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จากผลการประเมิน ..... สู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน

IMDPISA

RT

NT

นักเรียนอายุ 15 ปี

• การอ่าน

• คณิตศาสตร์

• วิทยาศาสตร์

•การอ่านรู้เรื่อง

• ภาษาไทย

• คณิตศาสตร์

•ผลสอบ 

PISAนักเรียนชั้น ป.3

•ภาษาไทย

•คณิตศาสตร์

นักเรียนชั้น ป.1

•การอ่านออกเสียง

•การอ่านรู้เรื่อง

นักเรียน

โรงเรียน 

เขตพื้นที่

วิเคราะห์ผลการประเมิน

นักเรียน

โรงเรียน 

เขตพื้นท่ี

วัดแววความสามารถ/ถนัด

ครู

• การบริหารจัดการ

• Support โรงเรียน

การจัดการเรียนรู้

วัดและประเมินผล

“ยกระดับคุณภาพผู้เรียน”

เติม

เต็ม

Ketthip

ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา

จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

กิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร



2

การวัดผลเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ

Ketthip

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(National Test : NT)

3
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 

(Ordinary National Educational Test : O-NET ) 

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถ

ในการอ่าน (Reading Test : RT)



การขับเคลื่อนและการด าเนินการน าผลการประเมนิไปใช้ระดับ สพฐ.

ตรวจสอบผลการประเมินและน าเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย

เพื่อพิจารณาความสามารถ สาระการเรียนรู้ และมาตรฐานตัวชี้วัดที่บรรลุ

เป้าหมาย หรือต้องปรับปรุงและพัฒนา เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง

Ketthip

วิเคราะห์ผล และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายระดับ สพฐ.

เพื่อสร้างความชัดเจนส าหรับการก าหนดเป็นเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนา    

ทั้งในระดับ สพฐ. เขตพื้นที่ และสถานศึกษา ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ในการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

พัฒนาบุคลากรแกนน าการขับเคล่ือน ฯ ระดับเขตพื้นที่

ส าหรับการขยายผลแนวทางการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

ก ากับ ติดตามและถอดบทเรียน

ในระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาที่สามารถน าผลการประเมินไปใช้   

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อถอดบทเรียน  

และแนวทางปฏิบัติที่ดี Best Practice

RT / NT / O-NET



การขับเคลื่อนและการด าเนินการน าผลการประเมนิไปใช้ระดับเขตพื้นที่

วิเคราะห์ผล ฯ ในระดับเขต

พื้นที่เปรียบเทียบหน่วยงาน   

ในระดับต่างๆ 

ตรวจสอบผลการประเมินจาก

รายงานในระดับเขตพ้ืนท่ี เพื่อ

พิจารณาคุณภาพของผู้เรียนจาก

การประเมิน ฯ แล้วน ามาก าหนด

เป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนา

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Ketthip

ตัวอย่าง ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมายที่ควรพัฒนาเป็นรายด้าน

ก าหนดจุดเน้น และเป้าหมาย

ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนรายด้าน

น าผลการวิเคราะห์ ในแต่ละด้าน 

แต่ละมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ก าหนด

เป็นจุดเน้นในการพัฒนา ระดับเขต

พื้นที่ สื่อสารสร้างความเข้าใจใน

การน าผลการประเมินไปใช้ และ

ก ากับติดตาม อย่างเป็นระบบ



การขับเคลื่อนและการด าเนินการน าผลการประเมนิไปใช้ระดับสถานศึกษา

สถานศึกษาก าหนดเป็นจุดเน้น

ในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้บริหาร และครูร่วมกันวิเคราะห์ผล

การประเมิน ฯ เพื่อน ามาก าหนดเป็น

จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Ketthip

เด็กชาย …….

ตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการปรับปรุง

ครูผู้สอนวิเคราะห์สาเหตุ และ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้เรียน

1. พัฒนานักเรียนรายบุคคล ด้วยการสอน

เสริมเติมความรู้

2. รวมครูเพื่อศิษย์ (PLC) ปรับวิธีเรียน 

เปลี่ยนวิธีสอน รวมกลุ่มครูเพื่อพัฒนา

ร่วมกัน

ประเมินผลการพัฒนา        

สู่การต่อยอดคุณภาพผู้เรียน

ครูประเมินคุณภาพผุเ้รียน ตาม

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ต้องปรับปรุง

พัฒนา แล้วต่อยอดการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนต่อไป



การพัฒนา ต่อยอดคุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมิน ฯ

กลุ่มนักเรียน : ที่ต้องพัฒนาด้าน

คณิตศาสตร์

➤ การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างง่าย

➤ การฝึกทักษะการใช้รูปทรงเรขาคณิตแกนสมมาตร

➤ การฝึกทักษะการบวก ลบ เศษส่วน

ฯลฯ 

ตัวอย่าง > การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(National Test : NT) ป.3

กลุ่มนักเรียน : ที่ต้องพัฒนาด้าน

ภาษาไทย

➤ การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ

➤ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

➤ ฝึกทักษะการอ่านสะกดค า

ฯลฯ

กิจกรรมต่อยอดกิจกรรมต่อยอด

➤ กิจกรรมเสริมทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา

➤ ตลาดนัดวิชาการ 

➤ ชมรมคนรักตัวเลข

ฯลฯ

➤ การบูรณาการภาษาเพื่อการสื่อสารการเล่านิทาน

➤ บรรณารักษ์น้อย หนอนหนังสือ

➤ การเขียนเรื่องจากตัวละครในนิทาน

ฯลฯ 

Ketthip



Ketthip

การส ารวจ

แววความสามารถ



การส ารวจแววความสามารถพิเศษ ฯ พหุปัญญา

เพื่อใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์

และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล

ท าให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

และผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ไดท้ราบถึงแววความสามารถพิเศษ

ของนักเรียนในแต่ละด้าน ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการจัดการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม

กับนักเรียนรายบุคคลต่อไป

เป้าหมาย

ภาษา

วิทยาศาสตร์

เครื่องกลและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

คณิตศาสตร์

การได้ยิน 

สังคมและอารมณ์ 

ศิลปะ/มิติสัมพันธ์ 

การเคลื่อนไหว

กล้ามเนื้อ 

เพื่อให้ทราบ ประเภทของความสามารถพิเศษ

Ketthip



กระบวนการระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษ ฯกระบวนการของระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

Ketthip



Ketthip



Ketthip



ภาษา            คณิตฯ            วิทย์           เครื่องกลฯ       การได้ยิน    การเคลื่อนไหวฯ      สังคมฯ        ศิลปะฯ

ข้อมูลที่ได้รับ ระดับความชอบ ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนเฉพาะด้านเป็นรายบุคคล
“นักเรียนคนหนึ่งอาจมีแววความสามารถพิเศษได้มากกว่า 1 ด้าน”

✓

✤

✤ ✤

✤

Ketthip

ดช.ชัชชัย

5 ด้าน

วสุธา

ศิริพร

สมเจตน์

วรรณสุภา

ศิรินภา

ชัชชัย

✓ ✓ ✓✓

✤

ตย. ความสามารถ

ของ ดช.ชัชชัย
⭕️ ⭕️ ⭕️



ตัวอย่าง การเติมเต็มต่อยอดเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ดช.ชัชชัย

5 ด้าน

ภาษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ศิลปะ/มิติสัมพันธ์ 

➤การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้  

นักเรียนได้สื่อสารทางภาษา

➤ เน้นกระบวนการคิด

➤ ทักษะการแก้ปัญหาจาก 

สถานการณ์ / Project Based

➤ กิจกรรมกลุ่มท างานเป็นทีม

➤ ออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ฯลฯ 

การเติมเต็ม

➤ ครูสอนวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์

➤ นักวาดการ์ตูน

➤ ช่างออกแบบกราฟิก

➤ นักวิทยาศาสตร์

➤ นักวิเคราะห์หุ้น 

➤ นักการทูต/ครูสอนภาษาฯ

ฯลฯ 

ต่อยอดทักษะอาชีพ

Ketthip

สังคมและอารมณ์ 



Ketthip

การจัดการเรียนรู้

ACTIVE

LEARNING



การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผู้เรียน 

สู่ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551

มาตรฐานฯ และตัวชี้วัด (ปรับปรุง 2560)

บูรณาการตัวชี้วัด

+ บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ 

+ Attitude + Value

Active Learning

จ านวนโรงเรียน

ประมาณ 90 กว่า %

สมรรถนะ

ผู้เรียน

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ... 

