
 
  
ที่ ศธ ๐๔312.16/227              โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
                ตำบลท่าสะอาด  อำเภอเซกา 
                จังหวัดบึงกาฬ  ๓๘๑๕๐ 

          1    กันยายน  2565 

เรื่อง     แบบติดตามประเด็นนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานและนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

อ้างถึง   หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ที่ ศธ ๐๔๓๑๒/ว2000                              
           ลงวันที่  10  สิงหาคม  ๒๕๖5 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบติดตามนโยบาย จุดเน้นฯ     จำนวน     ๑ ฉบับ 
   

   ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ให้โรงเรียนในสังกัด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานและนโยบาย 
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  2565 นั้น 

  ในการนี้  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  ได้จัดทำแบบติดตามประเด็นนโยบาย จุดเน้นฯ                   
ปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อย ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้    
   

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                   
 

                                (นายสุวัฒน์   อินทวงศ์)    
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

  
 
 
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
โทร 081-4068385   
 
 

 

 

  



แบบติดตามประเด็นนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(ระยะท่ี 2  เมษายน – กันยายน 2565) 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 

 ๑.๒  ขนาดของโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  ขนาดเล็ก จ านวนนักเรียน ๑-๔๙๙ คน 

ขนาดกลาง จ านวนนักเรยีน ๕00-๑,๔๙๙ คน 

ขนาดใหญ่ จ านวนนักเรียน ๑,๕00-๒,๔๙๙ คน 

ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวนนักเรียน ๒,๕00 คน 

 ๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ ๑0 มิถุนายน ๒๕๖๕ (นักเรียนข้อ ๑.๓.๑-๑.๓.๖ สามารถนับซ  าได้) 

       ๑.๓.๑ นักเรียนปกติทั่วไป       จ านวน…………๑๘0……. คน 
       ๑.๓.๒ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนพิการเรียนร่วม) 
           จ านวน……………-…………. คน 

      ๑.๓.๓ นักเรียนด้อยโอกาส       จ านวน……………-…………. คน 
                ๑.๓.๔ นักเรียนประจ าพักนอน                                  จ านวน……………-…………. คน 

      ๑.๓.๕ นักเรียนออกกลางคัน        จ านวน……………-…………. คน 
      ๑.๓.๖ นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  

   จ านวน……………-…………. คน 
๑.๔ จ านวนบุคลากร จ าแนกเป็น 
      ๑.๔.๑ ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้อ านวยการ       จ านวน……………๑………. คน 

      รองผู้อ านวยการ              จ านวน……………๑………. คน 
       ๑.๔.๒ ข้าราชการครู        จ านวน……………๑0………. คน 

      ๑.๔.๓ ลูกจ้างประจ า        จ านวน……………๑…………. คน 
      ๑.๔.๔ พนักงานราชการ       จ านวน……………๑…………. คน 
      ๑.๔.๕ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาน สพฐ.)         จ านวน……………๑…………. คน 
      ๑.๔.๖ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาน รร.)      จ านวน……………๒…………. คน 
      ๑.๔.๗ ลูกจ้างชั่วคราว (งบประมาน อปท./หน่วยงานอื่น)   จ านวน……………-…………. คน 
      ๑.๔.๘ ครูชาวต่างชาติ        จ านวน……………-…………. คน 

 

 

 



 
 

ตอนที่ ๒ ประเด็นการติดตามการด าเนินงาน 

 จุดเน้นที่ ๑ เร่งแก้ปัญหากลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 
19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 1. จัดรูปแบบการเรียนการสอน การวัดผลปะเมินผลผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ 

ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่เหมาะสมกับนักเรียน 
   2.จัดหาอุปกรณ์การเรียน ให้นักเรียนที่ยากจนมีความขาดแคลน สามารถเรียนออนไลน์
ในการเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 
   3. ครูผู้สอนได้รับการอบรมพัฒนาการจัดท าสื่อการสอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 

2) ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ขาดแคลนงบประมาณท่ีเพียงพอ 
 2. ครูผู้สอนยังมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  

  3) ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน จัดหาสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้กับ 

ผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสในการเรียนเท่ากัน 
 
 จุดเน้นที่ 2 เสริมสร้างระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Flatform) 
  1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

โรงเรียนได้ด าเนินการต่างๆ ได้แก่  
1. ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ช ารุดให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทั งภายนอก 

