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ตอนที่ 2 ประเด็นการติดตามฯ การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 2.3 ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน ชุมชน และ ตลาด” :  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร   
คุณภาพการบริหารจัดการศกึษา  ประกอบด้วย จุดเน้นที่ 1 จุดเน้นที่ 4 จุดเน้นที่ 5 และ จุดเน้นที่ 6     
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  25 มิ.ย. 2564  ข้อ 1 ข้อ 2             
ข้อ 3 ข้อ 5 และ QW. ข้อ 2  
                    สนองตอบนโยบาย ศธ. เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 5   

เรื่อง การพัฒนาครู : หาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาครูให้ครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน จากเดิมที่เป็นผู้ให้ความรู้ ให้เป็น Coaching ฯ  
ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสิ่งรอบตัว จากโทรศัพท์มือถือ  
  ท าอย่างไรให้การพัฒนาครูสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ควรเปลี่ยนกระบวนการคิดของครู (Mindset)ในการพัฒนาเด็ก เพื่อตอบโจทย์ในการด าเนินชีวิต                   
การประกอบอาชีพ สอดคล้องตามศตวรรษที่ 21 
  ตอบสนองนโยบาย ศธ.ปี 2565  ตามประกาศ ศธ. นโยบาย ฉบับลงวันที่  29 ต.ค. 2564  ข้อ 2  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

เรื่อง การจัดท าแพลตฟอร์มกลาง : เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือเชื่อมโยงกับภาคเอกชน มีการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้เพื่อให้เด็กได้เข้าถึง                   
และครูสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้ด้วย     

จุดเน้น สพฐ. วิธีการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
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2.3.2 จุดเน้นที่ 4 พัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาท่ีเน้น
สมรรถนะและการจัดท า
กรอบหลักสูตรรวมทั้งจัด
กระบวนการ เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง
และศลีธรรมให้เหมาะสมตาม
วัยของผู้เรียน 
 

1. สพท. ส่งเสรมิสนบัสนุนโรงเรยีนในสังกัดด าเนินการขบัเคลื่อนนโยบาย
สพฐ. ด้านคุณภาพ “ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้เรียน 
ชุมชน และ ตลาด”:  คุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร  
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามจุดเนน้ที่ 4 โดยมี  
  1.1 วิธีการ/รูปแบบ/โครงการ/กิจกรรม  
  1) แจ้งโรงเรียนให้แจ้งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตาม
ก าหนดการฯ  ของ สพฐ. 
  2) นิเทศ ติดตาม ระหว่าง-หลังการอบรม 
  3) นิเทศ ติดตาม การน าไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียน 
  4) เขียนโครงการเพื่อขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในล าดับต่อไป 
โดยด าเนินการในโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย  
 
  

กลุ่มเป้าหมายของ สพฐ.  
จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) มีกลุม่
ตัวอย่าง  
แยกตามระดับชั้น ดังนี ้
  1. ระดับปฐมวัย : นักเรยีน 64 
คน ครู 5 คน (คุณครสูุวิมล  
ธรรมโส : อบรมกับ สนวก. สพฐ.) 
  2. ระดับประถมศึกษา : นักเรียน 
214 ครู 12 คน (ช.1 คุณครูเกษร 
ด่างเกษ ี/ ช.2 รอง ผอ.สมพิศ 
แรงน้อย : อบรมกับ สนวก. สพฐ.) 
 

ปัญหา 
1. บางโรงเรียนคูม่ือ
การใช้นวัตกรรมฯ ยัง
ไม่ถึงมือครผูู้สอนทั้งที่
แจกโรงเรยีนโดยตรง/
แจกผ่านประธาน
กลุ่ม/แจกในท่ีประชุม
ผู้บริหารฯลฯ 
2. QR Code ในคู่มือ
นวัตกรรมฯ ของ สพฐ 
มีเนื้อหานิดเดียว เป็น
แค่การน าเข้าสู่
บทเรียน ส่วน
เนื้อหาวิชาจริงๆ 

1. App  Line 
.............  
2. หนังสือ สพป. 
อด.2 ที่ ศธ.04177 
/224 ลว 1 ก.พ. 65 
...........  
4.หนังสือราชการจาก 
สพป.อด.2 ที่ ศธ 
04177/1923  
ลว 7 ก.ค.....  
5.แบบส ารวจออนไลน ์
.........  
 

http://www.mrcud2.com/covidinno/webinar/LineKick1.pdf
http://www.mrcud2.com/covidinno/webinar/Ud2-224.pdf
Ps07051-2.pdf
Ps07051-2.pdf
Ps07051-2.pdf
Ps07051-2.pdf
Ps07051-2.pdf
Ps07051-2.pdf
http://www.mrcud2.com/covidinno/webinar/LineKick1.pdf
http://www.mrcud2.com/covidinno/webinar/Ud2-224.pdf
Ps07051-2.pdf
http://www.mrcud2.com/covidinno/webinar/Ud2-224.pdf
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   5) เลือกโรงเรยีนจะขยายผลโดยเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล กลุม่เครือข่ายโรงเรียนละ 1 ต าบล จ านวน 24 โรงเรยีน  
ใน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน (Case Study) 
  

(1) โปรดเลือกขนาดโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2     
           1 ทุกขนาด   
              2 ไม่ครบทุกขนาด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                           ขนาดเล็ก   
                           ขนาดกลาง   
                           ขนาดใหญ่ 
                           ขนาดใหญ่พิเศษ 
 

