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ความก้าวหน้าในการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารสถานการณภ์าวะถดถอยทางการเรียนรู้

การดำเนินการท่ีผ่านมา

จัดประชุม เพื่อวิเคราะห์แนวทาง
การจัดตั้งศูนย์ฯ จนได้แนวคิด
ให้มีการจัดตั้ง
• ในส่วนกลาง(ภายใต้ สวก.) 
• เขตพ้ืนที่ (ภายใต้กลุ่มส่งเสริมฯ) 

ถอดบทเรียนจาก สพท. และ โรงเรียน
แต่ละระดับ /ขนาดโรงเรียน 
ว่ามีการแก้ไขปัญหาท่ีผ่านมาอย่างไร 

NEXT

ประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ

วิเคราะห์ผลการถอดบทเรียนเบ้ืองต้น 

จัดทำคู่มือ แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ตามบริบทของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาและสภาพการถดถอย

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้

กำกับติดตามKetthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

การขับเคล่ือนการแก้ปัญหา Learning Loss (สวก.)
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò EQ áÅÐàÊÃÔÁÊÃ�Ò§¤ÇÒÁÊØ¢á¡�¹Ñ¡àÃÕÂ¹â´Â¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ ¡ÒÃàµ�¹ à¤Å×èÍ¹äËÇ �́ÇÂÊÁÒ¸ÔËÃ×Í¡ÒÃ·ÓâÂ¤Ð 

โครงการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss)
โดยใช้กิจกรรม  “Active Learning”

โครงการพัฒนา
การจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไข
ภาวะถดถอยทางพัฒนาการ

และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

โครงการ สพฐ. รักการอ่าน : 
แก้ปัญหา  Learning Loss
ด้วยการอ่าน

โครงการพัฒนาการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย

เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้จากภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ (Learning Loss)
ของผู้เรียน

นักเรียน
สังกัด สพฐ.

1 2

3 4
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ผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู8ระดับปฐมวัย

โอกาสในการเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย

เล6นกลางแจ9ง และสัมผัสธรรมชาติ

ด9านร6างกาย

โอกาสในการเล+นร+วมกับเพ่ือน ปฏิสัมพันธ8 

และปรับตัวกับผู>อื่น ช+วยเหลือตนเอง 
มีวินัยและกำกับตนเองได>น>อย 

ด9านอารมณC สังคม

โอกาสในการใช>ภาษาเพ่ือการส่ือสารน>อย 

ภาษาล+าช>า และการพัฒนาการคิดไม+สมวัย

พ.ค. 65

วิเคราะห8ผลกระทบภาวะถดถอยทาง

พัฒนาการและการเรียนรู>ของเด็กปฐมวัย

• พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู>เชิงรุก และแบบสังเกตพฤติกรรมภาวะถดถอย
ทางพัฒนาการและการเรียนรู> 

• ส่ือสารสร>างความเข>าใจภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู>และแนวทาง
การแก>ปSญหา

ติดตามผลการดำเนินงาน 

ผ+านระบบ online/onsite

• พัฒนาโรงเรียนแกนนำทางวิชาการ (อนุบาลประจำจังหวัด)
• เผยแพร+รูปแบบการจัดประสบการณ8ท่ีดี ผ+านช+องทางการส่ือสาร

และประชาสัมพันธ8ของ สพฐ.

เพ่ือให9เด็กปฐมวัยได9รับการพัฒนาด9วยกิจกรรมการจัดการเรียนรู9เชิงรุก (Active Learning) จากผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู9วัตถุประสงค์ 

ส.ค. – ก.ย. 65

1. ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
183 เขต

2. ศึกษานิเทศก์ปฐมวัย 183 เขต

3. ผอ.สถานศึกษาและครูผู้สอน 25,890 แห่ง

4. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 81 โรงเรียน

5. นักเรียนปฐมวัยท่ีมีภาวะถดถอยทางพัฒนาการ
และการเรียนรู้ทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย

1. ร>อยละของเด็กปฐมวัยท่ีมีภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู>ได>รับการจัดการเรียนรู>เชิงรุก และมีพัฒนาการสมวัย

2. บุคลากรปฐมวัยมีความรู>ความเข>าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู>เชิงรุกระดับปฐมวัยเพ่ือแก>ปSญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู>        

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อแก้ไขภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ด9านสติป]ญญา

ก.ค. 65

แผนการดำเนินงาน

6 มิ.ย. 65

กลุ$มปฐมวัยฯ สวก. สพฐ. 24 พ.ค.65 เวลา 08.58 น.

1
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โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 
โดยใช้กิจกรรม Active Learning

(ร่าง)กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)
ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จำนวน 12 หัวข้อเร่ือง 

>>> นวัตกรรม <<<

ภาพรวมตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

เป้าหมาย
ความสำเร็จ

ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีได้รับการแก้ปัญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss)

สภาพ
ปัญหา

พบภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนช้ัน ป. 1 –ม. 6 
ใน 2 เรื่อง คือ
• ความรู้ตามหลักสูตร (K)
• ทักษะท่ีจำเป็น เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการเรียนรู้ (S) 

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผู้เรียนช้ัน ป. 1 –ม. 6  ทุกคน 
ท่ีได้รับการประเมินจากครู 
ว่ามีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) 
ด้วยแบบคัดกรอง

2
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คู่มือ /กิจกรรมการเรียนรู้

เพ่ือแก้ไขปัญหา Learning Loss
ด้วย Active Learning 
• ป. 1- ม. 6 
• 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ปร
ะถ
มศ
ึกษ
า