และในห้องเรียน 
2. ติดตั งไฟส่องสว่าง พัดลมเพดานให้ทั่วถึงในห้องเรียน 
3. ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน ได้แก่ ตกแต่งก่ิงไม้ 
4. ติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิงบนอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
5. จัดท าป้ายเตือนหรือห้ามบริเวณแหล่งน  า 
6. จัดเวชภัณฑ์ยาที่จ าเป็นและห้องพยาบาลไว้บริการนักเรียน 
7. มีการสุ่มตรวจยาเสพติด  
8. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 
9. เข้าประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการใช้งาน Flatform  ในการ 

ด าเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจาก สพฐ. 
10. ประชุมชี แจงครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือทบทวนบทบาทและหน้าที่ของครู 

ในระบบ moe safety center ของโรงเรียน 
 
 



 
 

  2) ปัญหา/อุปสรรค 
 ครูบางส่วนยังสับสนในบทบาทหน้าที่ของตนเองตาม Flatform  ในระบบ moe  

safety center  
  3) ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ดูแลระบบและครูที่เก่ียวข้องตามบทบาทหน้าที่  
เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมากขึ น 
   
 จุดเน้นที่ 3 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐานเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ 
ที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบ 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนมีแนวทางในการป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบ 

       2. นักเรียนภาคบังคับจะได้รับการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบตามศักยภาพ และ
อิสรภาพ  ที่เขาต้องการจนจบการ ศึกษาภาคบังคับ 
       3. โรงเรียนท าการเฝ้าระวัง ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่ตกหล่น หรือออกกลางคัน 

     4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน เช่น กิจกรรมแนะ 
แนวอาชีพ 
      5. ครูได้ศึกษาและรายงานเขตพื นที่การ ศึกษาและการติดตามในแอพพลิเคชั่น “พาน้อง
กลับมาเรียน” 
  2) ปัญหา/อุปสรรค 
      1. ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติระดับพื นที่และงบประมาณในการด าเนินงาน ไม่
เพียงพอ 
      2. นักเรียนติดตามผู้ปกครองไปประกอบอาชีพระยะทางไกล 
      3. ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและมีความประสงค์ให้นักเรียนท างานเพ่ือดูแลครอบครัว 

3) ข้อเสนอแนะ 
   1. ให้ความรู้ความเข้าใจนักเรียน ผู้ปกครอง ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษา 
      2. หาแนวทางในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมอาชีพพิเศษให้กับนักเรียนเพ่ือหารายได้
ช่วยเหลือครอบครัว 
      3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน  
 
 จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะแลการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั งจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ให้เหมาะสมตามรอยผู้เรียน 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 1. พัฒนาหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน 

ลูกเสือเนตรนารี  
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง  
 3. มีส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ด้วย 

การเข้ารับการอบรมพัฒนาในหน่วยงานต่างๆ 



 
 

 4. จัดโครงการอบรมคุณธรรมให้กับผู้เรียน 
  2) ปัญหา/อุปสรรค 
   1. ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
   2. ขาดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
  3) ข้อเสนอแนะ 
   1. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดเน้นที่ 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื นที่เป็นฐาน พร้อมกับการส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการให้ความรู้ด้านการวางแผน และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหา
หนี สินครู 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
  ๑.๑ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมเป็นประจ าทุกปีงบประมาณทั งในรูปแบบ Online และ อบรมเชิงปฏิบัติการ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มี
การจัดการอบรมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี  เช่น 
   ๑.๑.๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า ข้อมูลส่วนตัวและเอกสารในรูปแบบออนไลน์ตาม
เกณฑ์การประเมิน ว๙/๖๔ ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 

                
 
   ๑.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ 
การอบรม ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
ตัวอย่างการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม Active Leaning 

 



 
 

  ๑.๒ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลส่งเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ให้แก่คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี  เช่น 
   ๑.๒.๑ จัดอบรมการสร้างสื่อ เช่น โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ,สร้างสื่อ Power point ,การ
สร้างสื่อในโปรแกรม Canva เป็นต้น 

 
 

  ๑.๓ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลได้ประชาสัมพันธ์และการวางแผนและการสร้างวินัยด้าน
การเงินและการออมเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี สินครู 
   ๑.๓.๑ โรงเรียนประชาสัมพันธ์หนังสือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปบริหารจัดการการเงิน ต่อไป 

 
หนังสือแจ้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” 

 

 
ตัวอย่างการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร  

“ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” 



 
 

  ๒) ปัญหา อุปสรรค 
   ๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่าน ไม่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน ได้ด้วยตัวเอง จึงเกิดการช่วยเหลือเกื อกูลกันในหมู่คณะ 
   ๒.๒ ปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนบางรายไม่มีอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาง
โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดย จัดหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตจากทางโรงเรียนให้นักเรียนใช้เรียนและทบทวน
หลังจากท่ีครูสอนได้  
  ๓) ข้อเสนอแนะ 
   ส ารวจความต้องการสื่อและเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และจัดหาให้ครบถ้วน 

