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                  ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที�ผ่านมา ศูนย์บริหาร 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ (ศบค.) ได้มีมาตรการการเป�ด – ป�ดสถานที� กิจการต่าง ๆ ตาม

ความจําเป�นด้านสาธารณสุข รวมทั�งการป�ดหรืองดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ส่งผลให้สถานศึกษาต้องเลื�อนการเป�ดภาคเรียนและปรับเปลี�ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ซึ�งส่งผล

กระทบต่อผู้เรียน คือ 1) การเข้าถึงการศึกษาที�ลดลง เมื�อการเรียนทางไกล คือ การเรียนจากภายนอก

โรงเรียน หรือเรียนจากที�บ้านเป�นหลัก ประกอบกับสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเป�นป�จจัยหลัก

ที�กําหนดความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป�นความพร้อมด้านอุปกรณ์ ICT เช่น สมาร์ทโฟน 

แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือ ซิมอินเทอร์เน็ต ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียน เช่น เครื�องเขียน

สมุด โต๊ะ เก้าอี� การเข้าถึงไฟฟ�า รวมถึงพื�นที�นั�งเรียนภายในบ้านที�มีความสงบเพียงพอ 2) การเกิดภาวะ

ถดถอยทางการเรียนรู้ โดยในขณะที�หลายประเทศเริ�มมีการวัดผลเพื�อประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรู้

(Learning Loss) จากการป�ดโรงเรียน ในประเทศไทยยังคงมีการวัดผลดังกล่าวอย่างไม่ทั�วถึงและยัง

ไม่เป�นระบบมากเพียงพอในช่วงป�ที�ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบเรื�องการเกิดภาวะถดถอยทาง

การเรียนรู้ในผู้เรียนย่อมเกิดขึ�นอย่างแน่นอน เมื�อชั�วโมงเรียนลดลง ผู้เรียนได้เรียนไม่ครบตามหลักสูตร 

และถึงแม้จะครบ แต่ก็อาจเป�นการเร่งสอนอย่างรวบรัด รวมถึงการขาดความคุ้นชินกับการสอนทางไกล

ของผู้สอน ย่อมนําไปสู่ป�ญหาในเชิงคุณภาพ และผลลัพธ์ผู้เรียนที�ตํ�าลงตามมา สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน จึงจัดให้มีการถอดบทเรียนการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ขึ�น 

โดยวิเคราะห์ครอบคลุมทั�งองค์ประกอบของระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecology System) เพื�อ

เป�นแนวทางในการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้สําหรับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐานและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

                   หวังเป�นอย่างยิ�งว่าคู่มือการถอดบทเรียนการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 

(Learning Loss) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานเล่มนี� จะเป�นประโยชน์แก่ผู้สนใจ

ในการนําไปปรับประยุกต์ใช้เพื�อการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทั�งในระดับบุคคล 

ระดับพื�นที� และในระดับภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

              สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดสงผลกระทบตอ

การดําเนินชีวิตในทุกมิติ ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

มีการประชุม เพ่ือติดตามสถานการณหาแนวทางปองกันและแกไขการแพรระบาดอยางตอเน่ือง

โดยทางกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศเล่ือนการเปดภาคเรียน เพ่ือปองกันวิกฤตการณ

จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยับย้ังการระบาดภายในประเทศใหเปนไปตาม

ประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนท่ีท่ัวราชอาณาจักร สงผลใหโรงเรียนเล่ือนเปดเทอมชากวา

ท่ีปฏิทินกําหนด โดยวันเรียนหายไปรวมประมาณ 10% ของเวลาเรียนท้ังหมด ซ่ึงการศึกษาเก่ียวกับ

การจัดการศึกษาในสถานการณโควิด-19 ดานผลกระทบของสถานการณโควิด-19 ตอการพัฒนา

การศึกษาของประเทศไทย โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระบุวา ในสถานการณโควิด-19 

ผูเรียนตองปรับเวลาและวิธีการเรียนรูใหม จําเปนตองเรียนรูท่ีบาน ท่ีพัก ในลักษณะทางไกลหรือ

ออนไลน โดยพบวา ผูเรียนท่ีครอบครัวไมมีความพรอมดานเศรษฐกิจ ขาดความพรอมดานอุปกรณ

เคร่ืองคอมพิวเตอร สมารทโฟน และอินเทอรเน็ตอยางมีประสิทธิภาพ มีผลกระทบท่ีเกิดแกผูเรียน

โดยตรง เน่ืองจากการเรียนทางไกลหรือออนไลนเปนระยะเวลานานตลอดชวงการระบาดของ

โรคโควิด-19 พบวา ผูเรียนทุกชวงช้ันมีความเครียด ความวิตกกังวลในการเรียนมากท่ีสุด รองลงมา

คือ มีความพยายามในการเรียนลดลง ขาดแรงจูงใจในการเรียน ขาดความสนใจในการเรียน 

โดยเฉพาะผูเรียนระดับมัธยมศึกษา เร่ิมมีทัศนคติเชิงลบตอการเรียนและแสดงออก โดยการไมเขาเรียน

รวมท้ังมีผลกระทบตอสภาวะทางอารมณ สัมพันธภาพ และสุขภาพจิตของผูเรียนดวย 

                นอกจากน้ี ยังพบวา การเรียนทางไกลหรือออนไลนทําใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะ

การปฏิบัตินอยลง ไมสามารถทํากิจกรรมการเรียนรวมกับเพ่ือนได รวมถึงเสียโอกาสในการเรียนรู

จากแหลงเรียนรูภายนอกและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ 

สังคม และอารมณของผูเรียน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2565) 

ที�มาและความสําคัญที�มาและความสําคัญ
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             จากขอมูลการเปดเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเดือนสิงหาคม 2564 พบวา มีโรงเรียนท่ีไมสามารถเปดเรียน

แบบ On-site ไดอยางนอย 12,000 แหงจากเกือบ 30,000 โรงเรียน สงผลกระทบตอนักเรียนกวา 

3 ลานคน ในจํานวนน้ีมีโรงเรียนจากพ้ืนท่ีสีแดงและสีสม มีขอมูลจํานวนมากท่ีบงช้ีวาการเรียน

ทางไกลยังเปนอุปสรรคกับนักเรียน 

             จากผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2562 พบวา ครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ํากวา

15 ป จํานวนมากไมมีคอมพิวเตอรใช โดยแบงเปน 74.1% ในเขตเทศบาล และ 88.1% นอกเขต

เทศบาล ดังน้ัน การขับเคล่ือนเพ่ือการแกไขปญหาดังกลาวในเชิงรุก จึงจําเปนตองเรงดําเนินการ

โดยดวน เพ่ือมิใหปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรูสะสมมากย่ิงข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดแนวทางบริหารสถานการณภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning 

Loss Center) เพ่ือปฏิบัติงานแกไขปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) เชิงรุก

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงจัดใหมีการถอดบทเรียน

ฉบับน้ีข้ึน โดยวิเคราะหครอบคลุมท้ังองคประกอบของระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecology

System) เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพ และ

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกผูเรียน
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3. เพื่อจัดทําแนวทาง (Handbook) การแกไขปญหา

ภาวะถดถอยทางการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการถอดบทเรียน

LEARNING  LOSS
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 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้

LEARNING LOSS

วัตถุประสงค์ : หัวใจของการแก้ไขป�ญหา Learning Loss

1. เพื่อใหความรู ความเขาใจในแนวคิด บริบท และสภาพปญหา

ที่ทําใหเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อสรางทักษะในการถอดบทเรียนแนวทางการแกไขปญหา

ภาวะถดถอยทางการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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1.4 การวเิคราะห์ข้อมลู 

                  การกําหนดผูใหขอมูล (Key Informants) เพ่ิมเติม
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณครบถวนมากข้ึน โดยสอบถามแนวคิด วิธีการ
ในการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู สัมภาษณผูเก่ียวของ โดยใช
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  รวมท้ังส้ิน 37 คน 
ดังน้ี

      1.3.1 ขอหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
      1.3.2 กําหนดวัน เวลา และชองทางท่ีจะสัมภาษณผูใหขอมูล 
      1.3.3 ดําเนินการสัมภาษณ โดยใชวิธีจดบันทึกการสัมภาษณและ
การบันทึกเสียง
      1.3.4 รวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูล แลวนํามาวิเคราะหพรอมท้ัง
แยกแยะ จับประเด็น เพ่ือใหขอมูลเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)

ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารสํานักตางๆ จาก สพฐ. 
(สวนกลาง)  จํานวน 7 คน

ผูแทนสํานักตางๆ ภายใน สพฐ. (สวนกลาง) จํานวน 11 คน

ผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 18 แหง 
ตามกลุมคลัสเตอรท่ี สพฐ. กําหนด จํานวน 34 คน

 ผูแทนสถานศึกษา 13 แหง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ตามขอ (1) จํานวน 16 คน

           สัมภาษณผูใหขอมูล (Key Informants) เพ่ือสอบถามแนวคิด 

วิธีการในการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู

       เพ่ือสอบถามแนวคิด วิธีการในการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู  
โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครอบคลุมตาม
คุณสมบัติของผูใหขอมูล รวมท้ังส้ิน 68 คน ดังน้ี

                   การศึกษาแนวทางการแกไขปญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) แบงเปน 2 ข้ันตอน 
ดังน้ี 

             สัมภาษณผูใหขอมูล (Key Informants) 
เพ่ือสอบถามแนวคิด วิธีการ ในการแกไขภาวะถดถอย 
ทางการเรียนรูเพ่ิมเติม

จํานวน 18 คน

จํานวน 11 คน

จํานวน 4 คน

จํานวน 4 คน

ผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
18 แหง ตามกลุมคลัสเตอรท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนด จํานวน 18 คน

ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษ 11 แหง

 ผูแทนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 4 แหง

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

ผูแทนโรงเรียนเฉพาะความพิการ 4 แหง

                    การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหกรอบ
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศการเรียนรู (Learning Ecology 
System) และภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) 
จากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูลจากการแขงขัน MOE Mini 
Hackathon 2022 ขอมูลจากงานวิจัย และแหลงขอมูลจาก
หนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

วิธีดําเนินการวิจัย
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 สําหรับเคร่ืองมือ วิธีการสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล

และการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนท่ี 2 มีกระบวนการตามข้ันตอนท่ี 1

      วิเคราะหขอมูล (Content Analysis) และนําเสนอเปนแบบบรรยาย 
นําขอมูลมาจัดหมวดหมูใหเปนระเบียบแลวสรุปเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ิมเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณ โดยการสัมภาษณซ้ําในบางประเด็น
ท่ีเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลมากข้ึน

       เคร่ืองมือสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

            1.2.1 ใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi-Structure

       Interview) โดยศึกษา คนควา ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย ท่ีเก่ียวของ

       ท้ังในและตางประเทศ

            1.2.2 วิธีการสรางเคร่ืองมือ รางแบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง 

       (Semi-Structure Interview) และนําเสนอตอผูเช่ียวชาญเพ่ือ 

       พิจารณาความถูกตอง

1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลู

1.2 เครื�องมอืและวิธกีารสรา้งเครื�องมอื 

ขั�นตอนที� 1

1.1 การกําหนดผูใ้ห้ข้อมลู (Key Informants)

ตอนท่ี 1 

ตอนท่ี 2 

ขั�นตอนที� 2



  ผลที�ต้องการผลที�ต้องการ

      1) แบบกรอกขอมูลแนวทางการแกไขสถานการณภาวะถดถอยทางการเรียนรู

      2) แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง  

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

วิธีดําเนินการวิจัย (ตอ)
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                 การถอดบทเรียนการแกไขปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการแกไขปญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) ระหวางวันท่ี 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมทองธารา 
ริเวอรวิว กรุงเทพมหานคร เพื่อสังเคราะหคูมือการถอดบทเรียนเพื่อแกไขปญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรูตามบริบทปญหาเปนรายดานที่เกิดขึ้นจริง

 Output

             สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา และหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ
นําการถอดบทเรียน  และการจัดทําแนวทาง 
(Handbook) การแกไขปญหาภาวะถดถอย
ทางการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จาก
การถอดบทเรียน ไปใชประโยชนตอได

เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินงาน

 Outcome
           1. นักเรียนจํานวน 2,644,880 คน 
ไดรับการแกไขปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู 
และไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะการเรียนรู
           2. ลดความเหล่ือมล้ําทางการเรียนรู 
สรางคุณภาพการศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียน 
ไดมีคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน

ตอนท่ี 3 



Testing Out

ตอนท่ี 2

จากการถอดจากการถอดบทเรียนบทเรียน
การแก้ไขการแก้ไข   

เรื�อง
เล่า

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

Learning LossLearning Loss



ตอนท่ี 2

ส่วนที� 1

Testing Out

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

การศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์
กรอบแนวคิดที�เกี�ยวข้องกับระบบนิเวศการเรียนรู้ 

(Learning Ecology System) 
และภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) 

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS
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                  Mini Hackathon 2022 : กาวกระโดดสูนวัตกรรม

         นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายจัดงาน MOE Mini Hackathon 2022 
เพ่ือคนหาหรือสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหา  Learning  Loss  ท่ีสามารถนําไปขยายผลการทํางานรวมกัน
ในอนาคต โดยใชวิธีการ Hackathon 
         เปาหมาย
         เพ่ือคนหาหรือสรางสรรคนวัตกรรมในการแกปญหา Learning Loss 
ท่ีสามารถนําไปขยายผลการทํางานรวมกันในอนาคต 
         ผลผลิต (Output) 
         นวัตกรรมท่ีแกปญหา Learning Loss ท่ีสามารถนําไปใชไดจริง
และสามารถนําไปขยายผลหรือตอยอดไดในวงกวาง 
         ผลลัพธ (Outcome)
         (1) เกิดกระบวนการทํางานรวมกับ Stakeholder
         (2) รวมกันสนับสนุนและขยายไอเดียท่ีนาสนใจ
         (3) สรางความเขาใจในองคความรูเร่ือง Learning Loss 
         (4) เกิดการสงเสริมวัฒนธรรมการทํางานในการสรางนวัตกรรม

Social Emotional/Well Being Track : 
เช็คและประเมินสภาพจิตใจ เด็ก ครู พรอม

ประสานความชวยเหลือท่ีตรงจุด

  Family Engagement Track : 
จะดึงผูปกครองมามีสวนรวมในการฟนฟู

  Learning Loss น้ีไดอยางไร  

Knowledge Track : 
วิธีเช็ค Learning Loss ของนักเรียนและวิธี

การชวยเหลือ

Team 1 New Change
ช่ือผลงาน Happiness Booster
ไอเดีย : ออกแบบเคร่ืองมือประเมินสุขภาวะ
ท่ีไมนาเบ่ือดวยบอรดเกม

Team 4 Five Fighting
ช่ือผลงาน “21 DAYs” มหัศจรรย 21 วัน 
เช่ือมใจรัก ใสรัก
ไอเดีย : เช่ือมความสัมพันธกับครอบครัว เสริมพัฒนา
การเรียนรูของเด็กภายใน 21 วัน โดยผานการเรียนรูรวม
กับผูปกครองดวยกลองกิจกรรม

Team 7 กาว กาว เราจะกาวไปดวยกัน
ช่ือผลงาน BOX A-chieve บอกอาชีพ
ไอเดีย : ทดสอบตนเอง คนหาความถนัด 
สรางแรงบันดาลใจดวย Community

Team 2 Open Heart
ช่ือผลงาน ขบวนการหองน่ังเลน
ไอเดีย : เยียวยาผลกระทบทางจิตใจของนักเรียน
ผูเรียนรูเทาทันอารมณตัวเอง จัดการอารมณตัว
เองได เรียนรูและมีความสุข

Team 5 Strong
ช่ือผลงาน F-Space
ไอเดีย : ลดจํานวนเด็กท่ีหลุดออกจากระบบ 
จัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ลดชองวาง
สรางความสัมพันธระหวางครูและผูปกครอง

Team 8 Check Point
ช่ือผลงาน Check Point
ไอเดีย : พัฒนาเว็บไซต ท่ีกระตุนใหเกิดความ
อยากท่ีจะเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของตนเอง โดยประเมินทักษะตนเอง แลกเปล่ียน
(โตะแชร) นําทักษะไปตอยอด

Team 3 อัยเยอรเวง
ช่ือผลงาน TRUEmorrow
ไอเดีย : แกปญหาภาวะซึมเศรา ฟนฟูการเรียน
ถดถอย นํานักเรียนคืนสูระบบ

Team 6 Ensci
ช่ือผลงาน Family Café
ไอเดีย : มุมหนังสือ สภากาแฟ ระบบออนไลน
Gamification

Team 9 90 จาบ จาบ
ช่ือผลงาน INSUDE OUT JOURNEY
ไอเดีย : เคร่ืองมือพัฒนาทักษะดานการจัดการ
ตนเอง ใช Soft Skill เพ่ือสงเสริม Hard Skill

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
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 IDEA ผลงานเบื�องต้น

สว่นที�สว่นที�                          การศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหกรอบแนวคิดที่เก่ียวของกับระบบนิเวศการเรียนรู 

(Learning Ecology System) และภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) จากแหลงขอมูลตาง ๆ 



สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
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  แนวคิดเกี�ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้แนวคิดเกี�ยวกับระบบนิเวศการเรียนรู้
(Learning Eco System)(Learning Eco System)

               ยูรี บรอนเฟนเบรนเนอร (Urie Bronfenbrenner, 1917-2005)  นักจิตวิทยาพัฒนาการ 

ออกแบบแนวคิดเพ่ือใชในการอธิบายพัฒนาการของเด็ก ท่ีรูจักในช่ือ “นิเวศวิทยาของการพัฒนามนุษย

(Ecology of Human Development)” แนวคิดน้ียืนยันวาการพัฒนาของมนุษยเปนผลจากการมี

ปฏิสัมพันธระหวางการเจริญเติบโตของมนุษยและการเปล่ียนแปลงของสถานท่ีท่ีบุคคลน้ันอาศัยอยู

และส่ิงแวดลอมท่ีซับซอน ซ่ึงแบงเปน 4 ระบบ ไดแก ระบบเล็ก (micro-system) ระบบกลาง 

(meso-system) ระบบภายนอก (exo-system) และระบบใหญ (macro-system) แนวคิดน้ีไดถูก

นํามาใชเปนกรอบแนวคิดการปฏิบัติและการวิจัยอยางกวางขวางท่ัวโลกจนปจจุบัน และไดเพ่ิม

ระบบเวลา (chrono-system) เขามาในป ค.ศ. 1980 และในป ค.ศ. 1995 ไดพัฒนา

รูปแบบโดยบูรณาการองคประกอบท่ีสําคัญท้ังหมดรวมเรียกวา Process-Person 

Context-Time (PPCT Model) โดยมี 4 องคประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ี 1) กระบวนการ 

(Process)  2) บุคคล (Person) 3) บริบทแวดลอม (Context) และ 4) เวลา (Time) 

  ทฤษฎีระบบชีวนิเวศวิทยาทฤษฎีระบบชีวนิเวศวิทยา

  ระบบนิเวศการเรียนรู้ระบบนิเวศการเรียนรู้

              องคประกอบของระบบนิเวศการเรยีนรูนัน้ นักการศึกษาและนกัวชิาการไดใหความหมายหลากหลายรปูแบบ 

โดยข้ึนอยูกับบริบทและรูปแบบของการจัดการเรียนรู เชน

             ศาสตราจารยเปกกา เนทานมกักี นกัวิชาการจากประเทศฟนแลนด และคณะ (Neittaanmaki, Galeieva, 

& Ogbechie, 2016) ไดนําเสนอประเด็นท่ีตองพิจารณาสําหรับระบบนิเวศการเรียนรู คือ 1) ครูไมใชผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหาท่ีจะคอยชีนํ้าผูเรยีน แตเปนผูสรางใหผูเรียนเปนนกัคนควาและสบืคนความรู  2) การตัง้คําถามแบบปลายเปด

ท่ีสามารถกระตุนการเรยีนรู  3) การพฒันาสาระการเรียนรูแบบดจิิตอลท่ีมคีวามนาสนใจ 4) การประเมนิเพือ่การเรยีนรู

ท่ีไมใชเพ่ือเกรดหรือการแขงขันอยางตอเน่ืองและหลากหลาย 5) เครื่องมือเทคโนโลยีสําหรับการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

6) การออกแบบการเรยีนรูท่ีใหความสําคญัตอผูเรยีนทกุคนและเขาถึงไดอยางเทาเทยีมกนั 7) การเตรยีมสภาพแวดลอม

ของหองเรียนใหเหมาะสมกับยุคเทคโนโลยี  8) การจัดการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมของผูเรียน

            แคทเทอรีน พรินส (Catterlen Parish, 2014) ไดเสนอรูปแบบระบบนิเวศการเรยีนรู ซึง่มอีงคประกอบหลกั 

2 สวนคือ 1. การปฏรูิปแกนการเรยีนรู (Transform the Core of Learning) ประกอบดวย 1.1 วฒันธรรมของการเรยีนรู 

1.2 โครงสรางการเรียนรู 1.3 การพัฒนาทนุมนุษย 1.4 โครงสรางพืน้ฐานของสารสนเทศ 1.5 การประเมนิผลและพจิารณา

ถึงความเช่ียวชาญทีห่ลากหลาย  2. การปฏิรูปโครงสรางระบบสนบัสนนุ (Transform Supporting Systemic Structure) 

ประกอบดวย 2.1 งบประมาณ 2.2 การประกันคุณภาพแนวใหม 2.3 ความเปนเจาของของชุมชนตอโรงเรียน 

2.4 ภาวะผูนําและนโยบาย 2.5 ความเปนสาธารณะและความเขาใจในการเปลีย่นแปลง
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  ระบบนิเวศการเรียนรู้(ต่อ)ระบบนิเวศการเรียนรู้(ต่อ)

             มิเชลล ไวส (Michelle Weise , 2018) ไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบนิเวศการเรียนรู

ท่ีจะชวยใหคนรุนใหมสามารถเผชิญหนากับความพลิกผันของโลกการทํางานในอนาคต ไดแก 1) นําทางได 

(Navigable) 2) ชวยสนับสนุน (Supportive)  3) มีจุดมุงหมาย (Targeted) 3) ผสมผสาน (Integrated) 

4) โปรงใส (Transparent)

              Marina Theodotou (2020) กลาวถึง องคประกอบของระบบนิเวศการเรียนรู โดยมีทั้งส้ิน 

5 องคประกอบ ดังนี้ 1) คน (People) 2) เนื้อหา (Content)  3) เทคโนโลยี (Technology) 4) ขอมูล (Data)

5) การกํากับดูแล (Governance )

             โดยภาพรวมแลว ระบบนิเวศการเรียนรูจึงเปนระบบที่ไมไดถูกควบคุมโดยผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่ง 

แตมีความซับซอน  และมีผูมีสวนไดสวนเสียจํานวนมาก ซึ่งในการถอดบทเรียนการแกไขปญหาภาวะถดถอย 

ทางการเรียนรูในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลจากแนวคิดระบบนิเวศการเรียนรู และจัดองคประกอบของ 

ระบบนิเวศการเรียนรูออกเปน 4 ดาน ไดแก

             1) ดานผูเรียน (Learner) 
             2) ดานการสนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวย ครู (Educators) และผูปกครอง (Parent) 
             3) ดานสภาพแวดลอม (Environment) ประกอบดวยโรงเรียน (School) และบาน (Home)  
             4) ดานนโยบาย (Policy)

             1. ผลการศึกษาสภาพการณและสาเหตุภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

               จากการศึกษาสภาพการณและสาเหตุภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 เชิงคุณภาพ ปรากฏผลดังน้ี ดานสภาพการณ พบวา 

สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบมีการใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

อยางหลากหลาย ดานสภาพปญหาและสาเหตุภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน พบวา ผูเรียนเกิดภาวะถดถอย

ทางการเรียนรูในดานตาง ๆ เชน ทักษะการอาน ทักษะการคิดทักษะชีวิต ทักษะการเชื่อมโยงความรู ทักษะทาง

วิทยาศาสตรและการปฏิบัติ ดานสุขภาพจิตและภาวะทางอารมณ ทักษะทางสังคม ตลอดจนการขาดการสนับสนุน

ในดานส่ืออุปกรณและเทคโนโลยีในการเรียนรู

การศึกษาภาวะถดถอยทางการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานการณ์โควดิ-19

: สภาพการณ์ บทเรยีน และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู ้
(สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา , 2564)



               2. ผลการศึกษาสภาพการณและสาเหตุภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 : การศึกษาเชิงปริมาณ

                   

                   จากการศึกษาสภาพการณและสาเหตุภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เชิงปริมาณ ปรากฏผลดังน้ี 

                   สภาพการณภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภาพรวมของ

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการรับรูภาวะถดถอยทางการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง

                   ผลการเปรียบเทียบภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนก

ตามสังกัดและขนาดสถานศึกษาภาพรวมของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเม่ือจําแนกตามสังกัด พบวา 

โดยรวมผูเรียนมีการรับรูภาวะถดถอยทางการเรียนรูแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

                   ผลการศึกษาการรับรูปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษาปท่ี 1-6 พบวา ผูเรียนมีการรับรูปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะถดถอยทางการเรียนรูในระดับ

ปานกลาง  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 พบวา ผูเรียนมีการรับรูปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะถดถอยทางการเรียนรูในระดับ

ปานกลางถึงระดับมาก และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 พบวา ผูเรียนมีการรับรูปจจัยท่ีเก่ียวของกับภาวะถดถอย

ทางการเรียนรูในระดับปานกลางถึงระดับมาก

                  ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีสงผลตอการรับรูภาวะถดถอยทางการเรียนรู

ของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 และผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 พบวา “การกํากับตนเองในการเรียนรู” 

เปนปจจัยท่ีสงอิทธิพลทางตรงและโดยรวมตอการรับรูภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนทุกระดับช้ัน ขณะท่ี 

“ทักษะดานสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี” สงอิทธิพลทางตรงและโดยรวมตอการรับรูภาวะถดถอยทางการเรียนรู

ของผูเรียนเฉพาะในช้ันมัธยมศึกษาเทาน้ัน สวน “ทักษะของครู” เปนปจจัยหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญ สามารถสงอิทธิพล

โดยรวมตอการรับรูภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาและระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

และ “การมีสวนรวมของพอแมในการสงเสริมการเรียนรูท่ีบาน” มีบทบาทในการสงอิทธิพลทางออมตอการรับรู

ภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนในระดับประถมศึกษาตอนตนเทาน้ัน

             3. แนวทางการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรูสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
                  

                   จากการศึกษาแนวทางการลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู

สูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ไดแนวทาง ดังน้ี
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ด้านที� 1 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 

การพฒันาเทคนคิการออกแบบ
การจัดการเรยีนการสอนและ
การจดัการชั�นเรยีนของคร ู

การส่งเสรมิการจัดการเรยีนรู ้
แบบบูรณาการและเชื� อมโยง
ประสบการณ์ในชีวิตประจาํวัน
ของผู้เรยีน

การจัดสภาพแวดล้อมที� เ อื� อ
ต่อการเรยีนรูแ้ละเตรยีมความ
พร้อมของอุปกรณ์  สื� อ  และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู ้

การลดภาระงานที�ไดร้บั 
มอบหมายของผูเ้รยีน 

01

03

การพัฒนาสื�อ
การเรยีนรูร้ว่มกัน

02

05

04
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ด้านที� 2 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน  

การสรา้งแรงจูงใจ  การตั�งเป�าหมาย 
                   และการกํากับตนเองของผู้เรยีน 
                    ระหวา่งการจดัการเรยีนการสอน การส่งเสรมิการรูเ้ท่าทันสื�อ

ให้แก่ผู้เรยีน

การส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม
และสัมพันธภาพ  ระหว่าง
นักเรยีน ผู้ปกครอง และครู 

การส่งเสรมิกิจกรรมผ่อนคลาย 
รับประทานอาหารที�มีประโยชน์ 
และการออกกําลังกาย เพื�อการมี
สุขภาวะที�ดีของผู้เรยีน 

01

03

02

04

                                     การลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู

สูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ระดับ

แนวทางแนวทางแนวทาง
ประถมศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
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ด้านที� 1 ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ 

การจัดสรรงบประมาณ
การช่วยเหลือเยียวยา
ด้านสัญญาณอินเทอรเ์น็ต
อุปกรณ์ สื�อและเทคโนโลยี

การจัดสภาพแวดล้อม
ที�เหมาะสมต่อการเรยีนรู้

ทั�งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การปรบัเนื�อหา ลดภาระงาน 
และงานที�ได้รบัมอบหมาย
ของผู้เรยีน 

การสื�อสารและชี�แจง
เพื�อทําความเข้าใจเกี�ยวกับ
การจัดการเรยีนรูใ้ห้แก่
ผู้ปกครองและผู้เรยีน 

01

03

การใชแ้หล่งทรพัยากร
และสื�อการเรยีนรูร้ว่มกัน

02

05

04

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

ด้านที� 2 ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน  

การส่งเสรมิ และเตรยีมความพรอ้ม
                                 ของอุปกรณ์ สื�อ
                                    และเทคโนโลยี 

 

การส่งเสรมิการมีส่วนรว่ม
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรยีน 
ผู้ปกครอง และครู

การส่งเสรมิแรงจูงใจ 
และเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
แบบนาํตนเองให้แก่ผู้เรยีน 

การสง่เสรมิการทํากิจกรรม
และการออกกําลังกาย 
เพื�อสขุภาวะที�ดี
ของนักเรยีน 

01

03

02

04

                                     การลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู
สูการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ระดับ

06

การพัฒนาเทคนิค
การจัดการเรยีนรูข้องครู

แนวทางแนวทางแนวทาง
มัธยมศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา
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2.1.2 ผูแทนศูนยการศึกษาพิเศษ 11 แหง

2.1.3 ผูแทนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 4 แหง

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

2.1.4 ผูแทนโรงเรียนเฉพาะความพิการ 4 แหง

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

R

2

3

Redesigning new learning process : ออกแบบกระบวนการจัดการเรยีนรูใ้หมท่ี�ตอบสนองบรบิทความเปลี�ยนแปลง
และความต้องการของผูเ้รยีน
(1) ปรับหลักสูตรสถานศึกษา                                    
(2) ปรบัรูปแบบและวิธกีารวัดและประเมนิผลใหย้ดืหยุน่
      และหลากหลาย 
(3) จัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการและเชื�อมโยงประสบการณ์
      ในชีวิตประจําวันของผูเ้รยีน
(4) จัดการเรยีนรูแ้บบนาํตนเองหรอืกํากับตนเองในการเรยีนรู้
      อยา่งเหมาะสมกับชว่งวัย 

E
 Empowering teachers and principals : เสรมิพลังพฒันาครู และผูบ้รหิารสถานศกึษา
(1) พฒันาเทคนคิการสอนของครู ใหอ้อกแบบการจัดการเรยีนรูเ้ชงิรุก (Active learning) 
(2) พฒันาสมรรถนะด้านเทคโนโลยดิีจิทัลของครู 
(3) ปรบับทบาทครูใหเ้ป�นโค้ชหรอืผูอํ้านวยความสะดวกในการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
(4) ปรบับทบาทผูบ้รหิารสถานศกึษาเป�น Super Coach ในการจัดการเรยีนรู ้
(5) ใชรู้ปแบบและวิธกีารพฒันาที�เนน้การปฏิบติัและสามารถนาํไปใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนได้ 
(6) จัดใหม้ศีนูยพ์ฒันาครูเพื�อฟ�� นฟคุูณภาพการเรยีนรูใ้นระดับสถานศกึษา และเขตพื�นที�การศกึษา

C Collaborating effective learning with stakeholders : สรา้งการมสีว่นรว่มในการจัดการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 
ระหว่างสถานศกึษา ครู ผูป้กครอง ชุมชน และทกุภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง
(1) จัดทําหลักสตูรหรอืคู่มอืสาํหรบัผูป้กครอง 
(2) สร้างปฏิสมัพนัธ์และสมัพนัธภาพที�ดีระหว่างครูผูส้อนและผูป้กครอง 
(3) สง่เสรมิกิจกรรมการมสีว่นรว่มของชุมชนในการจัดการเรยีนรู ้
(4) สร้างเครอืขา่ยความรว่มมอืในการฟ�� นฟกูารศกึษาจากภาคสว่นต่าง ๆ 

O Open educational resources : พฒันาคลังสื�อดิจิทัลเพื�อการเรยีนรูแ้บบเป�ด และเชื�อมโยงขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา

(1) พฒันาคลังสื�อดิจิทัลเพื�อการเรยีนรู้แบบเป�ดเพื�อเป�นคลังสื�อกลางในการเรยีนรูร้ว่มกันระหว่างครู ผูเ้รยีน และผูป้กครอง 
(2) บูรณาการเชื�อมโยงขอ้มลูสารสนเทศที�สาํคัญและจําเป�น 

E
 Elevating learning with Etech : ยกระดับการจัดการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยอียา่งเป�นระบบและมปีระสทิธิภาพ
(1) จัดสรรอินเทอรเ์น็ตฟรเีพื�อการศึกษา 
(2) จัดหาอุปกรณ ์เครื�องมือ และโปรแกรมที�ทันสมยัแก่สถานศกึษาและครูผูส้อน 
(3) จัดตั�งศนูยส์ื�อและเทคโนโลยทีางการศกึษาในระดับจังหวัด หรอืเขตพื�นที�การศกึษา 
(4) เรง่พฒันาแพลตฟอรม์การเรียนรูที้�หลากหลาย    
(5) สนบัสนนุค่าใชจ่้ายหรอือุปกรณแ์ก่ผูเ้รยีนในการเรยีนรูท้างไกล 

R
 Regarding safety and welfare : จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย และสรา้งขวัญและกําลังใจ

(1) จัดสวัสดิการในการเดินทางและประกันความปลอดภัยใหแ้ก่ครูที�ออกปฏิบติังานนอกสถานศกึษา  
(2) มรีะบบสรา้งขวัญและกําลังใจใหแ้ก่ครูที�ทุ่มเท เสยีสละ และอุทิศตนเพื�อการเรยีนการสอน 
(3) เสริมสรา้งระบบและกลไกการดแูลความปลอดภัยของสถานศกึษาใหแ้ก่ผูเ้รยีนอยา่งมคีณุภาพและได้มาตรฐาน 

V
 Valuing positive attitudes and well-being : สรา้งทัศนคติที�ดต่ีอการเรยีนรูแ้ละสขุภาวะที�ดขีองผูเ้รยีน 
 ทั�งสขุภาพกายและสขุภาพจิต
(1) จัดสภาพแวดล้อมที�เหมาะสมต่อการเรยีนรูทั้�งสขุภาพกายและสขุภาพจิต ทั�งที�บา้นและในสถานศกึษา 
(2) สง่เสรมิกิจกรรมพฒันาสขุภาพกายและสขุภาพจิต 
(3) เสรมิสรา้งทัศนคติที�ดีในการเรยีนรูแ้ละการดําเนนิชวิีต 
(4) สง่เสรมิการรู้เท่าทันสื�อเทคโนโลยีใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
(5) จัดตั�งระบบชว่ยเหลือด้านสขุภาพจิต สงัคม และอารมณข์องผูเ้รยีนขึ�นในสถานศกึษา 
(6) สรา้งปฏิสมัพนัธที์�มคีณุภาพระหว่างครูและผูเ้รยีนทั�งในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน 

ฟ�� นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ฟ�� นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้   
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2565)(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2565)

(5) สง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนรายบุคคล             
(6) จัดกิจกรรมที�พฒันาทักษะสงัคมและอารมณข์องผูเ้รยีน 
(7) พฒันารูปแบบหอ้งเรยีนเคลื�อนที�                       
(8) พฒันาการจัดการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน (Hybrid Learning)
(9) ออกแบบ พฒันา จัดสรรสื�อการเรยีนรูที้�เหมาะสม 
      และพฒันาแหล่งการเรยีนรู ้
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มาตรการมาตรการมาตรการ   



สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

        1. ดานโอกาสในการเขาถึงการศึกษา จัดตั้งศูนยดูแล สงตอ และชวยเหลือ 

        2. ดานคุณภาพการเรียนรู สถานศึกษาทุกสังกัดเรงดําเนินการวัดและประเมินผลความรูและทักษะ

ของผูเรียนทุกระดับช้ัน ในรายวิชาพื้นฐาน โดยใชวิธีการวัดผลที่หลากหลาย 

        3. ดานสุขภาพจิตของผูเรียน จัดใหมีระบบชวยเหลือดานสุขภาพจิต สังคม และอารมณของผูเรียน

ข้ึนในสถานศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษา และฟนฟูสภาพจิตใจของผูเรียนทีป่ระสบปญหาจากสถานการณโควดิ-19

         1. การสรางการรับรู และความตระหนักเก่ียวกับวิกฤติคุณภาพการศึกษาของไทย และมาตรการ 

ฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู

         2. การจัดทําแผนปฏิบัติการฟนฟูคุณภาพการเรียนรูในระดับพ้ืนท่ีแตละภูมิภาค และสนับสนุน 

งบประมาณตามบริบทพ้ืนท่ีและขนาดสถานศึกษา

         3. การทบทวน ปรับปรุง และกําหนดแนวทาง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของใหเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

         4. พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอรมการเรียนรู ท่ี มีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงระบบแพลตฟอรม

การเรียนรู และทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูรวมกัน รวมถึงการกํากับติดตาม

         5. การสรางระบบธนาคารหนวยกิต (Credit bank) ของระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปดโอกาส

ใหผูเรียนสามารถนําผลการเรียนมาสะสมผลการเรียนเรียนรู

         6. การใหอิสระแกสถานศึกษาอยางแทจริง เพ่ือการบริหารจัดการ

การศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ีของสถานศึกษา

         7. การบูรณาการการดําเนินงาน และขอมูลรวมกันกับหนวยงาน

ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ

         8. การสรางภาคีเครือขายเพ่ือการฟนฟูคุณภาพการเรียนรู ท่ีมี

สวนรวมท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ 

โดยการระดมทรัพยากรทางการศึกษาสําหรับพัฒนาการเรียนรูและนวัตกรรม

“พานองกลับมาเรียน”“พานองกลับมาเรียน”“พานองกลับมาเรียน”

    จากสถานการณ์ จากสถานการณ์ โควิด–19โควิด–19  ในระยะเร่งด่วนในระยะเร่งด่วน

มาตรการมาตรการมาตรการ   

กลไกสู่การปฏิบัติและเงื�อนไขความสําเร็จ
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ช่วยเหลือผู้เรียนที�ได้รับผลกระทบช่วยเหลือผู้เรียนที�ได้รับผลกระทบ



การจัดการเรียนรู้ช่วงโควิด-19 กับการฟ�� นฟูภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอย 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านปลาดาว 

1. จัดการเรียนรูแบบทางไกล 
(Remote learning)