มัธยมศึกษา ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

มัธย
มศ
ึกษ
าประถมศึกษา

มัธ
ยม
ศึก
ษา

ประ
ถม
ศึกษ
ามัธยมศึกษา

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

ภาพรวมตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ที่เน้นให้เกิดสมรรถนะสำคัญ
(การส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี)

ม.1 การเชื่อมโยงความรู3สู5ชีวิตประจำวัน
ม.2 เมืองใหม5ใส5ใจส่ิงแวดล3อม

ม.3 กินไฟแค5ไหน ยังไงต3องรู3
ม.4 เคมีในชีวิตประจำวัน
ม.5 มลภาวะทางเสียงกับปMญหาในชีวิตประจาวัน

ม.6 พอลิบล็อค (Polyblock)

ป.1 หนูน3อยรักษ\โลก
ป.2 ฮีโร5พิทักษ\โลก
ป.3 ผจญภัยหุบเขารักษ\โลก
ป.4 เมนูว3าวุ5นกับคุณเชฟตัวน3อย

ป.5 มาแล3วลูกจำ ไข5หรรษาที่หนูอยากได3

ป.6 ถุงรอดตายกับนายฉุกเฉิน

ม.1 Personal Information
ม.2 Let’s Go Shopping

ม.3 Ordering Food : Food and Drink
ม.4 Free time and Entertainment
ม.5 Emergency! (Health and Welfare)

ม.6 Virtual Career and University Talk

ป.1 Alphabet on Tour
ป.2 My Family

ป.3 What do you do?
ป.4 The Weather
ป.5 Fun Activities

ป.6 I Love My Family

ม.1 อายุน3อยร3อยล3าน
ม.2 ความมหัศจรรย\ของตัวเลขในปฏิทิน
ม.3 ล5าคล3าย ลายแทง
ม.4 มารู3จักเซตกันเถอะ

ม.5 เลขคณิตย้ำคิดพิชิตชัย

ม.6 เพ่ือนที่ระลึก

ป.1 บวกเลขกันเถอะ
ป.2 สนุกคิดพิชิตความยาว
ป.3 ปริศนาเศษส5วน
ป.4 เจาะเวลาหาคู5
ป.5 ฉันอยากรู3อะไร

ป.6 นมเย็นแสนอร5อย

ป.1 การอ5านแจกลูกคำ
ป.2 การผันวรรณยุกต\อักษรกลาง
ป.3 คัดสวยด3วยมือเรา
ป.4 อ5าน เขียน ง5ายเกินคาด ผลเกินคุ3ม
ป.5 เรียงร3อยถ3อยความเรียง

ป.6 จำแนกคำ นำไปใช3 (คำกริยา)

ม.1 สร3างคำไทยให3บรรเจิด
ม.2 สร3างคำนำไปใช3

ม.3 นักอ5านข5าวขั้นเทพ
ม.4 การวิเคราะห\ข3อเท็จจริง ข3อคิดเห็นจากส่ือ
ม.5 การแสดงทรรศนะ

ม.6 ระดับภาษา ภาษาส่ือสารรู3 "กาล" "ควร"

ม.1 ย3อนรอยอุษาคเนย\
ม.2 ผจญภัย 3 ทวีป
ม.3 Start Up Junior
ม.4 Active Exhibitions

นิทรรศการ "เรื่องเล5า หน3าหน่ึง"

ม.5 The Richman Tour เศรษฐีท5องทั่วโลก
ม.6 Three Era War Card

เกมการ\ดสงคราม 3 ยุค

ป.1 ครอบครัวผูกพัน
ป.2 ทิ้งให3ถูกถัง
ป.3 กำลังใจแด5คนเบ้ืองหลัง

ป.4 ถ่ินตน คนไทย
ป.5 ร3อยเรียง รู3รักษ\ส่ิงแวดล3อม

ป.6 Season ไหน เราต3องรอด
Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

โครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จากภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์2
เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย
เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากภาวะถดถอย 
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย3
นักเรียนที่มีปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)
ครูผู้สอนภาษาไทย
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย

4 โครงการ/กิจกรรม ปี 2565

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย/ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวางแผน   
พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้จากภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

5
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จากภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ (Learning Loss)
ลดน้อยลง

1 สถานการณ์การอ่านการเขียนของนักเรียน

โครงการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน
พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. มี.ค

คัดกรอง 
(ภาคเรียนที่ ๑)

คัดกรอง 
(ภาคเรียนที่ ๒)

พัฒนา
เคร่ืองมือ

สพท. / รร. เร่งรัดพัฒนาการอ่านการเขียน

สรุป
และรายงานผล

เผยแพร่
ผลงาน

เผยแพร่
ผลงาน

โครงการพัฒนาแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
พ.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย.-ต.ค. พ.ย.-ธ.ค. ม.ค.-ก.พ. มี.ค

จัดทำ
และ

เผยแพร่
แบบฝึก

สรุป
และรายงานผล

การนำไปใช้

3.46 %

5.35 %

อ่านออก
เขียนได้

91.19 %

อ่านไม่ออก (16,325 คน) 

เขียนไม่ได้ (25,287 คน)

นิเทศ
ติดตาม

3

*จากจำนวนท่ีสำรวจท้ังหมด 
≈ 472,650 คน
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โครงการ สพฐ. รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน
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จากสังกัด 
• สพป. กรุงเทพมหานคร

