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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำให้ผู้เรียนมีทักษะ 
กำรเรยีนรูแ้ละมใีจใฝ่เรยีนรูต้ลอดเวลำ มกีำรออกแบบระบบกำรเรยีนรูใ้หม่ กำรเปลีย่นบทบำทคร ูกำรเพ่ิมประสทิธภิำพ 
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู ้
โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ อีกทั้งยังให ้
ควำมส�ำคญักบักำรส่งเสริมกำรพฒันำคนไทยตำมพหปัุญญำให้เตม็ตำมศกัยภำพ กำรสร้ำงเสรมิศกัยภำพผูม้คีวำมสำมำรถ 
พิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำ 
เพื่อพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพ 
และควำมเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่ (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว ส่ือสาร  
และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ (2) คนไทย 
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เพิ่มขึ้น มทัีกษะทีจ่�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู ้อื่น 
ได ้อย ่างมีประสิท ธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัยใฝ ่ เ รียนรู  ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อพิจำรณำจำกกำรประเมิน
ของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล 
(PISA) ของประเทศไทยในปี 2561 พบว่ำ ประเทศไทยมี
คะแนนเฉลีย่ในด้ำนกำรอ่ำน 393 คะแนน คณติศำสตร์ 419 
คะแนน และวิทยำศำสตร์ 426 คะแนน ขณะที่ประเทศ 
ในกลุ่ม OECD มีคะแนนเฉลี่ยที่ 487 489 และ 489 
คะแนน ตำมล�ำดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA  
ในปี 2558 พบว่ำ ประเทศไทยมคีะแนนด้ำนกำรอ่ำนลดลง 
16 คะแนน ด้ำนคณติศำสตร์และวทิยำศำสตร์ มคีะแนน
เพิม่ขึน้ 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตำมล�ำดบั ซึง่ในภำพรวม 
คะแนนเฉลี่ยในปี 2561 อยู่ท่ี 412 คะแนน ลดลงจำก
คะแนนเฉลีย่ในปี 2558 ท้ังสิน้ 3 คะแนน ซึ่งยังห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน 
(คะแนนเฉล่ีย 470 คะแนน) นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำ 
ร่วมกบัอนัดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ
ดำ้นกำรศึกษำ ประเมินโดย International Institute for 
Management Development (IMD) ในปี 2562 พบว่ำ ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่56 คงทีจ่ำกปี 2561 ซึง่ยงัห่ำงจำก 
ค่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) เมื่อเทียบกับประเทศในอำเซียนพบว่ำ ประเทศไทยยังคงเป็นรอง 
สงิคโปร์ มำเลเซยี และอนิโดนเีซยี ทัง้นี ้หำกพิจำรณำต้ังแต่ปี 2558 จะพบว่ำอนัดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของ
ประเทศด้ำนกำรศกึษำมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง โดยในปี 2558 ประเทศไทยอยูอ่นัดบัที ่48 ในปี 2559 อยูอ่นัดบัที ่52 
และ ปี 2560 อยูอั่นดบัที ่54

 ที่มำ: International Institute for Management 
        Development (IMD)

ที่มำ: สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
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คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
ถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น พิจำรณำ 
กำรประเมินของ Global Talent Competitiveness  
Index (GTCI) จัดท�ำโดย INSEAD สถำบันสอนธุรกิจ 
ชั้นน�ำของฝรั่งเศส พบว่ำ ปี 2563 ประเทศไทยได้ 41.3 
คะแนน ปรับตัวดีขึ้นจำกปี 2561 ที่ 39.96 อย่ำงไรก็ตำม 
สถำนกำรณ์ป ัจจุบันค่อนข้ำงห่ำงจำกค่ำเป ้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) และเมื่อพิจำรณำ
ร่วมกบัประเทศในกลุม่อำเซยีน พบว่ำ ประเทศไทยจัดอยู่
อันดับ 6 ซึ่งห่ำงจำกสิงคโปร์ (78.48 คะแนน) ที่เป็น
อันดับ 1 ในอำเซียนอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

นอกจำกนี้ ยังคงมีประเด็นท้ำทำยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ได้แก่ กำรเสริมสร้ำง
ทักษะควำมรู ้ควำมสำมำรถและศกัยภำพพืน้ฐำน กำรน�ำไปประยกุต์ใช้ กำรพฒันำและเพิม่ประสทิธภิำพบรหิำรจดักำร 
กำรศกึษำของประเทศ และกำรพฒันำทักษะท่ีเป็นท่ีต้องกำรในระดบัสำกล อำท ิทกัษะด้ำนดจิทิลั เทคโนโลย ีควำมคดิ
สร้ำงสรรค์ ซึง่เป็นทกัษะส�ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในยุคดจิทิลั

แผนแม่บทฯ ประเดน็ กำรพฒันำกำรเรยีนรู ้ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคญัได้ ดังนี ้  (1) กำรปฏริปู
กระบวนกำรเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 มแีนวทำงในกำรพฒันำทีเ่น้นกำรปรบัเปลีย่นระบบ
กำรเรยีนรูส้�ำหรบัศตวรรษที ่21 ให้ควำมส�ำคัญกบักำรเปล่ียนโฉมบทบำทครูให้เป็นครูยคุใหม่ เพิม่ประสิทธภิำพระบบ
บริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับและทุกประเภท มุ่งพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้ำงระบบกำรศึกษำ 
เพือ่เป็นเลศิทำงวชิำกำรระดบันำนำชำต ิ  (2) กำรตระหนกัถงึพหปัุญญำของมนษุย์ทีห่ลำกหลำย มแีนวทำงในกำรพฒันำ 
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำและส่งเสริมพหุปัญญำ และเน้นกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน  
และระบบสนบัสนนุท่ีเหมำะสมส�ำหรบัผูมี้ควำมสำมำรถพเิศษ
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คนไทยไดร้บัการศึกษาทีม่คีณุภาพ 
ตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรยีนรู้  

และทักษะท่ีจ�าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 
สามารถเขา้ถงึการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

ตลอดชวีติดขีึน้ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

120101

มุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับระบบกำรศึกษำกำรเรียนรู้ให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ�ำเป็นต่ำง ๆ 
ซึ่งเป็นกำรปรับเปลี่ยนท้ังในมิติระบบบริหำรจัดกำร ผู ้สอน รวมทั้งกำรขยำยโอกำสให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
และคนกลุม่ต่ำง ๆ เพือ่ให้คนไทยได้รบักำรศกึษำท่ีมคีณุภำพและมทีกัษะทีจ่�ำเป็นในศตวรรษที ่21 ซึง่กำรบรรลเุป้ำหมำย 
ดังกล่ำว ต้องอำศัยปัจจัยส�ำคัญ ประกอบด้วย กำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ท่ีมีคุณภำพสอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21 กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทครูให้เป็นครูยุคใหม่ กำรสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ 
และกำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ โดย 1) สัดส่วนครูที่ผ่ำนกำร
ทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำม
มำตรฐำนนำนำชำติ 2) อัตรำควำมแตกต่ำงของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน และ 3) อัตรำ
กำรเข ้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
ซึ่ งกำรประเมินสัดส ่วนครูผ ่ ำนกำรทดสอบ
สมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำน
นำนำชำติ และอัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน อยู่ระหว่ำงกำรจัดท�ำ
ข้อมูลอย่ำงละเอียด ทั้งนี้ สถำนกำรณ์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยสำมำรถพิจำรณำได้จำกข้อมูลอัตรำ
ควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ในปี 2558 โดยอยู่ที่ร้อยละ 32.8 ซึ่งยังห่ำงไกลกับค่ำเป้ำหมำย
ในปี 2565 ที่ก�ำหนดให้อัตรำควำมแตกต่ำงของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ 20 อยู่มำก  
ขณะเดียวกันสถำนกำรณ์ของอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในปี 2561 อยู่ร้อยละ 68.6 เพิ่มขึ้นจำก
ร้อยละ 68.2 ในปี 2560 ซึ่งยังคงห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในปี 2565 (ร้อยละ 80) ในภำพรวมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ยังคงมีควำมท้ำทำยสงูต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ในปี 2565

ที่มำ: กำรส�ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, ประมวลผลโดยกองพัฒนำข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม สศช.
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำร
ขับเคลือ่นเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรด�ำเนินโครงกำรที่มุ่งยกระดับและพัฒนำระบบ 
กำรเรียนรู ้  กำรสอน หลักสูตร และสื่อท่ีมีคุณภำพ
สอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 และกระบวนกำรจดักำรเรยีนรู้
เพือ่เสรมิสร้ำงทกัษะต่ำง ๆ ช่วยเพิม่สมรรถนะของผูเ้รยีน
ให้รองรับควำมเปลี่ยนแปลงของบริบทอย่ำงเหมำะสม 
อำทิ โครงกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อสมรรถนะผู ้ เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 โครงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู ้
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) โครงกำรขับเคล่ือน 
กำรจัดกำรเรียนรู ้วิทยำกำรค�ำนวณ (Computing  
Science) โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพื่อเตรียม
ควำมพร้อมในกำรประเมิน PISA 2021 รวมถึงกำรด�ำเนนิกำร 
เกี่ยวกับกำรพัฒนำและกำรสร้ำงช่องทำงกำรเรียนรู้ 
ที่ครอบคลุมทั้งในระบบและนอกระบบ ด้วยกำรน�ำ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรเสริมสร้ำง
กระบวนกำรเรี ยนรู ้ ให ้มีคุณภำพและครอบคลุม  
เช่น โครงกำรดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ 
(National Digital Learning Platform) โครงกำร 
โรงเรียนประชำรัฐ และโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู  ้
ระดบัต�ำบล เป็นต้น

