รายงานการวิจัย
เรื่อง
การวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 (ฉบับสรุป)
บทคัดย,อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหป"จจัยเชิงสาเหตุ พัฒนาแบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ได-แก. สมรรถนะการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน
ความสามารถในการคิดคํานวณ ความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยี
และสมรรถนะรวม ทําการตรวจสอบความสอดคล-องระหว.างแบบจําลอง 4 แบบกับข-อมูลเชิงประจักษ รวมทั้ง
จัดทําข-อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนานโยบายเพื่อเสริมสร-างสมรรถนะกําลังคนที่สอดคล-องกับบริบทของ
ประเทศไทยและรองรับโลกศตวรรษที่ 21
กลุ.มตัวอย.าง ประกอบด-วย ประชากรไทยอายุระหว.าง 15-65 ป9ที่มีอาชีพใน 3 ภาคการผลิต คือ ภาค
บริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2,000 คน ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ได-แก. ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต- ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภูมิภาคละ 40 คน โดยใช-วิธีการสุ.มแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช-ในการวิจัย ประกอบด-วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ ทําการ
วิเคราะหข-อมูลโดยใช-โมเดลสมการโครงสร-าง
ผลการวิจัย
1. แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ได-แก. 1) การรูหนังสือและความสามารถในการอ.าน 2) ความสามารถในการคิดคํานวณ และ 3) ความสามารถในการแก-ป"ญหา
ภายใต-สภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยี และสมรรถนะรวมที่ผู-วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล-องกลมกลืน
กับข-อมูลเชิงประจักษทั้ง 4 แบบจําลอง
2. ป"จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด-าน
และสมรรถนะรวม
2.1 สมรรถนะการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน พบว.า ป"จจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ
ความผูกพันต.อการอ.าน รองลงมาคือ ความรู-สึกนึกคิดต.อตนเองในการอ.าน แรงจูงใจในการอ.าน และสิ่งแวดล-อมที่
ส.งเสริมการอ.าน
2.2 สมรรถนะความสามารถในการคิดคํานวน ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกสูงที่สุดจากแรงจูงใจใฝD
สัมฤทธิ์ในการคิดคํานวณ รองลงมาคือ เจตคติต.อากรคิดคํานวณ
2.3 สมรรถนะด- า นความสามารถในการแก- ป" ญ หาภายใต- ส ภาพแวดล- อ มที่ ใ ช- ป ระโยชนจาก
เทคโนโลยี ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากที่สุดจาก การคิดเชิงระบบ รองลงมา คือ แรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพื้นฐานทั้ง 3 ด-านระหว.างกลุ.มอายุ ได-แก. กลุ.มช.วง
อายุ 15-24 ป9 กลุ. มช.ว งอายุ 25-40 ป9 และกลุ.มช. ว งอายุ 41-65 ป9 พบว.า กลุ.มตั วอย. า งช. ว งอายุ 15-24 ป9 มี
สมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใตสภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีต่ํากว.ากลุ.มอายุอื่นๆ
4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพื้นฐานทั้ง 3 ด-านระหว.างภาคการผลิต พบว.า ภาค
การเกษตรมีสมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการ
แก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีต่ํากว.ากลุ.มอายุอื่นๆ แต.มีสมรรนะด-านความสามารถ
ในการคิดคํานวณสูงกว.าภาคการผลิตอื่นๆ
5. ผลการวิเคราะหความไม.แปรเปลี่ยนของแบบจําลองสมรรถนะรวม กลุ.มตัวอย.างที่อยู.ในแต.ละช.วง
อายุ และภาคการผลิตมีแบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะรวมของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 เหมือนกัน

หมายความว. า อิ ท ธิ พ ลความสามารถในการคิ ด คํ า นวณ และด- า นความสามารถในการแก- ป" ญ หาภายใตสภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีไม.แตกต.างกันในแต.ละช.วงอายุและภาคการผลิต ดังนั้นในการกําหนด
นโยบายต.างๆ สามารถดําเนินการได-กับทุกกลุ.มอายุและทุกภาคการผลิตเหมือนกัน
คําสําคัญ
สมรรถนะ
ความเป.นมา/หลักการและเหตุผล
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 มีความก-าวหน-าในทุกมิติอย.างรุนแรงและ
รวดเร็ ว ส.งผลต.อวิถีการดํา รงชีวิต ของคนในสังคมอย.า งทั่วถึง ประเทศไทยต-องเตรียมความพร- อมในการพัฒ า
กําลังคนของประเทศให-สามารถรองรับผลการเปลี่ยนแปลงได- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได-ตระหนักและ
เห็นความสําคั ญในการสร-า งและพัฒ นาผู-เ รียนให-เ ปJนผู- มีทักษะการเรียนรู- และเตรียมการพัฒนากํา ลังคนให- มี
สมรรถนะพื้นฐานที่จําเปJนเพื่อรองรับการเข-าสู.ประชาคมโลก โดยได-มีการศึกษาและทําการพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินสมรรถนะผู-ใหญ.ที่เทียบเคียงกับกรอบการประเมินผลทางการศึกษาระดับนานาชาติด-านสมรรถนะผู-ใหญ.
