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01 นโยบายและจุดเน้น กับการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา

02 ตัวอย่าง ผลงานเด่น 
รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

03 ตัวอย่าง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : 
จชต.

05 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

04 หลักสูตรสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ภาพ
สะท้อน
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06 การขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอน Active Learning

07 ภาพสะท้อน
ACTIVE LEARNING & PLC : จชต.
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09 การเชื่อมโยงสมรรถนะ

08 (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง                     
การศึกษาขัน้พื้นฐาน

พุทธศักราช ..... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)

10 สมรรถนะที่ครูมี



11  การจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์โควิด-19

13 การบูรณาการคละชั้นเรียน บางรายวิชา                           
+DLTV วิชาหลัก รร.บ้านแม่พร้าว
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12 การบูรณาการตัวชี้วัดเป็นหน่วยการเรียนรู้
รร.บ้านคาโต จ.ปัตตานี

14 การจัดการเรียนการสอนแนวทาง
มอนเตสเซอรี่ส าหรับเด็กปฐมวัย

รร.อุบลวิทยาคมและรร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ

15 “โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ” ด้วยนวัตกรรม
จิตศึกษา PBL และ PLC รร.บ้านกระถุน



01 นโยบายและจุดเน้นกบั
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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ภาพ
สะท้อน

02 ตัวอย่าง ผลงานเด่น 
รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

03 ตัวอย่าง                                  
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา : จชต.
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04 หลักสูตร
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
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เหตุผลและความจ าเป็น

สภาพปัจจุบัน Education Issues ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
นโยบายของคณะรัฐมนตรี

เติบโตเชิงคุณภาพสู่เป้าหมาย SDGs
โลกในศตวรรษที่ 21 : VUCA World

V

U

C

A

ความไม่แน่นอน

ความผันผวน

ความซับซ้อน

ความคลุมเครือ

Personalized

Competency

Education for All

❑ เรียนตามความสนใจ
❑ เรียนรู้ตลอดชีวิต

❑ เน้นสมรรถนะ พฤติกรรม
❑ เน้นการท างานได้จริง

❑ ลดความเหลื่อมล  า
❑ ลดกฎ/ กระจายอ านาจ

มั่นคง

มั่งคั่ง

ยั่งยืน

“อยู่ดี กินดี มีความสุข”

“คนดี เก่ง เศรษฐกิจโต”

“ชุมชน สิ่งแวดล้อม”

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
สมรรถนะทั งระบบ 

เครือข่ายเชื่อมโยง
ทุกภาคส่วน

แพลตฟอร์มดิจิทัล
เรียนรู้ด้วยตนเอง

หลักประกัน
การศึกษา/ งาน

ปริญญาชุมชน
ตามบริบทพื นที่

❑ครู
- ผลิตและพฒันาครสูมรรถนะสูง
- ลดงานฝาก ลดเอกสาร คืนครู

เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ

❑ หลักสูตร
- สร้างสมรรถนะ ปรับการสอน 
เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ

- ประเมินพฤติกรรม ลดการท่องจ า

❑ เครื่องมือ
- นวัตกรรม ห้องเรียน โรงเรียน
- ข้อมูล ต ารา สารสนเทศ สื่อสร้างสรรค์

❑ แนะแนว
- วัดแววความชอบ ความถนัด
- ตั งเป้าหมายชีวิต การงาน การเรียนรู้

❑ การบริหาร
- การกระจายอ านาจ พัฒนาศักยภาพ
- สร้างความสอดคล้องทุกระดับ

ประเทศไทย 4.0

แผนปฏิรูป
ประเทศ
ฉบับปรับปรุง

สื่อสาร สร้างการมีสว่นรว่มทุกภาคสว่น
ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร ประชาชน ชุมชน NGO รัฐบาล นานาชาติKetthip
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ผู้เรียน 
ทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและ
ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิต
ในโลกยุคใหม่
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และโลกเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความ
รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ครูอาจารย์
มีสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วย
การออกแบบการเรียนรู้
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้
มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและ
การใช้สื่อเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา และการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง
มีความศรัทธาในวิชาชีพและ
ความเป็นครู

ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา

มีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการและการ
น ิ เทศการจ ัดการเร ียนร ู ้ ประกอบด ้วยด ้าน
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเร ียนร ู ้และสื ่อ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงนิเทศการจัดการเรียนรู้
มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริม
และสร้างขว ัญก าลังใจในการจัดการเร ียนร ู้
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล
ห น ่ ว ย ง า น แ ล ะ ช ุ ม ช น ใ น ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม
และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียน
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ผู้เรียน
ทุกระดับเป็นผูม้ีความรู้ทักษะและ
ใฝ่เรียนรู้มีทักษะในการด ารงชวีิต
ในโลกยุคใหม่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
เป็นพลเมืองทีต่ื่นรู้ มีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรยีนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ครูอาจารย์
มีสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ประกอบด้วยการ
ออกแบบการเรียนรู้การจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้มีจิตวิทยา
การเรียนรู้สื่อและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริงมีความศรัทธาใน
วิชาชีพและความเป็นครู

ผู้บริหารสถานศึกษาและผูบ้รหิารการศึกษา
มีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการและ
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย
ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงนิเทศ
การจัดการเรียนรู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ
มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการจัดการเรียนรู้และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีในการร่วมมือกับบุคคล
หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและ
สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
ส าหรับผู้เรียน
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สมรรถนะหลัก 
(Core
Competency)

