
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2560  

โรงเรียนบ้านท่าชะมวง  
หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล



ส่วนที่ 1  

บทนำ  

 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง  
ที่ต้ัง ถนน หัวทาง - บากันโต๊ะทิด หมู่ที่ 1 ตำบลละง ูอำเภอละง ูจังหวัดสตูล   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

   

 โทรศัพท์มือถือ   : 086 - 284-1531 (นางสาวกุหลาบ เกล้ียงชุม/ผู้อำนวยการ) 
 E-mail    : Thachamuang@gmail.com  

 Website   : http://202.143.160.5/banthachamuang  

 ระดับที่เปิดสอน  : ช้ันอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6  

 พื้นที ่   : เน้ือที่ 12 ไร ่ 2 งาน  23  ตารางวา   
 เขตพื้นที่บริการ  : หมู่ที่ 1 ถนนหัวทาง - บ้านบากันโต๊ะทิด  

      ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
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แผนผังโรงเรียน 

 

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน  

 ช่ือ – สกุล   : นางสาวกุหลาบ เกล้ียงชุม  

 โทรศัพท์   : 086 - 284-1531  
 E-mail   : pakpow26@gmail.com 

 การศึกษา  : ค.บ. การประถมศึกษา สถาบันราชภัฏสงขลา  
     ศษ.ม. การประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     ปร.ด. บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
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ข้อมูลนักเรียน 

ประจำปีการศึกษา 2560  

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ของโรงเรียนบ้านท่าชะมวง  
ประจำปีการศึกษา 2560 

  

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง
เพศ

รวม
ร้อยละของนักเรียน

ทั้งหมดชาย หญิง

อ.1 1 18 5 23 13.29

อ.2 1 8 12 20 11.56

รวมอนุบาล 2 26 17 43 24.86

ป.1 1 8 5 13 7.51

ป.2 1 14 11 25 14.45

ป.3 1 16 9 25 14.45

ป.4 1 14 7 21 12.14

ป.5 1 13 13 26 15.03

ป.6 1 8 12 20 11.56

รวมประถมฯ 6 73 57 130 75.14

รวมทั้งหมด 8 99 74 173 100.00

อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
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ข้อมูลครูและบุคลากร  

ชาย
หญิง

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ
อายุ

ราชการ 
(ปี)

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ

วุฒิ วิชา เอก
สอนวิชา/ 

ช้ัน

จำนวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี

1  นายนัฐพงษ์   ดินนุ้ย 46 12 คศ.2 กศ.ม. บริหารการศึกษา ทุกวิชา / อ.1 260

2  นางอัสณีย์    ผาติวรากร 54 24 คศ.2 ศษ.บ. การประถมศึกษา ทุกวิชา / อ.2 200

3  นางจำนอง   จิตหลัง 59 36 คศ.2 ค.บ. ปฐมวัย
ทุกวิชาใน ป.1 

ยกเว้น พละ,วิทย์, 45

4  นางวารุณี     ปะลาวัลย์ 54 15 คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา 
ทุกวิชาใน ป.2 

ยกเว้น พละ,วิทย์, 240

5  นายไกรศักด์ิ   จิตหลัง 59 37 คศ.2 ค.บ. ปฐมวัย
ทุกวิชาใน ป.3 

ยกเว้น พละ,วิทย์, 50

6  นางอำพันธ์    ชูแก้ว 54 28 คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร์
ภาษาไทย ป.4 
การงานฯ 4 -6  

สังคมฯ 4 
80

7  นางสาวศิรานิจ หลังแดง 32 8 คศ.1 กศ.ม. บริหารการศึกษา
วิทย์ 1-6  
ศิลปะ 1-3  
การงาน ป.5

130

8  นายสัณห์       รังสรรค์ 28 5 คศ.1 กศ.บ. การประถมศึกษา
คณิต 4 -6  
ศิลปะ 4 -6 110

9  นายนพรัตน์    เกษม 54 21 คศ.2 ค.บ. พลศึกษา 
พละ 1 -6  
สังคม 5 -6 40
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 จำนวนครูที่สอนตรงวิชาเอก  :   4 คน  คิดเป็นร้อยละ :  44.44  

 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด :  5 คน   คิดเป็นร้อยละ :  55.55  

พนักงานราชการ  

ครูพี่เล้ียงกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ปี)

วุฒิ วิชา เอก
สอนวิชา/ 

ช้ัน

จำนวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี

1  นายรอซิก  ปะดุลัง 34 7 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
อิสลามศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 1 -6 120

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ปี)

วุฒิ วิชา เอก
สอนวิชา/ 

ช้ัน

จำนวนคร้ัง/
ช่ัวโมงที่รับการ

พัฒนา/ปี

1.  นางหน่ึงหทัย หลีน่ิง 34 5 วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษาพิเศษ 90
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
  โรงเรียนบ้านท่าชะมวง   จัดสอนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 โดย
ใช้การถ่ายสอดสดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ของโรงเรียนไกลกังวล เป็นสื่อร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนเป็นผู้วิเคราะห์เน้ือหา แล้วจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ซึ่ง
ทางโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปน้ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร์ 

- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  

        และการดำเนินชีวิตในสังคม 

- เศรษฐศาสตร์ 
        -       ภูมิศาสตร์

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

สุขศึกษาและพลศึกษา ๒๐* ๒๐* ๒๐* ๔๐ ๔๐ ๔๐

ศิลปะ ๒๐* ๒๐* ๒๐* ๘๐ ๘๐ ๘๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๒๐* ๒๐* ๒๐* ๘๐ ๘๐ ๘๐

ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐

 รายวิชาเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น  ปีละ ๔๐ ช่ัวโมง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐

      - กิจกรรมนักเรียน 

             ลูกเสือ ยุวกาชาด 

             ชมรม ชุมนุม
๔๐ 

๓๐
๔๐ 

๓๐
๔๐ 

๓๐
๔๐ 

๓๐
๔๐ 

๓๐
๔๐ 

๓๐

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 

ตามความพร้อมและจุดเน้น
- - - - - -

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐

หน้า   6



สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
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ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน (NT) 

  

สาระวิชา จำนวนคน
ค่าเฉล่ีย
โรงเรียน

ค่าเฉล่ีย
เขตพื้นที่

ค่าเฉล่ีย
จังหวัด

ศึกษาธิการ
ภาค

ค่าเฉล่ีย
สังกัด

ค่าเฉล่ีย
ประเทศ

ความสามารถด้านภาษา 19* 43.49 46.46 46.19 42.37 50.29 51.00

ความสามารถด้านคำนวณ 19* 23.33 34.07 32.67 31.53 37.35 36.99

ความสามารถด้านเหตุผล 19* 43.01 49.00 48.58 43.66 52.62 53.38

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 19* 36.61 42.47 42.48 39.19 46.75 47.13

ค่าเฉล่ียโรงเรียน ค่าเฉล่ียเขตพื้นที่ ค่าเฉล่ียจังหวัด
ค่าเฉล่ียศึกษาธิการภาค ค่าเฉล่ียสังกัด ค่าเฉล่ียประเทศ
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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คะแนนเฉล่ียโรงเรียน
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559



ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละ ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 0 1 20 5

ประถมศึกษาปีที่ 2 24 0 0 18 6

ประถมศึกษาปีที่ 3 21 0 1 11 9

ประถมศึกษาปีที่ 4 26 0 0 26 0

ประถมศึกษาปีที่ 5 20 0 0 6 14

ประถมศึกษาปีที่ 6  18 0 4 9 5

รวม 135 0 6 90 39

เฉล่ีย (ร้อยละ) 0.00 4.44 66.67 28.89

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

  

ระดับช้ัน จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละ ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 0 1 20 5

ประถมศึกษาปีที่ 2 24 0 0 11 13

ประถมศึกษาปีที่ 3 21 0 0 17 4

ประถมศึกษาปีที่ 4 26 0 0 21 5

ประถมศึกษาปีที่ 5 20 0 0 4 16

ประถมศึกษาปีที่ 6  18 0 0 4 14

รวม 135 0 1 77 57

เฉล่ีย (ร้อยละ) 0.00 0.74 57.04 42.22

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ระดับปฐมวัย  

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งช้ี  การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการ
ศึกษาปฐมวัย ( 2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

  

 ⌾ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ⌾ มีคุณภาพระดับดี  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย นำ้หนักคะแนน คะแนนที่ได้
ระดับ 

คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

ตัวบ่งช้ีที ่1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5 4 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5 4 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5 4 ดี

 ตัวบ่งช้ีที่ 4 เด็กพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10 8 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่5 เด็กมีความพร้อมการการศึกษาขั้นต่อไป 10 10 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่6 ประสิทธิภาพการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

35 33 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

15 12.5 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.64 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์

ตัวบ่งช้ีที ่9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา

2.5 2.5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.5 2.5 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งช้ีที ่11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

2.5 2.5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

2.5 2 ดี

คะแนนรวม 100 89.64 ดี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน นำ้หนักคะแนน คะแนนที่ได้
ระดับ 

คุณภาพ

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

ตัวบ่งช้ีที ่1 ผู้เรียนมีสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี 10 9.53 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
10 9.7 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10 8 ดี

 ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 10 8.65 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 12.51 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำคัญ  

10 9 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่7 ประสิทธิภาพของบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน
ศึกษา 

5 4.3 ดี

ตัวบ่งช้ีที ่8 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

5 3.41 พอใช้

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์

ตัวบ่งช้ีที ่9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัย
ทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม

ตัวบ่งช้ีที ่11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 

5 5 ดีมาก

ตัวบ่งช้ีที ่12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

5 4 ดี

คะแนนรวม 100 84.1 ดี
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

รายงานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ.ศ. 2554 - 2558)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับปฐมวัย  

 จุดดี  

 1. เด็กมีความพร้อมในการศึกษาขั้นต่อไป  

 2. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

 3. ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 4. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา  
 5. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 6. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

 จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา พัฒนาให้เด็กได้ตระหนักด้านความปลอดภัย การมีนิสัยรักการอ่านและ
การเป็นผู้นำที่ดี  

  2. ด้านการบริหารการศึกษา พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีบทบาทตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และการดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษา  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา  
  1.1 เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะให้รู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะนำไปสู่การบาดเจ็บโดย
ผ่านการสอนสอดแทรกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน
อย่างต่อเน่ือง  
  1.2 เด็กควรได้รับการส่งเสริมเร่ืองการรู้จักหยิบของคนอ่ืนมาใช้โดยต้องขออนุญาตจากคนเป็น
เจ้าของสิ่งนั้นก่อน และควรมีการชมเชยเมื่อเด็กกระทำพฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงการเน้นให้เป็น
ผู้นำ ผู้ตามที่ดี เพื่อให้เด็กมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีด้วยตนเอง เรียนรู้จากการใช้ชีวิตโดยตรง การลองผิด 

ลองถูก ทดลองทำดู ผิดบ้างก็ถือเป็นการเรียนรู้ ทำให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าทำ หมั่นใจ เวลาจะทำ
อะไรหรือไม่ทำอะไรให้รู้เหตุผลไม่ใช่ทำตามคนอื่นไปเรื่อยๆ การที่เด็กสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยตัวของ
ตนเองไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ทำให้มีความคล่องตัว มีอิสระของชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้
ด้วยตนเอง เอาตัวรอดได้ เช่น การทำโครงงาน การผลิตของเล่นจากเศษวัสดุ การเล่นบทบาทสมมุติ 

เป็นต้น  

  1.3 ควรจัดกิจกรรมด้านใฝ่รู้ให้หลากหลายโดยการบูรณาการการอ่าน การฟัง การด ู เข้าด้วย
กัน โดยครูต้องสร้างความกระตือรือร้น เพื่อนำไปสู่พฤติกรรมการใฝ่รู้ ติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต เช่น การ
เล่านิทาน (ควรมีหุ่นมือใช้ประกอบการเล่านิทาน) และสนทนากับเด็กถึงเรื่องที่เล่าให้ฟังโดยการตั้ง
คำถามปลายเปิด ให้เด็กทำกิจกรรมต่อจากเร่ืองเล่าให้ฟังโดยการวาดภาพจากที่ฟัง และการจัดกิจกรรม
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ในแต่ละวันให้บูรณาการร่วมกับห้องสมุด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้สัมผัสและรับบรรยาการของห้อง
สมุด เป็นการกระตุ้นให้เด็กได้มีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเน่ือง  
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
  สถานศึกษาควรดำเนินการส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาให้มีบทบาทหน้าที่ตามกฎ
ระเบียบที่ได้วางไว้ และประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดหาครูพี่เลี้ยงให้
เพียงพอสำหรับการส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก และควรมีการตรวจสอบปลั๊กไฟให้อยู่ในตำแหน่งที่
ปลอดภัยและมีฝาครอบเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรม เพื่อการแก้
ปัญหาและป้องกันความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านอย่างต่อเน่ือง  

 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

รายงานจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( พ.ศ. 2554 - 2558)  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  : ระดับประถมศึกษา  
 จุดเด่น  

 1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

 3. ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 4. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา  
 5. ผลการพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่นที่่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 6. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  
  

 จุดที่ควรพัฒนา  
 พัฒนาของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา  
  สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ เช่น วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ จากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และร่วมประเมินผลสำเร็จจากการดำเนินงานภายใต้ การนิเทศ กำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 

ควรมีการประเมินต้ังแต่ตัวช้ีวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความต่อเน่ือง ปรับกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการสอบ O-NET ให้ครอบคลุมความสามารถในการเรียนรู้ ทั้ง
ความจำ การนำไปใช้ การวิเคราะห์และประเมินค่า  
 2. ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

  สถานศึกษาต้องดำเนินการวางระบบการประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ความร่วมมือของผู้
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
เป็นประจำทุกปี และที่สำคัญการตั้งเป้าหมายของความสำเร็จ และผลการดำเนินงานจะต้องมีการ
พัฒนาการที่สูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเน่ือง  
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สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 สภาพปัญหา  
 พื้นที่ในบริเวณโรงเรียนกว้างมาก ทำให้เกิดมลพิษ เน่ืองจากมีฝุ่นละอองมากในช่วงฤดูร้อน  

จุดเด่น  

 1. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

 2. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 3.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 4.ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถาน
ศึกษา 
 5. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 6. ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 
 2. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา พ.ศ.2553 

