
´Ã.à¡È·Ô¾Â� ÈØÀÇÒ¹Ôª
ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹

“การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่
ด้วย KPI การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ. ”

5 ตุลาคม  2565

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา



นโยบายเร่งด่วน 
สพฐ.

ท่ีรับผิดชอบ

GOAL
• มาตรฐานตัวชี้วัด
• สมรรถนะ
• คุณลักษณะ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
3. มีงานทำ มีอาชีพสุจริต
4. เป็นพลเมืองดี

KPI การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ.

´�Ò¹Í§¤�¤ÇÒÁÃÙ�
➤ Í�Ò¹ÍÍ¡à¢ÕÂ¹ä´�
➤ ¤Ô´àÅ¢à»�¹ ÏÅÏ
´�Ò¹·Ñ¡ÉÐÍÒªÕ¾ 
➤ ÊÍ¹à¹�¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ

➤ àÃÕÂ¹ÃÙ�à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò

ÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹ ÏÅÏ
´�Ò¹·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ
➤ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹´�Ò¹µ�Ò§æ 
➤ ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ ÏÅÏ

¡ÅØ�Á·Ñ¡ÉÐ¾×é¹°Ò¹
➤ ¡ÒÃãª�ÀÒÉÒ 
➤ ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³
➤ ¡ÒÃãª�à·¤â¹âÅÂÕ
➤ ¡ÒÃãª�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
¡ÑºÊÔè§ÃÍºµÑÇ ÏÅÏ

¡ÅØ�Á·Ñ¡ÉÐ´�Ò¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»�ËÒ  
➤ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�»�ËÒãË�¶Ù¡ Ø̈´
➤ ¡ÒÃá¡�»�ËÒÍÂ�Ò§ÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�
➤ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ 
➤ ·Ó§Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñº¼Ù�Í×è¹ ÏÅÏ

¡ÅØ�Á·Ñ¡ÉÐ �́Ò¹¤Ø³ÅÑ¡É³Ð
➤ ¡ÒÃÃÔàÃÔèÁÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�
➤ ¤ÇÒÁà»�¹¼Ù�¹Ó
➤ ¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡¶Ö§ÊÑ§¤Á
áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÏÅÏ 

สพฐ. ศตวรรษท่ี 21

Learning Loss

การเรียนรู้ปฐมวัย

ประวัติศาสตร์ 
หน้าท่ีพลเมือง

Active Learning

นำผลประเมิน
RT NT O-NET พัฒนา 

เขตพ้ืนท่ีขับเคล่ือน โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติ

บูรณาการตัวชี้วัด
+ บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ 

+ Attitude + Value

หลักสูตรสถานศึกษา

Active Learning

สถานการณ์
- Soft Power
- แหล่งเรียนรู้
- ภูมิปัญญา

Ketthip



100 %
ท้ังประเทศ ทุกเขตพ้ืนท่ี

Active Learning

Ketthip

❖ สพท. 245 เขตพื้นท่ี
❖ ศึกษานิเทศก์ และผอ.หนุนเสรมิ
❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู
❖ One Team 5 สำนัก

(สวก./สทศ./ สบว./ศนฐ./สบน.)

❖ ศบศ. และสนก.
❖ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน



อุดรธานี
Onsite 100 คน

สิงห์บุรี
Onsite 205 คน

ตรัง
Online 240 คน

นครปฐม  
Onsite 200 คน

ชัยนาท
Onsite 135 คน

Online 1,600 view

ปัตตานี/นราธิวาส
Online 532 คน

กาญจนบุรี
Onsite 1,500 คน

เชียงใหม่
Online 300 คน
Onsite  760 คน

พิษณุโลก
Online 146 คน

สุโขทัย
Online 325 คน

สุราษฎร์ธานี 
Onsite 320 คน
Online  9,000 view 

ชุมพร
Onsite 185 คน

Online 2,000 View

สระบุรี
Online 185 คน
Onsite 1,265 คน 

ตาก
Onsite 70 คน

การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ 
เก่ียวกับ Active Learning

นอกจากน้ี ยังมีการประชุมผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ 
ครั้งท่ี 3/2565 ท่ีมียอดการรับชมจากครู, 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ท่ัวประเทศ 