ทฤษฎีการเรียนรู ้ของ บลูม

สมรรถนะเฉพาะ
(Specific
Competency)

ระดับความสามารถ 
4 ระดับ
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05 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
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06 การขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอน 

Active Learning
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Active Learning : การจัดการเรียนรู้เชิงรกุ

❑ การจัดการเรียนรูท้ีผู่เ้รียนต้องศกึษา จัดกระท าขอ้มูล และสร้างความเขา้ใจในขอ้มูล หรือความรู้นั้น ๆ ให้แก่ตนเอง 

เพื่อท าให้สิง่ทีเ่รียนรู้มีความหมายตอ่ตนเอง อันจะส่งผลให้สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ในการสร้างความ
เข้าใจใหแ้ก่ตนเองนั้นจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้อยา่งตื่นตัว ทั้งทางกาย (Physically Active) สติปัญญา
(Intellectually Active) สังคม (Socially Active) และอารมณ์ (Emotionally Active)
(ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา : 2563)

❑ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ การเรียนทีเ่น้นใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขัน้สูง ด้วยการวิเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เปน็ผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ตั้งค าถาม 
และถาม อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมอืปฏิบตัิจริง โดยค านึงถึงความรู้เดิม และความตอ้งการของผุ้เรียนเปน็ส าคัญ ทั้งนี้ 
ผู้เรียนจะถูกเปลีย่นบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสูก่ารมีสว่นร่วมในการสร้างความรู้ (หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.)

❑ แนวคดิ/กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ใหผู้เ้รียนเปน็ผูท้ี่สร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตัวเองจากการเชื่อมโยงความรู้
เดมิผา่นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่กดิจากการปฏิบัติจริงสู่การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ และการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี
ความหมาย ด้วยกระบวนการเชิงรกุ ทั้งทางกาย (Physically Active) สติปัญญา (Intellectually Active) สังคม 
(Socially Active) และอารมณ ์(Emotionally Active)

Active
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Active Learning : การจัดการเรียนรู้เชิงรกุ Active

Ketthip

❑ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และการท า
กิจกรรมต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน โดย
การเข ียน การพูด การฟังและการอ ่าน และน ามาอภิปรายเพื ่อสะท้อนความคิด                                 
(ณิรดา เวชญาลักษณ,์ 2562)

❑ กิจกรรมการพูด เชื่อมโยงกับการคิด และการกระท าของนักเรียน ภายใต้การชี้แนะ
และสนับสนุนของครู (วิจารณ์ พานิช, 2564)

❑ กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้กระท าและในขณะเดียวกัน
ก็คิดในสิ่งที่ท าด้วย (doing things and thinking about what they are doing) 
ทั้งอ่าน เขียน อภิปราย หรือมีส่วนร่วมในการแก้ปญัหา (Bonwell; & Eison, 1991)



ที่มา : Edgar Dale 

การได้ฟงั

การได้เหน็

การชมภาพยนตร์/นทิรรศการ/ ดูการสาธิต 
ไปเหน็ดว้ยตา ณ ที่นั้นๆ 

การแสดงละคร /น าเสนอจาก
ประสบการณแ์ละการปฏิบตัิจริง

The Cone of Learning : พีระมิดแห่งการเรียนรู้

การอ่าน

การมสี่วนร่วมในการอภิปราย/พูดคยุ

เรียนรู้ได้ 10% จากสิ่งที่ อ่าน

เรียนรู้ได้ 20% จากการได้ฟัง

เรียนรู้ได้ 30% จากสิ่งที่ได้เห็น

เรียนรู้ได้ 50% จากสิ่งที่ไดเ้หน็ ได้ฟัง

เรียนรู้ได้ 70% จากสิ่งที่ไดพ้ดูคยุ

เรียนรู้ได้ 90% จากสิ่งที่ได้
ลงมือปฏิบัติ

Active
Passive
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ตัวอย่าง : แนวทาง / เทคนิค การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคดิ 
(Think-Pair-Share)

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning Group)

การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน 
(Student-led review sessions)

การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ 
(Analysis or Reactions to Videos)

การเรียนรู้แบบโต้วาที
(Student Debates)

12

654

321
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ตัวอย่าง : แนวทาง / เทคนิค การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ
(Student generate exam questions)

การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย 
(Mini-Research Proposals or Project)

การเรียนรู้กรณีศึกษา 
(Analyze case Studies)

การเรียนรู้แบบการเขียนบันทกึ 
(Keeping Journals or logs)

การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว
(Writing and Produce a newsletter)

การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด 
(Concept Mapping)

12

7 8

10 11 12

9
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28,820
โรงเรียน 

แลกเปลี่ยนความคิด

แบ่งกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่

โดยใช้กระบวนการวิจัย

การทดลองการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้

กระบวนการสอนแบบ 5E

STEM ศึกษา

ใช้เกมเป็นฐาน

ใช้แผนผังความคิด

โครงงานเป็นฐาน (PBL)

เน้นทักษะกระบวนการคิด

การตั้งค าถาม

เน้นประสบการณ์   ฯลฯ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ AL ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

