


 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เขตตรวจราชการที่ 17 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์  แก้วมณี) 
------------------------ 

ค าชี้แจง 1. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน/สถานศึกษาที่รับการตรวจราชการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
                  โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนหรือสนองตอบการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ (รอบที่ 2)  
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกรอกข้อมูลตามหัวข้อด้านล่างให้ครบถ้วน ได้ใจความ 
                ตามประเด็นและสั้น ๆ โดยสรุป 
   2. ส่งข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ/ส านักงานศึกษาธิการภาค ก่อนวันลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 3 วัน
        

 
ชื่อหน่วยรับตรวจ (หน่วยงาน/สถานศึกษา)   ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  

 

- ข้อมูลพื้นฐาน 
 ที่ตัง้  219  หมู่ 1  ต าบลทุ่งเสลี่ยม  อ าเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  64150    
 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย       
 เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6   
 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งหมด 86 คน 
 จ านวนนักเรียน    ทั้งหมด 1,567 คน 

 

- การด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    1. การตรวจราชการกรณปีกติ (รอบที่ 2) 
 1.1  ด้านความม่ันคง 
  1.1.1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมี
คุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
โรงเรียนไดก้ าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาดให้สอดคล้องกับ 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดให้แก่ ครู 
บุคลากรในสถานศึกษา จัดท าข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างการบริหารงานลูกเสือและยุวกาชาดในสถานศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและ ทันสมัย จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิต
สาธารณะ กจิกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามค าปฏิญาณของลูกเสือและยุวกาชาด จนท าให้ผู้เรียนมี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัยที่ดีขึ้น นอกจากนั้น
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความมั่นคงให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนี้ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๓ 
ส ำหรับหน่วยงำน/สถำนศึกษำ 



หน้า ๒ 
 

 (1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมือง  ยึดมั่นใน
ศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน โรงเรียนจัดกิจกรรม
หน้าเสาธงในทุกเช้า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาท าความดีและบ าเพ็ญประโยชน์       
ในวันส าคัญต่าง ๆ นักเรียนร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่โรงเรียนหรือ
หน่วยงานภายนอกจัดขึ้น การประกอบพิธีสวนสนามของลูกเสือและยุวกาชาด ท าให้นักเรียนเกิดความรักในชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งโรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน 
การร่วมรณรงค์การเลือกตั้งกับหน่วยงานภายนอก บูรณาการในวิชาหน้าที่พลเมือง การรับการอบรมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 (2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม โรงเรียนเน้นในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน
เพ่ือสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียนโดยจัดค่ายคุณธรรม การท ากิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ 
ของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือจิตอาสา (ลูกเสือจิตอาสากิจกรรมเกี่ยวข้าวแปลงนาบุญ ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด) 
นักเรียนจิตอาสา การท าสมุดบันทึกความดี การเข้าร่วมโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และอ่ืนๆ ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  

 (3) มีงานท า มีอาชีพ ให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ ส่งเสริมในการสร้างอาชีพให้แก่
นักเรียน มีการจัดกิจกรรมและหลักสูตรที่หลากหลาย ท าให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ และหาเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้ บูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

 (4) เป็นพลเมืองดี โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสท าหน้าทีเ่ป็นพลเมืองดี ส่งเสริมการมี
น้ าใจ มีความเอ้ืออาทร ท างานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น ลูกเสือจิตอาสา นักเรียนจิตอาสา รด.จิตอาสา 
การท าสมุดบันทึกความดี ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด และสร้างชื่อเสียง
ให้กับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- คุณครูขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและความตระหนักในกิจกรรมลูกเสือ 

ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
- การส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความ

เป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลา ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้ในช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ ได ้  