ด้านผลการจัดการศึกษา  
  ควรมีครูที่จบมาทางด้านปฐมวัยโดยตรง จะทำให้เข้าใจและรู้จิตวิทยาเด็กได้ดี ควรให้ความ
สำคัญในเร่ืองของอุปกรณ์ เคร่ืองเล่น เน่ืองจากที่มีอยู่เก่าและชำรุด สถานศึกษาควรจัดสถานที่สำหรับ
ล้างมือ แปรงฟัน สำหรับเด็กอย่างเพียงพอ  ครูควรนำเทคนิค วิธีการ ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กได้ปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง จนเกิดการเรียนรู้และกระทำได้ด้วยตนเอง เช่น โครงการประกวดฟันสวย เพื่อเป็นแรง
จูงใจให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ครูควรจัดทำสื่อการเรียนการสอนให้หลากหลาย 

 สถานศึกษาควรให้ความรู้ผู้ปกครองในเร่ืองพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การดูแลเด็ก รวมทั้งให้ความรู้
เร่ือง หลักสูตรปฐมวัย 

ด้านการบริหารการจัดการศึกษา   
  สถานศึกษาควรปรับปรุงเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การป้องกันการแพร่ของเช้ือโรค ถัง
ขยะควรมีฝาปิดให้เรียบร้อย ควรมีการรณรงค์ให้เด็กล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ทำให้
เป็นสุขนิสัยติดตัว  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ส่วนที่ 2  

แนวคิดและแนวทางการพัฒนา  

 การบริหารงานวิชาการที่มีคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งทางตรง

และทางอ้อม หากมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เกิดผลดีกับนักเรียนมากขึ้นเท่าน้ัน การบริหาร

จัดการที่ผ่านมาของโรงเรียน เน้นการทำงานแบบประสานความร่วมมือของคณะครูและผู้บริหาร แต่ผลจากการ

ประเมินน้ัน สะท้อนผลบางอย่างทำให้ทางโรงเรียนต้องวางโครงสร้างการทำงานอีกคร้ัง ซึ่งไม่อาจยอมรับ

ว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาน้ันไม่มีประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิง แต่ยังมีบางประเด็นที่ยังมีจุดอ่อนและเช่นเดียวกันมีบาง

อย่างที่ถือเป็นจุดแข็งของโรงเรียน ทำให้การบริหารวิชาการที่ผ่านมาแม้ผลงานอาจมีระดับการพัฒนาที่ไม่มาก 

แต่ถือว่ายังคงรักษาระดับเดิมไว้ได้  

 ในปีการศึกษาน้ี ทางงานบริหารวิชาการได้นำเทคนิคการคิดแบบ PMI มาใช้ในการบริหารงานวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยผลจากการระดมความคิดได้ผลดังต่อไปน้ี  

 *เทคนิคการคิดแบบ PMI  ย่อมาจาก Plus-Minus-Interesting เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นโดย 

Edward De Bono มีจุดประสงค์เพ่ือขยายความคิดให้กว้างขึ้น และไม่ยึดติดกับความคิดแรกโดยยังไม่ทัน
พิจารณามุมมองด้านอื่นๆ ซ่ึงจะประกอบไปด้วย  Plus : ประเด็นด้านบวก หรือ ข้อดี, Minus : ประเด็น
ด้านลบ หรือ ข้อเสีย, Interesting : ประเด็นที่น่าสนใจ 

PLUS INTERESTING MINUS

- การใช้เทคโนโลยีในช้ันเรียนผ่าน
ระบบ PC to TV  
- ครูได้รับการอบรมในสาขาที่สอนและ
สาขาที่สนใจ  
- ในรายวิชาคณิตศาสตร์มีการส่งเสริม

การคิดเลขในระดับพื้นฐาน  
- ในรายวิชาภาษาไทยเน้น การอ่าน
และการเขียนในระดับช้ันประถมต้น 
และเน้นการพัฒนาทักษะอ่ืนๆที่จำเป็น

ในการเรียนรู้ด้านภาษา  
- ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับ
อนุเคราะห์ครูอาสาสมัครชาวต่างชาติ

จาก องค์กร DALAA แห่งประเทศไทย  
- ในการจัดการเรียนการสอนภาษา
มลายู ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ
นักเรียน 

- การปรับลดวิชาเรียนที่ไม่จำเป็น เน้น
การบูรณาการวิชาเรียนและจัดทำเป็น

หน่วยการเรียนรู้ที่สามารถใช้เน้ือหา

ร่วมกันได้  
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ช่วยให้ครูผู้สอนมีสื่อที่หลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น  
- การส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน
และเห็นความสำคัญของการอ่าน 
ตลอดจนมีแรงจูงใจที่จะอ่านหนังสือ

