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รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ของผู้บริหารสถานศึกษาคร้ังที่ 2/64 ( 1 เมษายน 2564 – 30  กันยายน  2564 ) 

    ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        1. ห้องเรียนคุณภาพ 
            1.1 มอบหมายให้คุณครปูระจำชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนทุกห้องถึงแม้จะไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ก็ตาม 
            1.2 ครูมกีารบริหารจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือกระตุ้น 
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามจุดประสงค์
ของการเรียนการสอน ครเูป็นบุคคลสำคัญที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นได้ โดยครูต้องมี
บุคลิกภาพในการสื่อสารแบบ New normal ที่เป็นแบบอย่างในการแสดงออกด้าน กาย วาจาและเจตคติ  
ครูมีเทคนิควิธีการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหลากหลาย น่าสนใจ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
มีแรงจูงใจในในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ครูใช้
เทคนคิการปกครองชั้นเรียนโดยยึดหลักประชาธิปไตย เอาใจใส่ดูแลนักเรียน แก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนให้
ถูกต้อง นักเรียนก็จะอยู่ในห้องเรียนอย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 
         1.3 ให้คณะครูใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด Active Learning โดยนำ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรโรงเรียนมาออกแบบครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนักเรียนต้องเรียน
รู้อยู่ที่บ้าน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถทบทวน สร้างองค์
ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน วัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 
และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
        1.4 ให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสม มาใช้ในการจัดการเรียนรู้กับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคัดเลือกสื่อที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ประเมิน และนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีการผลิตสื่อ นวัตกรรมสำหรับ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่หมาะสมตามระดับชั้นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหา เช่น อุปกรณ์พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ มี TV จอใหญ่และอุปกรณ์ต่อพ่วงครบครันทุกห้องเรียน มีโปรแกรมพ้ืนฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้ 
        1.5 ผลการเรยีนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม มีจิตสาธารณะตามที่โรงเรียนกำหนด
และภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยเหมาะสมกับระดับชั้น ดังนี้ 
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             1.5.1 มีความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยได้ 97 % เนื่องจากเปิดเรียน On Site ไม่ได ้ 
             1.5.2 มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  
             1.5.3 มีความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานได้ ร้อยละ 100 % 
เนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และติดต่อสื่อสารกับครูเป็นประจำ 
             1.5.4 มีความรู้ ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ  98  
             1.5.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบของหน่วยงานทางการศึกษาในปีที่ผ่านมาเพ่ิมสูงขึ้นจาก 
                     ฐานเดมิอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 
             1.5.6 คณะครูมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษารัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่าง 
                     สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปิดเรียน On Site ไม่ได้ 
          1.6 สนับสนุนให้คณะครูนำผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเองมาจัดทำ best practice คนละ 1 เรื่อง เพ่ือ
นำเสนอและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป 
        2. DLTV/DLIT/ICT ถึงห้องเรียนและถึงบ้าน 
           2.1 เข้าไปช่วยปรับจูนโทรทัศน์ที่บ้านนักเรียนให้รับชมการถ่ายทอดสัญญาณส่งจากโรงเรียนไกลกังวลได้  
           2.2 มีโทรทัศนข์นาดจอไม่ต่ำกว่า  40  นิ้ว พร้อมล้อเลื่อนครบทุกห้องเรียน 
           2.3 มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคให้ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอนคนละ 1 เครื่อง พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ 
           2.4 โรงเรียนปล่อยสัญญาณไวไฟอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ขนาด  800 Mbps ครอบคลุมทุกอาคารเรียน 
                เพ่ือให้คณะครูใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเ้สถียรและราบรื่น      
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3. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก 
           3.1 มีนโยบายและโครงสร้างการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางให้คณะครู 
                นำไปปฏิบัติได้ในทศิทางเดียวกัน    
          3.2 อบรมให้ความรู้การจัดทำแฟ้มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกห้องเรียน 
               ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
          3.3 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจนตลอดปีการศึกษา และกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละ 
                1  ครั้ง โดยผ่านกิจกรรมการประชุมประจำเดือน 
          3.4 ดำเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง  5 ขั้นตอน 
                 ขั้นตอนที่ 1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึง่ครูจะต้องรวบรวมข้อมูลของนักเรียนให้รอบด้านมากท่ีสุด 
                                เพ่ือให้ผลการคัดกรองและจัดกลุ่มเด็กได้แม่นยำทีสุ่ด 
                 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกด้านของเด็กแต่ละคนแล้ว ก็จะนำไปสู่การแบ่งเด็ก 
                                ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา หรือจะเพ่ิมกลุ่มพิเศษอีกก็ได้ 
                                คน้พบเด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษกว่าบุคคลทั่วไปเพ่ือจะได้ส่งเสริมเขาให้เหมาะสม 
                 ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งปกติ เสี่ยง และมีปัญหา 
                 ขั้นตอนที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งขั้นตอนนี้จะมุ่งไปที่เดก็กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาโดยครูจะ 
                                ดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละคน หรือแต่ละปัญหา 
                 ขั้นตอนที่ 5 การส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาซึ่งครูประจำชั้นแก้ไขแล้วหรือในรายกรณีท่ีมันเกินความสามารถ 
                                ของครูก็จะส่งต่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นช่วยแกป้ัญหาให้ ซึ่งมีท้ังส่งต่อภายในองค์กร 
                                และภายนอกองค์กร 
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 4. การขับเคลื่อนจุดเน้นอ่านออกเขียนได้ 
            4.1 ทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการ การแก้ปัญหาการอ่านการเขียน ดังนี้  
       มาตรการที่ 1 โรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น 