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- การอบรมและสร้างความรู้ในกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด สร้างความตระหนักให้กับครูและนักเรียน 
- ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  - งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมในการอบรมผู้ก ากับ 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย 
หรือไม่ อย่างไร) 
 - นวัตกรรม 6 เส้นทางสูเ่ป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน ใน “การสร้างคนด ีมีพ้ืนฐานความพอเพียงและทักษะ
อาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูส่ากล” ซึ่งท าให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองใหเ้ป็นคนดีอย่างเป็นระบบ  
 - โรงเรียนเป็นโรงเรยีนศูนย์ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - โรงเรียนเป็นโรงเรยีนต้นแบบคุณธรรม 
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1.2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ (Up 
skill)  และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษาได้จัดให้หลักสูตรที่มีการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะ

ใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน จนท าให้เกิดทักษะดังกล่าวมากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพ ผู้เรียน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร รายวิชา IS รายวิชาวิทยาการค านวณ รายวิชาการออกแบบและ
เทคโนโลยี 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สถานศึกษาแบ่งชั่วโมงการเรียนรู้ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เป็น
กิจกรรมย่อย ๆ  ดังนี้ กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลศิ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นมนุษย์ กิจกรรม
พัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือให้ทุกกิจกรรมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) 
และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขันของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 
กิจกรรม การเพิ่มพูนทักษะ 

(Re-skill) 
พัฒนาทักษะ 
(Up skill) 

การเรียนรู้ทักษะใหม่ 
(New skills) 

หมายเหต ุ

ชุมนุม     
แนะแนว     
ลูกเสือ     
ยุวกาชาด     
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์     
นักศึกษาวิชาทหาร     
พัฒนาศักยภาพ     
ก าจัดจุดอ่อน     
ส่งเสริมความเป็นเลิศ     
พัฒนาทักษะอาชีพ     
ส่งเสริมความเป็นมนุษย์     
IS, วิทยาการค านวณ     
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 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมอาชีพเพ่ือใช้ในชีวิตประจ า วัน ขาดครู และ

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่สอนอาชีพเพ่ือพัฒนารายได้ 
- การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณที่ไม่ต่อเนื่อง 

และไม่เพียงพอ 
- กิจกรรมก าจัดจุดอ่อน, ส่งเสริมความเป็นเลิศ, ทักษะอาชีพ และส่งเสริมความเป็นมนุษย์ เป็น

กิจกรรมที่ปรับรูปแบบมาจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนอาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การจัดกิจกรรม

ดังกล่าว ไมส่ามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องด้วยเป็นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 - ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม/วัตถุประสงค์/เป้าหมายของกิจกรรม 
 - ปรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะออนไลน์  

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 -ไม่มี- 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 จุดเด่น ในทุกกิจกรรมเป็นกิจกรรมการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการ
เรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา
นักเรียนด้านความรู ้แต่ยังมีกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนด้านการเปน็คนดีอย่างมีระบบด้วยเชน่กัน 
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 1.2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมี
อาชีพและมีงานท า 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษาได้ด าเนินการการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมี

อาชีพและมีงานท า โดยเริ่มจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดยร่วมมือกันในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและท า MOU ในการจัดการศึกษาร่วมกัน ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2559 ได้เปิดแผนการเรียนทวิศึกษา สาขาบัญชี  
ปีการศึกษา 2560 ได้เปิดแผนการเรียนทวิศึกษา สาขาบัญชี และช่างยนต์ 
ปีการศึกษา 2562 ได้เปิดแผนการเรียนทวิศึกษา สาขาช่างยนต์ และช่างไฟฟ้า 
ปีการศึกษา 2563 ได้เปิดแผนการเรียนทวิศึกษา สาขาช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า และคหกรรม 

ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรทวิศึกษาทั้งประเทศ ท าให้มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา สถานศึกษาได้ปรับหลักสูตรการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย และสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเปิดแผนการเรียนที่สอดรับกับความสนใจของผู้เรียน, ชุมชน และการมีงานท า ซึ่งมี
แผนการเรียนที่เปิด ดังนี้  