 2. จัดการเรียนการสอนท่ีผสมผสาน
วิธีการท่ีหลากหลาย (Hybrid Learning)

1. กลองการเรียนรู
(learning box)

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

ปจจัยความสําเร็จของโครงการ

 1. การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับอายุ และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

มีความยืดหยุนและหลากหลาย

 2. การเขาถึงระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตของพ้ืนที่

 3. อุปกรณท่ีใชสื่อสารการออกแบบบทเรียนที่เรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

 4. วิธีการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนสมรรถนะ โดยเนนการจัดการเรียนแบบ Active learning

 5. การสนับสนุนจากผูปกครอง ชุมชน และภาคีเครือขาย

กิจกรรมกิจกรรม

เครื�องมือและกิจกรรมการเรียนการสอนเครื�องมือและกิจกรรมการเรียนการสอน

2. การลงพื้นที่ในชุมชน 
(Community Outreach)

3. การจัดการเรียนรู
ผานแพลตฟอรมออนไลน 

(Online Learning Platform)
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ตอนท่ี 2

ส่วนที� 2

Testing Out

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

การศึกษาแนวทางการแก้ไขป�ญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  (Learning Loss)

จาก ตัวแทนสาํนักงานและโรงเรียน
สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน

ใน 3 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มระดับชั�นประถมศึกษา
มธัยมศึกษา และการศึกษาพิเศษ

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS
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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

ภาาวะถดถอยทางการเรียนรูดานความรู ดานทักษะ
การอาน การคํานวณ ทักษะทางวิทยาศาสตร และ
คุณลักษณะของผูเรียนท่ีเปล่ียนแปลงตามสังคม

ปญหา

        1. กําหนดนโยบายใหโรงเรียนดําเนินการตาม
มาตรการ สพฐ. และสนับสนุน สง เสริมกิจกรรม
การพัฒนาดานความรู การเชื่อมโยงความรู ดานทักษะ
การอาน การคํานวณ ทักษะทางวิทยาศาสตร และ
คุณลักษณะของผู เรียนตามบริบท
       2. ครูผูสอนปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู  
เนนตัวชี้วัดที่ตองรูกับควรรูตามหลักสูตรการเรียนรู 
และการวัดประเมินผลการเรียนรูแบบ KPA แผนการ
จัดการเรียนรูตาม KP ที่ตองรู  และควรรู
        3. นิเทศติดตาม เนนการสรางนวัตกรรม และ
การสรางเวทีการนําเสนอและแขงขันผลงานของครู
ผูสอนและผูเรียน เพื่อเปนตนแบบที่ดี

 วิธีการแกไขปญหา

       การสรางความรู ความเขาใจและแนวปฎิบัติ
รวมกันของผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา
ของ สพท.
 

ดานท่ี 1 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ

ดานท่ี 2 ดานการสงเสริมการเรียนรูและคุณภาพผูเรียน

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

      วิธีการประเมินและใชเคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย 
เนนการปฏิบัติจริง บูรณาการสะทอนจากการปฏิบัติ 
ของผูเรียนมาปรับปรุงแกไขงาน

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

 วิธีการแกไขปญหา

       การสรางความเขาใจเก่ียวกับการแกไขปญหา
ผูเรียน แบบมีสวนรวม เพ่ือฟนฟูภาวะถดถอย
ทางการเรียน

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

        การประมินและใชเคร่ืองมือวัดท่ีหลากหลาย
เนนการปฏิบัติตามบริบทของสถานศึกษา พรอมท้ัง
นําขอมูลสะทอนจากการปฏิบัติของผูเรียนมาปรับปรุง
แกไขงาน

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

ปญหา

ภาวะถดถอยของผูเรียน

       1. การสรางความเขาใจเก่ียวกับภาวะถดถอย
ทางการเรียนของผูเรียนแบบมีสวนรวมเพ่ือฟนฟู
ภาวะถดถอย
        2. การนิเทศ ติดตาม วิเคราะห ประเมินภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียนโดยใชแบบทดสอบ
        3. สถานศึกษานําแนวทางลงสูการปฏิบัติตาม
บริบทของสถานศึกษาพรอมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรู 
การดําเนินงานแนวทางแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู
ของสถานศึกษาในสังกัด

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1

กลุมระดับช้ันประถมศึกษา และขยายโอกาส
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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และลพบุรี เขต 2

การถดถอยทางการเรียนรูนการอานออกเขียนได  คิดเลข ดานพฤติกรรม
ผูเรียนและนักเรียนไมมีการส่ือสารสองทางระหวางครูผูสอนและนักเรียน

ปญหา

       1. นํากระบวนการ PLC มาใชเพ่ือหาแนวทางการแกปญหาในทุกกลุม
สาระการเรียนรู จัดใหมีการทบทวนบทเรียนและสอนเพ่ิมเติม
        2. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โครงการ กิจกรรมในการขับเคล่ือน 
การอานออก เขียนได คิดเลขเปน และดานพฤติกรรมผูเรียนในประเด็นท่ี
คนพบ เพ่ือการแกไขภาวะถดถอยตามบริบท ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
        3. การกํากับนิเทศ ติดตามโครงการฯ เพ่ือการขับเคล่ือนความสําเร็จ 
ตามเปาหมายโครงการฯ ใหเกิดคุณภาพอยางตอเน่ือง
        4. กลุมโรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนการอานออก 
เขียนได คิดเลขเปน และดานพฤติกรรมผูเรียน ในระดับกลุมโรงเรียนใหเกิด 
คุณภาพอยางตอเน่ือง
        5. การติตตามโดยคณะกรรมการขับเคล่ือนการอานออกเขียนได
ในการนิเทศติดตามกลุมโรงเรียนและการประเมินผลการอานออกเขียนได 
คิดเลขเปนของนักเรียนของ สพท.
        6. สงเสริมการจัดกิจกรรมครูประจําวิชา ครูประจําช้ัน โดยเนนเร่ือง
การอานเขียนในชวง 2 สัปดาหแรกของการเปดภาคเรียนรวมกับผูปกครอง 
        7. คนหาปญหาผูเรียนรายบุคคล และวิธีการแกไขปญหารวมกัน 
โดยมีนักจิตวิทยาของ สพท. ใหคําปรึกษา

 วิธีการแกไขปญหา

     1. ใหความสําคัญในการแกไขปญหานักเรียนท่ีมีภาวะถดถอยทางการเรียนรู
การอานออก เขียนได คิดเลขเปน และการสนับสนุนบุคลากรของ สพท. 
รวมมือกับหนวยงานสาธารณะสุขรวมแกไขปญหากับสถานศึกษา 
      2. การจัดกิจกรรมสนับสนุน สงเสริมและซอมเสริม คือ กิจกรรมหนาเสาธง
 ใหมีภาษานารู วันละคํา ทองสูตรคูณออกกําลังกาย พุทธศาสนสุภาษิตวันละ
ประโยค ภาษาอังกฤษวันละคํา และสาระนารู เกร็ดความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร
กิจกรรมยามเชา อาน เขียน เรียน พูด (Homeroom) ช้ัน ป.1-ป.6 มีกิจกรรม
อานเขียนเรียนสนุก คณิตคิดสนุก และคําศัพทแสนสนุก

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

        ประเมินดวยการวินิจฉัยขอมูลผูเรียน เพ่ือการจัดกิจกรรมตามโครงการ
นําขอมูลสะทอนปญหาและจัดทําแผนการพัฒนา สงเสริมการดําเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ สรางขวัญและกําลังใจดวยการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร
และเอาใจใสสังเกตอยางใกลชิด

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

 วิธีการแกไขปญหา

        จัดการประชุม เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู 

รวบรวมส่ือการสอนไวในเว็บไซตของเขตพ้ืนท่ี

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

 ประเมินจากแบบฝกและใบงาน

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

ปญหา

          โรงเรียนอยูในพ้ืนท่ีสีแดงเขม
ไมสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
On Site และขาดอุปกรณสําหรับการเรียน
การสอนในรูปแบบ online  

         สํานักงานเขตพ้ืนท่ีสํารวจความพรอม

ของรูปแบบการจัดการเรียนสอนของโรงเรียน 

โดยโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการสอน

ดวยวิธีการท่ีหลากหลายตามความพรอม

ของผูเรียน

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 

กลุมระดับช้ันประถมศึกษา และขยายโอกาส
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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

ปญหา

 วิธีการแกไขปญหา

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

 วิธีการแกไขปญหา

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

ปญหา

กลุมระดับช้ันประถมศึกษา และขยายโอกาส
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         1. ผูเรียนไมใดรับการสงเสริมกระบวนการเรียนรูท้ังทางดาน
วิชาการทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ในโรงเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ 
ของผูเรียน
         2. ผูเรียน ผูปกครอง และผูท่ีเก่ียวของ ไมสามารถเขาถึงระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
เน่ืองจากเปนเร่ืองใหม และการประชาสัมพันธคอนขางนอย
         3. ผูปกครองขาดความเช่ือม่ันในการสงบุตรหลานเขาเรียน
         4. ผูเรียนมีผลการประเมินดานการอาน (RT) ช้ัน ป.1 ป 2564 
การประเมินคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย (NT) การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยูในระดับต่ํากวาป 2563

      1. จัดนักจิตวิทยารวมดูแลชวยเหลือ ลดความเครียดเพ่ือสามารถ
เรียนรูไดอยางมีความสุข
      2. ประชุม ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจแกผูบริหาร ครู 
ผูปกครอง ชุมชน
      3. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแกเด็กปฐมวัย
     4. จัดใหมีการเย่ียมบานนักเรียนและมอบทุนการศึกษา
     5. วิเคราะหผลการทดสอบดานการอาน (RT) ช้ัน ป.1 ป 2564 
การประเมินคุณภาพผูเรียนดานภาษาไทย (NT) การทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ภาษาไทย
      6. จัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 (โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย) 

 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1 และนครปฐม เขต 2

 

       กระทรวงศึกษาธิการมีชองทางการสงเสริมสุขภาพจิตสําหรับครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดทําส่ือและประชาสัมพันธ
ในชองทางท่ีหลากหลาย จัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน และสนับสนุน
งบประมาณ

          การนิเทศ ติดตาม การเย่ียมบานผูเรียน และการประเมินผล
การจัดการเรียนรูของผูเรียน

 วางแผนแกไขปญหาอยางเปนระบบและย่ังยืน

       1. จัดทํากรอบการประเมินและเคร่ืองมือ
การประเมินเพ่ือแสดงผลเชิงวิเคราะหแบบอัตโนมัติ 
โดยจัดการระบบใหมีการแสดงผลแบบ Real-Time 
         2. ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายสามารถทําการ
ประเมินนักเรียนและรวมปรับปรุงระบบเพ่ือนําไป
พัฒนาตอไป

      1. ขาดแคลนอุปกรณส่ือสารสัญญาณ
อินเทอรเน็ต วัสดุ การจัดทําใบงาน สวนใหญ
เกิดข้ึนในโรงเรียนขนาดเล็ก
      2. ผูเรียนออกกลางคัน/ผูปกครองเสียชีวิต
/ผูปกครองขาดรายได

       1. สพป. มีแนวนโยบายใหโรงเรียนดําเนินการ
ตามท่ี สพฐ. และมีการนิเทศโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
       2. การเผยแพรนวัตกรรมการเรียนรูหลากหลาย
ชองทาง สงเสริมการใชและจัดใหมีการแขงขัน 
นวัตกรรม
       3. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนแตละขนาดโดยท่ีใหโรงเรียนขนาดใหญ
เปนพ่ีเล้ียงโรงเรียนขนาดเล็ก



สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนมเขต 1
โรงเรียนอนุบาลนครพนม (โรงเรียนขนาดใหญ)

       พบปญหาการจัดกลุมนักเรียน โดยเฉพาะ
ในกลุมปกติ มีความสนใจการเรียนการสอน
นอยลงสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนลดลง

ปญหา

จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียนทุกกลุม คือ 
       - กลุมเด็กออนไหว (อนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1)
       - กลุมเด็กปกติ ใชการสอนแบบ On Site , On Hand 
เปนหลัก 
       - กลุมเปนเลิศ : ใชการสอนแบบ On Site, Online 

 วิธีการแกไขปญหา

      1. สงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียนท่ีสอดคลอง
กับความตองการ
      2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหกับครู

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

     จัดใหมีการประเมินทุกดาน เชน องคความรู สภาวะ
ทางสุขภาพจิต ครอบครัวและการอยูรวมกัน

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

 วิธีการแกไขปญหา

        1. สพป.กําหนดมาตรการแกปญหาภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรูทุกระดับช้ัน
         2. ใหโรงเรียนดําเนินการพัฒนา โดยใช PLC 
และบันทึกสะทอนผลรายงานความกาวหนา
        3. จัดทําคูมือการพัฒนาการอานและเขียน 
ป.1 - ป.6 มอบใหโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีใชพัฒนาเด็ก
        4. จัดทําสรุปรายงานวิธีการปฏิบัติท่ีดีในการ
ลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

        ใชแบบคัดกรองการอานเขียน ป.1-ป.6 
และสังเกตพฤติกรรมและการศึกษาของผูเรียน
เปนรายบุคคล