            1.  ผู้บริหารมีนโยบายการสอนภาษาไทย ทุกระดับชั้น ให้การสนับสนุนครูให้มีกำลังใจ การจัดการเรียนการสอน
โดยให้การสนับสนุนด้านวัสดุการเรียนการสอน การสร้างขวัญกำลังใจ  

               2. ครูผู้สอน เอาใจใส่ต่อการสอนมีความรับผิดชอบและมีเทคนิคการสอนทางด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี  
      มาตรการที่ 2 โรงเรียนกำหนดแผนงานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการสอนภาษาไทย ร่วมกันภายในโรงเรียน เพ่ือให้
การเรียนการสอนบรรลุตามแผนงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยมีแนวดำเนินการดังนี้  
              1. ประชุมครูให้เข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือพัฒนาการเรียน การสอนภาษาไทย อย่างจริงจัง 

           2. เน้นการสอนภาษาไทย โดยการมอบหมายงานให้นักเรียนอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังทุกวัน และส่งภาพการ
อ่านหรือคลิปวีดีโอการอ่านกลับมาให้ครูเพ่ือประเมินผลและแนะนำปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

              3. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จัดทำสมุดบันทึกความก้าวหน้าทางการเรียนภาษาไทยเป็น รายบุคคล 
เพ่ือรู้จุดบกพร่องและความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน โดยให้นำมาส่งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
          4. คณะครู ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนภาษาไทย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 จึงใช้วิธี PLC On Line ผ่านโทรศัพท์มือถือ 
             5. ประสานงานและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนให้ความช่วยเหลือนักเรียนเรื่องการบ้าน การอ่าน การ
เขียนอย่างสมำ่เสมอ  

             6. ผู้บริหาร ครูวิชาการ ให้การนิเทศภายในโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสนับสนุนช่วยเหลือ
ครผูู้สอน อย่างต่อเนื่อง  

             7. คณะครู ร่วมกันผลิตสื่อภาษาไทย เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน  

             8. มอบหนังสือให้นักเรียน ไปอ่านที่บ้านแล้วนำมาคืนตามระยะเวลาที่กำหนด   
     4.2 จัดทำโครงการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองจุดเน้น ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้  
                1. กิจกรรมพัฒนาการอ่าน การเขียน  
                2. กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอการอ่านคล่อง  
                3 กิจกรรมแต่งประโยคจากภาพใบงานที่มอบให้  
                4. กิจกรรมการเรียนการสอนจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนและครอบครัว 
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 5. การขับเคลื่อนจุดเน้นภาษาอังกฤษต้องดี 
                โรงเรียนบา้นท่าเกษมได้ขับเคลื่อนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณครูทีร่ับผิดชอบ
มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้ 
               ด้านทักษะการฟัง   ให้นักเรียนฟังเพลงไม่ว่าจะเก่าหรือใหม ่เลือกได้ตามใจชอบ แต่ให้ลองตั้งใจฟังเนื้อร้อง 
และฟังเสียงจากภาพยนต์ รายการโทรทัศน์ ข่าว รายการบันเทิง เพ่ือให้คุณเคยกับวิธีการออกเสียงแต่ละคำ 

               ด้านทักษะการพูด  เป็นทักษะที่ยากที่สุดในบรรดาสี่ทักษะ  
1. ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์แชทสื่อสารกับคุณครู ปัจจุบันจะมีแอพแปลภาษาให้เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 