(Programme for the international Assessment of Adult Competencies : PIAAC) ซึ่งกําหนดสมรรถนะ
พื้นฐานที่จําเปJนสําหรับกําลังแรงงานในทุกสาขาอาชีพไว- 3 ด-าน คือ การรู-หนังสือ (Literacy) และความสามารถ
ในการอ.าน (Reading Component Skills) ความสามารถในการคิดคํานวณ (Numeracy) และความสามารถใน
การแก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยี (Problem Solving in Technology-Rich
Environments) ตั้งแต.ป9 พ.ศ. 2557 และต.อเนื่องในป9 พ.ศ. 2558-2559 ได-ทําการศึกษา วิเคราะหป"จจัยเชิง
สาเหตุ เ พื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะกํ า ลั งคนรองรั บโลกศตวรรษที่ 21 โดยใช- ส ถิ ติ ขั้น สู ง ซึ่ งการดํ า เนิ น งานในครั้ ง นี้
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได-ร.วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมี รองศาสตราจารย ดร.รัชนีกูล
ภิญโญภานุวัฒน และคณะเปJนผู-ดําเนินการ
วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึ กษาวิเ คราะห และพั ฒนาแบบจํา ลองป" จจั ย เชิ งสาเหตุ เ พื่ อพั ฒ นาสมรรถนะกํา ลั งคนรองรั บโลก
ศตวรรษที่ 21
2) จัดทําข-อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร-างสมรรถนะกําลังคนที่สอดคล-องกับบริบทของประเทศไทย
และรองรับโลกศตวรรษที่ 21
ขอบเขตของการวิจัย
การวิเคราะหป"จจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 เปJนการศึกษาเฉพาะ
สมรรถนะพื้นฐานที่จําเปJนสําหรับการก-าวเข-าสู.ศตวรรษที่ 21 คือ
(1) การรู-หนังสือ (Literacy) และความสามารถในการอ.าน (Reading Component Skills)
(2) ความสามารถในการคิดคํานวณ (Numeracy)
(3) ความสามารถในการแก-ป" ญหาภายใต-ส ภาพแวดล-อมที่ใช-ป ระโยชนจากเทคโนโลยี (Problem
Solving in Technology-Rich Environments)
(4) สมรรถนะรวม 3 ด-าน
ทฤษฎีที่ใช6ในการศึกษา/ที่เกี่ยวข6อง
-

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ประชากรไทยอายุระหว.าง 15-65 ป9 ที่มีอาชีพใน 3 ภาคการผลิต คือ ภาคบริการ ภาค
เกษตร และภาคอุตสาหกรรม
กลุ.มตัวอย.าง คือ ประชากรไทยอายุระหว.าง 15-65 ป9 ที่มีอาชีพใน 3 ภาคการผลิต คือ ภาคบริการ
ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม จํานวน 2,000 คน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบด-วยกลุ.มตัวแปรในแบบจําลอง 4 แบบจําลอง คือ
1. แบบจํ าลองการรู- หนั งสือและความสามารถในการอ. าน ตั วแปรที่ใช-ในการศึ กษา ประกอบด-ว ย
กลุ.มตัวแปรป"จจัยเชิงสาเหตุของการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และกลุ.มตัวแปรเกี่ยวกับการรู-หนังสือ
และความสามารถในการอ.าน
2. แบบจําลองความสามารถในการคิดคํานวณ ตัวแปรที่ใช-ในการศึกษา ประกอบด-วย กลุ.มตัวแปร
ป"จจัยเชิงสาเหตุของความาสามารถในการคิดคํานวณ และกลุ.มตัวแปรเกี่ยวกับความาสามารถในการคิดคํานวณ
3. แบบจํา ลองความสามารถในการแก-ป" ญ หาภายใต-ส ภาพแวดล- อมที่ ใช- ป ระโยชนจากเทคโนโลยี
ตัวแปรที่ใช-ในการศึกษา ประกอบด-วย กลุ.มตัวแปรป"จจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใตสภาพแวดล- อมที่ ใช- ป ระโยชนจากเทคโนโลยี และกลุ. มตั ว แปรเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการแก- ป" ญ หาภายใตสภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยี
4. แบบจําลองสมรรถนะรวม ประกอบด-วย กลุ.มตัวแปรป"จจัยสนับสนุนและกลุ.มตัวแปรผล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใช-ในการเก็บรวบรวมข-อมูล ประกอบด-วย แบบสอบถาม แบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข-อมูลจากผู-ทรงคุณวุฒิ โดยการจัดประชะชุมระดมความคิดเพื่อพิจารณา (ร.าง)
แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 และนําผลที่
ได-ไปใช-ในการพัฒนากรอบแนวคิดของการวิจัยให-ชัดเจนขึ้น
ระยะที่ 2 เก็บรวบรวมข-อมูลจากกลุ.มตัวอย.างเปpาหมาย จํานวน 2,000 คน
ระยะที่ 3 เก็ บ รวบรวมข- อ มู ล จากผู- ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยการจั ด ประชะชุ ม ระดมความคิ ด พิ จ ารณา
แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อจัดทํา
ข-อเสนอเชิงนโยบาย
การวิเคราะห#ขอมูล
1. วิเคราะหข-อมูลเชิงปริมาณ โดย
- วิเคราะหข-อมูลเบื้องต- น ด- วยสถิติเ ชิงบรรยาย ได-แก. ความถี่ ร-อยละ ค.าเฉลี่ย ส.วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน
- วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกต.างของตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะทั้ง 3 ด-าน ด-วยการทดสอบที
(t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance : ANOVA)
- วิเคราะหสหสัมพันธระหว.างตัวแปรทั้งหมดที่ใช-ในการวิจัย เพื่อสร-างแมทริกซสหสัมพันธในการ
วิเคราะหแบบจําลองด-วยโปรแกรมลิสเรล

- วิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร (Path analysis) วิเคราะหสมการโครงสร-างด-วยการวิเคราะห
องคประกอบ (Factor Analysis) วิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path Analysis) และวิเคราะหกลุ.มพหุ (Mutiple
Groups) ของแบบจําลอง 4 แบบจําลองด-วยโปรแกราลิสเรล
2. การวิเคราะหข-อมูลเชิงคุณภาพ จากผลการสัมภาษณ และผลการประชุมระดมความคิดด-วยการ
วิเคราะหเนื้อหา โดยโปรแกรม MAXQDA
ผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1. แบบจําลองป"จจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ได-แก. 1) การรูหนังสือและความสามารถในการอ.าน 2) ความสามารถในการคิดคํานวณ และ 3) ความสามารถในการแก-ป"ญหา
ภายใต-สภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยี และสมรรถนะรวมที่ผู-วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล-องกลมกลืน
กับข-อมูลเชิงประจักษทั้ง 4 แบบจําลอง
2. ป"จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต.อการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด-าน
และสมรรถนะรวม
2.1 สมรรถนะการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน ได-รับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันต.อ
การอ.าน และความรู-สึกนึกคิดของตนเอง รวมทั้งได-รับอิทธิพลทางอ-อมจากแรงจูงใจในการอ.าน และสิ่งแวดล-อมที่
ส.งเสริมการอ.าน เพื่อพิจารณาอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ-อม พบว.า ป"จจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ ความ
ผูกพันต.อการอ.าน รองลงมาคือ ความรู-สึกนึกคิดต.อตนเองในการอ.าน แรงจูงใจในการอ.าน และสิ่งแวดล-อมที่
ส.งเสริมการอ.าน
2.2 สมรรถนะความสามารถในการคิดคํานวน ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกสูงที่สุดจากแรงจูงใจใฝD