 
จุดเน้นที่ 6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนทีส่วนร่วมและมี

ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดประเมินผลใน
ชั นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
1. ครูผู้สอนสามารถกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ได้ 

        2. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะการคิด และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
ได้ 
  2) ปัญหา/อุปสรรค 
      1. ครูผู้สอนอาจยังใช้รูปแบบวิธการสอนแบบเดิมที่เน้นการบรรยายมากกว่า 
       2. ขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์  ที่ใช้ในการสอนแบบ Active Learning 
      3.  ขาดการน าเสนอผลงานนวัตกรรม และการสร้างเครื่อข่าย 

 3) ข้อเสนอแนะ 
1. ครูผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active  

Learning อย่างสม่ าเสมอเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 
        2. ให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
Active Learning เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  

       3.  ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนผ่าน ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning อย่างต่อเนื่อง 

 
จุดเน้นที่ 7 ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื นที่สูง ห่างไกลและถิ่น

ทุรกันดาร 
 - โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั งอยู่ในเขตพื นที่ปกติ จึงไม่มีนักเรียนประจ าพักเรียน  
 
จุดเน้นที่ 8 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพ่ือการเรียนรู้ทุกระดับ 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
   ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ในลักษณะบูรณาการไปกับการจัดการเรียนรู้
แบบ Digital  Learning  ส่งเสริมให้นักเรียนหาความรู้เพ่ิมเติมจาก  Website ต่างๆ  เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนรู้



 
 

ของตนเอง และการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ในทุกๆ รายวิชาและทุกๆ ระดับชั น นักเรียนมีประสิทธิภาพในการ
สืบค้นข้อมูลที่ดีขึ น 

๒) ปัญหา/อุปสรรค 
   การบริหารการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน พบว่า ยังขาด
ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อุปกรณ์ ฮาร์ตแวร์ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบร้อย
เปอร์เซ็นของนักเรียน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
  3) ข้อเสนอแนะ 
   1. จัดหางบประมาณมาณ และอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้   
   2. จัดการอบรมให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร 
 

จุดเน้นที่ 9  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พื นที่เป็นฐานเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลให้กับส านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

1) ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 
  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมีแนวการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ดังนี  

 

ร่วมประชุม วางแผน การจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

๑. พัฒนาบุคลากร ทีมงานในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ 
การกระจายอ านาจ  

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและซุมชน โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัด 
การศึกษาให้เข้าใจในหลักการและวิธีการของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารใหม่ต้องกระจายอ านาจ การ
ตัดสินใจ ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเช่น ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา 
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การจัดท าหลักสูตรและติดตามผลการศึกษา เป็นต้น 

๓.ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยองค์คณะบุคคล เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรม 



 
 

ศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู  และการมีส่วนร่วมของประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมตัวแทน
นักเรียน เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 

         ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมตัวแทนนักเรียน เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษา 
๔. ให้ความส าคัญกับครูผู้สอนในการตัดสินใจหรือร่วมคิดในเรื่องการจัดการเรียนการ 

สอน 

จัด PLC แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า เป็นผู้น าอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นผู้บริหาร 

มืออาชีพ มีความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นนักประสานในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
รวมทั งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  

เข้าร่วมงานประเพณีกับร่วมกับชุมชน 
๒)  ปัญหา อุปสรรค 
 - 
๓)  ข้อเสนอแนะ 

ส ารวจความต้องการของผู้เรียน ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านอาคารสถานที่  
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ น 
 
 



 
 

นโยบาย สพฐ.เรื่อง พระบรมราโชวาท ร.10 สู่การปฏิบัติ 
1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

1. เรื่องการมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

 โดยสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเหตุการณ์บ้านเมือง  

 สร้างทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

 ไม่ก่อเหตุร้ายหรือสร้างปัญหาความวุ่นวานให้กับบ้านเมือง 

 สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ 

 ยึดมั่นปฏิบัติตนในหลักศาสนา  โดยท าแต่สิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนใน
สังคม 

 -ปลุกจิตส านึกในการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 สร้างความรักความเอื ออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 

2. มีพื นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 

 ปลุกจิตส านึกให้รู้จักการสร้างปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื นฐานของการด ารงชีวิต    เพ่ือ
สร้างความมั่นคง    ในการด ารงชีวิต 

 สร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติตนที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อ
สังคมอย่างไร 

