
 
 

 



 
 

 
  

 



 
   

 



 
  

 



 
 

แบบติดตามประเด็นนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. QUICK POLICY 2565 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
         1.1 โรงเรียนประชานิมิตพทิยานุกลู    สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ 
         1.2 จำนวนบุคลากร.........17..........คน    ผูบ้รหิาร.........2..........คน 
         1.3 จำนวน นักเรียน  ช.......84........คน     ญ........93........คน     รวม.......177.....คน 
 
ตอนท่ี 2  ประเด็นการติดตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

1. การนำพระบรมราโชบายของใน
หลวง รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัต ิ
 

-ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้านการนำพระบรม
ราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่
การปฏิบัต ิ

 

โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย  
- จัดการเรียนการสอนตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
- ส่งเสริมนักเรียนให้มทีัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
ยึดมั่นในหลกัศาสนา มั่นคงในพระมหากษัตริย์ 
ในรายวิชาสังคมศึกษา   
- ส่งเสริมการเรียนรูท้างด้านทกัษะฝมีือและการ
ประกอบอาชีพ รายวิชาการงานอาชีพ 
- บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีคุณธรรม และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี 
รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนได้ดำเนินการโดย
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนตามรายวิชา 

 



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

2.  การดำเนินการ ด้านประวัต ิ
ศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.1 การดำเนินการด้าน 

ประวัติศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.2 การดำเนินการด้านหน้าที ่
พลเมือง 

 
 

1.โรงเรียนได้ประชุมให้ครูเอก
สังคมศึกษาวางแผนดำเนินการให้การ
เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

2. ครูเอกสังคมได้สร้างความ
เข้าใจถึงจุดประสงค์ สาเหตทุี่ต้องให้
ความรู้จากวิชาประวัติศาสตร ์

3. ครูเอกสังคมฝึกให้นกัเรียนหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจาก  ยูทูป จากกู
เกิล  
4. ครูเอกสังคมฝึกให้นกัเรียนได้หา
ข้อผิดพลาดในประวัติศาสตร์เพือ่ให้
นักเรียนหาวิธีแก้ไขจะต้องทำอย่างไร
เพื่อไม่ใหเ้กิดข้ึนในอนาคตอีก 
 

 
 
 
 

     1. ให้เรียนรู้ถึงหลักหน้าที่ของพล 
เมืองคือทุกคนต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำ 

2. สร้างความรกั ความเข้าใจ  
ความผูกพันในหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้อง
กัน 

    
 
1. ทางโรงเรียนได้นำนโยบายใหเ้รียนรู้เกี่ยวกบั
ประวัติศาสตร์ทั้งการเมือง เศรษฐกจิและสังคม 
โดยให้ศึกษาหาสาเหตกุารเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
ในประวัติศาสตร์  ได้มีการศึกษาต้นเหตุของ
ปัญหาเพื่อป้องกันไม่ใหเ้กิดข้ึนในอนาคต 
   2. ทางโรงเรียนและครเูอกสังคมได้นำนโยบาย
ทางภาครัฐโดยสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจโดย
ให้นักเรียน ให้ศึกษาหาความรูท้างประวัติศาสตร์
เพื่อเอาสิ่งไม่ดีมาแก้ไขและนำสิ่งที่ดีดีมา
ประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ครูและโรงเรียนได้นโยบายภาครัฐไปปฏิบัต ิ

คือ ให้นักเรียนรู้จกัหน้าที่ของตนเอง คือ เรียน
หนังสือเพือ่เอาความรู้ไปพัฒนาประเทศ 

2. เพื่อช่วยเหลือสงัคม 

 
 

1.ทางโรงเรียนได้
ดำเนินงานสู่ข้ันศึกษา 

2. หาสาเหตุแล้วนำ 
ไปสู่ข้ันปฏิบัต ิ

3. เข้าสู่ข้ันหาแนว 
ทางแก้ไข เพื่อแก้ปญัหา 

4. เข้าสู่ข้ันสุดท้าย  
คือ ข้ันประยุกต์ใช้สิ่งที่ดี ๆ  
เอาไปใช้ในอนาคต 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. นักเรียนแต่ละคน 

รู้จักหน้าที่ของตนเองดีข้ึน 
2. นักเรียนแต่ละคน 

มีจิตใจโอบออ้มอารีรูจ้ัก
ช่วยเหลือเพื่อน 

 
 
-ปัญหา 

1. บางคนไม่ 
เข้าใจเหตุผลว่าทำ
ต้องเรียนทั้งที่มันเป็น
สิ่งทีผ่่านมาแล้ว 
-อุปสรรค 

