
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยพัฒนำเครื่องมือและกระบวนกำรเสริมสร้ำงและประเมิน
ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรคิดวิเครำะห์ในชั้นเรียน (ระดับมัธยมศึกษำ) 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู และตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 5 (3) เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดให้มีการศึกษา  
วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้เรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและ
ศักยภาพที่แตกต่างกัน และมาตรา 5 (6) ด้าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนา
ครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม  รวมทั้ง มาตรา 5 (7) ใน
การด้าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการน้าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษาสนองความต้องการทางด้านก้าลัง
แรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย และในช่วงที่ผ่านมา องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ได้เชิญประเทศไทย
เข้าร่วมโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
(Creativity and Critical Thinking Skills in Education Meeting) และเชิญให้ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) (ส้านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในขณะนั้น) เป็นหน่วย
ประสานงานประจ้าประเทศไทยเพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน 

ผลการด้าเนินงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ โดย สพฐ. ร่วมกับ สสวท. มูลนิธิยุวสถิรคุณ กสศ. และ OECD ได้พัฒนาเครื่องมือ ทดสอบ และ
ปรับปรุงเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น พร้อมทั้งขยายผลการใช้เครื่องมือในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ครอบคลุม 440 โรงเรียน ผลการด้าเนินงานที่
ผ่านมาพบว่าผลจากการด้าเนินงานวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการ
คิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2559-2560 พบว่าข้อสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ที่ต้องใช้
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (STEM) กลุ่มทดลองที่เรียนแบบส่งเสริมการคิดเชื่อมโยงประยุกต์ 
ท้าคะแนนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น ส้าหรับการประเมิน Evaluation of Potential Creativity 
(EPoC) เป็นการความสามารถด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางด้านมานุษยวิทยา การคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
มานุษยวิทยาแบบเอนกนัย (Divergent - DT) ความสามารถด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์
และสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มทดลองมีพัฒนาการมากข้ึนแบบก้าวกระโดด ในขณะที่กลุ่มควบคุมที่สอนแบบเดิมนักเรียน
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ท้าข้อสอบได้ลดลง1 ดังนั้นเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ที่  
OECD พัฒนาขึ้น สพฐ. จึงมีแผนที่จะขยายผลทั้งประเทศ ผ่านส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มี 42 
เขตทั่วประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ครูและผู้เรียนของประเทศไทยได้น้าไปใช้จัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประเมิน PISA 2021 ที่จะเน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ได้ต่อไป 

ดังนั้นกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงได้พัฒนา โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือและ
กระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน (ระดับมัธยมศึกษา) 
ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการน้าเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียนส้าหรับเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2021 ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของประเทศไทย ไปใช้และขยายผลผ่านวิทยากรแกนน้า และเครือข่ายครูมัธยมศึกษา รวมทั้ง 
ศึกษานิเทศก์ 42 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส้าหรับการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน ทั้งนี้เพ่ือมุ่งให้เยาวชนไทยเป็นผู้มีทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ในที่สุด 

 

2. วัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน
ส้าหรับเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2021 ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศไทย 

2) พัฒนาและสร้างวิทยากรแกนน้าเพ่ือสร้างเครือข่ายครูมัธยมศึกษา และศึกษานิเทศก์  42 เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ส้าหรับการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอน 

3) พัฒนาแนวทาง-หลักสูตรการอบรมวิทยากรแกนน้าและพ่ีเลี้ยงครู และถ่ายทอดกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและเครื่องมือที่พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่ครูผู้สอนในการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2021 

4) พัฒนาโรงเรียนต้นแบบที่ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ในชั้นเรียนทุกชั้นเรียนของโรงเรียน จ้านวน 100 โรงเรียน 

5) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือภาคีนโยบายทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้มี
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน 

6) จัดท้าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับขยายผลการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ไปในชั้นเรียนส้าหรับเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA2021  
  

                                                           
1 *ระดับชั้น ป.3 กลุ่มควบคุมคะแนนเพิม่ขึ้นร้อยละ 22.28 ในขณะที่กลุ่มควบคมุมีคะแนนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น 
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3. กลุ่มเป้ำหมำย 
1) เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต 
2) สถานศึกษาน้าร่อง คือ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัดส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ้านวน 84 โรง 
3) อาจารย์ในสถานศึกษาน้าร่องจ้านวน 84 โรง  ๆ ละอย่างน้อย 2 คน รวม 168 คน และ ศึกษานิเทศก์

จากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตอย่างน้อยเขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 250 คน 
4) ผู้อ้านวยการโรงเรียน จ้านวน 100 คน 
5) รองผู้อ้านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จ้านวน 100 คน 

 
4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 

1) ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมทักษะแบบเข้มข้น ส้าหรับวิทยากรแกนน้าที่เป็นครูมัธยมศึกษาและ
ศึกษานิเทศก ์รวมกับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก OECD 