ตามแนวที่ตนเองสนใจ 

- ช่ัวโมงในรายวิชาที่เน้นทักษะที่ติด
แน่นกันเกินไป  
- ช่ัวโมงเรียนที่ยาวนานทำให้นักเรียน
ล้า  
- ในระดับช้ันประถมต้น มีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายค่อน

ข้างน้อย  
- นักเรียนต้องหาเวลาไปห้องสมุดด้วย
ตนเอง ทางโรงเรียนไม่ได้จัดช่ัวโมงการ
เข้าใช้ห้องสมุด 
- กิจกรรมนอกสถานศึกษาที่รบกวน
เวลาเรียนของนักเรียนและมักเป็น

กิจกรรมที่ขอความร่วมมือโดยนักเรียน

แทบไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จาก
กิจกรรมดังกล่าว 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ 

(National Test : NT) 
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การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ 

(National Test : NT) 
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การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ 

(National Test : NT) 
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แนวทางการพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากน้ันอภิปรายถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ทำให้ทราบถึงวิธี

การและจุดอ่อนในด้านของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น แต่ด้วยสภาพการเรียนการสอนปกติน้ัน 

มักเน้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ในช้ันเรียน ทำให้นักเรียนขาดความรอบรู้และทักษะที่เกิดขึ้นจากสิ่ง

แวดล้อมนอกห้องเรียน แนวทางที่โรงเรียนบ้านท่าชะมวงต้องการจะนำเสนอคือ การพัฒนาจากบริบท

ภายนอกช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดมโนภาพและสามารถเช่ือมโยงกับเน้ือหาในช้ันเรียนได้ดียิ่ง

ขึ้น ตารางดังต่อไปน้ี เป็นกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติร่วมกันในทุกวัน และทุกระดับช้ัน  

ช่วงเวลา ชื่อกิจกรรม วิธีการ ผลที่คาดว่าจะเกิด              

กับผู้เรียน 

07.30 - 

07.55

“เพลงพา  
ปัญญามีสุข”

เปิดเพลงประกอบการ

ทำความสะอาดโรงเรียนใน

ช่วงเช้า โดยคัดเลือก

บทเพลงที่ส่งเสริม

พัฒนาการหรือองค์ความรู้

อย่างใดอย่างหน่ึง อาจเป็น

นิทานหรือเร่ืองสั้นที่ส่ง

เสริมให้นักเรียนเกิด 

Growth Mindset 

นักเรียนเร่ิมต้นการเรียน

ด้วยความสุข เบิกบานและ

มีสุนทรียะ ส่งเสริมให้มี

อารมณ์เชิงบวกพร้อมที่จะ

เรียนรู้ 

08.15 - 

08.30 

สูตรคูณแอโรบิก

การท่องสูตรคูณพร้อมท่า

ประกอบกายบริหาร โดย

เร่ิมท่องจากสูตรคูณแม่ 2 

-12 และมีท่าประกอบใน

แต่ละแม่อย่างหลากหลาย 

โดยมีกลุ่มนักเรียนที่เป็น

ผู้นำและให้นักเรียนคนอ่ืน

ปฏิบัติตาม โดยท่า

ประกอบที่ใช้เน้นการขยับ

อวัยวะต่างๆ เพื่อให้กล้าม

เน้ือต่ืนตัว

ให้นักเรียนสามารถจดจำ

สูตรคูณแม่ต่างๆ เพื่อการ

ต่อยอดการเรียนในวิชา

คณิตศาสตร์ได้และได้

เคล่ือนไหวกล้ามเน้ือเพื่อ

การบริหารร่างกาย 
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กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน  

11.30 - 

12.20 

รักการอ่าน

นักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดใน

ช่วงพักกลางวัน เพื่อค้นหา

หนังสือที่ตนสนใจ หรือ

ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน

และจดบันทึกสิ่งที่ได้อ่าน 

นักเรียนสั่งสมความรู้รอบ

ตัวและสามารถเรียนรู้การ

เขียนย่อความ สรุปความ 

ในสมุดบันทึกการอ่าน 

12.20 - 

12.30

ให้นักเรียนน่ังสมาธิหน้า

ช้ันเรียนตนเอง โดยมีครู

ประจำช้ันเป็นผู้ดูแล

กิจกรรมและคอยสอนวิธี

การให้นักเรียนได้เข้าสู่

สมาธิอย่างแท้จริง 

นักเรียนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น

และมีสมาธิกับสิ่งที่กำลัง

เกิดขึ้น คล่ืนสมองอยู่ใน

ภาวะที่พร้อมจะเรียนรู้ 

14.30 - 

15.30 

ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

มีกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่าง

หลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้เรียน 

ทั้งกิจกรรมที่เน้น HEART 

หรือ HAND และ HEALTH 

โดยครูประจำช้ันจะเป็น

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดัง

กล่าวและพิจารณาความ

เหมาะสมในจัดกิจกรรม 

นักเรียนได้พัฒนาทักษะ

อ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้

และจำเป็นต่อการใช้ชีวิต 

อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้

นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมี

ความสุขและเติบโตตาม

ศักยภาพของตนอย่างเต็ม

กำลัง 

ช่วงเวลา ชื่อกิจกรรม วิธีการ ผลที่คาดว่าจะเกิด              

กับผู้เรียน 

ชื่อกิจกรรม/งาน/

โครงการ
วิธีดำเนินการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เปิดโลกทัศน์ 