1. แผนการเรียน “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) 
2. แผนการเรียน “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (PRE-EN)” ร่วมกับ PIM 
3. แผนการเรียน “ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ (ENG FOR BIZ)” ร่วมกับ PIM 
4. แผนการเรียน “ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ (CHI FOR BIZ)” ร่วมกับ PIM 
5. แผนการเรียน “นวัตกรรมการจัดการเกษตร (I-AGRI)”ร่วมกับ PIM 
6. แผนการเรียน “คหกรรม (HOME ECO)” 
7. แผนการเรียน “ศิลปศึกษา (ART EDU)” 
8. แผนการเรียน “การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (NEW BIZ)” ร่วมกับ PIM 
9. แผนการเรียน “อุตสาหกรรมการบริการ (TOUR)” ร่วมกับ PIM 
10. แผนการเรียน “ห้องเรียนอาชีพ (CAREER)” ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ 
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 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- สอศ.ปรับเปลี่ยนหลักสูตรทวิศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ซึ่งไม่สามารถจัดการศึกษาแบทวิศึกษาได้

ต่อเนื่อง  
- สถานศึกษามีบุคลากร ด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ เพ่ือรองรับการให้ค าปรึกษากับนักเรียน 
- งบประมาณที่สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาไม่มีความต่อเนื่องในการดูแลนักเรียนได้

ตลอดหลักสูตร (3 ปี) 
- การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้นักเรียนที่

เลือกแผนการเรียนเหล่านี้ประสบในด้านการฝึกทักษะ เนื่องด้วยรายวิชาที่เรียนจะเป็นรายวิชาที่เน้นทักษะการ
ปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติจริง 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- ในปีการศึกษา 2564 สถานศึกษาได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยไม่มีการจัดการศึกษาแบบทวิ

ศึกษาแต่ปรับเป็น “แผนการเรียน” ที่เน้นอาชีพ และแผน“ห้องเรียนอาชีพ” ซึ่งเป็นแผนการเรียนที่สอดรับ
ความต้องการและภาวะการมีงานท าของนักเรียน คือ แผนการเรียน “คหกรรม (HOME ECO)” และแผนการ
เรียน “ห้องเรียนอาชีพ (CAREER)” 

- ปรับครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษา ท าหน้าที่ครูแนะแนวในสถานศึกษา 
- ปรับแผนงาน/โครงการฯ งบประมาณเพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อผู้เรียนให้

สามารถได้ฝึกปฏิบัติ 
- ปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ (จัดชุดฝึกให้นักเรียนได้ฝึกที่บ้าน) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ฯ 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
- ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

จุดแข็ง  
- สถานศึกษาได้จัดท าหลักสูตรที่หลากหลาย เพ่ือรองรับภาวะการมีงานท าของนักเรียนและความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
- สถานศึกษาท า MOU ร่วมกับสถาบัน/หน่วยงานในการจัดการศึกษา 
- นักเรียนที่ส าเร็จหลักสูตรสามารถเลือกประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในสาขาที่สนใจ และมีแหล่ง

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
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 1.2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี (ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย) 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.............................................................................................................................................................................................................  

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
..................................................................................................................................................... .........................  

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................................................. 
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  1.2.4  การขับเคลื่อนศนูย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
(ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย) 
 
  ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.............................................................................................................................................................................................................  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
..............................................................................................................................................................................  

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................................................. 
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 1.3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 1.3.1  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษาได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้พัฒนาด้านทักษะผู้เรียน มี
หลักสูตร รายวิชาที่หลากหลาย มีการบูรณาเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยปรับเน้นกระบวนการ
เรียนการสอนให้ใช้การเรียนรู้แบบ Active learning รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยปรับ
แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมทั้งน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เชน่ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ รายวิชา IS รายวิชาวิทยาการค านวน เพ่ือเพ่ิมทักษะต่างของ
ผู้เรียน 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 
- การพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ยังไม่สามารถบูรณาการครอบคลุมได้ทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้  
- ครูผู้สอนมีภาระงานอ่ืน ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- อบรม/พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ฝึกการพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน โดยบูรณาการครอบคลุมได้ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
  - ครู ปรับรูปแบบการจัดการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะของผู้เรียน 