1. หลายคน 
ไม่เห็นประโยชน์ของ
การเรียนรูป้ระวัติ 
ศาสตร ์
-ข้อเสนอแนะ 

1. ช้ีให้เห็นถึง 
ประโยชน์ที่ไดจ้าก
การเรียนรู้ข้อผิด 
พลาดในอดีตเพือ่
วางแผนแก้ไขเพื่อ
ป้องกันให้เกิดข้ึนใน
อนาคต 
 
-ปัญหา 

1. บางคนไม่ม ี
ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที ่
 



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 การดำเนินการด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ครูสร้างความเข้าใจ คำว่า  

คุณธรรมคือความดีงามจริยธรรม คือ 
ความประพฤติ  

2. ครูสร้างความเข้าใจถึงการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ครูได้นำนโยบายไปปฏิบัติในการสร้างคุณ 
งามความดีโดยสร้างความรกัความสามัคคีในหมู่
คณะ 
     2. ครูช้ีให้เห็นถึงความสามัคคีซึ่งทำให้งานที่
ได้เกิดผลสมัฤทธ์ิตามมา 

3. นักเรียนแต่ละคน 
ช่วยกันทำความสะอาด
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความก้าวหน้าใน 
การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม โดยสร้างงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือเป็น
ทีม  

2. ฝึกนักเรียนใหรู้้จกั 
การทำงานเป็นทีมเป็น
กลุ่ม 
     3. ฝึกให้นักเรียนรู้จกั
ร่วมกันคิดร่วมกันทำและ
ร่วมกันไปประยกุต์ใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

-อุปสรรค 
2. หลายคน 

ไม่เห็นความ สำคัญ
หน้าที่ของตนเอง 
-ข้อเสนอแนะ 

3. ช้ีให้เห็นถึง 
ทุกคนต้องมหีน้าที่ที่
ต้องทำและสร้าง
ความรักความสามัคคี 
 
ปัญหา 

1. บางคนคิดว่าทำ
ไปแล้วไม่ได้อะไร 

-อุปสรรค 
1. บางคนไม่เช่ือ
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ข้อเสนอแนะ 
1. ช้ีให้เห็นถึงการ
ประพฤติตนอย่างสติ
รอบคอบโอกาสทำ
อะไรผิดพลาดย่อม
น้อยมาก 
 
 
 



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

3.  การดำเนินการ เรื่อง การศึกษา
กับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้น
การดำเนนิงานร่วมกับสภานักเรยีน 

    1. ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อทำความใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    2. ช้ีแจงและอธิบายให้นักเรียนใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน 

     1. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
เช่น  กิจกรรมวันสำคัญ กจิกรรมดำเนินตาม
นโยบาย กิจกรรมสร้างเสริมความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์ กิจกรรมพเิศษต่าง ๆ กิจกรรมกลุ่ม
การแสดง กิจกรรมชมรมและองค์กรต่าง ๆ 
ตลอดจนกจิกรรมกีฬา เป็นกจิกรรมทีส่่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นอย่างดี 
     2. ต้องส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตย โดยการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ดี จะช่วยเสริมสร้า
แนวความคิด  จิตใจที่เป็นประชาธิปไตย 
     3. ส่งเสรมิ ให้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกบั
ประชาธิปไตยโดยใหส้อดแทรกอย่างสม่ำเสมอทัง้
ในห้องเรียน  และนอกห้องเรียนโดยสมัพันธ์กับ
วิชาที่ตนเองรบัผิดชอบ 
     4. ส่งเสรมินักเรียนใหเ้ข้าใจในความเป็น
ประชาธิปไตย รู้จกัปกครองตนเอง สามารถแสดง
ความคิดเห็นและยอมรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและ
สังคม และสามารถนำความเป็นประชาธิปไตยไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 
 

 

โรงเรียนได้ดำเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ 
    1. โรงเรียนดำเนินการ
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ที่
เกี่ยวกับประชาธิปไตย 
    2. โรงเรียนไดส้่งเสริม
การสร้างบรรยากาศ
ประชาธิปไตย โดยการจัด
บรรยากาศและสิ่งแวด 
ล้อมภายในโรงเรียนให้ด ี
    3. โรงเรียนไดส้่งเสริม
การจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประชาธิปไตยโดย
ให้สอดแทรกอย่างสม่ำ 
เสมอทั้งในห้องเรียน  และ
นอกห้องเรียน 
    4. โรงเรียนไดส้่งเสริม
การประชาธิปไตยใน
โรงเรียน เช่น การเลอืก
ประธานนักเรียนและการ
ร่วมแสดงออกทางความ
คิกเห็นทางประชาธิปไตย 
 
 
 
 

 



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

4.  การพัฒนาการเรียนการสอน 
ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้อง
กับ BIG ROCK 