Zoom 299 accounts

Youtube 8,600 ครั้ง

Facebook live 2,311 accounts

OBEC TV 390 ครั้ง

Ketthip

น่าน 
Onsite 230 คน

ยอดผู้ผ่านการพัฒนา 7,125 คน
ยอดผู้รับชมการอบรม 24,2++ view

ประจวบคีรีขันธ์
Onsite 395 คน

สุรินทร์
Onsite 372 คน

กรุงเทพมหานคร  
Onsite 140 คน



¡ÒÃÊÓÃÇ¨áÇÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ Ï ¾ËØ»�Ò

à¾×èÍãª�ã¹¡ÒÃ¤Ñ´¡ÃÍ§ ÇÔà¤ÃÒÐË�

áÅÐÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¼Ù�àÃÕÂ¹ÃÒÂºØ¤¤Å
·ÓãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¤ÃÙ ¼Ù�»¡¤ÃÍ§

áÅÐ¼Ù�·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ä �́·ÃÒº¶Ö§áÇÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ
¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹áµ�ÅÐ �́Ò¹ «Öè§¨Ðà»�¹

»ÃÐâÂª¹�ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
·ÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾àËÁÒÐÊÁ

¡Ñº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÒÂºØ¤¤Åµ�Íä»

à»�ÒËÁÒÂ

ÀÒÉÒ

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

à¤Ã×èÍ§¡ÅáÅÐ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� 

¤³ÔµÈÒÊµÃ�

¡ÒÃä �́ÂÔ¹ 

ÊÑ§¤ÁáÅÐÍÒÃÁ³� 

ÈÔÅ»Ð/ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 

¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ

¡Å�ÒÁà¹×éÍ 

เพื่อให(ทราบ »ÃÐàÀ·¢Í§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ

Ketthip



0 250,00
0

500,00
0

750,00
0

1,000,00
0

ด้านภาษา

ด้านคณิตศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์

ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์

ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์

ด้านการได้ยิน

ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเน้ือ

ด้านสังคมและอารมณ์

นักเรียนท้ังหมดในระบบ
จำนวน 4,093,564 คน
นักเรียนท่ีคัดกรองแล้ว
จำนวน 3,357,947 คน

ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ข้อมูล ณ วันท่ี 4 ตุลาคม 2565) 

778,939 คน : 23.2% 

670,751 คน : 20.0% 

754,766 คน : 22.5% 

644,763 คน : 19.2% 

❖ 931,773 คน : 27.7% 

676,160 คน : 20.1% 

874,193 คน : 26.0% 

825,573 คน : 24.6% 

82%

Ketthip



µÑÇÍÂ�Ò§ ¡ÒÃàµÔÁàµçÁµ�ÍÂÍ´à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¼Ù�àÃÕÂ¹

´ª.ªÑªªÑÂ
5 �́Ò¹

ÀÒÉÒ

ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

¤³ÔµÈÒÊµÃ�

ÊÑ§¤ÁáÅÐÍÒÃÁ³� 

ÈÔÅ»Ð/ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 

➤¡ÒÃ Ñ̈´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�·ÕèãË�  
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä �́Ê×èÍÊÒÃ·Ò§ÀÒÉÒ

➤ à¹�¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´
➤ ·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃá¡�»�ËÒ¨Ò¡ 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� / Project Based
➤ ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ�Á·Ó§Ò¹à»�¹·ÕÁ
➤ ÍÍ¡áºº ãª�¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�

ÏÅÏ 

¡ÒÃàµÔÁàµçÁ
➤ ¤ÃÙÊÍ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�  
¤³ÔµÈÒÊµÃ�

➤ ¹Ñ¡ÇÒ´¡ÒÃ�µÙ¹
➤ ª�Ò§ÍÍ¡áºº¡ÃÒ¿�¡
➤ ¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�
➤ ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË�ËØ�¹ 
➤ ¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ/¤ÃÙÊÍ¹ÀÒÉÒÏ

ÏÅÏ 

µ�ÍÂÍ´·Ñ¡ÉÐÍÒªÕ¾

Ketthip



TARGET IN

ขอขอบคุณ
ส่วนร่วมในความสำเร็จ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
ศึกษานิเทศก์ และผอ.หนุนเสรมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู
One Team 5 สำนัก (สวก./สทศ./ สบว./ศนฐ./สบน.)