สู่การเรียนรู้

ประชุมผู้ปกครองแจ้งนักเรียนเร่ือง

การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ติดต่อ

สถานที่พาหนะการเดินทางและ

เร่ืองอ่ืนๆ ดำเนินงานตาม

โครงการ

นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง

จากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ได้

อย่างหลากหลาย 

มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรัก 

ความสามัคคี
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อาหารกลางวัน

สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน

ทั้งหมดของโรงเรียนแจ้งครูฝ่าย

การเงินเพื่อเบิกเงินจัดซื้ออาหาร

กลางวัน แต่งต้ังคณะกรรมการ

ดำเนินงาน โดยได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลละงู

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ

ประทานอาหารกลางวันที่มี

ประโยชน์และมีคุณค่าทาง

โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของ

นักเรียนให้แข็งแรง 

ระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน

ประชุม ช้ีแจงวัตถุประสงค์รูปแบบ

การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ  

อย่างต่อเน่ืองเช่น โฮมรูม,การเดิน

แถวแนะแนว,เยี่ยมบ้านประชุมผู้

ปกครอง

นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลอย่าง

ทั่วถึงและได้รับการช่วยเหลือ เมื่อ

นักเรียนมีปัญหา

งามอย่างไทย ( อนุรักษ์

วัฒนธรรมไทย )

ครู นักเรียนและชุมชนร่วมกันจัด

กิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่นเพื่อ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ครูและนักเรียนแต่งกาย  

และทำขนมไทยตามประเพณีของ

ท้องถิ่น ตลอดจนเกิดความรักและ

ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและตัวเอง มี

ความเช่ือมั่นว่าตนเองมีคุณค่าและ

สามารถสร้างประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้ 

ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ

นักเรียนที่มีความถนัดหรือเป็น

เลิศทางวิชาการเข้าร่วมการ

แข่งขันกิจกรรมต่างๆกับโรงเรียน 

หรือหน่วยงานอ่ืน     

ส่งเสริมและฝึกทักษะให้นักเรียน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้ง

ยังเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ

โรงเรียน กลุ่ม เครือข่ายและในงาน

วิชาการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ให้นักเรียนได้พิสูจน์ศักยภาพของ

ตนเอง

ชื่อกิจกรรม/งาน/

โครงการ
วิธีดำเนินการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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พัฒนาวิชาการ

จัดกิจกรรมสนองวิชาการพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ 

ซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่มีผล

สัมฤทธิ์ต่ำส่งเสริมทักษะการอ่าน 

คิดวิเคราะห์เขียนการใช้สื่อ

เทคโนโลยี  จัดกิจกรรม

ประชาธิปไตย  จิตอาสาพัฒนา

คุณธรรมและทักษะชีวิตให้แก่ผู้

เรียน

นักเรียน ช้ัน ป.1- ป.6  

มีผลการเรียน  

ทั้ง 8 กลุ่มสาระ  

เฉล่ีย 70  %

พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียน เรียนฟรี 15 ปี

ประชุมครู ผู้ปกครอง 

ช้ีแจงการดำเนินงานตามนโยบาย

เรียนฟรี15 ปีของรัฐบาล ดำเนิน

งานตามโครงการจัดกิจกรรมเข้า

ค่ายลูกเสือ-เนตรนาร ีทัศนศึกษา

นอกสถานที่กิจกรรมเข้าค่าย

วิชาการ,จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนคอมพิวเตอร์นอกเหนือการ

เรียนปกติ

นักเรียนทุกคนมีความรู้ 

ประสบการณ์ตรงจากการจัด

กิจกรรมเข้าค่าย ทัศนศึกษาและ

การเรียนคอมพิวเตอร์

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์เพื่อใช้ในการ

ดำเนินงานห้องสมุด

ห้องสมุดจัดบริการสิ่งอำนวยความ

สะดวก

ชื่อกิจกรรม/งาน/

โครงการ
วิธีดำเนินการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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เรียนรู้แบบองค์รวม ร่วม

สร้างฝันเด็กพิเศษ

จัดทำ  IEP  และ IIP   สำหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ ,จัดหาซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์