 แผนขับเคลื่อนกจิกรรม
ปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมี
นัยสำคัญ (Big Rock)ด้านการศึกษา 
การพัฒนาการจัดการเรียนรูสู้่การ
เรียนรู้สมรรถนะเพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ได้
กำหนดเป้าหมายของกจิกรรม Big 
Rock ไว้ดังนี ้
         1. มีหลักสูตรที่พฒันาข้ึนบน
ฐานของสามมโนทัศนห์ลักคือ 
CareerEducation,Competency 
Building และ Creative 
Education ซึ่งผู้เรียนทกุระดบัได้มี
โอกาสพฒันาตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็นรายบุคคล จน
สามารถประกอบอาชีพหรอืศึกษาต่อ
ในวิชาชีพข้ันสูงได ้
 2. มีการจัดการเรียนการ
สอนที่มุง่เน้นให้ผูเ้รียนทุกระดับเป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพือ่ใหเ้กิด
สมรรถนะหลักและการพฒันาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ 
 3. มีรูปแบบการประเมิน
การเรียนรู้ของผูเ้รียนทุกระดับทีเ่น้น
การปฏิบัติและการพัฒนาการเรียนรู ้

      โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
จัดการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING โดย
ดำเนินการ ดังนี ้
     1. ครผูู้สอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning เพื่อการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู ้
     2. ครูผู้สอนเข้ารบัการอบรมเพื่อใหเ้กิด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
Active Learning   
     3.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครูผูส้อน
ผ่าน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 

     1. ครูผู้สอนสามารถ
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning ได ้
     2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข มีทักษะการคิด 
และสามารถนำความรู้ไป
ใช้ในชีวิตจริงได้ 
       

ปัญหา/อุปสรรค 
   1. ครูผู้สอนอาจยัง
ใช้รูปแบบวิธการสอน
แบบเดมิที่เน้นการ
บรรยายมากกว่า 
    2. ขาดแคลนสื่อ 
อุปกรณ์  ที่ใช้ในการ
สอนแบบ Active 
Learning 
   3.  ขาดการ
นำเสนอผลงาน
นวัตกรรม และการ
สร้างเครื่อข่าย 
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       4. มีแพลตฟอรม์การเรียนรู้
ดิจิทัลสำหรบัผูเ้รียนทกุระดบัใน
ความรอบรู้ที่จำเป็นและสมรรถนะ
หลักรวมถึงความถนัดและความ
สนใจรายบุคคล 
      5. มีระบบนเิวศการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมสี่วนร่วม
และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

   

5.  การดำเนินการ พาน้องกลับมา
เรียน 

เพื่อติดตามค้นหานักเรียนที่หลุดออก
จากระบบการศึกษาและออก
กลางคันใหก้ลบัเข้าสู่ระบบการศึกษา
และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
และพัฒนาฝีมอืเพื่อมีงานทำผ่าน
เว็บไซต์พาน้องกลบัมาเรียนและ 
Application พาน้องกลบัมาเรียน 

 

ระยะท่ี 1  
    1. ตรวจสอบข้อมลูนักเรียน 
    2. ครูที่ปรึกษาติดตาม สอบถามสาเหตุและ
ติดตามให้กลบัมาสู่การเรียนในระบบ ช่วยเหลือ  
สนับสนุนเข้าสถานศึกษาที่เหมาะสม 
    3. รายงานการติดตามในแอพพลิเคช่ัน “พา
น้องกลบัมาเรียน” เก็บเป็นฐานข้อมูลของปญัหา
ที่เกิดกบัแต่ละครอบครัวได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็น
แนวทางในการให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด 
    4. ให้โรงเรียนเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตาม 
แก้ปัญหา นักเรียน โดยผ่านระบบช่วยเหลอื
นักเรียน 
 

    1. โรงเรียนมีแนวทาง
ในการป้องกันนักเรียน
หลุดออกจากระบบ 
    2. นักเรียนภาคบังคับ
จะได้รับการศึกษาทัง้ใน
ระบบ นอกระบบตาม
ศักยภาพ และอิสรภาพ  
ที่เขาต้องการจนจบการ 
ศึกษาภาคบังคับ 
    3. โรงเรียนทำการเฝ้า
ระวัง ติดตาม ช่วยเหลือ
นักเรียนที่ตกหล่น หรือ
ออกกลางคัน 
    4. โรงเรียนจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนตาม
ความสนใจของนักเรียน 
เช่น กิจกรรมแนะแนว
อาชีพ  

