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๑.ชื่อนวัตกรรม  การแก้ปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss recovery) และป้องกัน 
การหลุดออกจากระบบของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการ SPT PLC ร่วมกับระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม ของโรงเรียนประถมนนทรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
แผนงาน  การประกันโอกาสทางการศึกษา 

๒. ผู้รับผิดชอบ นายชาตรี  นามคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
 
๓. ความเป็นมาและความสำคัญของนวัตกรรมที่นำเสนอ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
โรงเรียนประถมนนทรีได้จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าวด้วยรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) คือ ในบาง
ช่วงเวลาสามารถเรียน ณ ที่ตั้ง (Onsite) ได้ บางช่วงเวลา เรียนแบบ Online ที่ผสมผสานทั้ง On-demand และ 
On-hand  เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน พักอาศัยในชุมชนแออัดที่ผู้ปกครองมีรายได้จากการรับจ้าง 
มีอาชีพไม่แน่นอน ทำให้หลายคนขาดเครื ่องมือที ่จำเป็นสำหรับการเรียนรู ้ ไม่สามารถเรียนรู ้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพื้นที่โดยรอบโรงเรียนมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นศูนย์การของ
การแพร่ระบาดของชุมชนเมือง ในเขตยานนาวา เขตคลองเตยและเขตสาทร อันเป็นพื้นที่บริการของโรงเรียน    
การที่ผู้ปกครอง หรือ นักเรียน หรือบุคคลอื่นใดที่พักอาศัยร่วมกันในห้องเช่า ในพ้ืนที่ชุมชนแออัดติดเชื้อจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีความจำเป็นที่ต้องกักตัวทั้งครอบครัว ขาดรายได้ ขาดแคลนอาหาร 
เครื่องดื่ม และมีสภาวะยากลำบาก มีการดิ้นรนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ จากสภาวการณ์
ดังกล่าวทำให้นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามสภาพปกติที่เคยเป็นมา 
 พร้อมกันนี้ได้มีนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร  พินะสา) ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss recovery) การคุ้มครองนักเรียนทั้งระบบ และนโยบายการขับเคลื่อน 
สองสามสี ่ห้า วิถี สพป.กทม. โดยผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร         
(ดร.พิเชฐร์  วันทอง) ได้กำหนดให้มีการเร่งดำเนินการในการประกันโอกาสทางการศึกษา ความปลอดภัยของ
นักเรียน คุณภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

โรงเรียนประถมนนทรี เห็นความสำคัญของปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน อันเป็นผลมาจากการที่นักเรียนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กับทั้งมีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา จากสภาวะความยากลำบากที่เกิด
ขึ้นกับครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวขาดเสาหลักไป เนื่องจากมีผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  โดยใช้กระบวนการ SPT PLC ร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม ในมิติ
ของการค้นหา ช่วยเหลือ เยียวยา พาน้องพัฒนาตนเอง การแก้ไขปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
loss recovery) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO (SDG4) การพัฒนาทักษะอาชีพ การมีงานทำ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้
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กระบวนการ SPT PLC ร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

รูปแบบการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ SPT PLC ร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วน
ร่วม มีลักษณะสำคัญดังนี้ 

