ตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม
ศักยภาพ/พหุปัญญา 

 /  / 
 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล 

   / 
 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดที่เป็นตัวเอียงหมายถึงตัวช้ีวัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุม
กลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ (4) สรุปตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (12) 
เป้าหมาย: คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
Code 12000101: ตัวชี้วัด คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) 
นิยามของตัวชี้วัด 

PISA เน้นการประเมินสมรรถนะหรือความฉลาดรู้ (Literacy) ของนักเรียนอายุ 15 ปี มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  
(1) ด้านการอ่าน (ค้นสาระ ตีความ และวิเคราะห์)  
(2) ด้านคณิตศาสตร์ (ปริภูมิและรูปทรงสามมิติ การใช้ฟังก์ชันและสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ การวั ด/นับ/

เปรียบเทียบเชิงปริมาณ และสถิติและความน่าจะเป็น) และ  
(3) ด้านวิทยาศาสตร์ (เนื้อหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การระบุประเด็น อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ และ 

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความสนใจ และความรับผิดชอบต่อประเด็นด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ 

วิธีการวัด: ท าแบบทดสอบ 
วิธีการค านวณ: ประมวลผลคะแนนทดสอบรายวิชาโดย OECD ผ่าน Program for International Assessment และประมวลคะแนนรวม 3 วิชาโดยสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 18 64 18 
Measurable 50 40 10 
Controllable 60 20 20 
Affordable 43 14 43 
Comparable 80 0 20 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) เสนอให้ตัด KPI ด้าน PISA เพราะเป็น Subset ของ IMD 
2) PISA ไม่ครอบคลุมมิติของเป้าหมาย เป้าหมายกว้างกว่าตัวชี้วัด 
3) ตัวชี้วัดควรครอบคลุมเด็กนอกระบบด้วย ควรเพิ่มองค์ประกอบ เช่น ทักษะที่เด็กควรมีและจ าเป็นในการใช้ชีวิต ไม่ควรมุ่ง PISA อย่างเดียว จะไม่ตอบโจทย์

เป้าหมายหลัก 
4) PISA แต่ละปีเน้นการทดสอบแตกต่างกัน จะน ามาเปรียบเทียบกันไม่ได ้
5) ควรพิจารณาจากประเด็นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นทาง (Output) แล้วจึงวัด PISA เป็นปลายทาง (Outcome) 
6) ควรเพ่ิม KPI Soft skill เช่น ความสามารถด้านสังคมเข้ามาเป็นตัวช้ีวัด 
7) ขอเพ่ิมตัวช้ีวัดพหุวัฒนธรรม 
8) เพิ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
9) เน้นกระบวนการคิด ความคิดสร้างสรรค์ และสุนทรียศึกษา 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
เป้าหมายข้างต้น มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
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(1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)  Code 12000101   
(2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา Code 12000102  

โดยอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 19 เกณฑ์ชี้วัด และคะแนน PISA ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในเกณฑ์ชี้วัดนี้ด้วย  
ที่ประชุมกลุ่มย่อยเห็นว่าสองตัวช้ีวัดนี้มีความซ้ าซ้อนกัน จึงให้ความเห็นว่า  

(1) ควรตัดตัวชี้วัด คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) Code 12000101 และ 
(2) ควรพิจารณาความสอดคล้องของตัวชี้วัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา Code 12000102 เป็นตัวช้ีวัดหลักเพียงตัวช้ีวัด

เดียวส าหรับเป้าหมายน้ี  
จึงสรุปว่า ตัวชี้วัดนี้ควรตัดออกเนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา Code 12000102 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดแต่ละตัวมีการให้ความส าคัญกับสิ่งที่แตกต่างกัน โดยตัวชี้วัด “อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา” 

เน้นเรื่องการใช้จ่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา (Infrastructure) ในขณะที่ตัวชี้วัด “คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย)” 
เน้นเรื่องการศึกษา เพราะฉะนั้น จึงควรใช้ตัวชี้วัดทั้งสองตัวร่วมกัน 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม โดยได้ให้ข้อสังเกตว่า การก าหนดค่าเป้าหมายเริ่มต้นในปี 2561 - 2565 ที่ 470 คะแนน ไม่สอดคล้องกับ

ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน เนื่องจากค่าเฉลี่ยคะแนน PISA ในรอบการประเมินล่าสุดใน PISA 2018 ของประเทศ มีผลการประเมินด้านการอ่าน 393 คะแนน คณิตศาสตร์  
419 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน เมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศอื่นที่เข้าร่วมการประเมิน PISA ที่มีผลการประเมินสูงขึ้น พบว่า ในแต่ละรอบการประเมิน 
คะแนนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 9 - 11 คะแนน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าว่าการก าหนดค่าเป้าหมาย ควรมีการจ าแนกคะแนนในแต่ละด้านตามการประเมิน PISA 
เนื่องจากการรายงานผลของ PISA ได้รายงานผลแยกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การก าหนดค่าเริ่มต้นของค่าเป้าหมายจึงควรปรับ
ลดจาก 470 คะแนน มาเป็น 415 คะแนนส าหรับการอ่าน 435 คะแนนส าหรับคณิตศาสตร์ และ 440 คะแนนส าหรับวิทยาศาสตร์  
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ส่วนการก าหนดค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10 คะแนน ในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ถือว่ามีความเหมาะสม แต่มีข้อพึงระวังว่าการเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าว  
ในระยะยาวอาจท าได้ยาก เนื่องจากเมื่อมีระดับคะแนนที่สูงมากขึ้น อัตราการเพ่ิมขึ้นของคะแนนจะไม่สามารถท าได้มากเท่ากับตอนเริ่มต้นด้วยคะแนนที่น้อยกว่า 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ใช้ตัวชี้วัดทั้งสองตัวควบคู่กันตามความคิดเห็นของที่ประชุม 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามทีผู่้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้

 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

คะแนน PISA ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 

คะแนน  /  กระทรวงศึกษาธิการ  สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

3 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์    415   412   

ที่มา: https://pisathailand.ipst.ac.th/  
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

คะแนน PISA ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร ์

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

     
เฉลี่ย 470 คะแนน เฉลี่ย  

480 คะแนน 
เฉลี่ย  

490 คะแนน 
เฉลี่ย  

510 คะแนน 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ 
และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ก าหนดขึ้น 

     เฉลี่ย 420 คะแนน เฉลี่ย  
430 คะแนน 

เฉลี่ย  
440 คะแนน 

เฉลี่ย  
450 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน    415   412        
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เป้าหมาย: คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
Code 12000102: ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา 
นิยามของตัวชี้วัด 

การจัดอันดับขีดความสามารถด้านการศึกษา จัดอยู่ภายใต้ประเด็นการจัดอันดับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีเกณฑ์ชี้วัดรวมทั้งสิ้น 19 เกณฑ์ชี้วัด ดังนี้  
4.5.012 ร้อยละของรายจ่ายด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
4.5.02 ค่าใช้จ่ายจริงด้านการศึกษาต่อประชากร  
4.5.03  ค่าใช้จ่ายรัฐบาลด้านการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ต่อจ านวนนักเรียน เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  
4.5.04 การลงทุนต่อนักเรียนในระบบ (ทุกระดับชั้น)  
4.5.05 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ระดับประถมศึกษา)  
4.5.06 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ระดับมัธยมศึกษา)  
4.5.07 ร้อยละของเด็กที่อยู่วัยเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาเต็มเวลา  
4.5.08 ร้อยละของประชากรอายุระหว่าง 25-34 ปี ที่ได้รับการศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา  
4.5.10 จ านวนนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศต่อประชากร 1,000 คน  
4.5.11 จ านวนนักเรียนที่ไปศึกษาระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศต่อประชากร 1,000 คน [B] 
4.5.12 ผลส ารวจ PISA ของประชากรอายุ 15 ปี 
4.5.13 ความเช่ียวชาญด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEFL  
4.5.14  การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตรงตามความต้องการของประเทศ  

                                           
2 ตัวเลขล าดับเกณฑ์ชี้วัด ก าหนดตามตัวเลขในรายงาน World Competitiveness Report ประจ าปี ค.ศ. 2019 
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4.5.15  การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามความต้องการของประเทศ  
4.5.16 การจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของหน่วยงานธุรกิจ  
4.5.17 คะแนนของประเทศตามการจัดอันดับของ THE  
4.5.18 อัตราส่วนการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปต่อประชากรทั้งหมด  
4.5.19  ทักษะทางด้านภาษาตรงตามความต้องการของธุรกิจ 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
วิธีการวัด: เก็บข้อมูลประจ าปี โดยมีการส ารวจความคิดเห็น (Executive Opinion Survey) และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง  
วิธีการค านวณ: ประมวลผลโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management Development: IMD) 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 37 54 9 
Measurable 50 40 10 
Controllable 50 30 20 
Affordable 42 29 29 
Comparable 80 20 0 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดให้ครอบคลุม 4 Pillars of Education ของ UNESCO ได้แก่ Learning to know / to do / to live together / to be 
2) ยังขาด Soft skill ด้านการแก้ปัญหา ปรับตัว 
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ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
ที่ประชุมกลุ่มย่อยพิจารณาเกณฑ์ชี้วัด 19 รายการ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายแผนบางส่วน และให้ข้อเสนอแนะว่าเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวยังขาดทักษะ  

