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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹ 
ÊÙ�ÈÑ¡ÂÀÒ¾à ḉ¡ä·Âã¹ÈµÇÃÃÉ·Õè 21

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

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

+ Attitude + Value

Active Learning

¨Ó¹Ç¹âÃ§àÃÕÂ¹
»ÃÐÁÒ³ 90 ¡Ç�Ò %

ÊÁÃÃ¶¹Ð

¼Ù�àÃÕÂ¹

(Ã�Ò§) ¡ÃÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ 
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª ... (ËÅÑ¡ÊÙµÃ°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð)

¼ÅÅÑ¾ �̧¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

¹Óä»ãª�¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹¹ÓÃ�Í§ã¹¾×é¹·Õè¹ÇÑµ¡ÃÃÁ
ã¹ 8 ¨Ñ§ËÇÑ´ 

(ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1 »�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2565) 

á¼¹» Ô̄ÃÙ»»ÃÐà·È> PBL + PLC

> ¡ÒÃãª�á¼¹¼Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´

> ¡ÒÃãª�¡Ô¨¡ÃÃÁà»�¹°Ò¹

> ¡ÒÃãª�¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
> STEM Education 

> STEAM

> ËÅÑ¡ÊÙµÃÍÒÃÂà¡ÉµÃ

> STI ÍÑ¨©ÃÔÂÐà¡ÉµÃ»ÃÐ³Õµ

> GPAS 5 Steps
> ÁÍ¹àµÊ«ÍÃÕ

> äÎÊâ¤»

> ¨ÔµÈÖ¡ÉÒ

> ¡ÒÃÊÍ¹áºº 5E

> ãª�à¡Áà»�¹°Ò¹
> ¡ÒÃÊÍ¹à¹�¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ

ÏÅÏ

CBE Thailand 
(https://cbethailand.com/)

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹

ª�Ç§ªÑé¹·Õè 1
ª�Ç§ªÑé¹·Õè 2*

*¹Óà¢�ÒÇÑ¹·Õè 4 ¡.¾. 65 ËÅÑ§»ÃÐªØÁ ¡¾°. ÇÑ¹·Õè 3 ¡.¾. 65
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เชื$อม 2 สมรรถนะ

COMPETENCY-BASED CURRICULUM



Active Learning is……..

ได้คิด ลงมือปฏิบัติ สื่อสารความเข้าใจ
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สมรรถนะ

ที่มา : OECD

Ultimate OutcomeActive Learning 

Output........
> Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ 
> Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÃÔ§ 

> Project Presentation 

> Open House 
> ¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃ

> Independent Study 
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มาตรฐานการเรียนรู้ (12 ป)ี

• 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวช้ีวัด 
(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
• ตัวช้ีวัดช้ันปี
• ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน

รายวิชา 
(ตัวช้ีวัด + สาระการเรียนรู้

แกนกลาง)
ประเมินผล

สมรรถนะสําคัญ
ของผู้เรียน
5 ประการ

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้

โครงสร้างเวลาเรียน

> PBL + PLC
> ¡ÒÃãª�á¼¹¼Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´

> ¡ÒÃãª�¡Ô¨¡ÃÃÁà»�¹°Ò¹

> ¡ÒÃãª�¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
> STEM Education             

> ËÅÑ¡ÊÙµÃÍÒÃÂà¡ÉµÃ

> GPAS 5 Steps
> ÁÍ¹àµÊ«ÍÃÕ

> ¨ÔµÈÖ¡ÉÒ

> ¡ÒÃÊÍ¹áºº 5E
> ãª�à¡Áà»�¹°Ò¹

> ¡ÒÃÊÍ¹à¹�¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ
ÏÅÏ

Output
(ชั่วโมง/วิชา)

Ultimate 
Outcome

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÓÅÍ§ >
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¨ÃÔ§ >

Project Presentation >

Open House >
¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡ÊÙµÃ >

Independent Study >

à·¤¹Ô¤/ÇÔ¸Õ¡ÒÃ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ� Active Learning
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กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)



ตัวอย่าง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning)

Ketthip



ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning)
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning)
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ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning)

การประเมินแบบ Authentic Assessment
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¡Ô¨¡ÃÃÁ 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