ศบศ. และสนก.
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน

Ketthip



ºÙÃ³Ò¡ÒÃµÑÇªÕéÇÑ´
+ ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¢�ÒÁ¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ 

+ Attitude + Value

ACTIVE LEARNING ที่มา : OECD

ลดทอนเน้ือหา
ท่ีซ้ำซ้อน

ลดภาระชิ้นงาน
ของนักเรียน

เวลา

• คิดทุกคาบเรียน
• คิดอย่างเป็นระบบ
• คิดโดยอัตโนมัติ

Create
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เวที
สถานการณ์

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้

สมรรถนะ

Ketthip

5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ 
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2551

ÁÒµÃ°Ò¹Ï áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´ (»ÃÑº»ÃØ§ 2560)

GOAL
• มาตรฐานตัวชี้วัด
• คุณลักษณะฯ
• สมรรถนะ

ÊÓ¤Ñ¢Í§¼Ù�àÃÕÂ¹ 5 »ÃÐ¡ÒÃ

✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¤Ô´
✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¡�»�ËÒ 
✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãª�·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ 
✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãª�à·¤â¹âÅÂÕ



เน้นย้ำ ...บทบาทหน้าท่ี ครู และผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ

Ketthip

แผนการจัดการเรียนรู้
บันทึกหลังการสอน
PLC รวมครูเพ่ือศิษย์
รู้จักนักเรียนรายบุคคลเติมเต็มศักยภาพตามความถนัด
และความสนใจ “วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ”

สร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียน
สร้างความเข้มแข็งนิเทศภายใน



การจัดการเรียนรู้เชิงรุก AL
กับการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา



กิจกรรม Open House
“µÅÒ´¹Ñ´ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¶¹¹¤¹àÃÕÂ¹” âÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹ÁÐÍÖ ·Ø¡ÇÑ¹ÈØ¡Ã� (14.30-15.30)
¹Ñ¡àÃÕÂ¹áµ�ÅÐªÑé¹ ÁÕ¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè·ÓÁÒµÅÍ´ÊÑ»´ÒË� ¾Ã�ÍÁÊÑ§à¤ÃÒÐË�¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèáµ�ÅÐªÑé¹¨Ð·Ó 

áÅ�Ç¹Óä»¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÇÑ¹ÈØ¡Ã� à¾×èÍãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¡ªÑé¹ä �́áÊ´§ÍÍ¡ ÁÕÊ�Ç¹Ã�ÇÁã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã�ÇÁ¡Ñ¹ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¤Ô´â´Â¹Ñ¡àÃÕÂ¹

Ketthip

¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹ÐÊÓ¤Ñ¢Í§¼Ù�àÃÕÂ¹ 5 »ÃÐ¡ÒÃ

✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¤Ô´
✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¡�»�ËÒ 
✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãª�·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ 
✓ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãª�à·¤â¹âÅÂÕ

»ÅÙ¡¼Ñ¡ á»ÃÃÙ»à»�¹¢¹Á ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¢ÒÂ ÍÍ¡áºººÃÃ Ø̈ÀÑ³±�

¨ÓË¹�ÒÂ ¤Ó¹Ç³ÃÒÂÃÑº-ÃÒÂ �̈ÒÂ



การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์น้อยภาคภาษาอังกฤษ

Ketthip

การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์น้อยภาคภาษาอังกฤษ
ในวันเสาร์ท่ี 27 สิงหาคม 2565 
ณ โครงการทหารพันธ์ุดี หน้าค่ายรัตนพล

“สร้างสุขแห่งการเรียนรู้… สร้างคุณภาพผู้เรียน”



“เด็กอยากเล่นฟุตบอล” 
สมาชิก อาร์มี่ ฟุตบอล อะคาเดมี่ ค่ายรัตนพล

Ketthip

กิจกรรมกลุ่ม  “เด็กอยากเล่นฟุตบอล” 
สมาชิก อาร์มี่ ฟุตบอล อะคาเดมี่ ค่ายรัตนพล
เติมเติมคุณภาพนักเรียนต่อยอดพหุปัญญา

“สร้างสุขแห่งการเรียนรู้… สร้างคุณภาพผู้เรียน”



“ค่ายนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์”

Ketthip

“เรียนรู้จากจากการสืบค้น และปฏิบัติจริง
บูรณาการข้ามศาสตร์ ปลูกฟังคุณลักษณะ”

“ค่ายนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์”
โรงเรียนบ้าน้ำกร่อย สพป.ระยอง เขต 2

“สร้างสุขแห่งการเรียนรู้… สร้างคุณภาพผู้เรียน”



โครงงานเยลลี่รักษาฟันจากสารสกัดในเปลือกมังคุด เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย
Streptococcus  Mutans