การแก้ปัญหาและการปรับตัว  อย่างไรก็ตาม ทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร สามารถประเมินทางอ้อมผ่าน (1) เกณฑ์ชี้วัด 4.5.12 คะแนนทดสอบ 
PISA (2) เกณฑ์ชี้วัด 4.5.15 การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยตรงตามความต้องการของประเทศ และ (3) เกณฑ์ชี้วัด 4.5.16 การจัดการศึกษาตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานธุรกิจ จึงสรุปได้ว่า ตัวชี้วัด อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมาย  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าควรปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิมเล็กน้อย เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมากับเป้าหมายเดิมที่เคยตั้งไว้นั้น พบว่า 

ห่างกันมาก และการจะพัฒนาอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาให้สูงขึ้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน รวมถึงต้องใช้เวลาด าเนินการ
พอสมควร ผู้แทนฯ จึงเสนอปรับลดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและเป็นค่าเป้าหมายทีส่ามารถปฏิบัติได้จริง  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด  
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้านการศึกษา 

อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ด้านการศึกษา  

อันดับ /  สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน) 

สศช. (กองฯ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน) 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ
ประเทศตามการจัดอันดับของ IMD 

   48 52 54 56 56 55 

ที่มา: https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/TH/wcy 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

อันดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 
ด้านการศึกษา 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรียนรู ้

     

อันดับที่ 45 อันดับที่ 40 อันดับที่ 35 อันดับที่ 30 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

      อันดับที่ 50 อันดับที่ 45 อันดับที่ 40 

ผลการด าเนินงาน    48 52 54 56 56 55      
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เป้าหมาย: คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
Code 12000201: ตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (GTCI) (คะแนน) 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 12000201_1: สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นิยามของตัวชี้วัด  

 พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่  ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับใช้
สังคมของตน ผ่านความฉลาด 8 ด้าน ที่แต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกัน ได้แก่ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์  มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี  
มนุษย์สัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา 

GTCI หรือ Global Talent Competitive Index เป็นดัชนีประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 6 กลุ่มดัชนี ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมภายใน (Enable) (2) การดึงดูดคน (Attract) (3) การสร้างคนให้เติบโต (Grow) (4) การรักษาคน (Retain) (5) ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & 
Technical Skills) และ (6) ความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills)  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
        อันดับและคะแนน 0-100 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 27 27 46 
Measurable 70 20 10 
Controllable 30 20 50 
Affordable 29 29 42 
Comparable 100 0 0 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 40 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) GTCI ไม่สอดคล้องพหุปัญญา 8 ด้าน ความสามารถการแข่งขันเป็นผลลัพธ์แล้ว แต่เป้าหมายต้องการวิธีพัฒนา เช่น มีโรงเรียนพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น จ านวน

นักเรียนมศัีกยภาพ 8 ด้านเพิ่มต่อเนื่อง หา Outcome GTCI ใหม่ เพราะเราไปไม่ถึง 
2) ศึกษาทฤษฎีด้านพหุปัญญาเพิ่มเติม 
3) ควรวัดและประเมินตามวิธีที่ท าให้สามารถพัฒนาศักยภาพ 
4) จัดสรรทรัพยากรเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
5) การวัดกลุ่มเป้าหมายต้องชัดเจนว่าจะวัดใคร ควรมีเด็กนอกระบบ แรงงานนอกระบบ และคนไทยที่ประสบปัญหาทางสังคม ควรมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมเป้าหมาย

เหล่านี้ด้วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ า 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

 GTCI หรือ Global Talent Competitive Index เป็นดัชนีประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านทรัพยากรบุคคล ที่ประกอบไปด้วย 6 กลุ่มดัชนี 
14 ประเด็น และ 60 ดัชนีย่อย กลุ่มดัชนี ประกอบด้วย (1) การส่งเสริมภายใน (Enable) (2) การดึงดูดคน (Attract) (3) การสร้างคนให้เติบโต (Grow) (4) การรักษาคน 
(Retain) (5) ทักษะสายวิชาชีพ (Vocational & Technical Skills) และ (6) ความรู้ความสามารถในระดับสากล (Global Knowledge Skills)   

เมื่อพิจารณารายละเอียดจากรายงานดังกล่าวจะพบว่า ตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล (GTCI) ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนที่ต้องการให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น จึงสรุปได้ว่าควรยกเลิกตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน) และควรใชต้ัวชี้วัดทดแทน คือ สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวไม่เหมาะสม มีมติให้ใช้ตัวชี้วัด “สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา” ทดแทน เพื่อให้เกิด

ความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผน 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
แม้จะเป็นตัวชี้วัดใหม่ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มด าเนินงานตัวชี้วัดดังกล่าวไปบ้างแล้ว จึงพอจะก าหนดค่าเป้าหมายได้ดังระบุในตาราง  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ใช้ตัวช้ีวัด สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา ทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการตั้งค่าเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางตามที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลครบ 3 ปีแล้ว อาจมีการน า
ผลการด าเนินงานมาพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในล าดับถัดไป 

 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป การยกเลิกตัวชี้วัด “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล
ดีขึ้น  (GTCI) (คะแนน)” และใช้ตัวชี้วัด “สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา” ทดแทนได้ดังนี ้
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Code 12000201_1: ตัวชี้วัดทดแทน สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
นิยามของตัวชี้วัด  
 เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
 พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่  ๆ เพื่อตอบสนองหรือรับใช้
สังคมของตน ผ่านความฉลาด 8 ด้าน ที่แต่ละคนอาจจะมีความถนัดต่างกัน ได้แก่ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี  
มนุษย์สัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา 
 การส่งต่อการพัฒนา หมายถึง เด็กได้รับการพัฒนาต่อเนื่องตามกรอบพหุปัญญาที่ตนเองมีความถนัดตลอดช่วงอายุเด็ก 
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: ใช้ข้อมูลทุติยภูมจิ านวนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาและจ านวนเด็กทั้งหมด 

วิธีการค านวณ: 
จ านวนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา

จ านวนเด็กทั้งหมด
 X 100  

 
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน

ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 43 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สั ด ส่ ว น เ ด็ ก ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ส่ ง ต่ อ 
การพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา  
 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านภาษา  

ร้อยละ  / ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ส านักงานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

รายปี 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์   
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านมิติสัมพันธ์ 
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านดนตรี 
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านมนุษยสัมพันธ ์
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านความเข้าใจตนเอง 
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ด้านธรรมชาติวิทยา 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญา 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อ
การพัฒนาตามศักยภาพ/
พหุปัญญา 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศ าสตร์ ช า ติ  ป ร ะ เ ด็ น  1 2  
การพัฒนาการเรียนรู้ 
ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

      ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน               
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แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
Code 12010101: ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 
นิยามของตัวชี้วัด  

ไม่พบค านิยามตัวช้ีวัด  

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
หน่วยวัด: ร้อยละ 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 18 59 23 
Measurable 11 67 22 
Controllable 25 50 25 
Affordable 20 20 60 
Comparable 14 43 43 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) มาตรฐานนานาชาติคือมาตรฐานอะไร 
2) อาจใช้ Teacher Competency Framework ของ SEAMEO เพื่อวัดสมรรถนะครู 
3) UNESCO Learning to know / to do / to live together / to be 
4) ปรับ Wording ค าว่าคนไทยเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน 
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5) มาตรฐานนานาชาติ เทรนด์การศึกษา เน้นเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
6) เป้าหมายกับตัวช้ีวัดไม่สอดคล้อง ควรมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงว่า คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
7) ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดด้านจริยธรรมและศีลธรรมของผู้สอนด้วย 
8) เพิ่มความเข้าใจและความภูมิใจในตนเอง การค้นพบทักษะและความสามารถของตนเอง 
9) ระบุให้ชัดเจนว่าเน้น Output หรือ Outcome เพราะมีผลต่อตัวชีว้ัด 
10) ควรมีการเพ่ิมเติมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
11) ควรเน้นการวัดคุณภาพของครูผู้สอนด้วย 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ที่ประชุมกลุ่มย่อยเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดนิยามไว้ชัดเจน จึงท าให้มีข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับการพิจารณาความสอดคล้ องระหว่างเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดและความเหมาะสมของการวัดผลตัวชี้วัดนี้ ความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีสัดส่วนช่องเห็นด้วยอย่างยิ่งน้อยกว่าช่องไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งเป็นส่วนใหญ่ โดยที่ประชุมกลุ่มย่อยยังให้ข้อเสนอแนะหลายประการในการก าหนดตัวชี้วัดทดแทน เช่น เป้าหมายกล่าวถึงคนไทยในภาพรวม ในขณะที่ตัวชี้วัด
เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในการศึกษาภาคบังคับที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้ตัวชี้วัดดังระบุไม่ครอบคลุมคุณภาพการศึกษาในช่วงวัยอื่น  
ส าหรับมาตรฐานสมรรถนะนานาชาติ อาจพิจารณาจากกรอบแนวคิด Four Pillars of Education Framework โดย UNESCO ที่มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่  
(1) Learning to Know (2) Learning to Do (3) Learning to Live Together และ (4) Learning to Be หรือใช้กรอบแนวคิดสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ Competency Framework for Southeast Asian Teachers of the 21st Century ด าเนินการโดยคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจาก 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) เป็นต้น จึงสรุปได้ว่า ควรมีตัวชี้วัดที่มาทดแทน โดยเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึง สัดส่วนครูผ่านการทดสอบ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพคร ู
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าชื่อของตัวชี้วัดใหม่ที่เสนอมาเพื่อใช้ทดแทน คือตัวชี้วัด “สัดส่วนครูผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู”  

อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นสัดส่วนของผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ในความเป็นจริงครูทุกคนต้องสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มาแล้ว จึงเสนอให้ใช้ตัวชี้วัดเดิมจะมีความเหมาะสมมากกว่า 

ส าหรับรายละเอียดประกอบตัวชี้วัด หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งว่าก าลังด าเนินการพัฒนารายละเอียดประกอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
เพื่อก าหนดเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถนะรายสาขาส าหรับครู ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาเห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อ ย 3 ปี แล้วจึงก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ใช้ตัวชี้วัดเดิมตามความเห็นของที่ประชุม ทั้งนี้ควรมีการติดตามการพัฒนารายละเอียดประกอบตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้ตัวชี้วัด
ดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

โดยจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความเห็นจากที่ปรึกษาสามารถสรุป ตัวชี้วัด สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาต ิได้ดังนี ้
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ 

ร้อยละ  / คุรุสภา 
 

คุรุสภา 
 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ 

        

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สั ดส่ วนครู ผ่ านการ
ทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ 

เป้ าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนา 
การเรี ยนรู้  แผนย่ อยการปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

     

เห็นควรใหด้ าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี  
แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน              
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แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
Code 12010102: ตัวชี้วัด อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 
นิยามของตัวชี้วัด 

กลุ่มโรงเรียนแบ่งเป็น 
- สพฐ.1 โรงเรยีน สพฐ. ที่มาจากโรงเรียนขยายโอกาสเดิม 
- สพฐ.2 โรงเรยีน สพฐ. ในสงักัดกรมสามัญศึกษาเดิม 
- สช. โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
- กศท. โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- สาธิต โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย 
- อศ.1 โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน 
- อศ.2 วิทยาลยัอาชีวศึกษาของรัฐ  
- กทม. โรงเรียนในสังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
- เน้นวิทย์ โรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตตร์และคณิตศาสตร ์

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
วิธีการวัด: คะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
วิธีการค านวณ: ประมวลผลโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 54 23 23 
Measurable 20 53 27 
Controllable 46 31 23 
Affordable 25 33 42 
Comparable 18 36 46 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ปรับ Wording ค าว่าคนไทยเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องการจะวัดให้ชัดเจน 
2) เพิ่มตัวชี้วัด Facility ที่จะเสริมทักษะให้คนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน 
3) จัดหมวดโรงเรียนในการวัด จะได้พัฒนาได้ชัดเจน 
4) ศึกษาแผนปฏิรูปการศึกษา 7 ด้าน และแผนการศึกษาแห่งชาต ิ
5) หากจ าเป็นต้องวัด ควรให้แยกกลุ่มและใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก Input ต่าง Process ต่าง 
6) PISA ไม่ตอบประเด็นการศึกษาที่มีคุณภาพ 
7) Focus กลุ่มอายุ / นักเรียน / คนไทย เน้นประเด็นให้ชัดเจน 
8) เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายในการศึกษาที่ต่างกัน เช่น บางสังกัดเน้นเพื่อประกอบอาชีพ แต่กลุ่มวิทย์เน้นวิทย์ การประเมินด้วย PISA อาจท า

ให้เกิดความแตกต่าง 
9) ตัวชี้วัดเน้นเรื่องการด าเนินงานในสถาบันการศึกษา เป้าหมายการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังมีกลุ่มอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษา จะมีตัวช้ีวัดอะไรเพิ่มไหม 
10) ความแตกต่างอาจไม่สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา ไม่สะท้อนการเข้าถึงการเรียนรู้ (คะแนนที่แตกต่างอาจเกิดจากการพยายามให้ทุกคนเข้าถึง เช่ น สพฐ vs 

เน้นวิทย์) 
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11) ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ก าหนดนิยาม 
12) จัดหมวดหมู่การประเมิน 
13) คะแนนของแต่ละสถาบันไม่ควรแตกต่างกัน และควรน าแผนปฏิรูปการศึกษาไปใช้ในทางเดียวกัน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ที่ประชุมกลุ่มย่อยให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดนี้ อาจไม่สะท้อนการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานดังระบุไว้ในเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เนื่ องจากกลุ่มโรงเรียนทั้ง  