• สพป. เชียงราย เขต 1
• สพป. สงขลา เขต 1

• สพป. สระแก้ว เขต 2
• สพป. อ่างทอง                
• สพป. อุบลราชธานี เขต 1

นักเรียนจาก 24 โรง รวม 4,794 คน

ขนาดกลาง 12 โรง        ขนาดเล็ก 12 โรง 

พ.ค. 65 '( ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65

สพฐ. เปิดโครงการฯ 
และส่งมอบหนังสือให้

โรงเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

• ลงพ้ืนที่เยี่ยมโรงเรียน และ
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• สรุปผลโครงการ และเผยแพร่
รูปแบบ Best Practice

• คัดเลือกหนังสือ
• จัดทำแนวทางการใช้หนังสือ

µÑÇªÕéÇÑ´¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

ร้อยละของนักเรียนเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาจากการ
ใช้หนังสือ 

ร้อยละ 70 ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีนิสัยรักการอ่าน
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การเรียนรู้ระดับปฐมวัย
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• ขาดโอกาส/การสนับสนุน 

การพัฒนาองค8ความรู>
• ขาดการจัดประสบการณ8เด็กเปcน

รายบุคคล

ผลการประเมินคุณภาพเด็กในระดับดี ดังน้ี

ด>านอารมณ8 จิตใจ ร>อยละ 96.87 
ด>านสังคม            ร>อยละ 96.55

ร+างกาย               ร>อยละ 83.35

สติปSญญา            ร>อยละ 80.17

เด็ก : พัฒนาการไม6สมวัยสมดุล 

สภาพป]ญหาและอุปสรรค

ผู9บริหาร+ครู

ขาดส่ือ/ของเล+นตามมุม   

ท่ีหลากหลายและกระตุ>นพัฒนาการ

ห9องเรียน

ขาดการเข>าถึงความรู>

และส+วนร+วมกับสถานศึกษา

พ6อแม6ผู9ปกครอง

กลไกการขับเคลื่อน/วิธีดำเนินงาน

• ประชุมอบรมผู>บริหาร หัวหน>าสายวิชาการและครูผู>สอน 

• จัดทำคู+มือ/แนวทาง ส่ือ การจัดประสบการณ8ผ+านการเล+น
• ส่ือสารสร>างความเข>าใจแนวทางการจัดประสบการณ8ผ+านการเล+น

• พัฒนาองค8ความรู>และส่ือสารสร>างความเข>าใจ พ+อแม+ ผู>ปกครอง

เผยแพร+รูปแบบการจัดประสบการณ8ท่ีดี ผ+านช+องทางการส่ือสาร

และประชาสัมพันธ8ของ สพฐ. 

เด็กปฐมวัย

มีแนวโน8ม
พัฒนาการ
สงสัยล?าช8า 

และมีพัฒนาการ
ไม?สมวัย

พัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแกนนำ 

พัฒนาการจัดประสบการณ8การเรียนรู>ผ+านการเล+น

พัฒนาพ+อแม+ผู>ปกครองเด็กปฐมวัย

การประเมินพัฒนาการเด็ก

• พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการ

ติดตามผลการดำเนินงาน ผ+านระบบ online/onsite

โรงเรียนท่ีเปnดสอนระดับปฐมวัย 

ทุกแห+งจำนวน 25,890 แห+ง
จัดการศึกษาปฐมวัยอย+างมี

คุณภาพ

เปcาหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ข"อมูลจาก 
- รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ปKการศึกษา 2563 สพฐ.

- รายงานกระทรวงสาธารณสุข

ระบบHDC ปK 2563 

1. ศึกษานิเทศก8ปฐมวัย 183 เขต

2. ผู>อำนวยการโรงเรียนท่ีเปnด
สอนระดับปฐมวัยและ
ครูผู>สอน 25,890 แห+ง

3. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 
81 โรงเรียน

4. พ+อแม+ผู>ปกครองเด็กปฐมวัย
ทุกโรงเรียน

5. นักเรียนปฐมวัยทุกคน

กลุ6มเปcาหมาย

กรอบความคิดการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย

โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาKetthip



ก.ค. 65

วิเคราะห8ปSญหาพัฒนาการและการจัด

ประสบการณ8การเรียนรู>ของเด็กปฐมวัย

• จัดทำคู+มือ/แนวทาง ส่ือ การจัดประสบการณ8ผ+านการเล+น

• ส่ือสารสร>างความเข>าใจแนวทางการจัดประสบการณ8ผ+าน
การเล+น

• เผยแพร+รูปแบบการจัดประสบการณ8ท่ีดี ผ+านช+อง

ทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ8ของ สพฐ.
• ติดตามผลการดำเนินงานผ+านระบบ online/onsite

• พัฒนาองค8ความรู>และส่ือสารสร>างความเข>าใจ พ+อแม+ ผู>ปกครอง

• ประชุมอบรม โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแกนนำ
• พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินพัฒนาการ

1. สื่อสารความเข9าใจบุคลากรปฐมวัย “การจัดประสบการณCและการพัฒนาเด็กอย6างสมวัย”

2. พัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเปlนแกนนำทางวิชาการและขยายผลวิชาการ

3. จัดทำแนวทางการพัฒนาการจัดประสบการณCการเรียนรู9ผ6านการเล6น

4. พัฒนาเครื่องมือการประเมินพัฒนาการ

5. สื่อสารความเข9าใจพ6อแม6 ผู9ปกครองเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงคC 

ส.ค. – ก.ย. 65

1. โรงเรียนท่ีเปpดสอนระดับปฐมวัยทุกแห6ง จำนวน 25,890 แห6ง จัดการศึกษาปฐมวัยอย6างมีคุณภาพ

2. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทุกแห6ง(81ร.ร.) เปlนแกนนำทางวิชาการและศูนยCอบรมฯ ปฐมวัย

3. พ6อแม6ผู9ปกครองปฐมวัยทุกโรงเรียนได9รับการอบรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

4. นักเรียนปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัย

ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ

โครงการ

โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ2และส5งเสริมการศึกษาปฐมวัย

แผนการดำเนินงาน

มิ.ย. 65

กลุ$มปฐมวัยฯ สวก. สพฐ. 2 มิ.ย.65 เวลา 16.00 น.

