คํานํา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได
ดาเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร และเปาประสงค เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ให้ทันการเปลี่ยนแปลง ไดมีการดาเนินงานตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานตามแผน จึงได
สรุปผลการดาเนินงานเพื่อนาไปเป็นข้อมูล และแนวทางในการวางแผนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในศตวรรษที่ 21 ในปีงบประมาณต่อไป

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผลความเป็นมาโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
๑
ส่วนที่ ๒ การดาเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
๔
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดาเนินโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
๕
ภาคผนวก
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2565
๒. ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมครู

ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ หัวใจสาคัญของ
การศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จมีความจาเป็นต้อง
“ปฏิรูปการเรียนรู้” ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีก
หลายประการ ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน ๒) หลักสูตร ๓) การเรียนการสอน และ ๔) การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
สมรรถนะสาคัญที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง
การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ด้วยรูปแบบวิธีการ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งจากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมิน ผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

3
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ร้ อยละ 100 ครู และบุ คลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ร้อยละ 100 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย
เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมของครูด้วยรูปแบบต่างๆ
๔. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้รับการนิเทศและ
ใช้กระบวนการ Coaching กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2. ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษาตากมีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมครูด้วยรูปแบบต่างๆ
3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ และ Coaching กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินการของ
สถานศึกษา
4.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีรูปแบบการนิเทศ Coaching กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2
การดําเนินโครงการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยให้ครูได้นาเสนอการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ครูสามารถ
นาคลิปการสอนโดยใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยมีหลักคิดแนวทางการสอนแบบ Active
Learning ทั้งนีม้ ีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขนาดโรงเรียน1) ขนาดเล็ก ไม่เกิน 3 คน
2) ขนาดกลาง ไม่เกิน 8 คน 3) ขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ไม่เกิน 16 คน มีประเด็นดังนี้ 1) มีเอกสาร
ประกอบการนาเสนอผลงานคลิปวิดีโอ (Conceptual thinking) (ไม่เกิน 1 หน้า ขนาด A4 รูปแบบอย่างใด
อย่างหนึ่ง word pdf., infographic หรือ รูปภาพ 2) วิธีการนาเสนอเป็นคลิปวิดีโอไม่เกินคนละ 5 นาที
ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (แผนแบบย่อ)
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดจากหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21
2. การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ส่งเสริมการตั้งคาถาม ลงมือ
ปฏิบัติ การทางานเป็นทีม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
3. กาหนดสื่ออุปกรณ์การสอน นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
4. กาหนดวิธีวัดผลสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
5. แสดงถึงผลลัพธ์ที่เกิดจากการนาไปใช้
การนําเสนอผ่านคลิปวิดีโอ
1. การนาเสนอในการจัดการเรียนรู้ครบองค์ประกอบตาม Conceptual thinking

ส่วนที่ 3
ผลการดําเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก บัดนี้ได้ดาเนินกิจกรรมการดาเนินการนานวัตกรรมที่
ส่งเสริมการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเรียบร้อยแล้ว
มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้นจานวน 85 ผลงาน 1) โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 2 คน 2) โรงเรียนตาก
พิทยาคม 12 คน 3) โรงเรียนถนอมราษฎร์บารุง 4 คน 4) โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 6 คน 5) โรงเรียน
ผดุงปัญญา 16 คน 6) โรงเรียนพบพระวิทยาคม 6 คน 7) โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1 คน 8) แม่ปะ
วิทยาคม 10 คน 9) โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 3 คน 10) โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1 คน 11)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 11 คน 12) โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1 คน 13) โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 8 คน
ผลของกิจกรรมนาเสนอนวัตกรรม เกียรติบัตรการเข้าร่วมการพัฒนาให้ครู เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและเชิดชู
เกียรติ ทั้งหมด 85 ผลงาน แบ่งออกได้ดังนี้
1. เกียรติบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับเหรียญทอง จานวน 28 ใบ
2. เกียรติบัตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ระดับเหรียญเงิน จานวน 42 ใบ
3. เกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จานวน 15 ใบ

ตัวอย่างผลงาน

ชื่อโครงการ : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
สอดคล้องกับนโยบาย
() ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
๓. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
() แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนระดับที่ 2)
() แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (แผนระดับที่
2)
(๑) การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๒) การปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อ พัฒนาการ
เรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ
( ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ...................................... (แผนระดับที่ 2)
( ) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ................................. (แผนระดับที่ 2)
() นโยบาย สพฐ. ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(แผนระดับที่ 3)
() ตัวชี้วัด สพฐ. ที่ ๑. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และที่ 1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต : พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้และความ
ชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผลเป็นขั้นตอน
1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ หัวใจสาคัญของ
การศึกษาคือ “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จมีความจาเป็นต้อง
“ปฏิรูปการเรียนรู้” ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบสาคัญที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอีก
หลายประการ ได้แก่ ๑) ครูผู้สอน ๒) หลักสูตร ๓) การเรียนการสอน และ ๔) การวัดและประเมินผล
องค์ประกอบทั้ง ๔ ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และเอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิด
สมรรถนะสาคัญที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริง

การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ด้วยรูปแบบวิธีการ เทคนิคต่างๆ รวมทั้งจากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการ
ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสาเร็จต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ร้ อยละ 100 ครู และบุ คลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ร้อยละ 100 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย
เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมของครูด้วยรูปแบบต่างๆ
๔. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากได้รับการนิเทศและ
ใช้กระบวนการ Coaching กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2. ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ กษาตากมีก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมครูด้วยรูปแบบต่างๆ
3. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ และ Coaching กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินการของ
สถานศึกษา
4. ผลผลิต ผลลัพธ์
4.1 ผลผลิต (Output)
1. ครูและบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีพัฒนาการจัดการเรียนรู้
Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรม ครูด้วยรูปแบบต่างๆ
๔. สถานศึ กษาในสั ง กัด ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามัธ ยมศึ กษาตากได้รั บ การนิ เ ทศ และ
Coaching กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของสถานศึกษา
4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
๑. ครูและบุคลากรสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2. ครูมีรูป แบบการจัดการเรี ยนรู้ Active Learning โดยใช้เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่ อ
นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีรูปแบบกระบวนการนิเทศ และ Coaching กากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของสถานศึกษา
5. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาตากมีพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active
Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ร้อยละ 100 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยเทคนิค/ วิธีการจัดการ
เรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมของครูด้วยรูปแบบต่างๆ
๔. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดสานักเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตากได้รับการนิเทศและใช้กระบวนการ Coaching
กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพัฒนาการจัดการเรียนรู้
Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
2. ครู และบุ คลากรทางการศึกษาในสั งกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึก ษาตากมีการแลกเปลี่ย นเรียนรู้เพื่อพัฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning
( KPA)
2. รูปแบบ นวัตกรรม เทคนิคการดาเนินงานการ
จัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
3. รูปแบบการนิเทศ และ Coaching กากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของ
สถานศึกษา

1. รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
2.รายงานผลการใช้รูปแบบ นวัตกรรมการ
เทคนิคการดาเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
3. รายงานการใช้รูปแบบการนิเทศ Coaching

๓. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการของ
เทคนิค/ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมครูด้วยรูปแบบต่างๆ สถานศึกษา
4. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ และ Coaching กากับ ติดตาม
และรายงานผลการดาเนินการของสถานศึกษา
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีรูปแบบการนิเทศ Coaching กากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการของสถานศึกษา
7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์
7.1 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
7.2 ครูและบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
7.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
8. วิธีการดําเนินงาน/ขั้นตอนการดําเนินงาน
แผนการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
(กิจกรรม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ระยะที่ 1 เตรียมการ/วางแผน
1) วางแผนการดาเนินการและการ   
บริหารจัดการงบประมาณโครงการ
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ
   
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active
Learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 2 ดําเนินการตามแผน
 
- กิจกรรมที่ ๑ ประชุมวางแผนการ
ดาเนินการ
-กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิง
 
ปฏิบัติการให้แก่ครูเพื่อมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ระยะที่ 3 ติดตาม/ทบทวน
 
- แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมนิเทศ กากับติดตามฯ

- นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
จัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
- กากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้
ระยะที่ 4 ปรับปรุง/พัฒนา
- สรุปผล รายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ
- นาปัญหา/อุปสรรคจากการ
ดาเนินโครงการ มาปรับปรุง แก้ไข
พัฒนาสาหรับการจัดทาโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
10. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบดาเนินงาน 27,000 บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ดังนี้
ที่

หมวด/รายการ

1. ระยะที่ 1 จัดเตรียมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ครูเพื่อมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
1.ประชุมวางแผนคณะกรรมการการดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูเพื่อมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
คณะกรรมการทางานระดับเขตพื้นที่
- ค่าเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ
2. ระยะที่ ๒ การดาเนินงานโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ครูเพื่อมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ส่งผล

จํานวน

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

จํานวน
เงิน

แหล่ง
งบประมาณ



จํานวนเงิน

 เงิน
งบประมาณ
 เงินนอก
งบประมาณ
 อื่น

9 คน

170
520

1,530
2,050
 เงิน
งบประมาณ
 เงินนอก

ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
งบประมาณ
ศตวรรษที่ ๒๑
 อื่น ๆ
-ค่าอาหารคณะทางานวิทยากร และผู้เข้ารับการ 115
100 11,500
อบรม จานวน 115 คน ๑ วัน ๑ มื้อ
115
35
8,050
- ค่าอาหารว่าง จานวน 115 คน ๑ วัน ๒ มื้อ
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ๔ ชั่วโมง
๔
๖๐๐
2,400
ชั่วโมงละ 6๐๐ บาท
3,๐๐๐ 3,000
2.3 ค่าวัสดุประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ระยะที่ ๓ การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้
- กากับ ติดตาม การขับเคลื่อนพัฒนาและการ
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ Active
Learning ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
4. ระยะที่ 4 ปรับปรุง/พัฒนา
- สรุปผล รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
- นาปัญหา/อุปสรรคจากการดาเนินโครงการ มา
ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาสาหรับการจัดทาโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
11.1 ปัจจัยความเสี่ยง
- ปัจจัยด้านจานวนและผู้เข้าอบรม อาจมาเข้าอบรมฯไม่ครบตามเป้าหมายที่กาหนด
- สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 อาจทาให้มีผลกระทบต่อการประชุม
ปฏิบัติการในเรื่องการเว้นระยะห่าง
11.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- มีมาตรการสาหรับโรงเรียนที่ครูมาเข้าอบรมไม่ได้หรือไม่ครบ
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมตามสถานการณ์และความจาเป็นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
- กากับ ติดตาม การขับเคลื่อนพัฒนาและการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้กากับ ติดตาม การ
ขับเคลื่อนพัฒนาและการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้

24,950

27,000

12. ผู้เกี่ยวข้องโครงการ
ลงชื่อ................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐชญาน์ รัตนสถาพรพงศ์)
ศึกษานิเทศก์
ลงชื่อ................................................... ผู้เสนอโครงการ
(นายสมเจตน์ เนียมก้อน)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงชื่อ....................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายวัลลภ เอี่ยมมะ)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
1๓. ผู้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ.................................................................
(นายอวยชัย ศรีตระกูล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