“ÃÇÁ¤ÃÙ à¾×èÍ¹Ñ¡àÃÕÂ¹”

Ketthip

ºÑ¹·Ö¡ËÅÑ¡á¼¹¡ÒÃÊÍ¹
ÇÔªÒÊÃÕÃÇÔ·ÂÒ¢Í§ÊÑµÇ�  Á.4/1

¡Ô¨¡ÃÃÁ  PLC

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู. โรงเรียนคุรุพัฒนาวิทยาคม
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“ÃÇÁ¤ÃÙ à¾×èÍ¹Ñ¡àÃÕÂ¹” (µ�Í)
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º·¤Ñ´Â�Í
1 Ë¹�Ò

¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ 
PLC 

ÊÙ�¡ÒÃá¡�»�ËÒ
ËÃ×Í Ê�§àÊÃÔÁ 
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ ¾Ñ²¹Ò 
µ�ÍÂÍ´



แนวทางการวัด  ประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน
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Timeline ¡ÒÃÊÃ�Ò§à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨ã¹¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹

ÁÕ.¤. 2565

1. ¨Ñ´·Ó»ÃÑº»ÃØ§¤Ù�Á×Í
»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹

2. ¡ÒÃ¨Ñ´·Óà¤Ã×èÍ§Á×Í

»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð 50 ª¹Ô´

àÁ.Â. 2565 ¡.¤. 2565

1. ¾Ñ²¹ÒÈÖ¡ÉÒ¹Ôà·È¡�́ �Ò¹
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹

2. Ê×èÍÊÒÃ ÊÃ�Ò§¤ÇÒÁà¢�Òã¨
¡ÒÃÊÃ�Ò§à¤Ã×èÍ§Á×Í¡ÒÃÇÑ´

áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹

3. ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙá¡¹¹Óã¹¡ÒÃÊÃ�Ò§
à¤Ã×èÍ§Á×Í»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹ÐÏ

¼�Ò¹ E-Learning

1. ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ¼Ù�ÊÍ¹ �́Ò¹¡ÒÃ
ÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÊÁÃÃ¶¹Ð

¼Ù�àÃÕÂ¹ã¹ÃÐ Ñ́ºªÑé¹àÃÕÂ¹

·Ø¡¡ÅØ�ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

Ketthip



ตัวอย่างสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃ¤Ô´

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃãª�à·¤â¹âÅÂÕ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãª�
·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
á¡�»�ËÒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

ã¹¡ÒÃ¤Ô´

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃãª�à·¤â¹âÅÂÕ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãª�
·Ñ¡ÉÐªÕÇÔµ

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
á¡�»�ËÒ

Ketthip



ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ในระดับชั้นต่างๆ

Ketthip



¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�µÒÁá¹Ç¤Ô´ÁÍ¹àµÊ«ÍÃÕ (Montessori)
âÃ§àÃÕÂ¹ÍØºÅÇÔ·ÂÒ¤Á áÅÐâÃ§àÃÕÂ¹ÁÙÅ¹Ô¸ÔÇÑ´ÈÃÕÍØºÅÃÑµ¹ÒÃÒÁ

¨Ñ§ËÇÑ´ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ
¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ �́ÇÂÃÙ»áººÁÍ¹àµÊà«ÍÃÕè ÃÐ Ñ́ºªÑé¹»°ÁÇÑÂ «Öè§ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ àÃÕÂ¹ÃÙ�

¼�Ò¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ¡ÑºÊ×èÍ¢Í§¨ÃÔ§ 4 ËÁÇ´ ä �́á¡� ËÁÇ´ªÕÇÔµ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ / ËÁÇ´»ÃÐÊÒ·ÃÑºÃÙ� / ËÁÇ´ÀÒÉÒ  
ËÁÇ´¤³ÔµÈÒÊµÃ� 

»°ÁÇÑÂ

Ketthip



»°ÁÇÑÂ
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¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�µÒÁá¹Ç¤Ô´äÎÊâ¤» (High Scope)

âÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹ÁÐÍÖ 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒÃ�ÍÂàÍç´ à¢µ 1