• แผนปฏิรูปประเทศท่ีเน9นสมรรถนะผู9เรียนในศตวรรษท่ี 21  

• การจัดประสบการณCการเรียนรู9เชิงรุก (Active Learning)

• การส6งเสริมความร6วมมือในการพัฒนาเด็กของพ6อแม6ผู9ปกครอง

• นวัตกรรมการจัดการเรียนรู9 / EF /สมอง (BBL)

หลักการและเหตุผล

พ.ค. 65

1. ศึกษานิเทศก8ปฐมวัย 183 เขต

2. ผู>อำนวยการโรงเรียนท่ีเปnดสอนระดับปฐมวัย
และครูผู>สอน 25,890 แห+ง

3. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 81 โรงเรียน

4. พ+อแม+ผู>ปกครองเด็กปฐมวัย
ทุกโรงเรียน

5. นักเรียนปฐมวัยทุกคน

กลุ6มเปcาหมาย
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ประวัติศาสตร์
หน้าท่ีพลเมือง
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สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรฯ สาระประวัติศาสตร์

จัดทําสื่อ
การจัดการเรียนรู้

พัฒนาวิทยากร
กระบวนการ

สื่อสารสาธารณะ

45,000 เล่ม จัดทำเอกสารและจัดส/งให3โรงเรียนทุก
แห/ง
1. เพ่ือนคู,คิดมิตรคู,ครู: แนวทางการจัดการเรียนรู=ประวัติศาสตรB
2. ประวัติศาสตรBไทยหลากหลายวิธีเรียน
3. ประวัติศาสตรBจะเรียนจะสอนกันอย,างไร

450 คน ศึกษานิเทศก8ประวัติศาสตร8 สพป. / สพม. 
ให#ได#รับการพัฒนาเป0นวิทยากรกระบวนการ ไปจัดการอบรมให=แก,ครูในสังกัดทุกแห,ง  

- แนวทางการจัดการเรียนรู=ประวัติศาสตรBเพ่ือสร=างสำนึกความเปOนไทย

- แนวทางการจัดกิจกรรม Active learning ท่ีเสริมสร=างทักษะการคิด วิเคราะหB
- การเรียนรู=ประวัติศาสตรBผ,านแหล,งเรียนรู=ทางประวัติศาสตรB 

- ประวัติศาสตรBร,วมรากอุษาอาคเนยB 

32,000 ชดุ จัดทำเอกสารและส่ือให3แก4สถานศึกษาทุก
แห4ง 
- สื่อการเรียนรู=ประวัติศาสตรBนอกห=องเรียน เสมือนจริง (Virtual Field Trip)

- คู,มือการจัดกิจกรรมหนังสืออ,านนอกเวลาวิชาประวัติศาสตรBไทย
- ค,ายการBตูนประวัติศาสตรB- 32,000 ชดุ แผ6นโปสเตอรC  

การเรียนรู3ประวัติศาสตร?ให3สถานศึกษาทุกแห/ง

สื่อสารผ/านหนังสือพิมพ?รายวัน

2

1

4

3

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

การ
ดําเนินงาน
ท่ีผ่านมา

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สพฐ.Ketthip



โครงการพัฒนาครูประวัติศาสตร์
ด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 
(Teachers Online Campus)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักการและเหตุผล

การสร3างระบบการเรียนรู3ออนไลน?สำหรับเพ่ือสนับสนุน

การเรียนรู3ของครูประวัติศาสตร?อย/างต/อเนื่อง (Continuing 
Professional Development: CPD) และการส/งเสริม

ปbจจัยท่ีส/งผลต/อคุณภาพของผู3เรียน คือ ประสิทธิภาพ        
การรวมกลุ/มของครู (Collective Teachers Efficacy)
(John Hatties, 2015)   

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนรู3ออนไลน?สำหรับครู

ประวัติศาสตร?
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู3ประวัติศาสตร? 
ให3แก/โรงเรียนคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

2. ครูผู3รับผิดชอบวิชาประวัติศาสตร? จำนวน 20,000 คน

✻ และเผยแพร)สื่อ 

เอกสาร และคู)มือสำหรับ

ครูและนักเรียนในระบบ

จากหน)วยงานต)าง ๆ 

จัดทำระบบพัฒนาครูออนไลน<

Teachers Online Campus

- หลักสูตรอบรมแบบ self-pacing

- ห=องสมมุดออนไลนBสำหรับครู

- ชุมชนการเรียนรู=ออนไลนB

✻พัฒนาสื่อการเรียนรูA

ประวัติศาสตรEทAองถ่ิน 

❋ พัฒนาเครือข,ายการเรียนรู=ประวัติศาสตรB

❋ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู=

ครผูู้สอนประวติัศาสตร์

แผนการดําเนินการ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

❋ ร3อยละของครูประวัติศาสตร?ท่ีเข3าเรียนระบบการเรียนรู3ออนไลน? (Techers online Campus) 

❋ ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู3ประวัติศาสตร?ของโรงเรียนคุณภาพ
❋ จำนวนและระดับคุณภาพผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร?ท่ีครู
พัฒนาข้ึน 