8 กลุ่ม ใช้มาตรฐานการศึกษาในการก ากับดูแลแตกตา่งกัน เช่น กลุ่มที่เน้นด้านอาชีวศึกษา ได้แก่ กลุ่ม อศ.1 โรงเรียน/วิทยาลัยอาชีวศึกษาของเอกชน กลุ่ม อศ.2 วิทยาลัย
อาชีวศึกษาของรัฐ มีมาตรฐานการอาชีวศึกษาเป็นกรอบในการก าหนดและประเมินมาตรฐานการศึกษา ส าหรับโรงเรียนทั่วไปจะถูกก ากับโดยมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ท าให้การน าคะแนน PISA ระหว่างกลุ่มโรงเรียนมาเปรียบเทียบกันไม่สะท้อนการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ดีเท่าที่ควร  

 ดังนั้น ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน จึงควรน าผลการเปรียบเทียบไปใช้อย่างระมัดระวัง โดยอาจมีการจ าแนกกลุ่มโรงเรียนในการเปรียบเทียบให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนการก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละความแตกต่างของคะแนนที่อาจแตกต่างกันไปตามการจ าแนกกลุ่มนี้ด้วย จึงอาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัด อัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยควรมีความระมัดระวังในการก าหนดค่าเป้าหมายให้สะท้อนภารกิจกลุ่มโรงเรียนที่แตกต่างกัน   

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมเห็นว่าตัวชี้วัดดังกล่าวมีแนวคิดที่ดีมาก แต่การน ามาใช้อาจต้องระมัดระวัง เพราะในความเป็นจริง โรงเรียนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมาก  

ทั้งในด้านระดับความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ในการก ากับดูแล 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม โดยได้ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลของประเทศอื่นที่เข้าร่วมการประเมิน PISA ที่สามารถลดช่องว่าง

ระหว่างนักเรียนกลุ่มที่ท าคะแนนได้สูง (มีคะแนนตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ขึ้นไป) กับนักเรียนกลุ่มที่ท าคะแนนได้ต่ า (มีคะแนนไม่เกินเปอร์เซนไทล์ที่ 10) ได้ พบว่า 
 โดยเฉลี่ยในแต่ละด้านมีช่องว่างลดลงประมาณร้อยละ 4 - 5 เท่านั้น ดังนั้น ค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ลดช่องว่างถึงร้อยละ 20 จึงไม่สอดคล้องกับบริบทจริงในปัจจุบัน  
อีกทั้งได้ให้ค าแนะน าว่าการลดช่องว่างของแต่ละกลุ่มโรงเรียน (สังกัด) ไม่เหมาะสมนักกับการเป็นตัวชี้วัด แต่ควรพิจารณาที่การพัฒนานักเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียน อาทิ 
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กลุ่มที่ท าคะแนนได้ต่ าให้มีระดับคะแนนที่สูงขึ้น จนท าให้นักเรียนกลุ่มที่ท าคะแนนได้ต่ ากับกลุ่มที่ท าคะแนนได้สูงมี ช่องว่างความแตกต่างที่ไม่มากนัก โดยต้องระวังว่า 
ช่องว่างที่ลดลงไม่ได้เกิดจากกลุ่มที่ท าคะแนนได้สูงมีคะแนนลดลง  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เห็นควรให้ใช้ตัวชี้วัดเดิม แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการด าเนินการ 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ตามที่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนลดลง 

อัตราความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน  

ร้อยละความแตกต่าง
คะแนน PISA ระหว่าง
กลุ่มโรงเรียนที่ลดลง 

/  ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.)  

3 ปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง    32.8     

 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
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ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อัตราความแตกต่าง
ของคะแนน PISA ใน
แต่ละกลุ่มโรงเรียน
ลดลง 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  1 2  
การพัฒนาการเรี ยนรู้  แผนย่ อย 
การปฏิ รู ปกระบวนการ เ รี ยนรู้ 
ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 

     

ลดลง ร้อยละ 20 ลดลง  
ร้อยละ 20 

ลดลง  
ร้อยละ 20 

ลดลง  
ร้อยละ 20 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

          ลดลง  
ร้อยละ 5 

ลดลง  
ร้อยละ 5 

ลดลง  
ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน   32.8           
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แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทีต่อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมาย: คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู ้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
Code 12010103: ตัวชี้วัด อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นิยามของตัวชี้วัด 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ร้อยละของนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ 
วิธีการวัด: จ านวนนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิธีการค านวณ: จ านวนนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หารด้วยจ านวนนักเรียนที่จบระดับประถมศึกษา 
  

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 30 50 20 
Measurable 56 33 11 
Controllable 56 22 22 
Affordable 57 14 29 
Comparable 17 16 67 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) รัฐธรรมนูญปี 2560 ก าหนดให้คนไทยต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับอยู่แล้ว 
2) KPI อัตราการเข้าเรียนตัวเดียว ไม่ได้บอกว่าคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ควรมี KPI ตัวอื่นเพ่ิม 
3) นับรวมการเรียนนอกระบบด้วยหรือไม่ เช่น สภาเด็ก 
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4) คนไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ เด็ก วัยรุ่น แรงงาน สูงวัย ควรทบทวนกลุ่มเป้าหมาย คนไทย เพราะตัวชี้วัดหลักคือกลุ่มประถมและมัธยม 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 