ผลลัพธ์การเรียนรู้

น าไปทดลองใช้กับโรงเรียนน าร่องในพื้นที่นวตักรรม

ใน 8 จังหวัด 

(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

186 โรงเรียน 

แผนปฏิรูป

ประเทศ

> PBL + PLC

> การใช้แผนผังความคิด

> การใช้กิจกรรมเป็นฐาน

> การใช้กระบวนการวจิัย

> STEM Education 

> STEAM

> หลักสูตรอารยเกษตร

> STI อัจฉริยะเกษตรประณีต

> GPAS 5 Steps

> มอนเตสซอรี

> ไฮสโคป

> จิตศึกษา

> การสอนแบบ 5E

> ใช้เกมเป็นฐาน

> การสอนเน้นการปฏิบัติ

ฯลฯ

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

การประเมินสมรรถนะผู้เรียน

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

*ล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2565
Ketthip



Active Learning is……..

ได้คิด ลงมือปฏิบติั ส่ือสารความเข้าใจ

ครู

อ ำนวย

กำร

เรยีนรู ้
K A

S

K 
คณิต

K 
วทิย ์

K 
ภำษำ

S 
เทค

โน

A 
วทิย ์

สิง่ทีไ่ดจ้ำก

กำรท ำ

กจิกรรม ….

my
project

Ketthip

.......
....



สมรรถนะ

ท่ีมา : OECD

Ultimate OutcomeActive Learning 

Output........
> สถานการณ์จ าลอง 

> สถานการณ์จริง 

> Project Presentation 

> Open House 

> กิจกรรมเสริมหลักสูตร

> Independent Study 

Ketthip



แนวทางการขบัเคล่ือน Active Learning
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

OBEC Active Learning

การพฒันากระบวนการเรียนการสอน
Active Learning 

แบบ Fundamental AL Training 
ผา่น ศนูย ์HCEC (ศบศ.)

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

กระบวนการ 5 Modules

Module 1 ปรบักระบวนทศัน์ชีช้ดัสมรรถนะ

Module 2 ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูสู้ส่มรรถนะ

Module 3 สรา้งสือ่นวตักรรมน าสู่สมรรถนะ

Module 4 วดัและประเมนิสมรรถนะผูเ้รยีน

Module 5 นิเทศ  ตดิตาม หนุนเสรมิ  เพิม่เตมิสมรรถนะ

✓ พฒันา Premium Trainer 423 คน

7-11 พฤษภาคม 2565

✓ Premium Trainer ขยายผล

กนัยายน 2565

สวก. 
-ครปูฐมวยั มอนเตสซอร่ี 260 คน –คร ูเยาวชนพลเมือง 245 เขต
-ศน./คร ูพฒันาสมรรถนะขัน้สงูผ่าน AL 490 คน
-บคุลากรทางการศึกษา STEM ครวิูทยาศาสตรท์ุกคน
-คร ูแกนน า AI CiRa และการประยกุตใ์ช้ 225 เครือข่าย
-คร ูเพศวิถีศึกษา 2,697 คน
-คร ูภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือ 21st skills โดย PBL 30 คน
-คร ูวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่ น 1000 คน
-คร ูภาษาญ่ีปุ่ นระดบัN3 50 คน ภาษาญ่ีปุ่ นระดบัสงู 14 คน
-คร ูการใช้คู่มือ/ส่ือเกาหลี 400 คน TOPIK เกาหลี  100 คน
-คร ูการสอนเยอรมนั 35-40 คน เยอรมนัมาตรฐาน  40 คน
-คร ูภาษาต่างประเทศท่ี 2 เพื่อสมรรถนะผู้เรียน ทุกคน
-คร ูศกัยภาพภาษาต่างประเทศท่ี 2 ทุกคน
-คร ูการจดัการเรียนรู้และการวดัประเมินผลสมรรถนะ 1,745 คน