   1. ความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปฏิบัติ
ระดับพื้นที่และ
งบประมาณในการ
ดำเนินงาน ไม่
เพียงพอ 
   2. นักเรียนติดตาม
ผู้ปกครองไปประกอบ
อาชีพระยะทางไกล 
   3. ผู้ปกครองมี
ฐานะยากจนและมี
ความประสงค์ให้
นักเรียนทำงานเพื่อ
ดูแลครอบครัว 
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  ระยะท่ี 2  
     1. ส่งต่อ / นำข้อมูลของนักเรียนที่ไมเ่ข้า
ระบบมาหาแนวทางเพือ่ปัญหาต่อไป 
     2. หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้
นักเรียนหลุดจากระบบอีกโดยใช้ระบบช่วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

   5. ครูได้ศึกษาและ
รายงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาและการติดตามใน
แอพพลเิคช่ัน “พาน้อง
กลับมาเรียน” 

 

6.  การดำเนินการ โรงเรียนคณุภาพ      1. ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาได้รับทราบนโยบาย
ของ สพฐ. 
     2. ประชุมและช้ีแจงให้นกัเรียน
ได้รับทราบและทำความเข้าใจกับ
นักเรียน 

โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายดังนี ้
     1.จัดห้องเรียนให้ทันสมัยเหมาะแก่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2. แต่ละห้องมีทีวี  และระบบคอมพิวเตอร์ที่
สมบรูณ์ทุกห้องเรียน 

โรงเรียนได้ดำเนินการ 
   1. ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร ์
   2. ติดตั้งโทรทัศน์ทกุ
ห้องเรียน 

     1. ขาดแคลน
บุคลากรไม่ครบตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     2. ขาดแคลน
อุปกรณ์การศึกษา 

 
7.  การดำเนินการ LEARNING 
LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 

     จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคไวรสัโคโรนา 2019 หรือ โค
วิด-19 หลายประเทศทั่วโลก ส่วน
ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการติดเช้ือ
อย่างรุนแรง และเพื่อเป็นการป้องกัน
การแพรร่ะบาด จึงมมีาตรการปิด 
ประเทศ (Lockdown) โดยให้
ประชาชนหยุดกจิกรรมต่างๆ งด
เดินทาง ให้อยู่ในที่พัก และดำเนิน
มาตรการเว้น ระยะห่างทางสงัคม 
(Social distancing) ซึง่สถานการณ์
ดังกล่าว ส่งผลกระทบในการพฒันา
ประเทศ ทั้งใน ด้านเศรษฐกิจสังคม  

โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไข
ภาวะถดถอยทางการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(learning losses)และได้จัดทำ โครงการพัฒนา
ผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
(Learning Loss) โดยใช้กิจกรรม Active 
Learning  
 สภาพปัญหา 
 พบภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 
6 ใน 2 เรื่อง คือ 
 - ความรู้ตามหลักสูตร (K) 
 - ทักษะทีจ่ำเป็น เช่น ทักษะทางสังคม 
ทักษะการเรียนรู้ (S) 

      1. จัดทำกจิกรรม/สื่อ 
แบบคัดกรองและเครือ่ง 
มือวัดและประเมินผลการ
พัฒนาผูเ้รียน  
      ผูส้อนจัดทำกจิกรรม 
/สื่อ แบบคัดกรองและ
เครื่องมือวัดและประเมิน 
ผลการพฒันาผูเ้รียนใน
รายวิชาครบทุกกลุ่มสาระ
วิชา 
 2. วิเคราะห์ คัด
กรองเพื่อจำแนกผู้เรียน 
 

    ภาวะการถดถอย
ของนักเรียนแต่ละคน
แตกต่างกัน ดังนั้น
โรงเรียนจำเป็นต้อง
ประเมินช่องว่าง
ระหว่างโดยอาจใช้ 
การประเมินผล
ระหว่างเรียน                   
(  Formative 
Assessment ) เพื่อ
เปรียบเทียบช่องว่าง
ระหว่างนั้น ผลลัพธ์
การเรียนรูท้ี่นักเรียน  
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 สาธารณสุข รวมถึงการศึกษา  ใน
ด้านการศึกษา ทุกประเทศที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
มีการหยุดการเรียนการสอน ทั้งใน
ลักษณะหยุดทั่วประเทศ หรือหยุด
เฉพาะบางพื้นที่ จากข้อมูลของ 
UNESCO พบว่า มีประเทศทีป่ิด
สถานศึกษาจำนวน 107 ประเทศ มี
ผู้เรียนในระบบได้รบัผลกระทบ ร้อย
ละ 60.9 และได้มีการปรบัรปูแบบ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อแก้ไข
ปัญหา จากผลกระทบของโควิด-19 
ดังกล่าว เช่น ประเทศสิงคโปร์ จัดให้
มีรูปแบบการเรียนรูท้ี่บ้าน Home 
based Learning และมีการปรับการ
เรียนการสอนเป็นรปูแบบดจิิทลั   
    ผลกระทบจากการปิดสถานศึกษา
ทำให้ห้องเรียนส่วนใหญ่ถูกปิด และ
เปลี่ยนรปูแบบมาจัดการเรียนการ 
สอนแบบออนไลน์ ซึง่ไม่มปีระสิทธิ 
ภาพเท่าการเรียนในห้องเรียน ทำให้
เด็กเกิดปัญหาการเรียนรู้ ที่ต้อง
หยุดชะงัก เกิดการสูญเสียการเรียนรู้ 
(Learning loss) เพราะในช่วง ที่
ต้องเรียนรู้ทีบ่้าน เด็กอาจขาดการ 
ทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน 