ปีงบประมาณ 2564

ผลที่เกิดขึ้น
กับผู้เรียน

มีกระบวนการ
คิดวิเคราะห์

มีทักษะการปฏิบตัิ

มีความสุข
ในการเรียน

ท างานร่วมกัน
ได้ดี

สนใจเรียน
มากขึ้น

สร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง

Active Learning

ที่มา : สตผ.สพฐ. 30 กันยายน 2564

การเรียนรู้

Ketthip





https://forms.
gle/N3biYEjXT

TEfzfoY9



07 ภาพสะท้อน
ACTIVE LEARNING & PLC

: จชต.
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https://www.nationtv.tv/news/378585132

https://www.matichon.co.th/
columnists/news_438460
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https://www.obec.go.th/archives/160850
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08 (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง                     
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ..... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)
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265 โรงเรียน
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สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ความส าคญัของสาระ
การเรียนรูภ้าษาไทย

ลักษณะเฉพาะ/ ธรรมชาติ
ของ สาระการเรียนรู้

จุดเน้นการพัฒนา



Ketthip

การน าไปใช้          
ในชีวิตจริง

การบูรณาการ
กับสาระการเรียนรู้

ต่างๆ

• คณิตศาสตร์
• ภาษาอังกฤษ
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ 

หน้าท่ีพลเมือง และศีลธรรม
• วิทยาศาสตร์และ            

ระบบธรรมชาติ



(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. 

สมรรถนะผู้เรียน

(อยู่ระหว่างการด าเนินการพัฒนา)

สามารถอ่านได้จาก
https://cbethailand.com/

Ketthip



1. การจัดการตนเอง

การรู้จัก รัก เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การพัฒนา

ปัญญาภายในตั้งเป้าหมายในชีวิตและก ากับตนเอง

ในการเรียนรู้และใช้ชีวิต  การจัดการอารมณ์และ

ความเครียด รวมถึงการจัดการปัญหาและภาวะวิกฤต 

สามารถฟื้นคืนสู่สภาวะสมดุล (Resilience) เพื่อไปสู่

ความส าเร็จของเป้าหมายในชีวิต มีสุขภาวะที่ดีและมี

สัมพันธภาพกับผู้อื่นได้ดี

2. การคิดขั้นสงู

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจ

อย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้

คุณธรรมก ากับการตัดสนิใจได้อย่าง

มีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

ด้วยความเข้าใจถึงความเช่ือมโยงของ

สรรพสิ่งที่อยู่รว่มกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและ

ความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

3. การสื่อสาร

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษา

ต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวจันภาษา โดยใช้กระบวนการ

คิด ซึ่งจะน าไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า 

การแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ 

สร้างสรรค์ มีพลัง โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. การรวมพลังท างานเป็นทมี
สามารถจัดระบบและกระบวนการท างาน กิจการ และการ

ประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และร่วมกับผู้อื่น โดย

ใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม 

มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

มีภาวะผู้น า มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการประสาน

ความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสนิใจ

และแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน 

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้

สถานการณ์ที่ยุ่งยาก 

5. การเป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็

การปฏิบัติตนอย่างรับผิดชอบในฐานะพลเมืองไทยและ

พลโลก รู้เคารพสิทธเิสรีภาพของตนเองและผู้อื่น เคารพใน

กฎกติกาและกฎหมาย มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมี

วิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลาง

ความหลากหลาย เห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

มีบทบาทในการตัดสินใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม โดยยึดม่ันในความเท่าเทียมเป็นธรรม ค่านิยม

ประชาธิปไตย และสันติวิธี 

6. การอยูร่่วมกับธรรมชาต ิ
และวิทยาการอยา่งยัง่ยนื

มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับปรากฏการณข์องโลกและ
เอกภพและความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และธรรมชาติ ในชีวิตประจ าวัน 
ใช้และรู้เท่าทันวิทยาการเทคโนโลยี มีความอยากรู้
อยากเห็น ช่างสังเกต เห็นคุณค่า สามารถแก้ปัญหา

หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมได้
เพื่อการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
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ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ
ระดับ ค าบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6

1
ตั งค าถามหรอืระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวสถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน สังเกต จ าแนก ส ารวจ วางแผน รวบรวมข้อมูล
หรือทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างอิสระ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานอย่างง่าย
โดยอาศัยต้นแบบ 

เริ่มต้น

2

ตั งค าถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน สังเกต จ าแนก หรือระบความสัมพันธ์ของสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั น ๆ ได้ สามารถส ารวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร สรุปข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ 
พร้อมแสดงเหตุผลและประเมินความเหมาะสมของค าตอบ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลายประเภทและหลายทิศทาง ตลอดจน
สามารถผลิตผลงานอย่างง่ายโดยอาศัยต้นแบบ

ก าลัง
พัฒนา

3

ตั งค าถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน สังเกต จ าแนก หรือระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์หรือสถานการณ์นั น ๆ ได้ สามารถส ารวจ วางแผน รวบรวมข้อมูลหรือทรัพยากร แปลความหมายขอ้มูลด้วยหลักฐานเชิงประจกัษ์ และ
สรุปข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบ ประเมิน ตัดสินใจ หรือเสนอแนวทางแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ พร้อมแสดงเหตุผล โดยค านึงถึงความเหมาะสมของการออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ  าใคร ตลอดจนสามารถผลิตผลงานตาม
จินตนาการโดยอาศัยต้นแบบ