(มศว. และ มรภ. 38 แห่ง)
สทศ.
-ครแูกนน าการสร้างเครืองมือประเมินสมรรถนะ    490 คน
สบว.
-บ้านนักวิทยฯ์ (ปฐมวยั) ศน.+คร ู 511  คน และครปูฐมวยั 26,270
- บา้นนักวิทยฯ์ (ประถมฯ) ศน.+คร ู 511  คน 
- สง่เสรมิ AI ครมูธัยมฯ 100 คน
- คร ูรร.จรภ. 720 คน
- คร ูวทิยาศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ตามแนว รร. มหดิลวทิยานุสรณ์
จ านวน 227 โรงเรยีน

ข้อมลูการพฒันาคร ูActive Learning ปี 2562 – 2564
✤ ครไูด้รบัการพฒันา AL 238,721 คน               ✤ ยงัไม่ได้รบัการพฒันา AL 58,047คน 100% ภายใน กนัยายน 2565

Full One Team 
Active Learning

”การขบัเคลื่อนการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 

เพื่อพฒันาสมรรถนะผูเ้รียน ผา่นกระบวนการจดัการเรียนรูเ้ชิง
รกุ (Active Learning)”

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารโรงเรียน /ฝ่ายวิชาการ / คร/ู ศึกษานิเทศก์

✓ 21-22 พฤษภาคม 
สพม. สรุาษฎรธ์านี  320 คน

✓ 11-12 มิถนุายน 2565
สพม.กาญจนบรุี  500 คน

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

>> 25-26 มิถนุายน 2565
สพม.เชียงใหม่ + สพป.เชียงใหม่เขต 2 และ 4 700 คน

กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 >> สพป.สระบรุี / สพม.สุพรรณบรุี/ นครราชสีมา

<<<< ขบัเคล่ือน Active Learning แบบคู่ขนาน >> >>

Ketthip



Active 
Learning

1

2

เขตที่ครูได้รับการพัฒนา

ครบแล้ว

เขตที่ครูได้รับการพัฒนา

ยังไม่ครบ (58,047 คน)*

• ติดตามผลการน าไปใช้

• พัฒนาให้ครบ

• ติดตามผลการน าไปใช้

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

Ketthip
*ผลส ารวจของ ศบศ. และ ศนฐ

ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565



การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning

น้อยกว่า 400 คน/เขต114 เขต

22,617 คน

401 – 800 คน/เขต
36 เขต

21,154 คน

801 – 1,200
12 เขต

11,662 คน

2 เขต

2,614 คน
1,201 – 1,600 คน/เขต

รวมจ านวนครูที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  

58,047 คน จาก 164 เขตพื้นที่ 

81 เขตพื้นที่ 

ได้รับการพัฒนา 

ครบแล้ว

1

2

3

4

16.54 % 

*ครูทั้งหมด 360,385 คน (ข้อมูลจาก สพร. 24 เมษายน 2564) 

302,338 คน

83.46 %

Ketthip

*ผลส ารวจของ ศบศ. และ ศนฐ

ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม 2565



อุดรธานี

Onsite 100 คน

สิงห์บุรี

Onsite 205 คน

ตรัง 

Online 204 คน

นครปฐม  

Onsite 200 คน

ชัยนาท

Onsite 135 คน

Online 1,600 View

ปัตตานี  

Online 282 คน

กาญจนบุรี

Onsite 1,000 คน
*ข้อมูล 3 ก.ค. 65

เชียงใหม่

Online 300 คน

Onsite  700 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

ตาก

Onsite 70 คน

การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ 

เกี่ยวกับ Active Learning

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 

ครั้งที่ 3/2565 ที่มียอดการรับชมจากครู, 

บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหาร ทั่วประเทศ 

Zoom 299 accounts

Youtube 8,600 ครั้ง

Facebook live 2,311 accounts

OBEC TV 390 ครั้ง

Ketthip

น่าน 

Onsite 352 คน

ยอดผู้ผ่านการพัฒนา 4,709 คน

ยอด View 23,901 view



บูรณาการตัวชี้วัด

+ บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ 

+ Attitude + Value

ACTIVE LEARNING
ท่ีมา : OECD

ลดทอนเนื้อหา

ที่ซ้ าซ้อน

ลดภาระช้ินงาน

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. มุ่งมั่นในการท างาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551