เป้าหมายแผนย่อยนี้ มีตัวชี้วัดที่ระบุไว้ก่อนหน้า ได้แก่   
(1) สัดส่วนครูผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นตัวชี้วัดสะท้อนคุณภาพผู้ส่งมอบและอ านวยการเรียนการสอนให้คนไทยได้รับ

การศึกษาที่ได้คุณภาพมาตรฐาน    
(2) อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์จากระบบการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ในมิติด้าน 

การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21  
 ส าหรับตัวชี้วัด อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นการเข้าถึงการศึกษาถ้วนหน้า จึงสรุปได้ว่าเป็นตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ

เป้าหมายของแผนย่อย 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความเห็นว่า ตัวชี้วัด อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย 

 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบเห็นควรให้เพิ่มค่าเป้าหมาย เพราะตามพระราชบัญญัติการศึกษามาตรา 54 ก าหนดให้เด็กมีสิทธิในการศึกษาจ านวน 12 ปี ตั้งแต่  

ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนั้นค่าเป้าหมายควรเป็นร้อยละ 100  
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรในการปรับค่าเป้าหมายใหม่ให้สูงขึ้น ตามทีห่น่วยงานที่รับผิดชอบก าหนด  
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ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

อัตราการเข้ า เรียนสุทธิ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ /  ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     77.26     

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
อั ต ราการ เข้ า
เรียนสุทธิระดับ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ตอนต้น 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  แผนย่อย 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

     

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ค่าเป้าหมาย ที่คณะที่ปรึกษาฯ และหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบก าหนดขึ้น 

     ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน    77.26          
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แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมาย: ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
Code 12020101: ตัวชี้วัด สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน 
Code 12020101_1: สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กตามพหุปัญญารายบุคคล  
นิยามของตัวชี้วัด  
 ไม่พบค านิยามตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
ไม่มีการก าหนดวิธีการวัด และวิธีค านวณที่ชัดเจน  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 40 50 10 
Measurable 56 33 11 
Controllable 56 22 22 
Affordable 57 14 29 
Comparable 14 14 72 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรจัดแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สถานศึกษาร่วมด้วย 
2) เป้าหมายคืออยากมีฐานข้อมูล แต่ตัวชี้วัดไปวัดสัดส่วนสถานศึกษา อาจไม่สอดคล้อง ควรทบทวนค่าเป้าหมาย Output ไม่ให้ไกลเกินไป และเพื่อตอบชัดเจน 
3) สถานศึกษากับนักเรียนยังไม่ใช่ค่าเป้าหมายที่ตอบโดยตรง 
4) ควรปรับตัวชี้วัด เช่น มีระบบการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาในสถานศึกษา ซึ่งต้องแบ่งตามบริบทของสถานศึกษา 
5) การเก็บข้อมูลต้องเก็บระยะยาว เพราะกว่าเด็กจะโตต้องใช้เวลาในการค้นพบตัวเองนาน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 ในขณะที่เป้าหมายของแผนย่อยต้องการเน้นด้านระบบข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวชี้วัดกลับประเมินสัดส่วนสถานศึกษา  
จึงเสนอให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิม และใช้ตัวชี้วัดทดแทนคือ “สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กตามพหุปัญญารายบุคคล” 
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดทดแทน สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กตามพหุปัญญารายบุคคล  

มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อยมากกว่าตัวชี้วัดเดิม จึงมีมติให้ใช้ตัวชี้วัดทดแทน 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ด้วยยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาเห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิม และให้ใช้ตัวชี้วัด สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กตามพหุปัญญารายบุคคล ทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
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Code 12020101_1: ตัวชี้วัดทดแทน สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูลการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กตามพหุปัญญารายบุคคล 
นิยามของตัวชี้วัด  
 สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในการศึกษาภาคบังคับที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่มีภารกิจและได้รับงบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
 ระบบข้อมูล หมายถึง ระบบข้อมูลของฐานข้อมูลที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการที่  
 (1) เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลเด็ก และข้อมูลความฉลาด 8 ด้าน ได้แก่ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว 
ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา  
 (2) สะท้อนความเคลื่อนไหวในเชิงพัฒนาการเด็กตามศักยภาพภายใต้กรอบพหุปัญญาหรือความฉลาด 8 ด้าน  
วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจ านวนสถานศึกษาที่มีระบบและมีการบันทึกข้อมูลการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ/พหุปัญญาและจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด 