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

ปญหา

       นักเรียนไมไดมาโรงเรียนเปนเวลานาน 
เกิดการเรียนรูท่ีไมสม่ําเสมอ มีปญหาดาน
พฤติกรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
สุขภาพกาย และสุขภาพจิตไมแข็งแรง

         ประชุมเตรียมความพรอม ใหครูทุกคน
สังเกตและประเมิน เพ่ือปรับพ้ืนฐานใหพรอม 
นําผลการทดสอบการประเมินความสามารถ
ในการอาน (Reading Test: RT) เพ่ือจะได
ทราบถึงจุด ท่ีตองพัฒนาและตองวางแผน
ท่ีจะพัฒนาตัวรายบุคคลตอ ไปใน ช้ัน อ่ืนๆ 
สามารถใชผลการทดสอบอ่ืนมาวิเคราะหผูเรียน
กอนได แลวใหนําผลไปเตรียมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาผูเรียนตอไป

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ประจวบคีรีขันธ เขต 1

กลุมระดับช้ันประถมศึกษา และขยายโอกาส

หน้า  22



สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

 โรงเรียนบานกระทุมลม (ขยายโอกาส) สพป. นครปฐม เขต 2 
โรงเรียนบานผาไมแดง สพป.เชียงใหม เขต 1
โรงเรียนวัดสวางอารมณ สพป.ลพบุรี เขต 2

 

         1. การขาดแคลนอุปกรณการเรียนการสอนของ
ผูปกครอง  และผูปกครองบางกลุมไมมีเวลาใหกับผูเรียน
         2. นักเรียนขาดทักษะดานการส่ือสาร การเรียนรู 
ทักษะสังคม ขาดระเบียบวินัย มีปญหาดานการอานออก 
เขียนได และคิดเลขเปน
         3. การจัดการเรียนการสอนไมเหมาะสมกับชวงวัย
และการมีสวนรวม

ปญหา

       1. 6 หลัก 6 เสริม 7 เขม Small bubble เปนแผน 
เผชิญเหตุ 
       2. สถานศึกษาใหยืมอุปกรณการเรียน 
       3. ผอ.สพป. มีนโยบายใหสถานศึกษาสํารวจขอมูลผูเรียน
เปนรายบุคคล (เย่ียมบาน/ระบบดูแลชวยเหลือ) จริงจัง 
เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสม
กับเด็กเปนรายบุคคล
       4. กระตุนใหครูสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน เนน 
การเรียนการสอน Active Learning
       5. คัดกรองผูเรียนเพ่ือใหความดูแลชวยเหลือ
       6. การนําส่ือเทคโนโลยีมาใชโดยการจัดต้ังกลุมผาน
แอพพิเคช่ันไลน เพ่ือรับขาวสารการประชาสัมพันธของสถานศึกษา

 วิธีการแกไขปญหา

       วิเคราะหวางแผน ดําเนินการตามแผนงาน ขับเคล่ือน 
ดวยนวัตกรรม ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนและ 
สรุปผลการแกปญหา เพ่ือพัฒนาตอไป

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

      จัดทําคูมือการประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรู
ของผูเรียน ใชแบบคัดกรองการอานเขียน ป.1-ป.6 
การสังเกตพฤติกรรม และการศึกษาเด็กรายบุคคล

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

 วิธีการแกไขปญหา

          การจัดกิจกรรมสนับสนุน สงเสริมและ
ซอมเสริม คือ กิจกรรมหนาเสาธง ใหมีภาษานารู
วันละคํา ทองสูตรคูณออกกําลังกาย พุทธศาสน - 
สุภาษิตวันละประโยค ภาษาอังกฤษวันละคํา และ
สาระนารู เกร็ดความรูเก่ียวกับวิทยาศาสตร กิจกรรม
ยามเชาอาน เขียน เรียน พูด (Homeroom) ช้ัน ป.1 -
ป.6 ใหมีอานเขียนเรียนสนุก คณิตคิดสนุก อาน -
เขียน เรียนสนุกและคําศัพทแสนสนุก

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

           ประเมินผลการจัดกิจกรรม พัฒนาแกปญหา
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู รายหองเรียน ในแตละ
กลุมสาระการเรียนรูท่ีจัดกิจกรรม สรางขวัญและ
กําลังใจดวยการมอบรางวัลหรือเกียรติบัตร

 วิธีการประเมินภาวะถดถอยของผูเรียน

ปญหา

         นักเรียนมีปญหาดานการการเขียน 
และการคิดคํานวณ ขาดความกระตือรือรน
และระเบียบวินัย

          นํากระบวนการ PLC มาใชเพ่ือหาแนวทาง
การแกปญหา ในทุกกลุมสาระการเรียนรู จัดใหมี
การทบทวนบทเรียนและสอนเพ่ิมเติม

 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (สละชีพ) 
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

 

กลุมระดับช้ันประถมศึกษา และขยายโอกาส
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กลุมระดับช้ันมัธยมศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบ่ี

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

1. สํารวจ ติดตามการเรียนของนักเรียนอยางตอเน่ือง โดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
2. สนับสนุน ส่ือ อุปกรณ หรืออ่ืนๆ ท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน
3. นิเทศ ติดตาม และตรวจเย่ียมอยางเปนระบบตอเน่ือง
4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามอยางตอเน่ือง อยางเปนระบบเพ่ือการชวยเหลืออยางรวดเร็ว

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

ปญหาท่ี 1 

 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ 
 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนรู
 กําหนดรูปแบบ จัดตารางเรียนชัดเจน
 ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

1.
2.
3.
4.

 วิธีการแกไขปญหา

ปญหาท่ี 2 

ผู เ รียนขาดความพรอมดานอุปกรณ 
สัญญาณอินเทอรเน็ตผานการเรียนรูในรูป 
แบบออนไลน

การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
พบวาจํานวนผูเรียนท่ีเขาเรียนมีจํานวนลดนอยลง

วิธีการประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน

1. ติดตาม สอบถามจากผูปกครองและผูเก่ียวของ
2. วิเคราะหขอมูลผูเรียนรายบุคคลและจัดกลุมฯ
3. วัดและประเมินการเรียนของนักเรียนรายบุคคลอยางหลากหลาย ยืดหยุนตามระดับ
    ความสามารถของผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ

หน้า  24



สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

ปญหา 

1. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
   โดยใหขอเสนอแนะ ดังน้ี
    1.1 ครูคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา
    1.2 ครูปรับการเรียนเปล่ียนการสอนใหนักเรียนมีความสนุกสนานพรอมไดความรูตามตัวช้ีวัดท่ีตองรูและควรรู
    1.3 ปรับวิธีการวัดและประเมินผลโดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย
    1.4 ครูสรางความรูความเขาใจใหกับนักเรียนในการปรับตัวในการเรียนรูปแบบออนไลน        
    1.5 การจัดการเรียนการสอนออนไลนใหคํานึงถึงชวงวัยของนักเรียน

2. จัดต้ังศูนยเฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
    2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการศูนยเฉพาะกิจฯ มีหนาท่ี ดังน้ี
         1) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และแผนยุทธศาสตรในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสถานศึกษาในสังกัด 
         2) สงเสริม สนับสนุนชวยเหลือ จัดหา จัดต้ังงบประมาณ ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนทางไกล
         3) สงเสริม สนับสนุน วิเคราะห วิจัย และขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพดานวิชาการและรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนสอน
ทางไกลในการสรางโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีคุณภาพ
         4) สรางเครือขายและประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง
         5) นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการการเรียนการสอนประเมินผล และใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกล
    2.2 คณะกรรมการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจฯ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีหนาท่ี ดังน้ี
         1) จัดต้ัง จัดหาระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา
         2) ประสานความรวมมือจากเครือขายผูปกครอง สวนราชการ องคการปกครองทองถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาคม
         3) นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
         4) กําหนดนโยบายปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19
         5) ประชาสัมพันธ เผยแพรแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอม เฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
และจัดทําแผนเผชิญเหตุรองรับการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
         6) รายงานปด-เปดสถานศึกษาและการติดเช้ือใหจังหวัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ โดยดวน
         7) จัดทํารายงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตามกําหนดเวลา
    2.3 คณะกรรมการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจฯ ระดับสหวิทยา มีหนาท่ี ดังน้ี        
         1) สํารวจความพรอมการจัดการเรียนการสอนทางไกลของผูเรียน ผูปกครอง ครู และสถานศึกษา
         2) พัฒนาครูใหมีศักยภาพและความพรอมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
         3) สนับสนุน สงเสริม และจัดหาอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนระหวางครูกับผูเรียน และผูปกครอง
         4) ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม 
         5) ประชาสัมพันธ เผยแพรแนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพรอมเฝาระวังและจัดทําแผนเผชิญเหตุรองรับ 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19
         6) ติดตามสถานการณและดําเนินการเฝาระวัง ปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการอยางเครงครัด
         7) รายงานการปด-เปดสถานศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหกับศูนยเฉพาะกิจฯ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ
         8) สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานศูนยเฉพาะกิจฯ ระดับสหวิทยาเขตตอสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ

 วิธีการแกไขปญหา

ผูเรียนมีปญหาในการเขาเรียนผานระบบ Online คือ เขาเรียนไมตรงเวลา ไมคุนเคยกับการเรียนในรูปแบบออนไลน

กลุมระดับช้ันมัธยมศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน
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สพท. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู ดังน้ี
  1. จัดทําแผนนิเทศปฏิทินการนิเทศ เพ่ือนิเทศการเรียนการสอนกอนเปดภาคเรียน
  2. นิเทศการเรียนการสอนหรือเขาสังเกตการสอนของครู ในระหวางการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
โดยศึกษานิเทศกประจําสหวิทยาเขต และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
  3. สอบถาม สัมภาษณ ผูบริหาร ครู ผูเรียน และผูปกครอง ในการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลน
  4. อบรมการใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทางไกลใหกับครูและบุคลากร 
  5. ครูสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักเรียนในการเรียนออนไลน
  6. ครูปรับวิธีการจัดการเรียนการสอน 
  7. สถานศึกษา ครู สรางเครือขายผูปกครองในการติดตามขอมูลผูเรียนรายบุคคล

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

วิธีการประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน

1. เคร่ืองมือวัดและประเมินผล
   1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมของเรียนรายบุคคล 
   1.2 แบบสอบถาม แบบคัดกรองปญหาสุขภาพจิตผูเรียน (GHQ)
   1.3 แบบวัดความเครียด (SPST20)

2. การวัดและประเมินผล
   2.1 การสอบถาม สัมภาษณ  
   2.2 การสังเกตพฤติกรรม  
   2.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู

กลุมระดับช้ันมัธยมศึกษา

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน (ตอ)
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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

     1. นิเทศ กํากับ ติดตาม การเรียนการสอนออนไลน
อยางตอเน่ือง
     2. ประชุม สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือหาแนวทาง 
แกไขอยางตอเน่ือง
     3. สรางขวัญและกําลังใจใหสถานศึกษาตนแบบและ
โรงเรียนเครือขายในการดําเนินงานจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

ปญหาท่ี 1 

   1. สนับสนุน ส่ือ อุปกรณ และเทคโนโลยี
ใหกับสถานศึกษาอยางพอเพียง
   2. สรางความรูความเขาใจเร่ืองการใชส่ือ 
อุปกรณ ใหกับสถานศึกษา 

 วิธีการแกไขปญหาท่ี 1 

ปญหาท่ี 2 

ผูเรียนขาดความพรอม
ดานอุปกรณ ส่ือ เทคโนโลยี

บุคลากรไมคุนเคยกับระบบ 
ทําใหการรายงานขอมูลลาชา

วิธีการประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน

ปญหาท่ี 1
     1. ตรวจสอบจากรายงาน
     2. สอบถาม สัมภาษณ ผูบริหาร ครู ผูเรียน 
และผูปกครอง
     3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนประจําป

   1. นิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
ผานโปรแกรมการรายงาน ( E-COVID19 Report)
   2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยศูนยการจัด
การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 ดําเนินการ นิเทศ กํากับ 
ติดตาม และวิเคราะหรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนของแตละสถานศึกษา

 วิธีการแกไขปญหาท่ี 2

   1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กําหนดปฏิทิน
การรายงานขอมูลในระบบอยางเปนทางการ
   2. สรุปผลรายงานทุกสัปดาห ศึกษาวิเคราะห
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแตละสถาน
ศึกษาเพ่ือใหทราบถึงสถานการณการเรียนการสอน 
ไดอีกชองทางหน่ึง
   3. จัดทําเว็บบอรดเพ่ือใหครูผูสอนไดแสดง
ความคิดเห็น ปญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

วิธีการประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน

ปญหาท่ี 2
      ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู 
ผานระบบ ICT 

กลุมระดับช้ันมัธยมศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน 

หน้า  27



กลุมระดับช้ันมัธยมศึกษา

โรงเรียนนครขอนแกน สพม.ขอนแกน

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

ปญหาท่ี 1 และปญหาท่ี 2

ครูผูสอนใชส่ือ เทคโนโลยี วิธีการเก็บคะแนน และการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน

ปญหาท่ี 3 

        1. ครูปรับเปล่ียนรูปแบบการเก็บคะแนนและรูปแบบการสอนใหเปนไปตามสภาพบริบทและ

ความพรอมของผูเรียนเปนรายบุคคล

        2. ครูเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

        3. พัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Learning)      

 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา

ปญหา 

ปญหาท่ี1 
 ผูเรียนมีภาวะความเครียดในการเรียนรูปแบบ      
 ออนไลน ขาดความพรอมดานอุปกรณ ส่ือ
 เทคโนโลยี และภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นในแตละ
 รายวิชา

ปญหาท่ี 2 
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน
ขาดความรูความเขาใจในการใชเคร่ืองมือสําหรับ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

ปญหาท่ี 3
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูไมสอดคลองกับการเรียน
ในรูปแบบออนไลน

ปญหาท่ี 1 
 1. ครูผูสอนปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหเหมาะสม
    กับผูเรียน 
 2. ครูผูสอนลดภาระงาน
 3. ครูผูสอนปรับรูปแบบ และวิธีการวัดและประเมินผล

ปญหาท่ี 2
จัดอบรม พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเรียน ดานการใชเคร่ืองมือสําหรับการจัดการเรียน
การสอนออนไลน

ปญหาท่ี 3 
   1.พัฒนาเทคนิคการสอนของครูใหเหมาะสม
กับสภาวการณทางสังคม
   2. พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลของครู

 วิธีการแกไข
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             1. ประเมินสภาพแวดลอมผูเรียน เพ่ือทราบความเปล่ียนแปลงดานสภาพครอบครัวท่ีเปนอยู  การเขาถึง

อินเทอรเน็ต การเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ ของครอบครัวเปนเชนไร เพ่ือจะไดทราบวาผูเรียนของเราอยูจุดไหน ผานการ 

เย่ียมบานของครูท่ีปรึกษาแตละระดับช้ัน

           2. การวางแผนของโรงเรียนท้ังระบบ นําขอมูลพ้ืนฐานของผูเรียนมาสูการวางแผน โดยทําเปนทีมสถานศึกษา 

เน่ืองจากการฟนฟูการเรียนถดถอยไมสามารถทําไดแคครูบางคน บางช้ันเรียน เพราะผูเรียนทุกคนไดรับผลกระทบ

ท้ังหมด ดังน้ัน การวางแผนระดับสถานศึกษาจะสามารถกําหนดแนวทางวางระบบการทํางาน รวมถึงทรัพยากร งบประมาณ 

เพ่ือดําเนินการใหเกิดความสอดคลองกับการบริหารงานของสถานศึกษา โดยมีผูอํานวยการครู ชุมชน และผูปกครอง

รวมกันวางแผน โดยดําเนินงานภายใตการดูแลของศูนยเฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนนครขอนแกนซ่ึงประกอบดวย 4 แนวทาง ดังน้ี

                 1) การพัฒนาเทคนิค การออกแบบการจัดการเรียนการสอน และการจัดการช้ันเรียนของครูท่ีนาสนใจ 

หลากหลาย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน

                 2) การสงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและเช่ือมโยงประสบการณในชีวิตประจําวันของผูเรียน

               3) การลดภาระงานท่ีไดรับมอบหมายของผูเรียน แบบฝกหัด หรือช้ินงานท่ีมอบหมาย เพ่ือไมใหผูเรียน

รูสึกเหน่ือยหนายและเกิดภาวะเครียด

                4) การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การเตรียมความพรอมของอุปกรณ ส่ือและเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู  การสนับสนุนหรือจัดหาอุปกรณ ส่ือและเทคโนโลยี สัญญาณอินเทอรเน็ตใหแกผู เ รียน 

สวนครูผูสอนเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความพรอม ความหลากหลายของผูเรียน และความเหมาะสม

ของเน้ือหารายวิชา ผูปกครองจัดสภาพแวดลอมท่ีบานใหเอ้ือและเหมาะสมตอการเรียนรูของผูเรียน รวมท้ังสนับสนุน

ส่ิงอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดีและมีคุณภาพ

              3. การชวยเหลือผูเรียน ดานการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรมการรูท่ีหลากหลาย ลดเน้ือหา ลดภาระงาน

ของผูเรียน และดานสุขภาวะจากพ้ืนฐานของครอบครัวท่ีแตกตาง ซ่ึงแนวทางในการชวยเหลือผูเรียน ประกอบไปดวย 3 

แนวทาง ดังน้ี

                  1)  สรางแรงจูงใจ ต้ังเปาหมาย และการกํากับตนเองของผูเรียนระหวางการจัดการเรียนการสอน 

โดยครูผูสอนและผูปกครองควรกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ มีการเสริมแรง การกํากับติดตาม พัฒนาใหผูเรียน 

สามารถกํากับตนเองในการเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางตอเน่ือง

                    2)  ครูควรสรางความรูความเขาใจ สรางความตระหนักเก่ียวกับการรูเทาทันส่ือใหแกผูเรียน ผูปกครอง

รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากส่ือท่ีไมเหมาะสม และสงผลตอการเรียนรู คุณลักษณะ สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผูเรียน

                    3)  สงเสริมกิจกรรมผอนคลาย การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และการออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาวะ

ท่ีดีของผูเรียน

              4. การติดตามปรับปรุงและผลสะทอนกลับ เปนการประเมินผลจากการดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ 

โดยประเมินควบคูไปกับการทํางาน

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

กลุมระดับช้ันมัธยมศึกษา

โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.ขอนแก่น (ต่อ)

วิธีการประเมินภาวะถดถอยทางการเรียนรูของผูเรียน
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2 . 1 . 4  ผู้ แ ท น โ ร ง เ รี ย น เ ฉ พ า ะ ค ว า มพิ ก า ร  4  แ ห่ ง

               จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  
On Hand มี 2 กรณี คือ 
    กรณี 1 ผูเรียนเขามากักตัวในหอนอน 
โดยใหครูหอนอนเปนผูรับผิดชอบการจัด
การเรียนการสอนในแตละหอนอน และ
ประสานกับครูประจําวิชา ซ่ึงเปนผูส ง
ใบงาน แบบฝกหัด ใบความรูตางๆ แยก 
เปนหอนอน
     กรณี 2 ผู เ รียนไมสามารถเขามาท่ี
สถานศึกษาได โดยโรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบ
รวบรวมใบงานแบบฝกหัด ใบความรูตางๆ 
ทุกวิชา จากครูประจําวิชาใสซองสงไปรษณีย
ให ผู เ รียน หรือแบงสายครู ผู รับผิดชอบ 
ลงไปแจกใบงานตามบานผู เ รียน 

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ On Site

วธีิแกไ้ข
ป�ญหา 

ข้อ
เสนอแนะ

วธิกีาร
ประเมนิ

     หลังจากการเปดเรียนแบบ 

On Site ไดแลว จัดการเรียน

การสอนชดเชยในชวงวันหยุด

เสารอาทิตยและมีการประเมิน

ผูเรียนซ้ํา จากครูประจําวิชา

เพ่ือใหทราบพัฒนาการเรียนรู

ท่ีแทจริงของผูเรียน

มี 2 กรณี

    กรณี 1 ครูหอนอนรวบรวม

ใบงานแบบฝกหัดให กับครู

ประจําวิชา เพ่ือตรวจและให 

คะแนน 

      กรณี 2 ผูปกครองเปนผู

ประเมินเอง หรือรวบรวมใบงาน

แบบฝกหัดใหกับครูประจําวิชา

ป�ญหาที� 1  สถานศึกษาไมส่ามารถเป�ดเรยีนแบบ On Site เนื�องจากมกีารแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19

        การแสดงหรือสาธิตให เ ห็น

ข้ันตอน เชน ใชเทคโนโลยีโดยทําเปน

คลิปวีดีโอหรือภาพถายข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  พรอมคําบรรยาย และปรับวิธี

การวัดและประเมินผลใหสอดคลอง

กับสถานการณและสภาพจริง

วธีิแกไ้ข
ป�ญหา 

ป�ญหาที� 2  ผูเ้รยีนไมส่ามารถเรียนวชิาที�ตอ้งมกีารฝ�กปฏบัิตแิบบ On Site ได้

    ใหครูผูสอน

เนนการเรียนรู

แบบทฤษฎี

      ครูประจําวิชาออกแบบแบบสังเกต

พฤติกรรม ใหครูหอนอนหรือผูปกครอง

เปนผูประเมินโดยทําเปนคลิปวีดีโอหรือ

ภาพถายขณะทํากิจกรรม และมีการ

ประเมินผู เ รียนซ้ําจากครูประจําวิชา 

เม่ือมีการเปดเรียนแบบ On Site 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
ผูใหขอมูล ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห 29 จังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 39 จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 จังหวัดตาก

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS
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ข้อ
เสนอแนะ

วธิกีาร
ประเมนิ

กลุมการศึกษาพิเศษ



วิธแีกไ้ข 
ป�ญหา

กลุมการศึกษาพิเศษ

     1. สถานศึกษาเตรียมความพรอม

และผ ลัก ดัน ให เป ด ทําการ เ รี ยน

การสอนในรูปแบบ On Site และ

วางแผนมาตรการการกลับเขามา

ภายในโรงเ รียนของผู เ รียนอยาง

เขมงวด โดยรวมมือกับเครือขาย

ท่ีเก่ียวของ 

     2. ประสานหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสัญญาณ 

เพ่ือรวมเปนเครือขายใหกับผูเรียน 

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดมีชองทางการ

ส่ือสารดานการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการเรยีนการสอนอื�น ได้แก่ Online, On Air, On Demand, On Hand

   จัดการเรียนการสอน

แบบ On Hand 

แบบสํารวจจํานวนนักเรียนท่ีไดรับ

การเรียนการสอนแบบ Online, 

On Air, On demand 

ป�ญหา   ไมส่ามารถจดัการเรยีนการสอนแบบ Online,  On Air,  On Demand 
           เนื�องจากไมม่คีวามพรอ้มดา้นอปุกรณ์และระบบเครือข่าย

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห
ผูใหขอมูล ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห 29 จังหวัดศรีสะเกษ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 39 จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45 จังหวัดกาญจนบุรี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 55 จังหวัดตาก

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS
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ข้อ
เสนอแนะ

วธิกีาร
ประเมนิ



         จัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบอ่ืนท่ีสอดคลอง

กับสภาพความพิการของ

แตละคน  

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ On Site

วธิแีกไ้ข 
ป�ญหา

วธิกีาร
ประเมนิ  

       จัดระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเพ่ือการติดตาม

ผูเรียนในทุกมิติ

              มีการประเมินผลท่ีหลากหลาย 
โดยผูปกครองมีสวนรวม ไม เนนเคร่ืองมือ
ท่ีเปนแบบทดสอบอยางเดียว และประเมิน
ตามสภาพจริงดวยรูปแบบและเค ร่ืองมือ
ท่ีหลากหลายสอดคลองกับรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูเรียน
แตละคน

ป�ญหาที� 1     โรงเรยีนไมส่ามารถจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ On Site ได ้
                  เนื�องจากมกีารแพรร่ะบาดรุนแรงของโรคโควดิ-19

          การอบรมจัดทําส่ือ

การเรียนการสอนท่ีเขาถึงและ

เหมาะสมกับสภาพความพิการ

และแลกเปล่ียนเรียนรู แบงปน

ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะ-

สมกับการเรียนรูของผูเรียนท่ี

มีสภาพความพิการท่ีแตกตาง

และหลากหลาย 

วธีิแกไ้ข 
ป�ญหา

วธิกีาร 
ประเมนิ 

ป�ญหาที� 2    รูปแบบการเรยีนการสอน Online, On Air, On Demand, On Hand ยงัไมม่ปีระสิทธิภาพ
                 มากพอที�เหมาะสมกบัการเข้าถึงการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนที�มสีภาพความพิการที�แตกตา่ง 
                 และหลากหลายเช่น ภาษามอื หรอือกัษรเบรลล ์เป�นตน้ 

       1. สรางความรูความเขาใจแกผูปกครอง
ตอการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุน
การเรียนรูของผูเรียนท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ความพิการในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19
       2. ครูประจําช้ัน ครูประจําวิชาประสาน
ความรวมมือกับผูปกครอง เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู กํากับ และติดตามอยางใกลชิด
โดยมีวิธีการส่ือสารท่ีหลากหลาย

     สอบถามสัมภาษณผูปกครอง

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนรูปแบบอ่ืน ๆ  การประเมินผล

ท่ีหลากหลาย ประเมินตามสภาพ

จริงท่ีมีความยืดหยุน มุงเนนทักษะ

จําเปนและความรูตามสมรรถนะ

สําคัญของผูเรียน โดยการมีสวนรวม

ของผูปกครอง

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ผูใหขอมูล ไดแก โรงเรียนนานปญญานุกูล จังหวัดนาน 

โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

รูปแบบการเรยีนการสอนอื�น ได้แก่ Online, On Air, On Demand, On Hand
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ข้อ
เสนอแนะ