มาตรฐานฯ และตัวชี้วัด (ปรับปรุง 2560)

GOAL

• มาตรฐานตัวช้ีวัด

• คุณลักษณะฯ

• สมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ

✓ ความสามารถในการสื่อสาร

✓ ความสามารถในการคิด

✓ ความสามารถในการแก้ปัญหา 

✓ ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

✓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



สพฐ. ช้ีแจงวฒิุสภา : การขบัเคล่ือนแผนปฏิรปูประเทศด้านการศึกษา

Ketthip

ต่อคณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏริูปประเทศและการจัดท าและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

“ชี้แจงในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

โดยเฉพาะในสถานศึกษาของรัฐ มีความคืบหน้าอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรค

อย่างไร, มีกระบวนการนิเทศ ติดตามส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะการวัดผล ประเมินผลอย่างไร”
ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565



การบริหารจัดการ

เพื่อสนับสนุนโรงเรียน

Ketthip



บทบาทของศึกษานิเทศก์

สพฐ.

Ketthip

สร้างเครือข่ายการนิเทศ 

ให้เข้มแข็งแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

สพท.

ศน.

โรงเรียน

นักเรียนได้คิด ทุกแผนการเรียนรู้ 

น าไปสู่สมรรถนะผู้เรียน

ติดตามและให้ความรู้ พร้อมสรรหา

แหล่งเรียนรู้ ให้แก่ครู และพัฒนาครู

ให้ครบ 100%

ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดการเรียนรู้ 

Active Learning ในห้องเรียน 

เพื่อลงสู่นักเรียน

ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

245 เขตพืน้ท่ี  29,014 โรงเรียน

ศึกษานิเทศก ์2,600 คน



กระบวนการการนิเทศ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

สู่สมรรถนะของผู้เรียน

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

• กระบวนการนิเทศ

• วิธีการนิเทศ

• เทคนิคการนิเทศ

กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก   

การวางแผนการนิเทศ

การด าเนินการตามแผนการนิเทศ

การติดตามและประเมินการนิเทศ

การน าเสนอผลการปรับปรุง/พัฒนา นิเทศชั้นเรียน/สังเกตชั้นเรียน

Coaching Mentoring ...

Ketthip



การติดตาม การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ของ สพฐ.
Timeline

1. โรงเรียน

• จัดท าและส่งแผนการขับเคลื่อน

ระดับโรงเรียน

• ครูแกนน าจัดท าและส่งตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ Active learning 

แบบบูรณาการของครูแกนน า 

2. สพท. 

• ส่งแผนการนิเทศ

ระยะท่ี 1 
ภายใน 1 เดือน หลังการอบรม

1. โรงเรียน

• ครูเครือข่ายส่งหน่วยและ

แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning 

แบบบูรณาการ พร้อมทั้งน าไปจัดการ

เรียนรู้ในห้องเรียน

2. สพท. 

• ติดตามการจัดการเรียนรู้

Active learning แบบบูรณาการ

อย่างน้อย 2 ครั้ง

(on-site 1 ครั้ง และ online 1 ครั้ง)

3. สพฐ. 

• ติดตามผลผ่านระบบ online

ระยะที่ 2 
2 – 3 เดือน หลังการอบรม

1. สพท. 

• ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้เรียน

• จัดการน าเสนอผลงานนักเรียน

ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู

และการบริหารจัดการของ

สถานศึกษา แบบ on-site 

2. สพฐ. 

• ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ

ของผู้เรียน

ระยะที่ 3 

4 – 5 เดือน หลังการอบรม

สพฐ. ติดตามผ่านระบบ Zoom

สพท. ติดตามแบบผสมผสาน (on-site และ online)

Ketthip



Ketthip

“ขอขอบคุณ”

ข้อมูลจากทุกส านักที่เกี่ยวข้อง 

และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที่จะน าไปขับเคลื่อน เพื่อลงสู่ผู้เรียน”