สามารถ เริ่มต้น

4

ตั งค าถามหรือระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยละเอียดหรือจากผลที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
สามารถวางแผนและด าเนินการส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีพื นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื นฐานที่ใช้เป็นหลักฐาน เลือกวธิีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล พร้อมทั งประเมินความถูกต้องและข้อจ ากัดของข้อมูล วิเคราะห์และจัดล าดับสาเหตุของปัญหา โดยสามารถรวบรวมปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหา
หรือสถานการณ์ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปัจจัยต่าง ๆ สามารถจินตนาการและเสนอความคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หลากหลาย โดยใช้ความคิด
ที่แปลกใหม่ที่ไม่ซ  าใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม พร้อมแสดงการแปลความหมายขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

5

ตั งค าถามหรือระบุปัญหาที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยละเอียด สามารถวางแผนและด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีพื นฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื นฐานที่ใช้เป็นหลักฐาน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อสรุปที่แม่นย าและน่าเชื่อถือ สามารถพฒันาชิ นงานหรือวิธีการ โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ ที่ไม่ซ  าใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม ระบุ
แบบแผนของพฤติกรรมและองค์รวมขององค์ประกอบต่าง ๆ ในปัญหาหรือสถานการณ์นั น เพื่อสร้างแบบจ าลองอย่างง่าย พร้อมแสดงการแปลความหมายขอ้มลู
และหลักฐานเชิงประจักษ์ ลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง และน าเสนอและเปรียบเทียบข้อสรุปที่เหมือน หรือแตกต่างกับข้อสรุปของตน

สามารถ เริ่มต้น

6

ตั งค าถามหรือระบุปัญหาหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อน จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันโดยละเอียด ระบุสาเหตขุองปัญหา 
แยกปัญหาเป็นปัญหาย่อย ๆ สามารถวางแผนและด าเนินการการส ารวจตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลพื นฐานที่ใชเ้ป็นหลักฐาน 
เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงได้ วิเคราะห์แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในปัญหาหรือสถานการณ์และสร้างแบบจ าลอง
เพื่อแสดงโครงสร้างของปัญหาหรือสถานการณ์ได้ พัฒนาชิ นงาน วิธีการหรือนวัตกรรม โดยใช้ความคิดที่แปลกใหม่ทีไ่มซ่  าใคร หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม 
ให้เหมาะสมต่อการใช้งานจริง พร้อมแสดงการแปลความหมายขอ้มูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ลงข้อสรุปได้อย่างถูกต้อง น าเสนอข้อสรุปรวมทั งเปรยีบเทียบ
และประเมินข้อสรุปที่แตกต่างหรือตรงกันข้ามกับข้อสรุปของตน และสามารถปรับปรุงข้อสรุปของตนตามข้อมูลและหลักฐานใหม่

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

2. ระดับสมรรถนะการคิดขั้นสูง Ketthip



ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ
ระดับ ค าบรรยายระดับ ป.1 - 3 ป.4 - 6 ม.1 - 3 ม.4 - 6

1 ใช้ประสาทสัมผัสในการรับและส่งสารอย่างตั งใจ เข้าใจความแตกต่างทางกายภาพที่มผีลต่อการสื่อสาร ใช้สื่อ ภาพ เสียง ค าพูด ท่าทาง สัญลักษณ์ใกล้ตัว และ
ผลงานอย่างง่าย ๆ ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา เริ่มต้น

2
รับและส่งสารอย่างตั งใจโดยใช้ประสาทสัมผัส เข้าใจนัยตรง บอกข้อมูลและความรูส้ึกที่มีต่อสารในสถานการณใ์กล้ตัวแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกและผลิตสื่อที่
เหมาะสมกับบุคคลผ่านการเคลื่อนไหว ท่าทาง เสียง ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ และผลงานแบบง่าย ๆ พร้อมทั งค านึงถึงประโยชน์และโทษของการสื่อสารทีม่ี
ผลกระทบต่อตนเอง

ก าลัง
พัฒนา

3
รับและส่งสารที่เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้สึกที่มีรายละเอียดมากขึ นในสถานการณ์ใกล้ตัว มีความอดทนในการรับสารแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสื่อสาร โดย
ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับบุคคลใกล้ตัว ค านึงถึงประโยชน์และโทษของสื่อที่มีต่อตนเอง สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวทั งที่เป็นภาษา ภาพ เสียง
สัญลักษณ์ ท่าทาง การแสดงออกทางศิลปะอย่างง่าย โดยเลือกและผลิตสื่อให้เหมาะกับบุคคล และกาลเทศะ

สามารถ เริ่มต้น

4
รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัว จับประเด็นส าคัญ หรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารได้ อธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ นจากการรบัสารประเภทต่าง ๆ ที่มี
ความซับซ้อนมากขึ น มีความอดทนในการรับและส่งสาร ใช้สื่อที่มีความหลากหลายขึ น เข้าใจผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเอง มีจุดมุ่งหมาย และกลวิธีในการสื่อสาร
และการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสาระที่เป็นประโยชนต์่อตนเองได้อย่างเหมาะสม

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

5
รับและส่งสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชุมชน สังคม อย่างมีสติ จับประเด็นส าคัญ ข้อคิด ทั งเชิงบวกและลบที่ได้รับตามวัตถุประสงคข์องผู้ส่งสาร แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์อย่างมีสติกับบุคคลที่หลากหลายขึ น ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน ทั งโลกจริงและโลกเสมือน มีมารยาทและจริยธรรมในการสื่อสาร เลือกใชก้ลวิธี
ในการผลิตสื่อและสื่อสารทีเ่หมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อกลุ่ม ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้

