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ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่หลากหลาย”
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จ.1

 
 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

	 PISA	จะจัดการประเมินต่อเนื่องทุกสามปี	 โดยการประเมินรอบล่าสุดเมื่อปี	2561	มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที	่
412	 คะแนน	ซึ่งลดลง	 3	 คะแนนจากการประเมินรอบปี	 2558	ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ที่	 415	 คะแนน	ทั้งนี้	 
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินรอบปี	 2561	 ยังห ่างไกลกับค ่าเป ้าหมายในปี	 2565	 อยู ่ถึง	 58	 คะแนน	 
(ค่าเป้าหมาย	470	คะแนน)	รวมถึงยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ถึง	76	คะแนน	(ค่าเฉลี่ยโลก	488	คะแนน)	ส�าหรับ
การประเมินรอบถัดไปได ้ เลื่อนจากป ี	 2564	 ไปเป ็นป ี 	 2565	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร ่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19	 ในการประเมินสถานการณ์ป ี	 2564	 จึงประเมินจากค่าเฉล่ียคะแนนผลการทดสอบ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น  
มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

120001

 1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย 470 คะแนน 
และ 2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา ประเมินโดย International  
Institute for Management Development (IMD) อยู่อันดับที่ 45

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให ้
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา	มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่	การเปลี่ยนบทบาทครู 
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา	 และการพัฒนาระบบการเรียนรู ้ตลอดชีวิต	 การวางพื้นฐาน 
ระบบรองรับการเรียนรู ้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	 และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ	 อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ	 
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง	รวมถึงการรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์
การพัฒนาประเทศ	และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ	ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ประเด็น (12)  
การพัฒนาการเรียนรู้ มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�างานร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต และ (2) คนไทยได้รับการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

12การพัฒนาการเรียนรู้

429



 
 

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ของมัธยมศึกษา 
ชั้นปีที่	 3	 ปีการศึกษา	 2563	 เทียบกับปีการศึกษา	
2562	 ซึ่ งมีก ลุ ่ ม เป ้ าหมายที่ ได ้ รับการประเมิน
สอดคล้องกับการประเมิน	 PISA	 คือ	 นักเรียนอายุ	 
15	ปี	 โดยค่าเฉลี่ยคะแนน	O-NET	 ในปีการศึกษา	
2563	 ได้แก่	ภาษาไทย	44.36	ภาษาอังกฤษ	29.94	
คณิตศาสตร ์ 	 26 .04	 และวิทยาศาสตร ์ 	 32 .68	 
และค่าเฉลี่ยคะแนน	O-NET	 ในปีการศึกษา	 2562	
ได ้แก ่ 	 ภาษาไทย	 42.21	 ภาษาอังกฤษ	 29.20	
คณิตศาสตร ์ 	 25 .41	 และวิทยาศาสตร ์ 	 29 .20	 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกวิชาในปี	 ที่มา:	สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

3   

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  120001 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้2 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน3 
บทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ5 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็ม6 
ตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง7 
ม่ันคง รวมถึงการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์8 
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ  ทั้งนี้ 9 
แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการ10 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  (1) คนไทยมี11 
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการ12 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง13 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และ (2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ14 
ของพหุปัญญาดีขึ้น 15 

  16 

การประเมินผลลัพธ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 17 

 18 

 19 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 20 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น  มีนิสัย 21 
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  22 

 23 

 24 

1) คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ25 
วิทยาศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย) เฉลี่ย 470 คะแนน และ  26 
2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ27 
ด้านการศึกษา ประเมินโดย International Institute 28 
for Management Development (IMD) อยูอั่นดับที่ 45 29 

PISA จะจัดการประเมินต่อเนื่องทุกสามปี โดยการประเมินรอบล่าสุดเมื่อปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่30 
ที่ 412 คะแนน ซึ่งลดลง 3 คะแนนจากการประเมินรอบปี 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 415 คะแนน ทั้งนี้ 31 
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินรอบปี 2561 ยังห่างไกลกับค่าเป้าหมายในปี 2565 อยู่ถึง 58 คะแนน (ค่าเป้าหมาย 32 
470 คะแนน) รวมถึงยังต่ ากว่าค่าเฉลี่ยโลก อยู่ถึง 76 คะแนน (ค่าเฉลี่ยโลก 488 คะแนน) ส าหรับการ33 
ประเมินรอบถัดไปได้เลื่อนจากปี 2564 ไปเป็นปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 34 
ในการประเมินสถานการณ์ปี 2564 จึงประเมินจากค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 35 
ของมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ36 
ประเมินสอดคล้องกับการประเมิน PISA คือ นักเรียนอายุ 15 ปี โดยค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 37 

