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แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 1 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาให้2 
ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยน3 
บทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศ5 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็ม6 
ตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่าง7 
มั่นคง รวมถึงการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานวิจัยในการสร้างสรรค์8 
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ โดยมี 2 9 
เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่  (1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่10 
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี11 
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ (2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตาม12 
ศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  ซึ่งแผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การ13 
พัฒนาการเรียนรู้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ14 
ทรัพยากรมนุษย์อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถใน15 
การแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น16 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย17 
ตามท่ีก าหนดไว้ 18 

 19 
20 

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรียนร้�

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ 120001  21 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะท่ีจ าเป็นของโลกศตวรรษที ่21 สามารถ22 

ในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้23 

อย่างต่อเนื่อง 24 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 25 

1) คะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ26 

วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 470 คะแนน  27 

2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาอยู่อันดับที่ 45 28 

• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากคะแนนการประเมินสมรรถนะ29 

นักเรียนมาตรฐานสากล ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การประเมินในปี 2565 ใช้คะแนนจาก30 

การประเมินครั้งล่าสุด ปี 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 412 คะแนน ซึ่งยังห่างจากค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 31 

2565 คือ 470 คะแนนอยู่ 58 คะแนน อย่างไรก็ตามการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลมีการ32 

ด าเนินการจัดสอบ 3 ปีครั้ง ประกอบกับสถานการณ์ โควิด 19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดสอบการประเมินฯ 33 

ส่งผลให้ไม่มีค่าที่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา 34 

ใช้การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ด้านการศึกษา โดยในปี 2565 35 

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 53 ขยับขึ้น 3 อันดับจากปี 2564 ที่อยู่ในอันดับ 56 อย่างไรก็ตาม ค่าอันดับ36 

ปัจจุบันยังคงห่างค่าเป้าหมายที่อยู่ในปี 2565 ที่ต้องอยู่ในอันดับที่ 45 เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดแล้วยังห่างค่า37 

เป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลให้สถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤติในการบรรลุค่าเป้าหมาย 38 

•• สถานการณ์ ในช่วงปี  2561 – 2565 ภาพรวมคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม39 

มาตรฐานสากลลดลง พิจารณาจากคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ด้านการอ่าน 40 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ผลการประเมินเทียบเคียงจากค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ41 

ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ที่ 37.50 42 

และในปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาอยู่ที่ 34.57 โดยสามารถจ าแนกคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชา ได้แก่ (1) วิชา43 

ภาษาไทย 51.19 คะแนน (2) วิชาภาษาอังกฤษ 31.11 คะแนน (3) วิชาคณิตศาสตร์ 24.47 คะแนน และ (4) 44 

วิชาวิทยาศาสตร์ 34.45 คะแนน นอกจากการพิจารณาจากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแล้วยัง45 

มีการพิจารณาร่วมกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา โดยในปี 46 

2561 และ 2562 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 56 จากท้ังหมด 63 ประเทศ ต่อมาในปี 2563 อันดับได้ถูก47 

ปรับเพ่ิมขึ้นหนึ่งอันดับเป็นอันดับที่ 55 จากทั้งหมด 63 ประเทศ และในปี 2564 อันดับได้ถูกปรับลดลงหนึ่ง48 

อันดับเป็นอันดับที่ 56 จากทั้งหมด 64 ประเทศ อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 อันดับได้ถูกปรับเพ่ิมขึ้น 3 อันดับ 49 

เป็นอันดับที่ 53 จากทั้งหมด 63 ประเทศ  50 

 51 

120001 
ปี 62 สแีดง 

120001 
ปี 63 สีแดง 

 

120001 
ปี 64 สีแดง 

 

120001 
ปี 65 สีแดง 

 

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรียนร้�

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ

 52 
 53 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 ในการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 54 

(12) ประเด็นด้านการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2566 – 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) เป้าหมายระดับประเด็น  55 

คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน56 

การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง57 

ต่อเนื่องได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จากเดิม คะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียน58 

มาตรฐานสากล ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ร่วมกับ อันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน59 

ของประเทศด้านการศึกษาโดยได้มีการยกเลิกตัวชี้วัด คะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 60 

ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และใช้การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ61 

ประเทศด้านการศึกษาเพียงตัวชี้วัดเดียว เนื่องจากคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 62 

เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการค านวณอันดับของ การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการ63 

จัดการนานาชาติ ซึ่งค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2570 ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 40 โดยปัจจุบัน64 

ปี 2565 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 53 ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤติในการบรรลุค่าเป้าหมาย  65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

120001 
ปี 70 สแีดง 

 

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของมัธยมศกึษาช้ันปีที่ 3  

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรียนร้�

รายงานสรุปผลการดำำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
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120002 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 71 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2566 72 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น (Global Talent 73 

Competitiveness Index :GTCI) ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 74 

•• สรุปสถานะการบรรลุเป้าหมายปี 2565 พิจารณาจากคะแนนความสามารถในการแข่งขัน75 

ของประเทศไทยในระดับสากล โดยในปี 2565 มีค่าคะแนน อยู่ที่ 39.23 คะแนน ลดลงจากปี 2564 ที่มี76 

คะแนนอยู่ที่ 45.46 จ านวน 6.69 คะแนนซึ่งท าให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 50.1 คะแนน ซึ่ง77 

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ซึ่ง78 

เป็นดัชนีชี้วัดด้านทรัพยากรมนุษย์เช่นเดียวกัน พบว่า อันดับของประเทศไทยในปี 2565 อยู่ที่อันดับ 45 จาก79 

ทั้งหมด 64 ประเทศที่ได้รับการประเมิน ซึ่งลดลง 3 อันดับจากอันดับ 42 ในปี 2564 จึงส่งผลให้อยู่ในระดับ80 

ใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 81 

• สถานการณ์ในช่วงปี 2561 – 2565 ในภาพรวมคนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ82 

ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาค่อนข้างคงที่ โดยพิจารณาจากค่าในปี 2562 มีคะแนน83 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากล อยู่ที่ 38.62 ซึ่งในปี 2562-2563 คะแนนมีการ84 

เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยมีคะแนน 41.3 และ 45.61 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในปี 2565 คะแนนความสามารถใน85 

การแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลมีการปรับลดลงเหลือ 39.23 คะแนน นอกจากนี้ ยังสามารถ86 

เทียบเคียงกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ในด้านทรัพยากร87 

มนุษย์ โดยในช่วงปี 2561 – 2563 มีอันดับคงที่ในอันดับที่ 43 ซึ่งในปี 2564 มีอันดับเพ่ิมขึ้นหนึ่งอันดับเป็น88 

อันดับที่ 42 แต่ในปี 2565 มีอันดับลดลง 3 อันดับเป็นอันดับที่ 45 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 95 

 96 

 97 

• สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่าเป้าหมายปี 2570 ของแผนแม่บทฯ (12) ประเด็นการ98 

พัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2566 - 2580) (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากเดิมที่99 

ใช้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  (GTCI) ที่ต้องบรรลุ 56.63 คะแนนในปี 100 

120002 
ปี 62 สีเหลือง 

120002 
ปี 63 สีเหลือง 

120002 
ปี 64 สีเหลือง 

120002 
ปี 65 สีเหลือง 

Global Talent Competitiveness Index 

ที่มา: Global Talent Competitiveness Index, Adecco Group 

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรียนร้�
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2570 เป็นสัดส่วนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการส่งต่อการพัฒนาตาม101 

ศักยภาพหรือพหุปัญญา ต่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด โดยต้องบรรลุ102 

ร้อยละ 60 ในปี 2570 เพ่ือให้สามารถสะท้อนตามเป้าหมายที่ให้คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม103 

ความถนัดและความสามารถของพุปัญญามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 104 

อยู่ในระหว่างการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล โดยจะมีข้อมูลพร้อมใช้งานภายในปี 2566 105 

 106 

 107 

 108 

จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน109 

ในห้องเรียนได้ และปัญหาการขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่110 

แตกต่างกัน จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทระดับประเด็น (12) การ111 

พัฒนาการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ความพร้อมด้านทรัพยากรของโรงเรียนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกล คุณภาพ112 

ของครูผู้สอน ทักษะการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อดิจิทัล ต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ 113 

อาทิ ระบบออนไลน์ ระบบดาวเทียมซึ่งยังคงมีข้อจ ากัดในด้านความพร้อมของอุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะใน114 

ครัวเรือนยากจนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้  และ (2) ความ115 

เข้าใจและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา สังคมยังมีค่านิยมให้ความส าคัญกับความเป็น116 

เลิศด้านวิชาการ ขาดความเข้าใจถึงความหลากหลายของพหุปัญญาของเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน รวมถึงยัง117 

ขาดการจัดเก็บข้อมูลและตัวชี้วัดที่สะท้อนเป้าหมายของพหุปัญญาได้อย่างชัดเจน 118 

 119 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย ซึ่งมี120 

สถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 121 

 122 

 123 
 124 

 125 

 126 

 127 

 128 

 129 

 130 

 131 

120101 120201 

 