สามารถ เริ่มต้น

6
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ และประเมินคุณค่า ในมิติความจริง (ข้อมูลข่าวสาร) ความดี (แก่นแนวคิด) และความงาม 
(อารมณ์ สุนทรียะ) แบบง่ายได้ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยค านึงถึงผลกระทบของการสื่อสาร รู้ผลกระทบของสื่อ ประเมินคุณค่าและ
จริยธรรมในการสื่อสาร ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสาร การผลิตสื่อ และออกแบบการสื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อกลุ่ม และต่อสังคม

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

7
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ สรุปประเด็น ตีความ วิเคราะห์ และประเมินคุณค่า ในมิติความจริง ความดี ความงาม ที่มีความซับซอ้นมาก
ขึ น และเข้าใจกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการสื่อสาร สามารถออกแบบการสื่อสารที่ซับซอ้นได้อย่างมีศิลปะ และสร้างสรรค์ในการสื่อสารมากขึ น โดยค านึงถึง
ประโยชน์ทั งต่อตนเอง กลุ่ม และสังคมของตนเอง ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

สามารถ เริ่มต้น

8

รับและส่งสารที่มีความซบัซ้อนผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารที่เกิดประโยชน์กับคน
หมู่มาก หรือที่ทดสอบได้ว่าเป็นประโยชน์จริง หรือที่เป็นไปตามอุดมการณ์ สื่อสารทางบวก ผลิตสื่อที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ซับซ้อนได้ โดยค านึงถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และสามารถออกแบบการสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ ค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ของส่วนรวม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

9 รับและส่งสารที่มีความซับซ้อนและมีนัยแฝงผ่านสื่อที่หลากหลาย โดยปราศจากอคติ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ จุดเด่น จุดด้อย ประเมินคุณค่าของสารนั นได้ลึกขึ น 
มีพฤติกรรมทางกาย วาจาและใจในการสื่อสารกบับุคคลที่มีความต่างอย่างเห็นอกเห็นใจได้อย่างเหมาะสม รู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึกต่อบุคคลที่มีความต่างจาก
ตนเอง มีกลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสารผ่านสื่อหลากหลายประเภทได้อย่างมีศิลปะและมีพลังด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

สามารถ

10
รับและส่งสารผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนหรือมีนัยมากขึ น เข้าใจ วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพือ่การพัฒนาตนเอง 
ชุมชน หรือสังคมได้ ใช้กลยุทธ์ในการผลิตสื่อและสื่อสารได้อย่างมีสติและวิจารณญาณ และรู้สึกร่วมและเข้าใจความรู้สึก (Empathy) 
เพื่อสร้างความเข้าใจ โดยค านึงถึงความแตกต่างในทุกมิติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

เหนือความ
คาดหวัง

3. ระดับสมรรถนะการสื่อสาร Ketthip



ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ
ระดับ ค าบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6

1
รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง  มุ่งมั่นท างานและท ากิจกรรมของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืนได้ส าเร็จตามข้อตกลง กฎ กติกา และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามค าชี แนะ

เริ่มต้น

2
รู้และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความมั่นใจในการท างานตามขั นตอนต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ตามค าแนะน า และปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ของทีม เมื่อได้รับการชี แนะเพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมร่วมกบัผู้อื่นให้บรรลุผลส าเร็จ สามารถรบัรู้ความรู้สึกของผู้อื่นและตอบสนองต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ตามค าแนะน า

ก าลัง
พัฒนา

3
มีความรับผิดชอบและใช้จุดเด่นในการท างานให้ส าเร็จ รักการท างาน เป็นสมาชิกทีมที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมาย การสร้าง
ข้อตกลงและการท างานของทีม แสดงออกถึงความเข้าใจต่อเพ่ือนในทีมด้วยความเป็นมิตรตามค าแนะน า

สามารถ เริ่มต้น

4
เป็นสมาชิกทีมที่รับผิดชอบต่อบทบาทและงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบความคิดก่อนลงมือท างานอย่างเป็นล าดับขั นและปฏิบัติงานจนส าเร็จ 
รวมทั งการช่วยเหลือเพ่ือนในทีม โดยปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นมิตร 

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

5
เป็นสมาชิกที่ริเริ่มก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างานทั งของตนเองและทีม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการท างานอย่างเป็นล าดับขั น
และปฏิบัติงานจนส าเร็จ วิเคราะห์และสะท้อนการท างาน แสดงความคิดเห็นและสนับสนุนการท างานของสมาชิกในทีมให้บรรลุเป้าหมาย

สามารถ เริ่มต้น

6
เป็นผู้น าตนเองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทีม จัดระบบความคิดและการท างาน สะท้อนผล
การท างานโดยตระหนักถึงเป้าหมายและสัมพันธภาพเชิงบวกของทีม   

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

7
เป็นผู้น าตนเอง สร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระบวนการท างาน ตรวจสอบและพัฒนางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ มีวิธีการท างาน
ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก และจัดการความขดัแย้งด้วยความเขา้ใจและยอมรับ ความแตกต่าง ความเสมอภาคและเท่าเทยีม
กันโดยไม่เลือกปฏิบัติ เห็นคุณค่าของทุกคนในทีมอย่างเท่าเทียมกัน