 

120001 
ปี 2562 แดง 

120001 
ปี 2564 แดง 

120001 
ปี 2563 แดง 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศกึษาช้ันปีที่ 3  

2563	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2562	 อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาร ่วมกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านการศึกษา	 โดย	 IMD	 ในปี	 2564	พบว่า	ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี	 56	ขยับลงจากอันดับท่ี	 55	 
ในปี	 2563	ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี	2565	 (อันดับที่	 45)	ทั้งน้ี	 ยังมีปัจจัยด้านการศึกษา 
ที่มีการพัฒนาดีขึ้น	อาทิ	 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	 (TOEFL)	การศึกษาในมหาวิทยาลัยตอบโจทย์ 
การแข่งขัน	 ดัชนีอันดับมหาวิทยาลัย	 อัตราการไม่รู ้หนังสือของประชากรอายุ	 15	 ปีข้ึนไป	 รวมถึงทักษะ 
ทางภาษาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ	ซ่ึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน

120002 จ.2

 
 

	 ในปี	 2564	 ประเทศไทยมีคะแนน	 GTCI	 
อยู่ที่	45.46	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	ที่มีคะแนนอยู่ที่	41.3	
ซ่ึงยังคงมีความท้าทายที่จะบรรลุค ่าเป ้าหมายที ่
ก�าหนดไว้ในปี	 2565	 	 (50.1	 คะแนน)	นอกจากนี	้
ส าม า รถพิ จ า รณา เพิ่ ม เ ติ ม โ ดย เ ที ยบ เคี ย งกั บ	 
World	 Talent 	 Rank ing	 โดย	 IMD	 ซึ่ ง เป ็น 
ดัชนีช้ีวัดด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน	พบว่า
อันดับของประเทศไทยในปี	 2564	 อยู ่ที่อันดับ	 42	 
จากทั้ งหมด	 64	 ประเทศที่ ได ้ รับการประเมิน	 
โดยขยับข้ึนหนึ่งอันดับจากอันดับ	43	ในปี	2563	

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล Global Talent Competitiveness  
Index (GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

Global Talent Competitiveness Index

3 
 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  120002 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

2563 ได้แก่ ภาษาไทย 44.36 ภาษาอังกฤษ 29.94 คณิตศาสตร์ 26.04 และวิทยาศาสตร์ 32.68 และ1 
ค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ภาษาไทย 42.21 ภาษาอังกฤษ 29.20 คณิตศาสตร์ 2 
25.41 และวิทยาศาสตร์ 29.20 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกวิชาในปี 2563 เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 3 
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาร่วมกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดย IMD 4 
ในปี 2564 พบว่า ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 56 ขยับลงจากอันดับที่ 55 ในปี 2563 ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมาย5 
ที่ก าหนดไว้ในปี 2565 (อันดับที่ 45) ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยด้านการศึกษาที่มีการพัฒนาดีขึ้น อาทิ ความสามารถใน6 
การใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) การศึกษาในมหาวิทยาลัยตอบโจทย์การแข่งขัน ดัชนีอันดับมหาวิทยาลัย อัตรา7 
การไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รวมถึงทักษะทางภาษาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ 8 
ซึ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีข้ึน 9 

 10 

 11 

 12 

คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม13 

ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  14 

 15 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล Global Talent 16 

Competitiveness Index (GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 17 

ในปี 2564 ประเทศไทยมีคะแนน GTCI อยู่ที่ 45.46 เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 41.3 ซ่ึง18 

ยังคงมีความท้าทายที่จะบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปี 2565  (50.1 คะแนน) นอกจากนี้ สามารถ19 

พิจารณาเพิ่มเติมโดยเทียบเคียงกับ World Talent Ranking โดย IMD ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรมนุษย์20 

เช่นเดียวกัน พบว่าอันดับของประเทศไทยในปี 2564 อยู่ที่อันดับ 42 จากทั้งหมด 64 ประเทศที่ได้รับการ21 

ประเมิน โดยขยับขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับ 43 ในปี 2563  22 

ทั้งนี ้ยังคงมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ได้แก่ ความ23 

พร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ห่างไกล คุณภาพของครูผู้สอน ทักษะการจัดการเรียน24 

การสอนผ่านสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผล25 

ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ อาทิ ระบบ26 

ออนไลน์ ระบบดาวเทียม DLTV ซึ่งยังคงมีข้อจ ากัดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะใน27 

ครัวเรือนยากจนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงยังมีข้อจ ากัด28 

ในประเด็นความเข้าใจและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สังคมยังมีค่านิยมให้29 

ความส าคัญกับความเป็นเลิศด้านวิชาการ ขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละ30 

คนที่แตกต่างกัน รวมถึงยังขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายของพหุปัญญาได้อย่างชัดเจน 31 

120002 
ปี 2564 เหลือง 

120002 
ปี 2563 เหลือง 

120002 
ปี 2562 เหลือง 
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	 ทั้งน้ี	ยังคงมีประเด็นท้าทายท่ีต้องเร่งด�าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ	ได้แก่	ความพร้อม
ด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห ่างไกล	 คุณภาพของครูผู ้สอน	 ทักษะการจัดการเรียน 
การสอนผ่านสื่อดิจิทัล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ส่งผล 
ให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้	 ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู ้ผ ่านแพลตฟอร์มอื่น	 ๆ	 อาทิ	 
ระบบออนไลน์	 ระบบดาวเทียม	DLTV	ซึ่งยังคงมีข้อจ�ากัดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน	 โดยเฉพาะ 
ในครัวเรือนยากจนท่ีขาดแคลนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 รวมถึงยังมีข้อจ�ากัด 
ในประเด็นความเข้าใจและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา	สังคมยังมีค่านิยมให้ความส�าคัญ 
กับความเป็นเลิศด้านวิชาการ	ขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน	
รวมถึงยังขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายของพหุปัญญาได้อย่างชัดเจน

ประกอบด้วย 2 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

120002

120101 120201

120001

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น

12การพัฒนาการเรียนรู้
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120101

 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ อัตราความ 
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อยู่ที่ร้อยละ 80

	 ทั้งนี้	คะแนน	PISA	จะมีการประเมินทุก	ๆ	3	ปี		โดยการประเมิน	PISA	ครั้งล่าสุดในปี	2561	ความแตกต่างของกลุ่ม
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทียบกับต�่าสุดแตกต่างกันถึง	 210	 คะแนน	 (การประเมินในรอบถัดไปได้เลื่อนจากปี	 2564	 
ไปเป็นปี	 2565	 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19)	 ส�าหรับข ้อมูลอัตราการเข ้าเรียนสุทธิระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นปีล่าสุด	 ปี	 2563	 อยู ่ที่ร ้อยละ	 69.4	 เพิ่มขึ้นจากข้อมูลปี	 2562	ที่ร ้อยละ	 66.4	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
สถานะการบรรลุเป้าหมายที่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

120101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา 
และการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ได้แก่ สัดส่วน 
สถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  
อยู่ที่ร้อยละ 10 และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา อยู่ท่ีร้อยละ 10

	 อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลล่าสุดยังคงเป็นข้อมูลปี	 2560	 ซึ่งเป็นข้อมูลโรงเรียนจ�านวน	 57,238	 แห่ง	 ประกอบด้วย	
โรงเรียนสามัญศึกษาท่ัวไป	 57,192	 แห่ง	 โรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์	 18	 แห่ง	 โรงเรียนกีฬา	 12	 แห่ง	 และ	 โรงเรียน 
เน้นนาฏศิลป์	16	แห่ง	โดยยังคงสะท้อนให้เห็นถึงสถานะการบรรลุเป้าหมายยังคงต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

120201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การพัฒนาการเรียนรู้12

432



การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

คนไทยไดร้บัการศกึษาทีมี่คุณภาพตามมาตรฐาน มทีกัษะการเรยีนรู้
และทักษะที่จ�าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติร้อยละ 50 อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน
ลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

