
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการสง่เสรมิคณุธรรมและความโปรง่ใส              
ในหน่วยงาน 

 

โรงเรียนบ้านหว้ยลาด 
สำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์เขต 2 



 
 
 
 
 
 

คำนำ 

 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ไดด้ำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผล
การวิเคราะห์ข้อ โรงเรียนประสบปัญหาที่สำคัญ คือ ด้านวิชาการ เนื่องจากนักเรียนมีความถดถอยทางการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงนี้เกิดขึ้นจาก ปัจจัยภายนอก คือ สภาพการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
วิด-1๙ ซ่ึงส่งผลต่อปัจจัยภายใน คือ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบปกติได้ ต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งประสบปัญหา ทั้งทางด้านการใช้เทคโนโลยี สัญญาณ
อินเตอร์ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น โทรศัพท์ เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนเกิดภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ ไม่มีความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยเรียนจึงได้เห็นความสำคัญของความ
เสี่ยงในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านวิชาการ จึงได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
โดยมีรูปแบบการดำเนินการที่ชัดเจน โดยจะนำเสนอในเอกสารต่อไปนี้    

 

 

  

                                                                                    โรงเรียนบ้านห้วยลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

๑. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานใน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

 โรงเรียนได้พิจารณาจาก ความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือมีผลกระทบกับผู้เรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าโรงเรียน
ได้รับผลกระทบ ด้านภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่โรงเรียนยอมรับความเสี่ยงแต่ต้องมี
มาตรการในการควบคมความเสี่ยง 

 

ระดับความเสี่ยง มาตรการความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง 
 สีแดง  เสี่ยงสูงมาก จำเป็นมีมาตรการความเสี่ยง   

มีมาตรการลด ประเมินซ้ำหรือ
ประเมินความเสี่ยง 

-การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน 
- เวลาในการปฏิบัติงาน  
 

สีส้ม  เสี่ยงสูง จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

-การนำวัสดุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
-การนำรถส่วนกลางไปใช้ใน
กิจการส่วนตัว 

สีเหลือง ปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

-มีผลกระทบกับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
-การปฏิบัติงานของบุคคลกรที่ไม่
เป็นไปตามขั้นตอน 

สีเขียว เสี่ยงต่ำ   
 

๒. การวเิคราะห์ความสำคัญและสภาพปัญหา ตามความเสี่ยงของสถานศึกษาในส่วนของภาวะ 
ถดถอยทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สี่ในปี พ.ศ. 2564 ส่งผลกระทบให้

อัตราการจ้างงานโดยรวมของประเทศยังคงตัวอยู่ที ่ร้อยละ 68 นับตั้งแต่เริ ่มมีการระบาด แม้อัตรานี้จะ
แตกต่างไปบ้างตามกลุ่มประชากรและภูมิภาคต่างๆ ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 50 กล่าวว่างานของตนได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 บางคนต้องออกจากงาน บ้างถูกลดจำนวนชั่วโมงทำงานหรือค่าตอบแทนลง ความเปลี่ยนแปลง
นี้ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ ผู้หญิง ผู้มีการศึกษาไม่สูงนัก และผู้ที่อาศัยอยู่ภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญ 



 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ ผู้หญิงที่มีครอบครัวและผู้มีบุตรหลานก็ต้องแบกรับภาระด้านการเลี้ยงดูเพิ่มเติมในช่วงการระบาด
อีกด้วย (ธนาคารโลก.2564 : 1)  

