
“คุณภาพการศึกษา  

สู่คุณภาพผู้เรียน”

ด้วย  One Team

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช 



ตัวชี้วัดคุณภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

และแผนปฏิรูปประเทศฯ

กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน Foundational Literacies 

➤ การใช้ภาษา (Literacy) 

➤ การค านวณ (Numeracy) 

➤ การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy) 

➤ การใช้วิทยาศาสตรกั์บสิง่รอบตัว (Scientific Literacy) ฯลฯ

(มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ฯ)

กลุ่มทักษะด้านการจัดการปัญหา  Competencies

➤ การวิเคราะห์ปัญหาใหถู้กจดุ (Critical Thinking) 

➤ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creativity) 

➤ การสื่อสาร (Communication)

➤ ท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ฯลฯ 
(มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ฯ/(มีงานท า มีอาชีพสุจริต)

กลุ่มทักษะด้านคุณลักษณะ  Character Qualities

➤ การริเร่ิมสร้างสรรค์ (Initiative) 

➤ ความเป็นผู้น า (Leadership) 

➤ ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม  (มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมื่อง)

(Social & Cultural Awareness) ฯลฯ (เป็นพลเมืองที่ด)ี

ทักษะจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21*

Ketthip

ตัวช้ีวัดคุณภาพผู้เรียน (เลขา กพฐ.) *

ด้านองค์ความรู้
(มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ฯ )

➤ การอ่านออกเขียนได้

➤ การคิดเลขเป็น

ฯลฯ
ด้านทักษะอาชีพ 

(มีงานท า มีอาชีพสุจริต)

➤ การสอนเน้นการปฏิบัติ

➤ การเรียนรูเ้พื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ฯลฯ

ด้านทักษะชีวิต
(มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม)

➤ ความสามารถในด้านต่างๆ 

➤ คุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ

*การประชุมผู้อ านวยการเขตฯ 5 เมษายน 2565* ที่มา —Fostering Social and Emotional Learning through Technology, World Economic Forum March 2016

https://medium.com/base-the-business-playhouse/critical-thinking-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-d1d624142278
https://medium.com/base-the-business-playhouse/creativity-in-action-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87-ab74aee7094b
https://medium.com/base-the-business-playhouse/communication-tactic-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94-8ac331b94962
https://medium.com/base-the-business-playhouse/leadership-teamwork-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-1212846038fb
https://medium.com/base-the-business-playhouse/leadership-teamwork-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-1212846038fb


ตัวชี้วัดผู้บริหารและคร ูของแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

คร/ูอาจารย์
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้

➤ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

➤ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

➤ มีจิตวิทยาการเรียนรู้

➤ การใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้

➤ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

➤ มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู

* ที่มา : แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาKetthip

พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
“...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ

และในทางการสอนเท่านั้นก็หาไม่
จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรม จรรยาและวัฒนธรรม 

รวมทั้งให้มีความส านึกรับผิดชอบ”
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2503

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
สมรรถนะด้านการบริหารงานวิชาการและการนิเทศ

การจัดการเรียนรู้

➤ ด้านหลักสูตร

➤ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

➤ สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้

➤ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

➤ การนิเทศการจัดการเรียนรู้

➤ ผู้น าทางวิชาการ และการส่งเสริมขวัญก าลังใจ

➤ มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี และการสร้างระบบนิเวศ

ท่ีปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้



ปฐมวัย

ประถม (ป.1-6)

มัธยม (ม.1-6)

“คุณภาพการศึกษา  สู่คุณภาพผู้เรียน”

การจัดการเรียนรู้
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จุดประสงค์

เพื่อฟื้นฟู ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา

เพื่อเพิ่มคุณภาพ 

การเรียนรู้และคุณภาพชีวิต

Ketthip



Ketthip



การจัดการเรียนรู้

สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

Ketthip



การพัฒนาการเรียนการสอนสมรรถนะผู้เรียน 

สู่ศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551

มาตรฐานฯ และตัวชี้วัด (ปรับปรุง 2560)

✓บูรณาการตัวชี้วัด

✓ + บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ 

✓ + Attitude + Value

✓ หน่วยการเรียนรู้บรูณาการ

Active Learning

สมรรถนะ

ผู้เรียน

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช ... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

ผลลัพธ์การเรียนรู้

(LO)

แผนปฏิรูป

ประเทศ

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

ช่วงชั้นที่ 1

ช่วงชั้นที่ 2

Ketthip

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาปกติ
ร้อยละ 99.37

โรงเรียนทดลองน าร่องในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม

186 โรงเรียน (เท่านั้น) ร้อยละ 0.63

สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

โรงเรียน

ด าเนินการเอง
LO ชั้นปี/รายปี

รอผลการทดลองน าร่อง

สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ

+ สถานการณ์การเรียนรู้



สมรรถนะ

ที่มา : OECD

Ultimate OutcomeActive Learning 

Output........