	 การปฏิรูปการเรียนรู ้มุ ่ งเน ้นการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาการเรียนรู ้ ให ้สอดรับกับ 
ความเปลี่ยนแปลงและทักษะที่จ�าเป็นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา	 โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู ้และ 
ระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ	 	 พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ	 มีการสะท้อน 
ความคดิ	ทบทวนไตร่ตรอง	การสร้างผูเ้รยีนให้สามารถก�ากบัการเรียนรูข้องตนได้	 เปล่ียนโฉมบทบาท	“ครู”	ให้เป็นครู 
ยคุใหม่	ท�าหน้าทีก่ระตุ้น	สร้างแรงบนัดาลใจ	แนะน�าวิธเีรยีนรู้ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวตักรรมการเรยีนรูใ้ห้ผู้เรยีน	 
และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	รวมถึงการพัฒนาระบบการเรียนรู ้
ตลอดชีวิต	 โดยปัจจัยส�าคัญหลักสู่ความส�าเร็จ	 ได้แก่	การพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานหลักสูตร 
แกนกลางทุกระดับและทุกประเภท	มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและประเทศ 
หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงวัย	 มีการประกันคุณภาพจัดการศึกษา 
มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสอดคล้องกับการประกอบอาชีพพัฒนาครูผู ้สอน	 ให้เป็นผู้สอนยุคใหม่ที่มีทักษะ 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	และผลิตครู	อัตราก�าลังครู/ผู้สอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
มีระบบการประเมินครูท่ีเน้นผลลัพธ์จากผู้เรียนเป็นหลัก	พัฒนารูปแบบและระบบการเรียนรู้สนับสนุนการใช้ดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา	ส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติและทักษะอาชีพ	 มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ทีห่ลากหลายและสอดคล้องกบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในแต่ละช่วงวยั	พฒันาการจดัการศกึษาทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ	 รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้	 อาทิ	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากทุกภาคส่วน	และการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว	 โดยที่ผ่านมามีความท้าทาย 
ในการบรรลุเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	 เรื่องการขาดข้อมูลที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู้สอนในระบบที่จะช่วยให้ 
การเห็นความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 รวมถึงระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรูข้องประชาชนทกุกลุม่

120101

จ.3

12การพัฒนาการเรียนรู้

433



120101

ซึ่งคะแนนภาพรวมคะแนนลดลงจากปี	 2558	 และหากพิจารณาอัตราความแตกต่างของคะแนน	 PISA 
ในแต ่ละกลุ ่มโรงเรียนระหว ่างกลุ ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด	 และกลุ ่มโรงเรียนที่มีคะแนน 
เฉลี่ยน้อยที่สุด	พบว่า	มีความแตกต่างกันมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	หากพิจารณาจากการทดสอบ	O-NET	มัธยมศึกษา 
ปีที่	3	ปี	2563	พบว่า	คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาลดลงจาก	36.30	ในปี	2562	เป็น	36.01	คะแนน	และหากจ�าแนก 
ผลคะแนน	O-NET	ตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างในด้านคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
ที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก	 โดยระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดในทุกรายวิชายังคงเป็น 
กลุ ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า	 50	 คะแนนในทุกวิชา	 รองลงมาคือโรงเรียนสังกัด 
กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	 วิจัย	และนวัตกรรม	 (กลุ่มโรงเรียนสาธิต)	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า	 
50	คะแนน	เพียงวิชาเดียวคือวิชาคณิตศาสตร์		ขณะที่กลุ่มโรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่เกิน	50	คะแนน 
มีเพียงวิชาภาษาไทย	 และบางกลุ ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาไม่ถึงร้อยละ	 50	 คะแนน	 อาทิ 
โรงเรียนสังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ	 	 โรงเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา	และโรงเรียนสังกัดส�านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 โดยกลุ่มโรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยรวมต�่าสุด	 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ ่มโรงเรียน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดถึง	39	คะแนนหรือประมาณ	2.35	เท่า	สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษาที่ยังมีความแตกต่าง 
กันมากในแต่ละกลุ ่มโรงเรียน	 อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (Net	 Enrolment	 Rate) 
ในปี	 2563	อยู่ที่ร้อยละ	69.4	 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ	66.4	 ในปี	 2562	แต่ยังคงค่อนข้างห่างจากเป้าหมายที่ต้ังไว้	 
(ร้อยละ	80	 ในปี	2565)	ดังนั้น	ภาครัฐจึงควรเร่งด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้ที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้	และทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี	21	รวมถึง 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

การด�าเนินการที่ผ่านมา	 การด�าเนินโครงการที่ส�าคัญของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วง 
ปี	2563	–	2564	ส่วนใหญ่เป็นการด�าเนินโครงการท่ีมุ่งยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ส�าหรับศตวรรษที่	 21	 โดยให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา	 อาทิ	 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู ้เรียนเพ่ือสร้างสมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่	 21	 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์	 (Coding)	 และการให้ความส�าคัญกับ 
การยกระดับสมรรถนะครูผู้สอน	อาทิ	โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ	 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	คุรุสภาได้ด�าเนินการ
ประกาศก�าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะ
ทางวิชาชีพครู	 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
เพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู	ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู	 พ.ศ.	 2563	 โดยได้มีการด�าเนินการให้มี 
การทดสอบฯ	ครั้งที่	 1	 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์	 2564	
และอยู ่ ระหว ่างการด�าเนินการจัดการทดสอบฯ 
ครั้งท่ี	 2	 ขณะท่ีค่าเป้าหมายอัตราความแตกต่าง 
ของคะแนน	 PISA	 ในแต ่ละกลุ ่มโรงเรียนลดลง 
ร้อยละ	20	 เนื่องจากในปี	2564	ยังไม่ได้มีการทดสอบ 
PISA	 ซึ่ งยั งคงต ้องใช ้ผลคะแนน	 PISA	 2561 

ที่มา:	การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ
							ประมวลผลโดย	กองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	สคช.