- นักเรียน ฝึกฝนและปรับวิธีการเรียนรู้ 
- ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล 
- ผู้บริหาร ให้ความส าคัญและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย ประสานผู้ปกครองและชุมชน 
- ชุมชน มีส่วนร่วมในการประเมินผลนักเรียนและการจัดการศึกษาของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 



หน้า ๑๒ 
 

 1.3.2  การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย   
สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยการพัฒนาครูให้
มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google 
Classroom เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้สามารถใช้ห้องเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรม “Teacher teaching Kru” ให้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีโอกาสเรียนรู้กับครู
ชาวต่างชาติเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและในการจัดการเรียนการสอน  

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษายังไม่เสถียรท าให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ประสบปัญหา

เรื่องของสัญญาณที่ไม่เสียร  
- ผู้เรียนบางส่วนไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่ใช่ในการเรียนการสอน เช่น โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน      

แท็บเล็ท หรืออินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนออนไลน์ 
- ครูมีภาระงานอ่ืน การจัดอบรมพัฒนาครูมักมีปัญหาช่วงเวลาที่เหมาะสม  
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- ครูเพ่ิมการใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Line, Facebook, Messenger, TikTok เป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารและน าเสนอบทเรียน 
- ครูใช้ แอปพลิเคชั่น Line เป็นพื้นฐานในการสื่อสารและน าเสนอบทเรียนกับผู้เรียนที่ไม่มีความพร้อม

ด้านเครือ่งมือเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่จ ากัดเวลา 
- สถานศึกษาต้องวางแผนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม  

4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ 
- จุดแข็งเรื่องการด าเนินการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
คือสถานศึกษามีวิทยากรที่ให้ความรู้โดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง และครูมีความตื่นตัวพร้อมปรับการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบออนไลน์ 

- ครูส่วนมากใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวซึ่งเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างคล่องตัว 
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 1.3.3  หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 สถานศึกษาได้มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยท าหลักสูตรเสริม (อิงสมรรถนะ) 
เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของหลักสูตรแกนกลำง 2551
บูรณาผ่านกิจกรรมพัฒนทักษะอาชีพ รายวิชา IS  ซึ่งเป็นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ดี โดย
บูรณาผ่านรายวิชา IS 1 – 3 เพ่ือให้เตรียมความพร้อมในการปรับการเรียนเป็นฐานสมรรถนะใน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการเรียนรู้ ด้านการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร มีทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ผู้เรียนมีสมรรถนะการท างานและอาชีพ เป็นผู้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ สามารถท างานอย่างเป็นระบบ และ
เป็นทีมได้ มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบต่อการท างานและสังคม ท างานอย่างมีผลิตภาพ และเป็นผู้ประกอบการได้ 
ผู้เรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป และสามารถประกอบอาชีพได้ 

นอกจากนั้นยังจัดการบูรณาการผ่านกิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมยุวกาชาด 
กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ซึ่งในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ จะเป็นชั่วโมงที่โรงเรียน
ทั่วไปจะเป็นชั่วโมง Homeroom สถานศึกษาได้ปรับให้เป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยฝึกการแนะน าตัว 
(รู้จักตนเอง) การตั้งเป้าหมายของชีวิต การเลือกอาชีพ การฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ และการฝึกการสนทนา
ภาษาอังกฤษภาคเรียนละ 10 ประโยค 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางยังไม่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการ

ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น  
- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเริ่มบูรณาการเข้าร่วมกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้

ของสถานศึกษาในทุก ๆ กิจกรรม เพ่ือให้เกิดความคุ้นชิน 
- จัดอบรมพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้ในการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 จุดเด่นของสถานศึกษาด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ คือ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความหลากหลาย
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน และมีหลักสูตรเสริม (อิงสมรรถนะ) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะวิชาชีพโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการเวลาที่ดี โดยการบูรณาการหลักสูตรฐาน
สมรรถนะกับรายวิชา IS และกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 
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1.4   ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1.4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษาใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้าน

การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ในส่วนของการสร้างอีเมล์ภายใน
องค์กร (obec.moe.go.th) ให้กับครูผู้สอนและนักเรียนทุกคน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
ครูผู้สอนใช้ G Suite for Education (Google Applications) ในการจัดกิจกรรมการสอน โดยข้อดีของการใช้อีเมล์
ภายในองค์กร คือ ท าให้ครูผู้สอน และ นักเรียน ใช้งาน Google Classroom ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
ได้อย่างหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น  เช่น สามารถสอนแบบประชุมออนไลน์ ทาง Google Meet ซึ่งอยู่ในห้องเรียน
ออนไลน์ ท าให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน  การน าเข้าคะแนนสอบจากแบบฟอร์มแบบทดสอบเข้าไปยังส่วนเก็บ
คะแนนภายในห้อง Google Classroom ได้โดยตรง เป็นต้น 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาที่พบในการใช้งานอีเมล์องค์กร คือ การสร้างอีเมล์ภายในองค์กรให้กับนักเรียนที่ย้ายจาก

สถานศึกษาอ่ืน และนักเรียนจ าอีเมล์หรือรหัสผ่านไม่ได้  ซึ่งในกรณีนี้ ผู้ดูแลระบบในโรงเรียนไม่สามารถเข้าไป
ดูข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลได้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถใช้งานอีเมล์ขององค์กรได้ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน 
Google Classroom ได้ในบางส่วน 

- แพลตฟอร์มยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างไม่เต็มที ่
- ครผูู้สอนและบุคลากรยังขาดความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี 
- ระบบอินเทอร์เน็ตยังไม่เสถียร และไม่ครอบคลุม 
- ผู้ใช้ขาดสื่อ อุปกรณ์ในการเข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้   

3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- นักเรียนที่ใช้อีเมล์ภายนอกองค์กร ต้องแจ้งข้อมูลให้กับครูผู้สอนทราบ เพ่ือให้ครูผู้สอนมอบหมาย

งานทดแทนในกรณีท่ีนักเรียนซึ่งใช้เมล์ภายนอกองค์กรไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 
- โรงเรียนได้มีการอบรมทักษะการใช้งาน Google Classroom ให้กับครูผู้สอน เพ่ือให้มีทักษะในการ

ใช้งาน น าไปสร้างห้องเรียนออนไลน์ และจัดกิจกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 จุดแข็ง สถานศึกษาได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และพัฒนาครูผู้สอนด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
โดยเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สะดวกทั้งต่อผู้เรียนและครูผู้สอน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก บริษัท 
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในการติดตั้งจุดปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน และแจกซิมฟรีส าหรับ
ใช้ในการเรียนการสอน 
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 1.4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย) 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย

.............................................................................................................................................................................................................  
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

..................................................................................................................................................... .........................  
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................................................. 
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 1.4.3  การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย  
สถานศึกษาได้สนับสนุนการเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ด้วยการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) เป็นแผนการ
ศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล โดยมีแผนระยะยาวและระยะสั้น โดยปกติจะเป็นแผน
ระยะ 1 ปี  และมีการทบทวนทุกภาคเรี ยน จั ดท า  IIP แผนการสอนเฉพาะบุคคล ( Individual 
Implementation Plan) เป็นแผนการสอนจัดขึ้นเฉพาะเจาะจงส าหรับนักเรียนรายนั้น เพ่ือช่วยให้นักเรียน
บรรลุจุดประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP มีการจัดหาจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งการ
รายงานผลในระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (SET) 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการรู้จัด คัดกรอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่าน
กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน การรายผลผ่านระบบ scan tool 4.0 รวมทั้งการรายผลต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความช่วยเหลือ เช่น กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (สสศ.) ทุนนักเรียนยากจน ทุนปัจจัยพ้ืนฐาน รวมทั้งทุน
กู้ยิมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ส าหรับนักเรียนพิการและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบในทุก ๆ ด้าน สถานศึกษาประสานงานกับ
หน่วยงาน/องค์กรภายนอกเข้ามาสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนส าหรับการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
นักเรยีนกลุ่มดังกล่าว 

