
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ท้ังประเทศกับการขับเคล่ือน
เพ่ือนำสู่คุณภาพผู้เรียน
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GOAL
• มาตรฐานตัวชี้วัด
• สมรรถนะ
• คุณลักษณะ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

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

KPI การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ.
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สพฐ. ศตวรรษท่ี 21

สวก.

ศนฐ.

สบว.

สทศ.

สศศ.

เขตพื้นท่ีขับเคล่ือน โรงเรียนนำสู่การปฏิบัติ

นักเรียนดี และเก่ง
อย่างมีความสุข

- สถานการณ์
- Soft Power
- แหล่งเรียนรู้
- ภูมิปัญญา
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- การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ฯ
- การวัดพหุปัญญา

- ผลการทดสอบ PISA
- RT/NT/ O-NET

- การบูรณาการตัวช้ีวัดแหล่งเรียนรู้
เป็นห้องเรียน

สบน.

- STI อัจฉริยะเกษตรประณีต

- ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม ฯ

สมป.
- Best Practice 

- ยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยม ฯ
สทร. (การศึกษาทางไกล ฯ)



สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)



ค่าเฉลี่ยประเทศ

ขยายโอกาส

มัธยมศึกษา

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

มาตรฐานสากล
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คณิตศาสตร์

ผลการประเมิน PISA 2018 จากการดำเนินการสอบ PISA 2018 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

ผลการประเมิน PISA กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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การอ่าน
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ท่ีมา : Eduzones

เทียบเท่านานาชาติ



พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โดยใช้หลักการบันได 5 ขั้น 
และการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
อย่างต่อเน่ืองตลอดปีการศึกษา 

ฝึกฝนทักษะและกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสม่ำเสมอ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับการวัดและประเมินผล

โดยใช้ระดับคุณภาพการประเมิน (Rubric) เป็นเคร่ืองมือ
การประเมิน

จุดเด่นของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณร์าชวิทยาลัย

พัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ระดับห้องเรียน
และระดับโรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบในลักษณะ
เดียวกับข้อสอบ PISA อย่างต่อเน่ือง

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสะเต็มศึกษา และการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 

ให้ความสำคัญกับสมรรถนะการอ่าน โดยมีกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการอ่าน ผ่านบท
อ่านที่มีความซับซ้อน

จุดเด่นของกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล

ถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จากผลการสอบ PISA
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2564 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) ชั @นประถมศึกษาปีทีE F 

ปีการศึกษา GHIJ จาํแนกตามกลุ่มสถานศึกษาโครงการพิเศษ 

กลุ่มสถานศึกษา

คะแนนเฉลี3ยร้อยละ

การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้

เรื3อง
รวม = ด้าน

โรงเรยีนอตัราการแขง่ขนัสงู / ยอดนิยม 81.45 78.31 79.88

โรงเรยีนตามโครงการพระราชดาํรสิมเดจ็

พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ  
รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี

56.45 66.69 61.57

โรงเรยีนอนุบาลประจาํจงัหวดั 80.79 77.70 79.25

โรงเรยีนคณุภาพ 69.59 72.33 70.96

โรงเรยีน Connext ED 69.48 72.70 71.09

โรงเรยีนในโครงการ DLTV 71.12 72.68 71.90

โรงเรยีนเขตพืdนทีeนวตักรรม 66.01 70.79 68.40

โรงเรยีนขนาดเลก็ (g-gij คน) 71.22 72.74 71.98

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห/์ศกึษา

สงเคราะห์
62.04 67.60 64.82

โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 67.55 71.26 69.40

โรงเรยีนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดั 

ชายแดน ภาคใต้
44.15 64.05 54.10

ระดบั สพฐ. 69.04 72.30 70.67

ระดบัประเทศ 69.95 72.79 71.38

ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จ

❖ ครูผู้สอนมีความถนัดและเชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทย

❖ มีระบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีเชื่อมโยง ส่งต่อกันระหว่างปฐมวัย และ ป. 1

❖ ความร่วมมือระหว่างครูผู้สอน และผู้ปกครองในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน

❖ ครูผู้สอนนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนมาพัฒนาต่อยอด

❖ ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอน ใช้ส่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนุกสนาน และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

❖ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ฯ

❖ โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 
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ค้นหาและยกระดับคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ี

RT 



โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2564 

อยู่ในกลุ่มสูงของแต่ละกลุ่มของสถานศึกษา RT 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคณุภาพผูเ้รียน (NT) ชั <นประถมศึกษาปีทีB C 