 

Y2 

Y1 

120001 เป้าประเด็น 

เป้าแผนย่อย 

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าประเด็น (Y2) 

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ าปี 2565 

120002 

120002 
ปี 70 ไม่มีคะแนน 

 

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรียนร้�
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 132 

 133 

 134 

คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก135 

ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 136 

พ.ศ. 2565 ได้แก่ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติร้อยละ 50 137 

อัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน138 

ลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80 139 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และ140 

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ค่อนข้างคงที่ พิจารณาจากการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง141 

วิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ142 

ครู พ.ศ. 2563 ทดแทนตัวชี้วัดสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน143 

นานาชาติ โดยได้มีการด าเนินการให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ ผ่านเกณฑ์144 

การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจ านวน 4 วิชา ดังนี้  (1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ145 

สื่อสาร จ านวน 28,551 คน  (2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 9 ,910 คน  (3) วิชาการใช้146 

เทคโนโลยีดิจิทั ล เพ่ือการศึกษา จ านวน 23 ,136 คน  และ (4) วิชาชีพครู  จ านวน 15 ,232 คน  147 

ในส่วนของอัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ในแต่ละกลุ่ม148 

โรงเรียน ในปี 2565 สะท้อนจากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 149 

ปี 2564 พบว่า ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างใน150 

ด้านคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก  นอกจากนี้อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ151 

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปี 2565 พบว่า ในปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 69.5 ซึ่ งอัตราการเข้า152 

เรียนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 68.6 ยังคงห่างจากค่า153 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุร้อยละ 80 อยู่ ร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้อยู่ใน154 

ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 155 

 156 

 157 

 158 

 159 

 160 

 161 

 162 

 
2563 

120101 
2562 2564 2565 
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คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลก135 

ศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 136 

พ.ศ. 2565 ได้แก่ สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติร้อยละ 50 137 

อัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน138 

ลดลงร้อยละ 20 และอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 80 139 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมคนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้และ140 

ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 ค่อนข้างคงที่ พิจารณาจากการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง141 

วิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ142 

ครู พ.ศ. 2563 ทดแทนตัวชี้วัดสัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน143 

นานาชาติ โดยได้มีการด าเนินการให้มีการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้ ผ่านเกณฑ์144 

การทดสอบและประเมินฯ ดังกล่าว ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจ านวน 4 วิชา ดังนี้  (1) วิชาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ145 

สื่อสาร จ านวน 28,551 คน  (2) วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จ านวน 9 ,910 คน  (3) วิชาการใช้146 

เทคโนโลยีดิจิทั ล เพ่ือการศึกษา จ านวน 23 ,136 คน  และ (4) วิชาชีพครู  จ านวน 15 ,232 คน  147 

ในส่วนของอัตราความแตกต่างของคะแนนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ในแต่ละกลุ่ม148 

โรงเรียน ในปี 2565 สะท้อนจากคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 149 

ปี 2564 พบว่า ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามกลุ่มโรงเรียนจะยังคงพบความแตกต่างใน150 

ด้านคุณภาพการศึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ยังคงมีอยู่อย่างมาก  นอกจากนี้อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ151 

มัธยมศึกษาตอนต้น โดยในปี 2565 พบว่า ในปี 2564 มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 69.5 ซึ่ งอัตราการเข้า152 

เรียนเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีอัตราการเข้าเรียนอยู่ที่ร้อยละ 68.6 ยังคงห่างจากค่า153 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุร้อยละ 80 อยู่ ร้อยละ 10.5 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้ง 3 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้อยู่ใน154 

ระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย 155 
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ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา  เพื่อประโยชน์ใน165 

การพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น ก าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 166 

ได้แก่ สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา  เพ่ือ167 

พัฒนาพหุปัญญารายบุคคล และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 168 

อยู่ที่ร้อยละ 10 169 

สถานการณ์ในช่วงปี 2561-2565 ภาพรวมประเทศไทยมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุ170 

ปัญญา ยังขาดความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตาม171 

ศักยภาพ โดยพิจารณาจากสัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมี172 

การจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล เทียบเคียงโดยใช้จ านวนโรงเรียน จ าแนกตามจุดเน้นการ173 

สอน โดยในปี 2564 มีจ านวนสถานศึกษาภายใต้สังกัดต่าง ๆ ทั้งสิ้น 37 ,648 แห่ง (ครอบคลุมโรงเรียนสังกัด174 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา แต่ไม่รวมสถานศึกษาเอกชน) ซึ่งจัด175 

การศึกษาทั้งด้านวิชาการและการศึกษาเฉพาะทาง ประกอบด้วย โรงเรียนสามัญศึกษาทั่วไป 36 ,712 แห่ง 176 

(โรงเรียนดุริยางค์ 3 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านวิชาชีพเฉพาะทางกว่า 100 แห่ง) สถาบัน177 

อาชีวศึกษา 872 แห่ง โรงเรียนเน้นกีฬา 28 แห่ง โรงเรียนเน้นนาฏศิลป์  18 แห่ง (โรงเรียนช่างศิลป์ 3 แห่ง) 178 

และโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ 18 แห่ง โดย จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางยังมีจ านวน179 

ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญ และสัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตาม180 

ศักยภาพ/พหุปัญญา ไม่มีการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้ง 2 ตัวชี้วัดร่วมกัน จึงส่งผลให้สถานการณ์อยู่ใน181 

ระดับวิกฤติในการบรรลุค่าเป้าหมาย  182 

 183 

 184 
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การป้ฏิิรูป้กระบวนการเร่ยนรู้ท่�ต้อบสนองต้่อการเป้ลุ่�ยนแป้ลุงในศต้วรรษท่� 21

สัดัส่วนค่รูผ่านการทดัสอบสมรรถนะรายสาขาในระดัับสูงต้ามมาต้รฐาน
นานาชาต้ิร้อยลุะ 50 อัต้ราค่วามแต้กต้่างของค่ะแนน PISA 
ในแต้่ลุะกลุุ่มโรงเร่ยนลุดัลุงร้อยลุะ 20 แลุะอัต้ราการเข้าเร่ยนสุทธิิ
ระดัับมัธิยมศึกษาต้อนต้้นร้อยลุะ 80

ค่นไทยไดั้รับการศึกษาท่�ม่คุ่ณภาพต้ามมาต้รฐาน ม่ทักษะการเร่ยนรู้ 
แลุะทักษะท่�จำำาเป้็นของโลุกศต้วรรษท่� 21 สามารถเข้าถึงการเร่ยนรู้
อย่างต้่อเน่�องต้ลุอดัช่วิต้ดั่ขึ�น

	 การปฏิิรูปกระบวนการเรียนรู�ที่ี�ตอบสนอง
ต่อการเปลีี่�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�	21	โดยมุ่่่งเน�นการ
พััฒนาแลี่ะยกระดับระบบการศึกษาแลี่ะการเรียนรู�
ให้�สอดรับกับความุ่เปลีี่�ยนแปลี่งแลี่ะทัี่กษะทีี่�จำเป็น
ตั�งแต่ระดับปฐมุ่วัยจนถึึงอ่ดมุ่ศึกษา	ผ่่านกระบวนการ
เรียนรู�โดยใช้�ฐานความุ่รู�แลี่ะระบบคิดในลี่ักษณะสห้
วิที่ยาการ	พััฒนาระบบการเรียนรู�	 เช้ิงบูรณาการที่ี�
เน�นการลี่งมุ่ือปฏิิบัติ	 มีุ่การสะที่�อนความุ่คิด	ที่บที่วน
ไตร่ตรอง	การสร�างผู่�เรียนให้�สามุ่ารถึกำกับการเรียนรู� 
ของตนได�	เปลี่ี�ยนโฉมุ่บที่บาที่	“ครู”	ให้�เป็นครูย่คให้มุ่่ 
ที่ำห้น�าทีี่�กระต่�น	 สร�างแรงบันดาลี่ใจ	 แนะนำวิธีี
เรียนรู�ออกแบบกิจกรรมุ่แลี่ะสร�างนวัตกรรมุ่การ
เรียนรู�ให้�ผู่�เรียน	 แลี่ะมุ่ีบที่บาที่เป็นนักวิจัยพััฒนา
กระบวนการเรียนรู�เพัื�อผ่ลี่สัมุ่ฤที่ธีิ�ของผู่�เรียน	รวมุ่ถึึง 
การพััฒนาระบบการเรียนรู�ตลี่อดช้ีวิต	 โดยปัจจัย
สำคัญห้ลี่ักสู่ความุ่สำเร็จ	 ได�แก่	การพััฒนาห้ลัี่กสูตร
การจัดการศึกษา	 ให้�มุ่ีมุ่าตรฐานห้ลี่ักสูตรแกนกลี่าง
ที่่กระดับแลี่ะที่่กประเภที่	 มีุ่ห้ลี่ักสูตรฐานสมุ่รรถึนะ