´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¼�Ò¹ 6 ¡Ô¨¡ÃÃÁËÅÑ¡ ´Ñ§¹Õé 1. ¡Ô¨¡ÃÃÁàª�ÒÇÑ¹ãËÁ�Ê´ãÊá¢ç§áÃ§ (à¤Å×èÍ¹äËÇáÅÐ¨Ñ§ËÇÐ) 

2. ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ�ÁãË� (àÊÃÔÁ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�) 3. ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤� 4. ¡Ô¨¡ÃÃÁàÅ�¹µÒÁÁØÁáÅÐ¡ÅØ�ÁÂ�ÍÂ 

5. ¡Ô¨¡ÃÃÁàÅ�¹Ê¹Ø¡¹Í¡Ë�Í§àÃÕÂ¹ (¡ÅÒ§á¨�§) áÅÐ 6. ¡Ô¨¡ÃÃÁÊ´ª×è¹ËÅÑ§µ×è¹¹Í¹ (à¡Á¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ)

»°ÁÇÑÂ

Ketthip



»°ÁÇÑÂ

โรงเรียนบ้านคาโต จ.ปัตตานี



»°ÁÇÑÂ

โรงเรียนบ้านคาโต จ.ปัตตานี



»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ



»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ
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»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ



การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ  Active Learning 

GPAS 5 Steps + PLC

ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ

âÁà´Å¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�áºº ACTIVE LEARNING 

ã¹ÀÒ¤àË¹×Í ÁÕ¹ÇÑµ¡ÃÃÁµ�Ò§æ àª�¹ 
🔸ÊÔè§»ÃÐ ỐÉ°�·Ò§ �́Ò¹ÍÒËÒÃ ä·Á�áÁªªÕ¹
🔸âÎÁàÁ´à¾×èÍ¡ÒÃá»ÃÃÙ»¡Å�ÇÂä¢�
🔸ÅÍ§·Ó Ù́Ë¹Ù·Óä �́ äÍÈ¤ÃÕÁäÁ�§�ÍµÙ�àÂç¹
🔸ËÅÑ¡ÊÙµÃ·�Í§¶Ôè¹á¼�¹ Ố¹äËÇ
🔸ÇÑÊ Ǿ©¹Ç¹¡Ñ¹¤ÇÒÁÃ�Í¹â¤µÃ¤ÅÙ
🔸áºº¨ÓÅÍ§Ë�Í§ÊØ¢ÊÑ¹µ�
🔸¡ÒÃËÁØ¹ÊÁ ǾÅÂ� 3 á¡¹
🔸à¤Ã×èÍ§¡Óà¹Ô´ä¿¿�Ò¾ÅÑ§§Ò¹ÅÁ
🔸¡ÒÃ¿��¹¿Ù´¹µÃÕ¾×é¹º�Ò¹¼�Ò¹ Ố Ô̈·ÑÅá¾Åµ¿ÍÃ�Á

Ketthip



ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ
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ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ



โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน เพ่ือเน้นการสร้างผลผลิต
ทางการเกษตรให้มีมูลค่าและคุณภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ในพ้ืนที่เพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจํากัด 
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) โดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEAM Education ที่บูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคํานวณ กับการทําเกษตรแบบ
ประณีตในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนําองค์ความรู้
มาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนนําประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ

ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรอัจฉริยะเกษตร
ประณีตในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนนําร่องที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2.โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย
3.โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
4.โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
5.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดลําปาง
6.โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
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ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ
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Ë�Í§àÃÕÂ¹¡ÕÌÒ âÃ§àÃÕÂ¹·Ø�§µÐâ¡ÇÔ·ÂÒ ¨.ªØÁ¾Ã
ÁÕà»�ÒËÁÒÂ·Õèà �́¹ªÑ´ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ÁØ�§à¹�¹¨Ñ´ºÃÃÂÒ¡ÒÈáÅÐÊÀÒ¾¡ÒÃàÃÕÂ¹à¾×èÍ¡ÒÃ¡ÕÌÒ 

ÁØ�§Ê�§àÊÃÔÁ¼Ù�àÃÕÂ¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ �́Ò¹¡ÕÌÒ áÅÐ·Ñ¡ÉÐÍÒªÕ¾ ÁÕÊ×èÍ à·¤â¹âÅÂÕ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè 
·ÕèàÍ×éÍµ�Í¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�



Ë�Í§àÃÕÂ¹´¹µÃÕ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ·Õèà¾ÔèÁ¤ÇÒÁà¢�Áá¢ç§ �́Ò¹´¹µÃÕ·Ñé§·ÄÉ®ÕáÅÐ»¯ÔºÑµÔ    ÍÑ¹à»�¹

¾×é¹°Ò¹ãË�¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶ÈÖ¡ÉÒµ�Íã¹ÃÐ Ñ́ºÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ·Ò§ �́Ò¹´¹µÃÕ áÅÐà¾×èÍÊÃ�Ò§
à¤Ã×Í¢�ÒÂÃ�ÇÁ¾Ñ²¹Ò¡ÑºË¹�ÇÂ§Ò¹áÅÐÍ§¤�¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊ�§µ�Í

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¼Ù�ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ �́Ò¹´¹µÃÕ ãË�ä �́ÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèÊÙ§¢Öé¹ ·Ñé§ËÁ´ 

¨Ó¹Ç¹ 19 âÃ§àÃÕÂ¹



(Ã�Ò§) ¡ÃÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª ... (ËÅÑ¡ÊÙµÃ°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð)
ÊÙ�¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÁÃÃ¶¹Ð¼Ù�àÃÕÂ¹
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พฒันาสื(อ เอกสารและบุคลากร

ทดลองใชใ้นโรงเรยีนนํารอ่ง
224 โรงเรยีน ในพื>นที(นวตักรรม

วจิยัผลการใชห้ลกัสตูร

ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้มบรูณ์

การมสีว่นรว่มจากสถาบนัพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนรู้* ในการปรบัปรงุ (รา่ง) หลกัสตูร

*กรณจีดัตั >งแลว้เสรจ็

(Ã�Ò§) ¡ÃÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª ... (ËÅÑ¡ÊÙµÃ°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð)

คณะกรรมการขบัเคลื.อนจงัหวดัศรีสะเกษ เหน็ชอบ
หลกัสตูรฐานสมรรถนะในโรงเรยีนเพิ.ม 60 โรงเรยีน

*ขอ้มลู ณ วนัที- 4 กุมภาพนัธ์ 2565Ketthip



พรบ. พื6นที8นวตักรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562
มาตรา 20(4) และ มาตรา 25 

»ÃÐàÀ·¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡Ñº ¾.Ã.º. ¾×é¹·Õè¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั 7นพื7นฐานที<ได้รบัการปรบั
และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขบัเคลื<อนพื7นที<นวตักรรม
(หลกัสตูรตามมาตรา 25 วรรคหนึ.ง)

หลกัสตูรที<ปรบัเพิ<มเติมจากหลกัสตูรที<คณะกรรมการขบัเคลื<อน
พื7นที<นวตักรรมการศึกษาให้ความเหน็ชอบไปแล้ว
(หลกัสตูรตามมาตรา 25 วรรคสอง) 

หลกัสตูรอื<นๆ
(กรณทีี.สถานศกึษานํารอ่งไมป่ระสงคจ์ะใชห้ลกัสตูรตามมาตรา 20 (4)) 
(หลกัสตูรตามมาตรา 25 วรรคสี.)

หลกัสตูรต่างประเทศ
(หลกัสตูรตามมาตรา 25 วรรคสี.)

ประเภทของหลกัสตูรที2สามารถเลือกใช้ได้ มี 4 หลกัสตูร

1

2

3

4

กฎหมายที8เกี8ยวข้องและมติที8เกี8ยวข้อง

ËÅÑ¡ÊÙµÃ·ÕèÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¹ÓÃ�Í§ã¹¾×é¹·Õè¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ãª�ä �́â´ÂÍÔÊÃÐ

มติคณะกรรมการนโยบาย

พื>นที(นวตักรรมการศกึษา

เมื(อวนัที( 21 กนัยายน 2563

Ketthip



จาํนวนโรงเรียนนําร่องที2ใช้หลกัสตูรต่างๆ
(โรงเรียนในพืEนที2นวตักรรมการศึกษา)