ปีการศึกษา DEFG จาํแนกตามกลุ่มสถานศึกษาโครงการพิเศษ

กลุ่มสถานศกึษา

ภาษาไทย 

(Thai 

Language)

คณิตศาสตร ์

(Mathematics)
รวมทั Jง L ดา้น

โรงเรยีนอตัราการแขง่ขนัสงู

/ยอดนิยม
59.69 53.96 56.82

โรงเรยีนตามพระราชดํารสิมเดจ็
พระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเดจ็
พระเทพ 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

50.30 44.54 47.42

โรงเรยีนอนุบาลประจาํจงัหวดั 57.66 51.55 54.60

โรงเรยีน คณุภาพ 52.07 45.23 48.65

โรงเรยีน Connext ED 55.87 48.96 52.41

โรงเรยีนในโครงการ DLTV 58.37 52.68 55.52

โรงเรยีนเขตพืJนทีqนวตักรรม 51.10 43.25 47.17

โรงเรยีนขนาดเลก็ (s-sLu) 58.40 52.69 55.55

โรงเรยีนขยายโอกาส 54.45 47.53 50.99

โรงเรยีนราชประชานุเคราะห/์

ศกึษา

สงเคราะห์

55.02 45.43 50.23

โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 55.28 46.08 50.68

โรงเรยีนในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะ

กจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้
44.03 38.49 41.26

ระดบั สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ระดบัประเทศ 56.14 49.44 52.80

ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จ

❖ ครูผู้สอนมีความถนัดและเชี่ยวชาญ และมีวุฒิทางการศึกษาทางภาษาไทย และ
คณิตศาสตร์ 

❖ นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองสูง

❖ ครูมีทักษะ ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ใช้เป็นเคร่ืองมือสำหรับการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

❖ ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอน ใช้ส่ือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และนักเรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้

❖ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ฯลฯ
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ค้นหาและยกระดับคุณภาพในระดับเขตพื้นท่ี

NT 



โรงเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

อยู่ในกลุ่มสูงของแต่ละกลุ่มสถานศึกษา

Ketthip

NT 



หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.



(บางเขน)
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สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



“ประวัติศาสตร์ล้านนา ทรงคุณค่านครพิงค์”

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเสวนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แนวใหม่
โดยครูแกนนำ และศึกษานิเทศก์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

กิจกรรมค่ายนักเรียน “young historians”  ตวยผ่อเรื่องมะเก่า
โดย ครูและนักเรียนแกนนำ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ฯ สพม. เชียงใหม่

กิจกรรม Field Trip ศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
โดย ครูและนักเรียนแกนนำ ศูนย์วิชาการสังคมศึกษา ฯ สพม. เชียงใหม่
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สำนักบริหารงานความเป็นเลิศ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
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ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนในโครงการ 346 โรงเรียน

โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
(Science Technology  Innovation (STI) :Smart Intensive Farming)

การอบรมตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน
(Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming) 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดวงตะวัน
และโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จำนวน 147 คน ครู 120 คน
รวมท้ังส้ิน 367 คน

4 รุ่น
รุ่นท่ี 1 พัฒนาแล้ว
รุ่นท่ี 2 พัฒนา 16-19 ธันวาคม 2565 จ.เชียงใหม่

รุ่นท่ี 3 พัฒนาภายในปีการศึกษา 2565

รุ่นท่ี 4 พัฒนาภายในปีการศึกษา 2565
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ตลุาคม 
65

พฤศจกิายน 
65

ธันวาคม 
65

มกราคม 
66

กมุภาพันธ์ 
66

มีนาคม 
66

เมษายน 
66

พฤษภาคม 
66

มิถนุายน 
66

กรกฎาคม 
66

สิงหาคม 
66

กันยายน 
66

5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย คณะอนุกรรมการ และ

คณะทำงาน

9. การบริการวิชาการ กลุ่มโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

7. พัฒนาศักยภาพครู เพื่อสร้าง
เครือข่ายครท่ีูมีศักยภาพสูง

8. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

เครือข่ายวิชาการ

6. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ทักษะวิชาการครูผู้สอนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ฯ

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ

นักเรียน ฯ

2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการศึกษาต่อ

3. งาน Thailand – Japan 
Student ICT Fair 2022 

เชียงราย

12. งาน Thailand – Japan 
Student Science Fair 2023 เลย

4. พัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเขียนบทความ
และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

11. การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
และความร่วมมือกับหน่วยงาน

นานาชาติ

การยกระดับโรงเรยีนวิทยาศาสตรจุ์ฬาภรณราชวิทยาลัยให้มีคณุภาพทัดเทียม
กับโรงเรยีนวิทยาศาสตรช์ัน้นําของนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย
ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ท้ัง 12 แห่ง

ขับเคล่ือนจากปรัชญาและอุดมการณ์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ



MOU ระหว่างโรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จ
กับโรงเรียนท่ีกาลังพัฒนา (โรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง) 

การพัฒนาการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

การยกระดับคณุภาพโรงเรยีนสังกัดสํานักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ

เพ่ือการพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)
ตัวอย่าง Best Practice ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และราชประชานุเคราะห์
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สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย



โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษา

การขับเคล่ือนและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโรงเรียน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

เป็นต้นแบบในการยกระดับคุณภาพระดับสากล
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สำนักบริหารงานพื้นท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา



จํานวนสถานศึกษานําร่อง 

541 แห่ง (ต.ค. 65)

จังหวัด สพฐ. สช. อปท. รวม

เชียงใหม) 90 11 3 104

กาญจนบุรี 57 3 60

ศรีสะเกษ 134 4 25 163

ระยอง 63 5 14 82

สตูล 13 3 1 17

ปDตตานี 19 11 2 32

ยะลา 28 2 30

นราธิวาส 40 9 4 53

รวม 444 45 52 541

สพฐ. สช. อปท.

163

104
82

60 53
32 30 17

ศรีสะเกษ เชียงใหม่ ระยอง กาญจนบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 8 + (11) จังหวัด
ปัจจุบัน
8 จังหวัด

อนาคต
อยู่ระหว่างประกาศ 11 จังหวัด/พ้ืนท่ี

เชียงใหม) กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง

สตูล ปDตตานี ยะลา นราธิวาส

สุโขทัย แม*ฮ*องสอน กระบ่ี ตราด สระแก8ว

กรุงเทพฯ จันทบุรี ภูเก็ต อุบลราชธานี สุราษฎรFธานี สงขลา

การพัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

ส่ือสาร
สร้างความเข้าใจ
ถูกต้อง ชัดเจน

ส่งเสริมสนับสนุน
บทบาท
สบน.

Ketthip



สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน



การจัดการศึกษาทางไกล
แบบส่ือสารสองทาง

สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระยะท่ี 2
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การจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับ ม.ต้น

5 ภมิูภาค
§ ภาคเหนือตอนบน

§ ภาคเหนือตอนล่าง

§ ภาคกลาง

§ ภาคใต้

§ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ระยะท่ี 2 
โรงเรียนต้นทาง 

และโรงเรียนปลายทาง
เป็น “โรงเรียนเดิม”

ใน 5 วิชา

เชียงราย เชียงใหม่ 
ตาก

พิษณุโลก

กำแพงเพชร

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

เพชรบุรี

นครพนม

มุกดาหาร

บุรีรัมย์

ชุมพร

สงขลา

สุราษฎร์ธานี



การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในระยะท่ี 2 
ท้ัง 5 ภูมิภาค

วันท่ี 2 ธันวาคม 2565  
รร. ตากพิทยาคม จ.ตาก

ภาคเหนือตอนล่าง วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565  
รร. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 

จ.เชียงราย

ภาคเหนือตอนบน

วันท่ี 7 ธันวาคม 2565  
รร. มุกดาหาร  จ.มุกดาหาร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565  
รร. พรหมมานุสรณ์
จังหวัดเพชรบุรี

ภาคกลาง

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2565  
รร. สุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคใต้

2

1

3

4

5

✓

✓

✓

✓
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ภาพกิจกรรม 

การประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ 
ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประชุมครูผู้สอน ผู้ประสานงาน และผู้ดูแลระบบ 
ผ่านการประชุม conference

ประชุมร่วมกันเพื่อ 
• กำหนดตารางสอนร่วมกัน
• ทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ใบงาน ส่ือการสอนร่วมกัน

• จัดทำหลักสูตรช้ันเรียน

“เกิดความร่วมมือ ผ่านการ PLC ร่วมกัน” 
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ประชุมแก้ปัญหาการเชื่อมต่อระบบ ทดสอบระบบต้นทางปลายทาง

• อบรมผู้ดูแลห้องส่งสัญญาน
• อบรมครูผู้ใช้อุปกรณ์ภายในห้อง 
และการจัดหาส่ือประกอบการสอน

• วางแผนช่องทางการส่ือสารผ่าน
ไลน์ ผ่านการ PLC

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ 

จัดกิจกรรมโรงเรียนต้นทาง
เย่ียมโรงเรียนปลายทาง

ภาพกิจกรรม 

“สร้างการรับรู้และความเข้าใจ” 

“ต้นทางเข้าใจบริบทปลายทาง” 
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กิจกรรมค่ายวิชาการ
สูค่วามเป็นเลิศและ

สานสัมพันธ์ห้องเรียน IDL 

ภาพกิจกรรม 
“นักเรียนต้นทางและปลายทาง มีปฏิสัมพันธ์ 

รู้จักและคุ้นเคยกัน” 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนต้นทางท่ีมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 – 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

• ปี 2563 พิจารณารายวิชา พบว่า 
§ วิทยาศาสตร์ 
§ สังคมศึกษาฯ 
§ ภาษาต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น
ในปี 2563 

สาเหตุท่ีลดลงในปี 2564 
เน่ืองมาจากสถานการณ์โควิด - 19

โรงเรียนต้นทาง

ตัวอย่าง : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
นักเรียนห้องเรียนในโครงการมีผลการเรียนเทียบเคียงไดกั้บ

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์

• ปี 2564 พิจาณารายวิชา พบว่า 
>>> ลดลงในทุกวิชา 
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนโรงเรียนปลายทางท่ีมีผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 – 2564

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม

ภาษาต่างประเทศ

• ปี 2563 พิจารณารายวิชา พบว่า 
§ ภาษาไทย
§ คณิตศาสตร์ 
§ วิทยาศาสตร์ 
§ สังคมศึกษาฯ 
§ ภาษาต่างประเทศ 

• ปี 2564 พิจาณารายวิชา พบว่า 

เพิ่มขึ้น
ทุกวิชา

โรงเรียนปลายทาง

§ ภาษาไทย
§ คณิตศาสตร์
§ วิทยาศาสตร์ 
§ สังคมศึกษาฯ 
§ ภาษาต่างประเทศ 

เพิ่มขึ้น

ลดลง>> นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูดโต้ตอบกับครู 
และกระตือรือต้นในการเรียน

>> นักเรียนคุ้นชินกับการเรียนออนไลน์มากกว่านักเรียนห้องอื่น
>> นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน เกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนต่อ Ketthip



บทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย ในระยะท่ี 2
>>> มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สนับสนุนระบบ 
แพล็ตฟอร์ม และอุปกรณ์
การจัดการศึกษาทางไกล
แบบส่ือสารสองทาง

มูลนิธิฯ สพฐ. 

เขตพ้ืนท่ีการช่วยเหลือและสนับสนุน
โรงเรียนในสังกัด
และอำนวยความสะดวก
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารงานโครงการ
+ การสร้างขวัญกำลังใจ + การนิเทศการสอน 

พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

สวก.

สทศ.

ศนฐ.

สทร.

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน/การเรียนรู้  
>> Active Learning / การสนับสนุนชุดการ
ปฏิบัติการทดลองเคมีแบบย่อส่วน  ฯลฯ

พัฒนาการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ด้านการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมและ
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ได้แก่ 

ดำเนินการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ครูและผู้ดูแลระบบ  
แต่งตั้งคณะกรรมการ จากส่วนกลาง + ระดับเขตพ้ืนท่ี 
+ ครูและผู้ดูแลระบบ 
การจัดหาอุปกรณ์/ประสานงานในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ
และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรของโรงเรียน เช่น โซล่าร์เซล เครื่องปั่นไฟ ฯลฯ 
การจัดประชุมหารือระหว่าง สพฐ. และมูลนิธิฯ เพื่อพัฒนาและติดตามผล



การขับเคล่ือนคุณภาพเชิงพื้นท่ี



สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์วิทยา)

สพป.อุบลราชธานี เขต 4
โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านดอนยู 

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
โรงเรียนวัดน้ำรอบ

โรงเรียนบ้านบางไทร

สพป. พิษณุโลก เขต 1
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

การขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเป็นห้องเรียนรวมวิชา
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การขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ระดับพื้นท่ี



”มาร่วมยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท้ังประเทศกับการ

ขับเคลื่อนเพื่อนำสู่คุณภาพผู้เรียน
ด้วยกันนะคะ”
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