สามารถ เริ่มต้น

8
มีภาวะผู้น า  ใช้ทักษะการคิดขั นสูง เพื่อมองเห็นภาพความส าเร็จ ตัดสินใจและท างานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนทีมให้บรรลุเป้าหมาย ด้วย
กระบวนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั งรักษาสัมพันธภาพเชิงบวกในทีม 

เหนือความ
คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

9
มีภาวะผู้น า เสริมสร้างความสัมพันธ์ เชิงบวกและคุณค่าของการรวมพลังท างานเป็นทีม มีความสามารถในการประสานความคิดเห็นที่แตกต่าง และ
ท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถจัดการความขดัแย้งได้

สามารถ

10
มีคุณลักษณะของผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างพลวัตรของการท างานเป็นทีม 
เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความส าเร็จของงานและของทีม

เหนือความ
คาดหวัง

4. ระดับสมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม Ketthip



ระดับการพัฒนา ระดับความสามารถ
ระดับ ค าบรรยายระดับ ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 ม.4-6

1
เข้าใจผลกระทบของการกระท าอะไรที่ตามใจตนเอง รับผิดชอบและปฏิบัติตนตามค าแนะน าอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เมื่อพบปัญหาในชั นเรียน

เริ่มต้น

2
มีความสามารถในการยับยั งชั่งใจ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักปฏิเสธ ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อได้รับการร้องขอ รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ นหรือครูมอบหมายและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาหรือความขัดแย้ง
ในชั นเรียน

ก าลัง
พัฒนา

3
อิสระที่จะคิดและแสดงออกที่รับผิดชอบและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกีย่วข้องกับตนเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมชั นเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่วนรวมต่าง ๆ ในระดับชั นเรียนหรือโรงเรียน แก้ไขปัญหาความขดัแย้งในชั นเรียนอย่างมีเหตุผล

สามารถ เริ่มต้น

4

อดทนอดกลั นในความคิดเห็นและการแสดงออกที่แตกต่าง ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาทหน้าทีใ่นฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร เข้าร่วมกจิกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกจิกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกนักบัผู้เกีย่วขอ้งในการแกป้ัญหา
หรือความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล

เหนือ
ความ

คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

5

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น ยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลาย พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือและแบ่งปันกับผู้อื่น
รับผิดชอบและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพต่อสถาบันหลัก
ของชาติ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ระดับโรงเรียนและชุมชน หาทางออกร่วมกันกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการแกป้ญัหา โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือตามวิถีประชาธิปไตย

สามารถ เริ่มต้น

6

รู้จักและปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง และผู้อื่น พยายามที่จะเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือผู้อื่น เคารพและปฏิบัติตนตามกฎ กติกาทางสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการกระท าตามบทบาทหน้าที่พลเมืองประชาธิปไตย ติดตามและประเมินความถูกต้องและน่าเช่ือถือของข้อมูล ริเริ่มและมีส่วนร่วมทางสังคมในประเด็น
ที่สนใจระดับท้องถิ่นและประเทศ ด้วยจิตสาธารณะ กระตือรือร้นในการหาทางออกและร่วมสรา้งการเปลี่ยนแปลงร่วมกนัเกีย่วกบัประเด็นปัญหา โดยค านงึถึง
ความเท่าเทียมเป็นธรรมด้วยสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เหนือ
ความ

คาดหวัง

ก าลัง
พัฒนา

5. ระดับสมรรถนะการเป็นพลเมอืงที่เข้มแข็ง Ketthip



6. ระดับสมรรถนะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยนืKetthip



Ketthip



Ketthip



ป. 1 – 3

ป. 4 – 6

ม. 1 – 3

ม. 4 – 6

เป็นพื้นฐาน เครื่องมือ
การเรียนรู ้และสรา้ง
สุขภาวะของผู้เรียน

ขยายโลกทัศน์ของตนเอง
สู่ชุมชน และสงัคม 
สิ่งแวดล้อม พัฒนา

ความคิดจากการเรยีนรู้
สิ่งที่เป็นรปูธรรมสู่

นามธรรม

ส ารวจตนเอง
ผ่านประสบการณ์

ที่หลากหลาย 
ประกอบการตัดสนิใจ 
ในการศึกษาต่อ หรือ

ท างานต่อ

เป็นผูส้รา้งการเปลีย่นแปลง 
ลงลึกในบางเรือ่ง และเลอืก
ตามอาชพีที่สนใจ ฝึกฝน

สมรรถนะเฉพาะตามความถนัด
และเปน็พื้นฐานในการ

ประกอบอาชพี หรือศกึษาต่อ

จุดเน้นการจัดการศึกษา

Ketthip



09 การเชื่อมโยงสมรรถนะ

Ketthip



Ketthip

+



Ketthip



Ketthip



10 สมรรถนะที่ครมูี

Ketthip



สมรรถนะครู

วินิจฉัย วิเคราะห์
ความสามารถ 

ความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

เป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชนในการ

พัฒนา

สมรรถนะที่ครมูี

Ketthip



11  การจัดการเรียนรู้
ในสถานการณ์โควิด-19

Ketthip



Ketthip



12 การบูรณาการตัวชี้วัด                           
เป็นหน่วยการเรียนรู้

รร.บ้านคาโต จ.ปัตตานี

Ketthip



รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

สาระภาษาไทย

สาระคณิตศาสตร์

สาระภาษาอังกฤษ

ภาษามาลายู

ภาษาอาหรับ

บูรณาการ ตัวชี้วัด กว่า 1,000 ตัว

บูรณาการ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

บูรณาการกับอาชีพผู้ปกครอง

ท า PLC กับผู้ปกครอง

Ketthip



โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย 

Ketthip





คู่มือกิจกรรมระดับอนุบาล

Ketthip



โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษา 

Ketthip



ตัวอย่าง หน่วยบูรณาการ 

Ketthip



ตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนการสอน

Ketthip



สมรรถนะ/แบบประเมินตามหน่วยบูรณาการ

Ketthip



คู่มือผู้ปกครอง ร.ร.บ้านคาโต

การปฏิ  บิ  ติ  งานบิ  าน      

 - งานบิ  านอะไรทิ  ิ ลิ  กคิ  ดวิ  าสามารถทิ  าไดิ  บิ  าง 

(ลิ  างจาน กวาดบิ  าน รดนิ  ิ าติ  นไมิ  ) 

      - งานบิ  านอะไรทิ  ิ ลิ  กอยากทิ  า เพราะอะไร 

ทิ  าไมถิ  งอยากทิ  าอิ  นนิ  ิ  (ใหิ  นิ  กเริ  ยนบอกเลิ  าใหิ  

ผิ  ิ  ปกครองฟิ  ง) 

      - ผิ  ิ  ปกครองถามนิ  กเริ  ยนถิ  งอิ  ปกรณิ   และ

วิ  ธิ  การทิ  า วิ  าติ  องใชิ  อิ  ปกรณิ  อะไรบิ  าง ทิ  าอยิ  างไร 

      - ผิ  ิ  ปกครองถิ  ายคลิ  ปวิ  ดิ  โอนิ  กเริ  ยน 

 

 

คู   ูม  ูอผู   ูปกครอง 

สมู  ดคู  ณธรรม 

 
 

 

 

 

 

  

 

     

การปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมทางศาสนา  

      -  การปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมทางศาสนาในชิ  วิ  ตประจิ  าวิ  น

ทิ  ิ ลิ  กริ  ิ  จิ  กและปฏิ  บิ  ติ  มิ  อะไรบิ  าง (การสลาม  ละหมาด 

อิ  านอิ  ล-กิ  รอิ  าน) 

      - ทิ  าไมถิ  งปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมทางศาสนาใน

ชิ  วิ  ตประจิ  าวิ  น (ใหิ  นิ  กเริ  ยนบอกเลิ  าใหิ  ผิ  ิ  ปกครองฟิ  ง) 

      - การปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมทางศาสนามิ  ความสิ  าคิ  ญ

อยิ  างไร ทิ  าไมถิ  งติ  องปฏิ  บิ  ติ  ทิ  กวิ  น (ใหิ  นิ  กเริ  ยนบอกเลิ  า

ใหิ  ผิ  ิ  ปกครองฟิ  ง) 

      - ผิ  ิ  ปกครองถิ  ายคลิ  ปวิ  ดิ  โอนิ  กเริ  ยน 

 

 

   โดยใหิ  ผิ  ิ  ปกครองติ  ิ  งคิ  าถามสะทิ  อนคิ  ด 

1) ผิ  ิ  ปกครองใหิ  นิ  กเริ  ยนสริ  ปผลทิ  ิ ไดิ  จากการปฏิ  บิ  ติ  

กิ  จกรรม  

1.1 อิ  ปกรณิ  ทิ  ิ ใชิ  ในการปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมมิ  อะไรบิ  าง    

1.2 สถานทิ  ิ ทิ  ิ ใชิ  ในการปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรม 

1.3 เวลาทิ  ิ ใชิ  ในการปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรม 

1.4  ขิ  ิ  นตอนการทิ  ากิ  จกรรม 

1.5 ผลทิ  ิ คาดวิ  าจะไดิ  ริ  บจากการทิ  ากิ  จกรรม 

 

ทิ  าความเขิ  าใจในการปฏิ  บิ  ติ  

กิ  จกรรม 

 

ขิ  ิ  นสะทิ  อนคิ  ด/สะทิ  อนผล

กิ  จกรรม 

 

 

1) ผิ  ิ  ปกครองอธิ  บายอิ  ปกรณิ  ทิ  ิ ใชิ  ในการทิ  ากิ  จกรรม 

2) ผิ  ิ  ปกครองอธิ  บายขิ  ิ  นตอน หริ  อปฏิ  บิ  ติ  เปิ  นติ  วอยิ  างการปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมใหิ  

นิ  กเริ  ยนดิ   

3) ผิ  ิ  ปกครองใหิ  นิ  กเริ  ยนเตริ  ยมอิ  ปกรณิ   สถานทิ  ิ  ทิ  ิ ใชิ  ในการทิ  ากิ  จกรรม 

4) นิ  กเริ  ยนลงมิ  อปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรมดิ  วยตนเอง โดยมิ  ผิ  ิ  ปกครองคอยใหิ  คิ  าแนะนิ  า 

 

ลงมิ  อปฏิ  บิ  ติ  กิ  จกรรม 

 