นอกจากนี้ปัจจุบันคนไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรม                       
ที่เปลี่ยนไป โดยเห็นผลกระทบมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยผ่านสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนยังขาดทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ไม่
สามารถคัดกรองและเลือกวัฒนธรรมที่ดีได้ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมมากขึ้น ขาดจิตสำนึกสาธารณะให้ความสำคัญส่วนตนมากกว่าส่วนร่วม ทำให้คุณธรรมจริยธรรม
ของคนไทยกำลังลดลงนำไปสู่ปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาด้านพฤติกรรม 
ความเครียด ภาวะทดถอยทางการเรียนรู้ ปัญหาการขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว เด็กติดเกมส์ รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2550: 
12-13)  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เห็นความสำคัญของปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ ของทุกโรงเรียนในสังกัด จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรู้ โดยให้โรงเรียนได้ทดสอบความรู้ในนักเรียน ด้านการอ่าน การเขียน การคำนวณ พฤติกรรม 
และความเครียด ทั้งนี้ให้โรงเรียนดำเนินการแจ้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการ
เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้มีนักเรียนที่มีภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้ พบว่า มีผลการคัดกรองนักเรียนมีภาวะถดถอย ดังนี้ ด้านการอ่านการเขียน จำนวน ๑๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๓ ด้านการคิดเลขเป็น จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖๒ ด้านพฤติกรรม จำนวน 
๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๙ และด้านภาวะเครียด จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๑  โรงเรียนจึงได้มี   
การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยครูได้คิดนวัตกรรมใน
การแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับชั้นที่นักเรียน
ศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ทันเพื่อน และมีความสุขกับการเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน 

๓. การกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้กำหนดแผนการดำเนินการ/ แนวทางการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาวะ 
ถดถอยทางการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้  
 
 ๑. ประชุมครูเพ่ือแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
 ๒. มอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูปฐมวัย และครูประจำชั้น 
ทำการคัดกรองภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) คัดกรองด้านการอ่าน การเขียน 
การคิดเลขเป็น ด้านพฤติกรรม และภาวะความเครียด ตามคู่มือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๒ กำหนดให้  



 
 
 
 
 
 

 ๓. ประชุมครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลการคัดกรอง จัดทำนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา                
ให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา           
เพ่ือนำมาพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. การจัดทำนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๕. นำนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาไปใช้กับนักเรียนตามความเหมาะสมของบุคคลคน 
 ๖. ประเมินผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบผลก่อน – หลังการใช้นวัตกรรม ครูทำสรุป
รายงานการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา 
 ๗. นิเทศติดตามการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
 ๘. สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ จัดทำแบบรายงานผล
การขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต ๒ 
 

๔. การดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
๔.๑ รูปแบบการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ของโรงเรียนบ้านห้วยลาด          

ใช้รูปแบบ HLSC MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HLSC MOEL 



 
 
 
 
 
 

๑. H หมายถึง Heart  คือ  การเป็นครูด้วยหัวใจ เต็มใจ เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ โดยครู 
มีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาผู้เรียนรอบด้านตามความรู้ ความสามารถของผู้เรียน โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอนและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  ปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่ผู้เรียนด้วยความรักและความเอาใจใส่ 

๒. L หมายถึง  Leadership คือ  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีองค์ความรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ มีองค์ 
ความรู้ในตนเอง  มีภาวะผู้นำในตนเองทั้งครูและนักเรียน รับฟังความคิดเห็น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

๓. S หมายถึง  Strong คือ  ห้วยลาดแข็งแกร่ง พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
๔. C หมายถึง Compentencies of learners คือ  สมรรถนะผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย   

๑.) การจัดการตนเอง คือ การรู้จัก รัก และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  
๒.) การคิดขั้นสูง คือ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ 
๓.) การสื่อสาร คือ มีความสามารถในการรับรู้ รับฟัง ตีความและการส่งสารด้วยภาษาต่างๆ 
๔.) การรวมพลังทำงานเป็นทีม คือ สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและ

ทำงานร่วมกันผู้อ่ืนได้ 
๕.) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง คือ เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 
๖.) การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ คือ มีทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลก และธรรมชาติ จะ

ทำให้นักเรียน คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่า 
 

๔.๒ วิธีการดำเนินการ 
      โรงเรียนบ้านห้วยลาดดำเนินการโดยใช้รูปแบบของ กระบวนการ PDCA  คือ วงจรการ

บริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การ
ดำเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่อง และใช้หลักของการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน  

   ๔.๒.๑ P = Plan ( ขั้นตอนการวางแผน  ) 
๑. ประชุมครูเพื่อแจ้งนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 

  ๒. มอบหมายให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูปฐมวัย และครู
ประจำชั้น ทำการคัดกรองภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss) คัดกรองด้านการอ่าน 
การเขียน การคิดเลขเป็น ด้านพฤติกรรม และภาวะความเครียด ตามคู่มือที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ กำหนดให้ดำเนินการ 

๓. ประชุมครูเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากผลการคัดกรอง จัดทำนวัตกรรมในการแก้ไข 
ปัญหาให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือนำมาพัฒนาผู้เรียน 

    ๔.๒.๒  D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ ( ข้ันตอนการปฏิบัติ ) 
       ๑. การจัดทำนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน 
       ๒. นำนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาไปใช้กับนักเรียนตามความเหมาะสมของบุคคลคน 
      
 



 
 
 
 
 
 

 
 

๔.๒.๓ C = Check ( ขั้นตอนการตรวจสอบ ) 
  ๑. ประเมินผลการใช้นวัตกรรม โดยการเปรียบเทียบผลก่อน – หลังการใช้นวัตกรรม ครูทำ
สรุปรายงานการใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา  
  ๒. นิเทศติดตามการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
 ๔.๒.๔ A = Action ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม ( ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม ) 

๑. สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  
จัดทำแบบ 
  ๒. ตรวจสอบผลที่ได้กับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร หาก
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ก็จะใช้นวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว 

๓.รายงานผลการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ 

๔.๓ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
      ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดทำนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน และนำใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ โดยเปรียบเทียบผลก่อน - หลังใช้นวัตกรรม ตามกระบวนการ PDCA ข้อ ๖.๒ 
          ๔.๔ สื่อ นวัตกรรม 
      โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ใช้สื่อที่อยู่ในคลังสื่อของโรงเรียน สื่อเทคโนโลยีจากออนไลน์  และสื่อ         
ที่คณะครูร่วมกันผลิตขึ้น ตัวอย่าง เช่น แบบบันทึกรักการอ่าน การเขียนตามคำบอก การศึกษาแหล่งเรียนรู้
จากห้องสมุด แบบฝึกทักษะ ใบงาน จัดทำชุดพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น (ภาคผนวก) 
 ๔.๕ การวัดและประเมินผล 
      การวัดและประเมินผลโรงเรียนบ้านห้วยลาด ใช้เครื่องมือ ตามคู่มือการขับเคลื่อนสถานการณ์
ภาวะถดถอย ทางการเรียนรู้ ของแต่ละระดับชั ้น โดยมีการเปรียบเทียบก่อน – หลังการใช้นวัตกรรม                 
เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการดำเนินการขับเคลื่อนสถานการณ์ภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้ของ
นักเรียน ประกอบด้วย แบบวัดด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลขเป็น ด้านพฤติกรรม และภาวะความเครียด 
 ๔.๖ การนิเทศ ติดตาม 
       โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ แต่งตั้งคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีผู้อำนวยการและครูฝ่ายวิชาการทำการนิเทศชั้นเรียนทุกระดับชั้น 
เพ่ือติดตามการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนของครู การแก้ไขปัญหาภาวะถดถอย และเป็นขวัญกำลังใจ
ให้กับคณะครูและนักเรียน 

๔.๗ เครือข่ายความร่วมมือ 
       โรงเรียนบ้านห้วยลาดใชเ้ครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยมีผู้ปกครองเครือข่ายชั้นละ 2 คน และทุกระดับชั้นจะมีกลุ่มไลน์ผู้ปกครองเพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารกนั มีนักเรียนแกนนำห้องละ 2 คนที่ค่อยดูและช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียน 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