 ชี ให้เห็นให้เข้าใจสิ่งที่ผิด-สิ่งที่ชอบ-สิ่งที่ชั่ว-และสิ่งที่ด ี

 รู้จักการปฏิเสธที่กระท าแล้วเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นสิ่งที่ชั่วไปควรกระท าเช่นนั น
อีก 

 ช่วยกันสร้างค าแนะน าในการปฏิบัติตนที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้คนใน
ชาติมีคนที่ดีมากขึ น 

3. มีงานท า – มีอาชีพ 

 การอบรม การฝึกความอดทน การให้ความรู้ความเข้าใจ  การหาประสบการณ์
ในการสร้างอาชีพ 

 ฝึกเด็กให้รักงาน  เรียนรู้งาน สร้างความอดทน ขยันขันแข็ง  สู้งาน เพ่ือให้งาน
ส าเร็จ 

 การสร้างความเข้าใจกับเด็กว่าทุกคนเกิดมาต้องท างาน เพราะทุกคนในชาติเป็น
ก าลังและเป็นตัวขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจดีในภายภาคหน้า ตลอดจนสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม 

 สร้างหลักสูตรเพ่ือฝึกฝนให้เด็กรู้จักท างาน  รู้จักทักษะและกระบวนการในการ
สร้างงานเพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ือความมั่นคงในชีวิต 

 รู้จักสร้างความรู้ สู่อาชีพที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้จากโลกโซเชียลเพ่ือไปสู่การ
สร้างอาชีพที่หลากหลาย     

4. เป็นผลเมืองที่ดี 
 สร้างเด็กให้เป็นคนดีเพื่อโตขึ นจะเป็นพลเมืองดีเพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า

ต่อไป 



 
 

 สร้างครอบครัวที่เป็นมิตรเพ่ือชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า 

 ฝึกการท างานอาสาสมัครเพ่ืออุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  2) ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดปัจจัยพื นฐานในการด าเนินงาน 

2. ไม่มีเวลาในการด าเนินงานเนื่องจากมีภาระงานมาก 

3. เด็กขาดความรักความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง 

4. เด็กบางคนขาดจิตส านึกในหน้าที่ของตนเอง 

5. เด็กหลายคนต้องใช้เวลาขัดเกลานิสัยเป็นจ านวนมาก 

6. เด็กหลายคนขาดการชี แนะแนวทางท่ีดีจากผู้ปกครอง 

7. เด็กหลายคนใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์ หมกมุ่นกับการเล่นเกม 

 3) ข้อเสนอแนะ 
1. ให้เด็กได้เรียนรู้กับชีวิตจริงจากละคร หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดเสมือนจริงจากทีวี ละคร หรือ

สื่อโซเชียล 

2. ให้เด็กฝึกปฏิบัติพร้อม ๆกับการเรียนรู้ การด าเนินชิวิตแต่ละก้าวอย่างมั่นใจว่าสิ่งที่ท า
นั นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

3. สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ โดยให้เด็กเรียนรู้ชีวิตจริง จากโลกเสมือนจริง ก่อนที่จะเกิด
เหตุการณ์ร้ายๆก่อน 

4. สร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กรู้จักพูด ก่อนคิด ก่อนท า ก่อนที่จะเกิดการผิดพลาด
ที่แก้ไขไม่ได้ 

 
นโยบาย สพฐ.เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย 

       2. โรงเรียนได้ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศประชาธิปไตย โดยการจัดบรรยากาศและสิ่ง
แวด ล้อมภายในโรงเรียนให้ดี 
       3. โรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยให้สอดแทรก
อย่างสม่ า เสมอทั งในห้องเรียน  และนอกห้องเรียน 
       4. โรงเรียนได้ส่งเสริมการประชาธิปไตยในโรงเรียน เช่น การเลือกประธานนักเรียนและ
การร่วมแสดงออกทางความคิกเห็นทางประชาธิปไตย 
  2) ปัญหา/อุปสรรค 
   - 

 3) ข้อเสนอแนะ – 
 
 
 
 
 



 
 

นโยบาย สพฐ.เรื่อง โรงเรียนคุณภาพ 
1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

   1.ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
2.ติดตั งโทรทัศน์ทุกห้องเรียนเพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจและ 

ทันสมัย 
3.เพ่ิมศักยภาพของอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกสถานที่  ให้นักเรียนสามารถสืค้น และ 

เรียนรู้ได้ทุกที่ และทุกเวลา 
  2) ปัญหา/อุปสรรค 

1. มีบุคลากรไม่ครบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน มีไม่เพียงพอ 