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- สถานศึกษาขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนส าหรับคนพิการฯ 
- ผู้เรียนไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยหรือที่ศูนย์การศึกษาพิเศษได้ เนื่องจากข้อจ ากัดด้านสุขภาพ 

ด้านการเดินทาง เป็นต้น 
- โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่บริการไม่มีนักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- พัฒนา/ส่งเสริม/อบรมครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนส าหรับคนพิการฯ 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 จุดแข็ง  

- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ข้มแข็ง 
- โรงเรียนมีครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ครูที่จบการศึกษาพิเศษ และครูที่ผ่านการอบรมด้านการคัดกรอง

นักเรียนพิการเรียนร่วม 
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 1.4.4  ความปลอดภัยของผู้เรียน 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษามีการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภยัของผู้เรียน ดังนี้ 
 1.1 โรงเรียนด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ “สถานศึกษาปลอดภัย”ก าหนดแผนงาน โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา ก าหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ด าเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และส่งเสริมกา รมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

   

   

1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยก าหนดบทบาท  

1. หน้าที่ของผู้บริหารและครูผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ  ได้ก าหนดกลยุทธ์ซึ่งผ่านการวิเคราะห์
สารสนเทศและผลการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน โดยโรงเรียนได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน  6 เส้นทางสู่เป้าหมายการ
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พัฒนาโรงเรียน ในการสร้างคนดี มีพื้นฐานความพอเพียงและทักษะอาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่สากล ไว้ดังนี้ 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 2. พัฒนานักเรียนให้ เป็น
คนดีบนความพอเพียงและมีทักษะชีวิตอย่างเป็นระบบ 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีงานท า 4. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  6. ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย มีส่วนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านพฤติกรรมให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต เป็นส่วน
หนึ่งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
รู้จักจัดการกับปัญหา สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถส าเร็จการศึกษาโดยไม่ออกกลางคัน เป็น
เป้าหมายสูงสุด ซึ่งเป็นหน้าที่หลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
ในรูปแบบการบริหาร SALIAM Model และนวัตกรรม OCOP โดยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบชัดเจน ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
และพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. การติดตามความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงเรียนได้จัดท าคู่มือ
เฝ้าระวัง ติดตาม และแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิดในโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ มีการ
จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในสถานการณ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อเตรียมความพร้อมของครู บุคลากรและนักเรียน 

 

   

1.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา 

โรงเรียนด าเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 
มีมาตรการความปลอดภัยที่หลากหลาย  มีการส ารวจจุดเสี่ยงและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันภัยอย่างมี
แหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา  
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 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจท าให้ครูและนักเรียนรู้สึก

เคร่งเครียดท าให้เกิดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิต ภาระงานที่เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนวิธีสอน และความไม่
คุ้นเคยกับรูปแบบการสอนใหม่ๆ  

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- บูรณาการภาระงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในแต่ละรายวิชาเข้าด้วยกันเพ่ือลดภาระงานและการบ้าน และ

กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะ Active learning ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น 
      - การจัดฝึกอบรมครูเพ่ือเตรียมรับมือกบัสถานการณ์ไม่คาดฝันในอนาคต เตรียมแผนส ารองส าหรับการสอน
ออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะความรู้ด้านไอที ทักษะด้านดิจิทัล (digital literacy) และทักษะ
การสอนที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child - Centred teaching skills) รวมถึงการสร้างชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างครู แบ่งปันเคล็ดลับ วิธีการสอนใหม่ๆ ให้แก่กัน ทั้งในระดับโรงเรียน จังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 -ไม่มี- 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
 โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือในรูปแบบการบริหาร SALIAM Model และ
นวัตกรรม OCOP และโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือ ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับ
เขตพ้ืนที่ 