กลุ่มเปา้หมาย 
 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปี ที่ 1- ช้ัน
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ทุกคนที่ได้รับการประเมินจาก
ครูประจำช้ันและประจำวิชา ว่ามีภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยแบบคัด
กรองและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา  ผล
พบว่าผู้เรียนมีภาวะถดถอย ร้อยละ 60 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนกลุม่เป้าหมายที่
ได้รับการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้(Learning Loss) 
แผนการดำเนินการ 
 1. จัดทำกิจกรรม/สื่อ แบบคัดกรองและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการพฒันาผู้เรียน 
 2. วิเคราะห์ คัดกรองเพื่อจำแนกผู้เรียน 
 3. - ดำเนินการพฒันาผูเ้รียน และ
ประเมินผลการพฒันา 
    - ครปูรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
    - ให้ครูประจำช้ันมีบทบาทในการซ่อม
เสริมความรู้ ทักษะทางสังคมทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะด้านอื่นๆ       
     - เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่าง
ผู้เรียนและผู้เรียน – คร ู
 4.  ติดตาม และรายงานผลภาพรวม
ความสำเรจ็ของโครงการ 
 

     ผู้สอนทำการวิเคราะห์ 
คัดกรองเพื่อจำแนกผูเ้รียน
ในแต่ละรายวิชา ผลการ
คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะ
ถดถอยอยู่ที่ ร้อยละ 60 
      3. ดำเนินการพัฒนา
ผู้เรียน และxระเมินผล
การพัฒนา 
      ผูส้อนทำการพฒันา
ผู้เรียนโดยปรับรูปแบบ
วิธีการสอน เป็นแบบ 
Active Learning 
กระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นใหผู้้เรียนมสี่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กบั
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัตทิี่หลากหลาย
รูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ 
การสงัเคราะห์ การระดม
สมอง การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  
       ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่อเรื่องที่เรียนรู
ร่วมกัน 
  

ควรจะไปถึงกบั 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง 
และนำข้อมลูมา
เตรียมให้การสนบั   
สนุนตามที่นักเรียน
ต้องการ 
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 ความรู้อาจจะหายไป รวมถึงความไม่
พร้อมของผู้ดูแล ผู้ปกครอง การขาด
แคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมาก
เกินไป การขาดปฏิสัมพันธ์กบัเพือ่น
และสงัคม ขาดการเรียนรูจ้ากแหลง่
เรียนรู้ สุดท้ายอาจทำใหเ้กิด
ความเครียด นำไปสู่ ความสูญเสีย 
ต่อคุณภาพชีวิตรายได้ในอนาคต 
รวมถึงความเจริญทางเศรษฐกจิของ
ประเทศอีกด้วย 
     ในรายงานเรื่อง “The state of 
the global education crisis: a 
path to recovery” ของ UNESCO 
ร่วมกับ UNICEF และ World Bank 
ช้ีให้เห็นว่า ปัญหาร้ายแรงอีกหนึ่ง
เรื่องที่แฝงมากบัการปิดโรงเรียน 
และอาจกลายเป็นภารกิจใหญ่ทีร่ัฐ
และผูก้ำหนดนโยบายต้องเอาใจใส่
ฟื้นฟูแก้ไขในระยะยาว นั่นคือภาวะ
สูญเสียการเรียนรู้ (learning 
losses) ของเด็กทั่วโลก   สำหรบั
นโยบายที่ UNESCO แนะนำแก่ทุก
ประเทศในเบื้องต้น ได้แก ่
 
 

        ทั้งนี้โรงเรียนยังมกีระบวนการบรหิารและ
การจัดการโดยมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบบรหิาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
และทุกกลุม่เป้าหมาย พฒันาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
 

  