(2) โปรดเลือกลักษณะพื้นทีต่ั้งของโรงเรียน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 
             1 ทุกลักษณะพื้นที่ตั้ง  
               2 ไม่ครบทุกลักษณะพื้นที่ตั้ง ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                           พื้นที่ราบ    
                           พื้นที่เกาะแก่ง  
                           พื้นที่สูง 
                           พื้นทีร่ะบาด Covid-19 รุนแรง 
1.2 นวัตกรรม  (ถ้ามีอธิบายพอสังเขป) 
   1) คู่มือการใช้นวตักรรมสื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ประวัตศิาสตร์ชาตไิทย 
การอ่าน การเขียน เรยีนรู้ประวัติศาสตรผ์่านสื่อสารร่วมสมยั ...ของ กลุ่ม
วิจัยและพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนการสอน ส านักนวัตกรรมการจัด
การศึกษา สพฐ. 
   2) สื่อการสอนบนเว็บไซต์ ศูนยส์ื่อ สพป.อด.2 กลุ่มสาระสังคมฯ 
(www.mrcud2.com) 
   3) สื่อออนไลน์ตา่งๆ ที่คณุครูน ามาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ 

เชิงคุณภาพ 
 1. ครูรู้แหล่งสื่อ ใช้สื่อ
ประกอบการจดัการเรียนรู้ได้  
  2. นักเรียนสามารถสืบค้น ใช้
อุปกรณ์ Hardware และ 
Software  ประกอบการจดัการ
เรียนรูไ้ด ้
 
กลุ่มเป้าหมาย ของ สพป.อด.2  
(วิจัยการศึกษา/ขยายผล)  
1. โรงเรียนต้นแบบ คือ โรงเรยีน
บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) 
2. ขยายผลไปยังโรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบล กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนละ 1 โรงเรียน จ านวน 24 
โรงเรียน ได้แก่  
1) บ้านตูม   
2) บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 
3) บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 
4) บ้านนาแบก   5) บ้านกุดจิก 
6) บ้านโคกผักหวานโนนรังษ ี
7) บ้านนาดีสร้างบง 
8) บ้านเชียงแหว 
9) อนุบาลกุมภวาป ี
10) บ้านตาดราษฎร์สมบรูณ ์
11) ชุมชนจ าปี 
12) ค าค้อพิทยศึกษา 
13) บ้านโคกก่อง 
14) บ้านโนนทองค าเจริญ 

คุณครตู้องสร้างและ/
หรือหาบนโลก
ออนไลน์  
3. คู่มือนวัตกรรมฯ
ของ สพฐ. ไม่แบ่ง
ชัดเจนว่าเนื้อหาแตล่ะ
เนื้อหาเป็นระดับช้ันใด
เพียงแต่บอกโดยรวม
ว่าระดับประถมปลาย 
4.คุณครผูู้สอน
ประวัติศาสตร์ ช้ัน  
ป.4 โรงเรียนต้นแบบ
จะเกษียณอายุใน 30 
ก.ย.65 จึงไม่สนใจ
เรียนรู้ในนวัตกรรมนี ้
ข้อเสนอแนะ 
1. ติดตามสอบถาม 
ผู้รับคูม่ือนวัตกรรม
จาก กลุ่มงานสื่อฯ 
สพป.อด.2 ให้น าไป
มอบให้ครู
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ให้ครูผลติสื่อ
เพิ่มเตมิและค้นหาสื่อ
ที่มีเนื้อหาวิชา
ใกล้เคียงกันบนโลก
ออนไลน์น ามาใช้กับ
นักเรียน 
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15) อนุบาลโนนสะอาด 
16) บ้านทมนางาม 
17) สหราษฎร์วิทยานสุรณ ์
18) บ้านนาตาดนาโปร่ง 
19) บ้านดงกลาง 
20) ดงง่ามนางาม 
21) บ้านหนองแสง 
22) บ้านแสงสว่าง 
23) อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 
24)บ้านโนนสมบูรณ ์
3.เลือกครูและนักระดับช้ัน ป.4 
เป็นกลุ่มเป้าหมายวิจัยศึกษาระดบั
โรงเรียน 
4.ท าแบบส ารวจออนไลน์ส่งไปยัง
โรงเรียน ให้คณุครูกลุ่มเป้าหมาย
ตอบแบบส ารวจ (หนังสือ สพป.
อด.2 ที่ ศธ 04177/1923 ลว 7 
ก.ค.)   
5.จัดประชุมออนไลน์ช้ีแจงเกี่ยวกบั
การใช้นวัตกรรมการศึกษาและ
ล าดับขั้นตอนในการท าวิจัย
กรณีศึกษา....อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ 
6.คุณครูใช้นวัตกรรมฯ จดัการ
เรียนรู้กับนักเรียน (บางโรงเรียนใช้
แล้ว)  
 
 

 
3.ทดลองหน่วยท่ี 1-5 
ในช้ัน ป.4 ก่อน ที่
เหลือค่อยว่ากัน ดผูล
การใช้ก่อนครับ 
4.ให้คุณครรูุ่นใหม่ไฟ
แรง ถึงแม้จะไมส่อน 
ป.4 แต่ก็จบ วิชาเอก
สังคมศึกษาฯ และเก่ง
เทคโนโลยี สื่อดจิิทัล 
ทดลองใช้สื่อแทนและ
จะขยายผลในล าดับ
ต่อไป 
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7.ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ นิเทศ 
ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล 
ประเมินผลการใช้นวัตกรรม....ใน
ล าดับต่อไป 
8.สรุปผลการใช้นวัตกรรม ขยายไป
ยังโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัด  
สพป.อด.2 (บางโรงเรยีนน าไปใช้
แล้ว)  
9.ท าซ้ า จาก ข้อ 5 – 8 จนครบทุก
โรงเรียนในสังกัด 

 