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

66.4 67.4 68.2 68.6 66.4 69.4 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ที่มา : การส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแหง่ชาติ 
ประมวลผลโดย กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม สศช. 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย  คุรุสภาได้ด าเนินการประกาศ25 
ก าหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้26 
และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม27 
มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 โดยได้มีการด าเนินการให้มีการทดสอบ28 
ฯ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินการ29 
จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2 ขณะที่ค่า30 
เป้าหมายอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน31 
ลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากในปี 2564 ยังไม่ได้มีการทดสอบ PISA ซึ่ง32 
ยังคงต้องใช้ผลคะแนน PISA 2561 ซ่ึงคะแนนภาพรวมคะแนนลดลง33 
จากปี 2558 และหากพิจารณาอัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่มี34 
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดและกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด พบว่า มีความแตกต่างกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากใช้35 
พิจารณาจากการทดสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาลดลงจาก 36.30 ในปี 2562 36 
เป็น 36.01 คะแนน  และหากจ าแนกผลคะแนน O-NET ตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างในด้านคุณภาพ37 
การศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดใน38 
ทุกรายวิชายังคงเป็นกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์  โดยมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 50 คะแนนในทุกวิชา รองลงมาคือโรงเรียนสังกัด39 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กลุ่มโรงเรียนสาธิต) โดยมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า 50 คะแนนเพียงวิชา40 
เดียวคือวิชาคณิตศาสตร์  ขณะที่กลุ่มโรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่เกิน 50 คะแนนมีเพียงวิชาภาษาไทย และบาง41 
กลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาไม่ถึงร้อยละ 50 คะแนน อาทิ โรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  42 
โรงเรียนสังกัดสถาบันพลศึกษา และโรงเรียนสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม43 
ต่ าสุดมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดถึง 39 คะแนนหรือประมาณ 2.35 เท่า สะท้อนถึงคุณภาพ44 
การศึกษาที่ยังมีความแตกต่างกันมากในแต่ละกลุ่มโรงเรียน อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (net 45 
enrolment rate) ในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 69.4 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 66.4 ในปี 2562 แต่ยังคงค่อนข้างห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 46 
(ร้อยละ 80 ในปี 2565) ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่47 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบ48 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอ้ือต่อประชาชนทุกกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 49 

การด าเนินงานที่ผ่านมา การด าเนินโครงการที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายในช่วงปี 2563 – 2564 50 
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินโครงการที่มุ่งยกระดับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยให้51 
ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ โครงการพัฒนาและ52 
ส่งเสริมการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันในศตวรรษที่ 53 
21 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง โครงการส่งเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร์ 54 
(Coding) และการให้ความส าคัญกับการยกระดับสมรรถนะครูผู้สอน อาทิ โครงการยกระดับสมรรถนะวิชาชีพครูปฐมวัย55 
มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ – Super Teacher โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะ56 
ที่พึงประสงค์ เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู โครงการพัฒนาปรับปรุง57 
หลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นที่เพื่อสร้างความเป็นเลิศ ด าเนินการประกาศก าหนดการทดสอบและประเมิน58 
สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ59 
ครู พ.ศ. 2563 รวมถึงการด าเนินโครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต อาทิ โครงการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม60 