    

 

 

 

 



หน้า ๒๓ 
 

 1.4.5  การศึกษาตลอดชีวิต 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
โรงเรียนจัดกระบวนการทางการศึกษาให้กับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนและพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง เพ่ือสนองต่อความต้องการและการปรับตัวของให้รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของบริบทสังคมโลก โดยจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการเรียนที่หลากหลาย ให้นักเรียน
ได้เลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถน าความรู้หรือทักษะที่
ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิต และสร้างอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมแนะแนว การจัดการเรียนการสอนคาบส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน คาบส่งเสริมความเป็นมนุษย์ คาบก าจัด
จุดอ่อน คาบทักษะอาชีพ การสอนที่เน้นการการศึกษาค้นคว้าอิสระ การสอนรูปแบบโครงงาน ในการจัดการเรียนการ
สอนนอกจากครูจะให้ความรู้แล้ว ครูได้เน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจัดโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เช่น โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรมสายรหัส โครงการส่งเสริมคุณธรรมต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังลักษณะที่ดี
ให้กับนักเรียน เป็นพื้นฐานให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งโรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นโรงเรียนศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
 - การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ท าให้เกิดแผนการเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

  3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
 - สถานศึกษาศึกษาศึกษาสภาพปัญหานักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือจัดท าหลักสูตรและการจัด

การศึกษาของโรงเรียนที่ท าให้เกิดแผนการเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
 -ไม่มี- 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

จุดแข็ง  
หลักสูตรการเรียน ที่มีแผนการเรียนที่หลากหลาย ตอบสนองตอบสนองความต้องการของนักเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน 
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 1.5   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  (ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย) 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย
.............................................................................................................................................................................................................  

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
..............................................................................................................................................................................  

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................................................. 
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 1.5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 

 สถานศึกษาได้เข้าร่วมรับการประเมินตามโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง รุ่นที่ 3 ได้รับการตรวจเยี่ยม
และประเมินจาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย สถานศึกษาได้ด าเนินการจัดท า “แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา : โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ระยะ 
3 ปี 2565 – 2567”  ซึ่งมีพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ในการพัฒนานักเรียน โดยโรงเรียนได้ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้นวัตกรรมการจัดการศึกษา “6 เส้นทางสู่เป้าหมาย” เพ่ือ “สร้างคนดี มีพ้ืนฐานความพอเพียงและ
ทักษะอาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล” 

.   
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- โรงเรียนและชุมชน ไม่มั่นใจในนโยบายและความต่อเนื่องของนโยบาย ในเรื่องของงบประมาณ

โครงการที่จะจัดสรรให้กับโรงเรียนเพื่อด าเนินการต่อไป 
- ผู้ปกครอง ชุมชน ครู ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียยังไม่เข้าใจนโยบาย และขาดการสร้างความรู้ 

ความเข้าใจกับสังคม ชุมชน และผู้ปกครอง 
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

 - สถานศึกษาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีแผน/โครงการ ที่สอดรับกับการด าเนินงานของ 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
 - เตรียมความพร้อมของครูและบุคลากร และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชนเกี่ยวกับนโยบาย 

 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
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นวัตกรรม คือ โรงเรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน 6 เส้นทางสู่เป้าหมาย “สร้างคนดี มีพ้ืนฐาน
ความพอเพียงและทักษะอาชีพบนมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สากล” ซึ่งเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนที่ใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 
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 1.5.3  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม งานอาชีพ 

และสุขอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน รวมทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ครูด าเนินการจัดการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และจัดท าสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้  ความไม่ชัดเจนและความ

ต่อเนื่องของระดับนโยบาย  
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดท าสื่อ และอุปกรณ์การเรียน 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

