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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของประชากรไทยทุ ก ช่ ว งวั ย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทั้ งสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริม ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องไปพร้ อมกัน ทั้งในส่ว นของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝี มือ
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก ซึ่งการศึกษาและการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ บนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูง รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง
โดยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น โดยมีจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๘.๘ ปี ในปี ๒๕๕๑ เป็น ๙.๔ ปี ในปี ๒๕๕๙
แต่ในภาพรวมคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า เมื่อพิจารณาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรีย นขั้นพื้นฐาน ในปี ๒๕๖๐ พบว่า มีค่าเฉลี่ ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และผล
คะแนนสอบ PISA ที่อยู่ในระดับต่ากว่าอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน เนื่องจากข้อจากัดที่
สาคัญของการศึกษาไทย ทั้งปั ญหาเรื่องหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจาทาให้ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและครูที่มีคุณภาพยังกระจายไม่ ทั่วถึงโดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล ขณะที่ ใ นระดั บ อาชี ว ศึ ก ษายั ง มี เ ด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นต่ อ สายอาชี พ ในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ย
ส่วนระดับอุดมศึกษาพบว่า มีการเปิดหลักสูตรโดยไม่คานึงถึงความต้องการของตลาดงาน บัณฑิตที่จบออกมา
บางส่วนยังมีปัญหาคุณภาพ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ที่เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ ย นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มี ก ารออกแบบระบบการเรี ย นรู้ ใ หม่ การเปลี่ ย นบทบาทครู การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพระบบบริ ห ารจั ดการศึกษา และการพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒ นาผู้ เรียนให้
สามารถกากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว ควบคู่กับ
การส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ รวมถึงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้
๑) การปฏิ รู ปกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ตอบสนองต่ อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ด้ว ยการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัย
จนถึงอุดมศึกษาที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ พัฒนากระบวนการเรีย นรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาระบบการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง พัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะ
-๑-

ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยวางแผนการผลิต พัฒนาและ
ปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ส่งเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท โดยปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างการจัด
การศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา ส่ งเสริมการมีส่ ว นร่ว มจากภาคเอกชนในการจั ด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา ปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผล
ในเชิงทักษะที่จาเป็ น ส าหรั บ ศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ รวมทั้งส่ งเสริมการวิจัยและใช้
เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ การพั ฒ นาระบบการเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต โดยจัด ให้ มีร ะบบการศึ กษาและระบบ
ฝึ ก อบรมบนฐานสมรรถนะที่ มี คุณ ภาพสู ง และยื ด หยุ่ น มีม าตรการจู ง ใจและส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ค นเข้ า
สู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่
ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือ ข่ายเทคโนโลยี
ดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิช าการและแลกเปลี่ย นนักเรี ยน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น จั ดให้ มีการเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒ นาการของ
ประเทศเพื่อนบ้านในระบบการศึกษา และสาหรับประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก
เยาวชนและนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๒) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ที่หลากหลาย ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพ ทั้งด้านกีฬา ภาษา และวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริ มสนับ สนุ น ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชนและสื่อ ในการมีส่วนร่วม
และผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม
การทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษได้สร้างความเข้ มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานใน
ลักษณะการรวมตัวของกลุ่ มผู้มีความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิช า เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยี
ชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อ
สถาบันวิจัยชั้นนาทั่วโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-๒-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
๒.๑ บทนา
การพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรี ยนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้าง
ระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมการพัฒนา
คนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอด
การประกอบอาชีพได้อ ย่างมั่น คง รวมถึง การพัฒ นากลไกการทางานในลักษณะการรวมตัว ของกลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษในหลากสาขาวิชา ในการรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอด
งานวิจัยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประเทศ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการ
วางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ ๒๑
สามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
๒. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของ
พหุปัญญาดีขึ้น

คะแนน PISA ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(คะแนนเฉลี่ย)
อันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยในระดับสากล
ดีขึ้น (GTCI) (คะแนน)