ยงัไม่มีโรงเรียนใดที2ใช้หลกัสตูรฯ ครบ 100 %

โรงเรียนในพืEนที2นวตักรรมการศึกษาทั Eงหมด 467 แห่ง ได้รบัความเหน็ชอบ 247 แห่ง
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั 1นพื1นฐานที7
ได้รบัการปรบัและได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการขบัเคลื7อนพื1นที7นวตักรรม
(แกนกลาง 2551 + ปรบั)

หลกัสตูรที<ปรบัเพิ<มเติมจากหลกัสตูร
ที<คณะกรรมการขบัเคลื<อนพื7นที<นวตักรรม
การศึกษาให้ความเหน็ชอบไปแล้ว
(เหน็ชอบ 1 + ปรบั) 
หลกัสตูรอื<นๆ
(กรณทีี.สถานศกึษานํารอ่งไมป่ระสงคจ์ะใช้
หลกัสตูรตามมาตรา 20 (4)) 
(สมรรถนะ/อื.น ๆ )

หลกัสตูรต่างประเทศ

1

2

3

4

242
โรงเรียน

5 
โรงเรียน

โรงเรียนนำร)องท่ีได/รับความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรจาก คกก.

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เปKนไปตาม พ.ร.บ.พ้ืนท่ีนวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ.2562ประกาศรายชื่อใน Website :

https://citly.me/KeaCZ

1. โรงเรียนบ/านสบลาน สพป. เชียงใหม) เขต 5

2. โรงเรียนบ/านห/วยปูลิง สพป.เชียงใหม) เขต 5
3. โรงเรียนชุมชนบ/านช)างเค่ิง สพป.เชียงใหม) เขต 6

4. โรงเรียนแม)คือวิทยา สพป.เชียงใหม) เขต 1
5.โรงเรียนต/นแก/วผดุงพิทยาลัย สังกัด อบจ.เชียงใหม)

- -

- -

ข้อมลู ณ วนัที< 7 มกราคม 2565
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ช่วงชั้นที่ 1

ª�Ç§ªÑé¹·Õè 1 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð

7 ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�
-ÀÒÉÒä·Â (10 Á.¤. 65)
-¤³ÔµÈÒÊµÃ� (5 Á.¤. 65)
-ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (13 Á.¤. 65)

-ÈÔÅ»Ð (28 Á.¤. 65)

-ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ (11 Á.¤. 65)

-ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ (7 ¡.¾. 65)
-ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐÃÐºº¸ÃÃÁªÒµÔ (5 Á.¤. 65)
â¤Ã§ÊÃ�Ò§àÇÅÒàÃÕÂ¹ ª�Ç§ªÑé¹·Õè 1

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ ª�Ç§ªÑé¹·Õè 1

ช่วงชั้นที่ 2

ª�Ç§ªÑé¹·Õè 2 á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð

9 ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�
- ÀÒÉÒä·Â (10 Á.¤. 65)
-¤³ÔµÈÒÊµÃ� (5 Á.¤. 65)

- ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ (13 Á.¤. 65)
- ÈÔÅ»Ð (28 Á.¤. 65)
- ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ (11 Á.¤. 65)
- ÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ (17 ¡.¾. 65) *
- ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐÃÐºº¸ÃÃÁªÒµÔ (5 Á.¤. 65)
- ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃã¹¤ÃÑÇàÃ×Í¹ (14 Á.¤. 65)
- à·¤â¹âÅÂÕ´Ô Ô̈·ÑÅ (- ¡.¾. 65)
â¤Ã§ÊÃ�Ò§àÇÅÒàÃÕÂ¹ ª�Ç§ªÑé¹·Õè 2
¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃËÅÑ¡ÊÙµÃ ª�Ç§ªÑé¹·Õè 2

âÃ§àÃÕÂ¹·Õè¨Ðãª� 

(Ã�Ò§) ¡ÃÍºËÅÑ¡ÊÙµÃÏ
µ�Í§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 100 %
> â¤Ã§ÊÃ�Ò§àÇÅÒàÃÕÂ¹
> ÊÁÃÃ¶¹ÐËÅÑ¡ 6 �́Ò¹