การพัฒนาการเรียนรู้12

434



(Super	Teacher)	 โครงการพัฒนารูปแบบ/กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียน 
ครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู	 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
ผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพื้นท่ีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ	 การด�าเนินการประกาศก�าหนดการทดสอบ 
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู ้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพครู	พ.ศ.	 2563	รวมถึงการด�าเนินโครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
อาทิ 	 โครงการจัดการศึกษาเพื่ อ เพิ่ มสมรรถนะ	 Resk i l l -Upsk i l l 	 ส ่ ง เสริมการเรียนรู ้ ตลอดชีวิต 
ในรูปแบบประกาศนียบัตร	 (Non-Degree)	 โครงการพัฒนาทักษะก�าลังคนเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบ 
อาชีพ	 (Non-Degree)	 หลักสูตรระบบไอโอทีเพื่ออุตสาหกรรม	 (Industrial	 Internet	 of	 Things,	 IIOT)	 
และโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก�าลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 แม้ว่าการด�าเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที่ตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่	 21	 มีความก้าวหน้าผ่านการด�าเนินงานในหลายโครงการ	 อย่างไรก็ตาม	 
รูปแบบการเรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่	 21	 ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญในรูปแบบเดิม	 อาทิ	 ความพร้อม
ด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห ่างไกล	 สมรรถนะของครูผู ้สอนสู ่การเป็นครูยุคใหม	่ 
การขาดข้อมูลในมิติที่สามารถสะท้อนคุณภาพของผู ้สอนโดยเฉพาะสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะ 
รายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติซึ่งจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามเป้าหมาย 
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น	รวมถึงประเด็นท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ต่อด้านการศึกษาและต่อตัวนักเรียนโดยตรง	 เน่ืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ส่งผลให้การเรียน 
การสอนในห้องเรียนไม่สามารถท�าได้	ต้องเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น	อาทิ	การเรียนการสอนผ่านระบบ 
ออนไลน์	และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 (DLTV)	ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน	3	ช่องทาง	คือ	 (1)	 โทรทัศน ์
ช่อง	 DLTV	 (2)	 เว็บไซต์	 DLTV	 และ	 (3)	 แอปพลิเคชัน	 DLTV	 เพ่ือแก้ปัญหาการไม่สามารถไปเรียน 
ในโรงเรียนได้	 อย่างไรก็ตาม	ยังคงมีข้อจ�ากัดโดยเฉพาะกับนักเรียนในครัวเรือนยากจน	ทั้งในด้านอุปกรณ์ทีวี 
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	 โดยจากข้อมูลการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
ของครัวเรือนของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ประมวลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม	 สศช.	 ปี	 2563	 
พบว่า	 การเข้าถึงการเรียนผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน	พบว่า	 ครัวเรือนยากจนมีแนวโน้มรับภาระ 
ในการจัดหาอุปกรณ์มากข้ึน	 เน่ืองจากกลุ ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด	 (Decile	 1)	 มีสัดส ่วนประชากร 
วัยเรียน	 (3	–	17	ปี)	 ท่ีมากกว่ากลุ่มอื่น	 โดยการเข้าถึงการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้	พบว่า 
มีครัวเรือนที่มีประชากรวัยเรียน	 (3-17	 ปี)	 ที่มีคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีเพียงร้อยละ	 19.71 
และมีจ�านวนคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เฉลี่ยเพียง	 0.22	 เครื่องต่อครัวเรือน	 โดยหากพิจารณา 
แยกตามกลุ ่มครัวเรือนตามรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค	 จะพบว่ากลุ่มครัวเรือนที่จนท่ีสุด	 (Decile	 1)	 
มีคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เพียงร้อยละ	 1.12	 ขณะที่กลุ ่มครัวเรือนที่รวยที่สุดมีคอมพิวเตอร์ 
ที่ เข ้าถึงอินเทอร ์เน็ตสูงถึงร ้อยละ	 75.23	 รวมถึงยังต ้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพสัญญาณในเขตพื้นที่ 
ห่างไกลและความท้าทายในการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น	 ซึ่งต้องเตรียม 
ความพร้อมของครูในด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล	และการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ ์
การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและผู้เรียน

120101
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120101

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 ควรเร่งด�าเนินการทดสอบสมรรถนะครูรายสาขาที่สามารถเทียบเคียง 
กับมาตรฐานสากลได้ให้มากขึ้น	 โดยเฉพาะครูท่ีอยู ่ในระบบการศึกษาอยู ่แล้วเพ่ือประกันคุณภาพของคร ู
และพัฒนาครูผู้สอนไปสู่การเป็นครูยุคใหม่และสะท้อนคุณภาพของครูได้อย่างชัดเจน	ด�าเนินโครงการประเมิน
คุณภาพที่มุ ่งเน้นผลลัพธ์ด้านผู ้เรียน	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรู ้ของผู ้เรียน 
ในแต่ละช่วงวัย	 การวิจัยและสร้างองค์ความรู ้ด้านการจัดการศึกษา	 และควรขยายผลระบบการศึกษาที่มี
คุณภาพไปให้ทั่วถึงผ่านกลไกต่าง	ๆ	 	อาทิ	การจับคู่โรงเรียนพ่ีเล้ียง	การกระจายทรัพยากรทางการศึกษาในเร่ือง 
การจัดสรรครูและการผลิตครูท่ีมีคุณภาพให้ไปสอนในท้องถิ่น	การสนับสนุนเครื่องมือการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับความจ�าเป็นในแต่ละพ้ืนที่	 การพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษา	อาทิ	 การเตรียมความพร้อมในด้านอุปกรณ์	 และการพัฒนาทักษะ 
ให้แก่ครูผู ้สอนและนักเรียนส�าหรับรองรับการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทกับภาคการศึกษามากขึ้น	 
รวมทั้ งการสร ้ างความร ่ วมมือ เพื่ อพัฒนาการเ รียน รู ้ และการมีส ่ วนร ่ วมของชุมชนและครอบครั ว	 
การร่วมมือกับ	 EdTech	 startup	 ในการพัฒนาและน�าเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อ
การพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลร้อยละ 10 และสัดส่วนเด็ก
และเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาร้อยละ 10