ประเด็นท ้าทายท่ีส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย กำรด�ำเนินกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู ้ที่ตอบสนอง 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ยังคงขำดข้อมูลในมิติท่ีสำมำรถสะท้อนคุณภำพของผู้สอน โดยเฉพำะสัดส่วนคร ู
ผ่ำนกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสูงตำมมำตรฐำนนำนำชำติ ซึ่งจะช่วยให้เห็นควำมก้ำวหน้ำ 
ของกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจนยิ่งข้ึน ขณะท่ีในด้ำนคุณภำพกำรศึกษำจะเห็นได้ว่ำภำพรวมคะแนน 
PISA ปรับตัวลดลงตำมคะแนนด้ำนกำรอ่ำน ท�ำให้เป็นอุปสรรคส�ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในภำพรวม
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มโรงเรียนต่ำง ๆ ส่วนด้ำนกำรเข้ำเรียนของระดับมัธยมศึกษำตอนต้นแสดงให้เห็นปัญหำ
เด็กตกหล่นที่เผชิญปัญหำต่ำง ๆ ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำสู่กำรเรียนในระบบได้ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจำกคุณภำพของผู้สอนมีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยพัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ของกระบวนกำรศึกษำ จึงควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะ 
ครอูย่ำงต่อเน่ือง และกำรปรบัเปลีย่นบทบำทครูให้เป็นส่วนส�ำคญัในกำรร่วมผลักดันกระบวนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ โดยเร่งรดั 
กระบวนกำรจัดท�ำข้อมูลที่สำมำรถสะท้อนคุณภำพของครูได้อย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรจัดให้มีกำรทดสอบครูผู้สอน 
โดยเฉพำะครูฝึกสอนให้มีควำมสำมำรถตำมวิชำเอกที่จะด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ กำรส่งเสริมพัฒนำ
ทักษะของผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะท่ีจ�ำเป็นในอนำคตเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพำะทักษะกำรอ่ำนและกำรคิดวิเครำะห ์
ที่มีระดับลดลง ตลอดจนกำรติดตำมปัญหำเด็กตกหล่นจำกระบบกำรศึกษำผ่ำนกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำง 
กำรศึกษำ เพื่อช่วยในกำรขยำยโอกำสให้แก่เด็กในทุกกลุ่มได้อย่ำงครอบคลุมและมีคุณภำพ และกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินโครงกำรประเมินคุณภำพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ด้ำนผู้เรียนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
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มุ ่งเน้นให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู ้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท รวมทั้ง 
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอำชีพบนฐำนพหุปัญญำอย่ำงมั่นคงและครอบคลุม เพ่ือให้คนไทย 
ได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำ โดยควรให้ควำมส�ำคัญกับระบบข้อมูล 
เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ กำรสร้ำงกำรรับรู้ตำมพหุปัญญำ รูปแบบกระบวนกำรเรียนรู ้
แบบพหุปัญญำ และแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำแบบพหุปัญญำ

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล 
เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน ์
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนา
ให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

เป้าหมาย
120201

แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ได้ก�ำหนดกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้วยสัดส่วนสถำนศึกษำท่ีสำมำรถจัดกำร
เรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำร
ศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล และสัดส่วนเด็ก
และเยำวชนที่ได้รับกำรส่งต่อและพัฒนำตำมศักยภำพ/
พหุปัญญำ ทั้งนี้ เป้ำหมำยดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียง
จำกข้อมูลกำรด�ำเนินกำรในทำงปฏิบัติของประเทศไทย 
ซ่ึงมีโรงเรียนและสถำนศึกษำหลำยประเภทที่ส่งเสริม 
พหุปัญญำที่หลำกหลำย โดยในปี 2560 มีจ�ำนวน
โรงเรียนทั้งหมด 57,238 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน
สำมัญศึกษำทั่วไป โรงเรียนเน้นวิทยำศำสตร์ โรงเรียน
กีฬำ และโรงเรียนเน้นนำฏศิลป์ ซึ่งกลุ่มโรงเรียนประเภท
อ่ืน ๆ ไม่ว ่ำจะเป็นโรงเรียนกีฬำ หรือโรงเรียนเน้น
นำฏศิลป์ได้มีบทบำทในกำรช่วยสนับสนุนควำมส�ำคัญ
และตระหนักถึงควำมแตกต่ำงของควำมหลำกหลำยใน 
พหปัุญญำของเดก็ไทย นอกจำกนี ้โรงเรยีนและสถำนศึกษำ 
ต่ำง ๆ ยังมีแนวโน้มในกำรพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมหลำกหลำยและครอบคลุมควำมสำมำรถในมิติต่ำง ๆ มำกยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละประเภทสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ

ที่มำ: สถิติกำรศึกษำของประเทศไทย ปีกำรศึกษำ 2559-2560,
       ส�ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2561 – 2562 หน่วยงำนของรัฐได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพ่ือส่งเสริม 
กำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบของทุกหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.)  
ให้สำมำรถรองรับกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ ประกอบด้วย 1) ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัตินักเรียน นักศึกษำ
โรงเรียนเอกชน 2) ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 3) ฐำนข้อมูลทะเบียนประวัติ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พนักงำนรำชกำร และบุคลำกร และ 4) ฐำนข้อมูลกลำงทะเบียนโรงเรียน และบูรณำกำรระบบ 
ฐำนข้อมลูทะเบยีนโรงเรยีน ทะเบยีนประวตัผู้ิเรยีน คร ูบุคลำกรของโรงเรยีน และบคุลำกรทำงกำรศกึษำ ซ่ึงจะเป็นพืน้ฐำน 
ในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยต่อไป นอกจำกน้ียังมีกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดรับกับแนวทำงกำรพัฒนำท่ีเน้นส่งเสริม 
กำรสร้ำงกำรรบัรู ้รปูแบบกระบวนกำรเรียนรู ้และแหล่งเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุพหปัุญญำ โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนกำรคดักรอง 
และกำรส่งต่อเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิกำรพฒันำได้อย่ำงเตม็ศักยภำพของผูเ้รยีน เช่น โครงกำรห้องเรยีนกฬีำ โครงกำรส่งเสรมิ 
และพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษระดับประถมศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน โครงกำร
สนับสนนุและส่งเสริมเดก็พกิำรและเดก็ด้อยโอกำสให้มคีวำมเป็นเลศิด้ำนกฬีำ ดนตร ีและศลิปะ เป็นต้น โดยเป็นส่งเสรมิ 
ให้เด็กและเยำวชนสำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถพิเศษภำยใต้ระบบสถำนศึกษำและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม รวมทั้ง
กำรด�ำเนินโครงกำรในมิติของกำรพัฒนำและยกระดับผู ้สอนให้สำมำรถช่วยผลักดันให้ผู ้เรียนเกิดกำรพัฒนำ 
อย่ำงเต็มศักยภำพ เหมำะสม และมีบทบำทเด่นในระดับนำนำชำติ เช่น โครงกำรด้ำนกำรพัฒนำครูและนักเรียน 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ โครงกำรพัฒนำทักษะดนตรีไทยเพื่อเพิ่มศักยภำพครูดนตรีไทย ตลอดจนโครงกำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินโครงกำรส่วนใหญ่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมและพัฒนำ
เด็กและเยำวชนตำมพหุปัญญำแต่ละประเภท แต่ยังคงจ�ำกัดอยู่ในพหุปัญญำแบบเดิม อำทิ วิทยำศำสตร์ กีฬำ  
ซึ่งอำจไม่เพียงพอในกำรสนองต่อทักษะท่ีจ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 และกำรด�ำเนินงำนภำครัฐยังขำดกำรพัฒนำ 
ระบบข้อมูลเฉพำะเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ ตลอดจนระบบสนับสนุนที่เหมำะสมส�ำหรับ 
ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษเพื่อสร้ำงแรงจูงให้กับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละด้ำนในกำรพัฒนำตนเอง และกระบวนกำร
มุ ่งเน้นกำรสร้ำงเส้นทำงอำชีพ สภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน รวมทั้งกำรขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำรโครงกำร 
และหลักสูตรต่ำง ๆ ตำมพหุปัญญำให้มำกขึ้น และพัฒนำข้อมูลที่สำมำรถสะท้อนและชี้ให้เห็นสถำนกำรณ ์
ของพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำยตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินกำรภำครัฐควรเร่งรัดกำรพัฒนำระบบข้อมูลเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมพหุปัญญำ เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐำนเชิงประจักษ์ส�ำหรับกำรก�ำหนดนโยบำย มำตรกำร และโครงกำร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดท�ำและประมวลผลข้อมูลสถำนกำรณ์ดังกล่ำว เพื่อช่วยให้สำมำรถ
ติดตำมกำรด�ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรเพิ่มจ�ำนวนหรือขยำยขอบเขตกำรด�ำเนิน
โครงกำรในมิติเชิงพหุปัญญำประเภทอื่น ๆ เนื่องจำกหลักสูตรหรือสถำนศึกษำส่วนใหญ่ยังคงให้ควำมส�ำคัญเพียงกลุ่ม 
ที่มีทักษะทำงด้ำนกีฬำ ดนตรี ตรรกะและคณิตศำสตร์ เป็นต้น
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