ที่ี�ตอบโจที่ย์ความุ่ต�องการของผู่�เรียนแลี่ะประเที่ศ
ห้ลี่ักสูตรมีุ่ความุ่ยืดห้ย่่นสอดคลี่�องกับความุ่ต�องการ
ของผู่�เรียนที่่กช้่วงวัย	มุ่ีการประกันค่ณภาพัจัดการ
ศึกษา	 มีุ่ห้ลี่ักสูตรการศึกษาต่อเนื�องสอดคลี่�องกับ
การประกอบอาช้ีพั	พััฒนาครูผู่�สอน	 ให้�เป็นผู่�สอน
ย่คให้มุ่่ที่ี�มุ่ีที่ักษะการจัดการเรียนรู�ในศตวรรษทีี่�	 21	
แลี่ะผ่ลี่ิตครู	 อัตรากำลี่ังครู	 /ผู่�สอนที่ี�ตอบสนองต่อ
ความุ่ต�องการของประเที่ศ	มุ่ีระบบการประเมุ่ินครูที่ี�
เน�นผ่ลี่ลัี่พัธี์จากผู่�เรียนเป็นห้ลัี่ก	พััฒนารูปแบบแลี่ะ
ระบบการเรียนรู�สนับสน่นการใช้�ดิจิที่ัลี่เพัื�อการศึกษา	
ส่งเสริมุ่รูปแบบการเรียนการสอนทีี่�เน�นการลี่งมุ่ือ
ปฏิิบัติแลี่ะทัี่กษะอาชี้พั	 มีุ่กิจกรรมุ่พััฒนาผู่�เรียนทีี่�
ห้ลี่ากห้ลี่าย	แลี่ะสอดคลี่�องกับการเรียนรู�ของผู่�เรียน
ในแต่ลี่ะช้่วงวัย	พััฒนาการจัดการศึกษาทีี่�มุ่ีค่ณภาพั
ตามุ่มุ่าตรฐานการศึกษาของช้าติ	รวมุ่ถึึงพััฒนาสภาพั
แวดลี่�อมุ่ที่ี�เอื�อต่อการเรียนรู�	อาที่ิ	การสร�างเครือข่าย
ความุ่ร่วมุ่มุ่ือ	 เพัื�อพััฒนาการเรียนรู�จากที่่กภาคส่วน	
แลี่ะการมุ่ีส่วนร่วมุ่ของช้่มุ่ช้นแลี่ะครอบครัว	

120101

ป้ี
2565
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	 ในห้�วง	 5	 ปีที่ี�ผ่่านมุ่าพับว่า	 มุ่ีสถึานะการ
พััฒนาในระดับคงทีี่�	พัิจารณาจากตัวช้ี�วัดอัตราการ
เข�าเรียนส่ที่ธีิระดับมุ่ัธียมุ่ศึกษาตอนต�น	 ในปี	 2564	
อยู่ทีี่�ร�อยลี่ะ	 69.5	 เพัิ�มุ่ขึ�นจากร�อยลี่ะ	 69.4	 ในปี
2563	 แต่ยังคงค่อนข�างห่้างจากเป้าห้มุ่ายทีี่�ตั�งไว�	 
ที่ี�ต�องบรรลี่่ร�อยลี่ะ	80	ในปี	2565	รวมุ่ที่ั�งอัตราความุ่
แตกต่างของคะแนน	PISA	 ในแต่ลี่ะกล่่ี่มุ่โรงเรียนทีี่�
ต�องลี่ดลี่งร�อยลี่ะ	20ในปี	2565	เนื�องจากในปี	2564	
ยังไมุ่่ได�มุ่ีการที่ดสอบ	PISA	ซึ่ึ�งยังคงต�องใช้�ผ่ลี่คะแนน
PISA	2018	ซึ่ึ�งคะแนนภาพัรวมุ่คะแนนลี่ดลี่งจากปี 
2015	 แลี่ะห้ากพัิจารณาอัตราความุ่แตกต่างของ
คะแนน	 PISA	 ในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียนระห้ว่างกลี่่่มุ่
โรงเรียนที่ี�มุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยมุ่ากที่ี�ส่ดแลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียน
ที่ี�มุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยน�อยที่ี�ส่ด	พับว่า	มุ่ีความุ่แตกต่างกัน 
มุ่ากขึ�น	 อย่างไรก็ตามุ่	 ห้ากพัิจารณาเที่ียบเคียง 
เพัิ�มุ่เติมุ่จากผ่ลี่การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติ
ขั�นพัื�นฐานมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	3	ปี	2564	พับว่า	คะแนน
เฉลีี่�ยในที่่กวิช้าลี่ดลี่งจาก	36.03	 ในปี	 2563	 เป็น
34.57	 คะแนน	 แลี่ะห้ากจำแนกผ่ลี่คะแนนการ
ที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติตามุ่กลี่่่มุ่โรงเรียน
จะยังคงพับความแตกต่างในด้้านคุณภาพการ
ศึึกษาของแต่ละกลุ่มโรงเรียนที่ี�ยังคงมีอย่่อย่างมาก 
โดยระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	 กลี่่่มุ่โรงเรียนที่ี�มุ่ี
คะแนนสูงทีี่�ส่ดในที่่กรายวิช้ายังคงเป็นกล่่ี่มุ่โรงเรียน
จ่ฬาภรณ์มุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยมุ่ากกว่า	 50	 คะแนนใน 
ที่่กวิช้า	 โดยมุ่ีคะแนนเพัิ�มุ่ขึ�นในวิช้าคณิตศาสตร์แลี่ะ
วิที่ยาศาสตร์รองลี่งมุ่าคือโรงเรียนสังกัดกระที่รวง
การอ่ดมุ่ศึกษา	 วิที่ยาศาสตร์	 วิจัยแลี่ะนวัตกรรมุ่
(กล่่ี่มุ่โรงเรียนสาธีิ)	 ซึ่ึ�งมีุ่คะแนนเฉลีี่�ยทีี่�ลี่ดลี่งจากปี
ก่อนห้น�า	 โดยมุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยวิช้าคณิตศาสตร์ลี่ดลี่ง
จนต�ำกว่าร�อยลี่ะ	50	(45.22	คะแนน)	ขณะที่ี�โรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมุ่การการศึกษาขั�นพัื�นฐาน
ที่ี�มุ่ีวัตถึ่ประสงค์เพัื�อสร�างโอกาสในการเข�าถึึงการ
ศึกษาอย่างเที่่าเที่ียมุ่	มุ่ีโรงเรียนครอบคล่ี่มุ่นักเรียน
มุ่ากที่ี�ส่ด	 โดยคะแนนเฉลี่ี�ยวิช้าภาษาไที่ยมุ่าก

ที่ี�ส่ด(52.13	คะแนน)	 โดยวิช้าอื�น	ๆ	คะแนนต�ำกว่า 
ร�อยลี่ะ	 50	 ขณะที่ี�กลี่่่มุ่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
พัระพั่ที่ธีศาสนาแห่้งช้าติ	 โรงเรียนสังกัดสำนัก
บริห้ารงานการศึกษาพัิเศษ	 แลี่ะโรงเรียนสังกัด
กองบัญช้าการตำรวจตระเวนช้ายแดนเป็นกลี่่่มุ่ที่ี�มุ่ี
คะแนนเฉลี่ี�ยต�ำส่ด	โดยมุ่ีคะแนนเฉลี่ี�ยใน	3	วิช้าห้ลี่ัก 
คือ	วิช้าคณิตศาสตร์วิที่ยาศาสตร์	แลี่ะภาษาอังกฤษ 
ต�ำกว่าร�อยลี่ะ	 30	 คะแนน	 สะที่�อนถึึงค่ณภาพั 
การศึกษาที่ี�ยังมุ่ีความุ่แตกต่างกันมุ่ากในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่ 
โรงเรียน	 ซึ่ึ�งเป็นประเด็นที่ี�ต�องเร่งพััฒนาค่ณภาพั
การศึกษาให้�ดีขึ�นต่อไปรวมุ่ถึึงตัวช้ี�วัดการที่ดสอบ
แลี่ะประเมิุ่นสมุ่รรถึนะที่างวิช้าช้ีพัครู	 ด�านความุ่รู� 
แลี่ะประสบการณ์วิช้าช้ีพัเพืั�อขอรับใบอน่ญาต
ประกอบวิช้าช้ีพัครู	 ตามุ่มุ่าตรฐานวิช้าช้ีพัครู	
พั.ศ.	 2563	 ซึ่ึ�งสะที่�อนที่ดแที่นตัวช้ี�วัดสััด้สั่วนคร่
ผ่่านการที่ด้สัอบสัมรรถนะรายสัาขาในระดั้บสั่ง 
ตามมาตรฐานนานาชาติ	 โดยได�มีุ่การดำเนินการ 
ให้�มุ่ีการที่ดสอบฯ	ครั�งทีี่�	 1	 ในช้่วงเดือนก่มุ่ภาพัันธ์ี	
2 5 6 5 	 โ ด ยมุ่ี ผู่� ผ่่ า น เ กณฑ์์ ก า รที่ดสอบแลี่ะ
ประเมุ่ินฯ	 ดังกลี่่าว	 ในแต่ลี่ะวิช้า	 ซึ่ึ�งมุ่ีจำนวน
4	วิช้าดังนี�	 1)	 วิช้าการใช้�ภาษาไที่ยเพืั�อการสื�อสาร
จำนวน	28,551	คน	2)	วิช้าการใช้�ภาษาอังกฤษเพัื�อ
การสื�อสาร	จำนวน	9,910	คน	3)	วิช้าการใช้�เที่คโนโลี่ยี
ดิจิที่ัลี่เพัื�อการศึกษา	 จำนวน	 23,136	 คน	 แลี่ะ
4)	 วิช้าช้ีพัครู	 จำนวน	 15,232	 คน	 แลี่ะขณะนี�
อยู่ ระห้ว่างการดำเนินการจัดการที่ดสอบแลี่ะ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