ข้อ
เสนอแนะ

กลุมการศึกษาพิเศษ



2 . 1 . 4  ผู้ แ ท น โ ร ง เ รี ย น เ ฉ พ า ะ ค ว า มพิ ก า ร  4  แ ห่ ง

      ปรับรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนเปนรูปแบบผสมผสาน 

Online , On Hand , On Demand 

โดยมีการจัดทําแบบฝกหัดเพ่ือสง

ใหผูเรียนท่ีบาน ครูจัดการเรียน

การสอนรวมถึงกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียนผานระบบออนไลน

รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ On Site

วธิแีกไ้ข
ป�ญหา 

วธิกีาร
ประเมนิ  

                จัดทําแผนเตรียมความพรอม

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เชน แผน 

เผชิญเหตุ  การหยุดเรียนเฉพาะช้ันท่ีมีการ

แพรระบาด การจัดเตรียมชุดส่ืออุปกรณ

การจัดการเรียนการสอน และจัดทําคลังส่ือ 

ออนไลนสําหรับผูปกครองใหสามารถเลือก

และสามารถนําไปฝกบุตรหลานท่ีบานได

             มีการติดตาม
ประเมินผลผูเรียนอยาง
ตอเน่ืองเปนรายบุคคล
ผานการทําแบบประเมิน
สังเกตพฤติกรรมหลังการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือ
นํามาเปนขอมูลในการ 
พัฒนาผู เ รียน

วธีิแกไ้ข
ป�ญหา 
               วิธีแกไขปญหา มี 3 กรณี คือ

กรณีท่ี 1 รับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษโดยจัดการเรียน

การสอนรูปแบบ On Site โดยสลับกันมาเรียนและมี

มาตรการอยางเขมในครูท่ีรับผิดชอบในการใหบริการ

กรณีท่ี 2 รับบริการท่ีบาน โดยจัดครูลงพ้ืนท่ีใหบริการ

ท่ีบานในครอบครัวท่ีมีขอจํากัดของการใชเทคโนโลยี 

พรอมนําส่ือ ใบงาน ข้ันตอนของการฝก เพ่ือใหผูปกครอง

นําไปพัฒนาผูเรียน 

กรณีท่ี 3  ไมสามารรับบริการท่ีศูนยการศึกษาพิเศษ

และท่ีบานได เน่ืองจากอยูในพ้ืนท่ีเส่ียง ใหครูจัดสงส่ือ 

ใบงาน ข้ันตอนการฝกทางไปรษณีย 

วธิกีาร 
ประเมนิ

ป�ญหาที� 2    บางครอบครวัไมม่อีปุกรณ์สื�อสาร หรอืบางรายยงัไมม่คีวามรู้
                 ในการใช้เทคโนโลยใีนการใช้ในการเรยีนแบบออนไลน์ได้

ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ

ส่ือสารใหแกครอบครัวท่ีมี

ขอจํากัด

มีการติดตามประเมินผล

ผูเรียนอยางตอเน่ืองเปน

รายบุคคล ผานการทําแบบ

ประเมินสังเกตพฤติกรรม

หลังการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการ

พัฒนาผูเรียน

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

1. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม   2. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแกน 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี     4. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

5. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด               6. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง 

7. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกาญจนบุรี            8. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

9. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดระนอง

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ผูใ้หข้อ้มูล
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ป�ญหาที� 1      ศูนยก์ารศึกษาพิเศษไมส่ามารถจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ On Site ได ้
                    เนื�องจากมกีารแพรร่ะบาดรุนแรงของโรคโควดิ-19

ข้อ
เสนอแนะ

ข้อ
เสนอแนะ

กลุมการศึกษาพิเศษ



     1. สถานศึกษาเตรียมความพรอม

และผลักดันใหเปดทําการเรียน

การสอนในรูปแบบ On Site และ

วางแผนมาตรการการกลับเขามา

ภายในสถานศึกษาของนักเรียนอยาง

เขมงวดรวมกับเครือขายท่ีเก่ียวของ 

      2. ประสานหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสัญญาณ 

เพ่ือรวมเปนเครือขายใหกับผูเรียน

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆ ไดมีชองทางการ

ส่ือสารดานการจัดการเรียนการสอน

รูปแบบการเรยีนการสอนอื�น ได้แก่ Online, On air, On demand, On hand

วธีิแกไ้ข 
ป�ญหา 

ข้อ
เสนอแนะ

วธิกีาร 
ประเมนิ

       จัดใหมีคูมือ แนวทาง เทคนิค 

วิธีการในการจัดการเรียนรูสําหรับ

ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

แตละประเภทความพิการ เพ่ือให

ผูปกครองนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูสําหรับบุตรหลาน

        1. การประเมินความสามารถ

ของผูเรียนรายบุคคล

        2. การประเมินพัฒนาการ

        3. การสังเกตรวมกับการ

สัมภาษณผูปกครอง

       4. การติดตาม วัดผลและ

ประเมินผลผูเรียนในระหวางการจัด

การเรียนรู เพ่ือติดตามพัฒนาการ

ป�ญหา       รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ Online, On Air, On Demand, On Hand 
               ไม่ตอบสนองต่อความต้องการจาํเป�นพิเศษในการพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะ
               กลุ่มผู้เรียนที�มีลักษณะพฤติกรรม ความพิการรุนแรง

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 ถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS
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1. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม   2. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแกน 

3. ศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี     4. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ 

5. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด               6. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง 

7. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกาญจนบุรี            8. ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร 

9. ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดระนอง

ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ผูใ้หข้อ้มูลกลุมการศึกษาพิเศษ



ตอนท่ี 3

Setting Up

จากเรื� องเล่า  
สู่การ

แนวทางแนวทาง

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ถอดบทเรียนถอดบทเรียนถอดบทเรียน



1. ผูเรียน (Learner) 
แบงเปน 3 ดาน 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

               จากการสังเคราะหผลการถอดบทเรียนการแกไขปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss) 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พบวา  ปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู จําแนกตาม
ระบบนิเวศการเรียนรู โดยแบงออกเปน 4 องคประกอบ ดังน้ี

ป�ญหาภาวะถดถอยทางการเรยีนรู ้ป�ญหาภาวะถดถอยทางการเรยีนรู ้

ดานความรู 
มีปญหาภาวะถดถอยดังน้ี 

ดานทักษะ สมรรถนะ 
มีปญหาภาวะถดถอยดังน้ี 

ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 
มีปญหาภาวะถดถอยดังน้ี 

1) ดานการอานออกเขียนได คิดเลขเปน 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนลดลง 
3) คะแนนการวัดผลประเมินผลระดับชาติต่ํากวาเกณฑ  

1) ขาดสมรรถนะในการนําความรู ทักษะ และคุณลักษณะไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
2) ขาดความรูเทาทันในการใชส่ือและเทคโนโลยี 
3) ขาดทักษะการส่ือสาร ในดานการพูด การเขียน และการแสดงออก 
4) ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการปฏิบัตินอยลง 
5) เสียโอกาสในการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกและการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
6) กลุมผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ มีพัฒนาการถดถอยท้ังดานรางกาย 
ดานพฤติกรรม ดานสังคมและการส่ือสาร

1) ขาดความกระตือรือรนตอการเรียนและงานท่ีไดรับมอบหมาย 
2) ขาดความมีจิตสาธารณะและการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม 
3) มีปญหาสภาวะทางอารมณ สัมพันธภาพระหวางครูและเพ่ือนและการปรับตัว 
4) เกิดความเครียดและความวิตกกังวลในการเรียน 
5) ขาดความสนใจในการเรียน ขาดเรียนบอย ไมสงงาน ไมมีแรงจูงใจในการเรียนและเกิดปญหาสุขภาพจิต

                    การถอดบทเรียนการแก้ไขป�ญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ 
          (Learning Loss) ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โ ด ย ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ถ อ ด บ ท เ รี ย น ก า ร แ ก้ ไ ข ป� ญ ห า ภ า ว ะ ถ ด ถ อ ย
ทางการเรียนรู้  (Learning Loss)  ของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั� นพื� นฐาน  
ระหว่างวันที�  17-19 สิงหาคม 2565   ณ  โรงแรมทองธารา ริ เวอร์ วิว กรุงเทพมหานคร

ตอนที� 3 
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2. การสนับสนุนทางสังคม 
(Social Support)

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

ครู 
(Teacher)

 ผูปกครอง 
(Parent)

การจัดการเรียนการสอนของครูท่ีมีตอภาวะถดถอยมีดังน้ี 
1) ขาดเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย และขาดทักษะการใช 
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน 
2) ขาดการนําส่ือและนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน

สภาวะของผูปกครองท่ีสงผลตอภาวะถดถอยมีดังน้ี 
1) ปญหาทางดานเศรษฐกิจ 
2) ขาดการกํากับ ดูแลผูเรียน 
3) ขาดความเขาใจในเน้ือหาวิชาการหรือความรูเฉพาะทาง 
จึงไมสามารถใหความชวยเหลือในดานการเรียนได

3. สภาพแวดลอม 
(Environment)

สถานศึกษา 
(School)

 ครอบครัว 
(Family)

1) หลักสูตรขาดความยืดหยุน 
2) การวัดและประเมินผลไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของผูเรียน 
3) การส่ือสารกับผูเรียนและการควบคุมช้ันเรียนของครูผูสอน

1) ขาดความพรอมดานเศรษฐกิจและขาดส่ือ วัสดุ อุปกรณ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียน 
2) สภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมและเอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน 

4. นโยบาย 
(Policy)

1) ขาดงบประมาณในการจัดหาส่ือ วัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการศึกษา 
การซอมบํารุงอุปกรณท่ีชํารุด 
2) ขาดการจัดสรรอุปกรณการปองกันการติดเช้ือโรคอุบัติใหม 
3) ครูมีภาระงานมาก 
4) การนิเทศ ติดตาม ในการจัดการเรียนการสอนไมท่ัวถึงและตอเน่ือง
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         1.1.1 ผูเรียนมีภาวะถดถอยดานการอานออกเขียนได คิดเลขเปน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูลดลงและผลการทดสอบระดับชาติตํ่ากวาเกณฑ

         วิธีการแกไขปญหา
         1) กําหนดนโยบายแนวทางแกปญหาและจัดทําขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปนรายบุคคล
         2) สงเสริมสนับสนุนการจัดทําโครงการ กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
         3) สรางเครื่องมือ ส่ือหรือนวัตกรรมมาใชในการแกปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู
         4) ประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการแกปญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

การแก้ไขป� ญหาการแก้ไขป� ญหาแนวทางแนวทางแนวทางแนวทาง
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ ภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)(Learning Loss)

จ า ก ก า ร สั ง เ ค ร า ะ ห์ ป� ญ ห า ภ า ว ะ ถ ด ถ อ ย ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ข้ า ง ต้ น  พ บ ว่ า  ส ถ า น ศึ ก ษ า
มี ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข ป� ญ ห า โ ด ย จํา แ น ก ต า ม ร ะ บ บ นิ เ ว ศ ก า ร เ รี ย น รู้   โ ด ย แ บ่ ง อ อ ก
เ ป� น  4  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ดั ง นี�

1.ผู้เรียน (Learner)1.ผู้เรียน (Learner)

วิธีการแกไขปญหา
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาการใชกลามเน้ือมือและตาประสานสัมพันธกันและกลามเนื้อใหญ
 2) จัดกิจกรรมฝกทักษะการฟงคําสั่ง ปฏิบัติตามคําสั่ง การใชภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
ฝกคิดแกปญหาการทํางาน การเลนของตนเอง ฝกความคิดสรางสรรคและจินตนาการ
 3) จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการอาน การวิเคราะหและการตีความ
 4) จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)
 5) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
 6) สรางภาคีเครือขายและจัดทําขอตกลงความรวมมือกับชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชน
 7) เปดโอกาสใหผูเรียนไดส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูและรวมทํากิจกรรมกลุม
 8) จัดทําคูมือหรือมาตรการการใชสื่อและเทคโนโลยี
 9) สงเสริมการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกตอง เหมาะสม และมีแหลงที่มา
ของขอมูลที่เช่ือถือได

1.1 ด้านความรู้1.1 ด้านความรู้

1.2 ด้านทักษะ สมรรถนะ1.2 ด้านทักษะ สมรรถนะ
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 วิธีการแกไขปญหา (ตอ)
10) จัดอบรมใหความรูความเขาใจ เพ่ือสรางความตระหนักใหผูเรียนและผูปกครองในการใชสื่อและ 
เทคโนโลยีไดอยางถูกตองและเหมาะสม
 11) จัดการเรียนสอนแบบซ้ํายํ้าทวน ใชสื่อเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมและสรางความรูความเขาใจ 
ใหผูปกครองสําหรับผูเรียนท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน
 12) จัดทําคูมือ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) คลิปวิดีโอสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรอง 
ทางรางกายหรือเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ
 13) สรางความเขาใจกับผูปกครอง เกี่ยวกับการดูแล การรับประทานยา การปรับพฤติกรรมเบ้ืองตน 
พรอมท้ังประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษท่ีมีปญหา 
ดานพฤติกรรมรุนแรง

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

1.2 ด้านทักษะ สมรรถนะ (ต่อ)1.2 ด้านทักษะ สมรรถนะ (ต่อ)