2) อบรมหลักสูตรเพ่ิมทักษะแบบเข้มข้น ส้าหรับวิทยากรแกนน้าที่เป็นครูมัธยมศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
เพ่ือการฝึกอบรมจ้านวน 250 คน จาก 84 โรงเรียน และ สพม. 42 เขตพ้ืนที่การศึกษา 6 ประเด็น คือ 

(1) การทดสอบระดับการคิดผู้เรียน 
(2) การสร้างแรงบันด่ลใจเพื่อออกแบบหัวข้อการเรียนรู้ 
(3) การวางแผนการเรียนรู้ 
(4) การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
(5) การประเมินตนเองผ่านกิจกรรมการสะท้อนตัวตน 
(6) การเน้นย้้าซ้้าทวนและชวนคิดต่อยอด 

3) ทดลองน้าร่องใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์
ซึ่งครอบคลุมไม่ต่้ากว่าจ้านวน 84 โรงเรียน 

(1) จัดส่งเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์พร้อม
คู่มือการด้าเนินงานที่เป็นภาษาไทยให้แก่ครูและสถานศึกษาน้าร่อง 

(2) ลงพ้ืนที่ติดตามการท้างานของสถานศึกษาน้าร่องอย่างน้อย 8 ครั้ง เพ่ือให้การทดลองน้าร่อง
เป็นไปตามแนวทางการวิจัยของอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) บันทึกข้อมูลและกรณีศึกษาจากการใช้เครื่องมือของครูและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
(4) รวบรวมข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือเตรียมจัดส่งให้ OECD 

4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนประสบการณ์ (PLC) การทดลองน้าร่องเครื่องมือส่งเสริมและ
ประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์  รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือดังกล่าวแก่ OECD และเพ่ือการใช้ประโยชน์ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

5) บันทึกข้อมูลเชิงปริมาณของครู ผู้เรียน และสถานศึกษา จากแบบสอบถาม แบบทดสอบ Pre-Test 
และ Post-Test และแบบทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์ ตามแบบฟอร์มของ OECD 



 

 4 

6) จัดท้าและน้าเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย 
(1) คู่มือและ CD ประกอบการอบรม  
(2) รายงานสรุปผลการทดลองเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

การคิดวิเคราะห์  
(3) ฐานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
(4) ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการปรับปรุงเครื่องมือส่งเสริม

และประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ และแนวทางการขยายผลการใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือดังกล่าวในประเทศไทย 

7) น้าส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ OECD 
 

5. ผลผลิต 
1) แนวทางการขยายผลเพ่ือยกระดับการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และ

ทักษะการคิดวิเคราะห์ของสถานศึกษาในประเทศไทย 
2) โรงเรียนต้นแบบที่ใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิด

วิเคราะห์ทุกช่วงชั้น เพ่ือเป็นต้นแบบในการเป็นแม่ข่ายขยายผลต่อในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
3) ต้นแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกิดจากการเรียนรู้จากเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะ

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์จ้านวน 3 วิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ) 
4) คลังตัวอย่างแผนการสอน ข้อมูลการถอดบทเรียน รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนที่จัดเก็บบน

ฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอนไม่น้อยกว่า 30 แผน 
5) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือรองรับขยายผลการใช้เครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิด

สร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ไปในชั้นเรียนส้าหรับเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน  PISA 2021 
ภายในปีการศึกษา 2564 สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งชั้นเรียน 
 
6. ผลลัพธ์ 

1) นักเรียนในสถานศึกษาน้าร่องมีทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท้า
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพ่ิมร้อยละ 10 และผู้เรียนมีความพร้อมรับการประเมิน 
PISA 2021  

2) วิทยากรแกนน้าที่ท้างานเป็นเป็นเครือข่ายศึกษานิเทศก์ 42 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในการ
ขยายผลเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนให้แก่
ครูผู้สอนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการประเมิน PISA 2021 

3) ได้ต้นแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เกิดจากการเรียนรู้จากเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
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4) มีคลังข้อมูลตัวอย่างแผนการสอน ข้อมูลการถอดบทเรียน รวมถึงทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนที่จัดเก็บบน
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอน ที่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างอิสระแก่เครือข่ายของ สพฐ. และ กสศ. 

5) เกิดศูนย์ประสานงานด้านการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียนประจ้าภูมิภาค 6 
ศูนย์ เพื่อถ่ายทอดและขยายผลอย่างทั่วถึง สามารถให้บริการแก่ครูและศึกษานิเทศก์ท่ีสนใจ 

6) หน่วยงานระดับระดับนโยบายและหน่วยงานด้านการศึกษาระดับพ้ืนที่ ระดับชาติ และนานาชาติ
สามารถน้าผลการด้าเนินงาน ข้อเสนอแนะไปใช้เพ่ือก้าหนดทิศทางการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์และ
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย 

7) เกิดเครือข่ายการท้างานเพ่ือร่วมพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นผู้มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน ทั้งเครือข่ายเชิงนโยบาย เครือข่ายนานาชาติ และเครือข่ายครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  

เดือนพฤษภาคม 2563 - เมษายน 2564 
 
8. วงเงินงบประมำณ 

กรอบวงเงินงบประมาณ 10,000,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 