120101

อัตราการเข้าเรียนสัุที่ธิระด้ับมัธยมศึึกษาตอนต้น

ที่ี�มุ่า	:	การสำารวจภาวะเศรษฐกิจแลี่ะสังคมุ่ของครัวเรือน	สำานักงาน
สถึิติแห้่งช้าติ	ประมุ่วลี่ผ่ลี่โดย	กองพััฒนาข�อมุู่ลี่แลี่ะตัวช้ี�วัดสังคมุ่	สศช้.

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรีย่นร้�
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120101

	 ห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวข�องได�ร่วมุ่กันดำเนินการ
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้้าหมายตาม
ยทุี่ธศึาสัตร์ชาติป้ระจำปี้งบป้ระมาณ พ.ศึ. 2565	เพัื�อ
มุ่่่งยกระดับที่ักษะครูผู่�สอนแลี่ะกระบวนการจัดการ
เรยีนรู�เพัื�อเสริมุ่สร�างทัี่กษะสำห้รับศตวรรษทีี่�	21	โดยให้�
ความุ่สำคญักับการพัฒันาศกัยภาพัครแูลี่ะกระบวนการ
เรยีนรู�เพืั�อยกระดับคณ่ภาพัการศึกษา	อาที่	ิโครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนร่้ตามที่ักษะศึตวรรษที่ี�
21	 โครงการพััฒนาศักยภาพัครูแกนนำแลี่ะบ่คลี่ากร
ที่างการศึกษาเพัื�อขยายผ่ลี่การให้�บริการวิช้าการด�าน
ห้ลี่กัสตูร	สื�อแลี่ะกระบวนการจัดการเรยีนรู�	โครงการ
ป้รับการเรียนเป้ลี�ยนการสัอนของคร่วิที่ยาศึาสัตร์ 
คณติศึาสัตร์เที่คโนโลย ีและสัะเตม็ศึกึษา โครงการเพิ�ม
ศึกัยภาพครใ่ห้มสีัมรรถนะของครย่คุใหม่สัำหรบัการ
เรยีนร่ศ้ึตวรรษทีี่� 21	โครงการพัฒันาสมุ่รรถึนะวชิ้าช้พีั
ครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการศึกษา	ประจำปีงบประมุ่าณ	 
พั.ศ.	 2565	 โครงการขับเคลี่ื�อนแผ่นการศึกษาแห่้ง
ช้าติแลี่ะแผ่นปฏิิรูปประเที่ศด�านการศึกษาเพัื�อพััฒนา
แลี่ะเสริมุ่สร�างศักยภาพัมุ่น่ษย์	 โครงการศึกษาแลี่ะ
พััฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบมีุ่ส่วนร่วมุ่เพัื�อ

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

เพัิ�มุ่ประสทิี่ธีภิาพัการจดัการเรยีนรู�ตามุ่แผ่นการปฏิริปู
ประเที่ศด�านการศึกษา	 (Innovations	 For	 Thai	 
Education	 :	 IFTE	 )	 นวัตกรรมุ่ที่างการศึกษาเพัื�อ
พัฒันาการศึกษาไที่ย	แลี่ะโครงการส่ังเสัริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์	 รวมุ่ถึึงการดำเนินโครงการใน 
การส่งเสริมุ่การเรียนรู�ตลี่อดช้ีวิตอาที่ิ	 โครงการ
ศึกษาแลี่ะพััฒนาระบบการเรียนรู�ที่ี�ตอบสนองการ
เปลี่ี�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�	 21	 เพืั�อพััฒนาศักยภาพั
ของคนไที่ยที่่กช่้วงวัย	 โครงการขับเคลี่ื�อนการผ่ลี่ิต
แลี่ะพััฒนาที่รัพัยากรมุ่น่ษย์ให้�มุ่ีศักยภาพั	 รองรับ 
การพััฒนาประเที่ศแลี่ะการเปลีี่�ยนแปลี่งในที่่กมิุ่ติ
ห้�องเรียนเสมุ่ือนจริงบนแพัลี่ตฟอร์มุ่การเรียนรู�แบบ
ดจิทิี่ลัี่	สำห้รบัการปฏิริปูกระบวนการเรยีนรู�ที่ี�ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ี�ยนแปลี่งในศตวรรษที่ี�	21	ของคนที่ก่ช่้วงวยั
โครงการพัฒันาระบบการเรยีนรู�แนวให้มุ่่ในช้มุ่่ช้นเพัื�อ
รองรับสังคมุ่ผู่�สูงอาย่ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนร่้สัาธารณะออนไลน์ของป้ระเที่ศึไที่ย  
Public Learning Portal	แลี่ะโครงการ	“แพัลี่ตฟอร์มุ่
การเรยีนรู�ตลี่อดช้วีติสำห้รบัคนที่ก่ช่้วงวยั”

ประเมิุ่นสมุ่รรถึนะที่างวิช้าชี้พัครู	 ครั� ง ทีี่� 	 2	 ที่ั� งนี� 	 เมุ่ื� อ พิัจารณาอัตราการเข้าเรียนสัุที่ธิระด้ับ
มัธยมศึึกษาตอนต้น	 มุ่ีค่าเพัิ�มุ่ขึ�นเลี่็กน�อย	 ประกอบกับผ่ลการที่ด้สัอบที่างการศึึกษาระดั้บชาติ
ขั�นพ่�นฐานมัธยมศึึกษาป้ีที่ี�  3 ป้ี  2564 	 ซึ่ึ� งสะที่�อนเที่ียบเคียงอัตราความุ่แตกต่างของคะแนน
PISA	 ในแต่ลี่ะกล่่ี่มุ่โรงเรียน	พับว่ามุ่ีค่าลี่ดลี่งเลี่็กน�อย	 จึงส่งผ่ลี่ให้�อยู่ในระดับใกลี่�เคียงในการบรรลี่่เป้าห้มุ่าย
2	ที่ั�งนี�	 เมุ่ื�อพัิจารณาอัตราการเข�าเรียนส่ที่ธีิระดับมุ่ัธียมุ่ศึกษาตอนต�น	มุ่ีค่าเพัิ�มุ่ขึ�นเลี่็กน�อย	ประกอบกับผ่ลี่ 
การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�นพัื�นฐานมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	 ปี	2564	ซึ่ึ�งสะที่�อนเทีี่ยบเคียงอัตราความ 
แตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน	พับว่ามุ่ีค่าลี่ดลี่งเลี่็กน�อย	จึงส่งผ่ลี่ให้�อยูใ่นระด้ับใกล้เคียงใน
การบรรลุเป้้าหมาย

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรีย่นร้�
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 ห้น่วยงานทีี่�เกี�ยวข�องควรเร่งดำเนินการปฏิรูิป
ระบบการเรยีนรู�	การจดักจิกรรมุ่ที่างวิช้าการ	กจิกรรมุ่
ที่างกายแลี่ะจติใจที่ี�ห้ลี่ากห้ลี่ายสอดคลี่�องกบัการเรยีน
รู�ของผู่�เรียนในแต่ลี่ะช่้วงวัย	 เพัื�อฟ้�นฟูภาวะการการ
เรียนรู�ที่ี�ถึดถึอยของนักเรียน	 โดยเฉพัาะในกลี่่่มุ่เด็ก
นกัเรียนทีี่�ยากจนแลี่ะด�อยโอกาส	รวมุ่ทัี่�งพัฒันาระบบ
ติดตามุ่เด็กที่ี�ห้ลี่่ดออกนอกระบบการศึกษา	แลี่ะกลี่่่มุ่
เดก็ที่ี�มุ่คีวามุ่เสี�ยง	รวมุ่ที่ั�งมุ่มีุ่าตรการในการป้องกนัการ
ห้ลี่่ดนอกระบบของเด็กนักเรียน	 ส่งเสริมุ่การพััฒนา
ที่ักษะด�านดิจิที่ัลี่ให้�แก่ครูแลี่ะนักเรียนซึ่ึ�งเป็นที่ักษะ
ที่ี�สำคัญในศตวรรษทีี่�	 21	 ผ่่านพััฒนาโครงสร�างพัื�น
ฐานด�านเที่คโนโลี่ยสีารสนเที่ศ	อาที่	ิการเตรยีมุ่ความุ่
พัร�อมุ่ในด�านอ่ปกรณ์การเรยีน	แลี่ะสญัญาณเครือข่าย
อนิเที่อร์เนต็	แลี่ะการพัฒันาที่กัษะด�านดจิทิี่ลัี่ให้�แก่ครู 
ผู่�สอนแลี่ะนกัเรยีนสำห้รบัรองรบัการเรยีนรู�ผ่่านดจิทิี่ลัี่
ที่ี�เข�ามุ่ามุ่ีบที่บาที่กับภาคการศึกษามุ่ากขึ�น	 แลี่ะ
เป็นการรองรับการเรียนรู�ในช่้วงวิกฤตจากโรคระบาด
ในอนาคตได�	 รวมุ่ถึึงการพััฒนาสมุ่รรถึนะครูแลี่ะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่าย