ซ่ึงเทคโนโลยีสมัยนี้พัฒนาไปไกลมากโดยเฉพาะสื่อโซเชียล เน็ตเวิร์คจะทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากว่าสนทนาแบบ
เผชิญหน้ากัน 
        2. ให้พูดและอัดเสียงตัวเองไว้ซึ่งสามารถเปิดฟังซ้ำ ๆได้ แล้วนำไปพัฒนาทักษะการพูดจนกว่าจะพอใจ 
        3. กิจกรรมการพูดแนะนำตนเองหรือครอบครัว แล้วส่งคลิปให้คุณครูประเมินผล เพ่ือให้คำแนะนำปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 
               ด้านทักษะการอ่าน  
       1. ให้นักเรียนฝึกอ่านหนังสือภาษาอังกฤษและบทความบนเว็บไซต์ในมือถือ จำนวน 1 เรื่อง โดยเริ่มจากเรื่องสั้นๆ 
ก่อนพร้อมทั้งอัดคลิปการอ่านส่งให้คุณครูประเมิน 
       2. เปลี่ยนภาษาท่ีใช้ในมือถือ หรือคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ การได้อ่านคำสั่งต่าง ๆ ในอุปกรณ์จะช่วยพัฒนา
คำศัพท์ 

                ด้านทักษะการเขียน 

      1. ให้นักเรียนท่องและเขียนคำศัพท ์สัปดาห์ละ  5 ประโยค 
       2. ให้นักเรียนฝึกเขียนความคิดเห็นภาษาอังกฤษแล้วส่งทาง Google  Forms ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดทั้งมวลนั้น
ทางโรงเรียนจะใช้แบบผสมผสานกับแนวทางของโรงเรียนบ้านหนองแก 
6. การขับเคลื่อนจุดเน้น ICT ต้องเหนือชั้น 
           6.1 โรงเรียนบ้านท่าเกษมได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้ให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และทางราชการตามมาตรฐานห้องเรียน ICT ของ สพป.สระแก้ว เขต 1 ดังนี้ 
            6.1.1 มีเครื่องคอมพิวเตอรเ์พ่ือใช้จัดการเรียนการสอนประจําห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อม ต่อระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจัดการเรียนการสอนได้ ทางโรงเรียนได้จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
ประจำทุกห้องเรียน (ถ้าเปิดเรียนได้ปกติ) 
            6.1.2 มีโทรทัศน์สี แบบ LCD/LED/PLASMA ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว พร้อมเครื่องพริ้นเตอร์ทุกห้องเรียน 
และเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพประจําห้องเรียนพิเศษ  จำนวน  2  ชุด  
           6.1.3 มีการติดตั้งระบบเครือข่าย สายสัญญาณเครือข่ายภายใน (LAN) หรือ อุปกรณ์กระจาย สัญญาณแบบไร้
สาย (Wireless Access Point) สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
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           6.1.4 จัดระบบให้สามารถบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนได้อย่างม ีประสิทธิภาพ เช่น 
DLIT , New DLTV ,  Youtube , Google เป็นต้น 
         6.2 การใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ 
             6.2.1 โรงเรียนใช้ ICT เพ่ือการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 
             6.2.2 โรงเรียนใช้ ICT เพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในการสื่อสารกับผู้ปกครองอยู่เนืองๆ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
             6.2.3 โรงเรียนใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือความสะดวกและคล่องตัว 
          6.3 การใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
             6.3.1 โรงเรียนมสีถานศึกษามีศูนย์ปฏิบัติการ ICT และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ 
เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายภายใน และเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้บริการนักเรียน(ช่วงนี้ปิดชั่วคราวเนื่องจากโควิด) 
             6.3.2 โรงเรียนมีสือ่อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ 
             6.3.3 ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT จัดการเรียนการสอน 
             6.3.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร
จัดการและเพ่ือการเรียนการสอน 
 7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นและมั่นใจที่จะให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษานั้น ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าเกษมได้ให้ความสำคัญและ
ดำเนินการดังนี้ 
            7.1 วิเคราะห์ผลการสอบ NT, และผลการประเมิน RT แยกตามตัวชี้วัดแบ่งข้อสอบออกเป็น ข้อง่าย  
ข้อปานกลาง และข้อยาก 

       7.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ K P A และศึกษา Test blueprint โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือบรรลุข้อสอบ 
ข้อทีย่าก ข้อง่ายใช้สอน ข้อที่มีความยากง่ายปานกลาง ออกข้อสอบปลายปี/ปลายภาค ส่วนข้อยากที่สุดให้เป็นการบ้าน 
            7.3 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยใช้ Active Learning , Think pair share และกระบวนการร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจัดและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