SPT PLC เป็นกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้ ตระหนักในภารกิจ เพ่ือการพัฒนากระบวนงานของ
โรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. S-STEP แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 
     ๑ . 1 S STEP 1st : Self - 
Concentration คือ ครูตระหนักรู้หน้าที่ ภารกิจของครู
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
สถานการณ์ ตัวชี้วัด มาตรฐานการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับนักเรียน 
    ๑.2 STEP 2nd กระบวนการเรียนรู้ 
ผ่าน 4s คือ 
        - Survey คือ การสำรวจสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการจำเป็นที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
       - Study คือ การศึกษาแนวทาง 
วิธีการ ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ 
       - Share คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน
กระบวนการ PLC ของโรงเรียน 
       - Strategies คือ กำหนดยุทธศาสตร์สู่
ความสำเร็จ หก สี่ หนึ่ง 
  ๒. Participation คือ กระบวนการมีส่วนร่วม 
ประกอบด้วย 
      2.1 PLAN การวางแผนโดยกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินงาน 
      2.2 DO การปฏิบัติ ระเบิดจากข้างใน ลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ตาม ๕ ขั้นตอน
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียนจำแนกเป็นกลุ่มต่างๆ 
ดำเนินการพัฒนา การป้องกันและแก้ไข และการส่งต่อ (ท้ังภายใน-ภายนอกโรงเรียน) 
       2.3  CHECK  มีการนิเทศ ติดตามภายในและภายนอก โดยทั้งรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการ
ปรึกษาหารือ การบันทึกข้อมูล หาทางแก้ไข ลงมือปฏิบัติ นำมาทบทวนความก้าวหน้า หากลยุทธ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 
มาแก้ปัญหาและพัฒนาจนกว่าจะสำเร็จ 
       4 ACT  ขั้นสรุปต่อยอดพัฒนา โดยใช้ หลัก หก สี่ หนึ่ง (๖ ๔ ๑) โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ 
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๖ (หก) คือ หลักทิศ ๖ หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาซึ่งล้อมรอบตัว 
นักเรียน (๑) อยู่ ประกอบด้วย ๑.ทิศเบื้องบน คนบูชา คือ  สมณะ/พระสงฆ์ (เครือข่ายวัด) ซึ่งเป็นที่พ่ึงทางใจ เมื่อ
เกิดปัญหาอุปสรรคใดพระสงฆ์จะเป็นเครือข่ายสำคัญในการอบรมบ่มนิสัยทางคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง การเป็น
ผู้นำทางจิตวิญญาณ  ๒.ทิศเบื้องหน้า ผู้มีอุปการะก่อน หมายถึง บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ค้ำจุนหนุนส่ง
นักเรียนซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกับโรงเรียน ยิ่งผู้ปกครองมีความใกล้ชิดกับครู กับโรงเรียนมากเท่าใด 
ความสำเร็จในการคุ้มครองดูแลนักเรียนจะเกิดประสิทธิภาพมากเท่านั้น ๓.ทิศเบื้องขวา คนพร่ำสอน หมายถึง ครู
อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทสรรพวิทยา อบรมบ่มนิสัย และดูแลช่วยเหลือใกล้ชิดกับนักเรียน ๔.ทิศเบื้องล่าง คน
สนับสนุน หมายถึง ญาติมิตร พี่น้องในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่คอยส่งเสริมให้กำลังใจและเรียนรู้ไปด้วยกัน    
๕.ทิศเบื้องซ้าย คนเครือข่าย หมายถึง เพื่อน สหาย จะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการพัฒนาไปพร้อมกัน และ   
๖.ทิศเบื้องหลัง คนค้ำจุนจิตใจ ในที่นี ้หมายถึง พี่น้องในครอบครัว ซึ่งจะเป็นบุคคลสำคัญที่เติบโตไปด้วยกัน       
โดยสรุป ทิศหก หมายถึงเครือข่ายต่างๆ ที่ค้ำจุนนักเรียน 
   ๔ (สี่) คือหลักการในการแก้ปัญหา ในที่นี้ หมายถึง อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
โดยใช้คำสามัญง่ายๆ ให้เข้าใจ ประกอบด้วย ๑. ปัญหา (ทุกข์) คือสภาวะความยากลำบากที่เกิดขึ้นทั้ง กาย ใจ 
เป็นเครื่องกั้นความเจริญงอกงามของชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียน ๒. สาเหตุ (สมุทัย) ที่จะต้องค้นหาให้พบ เพ่ือ
จะสามารถกำหนดสภาพความยากลำบากต่างๆที่ เกิดขึ้นมีต้นตอ สาเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งให้เกิดปัญหา  ๓.สำเร็จ 
(นิโรธ) หมายถึง เป้าหมายความสำเร็จในการแก้ปัญหาในแต่ละประเด็นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีผลต่อการทำลาย
สภาพปัญหา ให้เบาบางลง หรือหมดไป และ ๔.วิธี (มรรค) หมายถึง วิธีการในการลงมือแก้ปัญหา ซึ่งในบางค รั้ง
อาจกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่มีระยะเวลาสั้นหรือยาวในการลงมือปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความยุ่งยาก
ของปัญหาที่แตกต่างกัน 