1

2

2 3มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 65 ก.ย. 65 - เม.ย. 66

❋ Online Conference
ครูประวัติศาสตรB 20,000 คน 

✻พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 

349 แห'ง ใหAเปLนศูนยEขับเคลื่อน

การเรียนรูAประวัติศาสตรE

1. โรงเรียนคุณภาพ 349 แห/ง

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สพฐ.Ketthip



สิทธิมนุษยชนศึกษา
Human Rights Education

พัฒนาแนวทาง          
การจัดการเรียนรู้

เยาวชนพลเมือง
Youth Citizen

ความร่วมมือกับนานาชาติ

- พัฒนาคู/มือจัดการเรียนรู3สิทธิมนุยชนศึกษา

- ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำจำนวน 6 คร้ัง               
จังหวัดละ 5 คน รวม 385 คน 
- ประชุมปฏิบัติการแก/ศึกษานิเทศก?สังคมศึกษาสังกัด สพฐ. 
และ ศธจ.  รวม  300 คน

จัดกิจกรรมเยาวชนพลเมือง ดำเนินการพัฒนาครูเครือขCาย 

การเรียนการสอนสังคมศึกษาจำนวน 100 คน ดHวยระบบออนไลน1 
จำนวน 10 คร้ัง และดำเนินการถอดบทเรียนจัดทำเปPนตHนฉบับ

เอกสารแนวทางการดำเนินการกิจกรรมเยาวชนพลเมือง 

- สันติภาพศึกษา Peace Education

- พลังเยาวชน พลังพลเมือง 

- แนวทางการจัดการเรียนรู=กฎหมายเบื้องต=นสำหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

- พลเมืองโลกศึกษา Global Citizenship Education

- โครงการปyองกันยับยั้งอาชญากรรมอันทารุณโหดร=ายผ,าน

การศึกษา (Atrocity Prevention Education) ร,วมมือกับ
องคBกร The Documentation Center of Cambodia

2

1

4

3

การศึกษาเพ่ือความเปน็พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

การ
ดําเนินงาน
ท่ีผ่านมา

1. จัดส,งเอกสารและสื่อ ให=แก,สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกแห,ง

2. ใช=เปOนเอกสารประกอบอบรมศึกษานิเทศกBสังคมศึกษา จำนวน 245 คน

3. เผยแพร,ในระบบ OBEC content center

กลุ4มเปHาหมาย

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สพฐ.Ketthip



โครงการส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้างเปน็พลเมือง 
(Civic Education)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

หลักการและเหตุผล

การส/งเสริมประสิทธิภาพการรวมกลุ/มของครู 

(Collective Teachers Efficacy) ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนหน3าท่ีพลเมือง

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือพัฒนาแนวทางการเรียนรู3หน3าท่ีพลเมือง

2. พัฒนาระบบการพัฒนาครูอย/างต/อเนื่อง 
3. สร3างเครือข/ายการเรียนรู3ของครูหน3าท่ีพลเมือง 

กลุ่มเป้าหมาย

- ครูแกนนำ (Lead teacher) จำนวน 100 คน 

- ครูผู3รับผิดชอบวิชาหน3าท่ีพลเมือง จำนวน 5,000 คน
- นักเรียนแกนนำเยาวชนพลเมือง 1,200 คน

พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู3

พลเมืองคุณภาพร+วมกับ กกต. และ

สร3างวิทยากรแกนนำในระดับภูมิภาค

พัฒนา Lead teachersท่ีส4งเสริม

การจัดการเรียนรู3ท่ีพัฒนาความเปXน
พลเมือง (พลเมืองไทย และพลเมืองโลก) 

ส4งเสริมการจัดกิจกรรมเยาวชน

พลเมือง (Citizen Youth Camp) 
ในระดับภูมิภาค 

จัดทำเว็บไซตjการเรียนรู3สำหรับ

ครู Online Campus เรียนรู3
การสอนและชุมชนการเรียนรู3
ออนไลนjการสอนหน3าท่ีพลเมือง 

แผนการดําเนินการ

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
❋ ร3อยละของครูหน3าท่ีพลเมืองท่ีเข3าเรียนรู3ในระบบการเรียนรู3ออนไลน? 

(Techers online Campus) 

❋ จำนวนนวัตกรรมการสอนหน3าท่ีพลเมืองท่ีครูพัฒนาข้ึน 
❋ ระดับพฤติกรรมความเป�นพลเมืองของนักเรียนท่ีเข3าร/วมกิจกรรมเยาวชนพลเมือง

1 2 3มิ.ย. 65 ก.ค.-ก.ย. 
65

ก.ย. 65 - เม.ย. 66

การพัฒนาพลเมืองให3เป�นพลเมืองท่ีมุ/งเน3นความเป�น

ธรรมของสังคม (Justices-oriented Citizen)        

(Joel Westheimer, 2015)

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สพฐ.Ketthip



Active Learning
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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

ÁÒµÃ°Ò¹Ï áÅÐµÑÇªÕéÇÑ´ (»ÃÑº»ÃØ§ 2560)

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 ... 

¼ÅÅÑ¾ �̧¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

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

(ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1 »�¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2565)
186 âÃ§àÃÕÂ¹ 

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

*Å�ÒÊØ´ 17 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2565
Ketthip



Active Learning is……..