การเรียนการสอน, การสอนเสริม

จากครูการศึกษาพิเศษ ณ ห้อง

เสริมวิชาการ ,ฝึกศิลปะบำบัด 

สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษ ,ฝึกทักษะในการประกอบ

อาชีพ สำหรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ,ประเมินผลทาง

วิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ ,รายงานผลการ

ปฏิบัติงานการจัดการศึกษาพิเศษ

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้

ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ส่ง

เสริมความสามารถได้ตรงตาม

ความต้องการ โดยดำเนินกิจกรรม

การเรียนการสอนตามที่ได้วางแผน

ไว้ใน IEP (แผนการศึกษาเฉพาะ

บุคคล) และนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษยังสามารถเรียนร่วม

ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมี 

ทักษะและประสบการณ์ในการ

ดำรงชีวิตในสังคม และฝึกอาชีพให้

กับนักเรียนเพื่อให้มีอาชีพและมี

รายได้เป็นของตนเอง

กิจกรรม 

สานสัมพันธ์รัก ปลูกผัก

เศรษฐกิจ 

พอเพียง

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใน 
การเพาะปลูกให้นักเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมตามเน้ือหาหลักสูตรงาน

เกษตรเร่ืองการปลูกพืชผักสวน

ครัวเร่ิมจากการเตรียมสถานที่  

เตรียมดิน  และการปลูกผักสวน

ครัวร่ัวกินได้ การดูแลรักษาตลอด

จนการเก็บเกี่ยวผลผลิต  โดยการ

บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงาน

ตามโครงการ   
(พ่อแม่ปลูก  ลูกดูแล)

นักเรียนช้ัน อบ.1 -  ป.6    ทุก

คนมีพืชผักเป็นของตนเอง,รายได้

จากการปลูกผัก โดยมีครูและผู้

ปกครองช่วยกันดูแล  เป็นผู้ดำเนิน

การในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

โดยมุ่งสร้างความรักความสามัคคี  

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู  ผู้

ปกครองและนักเรียน 

โรงเรียน 

ส่งเสริมสุขภาพ

จัดเตรียมและหาวัสดุอุปกรณ์ใน

การักษาสุขภาพฟันให้ความรู้และ

จัดบริการด้านสุขภาพของนักเรียน 

นำนักเรียนไปเคลือบหลุมร่องฟัน 

อุดฟัน ถอนฟัน ที่โรงพยาบาล

นักเรียนทุกคนแปรงฟันและดูแล

สุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อกิจกรรม/งาน/

โครงการ
วิธีดำเนินการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน

รับสมัครประธานและคณะ

กรรมการสภานักเรียน จัด

ประชาสัมพันธ์ โฆษณา  หาเสียง 

ดำเนินการเลือกต้ัง และแต่งต้ัง

ประธาน คณะกรรมการสภา

นักเรียนดำเนินงาน 

ประชาธิปไตยทั้งในโรงเรียนและ

นอกห้องเรียน

นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตประจำ

วันตามวิถีประชาธิปไตย 

ได้เหมาะสมตามวัย

เรียนรู้สู่โลกกว้าง

ประชุมครู  เสนอขออนุมัติ

โครงการ  สำรวจจำนวน

ครู ,นักเรียนที่เข้าร่วมทัศนศึกษา

แหล่ง เรียนรู้ กำหนดงบประมาณ  

และดำเนินงานตามโครงการ                

นักเรียนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้

และได้รับประสบการณ์ตรง

วิจัยในช้ันเรียน 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ,ออก

คำสั่งแต่งต้ังกรรมการดำเนินงาน 

,ประชุมคณะกรรมการ

วางแผน,ครูและบุคลากรทำวิจัยใน

ช้ันเรียน 

ติดตามผล, สรุปผล

ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถาน

ศึกษาได้พัฒนาความรู้ความ

สามารถด้านการวิจัย

พัฒนาความสามารถทาง 

การคิด

ช้ีแจงรายละเอียดของการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความ

สามารถทางการคิด , ปูพื้นฐาน

ทักษะที่จำเป็นในการสอนเร่ือง

กระบวนการคิด , จัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ

ทางการคิด, นักเรียนสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากการเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห์ มีกระบวนการคิดอย่าง

เป็นระบบและนักเรียนร้อยละ 75 

มีความสามารถทางการคิด

วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้

ปัญหาอยู่ในระดับดี เรียนรู้การแก้

ปัญหาอย่างหลากหลายและมี

ทัศนคติที่ดีในการเผชิญหน้ากับ

ปัญหา 

ชื่อกิจกรรม/งาน/

โครงการ
วิธีดำเนินการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง

ประชุมครูและบุคลากรเพื่อ

วางแผนการดำเนินงาน 

, ดำเนินงานตามโครงการ 

,ทำปฏิทินการดำเนินงาน, ดำเนิน

งานตามปฏิทิน, ติดตาม ประเมิน

ผลโครงการ, สรุป รายงานผลการ

ดำเนินโครงการ

เพื่อนำเอากระแสพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้

ในการจัดเรียนการสอน  

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำ

มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 

ออมทรัพย์

ประชุมคณะครูผู้ปกครองและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง, ประชุม