วิธีการค านวณ:        
  

 
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน

ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  

จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบและมีการบันทึกข้อมูลการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ/พหุปัญญา

จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด
 𝑋 100 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 61 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนสถานศึกษาที่มีระบบ
และบันทึกข้อมูลการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพเด็กตาม
พหุปัญญารายบุคคล 

สถานศึกษาที่มีระบบและบันทึกข้อมูล
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนตามพหุปัญญารายบุคคล 

ร้อยละ  / ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สัดส่วนสถานศึกษาที่มี ระบบและบันทึกข้อมูลการส่ ง เสริม 
การพัฒนาศักยภาพเด็กตามพหุปัญญารายบุคคล 

       60.7 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนสถานศึกษา
ที่มีระบบและบันทึก
ข้อมูลการส่ง เสริม
การพัฒนาศักยภาพ
เด็กตามพหุปัญญา
รายบุคคล 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  ป ระ เด็ น  12  
การพัฒนา การเรียนรู้  แผนย่อย 
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย 

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ 
ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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Code 12020102: ตัวชี้วัด สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
ตัวชี้วัดปรับเปลี่ยนและมีการทดแทน  
Code 12020102_1: สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล 
นิยามของตัวชี้วัด  
 ไม่พบค านิยามตัวช้ีวัด 

วิธีการวัดและวิธีค านวณ  
  ไม่มีการก าหนดวิธีการวัด และวิธีค านวณที่ชัดเจน  

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) เห็นด้วยบางส่วน (%) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (%) 
Relevant 30 30 40 
Measurable 56 33 11 
Controllable 67 22 11 
Affordable 57 14 29 
Comparable 17 17 66 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
1) ควรบอกแหล่งที่มาของสัดส่วนเด็กและเยาวชนในการท ามาเป็นตัวช้ีวัด 
2) ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญาต้องสร้างระบบข้อมูลแบ่งตามช่วงอายุ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
3) อาจใช้ระยะเวลายาวนาน 
4) ควรวัดด้านคุณภาพ 
5) ควรมีแบบทดสอบใช้ในการวัดทักษะตามพหุปัญญาเพื่อให้มีการพัฒนาในทักษะแต่ละด้าน 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 เป้าหมายของแผนย่อยต้องการเน้นด้านระบบข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอให้ปรับตัวชี้วัดเดิมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของแผนย่อย และใช้ตัวช้ีวัดทดแทนคือ “สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล”  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน 
ที่ประชุมให้ความเห็นว่าตัวชี้วัดเดิมไม่เหมาะสม มีมติให้ใช้ตัวชี้วัด “สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล” 

ทดแทน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน 
ด้วยยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ที่ปรึกษาเห็นควรว่าต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดเพื่อท าการค านวณอย่างน้อ ย 3 ปี แล้วจึงก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เห็นควรให้ยกเลิกตัวชี้วัดเดิม และให้ใช้ตัวชี้วัด สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล ทดแทน 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เห็นควรว่า ต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวช้ีวัดอย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 
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Code 12020102_1: ตัวชี้วัดทดแทน สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใชร้ะบบข้อมูล 
นิยามของตัวชี้วัด  
 เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
 ระบบข้อมูล หมายถึง ระบบข้อมูลของฐานข้อมูลที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการที่  
 (1) เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลเด็ก และข้อมูลความฉลาด 8 ด้าน ได้แก่ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการเคลื่อนไหว 
ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเอง และธรรมชาติวิทยา  
 (2) สะท้อนความเคลื่อนไหวในเชิงพัฒนาการเด็กตามศักยภาพภายใต้กรอบพหุปัญญาหรือความฉลาด 8 ด้าน  
 วิธีการวัดและวิธีค านวณ  

วิธีการวัด: ใช้ข้อมูลทุติยภูมจิ านวนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูลและจ านวนเด็กทั้งหมด 

วิธีการค านวณ:        
  

 
 
 
ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน

ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

  

จ านวนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหปุัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล

จ านวนเด็กทั้งหมด
 𝑋 100 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สั ดส่ วนเด็ กที่ ได้ รั บการส่ งต่ อ 
การพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา
ผ่านการใช้ระบบข้อมูล 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบ
ข้อมูล 

ร้อยละ  / ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบข้อมูล         
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการส่งต่อ 
การพัฒนาตามศักยภาพ/ 
พหุปัญญาผ่านการใช้ระบบ
ข้อมูล 

เป้าหมาย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ  ประเด็ น  12  
การพัฒนาการเรียนรู้  แผนย่อย 
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์
ที่หลากหลาย 

     

ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมาย เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ 
ที่ยังไม่มีข้อมูลในการก าหนด Baseline 

ผลการด าเนินงาน              
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