 -ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

จุดแข็ง  
- สถานศึกษามีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
- โรงเรียนได้รับรางวัล “นักประชาสัมพันธ์ ระดับ ดี” 
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 1.5.4  โรงเรียนขนาดเล็กที่ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย) 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย

.............................................................................................................................................................................................................  
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 

................................................................................................................................................... ...........................  
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 
............................................................................................................................................................................................................. 
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2.  การตรวจราชการกรณีพิเศษ   
 2.1 การจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
           ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
สถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดท า “แผนการจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่” เพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฯ โดยแบ่งตามระดบัความรุนแรงของการ
ระบาดเป็น 3 แผน ดังนี ้

  แผนที่ 1 ระดับความรนุแรงของการระบาดรุนแรงมาก 
  แผนที่ 2 ระดับความรนุแรงของการระบาดรุนแรงปานกลาง 
  แผนที่ 3 ระดับความรนุแรงของการระบาดรุนแรงน้อย 
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 ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ปรบัเกณฑ์การวัดและประเมินให้มคีวาม
เหมาะสมกับสถานการณ์ฯ โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นตัวชีว้ัดต้องรู้มากว่าตัวชี้วัดควรรู ้เนน้การประเมินผลตาม
สภาพจริง ลดการบา้น ภาระงาน และปรับรูปแบบการสอนปลายหมายให้มีความเหมาะสม และให้ผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนรว่มในการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน 
 นอกจากการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาได้มีการเตรยีมความพร้อมในการจัดท า “แผนเผชิญเหตุ
รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” โดยมีแนวปฏิบัติในการรับมือเมื่อมีการเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 

    

 
 2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 

    การจัดการศึกษาโดยใช้การเรียนรูปแบบออนไลน์ ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งตัวชี้วัด
ด้านทักษะ มีปัญหาในการวัดและประเมิน เนื่องด้วยมีการวัดที่ค่อนข้างยาก 

 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมิน โดยให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาให้กบันักเรียน 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 
-ไม่มี- 
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 5)  ปัจจัยความส าเร็จ  (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ
ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง  มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

นวัตกรรม 
- “แผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ระลอกใหม”่ 
- “แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ในโรงเรียน                   

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์” 
จุดแข็ง 

- ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งการวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษา การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากสมุดความดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๒ 
 

 2.2 มาตรการการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
 ๑)  ผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
โรงเรียนก าหนดมาตรการป้องกันและให้ความรู้กับนักเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย เมื่อ

ต้องอยู่กลางแจ้งหรือบนท้องถนนลดหรือเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง จัดกิจกรรมท าความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ท าความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียนอย่างสม่ าเสมอ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการป้องกันตนเองจาก
ปัญหาฝุ่นPM2.5 พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันช่วยลดสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 มีจัดการ
เรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง สาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความตระหนักรู้ จิตส านึกที่ดี และมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน แก้ไข และลด
ปัญหา น าไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน  

2)  ข้อค้นพบ / ปัญหาอุปสรรค 
- ปัญหาฝุ่นPM2.5 เป็นปัญหาซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน      
 3)  วิธีการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย 
- การร่วมมือกันของหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ชุมชนและโรงเรียนเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเห็น

ความส าคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่นPM 2.5 
 4)  ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ในการด าเนินการตามประเด็นนโยบาย (ถ้ามีโปรดระบุ) 

 - ไม่มี- 
 5)  ปัจจัยความส าเร็จ (ความโดดเด่น จุดแข็ง นวัตกรรม และเกิดประโยชน์หรือผลกระทบ

ทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง มีต้นแบบ หรือแบบอย่างที่ดี ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบาย หรือไม่ 
อย่างไร) 

จุดแข็ง 
โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชนที่ให้ความส าคัญและมีความตระหนักในการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันตนเองจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 
 

 

        ผู้รายงาน............................................. 
            (นายไพบูลย์  พวงเงิน) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
             วันที่    27/สิงหาคม/2564         
                โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 089-8584149 



 