> ÊÁÃÃ¶¹Ðà©¾ÒÐ

> ¼ÅÅÑ¾¸�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

àÁ×èÍ¨ºª�Ç§ªÑé¹
·Õè¡ÓË¹´ã¹ CBEThailand
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ที่มา : กลุ่มพัฒนาหลักสูตรฯ สวก. : 15 ม.ค. 65
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Ketthip ¢�ÍÁÙÅ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»ÃÐªØÁªÕéá¨§à¡ÕèÂÇ¡ÑºËÅÑ¡ÊÙµÃ°Ò¹ÊÁÃÃ¶¹Ð à§×èÍ¹ä¢ âÍ¡ÒÊ ÊÒÃÐÊÓ¤ÑáÅÐ¡ÒÃ¹ÓËÅÑ¡ÊÙµÃä»ãª� ³ ÇÑ¹·Õè 22 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2565  (ÊÇ¡.)



âÃ§àÃÕÂ¹·ÕèÊÁÑ¤Ãà»�¹âÃ§àÃÕÂ¹¹ÓÃ�Í§¡ÒÃãª� 
(Ã�Ò§) ¡ÃÍºËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª ....

ÊÓ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ê¾°.
¢�ÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 4 ÁÕ¹Ò¤Á 2565 àÇÅÒ 18.00

19 âÃ§àÃÕÂ¹

48 âÃ§àÃÕÂ¹

14-24-11 âÃ§àÃÕÂ¹

14 âÃ§àÃÕÂ¹

45 âÃ§àÃÕÂ¹

17 âÃ§àÃÕÂ¹
ÃÇÁ 192 âÃ§àÃÕÂ¹
¹ÓÃ�Í§ (à ỐÁ) ÊÁÑ¤Ãã¨ (ãËÁ�)

145 47

Ketthip



µÑÇÍÂ�Ò§ ¼ÅÅÑ¾¸�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�¤³ÔµÈÒÊµÃ� ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ª�Ç§ªÑé¹·Õè 1
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µÑÇÍÂ�Ò§ ÃÐ Ñ́ºÊÁÃÃ¶¹Ð¡ÒÃ¤Ô´¢Ñé¹ÊÙ§



ใยแมงมุ่



การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning) โดย ONE Team สพฐ.
และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และผู้อํานวยการโรงเรียนหนุนเสริม

Ketthip



การขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) โดย ONE Team สพฐ.

Ketthip



One Team 5 สํานัก ส่วนกลางร่วมเติมเต็มและเรียนรู้ Active Learning 
สู่สมรรถนะผู้เรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
“หลากหลาย 100 อาชีพ ผ่าน Active Learning”

ตอนที่ 1 หลากหลาย 100 อาชีพ ผ่าน Active Learning

ตัวอย่างอาชีพ
1) วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

2) วิชาเคร่ืองปรับอากาศ

3) วิชากาแฟสดสร้างอาชีพ
ฯลฯ

ตอนที่ 2 : “15 ฐาน ศาสตร์พระราชา ผ่าน ศน. และ ผอ. หนุ่นเสริม”
ตอนที่ 3 : “โรงเรียนตามสั่ง ตามใจ อาชีพ นร."

Ketthip



หนุนเสริมเติมต่อคุณภาพการศึกษา บูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียน
แหล่งท่องเท่ียวเชงิเกษตร 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



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
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แผนการลงพื้นท่ีถอดบทเรียน
Active Learning สู่สมรรถนะผู้เรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
จังหวัดเชียงราย (21 มี.ค. 65)

โรงเรียนบึงโขลงโหลงวิทยาคม
จังหวัดบึงกาฬ

โรงเรียน.........จังหวัดนครพนม

โรงเรียน……. จังหวัดมุกดาหาร

Ketthip

โรงเรียน........ จังหวัดแพร่

โรงเรียน...... จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียน..... จังหวัดสตูล

โรงเรียน... จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียน....จังหวัดระยอง

โรงเรียน..... จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน..... จังหวัดลําพูน

โรงเรียน........จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนบ้านมะอึ สพป. ร้อยเอ็ด 1
จังหวัดร้อยเอ็ด ( 15 ก.พ. 65) ✓