   ๑ (หนึ่ง) ในที่นี้หมายถึง ตัวนักเรียน ที่มีลักษณะเป็นปัจเจกบุคคล คือ ในความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคลนั้น บางปัญหาที่เกิดกับบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีสภาพความรุนแรงไม่เท่ากัน เนื่องจาก ภูมิหลัง 
สภาพที่เป็นอยู่ของนักเรียนมีความแตกต่างกัน ปัญหาเดียวกันอาจรุนแรงไม่เท่ากัน การแก้ปัญหาของนักเรียนจึงมี
รายละเอียดที่แตกต่างกัน ใช้ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ตามปัจเจกลักษณะข อง
นักเรียนแต่ละคน 
  ๓. Timing & technology คือ การกำหนดเงื่อนเวลาความสำเร็จและใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและ
สะท้อนการปฏิบัติ กำหนดกรอบเวลาในการดำเนินการ และความสำเร็จ พร้อมทั้งนำเสนอผลการศึกษาผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการดำเนินการผ่านกระบวนการ SPT PLC ร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม
แล้ว  มีผลการดำเนินการ ดังต่อนี้ 
 ๑. การแก้ไขปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss recovery) จากการสำรวจของ
โรงเรียนและต้นสังกัดพบว่า นักเรียนมีสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ในระดับ มาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทำให้นักเรียนขาดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ มีระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ที ่แตกต่างกัน รวมทั้งมีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนรู้ต่ำกว่ามาตรฐานปกติ 
โรงเรียนประถมนนทรี ได้ดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ SPT PLC ได้ข้อสรุป
ร่วมกันในการแก้ปัญหา ๒ ระดับ คือ 
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  ๑.๑ การแก้ปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม คลินิกภาษา โดยเริ่มจาก การจัด
กิจกรรม “ค่ายสนุกซ่า บุกป่าซาฟารี” เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ทางภาษาแบบใหม่ ที่เน้นการเรียนรู้อย่าง
สนุกสนาน หลังจากนั้นได้สร้างสื่อสำหรับการแก้ไขปัญหาการอ่านของนักเรียนโดยแบ่งเป็น ๑๐ เล่ม ให้นักเรียนได้
ศึกษา ทำกิจกรรม เกมการเรียนรู้เพ่ือผ่านด่านแต่ละด่านจนครบ ทั้ง ๑๐ ด่าน (๑๐ เล่ม) ซึ่งการผ่านด่านแต่ละด่าน
ของนักเรียนขึ้นอยู่กับระดับความสามารถในการอ่านการเขียนของแต่ละคน หากนักเรียนคนใดมีปัญหาอุปสรรค
ทางการเรียนรู้มาก ครูจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการอ่านการเขียนให้กับ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ๑.๒ การแก้ปัญหาสภาวะถดถอยเชิงพฤติกรรม เนื่องจากระยะเวลา ๒ ปีในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นักเรียนขาดความสนใจใฝ่รู้ ขาดสมาธิในการเรียน ทำให้
ต้องมีปรับโลกทัศน์ทางการเรียนรู้ใหม่ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน
ประถมนนทรี 
 ๒. การป้องกันการหลุดออกจากระบบของ
ผู้เรียน โดยดำเนินการค้นหานักเรียนผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ที ่มีแนวโน้มที ่จะ หลุดออกนอก
ระบบการศึกษา และดำเน ินการแก้ไขปัญหา จาก
ดำเนินการพบว่า มีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) คือ ผู้ปกครองที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
เส ียชีว ิต ๑ ราย ญาติพี ่น ้องที ่ เป ็นกำลังสำคัญของ
ครอบครัวเสียชีวิต ๖ ราย และเกิดสภาวะ Long Covid 
ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้ ๑ ราย โรงเรียนได้
ดำเน ินการเร ่ งระดมความช ่วยเหล ือ ค ือ จ ัดหา
ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ที่ลดอาการซึมเศร้า 
สร้างทักษะพ้ืนที่ทาง ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และทักษะ
อาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ 
 ๓. การพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO (SDG4) การดำเนินการเพาะบ่มความพอเพียงให้เป็นอุปนิสัย เป็นเป้าหมายที่
สำค ัญเน ื ่องจากโรงเร ียนประถมนนทร ี เป ็นศ ูนย ์การเร ียนร ู ้ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินการด้วยความต่อเนื่องยั่ งยืน โดยกำหนดให้มีวิชา โครงงานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน เป็นวิชาเพิ่มเติม จำนวน ๑ คาบ ต่อสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ 
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หลักคิด การลงมือปฏิบัติ สะท้อนความสำเร็จ นำไปสู่การยกระดับการพัฒนางาน พัฒนาความคิด จนเกิดความ
ยั่งยืน 
 ๔. การพัฒนาทักษะอาชีพ การมีงานทำ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ     
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนประถมนนทรีเป็นโรงเรียนที่มีผู้รับบริการหลักเป็นนักเรียนในชุมชนแออัดของ เขต