ได้คิด ลงมือปฏิบัติ สื่อสารความเข้าใจ

¤ÃÙÍÓ¹ÇÂ
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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 
Ketthip
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สร้างสมรรถนะผู้เรียนด้วย Active Leaning Full Team

Ketthip



การติดตาม การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
Timeline

1. โรงเรียน
• จัดทำและส่งแผนการขับเคลื่อน
ระดับโรงเรียน (ภายใน 31 พ.ค. 65)  

• ครูแกนนำจัดทำและส่งตัวอย่าง
หน่วยการเรียนรู้ Active learning 
แบบบูรณาการของครูแกนนำ 
(ภายใน 15 มิ.ย. 65) 

2. สพท. 
• ส่งแผนการนิเทศ (ภายใน 15 มิ.ย. 65) 

ระยะท่ี 1 
พฤษภาคม - มิถุนายน 2565 

1. โรงเรียน
• ครูเครือข่ายส่งหน่วยและแ
ผนการจัดการเรียนรู้ Active learning 
แบบบูรณาการ พร้อมทั้งนำไปจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียน

2. สพท. 
• ติดตามการจัดการเรียนรู้

Active learning แบบบูรณาการ
อย่างน้อย 2 คร้ัง
(on-site 1 คร้ัง และ online 1 คร้ัง)

3. สพฐ. 
• ติดตามผลผ่านระบบ online

ระยะท่ี 2 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2565

1. สพท. 
• ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน

• จัดการนำเสนอผลงานนักเรียน
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู
และการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา แบบ on-site 

2. สพฐ. 
• ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน

ระยะท่ี 3 
กันยายน – ตุลาคม 2565

สพฐ. ติดตามผ่านระบบ Zoom
สพท. ติดตามแบบผสมผสาน (on-site และ online)

Ketthip



แนวทางการขับเคลื่อน Active Learning
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

OBEC Active Learning

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
Active Learning 

แบบ Fundamental AL Training 
ผ่าน ศูนย์ HCEC (ศบศ.)

Specific  AL Approach
(สวก. / สบว./สทศ.)

กระบวนการ 5 Modules
Module 1 ปรับกระบวนทัศน์ช้ีชัดสมรรถนะ
Module 2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สู่สมรรถนะ
Module 3 สร้างสื่อนวัตกรรมนําสู่สมรรถนะ
Module 4 วัดและประเมินสมรรถนะผู้เรียน
Module 5 นิเทศ  ติดตาม หนุนเสริม  เพ่ิมเติมสมรรถนะ

✓ พัฒนา Premium Trainer 423 คน
7-11 พฤษภาคม 2565

✓ Premium Trainer ขยายผล
กันยายน 2565

สวก. 
-ครูปฐมวัย มอนเตสซอร่ี 260 คน –ครู เยาวชนพลเมือง 245 เขต
-ศน./ครู พัฒนาสมรรถนะข้ันสูงผ่าน AL 490 คน
-บุคลากรทางการศึกษา STEM ครูวิทยาศาสตร์ทุกคน
-ครู แกนนํา AI CiRa และการประยุกต์ใช้ 225 เครือข่าย
-ครู เพศวิถีศึกษา 2,697 คน
-ครู ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ 21st skills โดย PBL 30 คน
-ครู วิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่น 1000 คน
-ครู ภาษาญ่ีปุ่นระดับN3 50 คน ภาษาญ่ีปุ่นระดับสูง 14 คน
-ครู การใช้คู่มือ/ส่ือเกาหลี 400 คน TOPIK เกาหลี  100 คน
-ครู การสอนเยอรมัน 35-40 คน เยอรมันมาตรฐาน  40 คน
-ครู ภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพ่ือสมรรถนะผู้เรียน ทุกคน
-ครู ศักยภาพภาษาต่างประเทศท่ี 2 ทุกคน
-ครู การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลสมรรถนะ 1,745 คน

(มศว. และ มรภ. 38 แห่ง)
สทศ.
-ครูแกนนําการสร้างเครืองมือประเมินสมรรถนะ    490 คน
สบว.
-บ้านนักวิทย์ฯ (ปฐมวัย) ศน.+ครู 511  คน และครูปฐมวัย 26,270
- บ้านนักวิทย์ฯ (ประถมฯ) ศน.+ครู 511  คน 
- ส่งเสริม AI ครูมัธยมฯ 100 คน
- ครู รร.จรภ. 720 คน
- ครู วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามแนว รร. มหิดลวิทยานุสรณ์
จํานวน 227 โรงเรียน

ข้อมูลการพัฒนาครู Active Learning ปี 2562 – 2564 ➤ โรงเรียนท่ีขับเคล่ือน AL ท้ัง รร. 13,268 โรง  ➤ ขับเคล่ือน AL บางส่วน 6,106 โรง 
✤ ครูได้รับการพัฒนา AL 238,721 คน               ✤ ยังไม่ได้รับการพัฒนา AL 87,126 คน 100% ภายใน กันยายน 2565

Full One Team 
Active Learning

”การขับเคล่ือนการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)”

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารโรงเรียน /ฝ่ายวิชาการ / ครู/ ศึกษานิเทศก์

✓ 21-22 พฤษภาคม 
สพม. สุราษฎร์ธานี  320 คน

>> 11-12 มิถุนายน 2565
สพม.กาญจนบุรี  500 คน

>> 18-19 มิถุนายน 2565
สพป.น่าน เขต 2 230 คน

>> 25-26 มิถุนายน 2565
สพม.เชียงใหม่ + สพป.เชียงใหม่เขต 1 และ 2 500 คน

กรกฎาคม 2565 >> สพป.สระบุรี / สพม.สุพรรณบุรี

<<<< ขับเคลื่อน Active Learning แบบคู่ขนาน >> >>

Ketthip



“การลงพ้ืนที่ค้นหาสิ่งดีๆ Active Learning”

โรงเรียนบ้านมะอึ 
สพป. ร้อยเอ็ด  เขต 1

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
(เวียงเก่าแสนภวูิทยาประสาท)