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

120201

 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น	 ภายใต้ 
การตระหนักรู้ถึงพหุปัญญาท่ีหลากหลายของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท	 รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอาชีพบนฐาน 
พหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม	 โดยปัจจัยสู่ความส�าเร็จท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนาสถานศึกษาที่รองรับ 
การพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญาของผู้สอน	กระบวนการหรือ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน	การจัดท�าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูล
พหุปัญญา	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส�าหรับการส�ารวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามและประเมินผล	 
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา	 อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินงานที่ผ่านมายังม ี
ความท้าทายที่โครงการส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับพหุปัญญาแบบเดิม	 อาทิ	 วิทยาศาสตร์	 กีฬา	 รวมถึงยัง 
ขาดกลไกรองรับการพัฒนาพหุปัญญาด้านอื่น	ๆ	ทั้งระบบ	

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา	การด�าเนินการของหน่วยงานของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายในช่วงปี	 2563	–	2564	
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการด�าเนินการที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นหลัก	 อาทิ	 โครงการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู ้สะเต็มศึกษา	 (STEM	 Education)	 การเพิ่มเติมโรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ในโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีด 
ความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค	 (KOSEN)	 โครงการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเป็นเลิศเฉพาะด้าน	 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา	 (Excellent	 Center)	 
โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน	 โดยการก�าดับดูแลของมหาวิทยาลัย	 (โครงการ	วมว.	ระยะที่	 3)	 
และมีการสนับสนุนความสามารถด้านอื่น	 ๆ	 อีกบางส่วน	 อาทิ	 การด�าเนินโครงการห้องเรียนกีฬา	 โครงการ 
การพัฒนาส�าหรับผู ้เป็นนักกีฬาระดับอุดมศึกษา	 รวมถึงการจัดท�าแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก�าลังคน 
ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ	
 

120201

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย	 ในปัจจุบัน	ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตามพหุปัญญาหลากหลายประเภท	 
โดยในปี	 2563	 มีจ�านวนสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง	 ๆ	 ท้ังส้ิน	 37,806	 แห่ง	 (ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา	แต่ไม่รวมสถานศึกษาเอกชน)	ซึ่ง
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทาง	ประกอบด้วย	 โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป	36,872	แห่ง	 
สถาบันอาชีวศึกษา	 870	แห่ง	 โรงเรียนเน้นกีฬา	 28	แห่ง	 โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์	 18	แห่ง	 และโรงเรียนเน้น
วิทยาศาสตร์	 18	แห่ง	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีการรองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลาย
ทางความสามารถพิเศษระดับหนึ่งแล้ว	อย่างไรก็ตาม	จ�านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามเฉพาะทาง 
ยังมีจ�านวนไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่มา:	สถิติการศึกษาประจ�าปี	2563,	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จ�านวนสถานศึกษาในประเทศไทย จ�าแนกตามจุดเน้นในการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563
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แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 1 