ยานนาวา เขตคลองเตยและเขตสาทร ผู้ปกครองและนักเรียนมีฐานะยากจน มีความยากลำบากในการดำเนนิชีวิต 
โรงเรียนจึงได้ทำการฝึกทักษะด้านอาชีพพื้นฐาน ผ่านกิจกรรมชุมนุม วิชาเพิ่มเติม รวมทั้ งได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือจาก ธนาคารกรุงเทพ และการสนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากรจาก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทำให้
การขับเคลื่อนการทักษะอาชีพ การมีงานทำ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประถมนนทรีได้ดำเนินการแสวงหา
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มจากการขยายเครือข่ายจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ทีมี่องค์ประกอบ ประเภทของกรรมการแต่ละสาขา แล้วขยายวงความร่วมมือไปยังองค์กร รูปแบบการ
ทำงาน ของกรรมการแต่ละประเภทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนั้นเครือข่ายเดิมที่เกิดขึ้นแล้ว ได้ใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม การประชุม ปรึกษา เพื ่อธำรงรักษาเครือข่ายเดิมให้มีความใกล้ชิดและยั ่งยืน จาก
กระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดมีภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ดังนี้  
     ๕.๑ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาครู ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
(สถาบันอุดมศึกษาพี ่เลี ้ยงโรงเร ียนประถมนนทรี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุน ันทา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  สำนักงานเจ้าคณะเขตยานนาวา  
วัดด่านพระราม ๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เครือข่ายโรงเรียนเด็กกินผัก กองทุนสวนเงินมีมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาฟันดาบ  
     ๕.๒ ด้านสุขภาพอนามัย  ประกอบด้วย คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ๕๕ (เตชะสัมพันธ์) สำนักงานเขตยานนาวา กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร สำนักงาน
กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
     ๕.๓ ด้านความปลอดภัย การคุ้มครอง ดูแล นักเรียน ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.กทม.) กรมสวัสดิภาพและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานคุมประพฤติที่ ๕ กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม องค์กร Safe 
the children สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ) ตามโครงการครูตำรวจแดร์ สถานี
ดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ  จส.๑๐๐ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
     ๕.๔ ด้านสนับสนุนปัจจัยการศึกษา ประกอบด้วย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อเด็กไทย ธนาคาร
กรุงเทพ (ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐ) คุณมณฑิยา แพ่งสภา (ประธานมูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถม
นนทรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗)  คุณพชร  มโนธรรม
รักษา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี  ผศ.ดร.ดัชกรณ์  ตันเจริญ  ประธาน
กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี รศ.ดร.อัจฉรา นิยมาภา กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 
กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พระครูสถิตบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่าน กรรมการสถานศึกษา 
บริษัทศิวารมย์ พร๊อบเพอร์ตี้ จำกัด โรงแรมแกนด์ไฮแอด เอราวัณ และ ไฮแอด รีเจนซี่  
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     ๕.๕ ด้านทุนการศึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย มูลนิธิสวัสดิการโรงเรียนประถม
นนทรี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗  พระครูขันติวโรภาส 
เจ้าอาวาสวัดช่องลม กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี กองทุนธรรมศึกษา วัดยานนาวา สมาคม YWCA 
กรุงเทพ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  เรือโทมาโนช อาจารย์กาญจนา ปาลิไลยก์  มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันใน
ประเทศไทย คุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ (บ้านใหญ่) โดยการประสานงานของพระครูวินัยธรภาณุวัฒน์ อติพโลเจ้า
อาวาสวัดจันทร์นอก ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กองทุนไมเนอร์ โดยการประสานงานของ คุณปานชัย แก้ว
อัมพรดี กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี 
     ๕.๖ เครือข่ายการพัฒนาอื่น ประกอบด้วย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO)  สถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 