โรงเรียนล่องแพวิทยา
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

Ketthip



¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ Ï 5 ÃÐÂÐ 
➤ ÃÙ�¨Ñ¡¾×é¹·Õè (Area based research)

➤ àÃÕÂ¹ÃÙ�ÇÒ§á¼¹ (Coding for Farm)

➤ ÃÔàÃÔèÁ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ (Implementation)

➤ ÃÇºÃÇÁ¾Ñ²¹Ò (Development)
➤ Ã�ÇÁáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙ�¢ÂÒÂ¼Å (Sharing)

·Ñé§ 5 ÃÐÂÐ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ò¡·Õèä �́àÃÕÂ¹ÃÙ�¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃãª�¤ÇÒÁÃÙ�·Ò§ �́Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� à·¤â¹âÅÂÕ 

¹ÇÑµ¡ÃÃÁ áÅÐ Coding

Ketthip
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ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

โรงเรียนนำร่อง จำนวน  6 โรงเรียน 
ในระดับชั้น ม. 1 - 3 

• โรงเรียนระดับประถม  จำนวน  237 โรงเรียน
• โรงเรียนระดับมัธยม   จำนวน  109 โรงเรียน

รวมท้ังส้ิน 346 โรงเรียน 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2565

อัจฉริยะ
เกษตรประณีต

เป็นโรงเรียนท่ีสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ

Ketthip
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การประเมิน
การเรียนรู้
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แผนการขับเคล่ือนการนำผลประเมิน RT, NTและ O-NET
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Timeline

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน และนำผลการ

ประเมิน RT, NT
และ O-NET 

ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

พ.ค. 2565 มิ.ย. 2565 ก.ค. 2565 ส.ค. 2565 ก.ย. 2565
กำหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อน 
• ระดับ สพฐ.
• ระดับเขตพื้นท่ี

ส่ือสารและสร้าง
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการนำผล
การประเมินไปใช้ 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรแกนนำ

ในพ้ืนท่ี 
• วิเคราะห์ผลการประเมิน
• การนำผลไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

• การติดตามและ
ตรวจสอบผล
การนำไปใช้

ติดตามและถอดบทเรียน
เขตพ้ืนท่ีท่ีมีการนำผล
ประเมิน RT, NT และ 

O-NET ไปใช้ 
(Best Practice)
ใน 4 ภูมิภาค

• ถอดประสบการณ์
• ถ่ายทำวิดีทัศน์ เพ่ือ

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

รายงานผล
การขับเคลื่อน 

การนำผลการประเมิน
ไปใช้

Ketthip
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การดูแลสุขภาพจิต
ของบุคลากรทางการศึกษา



ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
โดยมีพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ เจ้าอาวาส เป็นวิทยากรนำฝึกปฎิบัติธรรม

นำทีม สพฐ. เข้ารับการปฏิบัติโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด 
สำหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 1 

Ketthip
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E-Learning
ในระบบ School 
Health Hero



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero

มีหมวดหมู่ 6
1. E-learning
2. ปัญหาพฤติกรรม
3. ปัญหาอารมณ์และสังคม
4. โรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
5. พัฒนาการเด็ก
6. เคร่ืองมือ แบบคัดกรอง

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero

• ผู้สมัครใช้ระบบ School Health Hero แล้ว    ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเรียน E-Learning
• เรียนจบหลักสูตรได้รับ Certificate

E-Learning

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero

ผู้ท่ีสมัครเข้าใช้ระบบ 
School Health Hero แล้ว 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย แนบหลักฐานการมี User ของ School Health Hero
แทน หลักฐานการชำระเงิน

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero

หมวดปัญหาพฤติกรรม

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero
หมวดปัญหาอารมณ์และสังคม

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero

หมวดโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero

หมวดพัฒนาการเด็ก

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

School Health Hero
หมวดเครื่องมือ แบบคัดกรอง

Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน1 ลงในซีดี

ความคิดเห็น ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลังใช้ระบบ School Health Hero

• สะดวกในการแปลผล 
• สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ และเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา
• ได้แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบ้ืองต้น 
• ได้แนวทางในการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเบ้ืองต้น
• เป็นช่องทางในการคัดกรองนักเรียนท่ีอยู่ในภาวะปกติ เส่ียงหรือเสียงสูง 
และสามารถเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง

• เข้าใจภาวะอารมณ์ของนักเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป และพฤติกรรมท่ี
แตกต่างกันของนักเรียน 

• คลิปวิดีโอ สามารถเป็นคู่มือให้ครูแนะแนว หรือครูประจำช้ันในโรงเรียน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี

Ketthip



¡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
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¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÃÐººÊÓÃÇ¨áÇÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ Ï¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ÃÐººÊÓÃÇ¨áÇÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ �́ÇÂÃÐººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�  
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แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด;วยระบบอิเล็กทรอนิกส@

แบบสำรวจ ประถม มัธยม ผู(สำรวจ

1. แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษข้ันต8น จำนวน 1 ฉบับ 56 ข8อ 58 ข8อ ครูประจำชั้น/ผู8ปกครอง/นักเรียน

2. แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษเฉพาะด8าน 

จำนวน 8 ฉบับ ได8แกL

F ด8านภาษา

F ด8านคณิตศาสตรO

F ด8านวิทยาศาสตรO  

F ด8านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกสO

F ด8านศิลปะ/มิติสัมพันธO 

F ด8านการได8ยิน 

F ด8านการเคลื่อนไหวกล8ามเน้ือ

F ด8านสังคมและอารมณO 

34 - 48 ข8อ 33 - 48 ข8อ ครูประจำวิชา/ครูประจำชั้น 

ครูแนะแนว/นักเรียน

แนวคำตอบ : “ใช#” เมื่อ แสดงพฤติกรรมนั้นบ#อยครั้งอย#างชัดเจนหรือแสดงให=เห็นแม=แต#เพียงครั้งเดียว 