> สถานการณ์จ าลอง 

> สถานการณ์จริง 

> Project Presentation 

> Open House 

> กิจกรรมเสริมหลักสูตร

> Independent Study 

Ketthip

คุณค่า



ขุมทรัพย์ทางปัญญา และการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

Ketthip



ท่ีมา : http://ica.swu.ac.th/news/detail/2/148

ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของไทย

Ketthip

คุณค่าของประวัติศาสตร์ผ้าไหมของไทย

ในวงการแฟชั่นระดับโลก

เติมคุณค่า...



ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่น

Ketthip

คุณค่าของท้องถิ่น

สู่แรงบันดาลใจแฟชั่นดีไซน์เนอร์ระดับโลก

เติมคุณค่า...



การแต่งกายสตรีไทยในอดีต

Ketthip

เติมคุณค่า...

ชุดราตรีของ Miss Universe Thailand

ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง



“การเรียนรู้ขุมทรัพย์แห่งปัญญา”

VUCA WORLD

สร้างความเข้มแข็ง

อัตลักษณ์ความเป็นไทย

พัฒนาการเรียนรู้...

Active Learning

ประวัติศาสตร์โรงเรียน

กับความภาคภูมิใจในขุมทรัพย์ทางปัญญา

คุณลักษณะและ

สมรรถนะผู้เรียน

ทัดเทียมอารยประเทศ

Ketthip



”รู้ค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน ปรับเพื่อเพิ่มคุณค่าในอนาคต”

Ketthip

จากขุมทรัพย์ที่มีของไทย เติม Value ให้เกิดคุณค่ามหาศาล



ตัวอย่าง

ขุมทรัพย์ทางปัญญาในโรงเรียน

Ketthip



Ketthip



การเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์เชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สถานศึกษา :
โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก  อุตรดิตถ์

113 ปี 

“แห่งความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของโรงเรียน

ที่จัดต้ังขึ้นจากพระบรมราโชบาย”

สู่คุณภาพโรงเรียนในปัจจุบัน

“สภาพบุรุษคงความดี สุภาพสตรีโรงเรียนชาย”

คลิป 9 .12 นาที

Ketthip

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


เดอะไดอาร่ี บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย์

68 ตอน 
“เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย กับสถาบันพระมหากษัตริย”์

➤ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษตัริยไ์ทย สุโขทัย-ปจัจุบนั

เช่น ตอนท่ี 2 แผ่นดินพ่อขุนรามค าแหงมหาราช / ตอนท่ี 66 จิตอาสาพระราชทาน เป็นต้น

➤ ขุมทรัพย์ทางปัญญา แห่งการพัฒนาชาติไทย เช่น ตอนที่ 3 ก าเนิดอักษรไทย 

ตอนที่ 36 ตั้งต้นการศึกษาและการแพทย์ / ตอนที่ 51 เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น

ฯลฯ Ketthip



1.สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย 25,890 ทุกแห่ง จัดการศึกษาปฐมวัย.         
ที่เน้นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

2.นักเรียนปฐมวัย 874,822 คน มีความพร้อมและพัฒนาการสมวัย
สวก. สพฐ.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.65

สิ่งที่คาดหวัง

พ.ค. 65

-อบรมครูผู้สอน
-สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่าน
ศูนย์ HCEC 

- ประชุม ผชช.ปฐมวัย
- จัดท าเอกสาร/คู่มือ/คลิปวิดีทัศน์
- เวทีสื่อสาร ผอ.สพป./ศน./ ผอ.รร./ครู 

มิ.ย. 65 ก.ค. 65

- ติดตามผลการด าเนินงาน

งานวิจัยในพื้นท่ี 
รร./สพป.

กรอบการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับ
ปฐมวัย (Active Learning) .