๖. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ SPT PLC สามารถแก้ปัญหา พัฒนาและคุ้มครองนักเรียน 
จากกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายด้านต่างๆ ได้ดำเนินการ 
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรูปแบบ SPT PLC ที่มีการประชุม ปรึกษาหารือ จัดสรรเวลาสำหรับ
กิจกรรม PLC ในแต่ละสัปดาห์ ทำให้มีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา พัฒนา และคุ้มครองนักเรียน ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างยั่งยืน 

โรงเรียนประถมนนทรี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการเรียนการ
สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๓๓ คน ครูผู้สอน ๒๑ คน  ดำเนินการ 
แก้ปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss recovery) และป้องกันการหลุดออกจากระบบของผู้เรียน 
โดยใช้กระบวนการ SPT PLC ร่วมกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม ของโรงเรียนประถมนนทรี 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. แก้ปัญหานักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) หลุดออกนอกระบบการศึกษา  

๒. การแก้ไขปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss recovery)  
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนานักเรียน

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO (SDG4)  
๔. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ การมีงานทำ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
๕. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๖. สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ SPT PLC สามารถแก้ปัญหา พัฒนาและคุ ้มครอง

นักเรียน 
 
 
 



๗ 
 

 

๕. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประถมนนทรี  จำนวน  ๒๓ คน 
        ๒. นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี  จำนวน ๓๓๓ คน 
 เชิงคุณภาพ   ๑. นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรีทุกคน ได้รับการแก้ไขปัญหาสภาวะถดถอยทาง 

การเรียนรู้ ได้รับการดูแลและป้องกันการหลุดออกนอกระบบการศึกษา มีการพัฒนา 
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
การมีงานทำ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

         ๒. โรงเรียนประถมนนทรีมีเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และยั่งยืน 
๓. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ SPT PLC สามารถแก้ปัญหา พัฒนา 
และคุ้มครองนักเรียนอยู่ในระดับที่มีคุณภาพ 

๖. ขั้นตอนการดำเนินการ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุมวางแผนการดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๕ นายชาตรี  นามคุณ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เมษายน ๒๕๖๕ นายชาตรี  นามคุณ 
๓. ดำเนินการตามกิจกรรม 

๑) ศึกษาสภาพการถดถอยทางการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และดำเนินการ
การแก้ไขปัญหาสภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้ (Learning loss recovery)  
๒) ค้นหานักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทีม่ีแนวโน้มที่จะ 
หลุดออกนอกระบบการศึกษา และ
ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
๓) ดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การพัฒนานักเรียนสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO (SDG4)  
๔) ดำเนินการพัฒนาทักษะอาชีพ การมีงาน
ทำ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
๕. สร้างภาคเีครือข่ายเพ่ือการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖๕  
นางสาวสนธยา  คันธาวัฒน์ 
 
 
 
นางสาวอรนิชา  สุดใจ 
นางสาวธีวาวรรณ พันธ์ดี 
 
 
 
นางสาวทัศนนันท์  เกลี้ยงไธสง 
นางสาวเบญจมาศ ตันเที่ยง 
 
 
นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง 
นางวรรณวิษา  อรัญสาร 
 
นายชาตรี   นามคุณ 
 
 



๘ 
 

 

๖. สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ SPT PLC สามารถแก้ปัญหา พัฒนา
และคุ้มครองนักเรียน 
 

นายชาตรี  นามคุณ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ภาคีเครือข่ายฯ 

๔. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผ่านกระบวนการ SPT 
PLC และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีส่วนร่วม 

ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม 
ครั้งที่ ๒ มิถุนายน 
ครั้งที่ ๓ กรกฎาคม 
ครั้งที่ ๔ สิงหาคม 
ครั้งที่ ๕ กันยายน 

นายชาตรี  นามคุณ 
นางสาวภัทรพร  ภูบุญทอง 
นางสาวสุมณฑา  วงษ์สวัสดิ์ 
นางสาวทัศนนันท์ เกลี้ยงไธสง 
นางสาวอรนิชา สุดใจ 

๕. สรุปและรายงานโครงการ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นายชาตรี  นามคุณ 
นางสาวอรนิชา สุดใจ 

งบประมาณ งบประมาณโรงเรียนประถมนนทรี จำนวน ๕,๐๐๐ บาท 
ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีสภาวะถดถอย

ทางการเรียนรู้ (Learning loss) ได้รับการ
แก้ไขปัญหา 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ท่ีมี
แนวโน้มที่จะ หลุดออกนอกระบบการศึกษา 
ได้รับการแกไ้ขปัญหา 

รวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

๓. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO (SDG4) 

รวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

๔. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
อาชีพ การมีงานทำ ตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

รวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

๕. จำนวนภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

รวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 

๖. สร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ SPT PLC สามารถแก้ปัญหา พัฒนา
และคุ้มครองนักเรียน 

รวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล 
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๗. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. นักเรียนที่มีสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) ได้รับการแก้ไข และพัฒนาจนสามารถเข้าสู่
ภาวะปกติได้ 

๒. นักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ที่มีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ได้รับการคุ้มครอง ดูแล และช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ 

๓. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของ UNESCO (SDG4)  

๔. นักเรียนมีทักษะอาชีพเบื้องต้นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

๕. โรงเรียนประถมนนทรีมีภาคีเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
๖. โรงเรียนประถมนนทรีมีรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ SPT PLC สามารถแก้ปัญหา พัฒนา

และคุ้มครองนักเรียน 
 
๘. ปัจจัยความสำเร็จ 
 ๑. ข้อมูลนักเรียนที่มีสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) เครื่องที่ใช้ และความพร้อมของครูใน
การแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 

๒. กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันนักเรียนที่ มี
แนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา  

๓. การจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. การสร้างองค์ประกอบที่ส่งเสริมทักษะอาชีพเบื้องต้นให้กับนักเรียน  
๕. การขยายและธำรงรักษาภาคีเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
๖. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ SPT PLC ของโรงเรียน 

 
๙. บทเรียนที่ได้รับ 

๑. กระบวนการในการคัดกรองที่สามารถทราบจำนวนและตัวตนของนักเรียนที่มีสภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้ (Learning loss) ต้องมีความแม่นยำชัดเจน การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขมีความยืดหยุ่นต่อ
ช่วงการเรียนรู้ของนักเรียนและความเอาใจใส่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล มีผลต่อ
การพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลจนสามารถเข้าสู่ภาวะปกติได้ 

๒. กระบวนการติดตามช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเครือข่ายความร่วมมือจาก
องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุน ช่วยเหลือ จะทำให้นักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ได้รับการคุ้มครอง ดูแล และ
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน 

๓. การจัดระบบการศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผน ได้ลงมือ
ปฏิบัติ สรุปผลและสะท้อนคิด ซึ่งมีการจัดช่วงเวลาที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือสร้างการเรียนรู้ที่มีเวลาที่เหมาะสม จะทำ



๑๐ 
 

 

ให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
UNESCO (SDG4) ได ้

๔. การจัดการเรียนรู้โดยครูภายในโรงเรียนที่เอาใจใส่และเสริมโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ จะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ มีความสุขในการลงมือปฏิบัติ จะเป็นการสร้ างทักษะอาชีพ
เบื้องต้นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีความยั่งยืน 

๕. การสร้าง ธำรงรักษา และการร่วมมือของภาคีเครือข่าย จะมีความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการประสานงาน การ
มีส่วนร่วมในทุกระดับ คือ ตระหนักรู้ปัญหาร่วมกัน การวางแผน ลงมือปฏิบัติ สะท้อนคิดเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
รวมถึงความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง จะเป็นการสร้าง และขยายเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 

๖. รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ SPT PLC จะมีความยั่งยืนได้เกิดจาก การจัดสรรเวลาที่เป็น
ทางการ (ในตารางสอน) เพื่อให้ครูสามารถสื่อสาร กำหนดประเด็น ร่วมกันคิด และลงมือปฏิบัติ ทั้งในส่วนที่เป็น
การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนได้ สามารถแก้ปัญหา พัฒนาและคุ้มครองนักเรียน 
 
๑๐. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 
 ๑. เผยแพร่และนำเสนอ กิจกรรมการแก้ปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านภาษาไทย ณ อาคาร 
สพฐ. ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๒. เผยแพร่และนำเสนอ กิจกรรมการแก้ปัญหาสภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ด้านภาษาไทย ในรายการ
เสาร์สนุกปลุกสมรรถนะภาษา ออกอากาศในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๓. เผยแพร่ใน website โรงเรียนประถมนนทรี 
 ๔. โล่รางวัล ระดับ ยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๕. โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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