โรงเรียน.... จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียน.... จังหวัดระนอง

โรงเรียน.... จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียน.... จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียน..... จังหวัดปัตตานี

โรงเรียน....จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท/ ลักษณะ โรงเรียน
ในการถอดบทเรียน

1.โรงเรียนประถมศึกษา
(เล็ก/กลาง/ใหญ่)

2. โรงเรียนมัธยมศึกษา
(เล็ก/กลาง/ใหญ่)

3. โรงเรียนที่ใช้ DLTV
4. โรงเรียนห้องเรียนกีฬา
5. โรงเรียนห้องเรียนดนตรี
6. โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้
7. โรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม
8. โรงเรียนชายขอบ
9. โรงเรียนคุณภาพ
10. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ฯลฯ



“รู้สึกดีใจครับ ทีส่่วนกลาง (สพฐ.)
ไม่ได้มาศัลยกรรมโรงเรียนบ้านมะอึ
แต่มาเขียนคิ้ว แต่งหน้า ทาปาก 
ทําให้บ้านมะอึ  สวยขึ้น ชัดขึ้น 

และยังคงเป็นบ้านมะอึเช่นเดิม ”
ดร.วัชระ  ป้านภูมิ

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมะอึ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

หากโรงเรียนใดต้องการหนุนเสริม เติมต่อคุณภาพ 
เช่นเดียวกับ โรงเรียนบ้านมะอึ  

One Team สพฐ. พร้อมท่ีจะลงไปในทุกพื้นท่ี
Ketthip



การเติมเตม็คณุภาพการศึกษาเพื2อความยั 2งยืน

1 2 3 4“ÍÂÒ¡ÃÙ� µ�Í§ä �́ÃÙ�” “¤ÇÒÁÃÙ� ÁÕÍÂÙ�·Ø¡·Õè”
“áº�§»�¹¢Í§ Ṍ 
Ã�ÇÁ PLC”

“Â�ÍâÅ¡¤ÇÒÁÃÙ� 
¼�Ò¹à·¤â¹âÅÂÕ”

¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒà©¾ÒÐ·Ò§
¨Ò¡Ë¹�ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡à¾×èÍãË�à¡Ô´
¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�·ÕèäÁ�ÊÐ Ǿ´¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¡ÒÃà¢�Ò¶Ö§áËÅ�§àÃÕÂ¹ÃÙ�
ã¹·Ø¡¾×é¹·Õè à¾×èÍà¡Ô´¡ÒÃÃÙ�
¨Ò¡¢Í§¨ÃÔ§¨Ñºµ�Í§ä �́

PLC ¤ÃÙ/ ¾ÕèàÅÕéÂ§¾Ò·ÓáÅÐÊ�§àÊÃÔÁ
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ACTIVE LEARNING
ÍÂ�Ò§·ÕèàÃÕÂ¡Ç�Ò áº�§»�¹¢Í§ Ṍ 
¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä �́àÃÕÂ¹ÊÔè§ Ṍæ ã¹·Ø¡·Õè

à·¤â¹âÅÂÕáÅÐ·ÕèÂ�ÍÊ�Ç¹
¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ
º¹âÅ¡¢Í§¤ÇÒÁÃÙ�

ãË�¾Ã�ÍÁãª�ã¹·Ø¡·Õè ·Ø¡àÇÅÒ
áÅÐ·Ø¡Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ความร)วมมือของผู/เชี่ยวชาญศาสตรi

ต)าง ๆ จากหน)วยงานภายนอก เพ่ือส)งเสริม
การเรียนรู/ เช)น อาจารยiจากมหาวิทยาลัย
พ่ีเล้ียง การเรียนรู/จากวิทยากรท/องถ่ิน 
การใช/ส่ือ นวัตกรรมจากผู/เชี่ยวชาญเพ่ือ
ส)งเสริมให/ผู/เรียนสามารถเรียนรู/ได/ตาม
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
นำไปสู)การพัฒนาศักยภาพ 
• Learning styles 
• Multiple intelligences 
• Brain-based learning 
• Self-directed learning

ทีมแกนนำ + PLC + active learning 
+ coaching + mentoring +sharing 
+ best practice + การนิเทศติดตาม 