บ่คลี่ากรที่างการศึกษา	 โดยใช้�เที่คโนโลี่ยีแลี่ะดิจิที่ัลี่
เป็นเครื�องมุ่อืในการพัฒันาที่ั�งระบบ	แลี่ะเร่งดำเนินการ
ที่ดสอบสมุ่รรถึนะครูรายสาขาทีี่�สามุ่ารถึเทีี่ยบเคียง
กับมุ่าตรฐานสากลี่ได�ให้�มุ่ากขึ�น	 โดยเฉพัาะครูที่ี�อยู่
ในระบบการศึกษาอยู่แลี่�วเพัื�อประกันค่ณภาพัของครู
แลี่ะพััฒนาครผูู่�สอนไปสู่การเป็นครยูค่ให้มุ่่แลี่ะสะที่�อน
ค่ณภาพัของครูได�อย่างช้ัดเจน	 การวิจัยแลี่ะสร�าง 
องค์ความุ่รู�ด�านการจัดการศึกษา	 แลี่ะควรขยายผ่ลี่
ระบบการศึกษาทีี่�มุ่ีค่ณภาพัไปให้�ที่ั�วถึึงผ่่านกลี่ไก
ต่าง	ๆ	 เพัื�อลี่ดความุ่เห้ลี่ื�อมุ่ลี่�ำด�านค่ณภาพัการศึกษา	
อาทิี่	การจับคู่โรงเรียนพัี�เลี่ี�ยง	การกระจายที่รัพัยากร
ที่างการศึกษาในเรื�องการจัดสรรครูแลี่ะการผ่ลี่ิตครู
ที่ี�มุ่ีค่ณภาพัให้�ไปสอนในที่�องถึิ�น	การสนับสน่นเครื�อง
มุ่ือการเรียนการสอนที่ี�สอดคลี่�องกับความุ่จำเป็น
ในแต่ลี่ะพัื�นที่ี�	 รวมุ่ที่ั�งการสร�างความุ่ร่วมุ่มุ่ือกับกับ 
ภาคเอกช้น	ช้มุ่่ช้น	แลี่ะครอบครวั	เพัื�อพัฒันาการเรยีน
รู�ที่ี�มุ่ปีระสทิี่ธีภิาพั	

120101

	 แมุ่�ว่าการดำเนนิการปฏิริปูกระบวนการเรยีน
รู�ที่ี�ตอบสนองต่อการเปลี่ี�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�	21	 มีุ่
ความุ่ก�าวห้น�าผ่่านการดำเนินงานในห้ลี่ายโครงการ	
อย่างไรกต็ามุ่	สถึานการณ์การแพัร่ระบาดของเช้ื�อไวรสั 
โคโรน่า	19	เป็นประเด็นที่�าที่ายต่อการบรรล่ี่เป้าห้มุ่าย 
ก่อให้�เกิดผ่ลี่กระที่บต่อด�านการศึกษาแลี่ะต่อตัวนักเรียน
โดยตรงโดยมีุ่เด็กนักเรียนจำนวนมุ่ากเกิดภาวะการ
เรียนรู�ที่ี�ถึดถึอย	 รวมุ่ถึึงปัญห้าการพััฒนาที่างกาย 
แลี่ะที่างจิตใจ	จากการเรียนออนไลี่น์ในช่้วงที่ี�ผ่่านมุ่า 
เนื�องจากความุ่พัร�อมุ่ของที่รัพัยากร/อ่ปกรณ์ในการ
เรียนรู�	ความุ่พัร�อมุ่ของผู่�เรียน	สภาพัแวดลี่�อมุ่ในการ
เรยีน	แลี่ะความุ่พัร�อมุ่ของครูผู่�สอน	รวมุ่ทัี่�งปัญห้าการ
ห้ลี่่ดออกนอกระบบการศึกษา	 โดยเฉพัาะในช่้วงช้ั�น 
รอยต่อ	 (ประถึมุ่ศึกษาปีที่ี�	 6	แลี่ะมัุ่ธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3) 

ในกลี่่่มุ่เด็กนักเรียนจากครัวเรือนยากจน	 ซึ่ึ�งจาก
ข�อมุู่ลี่จากกองที่่นเพืั�อความุ่เสมุ่อภาคที่างการศึกษา	
ปี	 2564	 ชี้�ให้�เห้็นว่า	 ปัจจ่บันมุ่ีนักเรียนยากจนแลี่ะ 
ด�อยโอกาส	1.9	ลี่�านคน	ที่ี�มุ่โีอกาสห้ล่ี่ดจากระบบการ
ศึกษา	โดยจากสถึานการณ์โควิด	19	ที่ำให้�มุ่ีนักเรียน
ยากจนเพิั�มุ่ขึ�นถึึง	 3	 แสนคน	 ขณะที่ี�กระบวนการ
เรียนรู�ที่ี�ตอบสนองต่อการเปลีี่�ยนแปลี่งในศตวรรษทีี่�
21	 ยังมุ่ีความุ่ที่�าที่ายที่ี�สำคัญในรูปแบบเดิมุ่	 อาที่ิ	 
ความุ่พัร�อมุ่ด�านที่รพััยากรของโรงเรยีนโดยเฉพัาะในเขต
พัื�นที่ี�ห่้างไกลี่	สมุ่รรถึนะของครผูู่�สอนสูก่ารเป็นครยูค่ให้มุ่่ 
การขาดข�อมุู่ลี่ที่ี�สามุ่ารถึสะที่�อนค่ณภาพัของผู่�สอน
ในระบบรวมุ่ถึึงระบบการเรียนรู�ตลี่อดชี้วิตทีี่�เอื�อต่อ 
การเรยีนรู�ของประช้าช้นที่ก่กลี่่มุ่่

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรีย่นร้�

ราย่งานสรุปผลการดำำาเนินการตาม่ยุ่ทธศาสตร์ชาติ ประจำำาปี 2565
593



 