“อยากรู้...ต้องได้รู้”
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

Ketthip

อ. ม.นเรศวร



Ketthip

“อยากรู้...ต้องได้รู้”
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

“โครงงานรถสกูต๊เตอรไ์ฟฟ้า สําหรับขนส่งอาหารเดริเวอรี่”



ภาพสะท้อนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

Ketthip



Ø โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
มาก และใช้ DLTV 100% ผลการเรียนนักเรียนดี
ข้ึนในทุกปี

Ø ผอ.โรงเรียนมีความ Active สอนนักเรียนด้วยตนเอง  
อยู่ท่ีโรงเรียนน้ีมาแล้ว 7 ปี มีความเป็นผู้นำ และสร้าง
กิจกรรม ท่ีทำให้ ครู ชุมชน และเด็กนักเรียนมีชีวิตชีวา 
มีความสุขร่วมกันของทุกวัย

Ø กลุ่ม ผอ. โรงเรียน เครือข่าย รักและมีความสามัคคี 
สนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงต้องชื่น
ชม การนำของ ผอ. สพป. สุรินทร์เขต 3 ด้วยท่ีเป็นผู้นำ
ให้เกิดความสามัคคีอย่างมีพลัง

“กีฬา สร้างความสามัคคี ความสุข โรงเรียนและชุมชน”

Ketthip

โรงเรียนบ้านพนม สพป. สุรินทร์ เขต 3



การบูรณาการแหล่งเรียนรู้
สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

Ketthip



REGISTER NOW

ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที่ 4 จ.สงขลา อุทยานวิทยาศาสตร์ สิรินธร จ.เชียงใหม่ (NARIT)

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning)
บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนหนุนเสริม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ Ketthip



หนุนเสริมเติมต่อคุณภาพการศึกษา บูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ค่ายรัตนพล

"Active Learning ¡ÑºáËÅ�§àÃÕÂ¹ÃÙ�à¢�ÒÊÙ�Ë�Í§àÃÕÂ¹
¼�Ò¹ È¹. áÅÐ·ÕÁ ¼Í.Ë¹Ø¹àÊÃÔÁ" 

áËÅ�§àÃÕÂ¹ÃÙ�·�Í§à·ÕèÂÇàªÔ§à¡ÉµÃ ¤�ÒÂÃÑµ¹¾Å

¡Í§¾Å¾Ñ²¹Ò·Õè 4  ¨.Ê§¢ÅÒ

Ketthip
Ep. 1-3



Ketthip

ฐานท่ี 1 ฟาร์มกล้วยไม้
ฐานท่ี 2 ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน
ฐานท่ี 3 การเรียนรู้ชันโรง
ฐานท่ี 4 ฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็ก
ฐานท่ี 5 โข่งคอฟฟ่ี
ฐานท่ี 6 โข่งวัลเล่ย์
ฐานท่ี 7 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

“ตามรอยพ่อ”
ฐานท่ี 8 ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน

”เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ภาคใต้ตอนล่าง
ฐานท่ี 9 ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑภั์ทรพัฒน์

á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹ÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ¨Ó¹Ç¹ 1 µÑÇªÕéÇÑ´
➤ Á°. µªÇ. Ê 3.1 

¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾ ¨Ó¹Ç¹ 4 µÑÇªÕéÇÑ´
➤ Á°. µªÇ. § 1.1  Á.1/1, Á.1/2, Á.1/2  Á°. µªÇ. § 4.1  

¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�¤³ÔµÈÒÊµÃ� ¨Ó¹Ç¹ 2 µÑÇªÕéÇÑ´
➤ Á°. µªÇ. ¤ 2.1 , ¤ 3.1

¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¹Ç¹ 3 µÑÇªÕéÇÑ´
➤ Á°. µªÇ. Ç 1.1, 1.2, 1.3

¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤� 8 »ÃÐ¡ÒÃ

การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ค่ายรัตนพล จ.สงขลา
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

Ep.1

Ep.2

Ep.3



หนุนเสริมเติมต่อคุณภาพการศึกษา บูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)

"Active Learning ¡ÑºáËÅ�§àÃÕÂ¹ÃÙ�à¢�ÒÊÙ�Ë�Í§àÃÕÂ¹
¼�Ò¹ È¹. áÅÐ·ÕÁ ¼Í.Ë¹Ø¹àÊÃÔÁ" ¨.àªÕÂ§ãËÁ�

ÍØ·ÂÒ¹´ÒÃÒÈÒÊµÃ�ÊÔÃÔ¹¸Ã Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ�

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈Â´ÒÃÒÈÒÊµÃ�áË�§ªÒµÔ (NARIT)
2 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2565

Ketthip
Ep. 1-4

EP.1



ตัวอย่างการบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน
อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT)

Ketthip

°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� Ñ̈µØÃÑÊÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� Í¾Çª.àªÕÂ§ãËÁ�
â«¹ 1 à»�´âÅ¡ÍÒªÕ¾áË�§Í¹Ò¤µ

á¹Ç·Ò§¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾ ¨Ó¹Ç¹ 4 µÑÇªÕéÇÑ´
ÁÒµÃ°Ò¹/µÑÇªÕéÇÑ´
ÊÒÃÐ·Õè 4 ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾
➤ § 4.1 ».6/1 ÊÓÃÇ¨µ¹àÍ§à¾×èÍÇÒ§á¼¹ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡ÍÒªÕ¾
➤ § 4.1 ».6/2 ÃÐºØ¤ÇÒÁÃÙ�¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¤Ø³¸ÃÃÁ·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÍÒªÕ¾·ÕèÊ¹ã¨
➤ § 4.1 Á.1/1 Í¸ÔºÒÂá¹Ç·Ò§¡ÒÃàÅ×Í¡ÍÒªÕ¾
➤ § 4.1 Á.1/3 àËç¹¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ¢Í§¡ÒÃÊÃ�Ò§ÍÒªÕ¾

¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÀÒÉÒµ�Ò§»ÃÐà·È (ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ) 1 µÑÇªÕéÇÑ´
ÊÒÃÐ·Õè 4 ÀÒÉÒ¡Ñº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ªØÁª¹
➤ µ 4.2 ».1/1, ».2/1 ãª�ÀÒÉÒµ�Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍÃÇºÃÇÁ¤ÓÈÑ¾·�·Õèà¡ÕèÂÇ¢�Í§ã¡Å�µÑÇ

¡Ô¨¡ÃÃÁá¹Ðá¹Ç
➤ ¡ÒÃ¤�¹¾º¤ÇÒÁ¶¹Ñ´ �́Ò¹ÍÒªÕ¾



พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
โครงการความร่วมมือ เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่เยาวชน

26  กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Ketthip



การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย

Ketthip



พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย “เห็นคุณค่าในอดีต ต่อยอดเป็นงานออกแบบสมัยใหม่” 

ต้นทุนทางวัฒนธรรมของไทย
สร้างสรรค์ Clip Art ในการออกแบบสมัยใหม่

> คลัง Clip Art ความเป็นไทยในสากล
> นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านพิพิธภัณฑ์
> นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทย
> แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ช้ินงาน

>>  ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาศิลปวัตถุ
>> การเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างเรื่องราว

ในอดีต และวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
>> เทคนิคการใช้เทคโนโลยีกับการออกแบบ
>> การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วย Clip Art ของไทย

องค์ความรู้จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
41 แห่งท่ัวประเทศ

ผลท่ีได้รับจากกิจกรรม

เน้นย้ำ!!! สถานศึกษาต่อยอดบูรณาการแหล่งเรียนรู้ กับตัวชี้วัดในหลักสูตรฯ

https://www.youtube.com/watch?v=lLNE3qGltEA

Ketthip



68 µÍ¹ 
“àÃÕÂ¹ÃÙ�»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ªÒµÔä·Â 
¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�”

เดอะ ไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย
กับสถาบันพระมหากษัตริย์

https://contentcenter.obec.go.th/

เน้นย้ำ!!! ให้พื้นท่ีได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ …. สู่ผู้เรียนKetthip

https://contentcenter.obec.go.th/


การ์ตูนแอนิเมช่ัน 
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

Ketthip

“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา”
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

การใช้หลักธรรมในการ
กำกับจิตใจ ภายในตนเอง 
ผ่านตัวละครในเมือง
“จิตตนคร”

29 ตอน

การให้ข้อคิดเก่ียวกับการ
หลักธรรมคำสอน ท่ีใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน
ของคนในปัจจุบัน อย่าง
เข้าใจง่ายผ่านการ์ตูน

84 ตอน

เผยแพร่ : ท่ี ศธ 04010/ว 2381 ลว 27 กันยายน 2565 



Kick Off การเรียนการสอนประวัติศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
21 กันยายน 2565  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา

Ketthip

Ep. 1 Ep. 2 Ep. 3 Ep. 4



สพป.นครพนม เขต 2
Kick off  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

Ketthip



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ Active Learning “ปากพิงบ้านฉัน
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถ้องถิ่น ร.ร. วัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1

Ketthip

นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน
ทั้งแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน เช่น การทำข้าวหลาม  การหาปลา 

และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

“ศาลพระเจ้าตากสิน และไก่พันธ์ุทรงเล้ียง “ไก่เทาทอง”



ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Ketthip



“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip

นครราชสีมานครสวรรค์



“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip



“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip

โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1

โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2



Ø โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี
มาก และใช้ DLTV 100% ผลการเรียนนักเรียนดี
ข้ึนในทุกปี

Ø ผอ.โรงเรียนมีความ Active สอนนักเรียนด้วยตนเอง  
อยู่ท่ีโรงเรียนน้ีมาแล้ว 7 ปี มีความเป็นผู้นำ และสร้าง
กิจกรรม ท่ีทำให้ ครู ชุมชน และเด็กนักเรียนมีชีวิตชีวา 
มีความสุขร่วมกันของทุกวัย

Ø กลุ่ม ผอ. โรงเรียน เครือข่าย รักและมีความสามัคคี 
สนับสนุนช่วยเหลือให้กำลังใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงต้องชื่น
ชม การนำของ ผอ. สพป. สุรินทร์เขต 3 ด้วยท่ีเป็นผู้นำ
ให้เกิดความสามัคคีอย่างมีพลัง

“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip

โรงเรียนบ้านพนม สพป. สุรินทร์ เขต 3



Ø โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลท่ี 9 

เป็น 1 ใน 31 โรงเรียนของกลุ่มรชัมังคลาภิเษก

Ø เน้นสอนปฎิบตัิตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

และพระบรมราโชบาย

Ø มีการจัดบอร์ดความรู้ท่ีทันสมัย และอวยพรวันเกิดครู ฯ

Ø มีการแสดงผลงานนักเรียน สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน

Ø มีการสอนภาษาต่างประเทศ(เขมร)  โดยสภานักเรียน

Ø นักเรียนมีชั่วโมงอิสระ ทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

เช่น การเล่นกีฬา ปลูกและดูแลต้นไม้ เป็นต้น

“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip

โรงเรียนรามวิทยารัชมงัคลาภิเษก สพม. สุรินทร์



“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip

Coding โดดเด่น 
เน้นการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ต่อยอดบูรณาการ 

“สร้างนักเรียนคุณภาพ”
ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 สิงหาคม 2565



“ภาพความสำเร็จของพื้นท่ี ในการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย AL”

Ketthip

”รำเด่ียว”
เวทีแสดงศักยภาพผู้เรียน

ด้านนาฏศิลป์
โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม

สพม. กท. 1
6 กันยายน  2565



การแข่งขันประกวดทักษะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประเภทรำวงมาตรฐาน 
ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิง (Active Learning) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Ketthip



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ Active Learning “ปากพิงบ้านฉัน
ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1

Ketthip

นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน
ท้ังแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน เช่น การทำข้าวหลาม  การหาปลา 

และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
“ศาลพระเจ้าตากสิน และไก่พันธุ์ทรงเลี้ยง “ไก่เทาทอง”



Ketthip

กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ EMOTIONAL  THE  SONG  OF  FAITH

20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา



ความเข้มแข็งของโรงเรียน สมาคมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่าย ท่ีร่วมพัฒนาคุณภาพนักเรียน

Ketthip

“ ความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมพัฒนา
ท้ังในระดับเขตพื้นท่ี และระดับสถานศึกษา

ครู และผู้บริหาร ของจังหวัดชายแดนใต้ ”



“การสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และความปลอดภัยในโรงเรียน”

Ketthip

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนโสตศึกษา จ.สงขลา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จ.เพชรบุรี

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

✓ ผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่ กำกับ ติดตาม ด้านความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
✓ โรงเรียนให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของหอพักนอน และบริเวณโรงเรียน 
และสภาพโรงเรียน อาคารสถานที่น่าอยู่น่าเรียนรู้