สัมฤทธิ์ในการคิ ดคํ านวณ รองลงมาคื อ เจตคติต. อากรคิ ดคํ านวณ ส.วนป"จจั ยที่ มีอิทธิพลทางอ- อมพบว. าการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู-ทางการคิดคํานวณมีอิทธิพลทางอ-อมผ.านแรงจูงใจใฝDสัมฤทธิ์ใน
การคิดคํานวณ และป"จจัยสนับสนุนมีอิทธิพลทางอ-อมผ.านป"จจัยความยึดมั่นผูกพันต.อการคิดคํานวณในทางตรงกัน
ข-าม เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ-อม พบว.า ป"จจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงที่สุด คือ แรงจูงใจใฝDสัมฤทธิ์
ในการคิ ด คํ า นวณ รองลงมา คื อ การใช- เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการสื่ อสารและเรี ย นรู- ทางการคิ ด คํ า นวณ
นอกจากนั้ น สมรรถนะความสามารถในการคิ ด คํ า นวณยั งได- รั บ อิ ทธิ พลจากสมรรถนะด- า นการรู- ห นั งสื อและ
ความสามารถในการอ.านด-วย
2.3 สมรรถนะด- า นความสามารถในการแก- ป" ญ หาภายใต- ส ภาพแวดล- อ มที่ ใ ช- ป ระโยชนจาก
เทคโนโลยี ได-รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกมากที่สุดจาก การคิดเชิงระบบ รองลงมา คือ แรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี
ส.วนป"จจัยที่มีอิทธิพลทางอ-อมมี 2 ป"จจัย ได-แก. 1) ป"จจัยที่สนับสนุนในองคกร/หน.วยงานมีอิทธิพลผ.านการยอมรับ
การใช-เทคโนโลยี และแรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี และ 2) ป"จจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลผ.าน
การยอมรับเทคโนโลยี และแรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี เพื่อพิจารณาอิทธิพลรวมทั้งทางตรงและทางอ-อม พบว.า
ป"จจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ การคิดเชิงระบบ รองลงมา คือ แรงจูงใจในการใช-เทคโนโลยี ป"จจัยที่สนับสนุนใน
องคกร/หน.วยงาน การยอมรับการใช-เทคโนโลยี และป"จจัยที่สนับสนุนในครอบครัวและชุมชน
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพื้นฐานทั้ง 3 ด-านระหว.างกลุ.มอายุ ได-แก. กลุ.มช.วง
อายุ 15-24 ป9 กลุ. มช.ว งอายุ 25-40 ป9 และกลุ.มช. ว งอายุ 41-65 ป9 พบว.า กลุ.มตั วอย. า งช. ว งอายุ 15-24 ป9 มี
สมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการแก-ป"ญหาภายใตสภาพแวดล-อมที่ใช- ประโยชนจากเทคโนโลยีต่ํากว.ากลุ. มอายุ อื่นๆ แต.มีส มรรถนะด-านความสามารถในการคิ ด
คํานวณสูงกว.ากลุ.มอายุอื่น ส.วนกลุ.มอายุ 41-65 ป9 มีสมรรถนะด-านการคิดคํานวณต่ํากว.ากลุ.มอายุอื่นๆ สําหรับ
กลุ.มอายุ 25-40 ป9 มีสมรรถนะพื้นฐานทั้ง 3 ด-านอยู.ในระดับสูงกว.ากลุ.มอายุอื่นๆ

4. ผลการเปรียบเทียบความแตกต.างของสมรรถนะพื้นฐานทั้ง 3 ด-านระหว.างภาคการผลิต พบว.า ภาค
การเกษตรมีสมรรถนะด-านการรู-หนังสือและความสามารถในการอ.าน และสมรรถนะด-านความสามารถในการ
แก-ป"ญหาภายใต-สภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีต่ํากว.ากลุ.มอายุอื่นๆ แต.มีสมรรนะด-านความสามารถ
ในการคิดคํานวณสูงกว.าภาคการผลิตอื่นๆ ภาคอุตสาหกรรมมีสมรรถนะด-านความสามารถในการคิดคํานวณต่ํา
กว.าภาคการผลิตอื่น ส.วนภาคบรากรมีสมรรถนะพื้นฐานทั้ง 3 ด-านอยู.ในระดับสูงกว.าภาคการผลิตอื่น
5. ผลการวิเคราะหความไม.แปรเปลี่ยนของแบบจําลองสมรรถนะรวม กลุ.มตัวอย.างที่อยู.ในแต.ละช.วง
อายุ และภาคการผลิตมีแบบจําลองการพัฒนาสมรรถนะรวมของกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 เหมือนกัน