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 1. ทบทวนและปรบัเปลี่ยนหลกัสูตร
ใหม่ให้ทันตอ่สถานการณ์ เมื่อโควิด
ทำให้ระดบัความรู้ทีเ่ด็กๆ เคยมีอยู่
เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรที่เคยใช้
อาจไม่เหมาะกับผู้เรียนในตอนน้ี – นี่
เป็นโอกาสอันดีสำหรับการทบทวน
และเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเสียใหม่ 
ว่าบทเรียนของเราล้าสมัยหรอืไม่ 
และถึงทีสุ่ดแล้ว เราต้องการผลิต
อนาคตของชาติแบบไหน เราควร
ตั้งเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้ ทักษะ ศักยภาพ ที่ชัดเจน 
(อย่างน้อยทีสุ่ดคืออ่านออกเขียนได้ 
คิดคำนวณได้ และมีทักษะทางสงัคม
ที่ดี) และเปิดโอกาสใหม้ีทางเลอืก
การเรียนรู้แบบใหม่ๆ
นอกเหนอืไปจากเดิม ซึง่หมายความ
ว่ารัฐต้องเข้ามาสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาด้วย 
 2. ขยายช่วงเวลาการเรียน
การสอนเพิม่ขึ้น เนื่องด้วยหลักฐาน
จากงานศึกษาช่วงก่อนหน้าโควิด
ระบาดระบุว่าการเพิม่เวลาเรียน
สามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีข้ึน
ได้ โดยรัฐอาจจะประกาศใหเ้พิ่ม  

   



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 ช่ัวโมงการเรียนการสอนในแต่ละวัน 
ขยายช่วงเวลาภาคการศึกษา หรือ
สอนชดเชยในช่วงปิดเทอมเพิ่มเตมิ
เฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ นโยบายขยายเวลา
ดังกล่าวต้องไมล่ืมคำนงึถึง
ภาระหน้าที่ สภาพความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจของนักเรียน ครู 
รวมไปถึงผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ครอบครัว 
          3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจาก
การเรียนในห้อง เช่น จัดคลาสเรียน
สอนหลักสูตรที่ออกแบบจากความ
ชำนาญหรือทักษะของผู้เรียน ไม่ได้
แบ่งแยกหอ้งเรียนตามอายุ ระดับ
การศึกษา หรือเริม่ต้นสอนจากหน้า
แรกของบทเรียนเสมอ, จัดกลุ่มกวด
วิชาขนาดเล็กที่เป็นมิตรและเข้าถึง
นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ, 
จัดคู่มือหรือทรัพยากรใหผู้้เรียนเพื่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองหลากหลายทาง 
ตั้งแต่ชีทเรียน ไปจนถึงอุปกรณ์
ดิจิทัลและสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
         สุดท้าย คือปรับปรงุศาสตร์
การสอน (Pedagogy) เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าวิธีการเรียนการสอนจะม ี

   



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 ประสิทธิภาพมากที่สุด เหมาะสมกบั
ผู้เรียนทีสุ่ด โดยแนวทางอย่างหลงันี้
อาจกล่าวได้ว่าครอบคลุมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของครหูลงัโควิด
เช่นกัน เพราะการทีจ่ะฟื้นฟูระดบั
การเรียนรูท้ี่สญูเสียไปของนกัเรียนได้
นั้น ครูถือเป็นหนึง่ในหัวใจสำคัญที่
อยู่หน้าด่านและเข้าใจสถานการณ์
ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี ช่วงที่ผ่าน
มาเราพบว่าครูหลายคนประสบ
ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ไม่
แพ้ผู้เรียน และไม่ได้รบัการช่วยเหลอื
จากรัฐหรอืผูบ้รหิาร ทัง้ในแง่
ทรัพยากร องค์ความรู้ทีจ่ำเป็นต่อ
การสอนในยุคใหม่ ทำใหป้รบัตัวได้
ลำบาก – ถ้าหากเราต้องการให้แผน
ฟื้นฟูการเรียนรู้ลลุ่วงด้วยดี ก็
จำเป็นต้องสร้างทักษะการสอน 
สังเกต และประเมินผลวัดระดับ
ความรู้แก่ครู รวมถึงดูแลความ
เป็นอยู่ ทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วย 
 
 
 

   



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

8.  การประกันคุณภาพ RT NT และ            
0-NET 

1. ประชุมช้ีแจงผลการสอบ  
o-net  แก่ครผูู้สอน 

2. วิเคราะห์คะแนนย้อนหลงั    
3 ปี  เพื่อศึกษาและพิจารณาจุดเด่น
และจุดควรพฒันาเป็นรายมาตรฐาน
และรายสาระ 

3. คัดเลือกนกัเรียนตาม 
ศักยภาพ (เก่ง  ปานกลาง อ่อน) 

4. เพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัด 
ประเมินผล (อบรม/ทบทวน) 

5. มอบหมายนโยบายให้ทุก 
กลุ่มสาระทำโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ 