 3) ข้อเสนอแนะ 
  1. จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 
  2. จัดหางบประมาณพ่ือสนับสนุน จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
นโยบาย สพฐ.เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา O-NET 

1) ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
1. จัดการติดความรู้เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ชั น ม.3  และ ม.6  

ยกผลสัมฤทธิ์ของ o-net 
      2. นักเรียนได้รับความรู้ และมีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนที่ดี 

  2) ปัญหา/อุปสรรค 
         1.  ผลการสอบ o-net ยังไม่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ 3 
         2. นักเรียนไมเห็นถึงความส าคัญของการสอบ o-net 

 3) ข้อเสนอแนะ 
  1. สร้างความตระหนักในการเรียน และการสอบโอเน็ตให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
  

ตอนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 1.1 เรื่อง ทายาทหม่อนไหมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.2 วิธีการด าเนินงาน/ขั้นตอน 

กระบวนการด าเนินงานโครงการ “ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีขั นตอน ดังนี   
ขั้นที่ 1 P: วางแผน  
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันประชุมวางแผนก าหนดหัวข้อท าโครงการการด าเนิน 

โครงการ  
ขั้นที่ 2 D: ปฏิบัติตามแผน  
1) นักเรียนด าเนินการปลูกต้นหม่อน ฝึกปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บผลผลิต การขยายพันธุ์  

และด าเนินการเลี ยงดูแลหนอนไหม  
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในชื่อ “หน่วยทายาท 

หม่อนไหม”  
3) นักเรียนน าผลผลิตจากต้นหม่อนและหนอนไหมมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 



 
 

ขั้นที่ 3 C: ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันท าแบบประเมินโครงการในรูปแบบการตอบ 

แบบสอบถามและการให้สัมภาษณ์เพ่ือประเมินผลการจัดท าโครงการ  
ขั้นที่ 4 A: ปรับปรุงแก้ไข  
น าผลการประเมินมาพัฒนาแผน เพื่อความส าเร็จในการท าโครงการในปีต่อๆไป 
 

 
แผนภาพแสดงกระบวนการด าเนินงานโครงการ “ทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 
1.3 ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

1. นักเรียนสามารถปลูกต้นหม่อน เลี ยงไหม และสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างๆ 
หม่อนไหม เช่น เส้นไหม ชาใบหม่อน แยมมัลเบอร์รี่  น  ามัลเบอร์รี่  สบู่โปรตีนไหม  

3. โรงเรียนได้หน่วยบูรณาการที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ซึ่งบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในชื่อ“ทายาทหม่อนไหม” 

     4. นักเรียนร้อยละ 100 มีทักษะพื นฐานทางอาชีพ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ โดยมีความรู้ ความ 
เข้าใจ และสามารถแปรรูปผลหม่อน และโปรตีนไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมขึ นได้ และน าความรู้และทักษะ
อาชีพดังกล่าวไปประกอบเป็นอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่  
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและโปรตีนจากรังไหม  
2. นักเรียนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และการ 

ด ารงชีวิต  
3. ผู้บริหารและครูได้น าหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอนด้านอาชีพและการประกอบการ  

ชุมชน เป็นประโยชน์จริงต่อนักเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน และได้บูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในชื่อ  
“หน่วยทายาทหม่อนไหม”จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน  
 
 
 
       
 
 
 
 
 



 
 

1.4 หลักฐานและภาพประกอบ 
โครงการศึกษาดูงาน และอบรมโครงการทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติหนองคาย 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการอบรมทายาทหม่อนไหม ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ณ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล  

 

 

 

 
 



 
 

ผลงานที่เกิดกับนักเรียนในการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ 

ระดับเขต ปีการศึกษา 2564 

เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์ศรีชา  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทไหมหลีบ  ระดับมัธยม การแข่งขัน
และประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจ าปี 2564 

 
 

เด็กหญิงจีรนันท์   จิตมาศ   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ประเภทไหมหลีบ  ระดับมัธยม การแข่งขัน
และประกวดเส้นไหม  ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจ าปี 2564 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์ศรีชา  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและ
ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจ าปี 2564 

 

 
 
 

เด็กหญิงจีรนันท์   จิตมาศ   ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทไหมน้อย ระดับมัธยม การแข่งขันและ
ประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับเขต ประจ าปี 2564 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ผลงานที่เกิดกับนักเรียนในการแข่งขันสาวไหมด้วยมือ 

ระดับภาค 

 

 
 
 

ระดับเขต 
 

 
 

 

                                                                  
ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน 

               (นางสาวอุมาพร   แข่งขัน) 
      ต าแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ช านาญการพิเศษ 
          หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน 081-4068385 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 