“ไม#ใช#” เมื่อ ไม#แสดงพฤติกรรมนั้นหรือยังไม#มีโอกาสแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา
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ตั ว อยB า ง ร ะบบ
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กา รแสด งผล

สํารวจแววแลว้

Ketthip

เด็กชาย

กุ๊กไก่

เด็กหญิง
กุ๊กก๊ิก



การแปลผล

ทำแบบสำรวจแววข้ันตHนแลHว

ทำแบบสำรวจแววข้ันตHนแลHว

Ketthip

เด็กชาย

กุ๊กไก่

เด็กหญิง
กุ๊กก๊ิก

เด็กชายกุ๊กไก่

กุ๊กกิ๊ก

เด็กหญิงกุ๊กก๊ิก

เด็กหญิงกุ๊กก๊ิก

เด็กหญิง

เด็กหญิงกุ๊กก๊ิก



ภาษา            คณิตฯ            วิทย8           เคร่ืองกลฯ       การได>ยิน    การเคล่ือนไหวฯ      สังคมฯ        ศิลปะฯ

ข;อมูลท่ีได;รับ ระดับความชอบ ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนเฉพาะด<านเป>นรายบุคคล

“นักเรียนคนหน่ึงอาจมีแววความสามารถพิเศษได<มากกวHา 1 ด<าน”

✓

✤

✤ ✤

✤

Ketthip

´ª.ªÑªªÑÂ

5 �́Ò¹

ÇÊØ¸Ò

ÈÔÃÔ¾Ã

ÊÁà¨µ¹�

ÇÃÃ³ÊØÀÒ

ÈÔÃÔ¹ÀÒ

ªÑªªÑÂ

✓ ✓ ✓✓

✤

µÂ. ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¢Í§ ´ª.ªÑªªÑÂ

⭕ ⭕ ⭕



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



¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§ÃÐººÊÓÃÇ¨áÇÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉ �́ÇÂÃÐººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

¡ÅØ�ÁµÑÇÍÂ�Ò§   ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ».3 - Á.6 ¨Ó¹Ç¹ 38,295 ¤¹

5 à¢µ¾×é¹·Õè¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ      ▶ Ê¾». ¹�Ò¹ à¢µ 1 ▶ Ê¾». ¾Ñ·ÅØ§ à¢µ 1             ▶ Ê¾». ¡Ò¨¹ºØÃÕ à¢µ 1  

▶ Ê¾Á.»·ØÁ¸Ò¹Õ               ▶ Ê¾Á.ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ

มากสุด
น8อยสุด

น8อยสุด มากสุด

µÑÇÍÂ�Ò§ µÑÇÍÂ�Ò§

à¤Ã×èÍ§¡Å
áÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

à¤Ã×èÍ§¡Å
áÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

ÈÔÅ»Ð/ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧

ÈÔÅ»Ð/ÁÔµÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧

Try Out
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¡ÒÃ¹Ó¼Å (ÊÒÃÊ¹à·È) ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨áÇÇ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¾ÔàÈÉä»ãª�

¤ÃÙ : ãª�ÇÒ§á¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�ÃÒÂºØ¤¤ÅáÅÐÍÍ¡áºº
¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙ�

âÃ§àÃÕÂ¹ : ãª�ÇÒ§á¼¹¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾¼Ù�àÃÕÂ¹

Ê¾·. : ãª�¢Ñºà¤Å×èÍ¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ Ñ́ºà¢µ

Ê¾°. : ãª�¢�ÍÁÙÅÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§»ÃÐà·Èã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´

¹âÂºÒÂ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
Ketthip
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รางวัล ..............
นำมาซ่ึงความภาคภูมิใจ



ด้านวิชาการ
นักเรียนผู้แทนประเทศไทย คว้า
• 1 เหรียญเงิน, 
• 3 เหรียญทองแดง
• 4 เกียรติคุณประกาศ
จากการแข่งขัน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับ
ทวีปเอเชีย ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ยินดีและชื่นชม นักเรียน สพฐ. ศธ. 
และขอบคุณทีมท่ีร่วมบ่มเพาะนักเรียน และชื่อเสียงให้ สพฐ. ศธ. และประเทศไทย

ด้านดนตรี
วงโยธวาทิต รร.นาน้อย สังกัด สพม.น่าน
คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันวงโยธวาทิต
ชิงแชมป์โลก Thailand World Music 
Championships 2021 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
ประเภท
Marching Street Parade-Division1 

• รางวัล Popular Vote Awards 2021

ด้านกีฬา
นักเรียนสังกัด ศธ. นักกีฬาทีมชาติไทย
คว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ 2022 คร้ังที่ 31 
คว้ารางวัลเหรียญทอง เงินและทองแดง 
จำนวนมาก 

Ketthip



h"ps://m.facebook.com/story.php?story_5id=7519717811434961&id=164944140245735

h"ps://www.dailynews.co.th/news/1048869/

h"ps://m.facebook.com/story.php?story_5id=7519717811434961&id
=164944140245735

ช่องทางการส่งข่าวสาร • ภารกิจรองเลขาธิการ กพฐ.
ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช 

• ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
• OBEC Channel
• ศธ. 360 องศา     ฯลฯ
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https://www.dailynews.co.th/news/1048869/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=7519717811434961&id=164944140245735