✓ สาธารณูปโภคครบครัน และสะดวกสบาย
✓ มีเครือข่ายทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพนักเรียน
✓ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ เสียสละ และเอาใจใส่นักเรียนอย่างดเียี่ยม
✓ ฝาก ผอ. นิเทศภายในโรงเรียน
✓ ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเป็นหน่วยบูรณาการ และเป็นห้องเรียน
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ทุกโรงเรียนสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่น ให้ผู้ปกครอง

และชุมชนได้

โรงเรียนรามวิทยารชัมังคลาภเิษก จ.สุรินทร์
โรงเรียนบ้านพนม จ.สุรินทร์
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จ.สุรินทร์
โรงเรียนบ้านทัพหมัน จ.อุทัยธานี

NOW



เติมเต็มคุณภาพ ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ด้วย DLTV

Ketthip

โรงเรียนขนาดเล็ก < 60 คน โรงเรียนขนาดเล็ก > 120 คน

❖ จัดครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน
> โทรทัศน์ Smart TV
> จานรับสัญญาณดาวเทียม
> เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

❖ จัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์
❖ สำรวจความพร้อมของโรงเรียน

> โรงเรียนขนาดเล็กไปรวมกับโรงเรียนอื่น
> โรงเรียนขนาดกลางท่ีมีการลดขนาดเป็นขนาดเล็ก

❖ อบรมให้ความรู้ ผอ./ ศน. /ครู บรรจุใหม่
❖ นิเทศ ติดตามฯ การใช้ DLTV

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

สื่อ 60 พรรษาฯ ป.1-6
6 รายวิชา

สำรวจ จำนวนนักเรียน
พ.ย. 65 เตรียมส่งต่อ พ.ค. 66

ใ บงาน  /  ใ บความรู้  

โรงเรียนขนาดเล็ก < 120 คน
( 7,800 โรง )

จัดส่ง

เกลี่ยกับเขตข้างเคียง > ท่ัวถึงนักเรียนทุกคน



โครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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20 โรงเรียน ใน 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนต้นทาง 5 โรงเรียน

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน
2. ยกระดับศักยภาพการสอนครู
3. ค้นหาแนวทางปฏิบัติการสอน
ทางไกลส่ือสารสองทาง

โรงเรียนปลายทาง 15 โรงเรียน

1. จัดทำหน่วยการเรียนรู้
2. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. จัดเตรียมส่ือ ฯ /การวัด 
ประเมินผล (เหมาะสมกับบริบท)

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ร่วมจัดทำหน่วยการเรียนรู้
2. ร่วมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
3. ร่วมจัดเตรียมส่ือ ฯ /การวัด 
ประเมินผล (เหมาะสมกับบริบท)

4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

เขตพื้นท่ีกำหนดแผน/กำกับติดตาม

วัตถุประสงค์

สทร. สพฐ.
โครงสร้างพื้นฐาน / อุปกรณ์ / สัญญาณอินเทอร์เน็ต + กำกับติดตาม



ผอ.เขตพื้นท่ี

บทบาทหน้าท่ีในการขับเคลื่อนคุณภาพนักเรียนระดับพื้นท่ี

• มาตรฐานตัวชี้วัด
• สมรรถนะ
• คุณลักษณะฯ

ผู้บริหารโรงเรียน

◉ จัดระบบนิเวศการบริหารเชิงพื้นท่ี
◉ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

3 ด้านอย่างเป็นรูปธรรม
◉ จัดการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
◉ Coaching พาทำ พัฒนาฯ

◉ นำพาคิด พาทำ ร่วม PLC
◉ นิเทศภายใน
◉ จัดเวที/สถานการณ์ให้นักเรียนทุกคน
ได้แสดงศักยภาพ

◉ ลดภาระงาน /ลดเน้ือหาซ้ำซ้อน
เพิ่มเวลาเรียนรู้

◉ ทำระบบการดูแลฯ เข้มแข็ง ทันท่วงที
◉ แสวงหาเครือข่ายให้นักเรียนได้เกิด
การเรียนรู้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด

ครูผู้สอน
◉ มีแผนการเรียนรู้ และบันทึกหลังสอน
◉ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

และบูรณาการแหล่งเรียนรู้

◉ นิเทศ ร่วมคิด พาทำ 
◉ ถอดตัวชี้วัดบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียน

ศึกษานิเทศก์
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“วิชาการ + 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ”



ขอบคุณค่ะ

“ มาร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพ

สู่นักเรียนด้วยกัน ”

Ketthip