	 แผ่นแมุ่่บที่ประเด็น	(12)	การพััฒนาการเรียน
รู�	 (พั.ศ.2566-2580)	 (ฉบับแก�ไขเพัิ�มุ่เติมุ่)	 เป้าห้มุ่าย 
แผ่นแมุ่่บที่ย่อยคนไที่ยได�รับการศึกษาที่ี�มุ่ีค่ณภาพั
ตามุ่มุ่าตรฐาน	มุ่ีที่ักษะการเรียนรู�	แลี่ะที่ักษะที่ี�จำเป็น
ของโลี่กศตวรรษทีี่�	 21	 สามุ่ารถึเข�าถึึงการเรียนรู�
อย่างต่อเนื�องตลี่อดชี้วิตดีขึ�น	 ได�มีุ่การปรับเปลีี่�ยน
ตัวช้ี�วัด	จาก	 เดิมุ่	3	ตัวช้ี�วัด	 ได�แก่	 (1)	 สัดส่วนครู
ผ่่านการที่ดสอบสมุ่รรถึนะรายสาขาในระดับสูง
ตามุ่มุ่าตรฐานนานาช้าติ	 (2)	 อัตราความุ่แตกต่าง
ของคะแนน	 PISA	 ในแต่ลี่ะกลี่่่มุ่โรงเรียน	 แลี่ะ 
(3)	 อัตราการเข�าเรียนส่ที่ธิีระดับมัุ่ธียมุ่ศึกษาตอนต�น
เป็น	 เห้ลี่ือเพัียง	 เห้ลี่ือ	2	 ตัวช้ี�วัดได�แก่	 (1)	 ดัช้นีการ
พััฒนาครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการศึกษาให้�มุ่ีค่ณภาพั
แลี่ะ	 (2)	 สัดส่วนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�
3	 ที่ี�มุ่ีผ่ลี่การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�น 
พัื�นฐานร�อยลี่ะ	50	ขึ�นไปของคะแนนเต็มุ่ใน	4	วิช้าห้ลี่ัก 
ได�แก่	 (1)	 วิช้าภาษาไที่ย	 (2)	 วิช้าภาษาอังกฤษ(3)	
วิช้าคณิตศาสตร์ 	 แลี่ะ	 (4)	 วิช้าวิที่ยาศาสตร์
ต่อจำนวนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	ที่ี�เข�า
รับการที่ดสอบ	 โดยในสถึานการณ์ปัจจ่บันตัวช้ี�วัด
สััด้สั่วนคร่ผ่่านการที่ด้สัอบสัมรรถนะรายสัาขาใน
ระด้ับส่ังตามมาตรฐานนานาชาติ	จะสะที่�อนเทีี่ยบ
เคียงจากข�อมุู่ลี่การที่ดสอบสมุ่รรถึนะที่างวิช้าช้ีพัครู
ด�านความุ่รู�แลี่ะประสบการณ์วิช้าช้ีพัเพัื�อขอรับ
ใบอน่ญาตประกอบวิช้าช้ีพัครู	ตามุ่มุ่าตรฐานวิช้าช้ีพั
ครู	 4	ด�าน	 ได�แก่	 1)	 วิช้าการใช้�ภาษาไที่ยเพัื�อการ
สื�อสาร	2)	 วิช้าการใช้�ภาษาอังกฤษเพัื�อการสื�อสาร
3)	 วิช้าการใช้�เที่คโนโลี่ยีดิจิทัี่ลี่เพัื�อการศึกษา	แลี่ะ
4)	 วิช้าชี้พัครู	 ซึ่ึ�งยังไมุ่่สามุ่ารถึเปรียบเทีี่ยบกับ
มุ่าตรฐานนานาช้าติ ได� รวมุ่ที่ั� งการดำเนินงาน
ดังกลี่่าวได�เริ�มุ่ดำเนินการในปี	2564	 เป็นเป็นปีแรก
แลี่ะยังไมุ่่มุ่ีการกำห้นดให้�มุ่ีการที่ดสอบดังกล่ี่าวกับ
ครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการศึกษาทีี่�อยู่ในระบบแต่เดิมุ่
โดยขณะนี�ดัช้นีการพััฒนาครูแลี่ะบ่คลี่ากรที่างการ
ศึกษาให้�มุ่ีค่ณภาพัอยู่ระห้ว่างการดำเนินการจัดที่ำ

แลี่ะประเมุ่ินผ่ลี่	 โดยมุ่ีค่าเป้าห้มุ่ายต�องไมุ่่น�อยกว่า
60	 ในปี	2570	ซึ่ึ�งคาดว่าจะพัร�อมุ่ใช้�งานในปี	2566	
แลี่ะตัวช้ี�วัดค่าเป้้าหมายอัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลด้ลงร้อยละ 
20	 เนื�องจากการแพัร่ระบาดของโควิด	19	ที่ำให้�การ
ที่ดสอบ	PISA	รอบปี	2021	 เลี่ื�อนที่ดสอบเป็นเดือน
สิงห้าคมุ่	2022	ซึ่ึ�งปัจจ่บันอยู่ระห้ว่างประมุ่วลี่ผ่ลี่	รวมุ่
ที่ั�งมุ่ีการดำเนินงาน	3	ปีครั�ง	ในห้�วงถึัดไปค่าเป้าห้มุ่าย 
ปี	2570	ตามุ่ที่ี�	ได�มุ่ีการดำเนินการเปลี่ี�ยนค่าเป้าห้มุ่าย 
เป็นสัดส่วนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	 3	ที่ี�มุ่ ี
ผ่ลี่การที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�นพัื�นฐาน
ร�อยลี่ะ	 50	 ขึ�นไปของคะแนนเต็มุ่ใน	 4	 วิช้าห้ลัี่ก	
ได�แก่	 (1)	 วิช้าภาษาไที่ย	 (2)	 วิช้าภาษาอังกฤษ 
(3)	 วิช้าคณิตศาสตร์	 แลี่ะ	 (4)	 วิช้าวิที่ยาศาสตร์
ต่อจำนวนนักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี�	3	ที่ี�เข�ารับ 
การที่ดสอบ	ซึ่ึ�งสามุ่ารถึประเมิุ่นผ่ลี่การดำเนินงานได�
อย่างต่อเนื�องแลี่ะสะที่�อนเป้าห้มุ่ายได�ช้ัดเจนมุ่ากกว่า	
โดยสถึานการณ์ปัจจ่บันในปี	 2564	มุ่ีข�อมูุ่ลี่สัดส่วน
นักเรียนระดับช้ั�นมุ่ัธียมุ่ศึกษาปีที่ี� 	 3	 ที่ี�มุ่ีผ่ลี่การ
ที่ดสอบที่างการศึกษาระดับช้าติขั�นพัื�นฐานร�อยลี่ะ
50	 ขึ�นไปใน	 4	 วิช้าห้ลี่ักได�แก่	 (1)	 วิช้าภาษาไที่ย
ร�อยลี่ะ	81.24	 (2)	 วิช้าภาษาอังกฤษร�อยลี่ะ	9.78	
(3)	 วิช้าคณิตศาสตร์ร�อยลี่ะ	 5.54	 แลี่ะ	 (4)	 วิช้า
วิที่ยาศาสตร์	ร�อยลี่ะ	4.70	ซึ่ึ�งต�องบรรลี่่ตามุ่ค่าเป้า
ห้มุ่ายที่ี�กำห้นดในปี	2570	คือ	วิช้าภาษาไที่ยไมุ่่น�อย
กว่าร�อยลี่ะ	85	วิช้าภาษาอังกฤษไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ
10	 วิช้าคณิตศาสตร์ไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ	10	แลี่ะวิช้า
วิที่ยาศาสตร์ไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ	10	ซึ่ึ�งเมุ่ื�อเทีี่ยบกับ
ค่าเป้าห้มุ่ายทีี่�ต�องบรรล่ี่ใน	ปี	2570	 ส่งผ่ลี่ให้�สถึานะ
การบรรลี่่เป้าห้มุ่ายอยู่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มุ่าย
ระดับวิกฤติ	อย่างไรก็ตามุ่	จากสถึานการณ์การเรียน
การสอนผ่่านระบบออนไลี่น์ในช่้วงทีี่�ผ่่านมุ่า	ที่ำให้�
เกิดภาวะการเรียนรู�ถึดถึอย	โดยเฉพัาะกับกลี่่่มุ่เด็กใน
ครัวเรือนทีี่�มุ่ีฐานะยากจน	 ค่าเป้าห้มุ่ายดังกล่ี่าวจึงมุ่ี
ความุ่ที่�าที่ายมุ่ากขึ�น		

120101

สถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570
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แผนแม่่บทย่่อย่

เป้้าหมายระดัับแผนแม่บทย่อย ป้ี
2562

ป้ี
2563

ป้ี
2564

ค่่าเป้้าหมายท่�ต้้องบรรลุุภายในป้ี 2565

การต้ระหนักถึงพหุป้ัญญาของมนุษย์ท่�หลุากหลุาย

สัดัส่วนสถานศึกษาท่�สามารถจำัดัการเร่ยนการสอนท่�สร้างสมดัุลุทุกดั้าน
แลุะม่การจำัดัการศึกษาเพ่� อพัฒนาพหุป้ัญญารายบุค่ค่ลุร้อยลุะ 10 แลุะ
สัดัส่วนเดั็กแลุะเยาวชนท่� ไดั้รับการส่งต่้อแลุะพัฒนาต้ามศักยภาพ
/พหุป้ัญญาร้อยลุะ 10

ป้ระเทศไทยม่ระบบข้อมูลุเพ่�อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพต้ามพหุป้ัญญา 
เพ่�อป้ระโยชน์ในการพัฒนาแลุะการส่งต่้อการพัฒนาให้เต้็มต้าม
ศักยภาพเพิ�มขึ�น

	 เป้าห้มุ่ายระดับแผ่นแมุ่่บที่ย่อย	ประเที่ศไที่ย
มุ่ีระบบข�อมูุ่ลี่เพัื�อการส่งเสริมุ่การพััฒนาศักยภาพั
ตามุ่พัห้่ปัญญา	 เพัื�อประโยช้น์ในการพััฒนาแลี่ะ 
การส่งต่อการพััฒนาให้�เต็มุ่ตามุ่ศักยภาพัเพัิ�มุ่ขึ�น	
ภายใต�การตระห้นักรู�ถึึงพัห้่ปัญญาทีี่�ห้ลี่ากห้ลี่ายของ
มุ่น่ษย์ที่ี�ช้่วยให้�เกิดกระบวนการพััฒนาแลี่ะรักษากลี่่่มุ่
ผู่�มีุ่ความุ่สามุ่ารถึพัิเศษของพัห้่ปัญญาแต่ลี่ะประเภที่
รวมุ่ที่ั�งการสร�างสภาพัแวดลี่�อมุ่แลี่ะระบบสนับสน่น
ให้� เกิดอาชี้พับนฐานพัห่้ปัญญาอย่างมุ่ั�นคงแลี่ะ
ครอบคลี่่มุ่	 โดยปัจจัยสู่ความุ่สำเร็จที่ี�สำคัญ	 ได�แก่
การพััฒนาสถึานศึกษาทีี่�รองรับการพััฒนาศักยภาพั
ตามุ่พัห้่ปัญญา	การส่งเสริมุ่ความุ่รู�ความุ่เข�าใจเรื�อง

พัห้่ปัญญาของผู่�สอน	 กระบวนการห้รือกิจกรรมุ่ที่ี� 
ส่งเสริมุ่การพััฒนาศักยภาพัตามุ่พัห้่ปัญญาของ 
ผู่�เรียนการจัดที่ำระบบฐานข�อมุู่ลี่แลี่ะการบริห้าร
ข�อมุู่ลี่พัห้่ปัญญา	การพััฒนาระบบเที่คโนโลี่ยีดิจิที่ัลี่
สำห้รับการสำรวจ/คัดกรอง/วัดระดับ/ติดตามุ่แลี่ะ
ประเมุ่ินผ่ลี่รวมุ่ถึึงการสร�างสภาพัแวดลี่�อมุ่ที่ี�เอื�อต่อ
การพััฒนาพัห้่ปัญญา	อย่างไรก็ดี	 การดำเนินงานทีี่�
ผ่่านมุ่ายังมีุ่ความุ่ที่�าที่ายทีี่�โครงการส่วนให้ญ่ยังให้�
ความุ่สำคัญกับพัห้่ปัญญาแบบเดิมุ่	อาที่ิ	วิที่ยาศาสตร์	
กีฬา	รวมุ่ถึึงยังขาดกลี่ไกรองรับการพััฒนาพัห้่ปัญญา
ด�านอื�น	ๆที่ั�งระบบ	

ป้ี
2565

แผนแม่่บท12การพััฒนาการเรีย่นร้�
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	 ในห้�วง	 5	 ปีทีี่�ผ่่านมุ่ายังคงมุ่ีสถึานะการ
พััฒนาที่ี�น่ากังวลี่อยู่ในระดับต�ำกว่าค่าเป้าห้มุ่ายอย่าง
ต่อเนื�องเที่ียบเคียงจาก	จำนวนโรงเรียนจำแนกตามุ่
จ่ดเน�นการสอนแที่น	 โดยในปัจจ่บัน	ประเที่ศไที่ยมุ่ี
การจัดการศึกษาตามุ่พัห้่ปัญญาห้ลี่ากห้ลี่ายประเภที่
โดยในปี 	 2564	 มุ่ีจำนวนสถึานศึกษาภายใต�
สังกัดต่าง	ๆ	ที่ั�งสิ�น	37,648	แห้่ง	(ครอบคลี่่มุ่โรงเรียน
สงักัดองค์กรปกครองส่วนที่�องถึิ�น	(อปที่.)	ในการศึกษา 
ระดับก่อนประถึมุ่ศึกษา	 แต่ไมุ่่รวมุ่สถึานศึกษา
เอกช้น)	 ซึ่ึ� งจัดการศึกษาที่ั� งด�านวิช้าการแลี่ะ 
การศึกษาเฉพัาะที่าง	ประกอบด�วย	 โรงเรียนสามัุ่ญ
ศึกษาที่ั�วไป	36,712	แห้่ง	 (โรงเรียนด่ริยางค์	3	แห้่ง 
รวมุ่ที่ั�งโรงเรียนทีี่�เน�นการสอนด�านวิช้าช้ีพัเฉพัาะที่าง
กว่า100	แห้่ง)	สถึาบันอาช้ีวศึกษา	872	แห้่ง	โรงเรียน
เน�นกีฬา	28	แห้่ง	 โรงเรียนเน�นนาฏิศิลี่ป์	18	แห้่ง

(โรงเรียนช่้างศิลี่ป์	 3	 แห้่ง)	 แลี่ะโรงเรียนเน�น
วิที่ยาศาสตร์	 18	 แห้่ง	 ซึ่ึ�งแสดงให้�เห้็นว่าระบบ 
การศึกษาไที่ยมีุ่การรองรับการพััฒนาผู่� เ รียนทีี่�มุ่ี
ความุ่ห้ลี่ากห้ลี่ายที่างความุ่สามุ่ารถึพิัเศษระดับห้นึ�ง
แลี่�วรวมุ่ที่ั�งโรงเรียนสามัุ่ญศึกษาที่ั�วไปยังมุ่ีการแบ่ง
ห้�องเรยีนตามุ่ความุ่ถึนดัของผู่�เรยีน	อาที่	ิห้�องเรยีนเน�น
วิที่ยาศาสตร์	ห้�องเรียนเน�นคณิตศาสตร์	อย่างไรก็ตามุ่ 
จำนวนสถึานศึกษาที่ี�จัดการเรียนการสอนเฉพัาะที่าง 
ยั งมุ่ีจำนวนไมุ่่แตกต่ างจากปี ทีี่� ผ่่ านมุ่าอย่ างมุ่ี 
นัยสำคัญ	 เมุ่ื�อพัิจารณาจำนวนโรงเรียนจำแนกตาม
จุด้เน้นการสัอน	ปี	2564	ซึ่ึ�งสะที่�อนเที่ียบเคียงสััด้สั่วน
สัถานศึึกษาที่ี�สัามารถจัด้การเรียนการสัอนที่ี�สัร้าง
สัมดุ้ลทีุ่กด้้านและมีการจัด้การศึึกษาเพ่�อพัฒนา
พหุป้ัญญารายบุคคล	 พับว่ามีุ่ค่าคงทีี่�	 จึงส่งผ่ลี่ 
ให้�อยู่ในระด้ับใกล้เคียงในการบรรลุเป้้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหม่าย

จำานวนสัถานศึึกษาในป้ระเที่ศึไที่ย จำาแนกตามจุด้เน้นในการจัด้การเรียนการสัอน ป้ีการศึึกษา 2564

ที่ี�มุ่า	:	สถึิติการศึกษาประจำาปี	2564,	ศูนย์เที่คโนโลี่ยีสารสนเที่ศแลี่ะการสื�อสาร	สำานักงานปลี่ัดกระที่รวงศึกษาธีิการ

แผนแม่่บท 12 การพััฒนาการเรีย่นร้�
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	 ห้น่วยงานที่ี�เกี�ยวข�องได�ร่วมุ่กันดำเนินการ
โครงการเพ่�อขับเคล่�อนการบรรลุเป้้าหมายตาม
ยุที่ธศึาสัตร์ชาติป้ระจำปี้งบป้ระมาณ พ.ศึ. 2565  
ฃส่วนให้ญ่จะเป็นการดำเนนิงานที่ี�เน�นการพัฒันาระบบ
ข�อมุ่ลูี่แลี่ะแพัลี่ตฟอร์มุ่ในการเรียนรู�ตลี่อดช้วีติเป็นห้ลัี่ก 
อาที่ิโครงการพัฒนาระบบคลังข้อม่ลสัารสันเที่ศึ
สัำหรบัการป้ระเมินผ่ลและการวางแผ่นการศึกึษาเพ่�อ
ส่ังเสัรมิการพฒันาศึกัยภาพตามพหปัุ้ญญา โครงการ 
พฒันาอัจฉริยภาพที่างวทิี่ยาศึาสัตร์ คณติศึาสัตร์ และ
เที่คโนโลย	ี โครงการ	“การพัฒันาระบบสารสนเที่ศเชิ้ง
ย่ที่ธีศาสตร์คลัี่งข�อมุู่ลี่แลี่ะเห้มุ่ืองข�อมูุ่ลี่	พััฒนากลี่ไก

การดำาเนินงานที่ผ่านม่า

แลี่ะกระบวนการสืบค�นพัห้ปั่ญญาในผู่�เรยีนแลี่ะเส�นที่าง 
สู่อาช้ีพั	 แลี่ะโครงการ	 “แพัลี่ตฟอร์มุ่การเรียนรู� 
ตลี่อดช้ีวิตสำห้รับคนที่่กช่้วงวัย”แลี่ะมุ่ีการดำเนิน
โครงการในการส่งเสริมุ่การนำร่องโรงเรียนต�นแบบ 
พัห้่ปัญญาผ่่านโครงการ“1	 มุ่ห้าวิที่ยาลี่ัย	 โรงเรียน
ต�นแบบตามุ่พัห้ปั่ญญา”	รวมุ่ที่ั�งมุ่กีารดำเนนิโครงการใน 
การส่งเสรมิุ่การเรยีนรู�ตลี่อดช้วีติ	อาที่	ิโครงการห้ลี่กัสตูร
แบบNon	Degree	เพัื�อพัฒันาที่กัษะแรงงานช้ั�นดตีอบ
โจที่ย์อต่สาห้กรรมุ่	4.0	แลี่ะศึน่ย์การเรียนร่เ้พ่�อชุมชน
พหปัุ้ญญา
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหม่าย

	 การส่ ง เสริ มุ่การพััฒนา ศักยภาพัตามุ่ 
พัห้่ปัญญาจำเป็นต�องอาศัยการดำเนินงานอย่าง
จริงจังแลี่ะต่อเนื�องตั�งแต่ระดับนโยบายไปจนถึึง
ปฏิิบัติในส่วนที่ี�เกี�ยวข�องที่ั�งห้มุ่ด	 โดยการพััฒนา
ระบบข�อมูุ่ลี่ที่ั�งระบบฐานข�อมูุ่ลี่พัห้่ปัญญาแห่้งช้าติที่ี�
เช้ื�อมุ่โยงห้น่วยงานทีี่�เกี�ยวข�อง	แลี่ะระบบเที่คโนโลี่ยี
สำห้รับการสำรวจ	คัดกรอง	วัดระดับ	แลี่ะติดตามุ่ผ่ลี่ 
ผู่�เรียนการพััฒนาที่างด�านแห้ลี่่งเรียนรู�	ที่ั�งสถึานศึกษา 
ที่ี�ส่งเสริมุ่พัห้่ปัญญาแลี่ะสถึานที่ี�สาธีารณะในการ 
เปิดโอกาสให้�แสดงความุ่สามุ่ารถึ	 การสร�างโมุ่เดลี่
ต�นแบบแลี่ะการส่งต่อการพััฒนาตามุ่พัห้่ปัญญา	 
นอกเห้นือจากด�านวิที่ยาศาสตร์ทีี่�ประสบความุ่สำเร็จ

ในที่่กพัื�นที่ี�การสร�างการมุ่ีส่วนร่วมุ่ของภาคเอกช้นใน
การเข�ามุ่าส่งเสริมุ่การจัดการเรียนการสอนตามุ่แนว
ที่าพัห้่ปัญญารวมุ่ถึึงการส่งเสริมุ่การจ�างงาน	 แลี่ะ
การสร�างความุ่รู�ความุ่เข�าใจที่ี�ถึูกต�องเกี�ยวกับเรื�อง 
พัห้่ปัญญาทัี่�งระดับครอบครัว	ช้่มุ่ช้น	แลี่ะครูผู่�สอน	
โดยปรับเปลีี่�ยนทัี่ศนคติว่าผู่�เรียนทีี่�เก่งไมุ่่จำเป็นต�อง
เก่งเฉพัาะด�านวิช้าการแต่เพัียงเที่่านั�น	 นอกจากนี� 
ควรมุ่ีการสนับสน่นการสร�างเครือข่ายโรงเรียน
แลี่ะมุ่ีการแลี่กเปลี่ี�ยนที่รัพัยากรในการจัดการเรียน
การสอนแลี่ะเรียนรู�ร่วมุ่กัน	 เพัื�อลี่ดอ่ปสรรคในด�าน
ที่รัพัยากรในการจัดการเรียนการสอน	

	 ประเที่ศไที่ยมุ่ีการจัดการศึกษาที่ี�รองรับ 
พัห้่ปัญญาห้ลี่ากห้ลี่ายประเภที่แลี่ะการส่งเสริมุ่ความุ่
สามุ่ารถึพัิเศษเฉพัาะที่างอย่างต่อเนื�อง	อย่างไรก็ตามุ่ 
เนื�องจากการจัดการเรียนการสอนยังคงต�องจัด
ตามุ่ห้ลี่ักสูตรแกนกลี่างของกระที่รวงศึกษาธีิการ
ในการเรียนการสอนเป็นห้ลัี่ก	 ที่ำให้�ในที่างปฏิิบัติ
การจัดการเรียนการสอนโดยการแบ่งห้�องเรียนตามุ่ 
พัห้่ปัญญาทีี่�ห้ลี่ากห้ลี่ายที่ำได�ยาก	เนื�องจากโรงเรียน
ต�องมุ่ีความุ่พัร�อมุ่ในด�านที่รัพัยากรแลี่ะบ่คคลี่ากร 
ในการจัดการศึกษา	 จึงที่ำให้�ในที่างปฏิิบัติมุ่ีการ
กระจ่กตัวเฉพัาะในบางกลี่่่มุ่โรงเรียน	 นอกจาก
นี�ความุ่รู�ความุ่เข�าใจตามุ่แนวที่ฤษฎีีพัห้่ ปัญญา
ของบ่คลี่ากรที่างการศึกษาไที่ย	 โดยเฉพัาะอย่าง
ยิ�งผู่�สอน	 ยังคงมุ่ีอยู่ในระดับจำกัด	 ประกอบกับ
ค่านิยมุ่แลี่ะที่ัศนคติของสังคมุ่ไที่ยที่ี�มุ่ีแนวโน�มุ่ใน

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหม่าย

การยกย่องแลี่ะให้�ความุ่สำคัญกับความุ่เป็นเลิี่ศที่าง
ด�านวิช้าการเป็นห้ลัี่ก	ห้รือการยกย่องคนเก่งยังคง
เป็นการเน�นไปทีี่�สาขาวิที่ยาศาสตร์แลี่ะคณิตศาสตร์
ซึ่ึ�งสาเห้ต่ทีี่�สำคัญประการห้นึ�ง	 เนื�องมุ่าจากสาขา
อาช้ีพัในการรองรับการที่ำงานในอนาคตยังคงมุ่ีอยู่
อย่างจำกัด	 	 ส่งผ่ลี่ให้�เกิดสถึานการณ์การเร่งเรียน
แลี่ะเรียนห้นักเพัื�อสนับสน่นไปสู่ความุ่เป็นเลี่ิศที่าง
วิช้าการตามุ่ค่านิยมุ่ของสังคมุ่ตั�งแต่อาย่ยังน�อย	 
โดยขาดการคำนึงถึึงความุ่ห้ลี่ากห้ลี่ายที่างพัห้่ปัญญา
ด�านต่าง	 ๆ	ที่ี�เด็กแต่ลี่ะคนมุ่ีแตกต่างกัน	นอกจาก
นี�	 การติดตามุ่การตระห้นักถึึงพัห้่ปัญญาของมุ่น่ษย์
ที่ี�ห้ลี่ากห้ลี่ายยังคงขาดการจัดเก็บข�อมุู่ลี่แลี่ะตัวช้ี�วัด 
ที่ี�สามุ่ารถึสะที่�อนผ่ลี่ลัี่พัธี์ตามุ่เป้าห้มุ่ายได�อย่าง
เห้มุ่าะสมุ่แลี่ะช้ัดเจน
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ป้ี 2570 

ต้ัวช่�วัดัอยู่ระหว่างการจำัดัเก็บสถานการณ์ปี 2565 เทียบกับค่่าเป้าหม่ายปี 2570

	 แผ่นแมุ่่บที่ประเดน็	(12)	การพัฒันาการเรยีนรู�	 (พั.ศ.2566-2580)	(ฉบบัแก�ไขเพัิ�มุ่เตมิุ่)	ในเป้าห้มุ่ายแผ่น
แมุ่่บที่ย่อย	ป้ระเที่ศึไที่ยมีระบบข้อม่ลเพ่�อการส่ังเสัริมการพัฒนาศึักยภาพตามพหุปั้ญญาเพ่�อป้ระโยชน์ใน
การพัฒนาและการส่ังต่อการพัฒนาให้เต็มตามศัึกยภาพเพิ�มขึ�น	 ได�มุ่ีการปรับเปลี่ี�ยนค่าเป้าห้มุ่ายแลี่ะตัวช้ี�วัด 
จากเดิมุ่สััด้ส่ัวนสัถานศึึกษาที่ี�สัามารถจัด้การเรียนการสัอนที่ี�สัร้างสัมดุ้ลทุี่กด้้านและมีการจัด้การศึึกษาเพ่�อ
พฒันาพหปัุ้ญญารายบคุคลร�อยลี่ะ	10	แลี่ะสัดั้ส่ัวนเด้ก็และเยาวชนทีี่�ได้้รบัการส่ังต่อและพฒันาตามศึกัยภาพ/
พหปัุ้ญญาร�อยลี่ะ	10	เป็น	สัดั้ส่ัวนเด้ก็นกัเรยีนชั�นป้ระถมศึกึษาปี้ที่ี� 3 ถงึมธัยมศึกึษาปี้ที่ี� 6 ที่ี�มข้ีอมล่ส่ังเสัรมิ 
การพัฒนาศึกัยภาพตามพหปัุ้ญญารายบุคคลต่อเด้ก็นกัเรยีนชั�นป้ระถมศึกึษาปี้ที่ี� 3 ถงึมธัยมศึกึษาปี้ที่ี� 6 ทัี่�งหมด้
ซึ่ึ�งต�องมุ่ีค่าไมุ่่น�อยกว่าร�อยลี่ะ	50	 ในปี	2570	 โดยสถึานการณ์ปัจจ่บัน	ข�อมุู่ลี่จากตัวช้ี�วัดดังกล่ี่าวอยู่ระห้ว่าง 
การดำเนนิการจดัเกบ็แลี่ะประมุ่วลี่ผ่ลี่ข�อมูุ่ลี่	ซึ่ึ�งคาดว่าจะพัร�อมุ่ใช้�งานภายในปี	2566
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