     1.  จัดตารางติว o-net ให้กบันักเรียน 
ระดับช้ัน ม.3  และ ม.6 
     2. ติว o-net ให้กบันักเรียนระดับช้ันม.3 
และ  ม.6 

     1. นักเรียนช้ันม.3
และม.6ได้รบัการติว           
o-net 
     2. นักเรียนได้รับ
ความรู้เพิ่มมาก 

      1.  ผลการสอบ 
o-net ยังไม่ไมบ่รรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
คือ ร้อยละ 3 
      2. นักเรียนไม
เห็นถึงความสำคัญ
ของการสอบ o-net 

9.  การดำเนินการดา้นความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 

     1. ประชุมช้ีแจงครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัย
ในโรงเรียนทีส่ถานศึกษาต้องปฏิบัติi 
      2. ช้ีแจงและอธิบายเพือ่ให้
นักเรียนทุกคนทราบถึงประเภทของ
ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึนใน
สถานศึกษา  
       3. ช้ีแจงและอธิบายเพื่อให้
นักเรียนทุกคนทราบถึงมาตรการ
ต่างๆทีส่ถานศึกษากำหนดข้ึนและ
นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพือ่
เป็นการป้องกัน และปลกูฝงัการ
ปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อจะไม ่

   



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

 เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยข้ึนใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย คือ 
มาตรการในการป้องกันภัยทีเ่กิดจากอบุัติเหตุ  
ดังนี้ 
    1. ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารสถานที่ภายใน
บริเวณโรงเรียนได้แก่ อาคารเรียน ห้องเรียน
ห้องน้ำ คุรุภัณฑ์ และวัสดสุำนักงาน ใหพ้ร้อมใช้
งาน 
    2. ปิดไฟปิดพัดลมทกุครั้งที่ออกจากห้องเรียน 
    3. ติดตั้งไฟส่องสว่างใหเ้พียงพอภายในอาคาร
เรียนและภายนอกอาคารเรียน 
    4. ปรับภูมิทัศน์ใหส้ะอาดร่มรื่น กิง่ไม้ทีเ่สี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายและกำจัดต้นไม้ที่เป็นมลพิษ
ไม่ให้อยู่ในบริเวณโรงเรียน 
    5. ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิบริเวณต่างๆใน
โรงเรียนให้พรอ้มใช้งาน 
    6. จัดครูเวรประจำรถรบัสง่ 
    7. กำหนดจุดรับส่งนกัเรียนสำหรบัผูป้กครอง
ที่มาสง่นักเรียนและระบุพื้นทีห่้ามจอดให้ชัดเจน 
    8. นักเรียนสวมหมวกนิรภัยและไม่ดัดแปลง
สภาพรถ 
    9. มีครูเวรประจำวันคอยอำนวยความสะดวก
ให้นักเรียนทุกวัน 
   10. จัดทำป้ายเตือนหรือห้ามบรเิวณแหลง่น้ำ
ในโรงเรียน 
    11. จัดเก็บวัสดุอปุกรณ์และสารเคมีที่เป็น
อันตรายต่อนักเรียนไว้ในที่ปลอดภัย 

  



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

  มาตรการในการป้องกันภัยทีเ่กิดจากสุขภาพทาง
ร่างกายและจิตใจ  ดังนี้ 
   1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้า
สถานศึกษา 
   2. นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid -
19 ) อย่างเคร่งครัด ได้แก่สวมหน้ากากอนามัย  
หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ทำความสะอาด
ห้องเรียนและฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือทุกสปัดาห ์
   3. จัดให้มีเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นและห้อง
พยาบาลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเตรียม
ความพร้อมเพื่อส่งต่อโรงพยาบาล 
   4. ประสานความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาดและเทศบาล
ตำบลท่าสะอาด ในการส่งต่อผูป้่วย 
   5. จัดอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับภัยทีเ่กิดจาก
เทคโนโลยีและกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
(พรบ.คอมพิวเตอร์) 
   6. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด 
   7. จัดให้มีการสุ่มตรวจยาเสพติด นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากยาเสพติด 
   8. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและเล่นดนตรี
เพื่อใหร้่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง ไม่
หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด 

  



 
 

ประเด็นนโยบาย การสรา้งการรบัรู้และเขา้ใจ การนำนโยบายไปปฏิบัต ิ ความก้าวหนา้การ
ดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

  มาตรการในการป้องกันภัยทีเ่กิดจากความรุนแรง  
ดังนี้ 
1.จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับนักเรียน 
2.สร้างความสัมพันธ์โดยกิจกรรมน้องไหว้พี่ใน
กิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า 
มาตรการในการป้องกันภัยทีเ่กิดจากการละเมิด
สิทธิ ดังนี ้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกบัเรื่องเพศศึกษาและ
สอดแทรกเนื้อหาภายในรายวิชาสุขศึกษา2. ให้
ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธ์ิของ
ผู้อื่นในรายวิชาหน้าที่พลเมืองที่ด ี
 