หมายความว. า อิ ท ธิ พ ลความสามารถในการคิ ด คํ า นวณ และด- า นความสามารถในการแก- ป" ญ หาภายใตสภาพแวดล-อมที่ใช-ประโยชนจากเทคโนโลยีไม.แตกต.างกันในแต.ละช.วงอายุและภาคการผลิต ดังนั้นในการกําหนด
นโยบายต.างๆ สามารถดําเนินการได-กับทุกกลุ.มอายุและทุกภาคการผลิตเหมือนกัน
อภิปรายผล
ข6อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หนวยงานระดับนโยบาย
1. วางแผนพัฒนาสมรรถนะกําลังคนให-สอดคล-องกับกลุ.มอายุและภาคการผลิต
2. กําหนดบทบาทของห-องสมุดประชาชนให-มีความชัดเจนมากขึ้นและสนับสนุนการดําเนินงานของ
ห-องสมุดประชาชน
3. กําหนดมาตรการจูงใจให-ทุกภาคส.วนได-มีส.วนร.วมส.งเสริมการอ.านโดยสร-างเปJนโครงข.ายส.งเสริมการ
อ.าน
4. ควบคุมราคาหนังสือในท-องตลาดและสนับสนุนการกระจายหนังสือไปยังชุมชนต.างๆ อย.างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ พร-อมทั้งสนับสนุนให-มีการเพิ่มช.องทางการจัดจําหน. ายหนังสือออนไลนและส.งเสริมการขายหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส
5. กํ า หนดให- มีเ ครื อข. า ยงานภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชนเพื่ อฝz กอบรมบุ คลากรของชาติ ทุกภาคส. ว นให- มี
ความสามารถในการคิดคํานวณ
6. กํา หนดนโยบายส.งเสริ มการใช- เทคโนโลยีกับประชาชนทุ กกลุ. มเพื่อเสริมสร-า งความสามารถของ
ประชาชนให-มีความรู-และความสามารถด-าน IT ที่ตอบสนองต.อการทํางานในศตวรรษที่ 21
7. มีมาตรการหรือแนวทางส.งเสริมให-ประชาชนรู-เท.ากันสื่อทุกประเภทเพื่อเปJนภูมิคุ-มกันประชาชนใหรู-เท.าทันสื่อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สร-างต-นแบบที่ดีในการสร-างนิสัยรักการอ.าน
2. พัฒนาช.องทางหรือสื่อในการอ.านให-หลากหลาย
3. เร.งรัดรณรงคและดําเนินการส.งเสริมการอ.านให-ผู-เรียนอย.างจริงจังและต.อเนื่อง
4. พัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสามารถพื้นฐานในการคิดคํานวณ
5. จัดทําคลังสื่อการสอนคอมพิวเตอรเกี่ยวกับความสามารถในการคิดคํานวณ
6. กระตุ-นให-องคกรและหน.วยงานส.งเสริมให-บุคลากรวัยทํางานพัฒนาศักยภาพด-านการคิดเชิงระบบ
7. พัฒนาระบบโครงสร-างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อให-ประชาชนทุกภูมิภาคสามารถเข-าถึงสารสนเทศใน
รูปแบบดิจิทัล

8. กระตุ-นให-องคกรและหน.วยงานส.งเสริมให-บุคลากรทุกภาคส.วนได-รับการพัฒนาความรู-ทักษะและ
สามารถประยุกตใช-เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก.อให-เกิดรายได-และยกระดับคุณภาพชีวิต
สถานศึกษา
1. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการสร-างค.านิยมหรือการสร-างเจตคติต.อสมรรถนะทั้ง 3 ด-าน เพื่อ
เสริมสร-างให-นักเรียนมีเจตคติที่ดี
2. จัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.าน
3. เปJนหน.วยงานต-นแบบในการส.งเสริมการอ.าน
4. พัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
5. มีการฝzกอบรมการสร-างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส
6. วางรากฐานการคิดอย.างเปJนระบบด-วยการกําหนดให-เปJนส.วนหนึ่งของหลักสูตรในกลุ.มสาระวิชา
ต.างๆ
7. จัดให-มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะคิดเชิงระบบของผู-เรียน
8. จัดให-มีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความรู-ความสามารถในด-านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับมาตรฐานสากล