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุกระดับปฐมวัย (Active Learning)

เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss ) 

ด้านร่างกาย 

ส.ค. – ก.ย. 
65

Kick off

online
onsite

สพฐ.สนับสนุน
ส่ือ+เครื่องมือ
เพ่ือการอบรม

อบรมน าสู่ห้องเรียน

ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย Learning Loss 

ขาดการฝึกฝนการพัฒนา
ทักษะการฟัง การพูด การ

สื่อสาร ภาษาล่าช้า

Key changer =ครูผู้สอน

ขาดการออกก าลังกาย การ
เคลื่อนไหว การเล่นกลางแจ้ง 

ขาดการสัมผัสธรรมชาติ

ด้านภาษาด้านอารมณ์ สังคม

ขาดการเล่นร่วมกับเพื่อน 
การปรับตัวไม่ได้

ขาดวินัย ขาดแรงจูงใจ         
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การประเมินผล
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กิจกรรม การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ระบบ PISA Style 

Online Testing

• สร้างเครื่องมือการประเมินความฉลาดรอบรู้

ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน

• พัฒนาคลังข้อสอบออนไลน์

• ผู้เรียนเข้าใช้ระบบ 168,567 คน 

• ผู้เรียน เข้ารับ 121,454 คน 

การประเมินผ่านระบบ 

• ข้อสอบ คณิตศาสตร์        400 ข้อ        

วิทยาศาสตร์ การอ่าน 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 2564

ธนาคารหน่วยกิต

• เพื่อรองรับการเทียบโอนผลการเรียน

ของผู้เรียน (ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

ท้างาน การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และ

การเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ) 

• สะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต

ทดลองใช้ในโครงการทดลองเรียน

ภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบ

การสื่อสารสองทาง 

ผู้เรียนที่สามารถสะสมหน่วยกิต

ประจ้าปีการศึกษา 2564

• ภาคเรียนท่ี 1 จ้านวน 67 คน 

• ภาคเรียนท่ี 2 จ้านวน 63 คน 
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กิจกรรม การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ระบบเทียบวุฒิ

การศึกษาออนไลน์

• ปรับปรุงกระบวนงาน “การเทียบวุฒิ

การศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ” 

ให้เป็นงานบริการ e-service 

อย่างเต็มรูปแบบ 

• อ้านวยความสะดวก ให้สามารถด้าเนินการไ

ขอเทียบวุฒิ ได้ทุกที่และเวลา 

มีระบบพร้อมให้บริการเต็มในรูปแบบ

ในช่วงไตรมาสที่ 3

และจะทดลองใช้ระบบต่อไป                 

ระบบ ปพ.3 

ออนไลน์

• ปรับปรุง“การจัดท้า ตรวจสอบ และ

จัดเก็บแบบรายงานผู้ส้าเร็จการศึกษา” 

• ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการ

ตรวจสอบข้อมูล

• จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลได้อย่าง

ปลอดภัยและป้องกันความสูญหาย 

ข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา 2563 ทีจ่ัดเก็บได้ เป็น

• โรงเรียน จ้านวน   9 ,364 โรงเรียน

• นักเรียน จ้านวน 667,939 คน 
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กิจกรรม การด าเนินการ ผลการด าเนินการ

ระบบการรายงาน 

GPAX

• สพฐ. เป็นหน่วยงานกลางในการหลอมรวม

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม

• เพื่อส่งต่อให้ ทปอ. 

• เพื่อการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา (TCAS)

• ระดับ ม.3 และ ม. 6

ผลการรายงาน GPAX 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2564

รอบ 5 ภาคเรียน จ้านวน 398,908 คน 

รอบ 6 ภาคเรียน จ้านวน 280,076 คน 

ระบบการรายงานผล

การประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-SAR)

• ใช้ในการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา (SAR) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

• ความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สถานศึกษา สพท. 

สพฐ. และ สมศ. 

• สามารถน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา 

• เชื่อมโยงกับ สมศ. ในการประเมินคุณภาพภายนอก

• ข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ทุกแห่ง 

• ผลการสังเคราะห์รายงาน

ผลการประเมินของสถานศึกษา 

ทั้ง 245 เขต 
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การสนับสนุน

จากส่วนพื้นที่
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บทบาทศึกษานิเทศก์

กับการสร้างภาวะผู้น้าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

29,500 โรงเรียน

ได้พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานวิชาการ

และการนิเทศการจัดการเรียนรู้

PLC

พัฒนาทักษะการนิเทศภายใน และ

การนิเทศการเรียนรู้เชิงรุก (AL)*

2,500 คน

หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

➢ ศน. 245 เขตพื นที่  พัฒนา

Platform การนิเทศออนไลน์

➢ นิเทศติดตาม หนุนเสริมวิชาการ

➢ พี่เลี ยงพา ผอ. รวมครู

พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (AL)

ศึกษานิเทศก์เขตพื นที่

สมรรถนะผู้เรียน

➢ ผอ.น้าครู PLC

➢ ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

➢ สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา

➢ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้

สู่สมรรถนะผู้เรยีน

สถานศึกษา

➢ การเป็นโค้ช

➢ การเป็นพี่เล้ียงพาท า

➢ การท า PLC
ทักษะการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ➤ ด้านหลักสูตร

➤ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

➤ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

➤ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

➤ การนิเทศการจัดการเรียนรู้

➤ ผู้น าทางวิชาการ และการส่งเสริมขวัญก าลังใจ

➤ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการสร้างระบบนิเวศ

ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้

ตัวชี้วัดผู้บริหารและครู 
ของแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการศึกษา

พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 กรกฎาคม–สิงหาคม 2565 กันยายน 2565

* ก้าลังร่างหลักสูตรการพัฒนา 2-6 พ.ค. 65
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ส่วนเสริมเติมเต็ม
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เครือข่าย 
(Network)

โรงเรียนศูนย์ 
(Center) 

โรงเรียนพันธมิตร 
(Fellowship)

ครูพัฒนา

102

103

104

105

10

1
10 Network พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

100 Center ระดับประถมศึกษา 100 
โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 100 โรงเรียน

1,000 Fellowship ระดับประถมศึกษา 100 
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1,000 โรงเรียน

พัฒนาครูมากกว่า 10,000 คน/ปี ให้มีคุณภาพศักยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์ศึกษาด้าน
สมรรถนะนักเรียน หลักสูตร และครุภัณฑ์

พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสูง 
มากกว่า 100,000 คน/ปี/ระดับชั้น

1 เป้าหมาย

High Competency students

สพฐ.
▪ก ากับ ดูแล 

▪ติดตาม ประเมินผล

▪พัฒนาศักยภาพครูประจ าการ
และนักเรียน

▪สนับสนุนทรัพยากร

โรงเรียนและครู

ผู้เรียนรร.มหิดลวิทยานุสรณ์ + สสวท.

▪พัฒนาครูก่อนประจ าการ (วิทย์พันธ์ุใหม)่
▪พัฒนาครูประจ าการวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
▪แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
▪ หลักสูตรการเรียนการสอน
▪ ครูผู้สอน
▪ ห้องปฏิบัติการ วัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์

▪ มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

▪ มีการรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

▪ มีทักษะการเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ

▪ มีการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การ
พัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

https://julacc. com /

700,000 คน/ปี 
Learning by Doing

▪ พัฒนานิสิต/นักศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ (Pre-service teacher) 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

▪ นิสิต/นักศึกษาฝึกประสอบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่ร่วมโครงการ
▪ ร่วมพัฒนาครูในระบบและเป็นศูนย์ฝึกอมรมพัฒนาครู
▪ เป็นศูนย์การเรียนรู้การท าวิจัยและฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียน 

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ระดับประถม 96 โรงเรียนศูนย์

ระดับมัธยม 95 โรงเรียนศูนย์

แต่ละศูนย์ มโีรงเรียนเครือข่าย ศูนย์ละ 10 โรงเรียน



โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

1. มุ่งพฒันาหลกัสูตรและกิจกรรมการเรยีนรู ้

สรา้งโอกาสการเรียนรูสู้ส่มรรถนะใหม่

ดว้ยวิทยาศาสตรใ์กลต้วั เพื่อสรา้งมูลค่า

ในตวัเองเศรษฐกิจและครอบครวัตอ่ไป 

2. มุ่งพฒันาทกัษะและสมรรถนะนักเรยีน

ดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3. มุ่งพฒันาศกัยภาพครูผูส้อน