แผนแม่บทย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 2 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (120201) ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ3 
ปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น 4 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและ5 
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลร้อยละ 10 และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและ6 
พัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญาร้อยละ 10 7 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  8 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้การตระหนักรู้ถึงพหุปัญญาที่9 
หลากหลายของมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท 10 
รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนให้เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาอย่างมั่นคงและครอบคลุม โดยปัจจัยสู่11 
ความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาสถานศึกษาที่รองรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา การส่งเสริมความรู้ความ12 
เข้าใจเรื่องพหุปัญญาของผู้สอน กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน การ13 
จัดท าระบบฐานข้อมูลและการบริหารข้อมูลพหุปัญญา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการส ารวจ/คัดกรอง/วัด14 
ระดับ/ติดตามและประเมินผล รวมถึงการสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาพหุปัญญา อย่างไรก็ดี การด าเนินงานที่ผ่าน15 
มายังมีความท้าทายที่โครงการส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับพหุปัญญาแบบเดิม อาทิ วิทยาศาสตร์ กีฬา รวมถึงยังขาด16 
กลไกรองรับการพัฒนาพหุปัญญาด้านอ่ืน ๆ ทั้งระบบ  17 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตามพหุปัญญาหลากหลายประเภท โดยในปี 18 
2563 มีจ านวนสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 37,806 แห่ง (ครอบคลุมโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 
(อปท.) ในการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แต่ไม่รวมสถานศึกษาเอกชน) ซึ่งจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษา20 
เฉพาะทาง ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 36,872 แห่ง สถาบันอาชีวศึกษา 870 แห่ง โรงเรียนเน้นกีฬา 28 21 
แห่ง โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์ 18 แห่ง และโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 18 แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาไทยมีการ22 
รองรับการพัฒนาผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางความสามารถพิเศษระดับหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม จ านวนสถานศึกษาที่23 
จัดการเรียนการสอนตามเฉพาะทางยังมีจ านวนไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ 24 

 25 

120201 
ปี 62 สีแดง 

120201 
ปี 63 สแีดง 

120201 
ปี 64 สีแดง 

จ านวนสถานศึกษาในประเทศไทย จ าแนกตามจดุเน้นในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563  

ที่มา: สถิติการศึกษาประจ าป ี2563, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย 	 ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาที่รองรับพหุป ัญญา 
หลากหลายประเภทและการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตาม	การจัดการเรียน 
การสอนในทางปฏิบัติยังท�าได ้ในลักษณะกระจุกตัวเฉพาะในบางกลุ ่มโรงเรียน	 เนื่องจากมีค ่าใช ้จ ่าย 
ค่อนข้างสูงและแนวโน้มประชากรวัยเรียนที่ลดลงในระยะยาว	นอกจากนี้	 ความรู้ความเข้าใจตามแนวทฤษฎ ี
พหุปัญญาของบุคลากรทางการศึกษาไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้สอนยังคงมีอยู ่ในระดับจ�ากัด	 ประกอบกับ 
ค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยที่มีแนวโน้มในการยกย่องและให้ความส�าคัญกับความเป็นเลิศทางด้าน 
วิชาการเป็นหลัก	 ส ่งผลให้เกิดสถานการณ์การเร ่งเรียนและเรียนหนักเพื่อสนับสนุนไปสู ่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการตามค่านิยมของสังคมตั้งแต่อายุยังน้อย	 โดยขาดการค�านึงถึงความหลากหลายทางพหุปัญญา 
ด้านต่าง	ๆ	 ท่ีเด็กแต่ละคนมีแตกต่างกัน	นอกจากนี้	การติดตามการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
ยังคงขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	 เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน	จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินงานอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่องตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 โดยมุ่งเตรียมความพร้อมทั้งทางด้าน
แหล่งเรียนรู้	 ท้ังสถานศึกษาท่ีส่งเสริมพหุปัญญาและโอกาสในการแสดงความสามารถพิเศษ	ผู้สอน	 (ครูอาจารย์)	 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา	 และสามารถน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ที่ค�านึงถึงศักยภาพ	ความถนัด	และความสนใจของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน	ตลอดจนพัฒนานักการศึกษา 
ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว	 ระบบข้อมูล	 ทั้งระบบฐานข้อมูลพหุปัญญาแห่งชาติที่เชื่อมโยง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และระบบเทคโนโลยีส�าหรับการส�ารวจ	คัดกรอง	วัดระดับ	และติดตามผลผู้เรียน	รวมไปถึง	 
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาพหุปัญญา	 ทั้งนโยบายรัฐบาล	 การสนับสนุนด้านการศึกษา	 และการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ	 ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา	รวมท้ังการปรับเปล่ียนทัศนคติ 
ของผู ้เรียนและผู ้ปกครองว่าผู ้เรียนที่เก่งไม่จ�าเป็นต้องเก่งเฉพาะด้านวิชาการแต่เพียงเท่านั้น	 นอกจากนี	้ 
สถานศึกษาที่มีอยู ่ควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญาที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งขึ้น	 เพื่อลดความจ�าเป็นในการจัดตั้ง
สถานศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
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12การพัฒนาการเรียนรู้
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