1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1.3.1 ขาดความกระตือรือรนตอการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
        วิธีการแกไขปญหา
        1) ประสานงานความรวมมือกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองในการกํากับ ติดตาม
        2) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดานการปรับตัว การอยูรวมกัน การสรางวินัยในตนเอง
1.3.2 ขาดความมีจิตสาธารณะและการคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือโครงการโรงเรียนคุณธรรม
1.3.3 สภาวะทางอารมณ สัมพันธภาพระหวางครูและเพ่ือน และการปรับตัว
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดกิจกรรมเสริมแรงและทักษะทางดานสังคม
1.3.4 เกิดความเครียดและความวิตกกังวลในการเรียน 
        วิธีการแกไขปญหา
        1) พัฒนาครูใหมีความรูดานจิตวิทยาและการใหคําปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
        2) จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตามความสนใจสําหรับผูเรียน
 1.3.5 ขาดความสนใจในการเรียน ขาดเรียนบอย ไมสงงาน ไมมีแรงจูงใจในการเรียน
และเกิดปญหาสุขภาพจิต
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายบุคคลและกิจกรรมที่หลากหลาย
            ตามความสนใจของผูเรียน
        2) พัฒนาเทคนิค เคร่ืองมือ สื่อและนวัตกรรมโดยใหผูเรียนมีสวนรวม
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 2.1.1 ขาดเทคนิค วิธีการสอนท่ีหลากหลาย และขาดทักษะการใชเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน
        วิธีการแกไขปญหา
        1) พัฒนาการออกแบบการจัดการเรยีนรู เทคนคิ วธิกีารจดัการเรยีนการสอน การจัดการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการและเช่ือมโยงประสบการณในชีวิตประจําวันของผูเรียน
        2) สงเสริมการนิเทศ ติดตามและเสริมแรง
2.1.2 ขาดการนําส่ือและนวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดสรรงบประมาณในการจดัหาส่ือ วสัด ุอปุกรณและเทคโนโลยใีหเพยีงพอกบัความตองการของครู
        2) จัดอบรมใหความรูครูในการจัดทําสื่อ พัฒนานวัตกรรมและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล

 2.2.1 ปญหาทางดานเศรษฐกิจ
        วิธีการแกไขปญหา
        1) เย่ียมบานผูเรียน
        2) ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายในการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณในการเรียนและทุนการศึกษา 
        3) จัดกิจกรรมสรางอาชีพเพ่ือหารายไดและสรางวินัยในการออม
 2.2.2 ขาดการกํากับ ดูแลผูเรียน
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดใหผูปกครองมีสวนรวมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
        2) มีรูปแบบหรือชองทางการเรียนการสอนที่หลากหลาย
 2.2.3 ผูปกครองขาดความเขาใจในเนื้อหาวิชาการ หรือความรูเฉพาะทาง เชน การใชภาษามือ 
การดูแลเด็กแตละประเภทความพิการ จึงไมสามารถดูแลชวยเหลือดานการเรียนได
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนและสอนเสริมเฉพาะกลุม
        2) จัดทําคูมือใหคําแนะนําผูปกครองแนะนําแหลงเรียนรู 
ระบบคลังส่ือและบทเรียนสําเร็จรูป

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

2.1 ครู2.1 ครู

2. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)2. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support)

2.2 ผู้ปกครอง2.2 ผู้ปกครอง
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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

  3.1.1 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนขาดความยืดหยุนตอสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
         วิธีการแกไขปญหา
          1) สํารวจความตองการจําเปนและสภาพความพรอมของผูเรียนและผูปกครอง
          2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับสถานการณ
          3) ประชุมช้ีแจง สรางชองทางการส่ือสารและใหบริการดานการศึกษาอยางทั่วถึง
 3.1.2 การวัดและประเมินผลซึ่งไมสอดคลองกับความสามารถของผูเรียนตามสภาพจริง
         วิธีการแกไขปญหา
          1) จัดทําคูมือการวัดและประเมินผล
          2) นิเทศ กํากับ ติดตาม การสรางและการนําเคร่ืองมือไปใช
 3.1.3 การสื่อสารกับผูเรียนและการควบคุมช้ันเรียนของครูผูสอน
         วิธีการแกไขปญหา
          1) ประสานความรวมมือกับครูท่ีปรึกษาและผูปกครองในการชวยกํากับ ติดตาม

3.1 การจัดการเรียนการสอน3.1 การจัดการเรียนการสอน

  3. สภาพแวดล้อม (Environment)3. สภาพแวดล้อม (Environment)

 3.2.1 ขาดความพรอมดานเศรษฐกิจและขาดส่ือ วัสดุ อุปกรณเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียน 
        วิธีการแกไขปญหา
        1) เย่ียมบานผูเรียน
        2) ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายในการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณในการเรียนและทุนการศึกษา 
        3) จัดกิจกรรมสรางอาชีพเพื่อหารายไดและสรางวินัยในการออม
        4) จัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายใหเหมาะสมกับสภาพความพรอมของผูเรียน
3.2.2 สภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน
        วิธีการแกไขปญหา
        1) จัดประชุมผูปกครองเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการจัดสภาพแวดลอม
            ที่บานท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

3.2 ครอบครัว3.2 ครอบครัว
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4.1 ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณสําหรับการจัดการศึกษา การซอมบํารุง
อุปกรณท่ีชํารุด 
     วิธีการแกไขปญหา
      1) ระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขายในการจัดหา เครื่องมือ อุปกรณในการเรียนและทุนการศึกษา 
4.2 ขาดการจัดสรรอุปกรณการปองกันการติดเช้ือโรคอุบัติใหม
      วิธีการแกไขปญหา
      1) จัดทําแผนเผชิญเหตุ ดําเนินการตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข    
      2) จัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับบริบทของผูเรียน
      3) การส่ือสารประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและรวดเร็วผานชองทางตางๆ
      4) สรางภาคีเครือขายความรวมมือ
4.3 ครูมีภาระงานมาก นอกเหนือจากการสอน ทําใหมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนนอยลง
      วิธีการแกไขปญหา
      1) จัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนการสอนแกโรงเรียน
      2) สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการ
4.4 ขาดการนิเทศ ติดตาม ในการจัดการเรียนการสอนไมทั่วถึงและตอเน่ือง
      วิธีการแกไขปญหา
      1)  มีรูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายเหมาะสมกับสถานการณ

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
LEARNING LOSS

4.นโยบาย (Policy)4.นโยบาย (Policy)
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 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
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  1.นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

  2.นางเกศทิพย  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3.นายวิษณุ ทรัพยสมบัติ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

4.นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร

  5.นายศิวกร รัตติโชติ
  

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษสํานักทดสอบทางการศึกษา

 6.นางสาวสุดารัตน เมฆฉาย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

 7.นางสาวเมธาวี  ภุมรินทร  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

8.นายคนิตย ผามะณี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

9.นายบุญประเสริฐ  สัตตานุสรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

10.นายอภิศักด์ิ  สิทธิเวช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

11. นายปรีชา คุณฮวย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ

12. นางสาวขวัญชนก คําไข นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ สํานักอํานวยการ

13.
  

นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช
  

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

14.
  

นายฉัตรฑพงศ  เพชรบูรณิน
  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1

15.
  

นายภูวรินทร  พุทธรักษา
  

นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3

16.
  

นายณัฐพงษ  อ่ิมหิรัญ
  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงขุยใต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ  เขต 1

17.
  

นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล
  

ผูอํานวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน
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18.นางสาวสุนันทา ปานณรงค
  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2

19.นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม
  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

20.นายประสิทธิชัย หมดทุกข
  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานตลุงใต
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

  21.
  

นายไพโรจน  ตันวาพิทักษ
  

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทับผ้ึงนอย
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3

  22.
  

นางสาวสุวิกานต  แสงจันทร
  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโกรกเดือนหา
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

  23.
  

นางพรทิพย  จันทนหอม
  

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกาเกาะระโยง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร  เขต 1

  24.
  

นางสาวกุหลาบ  หงษทอง
  

ผูอํานวยการโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา  5
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

  25.
  

นางสาววิไล  ปรึกษากร
  

รองผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

26.นางภรณี   หลาวเพชร
  

รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช)
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1

  27.นางสิรินภา  ยินดี
  

รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  28.ผศ.ดร.ศนิกานต  ศรีมณี อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสยาม

  29.ผศ.เรือเอกหญิง ดร.วิภานันท  มวงสกุล อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม

  30.นางสาวปฐินนท  จันทรรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม

  31.นางสาวสุทธิรัตน  เกดุก รองผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารีฯจังหวัดลําปาง

  32.นางสาวณัฐวริน  พูลสวัสด์ิ ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ

  33.นางสาวปยะวรรณ  เตียวปยกุล ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ

34.นางปุณฑริกา  พันธุ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
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35.นางสาวโสภิตา  พรหมเกษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร

36.นางสาวสุนิตย  ฟูกลาง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร

  37.นายทินกร ทองสืบสาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร

  38.นางสาวณีรนุช  คชหิรัญ เจาหนาท่ีธุรการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร  

  1.นางนฤมล   สุภาทอง รองผูอํานวยการ สพป. นครพนม เขต 1

  2.นางสาวดารุณี  งอสอน รองผูอํานวยการโรงเรียนนครขอนแกน สพม. ขอนแกน

3.นางวีณา  อนันต นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สพม. ตรังกระบ่ี

4.นางหริณญา  รุงแจง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สพป. ประจวบคีรีขันธ เขต 1

  5.นางสาวณัฐสินี  ภาณุศานต ศึกษานิเทศก  สพป. กทม. เขต 2

 6.นางสาวภัทรพร  เกตุเกิด ศึกษานิเทศก สพป. ลพบุรี เขต 2

 7.นายสุภัค  แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก สพป. นครปฐม เขต 2

8. นางสาวนิตยา  ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก สพป. สุราษฎรธานี เขต 2

9.นายอนิวรรต  อาลี ศึกษานิเทศก  สพป.  นราธิวาส เขต 1

10.นางศุภวรรณ  จันทราเขต ศึกษานิเทศก สพป. ชลบุรี เขต 1

11.นางภัสราวรรณ   เจนการ ศึกษานิเทศก สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

12.นางนุตติยา   อาษานอก ศึกษานิเทศก  สพป.  อุดรธานี เขต  1

13.นายไกรสิทธ์ิ   ศิริมาก ศึกษานิเทศก สพป. สุรินทร เขต 1

14.นางปยะภรณ  ปยะแสงทอง ศึกษานิเทศก สพป. อุบลราชธานี เขต 1

15.นางพิมพา ตาม่ี ศึกษานิเทศก สพป. เชียงราย เขต 1

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน
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16.นางสาวรวีภัสร   เนียมนก ศึกษานิเทศก สพป. พิษณุโลก เขต 1

17.นางณัชชา  ประดิษฐ ศึกษานิเทศก  สพป. กําแพงเพชร เขต 1

18.นางมธุฤดี   ชัยชนะ รองผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ  จังหวัดเชียงใหม

19.นางนงคราญ  ดวงตา รองผูอํานวยการ  โรงเรียนนานปญญานุกูล

20.นางสาวร่ืนฤดี  ผันผาย รองผูอํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห  29

    21. นางสาวรัตนา คงคลาย รองผูอํานวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 45

  22.นางสาวปริญญา  ย้ิมยวน รองผูอํานวยการ โรเงรียนราชประชานุเคราะห 55

    23.นางเนตรชนก  รินจันทร รองผูอํานวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

    24. นางมาลินี  วรปรีชาชนม รองผูอํานวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

    25. นางสาวอุษณีย  จิตรสม รองผูอํานวยการ ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

26.นางวรวรรณ สมศรี ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี

  27.นางสาวปรารถนา สุดชา ครู โรงเรียนศรีสังวาลขอนแกน

  28.นางสาวณัฐนิชา  ตองใจ ครู โรงเรียนศรีสังวาลขอนแกน

  29.นางสาวซารีนา  ดานอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห 39

  30.นางสาวรัตติกาล   ชวยเชิด ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดระนอง

  31.นางสาวพิชญสินี   ภารมงคล ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกาญจนบุรี

  32.นางสาวกมลพรรณ  ตามะ ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร

  33.นางสาวรมิดา  มุสิกะปาน ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดกําแพงเพชร

34.นายพิทักษ  วงคฆอง ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดลําปาง

35.นางสาวชฎาพร สกุลสม ครู  ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดรอยเอ็ด

36.นายจักรพงษ ปนทวัง ครู ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดศรีสะเกษ

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน
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คณะผู้ให้ข้อมูลคณะผู้ให้ข้อมูล



  1. นางสาวจุฬาลักษณ ทรัพยสุทธิ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

  2. นางสาวพิมพนารา จงไพศาลสกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

3. นางสาวพิชามญชุ โรจนกุลสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

4. นางสาวสุวิมล อ่ิมศรี      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน

 การถอดบทเรียนการแก้ ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้
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ฝ�ายเลขานุการฝ�ายเลขานุการ
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สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร   10300