การเข/าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือเรียนรู/
จากท่ัวโลกอย)างสะดวกและง)ายดาย 
และสามารถสร/างนวัตกรรมได/ 

ทุกสถานท่ี ทุกพ้ืนท่ี คือแหล)ง
เรียนรู/เรียนรู/จากในโรงเรียน 
จากสถานท่ีจริง จากสถานท่ีทำงาน 
จากชุมชนและท/องถ่ิน เรียนรู/ด/วยการ
ลงมือทำ เรียนรู/จากชีวิตประจำวัน 
การเรียนรู/ท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

• Learning by doing
• Constructivism

Individualized 
• instruction Experiential 
• learning Programed 

instruction
• Distance instruction 

• PLC
• Collaborative learning 
• Problem based instruction 
• Project based instruction

• Platform การเรยีนรู้
• E-learning
• Massive Open Online Course 

(MOOC)
• Mobile Learning 
• Innovation 

à¡Ô´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÍÂ�Ò§äÁ�ÁÕ·ÕèÊÔé¹ÊØ´  ÁÕ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ãà¾ÕÂ§¾Íµ�Í¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃKetthip



ขอขอบคุณข้อมูล
·ÕÁÇÔªÒ¡ÒÃ (È¹.¡Ø�¡ – áÍ¹ - ÃÍ§Ï »Ù - ¤ÃÙà¨ÁÊ� – ¼Í.Á¹Ố Ò – ¼Í.ÃÑµµÔÁÒ - ÇÃÃ³ –¼Öé§)

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÀÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
¼Ù�ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡Ï áÅÐ¼Í.¡ÅØ�ÁÏ ÊÇ¡. - Ê·È. - Êº¹. – È¹°. - ÊºÇ.

¼Ù�ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃà¢µÏ Ê¾».»�µµÒ¹Õ à¢µ 1 / Ê¾».¡ÃÐºÕè / Ê¾Á.Ê§¢ÅÒ ÊµÙÅ / Ê¾».Ê§¢ÅÒ à¢µ 3 /Ê¾».¾Ñ·ÅØ§ à¢µ 1 /Ê¾Á.¾Ñ·ÅØ§ /
Ê¾».ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ à¢µ 1 /Ê¾Á.àªÕÂ§ãËÁ�/Ê¾».àªÕÂ§ãËÁ� à¢µ 1 / Ê¾».àªÕÂ§ãËÁ� à¢µ 2 / Ê¾».Ã�ÍÂàÍç´ à¢µ 1/ Ê¾».àªÕÂ§ÃÒÂ à¢µ 3

¼Ù�ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈Â´ÒÃÒÈÒÊµÃ�áË�§ªÒµÔ (NARIT)
¼Ù�ÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹¤Òâµ / âÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹¡ÃÐ¶Ø¹ / âÃ§àÃÕÂ¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�¨ØÌÒÀÃ³ÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑÂ/ âÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹µÐâÅÐãÊ/ âÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹·ÃÒÂ¢ÒÇ / âÃ§àÃÕÂ¹ËÒÃà·ÒÃÑ§ÊÕ»ÃÐªÒÊÃÃ¤�/ 

âÃ§àÃÕÂ¹ÍØºÅÇÔ·ÂÒ¤Á/ âÃ§àÃÕÂ¹ÁÙÅ¹Ô¸ÔÇÑ´ÈÃÕÍØºÅÃÑµ¹ÒÃÒÁ/âÃ§àÃÕÂ¹º�Ò¹ÁÐÍÖ / âÃ§àÃÕÂ¹ÃÒª»ÃÐªÒ¹Øà¤ÃÒÐË� 15 (àÇÕÂ§à¡�ÒáÊ¹ÀÙÇÔ·ÂÒ»ÃÐÊÒ·)

·ÕÁ ¼Í. Ë¹Ø¹àÊÃÔÁ Ê§¢ÅÒ /·ÕÁ¼Í.Ë¹Ø¹àÊÃÔÁ àªÕÂ§ãËÁ�/ ·ÕÁ ¼Í.Ë¹Ø¹àÊÃÔÁ àªÕÂ§ÃÒÂ
Ketthip