 

 

โรงเรียนได้ดำเนินการ
ต่างๆ ได้แก่  
   1. ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 
    2. ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
    3. ปรับภูมิทัศน ์
    4. ติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิง 
     5. จัดทำป้ายเตือน
หรือห้ามบรเิวณแหล่งน้ำ 
     6. จัดเวชภัณฑ์ยาที่
จำเป็นและห้องพยาบาล    
     7. สุ่มตรวจยาเสพติด 
     8. จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนกัเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

1. การนำพระบรมราโชบายของในหลวง รัชกาลท่ี 10 สู่การปฏิบัติ 
 

 
 



 
 

1. มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง 
 

 
 
 
 
 



 
 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีมั่นคง – มีคุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. มีงานทำ - มีอาชีพ 

ส่งเสริมการเรียนรูท้างด้านทักษะฝีมอืและการประกอบอาชีพให้กับนกัเรียน 
 

  
 
 
 

 



 
 

4. เป็นพลเมืองด ี

 

 

 

 

 



 
 

2.  การดำเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรูป้ระวัติศาสตรผ์า่นแหลง่เรียนรูท้างประวัติศาสตร ์
 

                           

มีส่วนกับชุมชนและมจีิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ 

             

 



 
 

ส่งเสริมหน้าที่พลเมอืง คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

3.  การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธปิไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน 
 

                    
 
 

                   
 

 



 
 

4.  การพัฒนาการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK 
 

ครูผูส้อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก Active Learning ทำใหผู้้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
มีทักษะการคิด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได ้

 

           

            

 

 



 
 

ครูผูส้อนเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรูเ้ชิงรกุ Active Learning  เพื่อใช้จัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

 

        

    

 

 



 
 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผูส้อนผ่านกระบวนการ ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรกุ Active Learning 
 

               
 

                 
 



 
 

5.  การดำเนินการ พาน้องกลับมาเรยีน 
 

            

  
 
 



 
 

6.  การดำเนินการ โรงเรียนคณุภาพ 
 

โรงเรียนมกีารพฒันาอาคารเรียน สภาพแวดล้อม และจัดหอ้งเรียนคุณภาพใหม้ีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทีม่ีประสทิธิภาพ 

            
 

        
 



 
 

7.  การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO 

จัดกิจกรรม โครงการพฒันาผู้เรียนเพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกิจกรรม Active Learning 
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ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

 
8.  การประกันคุณภาพ RT NT และ 0-NET 

คะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 – 2564 
 
 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

ภาษาไทย 39.75 54.31 45.41 

ภาษาอังกฤษ 25 32.88 26.56 

คณิตศาสตร์ 19 19.8 18.61 

วิทยาศาสตร ์ 26.14 30.28 28.21 

    

 

คะแนน O-NET โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 – 2564 
 
 

รายวิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 32.04 32.38 33.51 
สังคมศึกษา 30.30 29.50 31.89 
ภาษาอังกฤษ 19.95 20.96 19.62 
คณิตศาสตร์ 15.33 16.47 14.03 
วิทยาศาสตร ์ 25.65 26.40 24.52 

 



 
 

9.  การดำเนินการดา้นความปลอดภัยในโรงเรียน 

การดำเนนิการป้องกันภัยจากอุบัติเหต ุ

ดำเนินโครงการ 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 
 

     จัดครูเวรประจำวันเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ปรับภูมทิัศน์ใหส้ะอาดรม่รื่น กิง่ไม้ทีเ่สี่ยงต่อการเกิดอันตรายและกำจัดต้นไมท้ี่เป็นมลพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมความรู้กฎหมายจราจร การขับข่ีจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

นักเรียนสวมหมวกนิรภัยและไม่ปรับแปลงสภาพรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิบริเวณต่างๆในโรงเรียนให้พรอ้มใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตรวจสอบ ติดตามนักเรียนทีม่ีความเสี่ยงอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำป้ายเตือนหรือห้ามบริเวณแหล่งน้ำในโรงเรียน เพือ่ป้องกันอุบัตเิหตทุางน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

การดำเนนิการป้องกันภัยจากสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ 

มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิกอ่นเข้าสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพือ่ใหร้่างกายแข็งแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    ส่งเสริมการเล่นดนตรีเพื่อให้จิตใจเข้มแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

          การดำเนินการป้องกันภัยจากความรุนแรง 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหก้ับนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับเรือ่งเพศศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสทิธ์ิของผู ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

    
   

     