โรงเริ  ยนบิ  านคาโต 

อิ  าเภอปะนาเระ จิ  งหวิ  ดปิ  ตตานิ   
ผิ  ิ  ปกครองติ  ิ  งคิ  าถามชวนคิ  ด 

Ketthip



Mind Mapping

Ketthip



Ketthip

ผลจากการบูรณาการ

นักเรียน
• ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดีขึ้น
• ชั้นอนุบาลท าการทดลองวิทยาศาสตร์ไดแ้ละสื่อสารเป็นภาษาไทยได้

มีสมรรถนะในดา้นการจัดการตนเอง
• ชั้นประถม 4-6 สามารถท าโครงงานรายบุคคลได้
• ชั้นมัธยมมีอาชีพจากหน่วยบูรณาการผู้ประกอบการน้อย
• มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ผู้ปกครอง
• มีความสามารถในการเป็นผู้ช่วยครูจากการท า plc และคู่มือผู้ปกครอง



13 การบูรณาการคละชั้นเรียน
บางรายวิชา+DLTV วิชาหลัก

รร.บ้านแม่พร้าว จ.แพร่

Ketthip



Ketthip



รูปแบบการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น

Ketthip



ตารางการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

Ketthip

แปรงฟัน



วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้

Ketthip



กิจกรรมการสอน DLTV/บูรณาการ

Ketthip



ประเมินผลการเรียน

Ketthip



Ketthip

ผลจากการบูรณาการคละชั้นเรียนบางรายวิชา+DLTV วิชาหลัก

โรงเรียน
-มีหลักสูตรบูรณาการแบบคละชั้นเรียนที่เป็นต้นแบบ และเผยแพร่ 
ให้กับโรงเรียนที่สนใจไปปรับใช้
-สามารถแก้ปัญหาบุคลากรไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชาเอก สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ

ครู
-เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ออกแบบการเรียนรู้จากการสอนแบบ Passive สู่ Active Learning



Ketthip

ผลจากการบูรณาการคละชั้นเรียนบางรายวิชา+DLTV วิชาหลัก
นักเรียน
-แก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1-6 สามารถอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  ตามช่วงวัย
สามารถพัฒนานักเรียน จนสามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งเหลือเพียง นร.ป.1 เพียง 
2 คน อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
-ชั้น ป.1-6 สามารถคิดวางแผนการท างาน  การแก้ปัญหา ในการออกแบบผลงาน 
ชิ้นงานได้ด้วยตนเอง
-ชั้น ป.1-6 กล้าแสดงออก และมีบทบาทในการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ทุกครั้ง
-มีทักษะชีวิต เหมาะสมกับช่วงวัย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ผู้ปกครอง
-มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนการสอน แบบบูรณาการคละชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านแม่พร้าว และมีส่วนร่วมโดยการเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการสอน



Ketthip

14 การจัดการเรียนการสอนแนวทาง
มอนเตสเซอรี่ส าหรับเด็กปฐมวัย

รร.อุบลวิทยาคม
และ รร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ
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การจัดการเรียนการสอนแนวทางมอนเตสเซอรี่ส าหรับเด็กปฐมวัย
รร.อุบลวิทยาคมและรร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ จ.อุบลราชธานี

รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ
ตามแนวคิดมอนเตสเซอรีสามารถจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกห้องเรียน                  

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจนักเรียน มีพัฒนาการที่โดดเด่น 
เป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ผูป้กครองและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาพูด เขียน อ่าน 

และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเชิงระบบ 
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15 “โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ”
ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL               

และ PLC
รร.บ้านกระถุน
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“โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ” ด้วยนวัตกรรม 
จิตศึกษา PBL และ PLC รร.บ้านกระถุน จ.ศรีสะเกษ

เน้น “การเรียน” มากกว่า “การสอน”
ผ่านหน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem Based Learning 

หรือ PBL) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) ตั้งแต่
การคิด ริเริ่มและลงมือท า โดยเน้นให้ผู้เรียนมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว                           

ตั้งค าถามจากปัญหานั้น และค้นคว้าหาค าตอบด้วยตนเอง



ฝากท่านเป็นพี่เลี้ยงทางวิชาการ 
ร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วย 

กระบวนการ active learning 
และบูรณาการวิชาต่างๆ 

ให้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่มีความหมาย
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

และธรรมชาติรอบตัวนักเรียนKetthip



สิ่งที่ฝาก :
เติม learning loss และดึงนักเรียน

เข้าสู่ระบบให้ครบ 100% เพื่อให้ขึ้นชื่อว่า 
สพฐ. สามารถ จัดการเรียนรู้ 

ให้นักเรียนได้ในทุกสถานการณ์
ใกล้เคียงกับเรียน On Site 

ปกติมากที่สุด

Ketthip
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
สวก. – สบน. – สบว.- สทศ. – ศนฐ.

ทีมวิชาการ 
(ครูเจมส์ – รองปู – พี่ดา – ดร.กุ๊ก – ผอ.สุชาติ – วรรณ - ผึ้ง –โดนัท – กอล์ฟ)

โรงเรยีนบ้านคาโต จ.ปัตตานี - โรงเรยีนบ้านแม่พร้าว จ.แพร่ - รร.อุบลวิทยาคม
รร.มูลนิธวิัดศรีอุบลรัตนารามฯ จ.อุบลราชธานี 

และ รร.บ้านกระถนุ จ.ศรีสะเกษ
Ketthip