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เฉลี่ย ๔๗๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๘๐ คะแนน เฉลี่ย ๔๙๐ คะแนน เฉลีย่ ๕๑๐ คะแนน
อันดับที่ ๔๕

อันดับที่ ๔๐

อันดับที่ ๓๕

อันดับที่ ๓๐

ไม่น้อยกว่า ๕๐.๑
คะแนน

ไม่น้อยกว่า ๕๖.๖๓
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
ยุโรป)

ไม่น้อยกว่า ๖๙
คะแนน

ไม่น้อยกว่า ๗๒.๔๙
คะแนน (เทียบเท่า
ค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
อเมริกาเหนือ)

-๔-

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ ๓ และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยค านึ งถึ งการพั ฒ นาเต็ มตามศั กยภาพตามความถนั ดและความสามารถของ
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ล ะประเภท
การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่คนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
โดยมีแผนย่อย ๒ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น
อย่ างเป็ น ระบบ ตั้ง แต่ร ะดับ ปฐมวั ย จนถึงอุ ดมศึก ษาที่ มุ่งเน้นการใช้ ฐ านความรู้และระบบคิด ในลั กษณะ
สหวิ ทยาการ อาทิ ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการตั้ ง ค าถาม ความเข้ าใจและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และ
ความรู้ ด้ านคณิ ต ศาสตร์ แ ละระบบคิ ด ของเหตุ ผ ลและการหาความสั ม พั นธ์ การพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถกากับ
การเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้
ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ
“ผู้อานวยการการเรียนรู้” ทาหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้แ ละวิธีจัดระเบียบการสร้าง
ความรู้ ออกแบบกิ จ กรรมและสร้ า งนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น และมี บ ทบาทเป็ น นั ก วิ จั ย พั ฒ นา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร
ผู้มีความสามารถสู งให้ เ ข้ามาเป็ นครู คุณภาพ มีระบบการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่
อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอื้อต่อการ
เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษา
-๕-

ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจั ดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน
คุณภาพและการรั บรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบ
ที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัย
และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
การพัฒ นาระบบการเรีย นรู้ ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึ กอบรมบนฐาน
สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด
การพัฒ นาระบบการเรี ย นรู้ เกี่ย วกับ ทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้ คนเข้าสู่ การยกระดับทักษะ การให้ ส ถาน
ประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้ เป็ น พื้น ที่เรี ย นรู้ เชิงสร้ างสรรค์และมีชีวิ ต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทั กษะพื้นฐาน ได้แ ก่
การอ่านออก เขีย นได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสั งคม การพัฒ นา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรี ยนรู้ การสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้ เรียนได้ตระหนักถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น
รอบตัว รวมทั้งนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพื้นฐานระบบ
รองรั บ การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยเน้น การพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิทั ล ทั ก ษะการคั ด กรองความรู้
องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ
และการวางตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใ จ
ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของ
คนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความอดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต
ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการ
ทางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ ๒๑ ประกอบด้วย ๔ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลั กษณะสหวิทยาการ มีการวิจั ย และพัฒ นาหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลั กสู ตร
ฐานสมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลั กสู ตรในระบบการศึกษาชั้นนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเกี่ ย วกั บ การนิ เ ทศ การติ ด ตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน
เพื่อวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้ องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ
ทั้งในด้านการผลิตกาลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด การพัฒนาผู้ประกอบการ
-๖-

ยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้
รวมถึงมีนั กวิจั ย และนวัตกรที่ส ามารถสร้ างสรรค์ผ ลงานวิจัยและนวัต กรรมที่มีคุณภาพ สามารถส่ งเสริ ม
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (๒) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสาน
เทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนา
เนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต
มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (๓) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถนามาใช้
ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้
เพื่อให้สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่า ง
หลากหลาย ปรับ เปลี่ย นตามความสามารถและระดับ ของผู้เ รีย น มีเ นื้อ หาที่ไ ม่ยึด ติด กับ ตัว สื่อ
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
๒) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่
(๑) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการ
เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการในสาขาที่ ต นเองสอน
(๒) ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิ ตครู ยุคใหม่โดยใช้ห ลักสู ตรฐานสมรรถนะของวิช าชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชานาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจานวนที่เพี ยงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ ๓ ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (๓) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ และสามารถสร้างสมรรถนะที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมีอัตรากาลังเพียงพอต่อความ
ต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย ๖
แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภ าพ โดยเน้นการสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้ งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้างแรงจูงใจและความ
รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ
ที่เหมาะสมกับ บริ บ ทของประเทศ ในด้า นความพร้ อมของโครงสร้ างพื้ นฐาน อุ ปกรณ์ก ารเรีย นการสอน
การบริหารจัดการโรงเรียน จานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(๓) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงโครงสร้าง
-๗-

การศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ ๓ ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (๔) เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และ
มีชีวิ ต รวมถึ งการเรี ย นรู้ และทบทวนทักษะพื้ นฐาน ได้แก่ การอ่ านออก เขีย นได้ คิ ดเลขเป็ น โดยระดม
ทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกากับดูแลคุณภาพ
การศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นาไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกว่า
การวัดระดับความรู้ และ (๖) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการ
สอน และการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ที่ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ ซึ่ ง รวมถึ ง การบู ร ณาการ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง
๔) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย ได้แก่ (๑) จัดให้มี
ระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (๒) มีมาตรการจู งใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (๓) พัฒนาระบบการ
เรี ย นรู้ ชุ ม ชนให้ เ ข้ า ถึ ง ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา โดยความร่ ว มมื อ จากภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั ง คม
(๔) พัฒ นาระบบเครื อ ข่า ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล และดิ จิทั ล แฟลตฟอร์ม สื่ อดิ จิ ทัล เพื่อ การศึ กษาในทุ กระดั บ
ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิ ภาพ และ (๕) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
๕) สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย ๕ แนวทางย่อย
ได้แก่ (๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขา
สู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ ที่กาหนดสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน
สาหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน ๑๐ กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเป็นเครื่องมือในการยืนยัน และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน
และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวนและ
ปรับปรุงให้แม่นยามากขึ้นเป็นระยะ (๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนย์ วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับ
ภูมิภ าค (๓) จัดให้มีการเรีย นรู้ป ระวัติศาสตร์ ช าติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (๔) จัดให้มีการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับ
ประชาชน และ (๕) ส่งเสริมสนับ สนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับประเทศ
เพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

-๘-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่
จาเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถเข้าถึง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น

สัดส่วนครูผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ
อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลง
อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ลดลงร้อยละ ๒๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

-๙-

๓.๒ แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและ
มิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ
พหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา
การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงที่ครอบคลุม
ทั้งการพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพพหุปัญญาในการ
ดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสาคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและส่งเสริม
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ตลอดจนสร้ า งมาตรการจู ง ใจ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยมี บ ทบาทเด่ น
ในประชาคมโลก ทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย และการสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไก
ต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ การมีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของ
กลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพื้นที่ในการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและ
การส่งต่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการ
เสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์
ส่งเสริ มสนับ สนุ น ระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒ นาเด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อ ในการมี
ส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ
๒) สร้า งเส้น ทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เ หมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ
ได้สร้างความเข้มแข็งและต่อยอดได้ จัดให้มีกลไกการทางานในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษในหลากสาขาวิชา เพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ สร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อสถาบันวิจัยชั้นนาทั่ว โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
นักวิจัยความสามารถสูงของไทยให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประเทศไทยมีระบบข้อมูล
เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่ง
ต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพิ่มขึ้น

สัดส่วนสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการส่งต่อและพัฒนา
ตามศักยภาพ/พหุปัญญา

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

-๑๑-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
สถานศึกษาทุกแห่ง
สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการเรียน สามารถจัดการเรียน
ตามพหุปัญญา
ตามพหุปัญญา

ร้อยละ ๑๐

ร้อยละ ๑๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
สถานศึกษาทุกแห่ง
สามารถจัดการเรียน
ตามพหุปัญญา

ร้อยละ ๑๐