4. มุ่งพฒันาหอ้งปฏิบตักิาร อุปกรณ ์เครื่องมือ

ในการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์

5. การด าเนินการ ไม่ใช่ หอ้งเรียนพิเศษ

6. ด าเนินการทั้งโรงเรยีน แตล่ะโรงเรยีน 

ก าหนดกลุม่นักเรยีนเป้าหมายของโครงการ

เพื่อตดิตามประเมินผล จ  านวน 1 หอ้งเรยีน

7. รฐับาลสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยที่จ  าเป็น

ส าหรบัโรงเรยีนที่เขา้รว่มโครงการ 

8. ปรบัใชห้ลกัสูตรวิทยาศาสตรพ์ลงัสิบ

ใหเ้หมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีน

Ketthip



Ketthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน์ ลงในซีดี

นวัตกรรมจากครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

http://www.eseb.obec.go.th/Kru-Shars/

ช่องทางในแหล่งเรียนรู้ คลิปการเรียนการสอน

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
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ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล

1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน      

พร้อมเสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภยั

อย่างเข้นข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษา 

จากโรคภัยต่างๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ

1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี

ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal)

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

• การจัดการเรียนการสอน

• ระบบการแนะแนว

• การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การด าเนินการ

Ketthip



โรงเรียนที่เข้าใช้งาน

https://schoolhealthhero.obec.go.th/

สถิติการเข้าใช้ระบบ School Health HERO

2,306
โรงเรียน

311,895 คน

นักเรียนท่ีได่รับการประเมิน 9S Plus

พฤติกรรม 

อารมณ์

สังคม

53%

3 กลุ่มอาการ

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

กลุ่มที่ควรดูแล

20,424 คน 6.6% 35%

12%นักเรียนที่ได้รับการติดตาม

การขอค าปรึกษา 

จาก Hero 

Consultance

ผ่านระบบ 

3,574 

คร้ัง

จ านวน

Hero 
Consultance

681 

คน

20,424

คน 
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https://schoolhealthhero.obec.go.th/

สถิติการเข้าใช้ระบบ School Health HERO

นักเรียนท่ีได้รับการติดตาม 

SDQ ครบ ทั ง 2 เทอม 

5,526 คน

นักเรียนท่ีได้รับการดูแล

ช่วยเหลือ จนดีขึ น

3,832 คน

63.34 %

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ครูสามารถเรียนรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต

เบื องต้นจากค้าแนะน้าในระบบ และพัฒนาตนเอง

ด้วย E-Learning ในโปรแกรม 

• การให้ค้าปรึกษาเบื องต้น

• การปรับพฤติกรรม

• พัฒนาทักษะชีวิต

และยังสามารถด้าเนินการโดย

• ปรึกษาครูแนะแนว

• ปรึกษานักจิตวิทยาโรงเรียนประจ้า

เขตพื นที่การศึกษา

• การขอรับค้าปรึกษากับ HERO Consultance

(681 คน) 
* ติดตามโดยกรมสุขภาพจิต ทุก 1 เดือน 

และสรุปผลทุก 6 เดือนKetthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน์ ลงในซีดี

จุดเด่นและข้อดี

School Health Hero

01
เชื่อมต่อกับข้อมูล DMC จึงเป็นการช่วยลดภาระคุณครู ในการกรอกข้อมูล

และรายละเอียดต่างๆ มีความสะดวกเข้าใช้งานระบบ เพื่อเฝ้าระวัง เรียนรู้  ดูแล 

รับการปรึกษา และส่งต่อด้านสุขภาพจิต

02

03

04

ประกอบด้วยข้อค าถามเพียง 9 ข้อ หรือ 9S Plus

โปรแกรมใช้ง่ายและช่วยครูในการดูลสุขภาพจิตนักเรียน

หากพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือมีปัญหา สามารถ Chat กับบุคลากรสาธารณสุข

ด้านสุขภาพจิต (Hero Consultant) ได้

เป็นการท างานและสร้างฐานข้อมูลร่วมกันในการดูแล แก้ไข 

และส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน

Ketthip
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ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตKetthip



ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตKetthip



ผลิตสื่อ วีดิทัศน์ ลงในซีดี

เอกสาร การสร้างเสริมความปลอดภัยในมิติส่วนตัวสังคมและสุขภาพจิต

ของนักเรียนโดยการแนะแนวและ School Health Hero 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ 2 ช่องทาง

1. เข้าในเว็บไซต์งานแนะแนว

http://www.guidestudent.obec.go.th

เข้าเมนู E-Book 

2. ดาวน์โหลดจาก QR Code
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