       7.3.1 กิจกรรมรักการอ่าน 
                         กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบันทึกรักการอ่านบูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียน 
การจัดทำบันทึกรักการอ่าน และมีความสามารถ ในการอ่าน เขียน การ สื่อสาร คิดคำนวณในรูปแบบเฉพาะตนเหมาะสม
ตามระดบัชั้น 
                         กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนักอ่านยอดเยี่ยม จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน  การนำเสนอทางคลิปวีดีโอ   
การสื่อสารทาง Line  Factbook  การคำนวณทักษะการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมความสามารถตามระดับชั้น 
                  7.3.2 กิจกรรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                          กิจกรรมคลิปภาษาอังกฤษวันละ  1 คลิป ความยาว 1 นาท ี
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                          กิจกรรมเล่านิทานผ่านสื่อออนไลน์ 
                          กิจกรรมศัพท์หรรษา 
        8. จัดหลักสูตรท้องถิ่นส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนด้านอาชีพ 
              โรงเรียนบ้านท่าเกษม มีการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องและส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นด้านอาชีพ ดังนี้ 
             8.1 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  โดยครูส่งคลิปวิธีการทำให้ดูแล้วให้นักเรียนฝึกทำตาม มี 
                  8.1.1 ผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ำหว้า เช่น กล้วยกวน กล้วยตาก 
                  8.1.2 ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ เช่น น้ำดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
                  8.1.3 ผลิตภัณฑ์จากหว่านหางจระเข้ เช่น น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
            8.2 หลักสูตรส่งเสรมิการตลาดและการขายจากผลผลิตที่นักเรียนปลูกเอง 
                  8.2.1 ขายผลติภัณฑ์ทางการเกษตรที่นักเรียนปลูกไว้ที่บ้าน เช่น ตะไคร้  พริก มะละกอ มะนาว  
กล้วยน้ำหว้า 
                  8.2.2 ขายผลติภัณฑ์จากการแปรรูปอาหารในชุมชนของนักเรียน เช่น น้ำสมุนไพร และผลผลิตจากการ
ถนอมอาหาร 
 
            8.3 หลักสูตรการใช้ฟ้าทลายโจรรักษาโรคโควิดและการทำลูกปะคบจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
                 8.3.2 ส่งคุณครูเข้ารับการอบรมจากท้องถิ่นมาให้ความรู้สรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรจากสวนสมุนไพร 
คุณครูจัดทำคลิปวีดีโอการสอนนำสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี 
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        9. การพัฒนาการศึกษาตามพระราโชบายการศึกษา 
             โรงเรียนได้นำพระราโชบายด้านการศึกษาทั้งของรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
               9.1 รัชการที่ 9 
                    9.1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรจุไว้ในหลักสูตรและโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง 
                    9.1.2 ความประหยัดและการออม ทางโรงเรียนให้ได้มอบหมายให้นักเรียนออมเงินในกระปุกออมสินที่
บ้านแล้วบันทึกลงสมุดบันทึกการออมพร้อมทั้งถ่ายภาพส่งงานทางออนไลน์เนื่องจากมาเรียนแบบ On Site ไม่ได้ 
                   9.1.3 จัดทำฐานการเรียนรู้และสานต่อพระปณิธานด้านความพอเพียง พอประมาณ เช่น ปลูกผักสวนครัว 
และสวนสมุนไพรในท้องถิ่น 
               9.2 รัชกาลที่ 10               
                    มีการสร้างพ้ืนฐานการเรยีนรู้ให้แก่ผู้เรียน  4  ด้าน ตามพระปณิธาน ดังนี้ 
                   9.2.1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
                            ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
                            ยดึมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ 
                            มัน่คงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                            มคีวามเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
                 9.2.2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
                            รูจ้ักแยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี 
                            ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
                            ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
                           ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
                  9.2.3 การมีงานทำ - มีอาชีพ               
                           โรงเรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้เด็ก(ศิษย์) และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ 
                           ทางโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทำงานเป็น และมีงานทำในที่สุดหลังจากจบการศึกษาแล้ว 
                                หรอืหารายได้พิเศษในระหว่างที่ศึกษาอยู่ตามศักยภาพของตนเอง           
                           โรงเรียนได้สนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
                 9.2.4 การเป็นพลเมืองที่ดี 
                           ปลกูฝังให้ผู้เรียนได้ตระหนักการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
                           โรงเรียนสนับสนุนและให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ทำหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีในทุกช่วงชั้น 
                                เชน่ งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทำด้วยความมีน้ำใจ และความ
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น เป็นต้น 
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                                                                                ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริง 

 
 

                                                                          ( ลงชื่อ )................................................. 
                                                                                      ( นายเอกพงศ์  บุตรสงฆ ์) 
                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
 