นักเรียน,เลือกประธานกรรมการ, 

แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายรับฝาก

เงิน,จัดกิจกรรมรับฝากเงินและจัด

ประกวดการฝากเงินเสมอ, 

ผู้บริหาร  กำกับ  ดูแล  ติดตาม

ผลงาน 

ประเมินผลโครงการ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 - 

6  ทุกคนมีเงินเก็บ, นักเรียนมี

นิสัยการอดออม  มีความรับผิด

ชอบในการออมทรัพย์, นักเรียนมี

คุณธรรม  ขยัน  รับผิดชอบใน 

การทำงาน

สาส์นลูกรัก 

ประชุมวางแผนในการดำเนิน

การ,แต่งต้ังคณะกรรมการในการ

ดำเนินงานตามโครงการ,ดำเนิน

การจัดทำโครงการ,ติดตามผลการ

ดำเนินงานโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงาน

นักเรียนและผู้ปกครองได้อ่าน

ข่าวสารการจัดการเรียนรู้ของช้ัน

เรียนและการจัดการเรียนรู้ใน

แต่ละหน่วยการเรียน

เคร่ืองเล่นสนามแสนสนุก

ประชุมวางแผนในการดำเนิน

งาน,แต่งต้ังคณะกรรมการในการ

ดำเนินงานตามโครงการ,จัดทำ

โครงการ  กิจกรรม  ในการ

ดำเนินงานตามโครงการ, ดำเนิน

งานตามโครงการ/กิจกรรม, 

ติดตามประเมินผล 

รายงานผลการดำเนินงาน

 เพื่อให้นักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่

สวยงาม ปลอดภัย และเพียงพอ, 

เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้าน

ร่างกายที่แข็งแรง คล่องแคล่ว

ว่องไว ตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดี 

ชื่อกิจกรรม/งาน/

โครงการ
วิธีดำเนินการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
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การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

วิชา รูปแบบกิจกรรม 

คณิตศาสตร์

1. การใช้แบบฝึกคณิตคิดเร็วของ สพฐ.  
2. การใช้แบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหาของ สพฐ.  
3. การใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์ใกล้ตัวและเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ปัญหา  

4. การพัฒนาความคิดเชิงปริภูมิในเชิงคณิตศาสตร์  
5. การฝึกฝนการดำเนินการพื้นฐานทางการคำนวณ  
6. การฝึกฝนการดำเนินการคำนวณด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

7. การบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอ่ืนๆ  
8. การฝึกฝนด้วยแบบฝึกที่หลากหลาย 

9. การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงตามรูปแบบ

กิจกรรมของ STEM  

10. การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ด้วยจิตวิทยาเชิง

บวกเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ 

ภาษาไทย 

1. การใช้บัญชีคำพื้นฐานในแต่ละระดับให้ผู้เรียนฝึกอ่านและเขียน

อย่างสม่ำเสมอ  

2. ฝึกอ่านทั้งแบบกลุ่มและเด่ียว  

3. สามารถตอบคำถามในสิ่งที่อ่านและสรุปความคิดจากสิ่งที่อ่าน

ได้ทั้งด้วยวาจาและการเขียนบรรยาย  

4. รับสื่ออย่างหลากหลายโดยครูผู้สอนพิจารณาถึงความเหมาะ

สมโดยคำนึงถึงประสบการณ์ทางภาษาของนักเรียนเป็นสำคัญ  
5. การเตรียมพร้อมการรับการประเมินการอ่านออก เขียนได้ และ

การอ่านคล่อง เขียนคล่องในทุกระดับช้ัน  

6. การให้นักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะ

ทางภาษาและเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ  

7. การใช้โครงงานภาษาไทยควบคู่กับการเรียนการสอน  
8. พัฒนาทักษะการเขียนต่างๆ โดยเร่ิมจากการบรรยายความ

รู้สึกตลอดจนการเขียนวิพากษ์วิจารณ์หรือการเขียนเร่ืองจาก

จินตนาการ  

9. พัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ให้นักเรียนได้

ฝึกฝนทักษะต่างๆ อย่างรอบด้านและต่อเน่ือง  

10. จัดกิจกรรมทางภาษาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกและสร้างความ

รู้สึกที่ดีต่อวิชาภาษาไทย 
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วิทยาศาสตร์ 

1. การเน้นให้นักเรียนต้ังคำถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและร่วมกันค้นคว้า

หาคำตอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนได้ข้อสรุป  
2. เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  
3. ใช้สื่อประกอบการสอนอย่างหลากหลาย  
4. รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งเช่ือมโยงกับ

เน้ือหาที่เรียน เพื่อแสดงให้ถึงกระบวนการพัฒนาที่องค์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เข้าไปมีบทบาท เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็น

ความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์  
5. ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรม STEM เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่

หลากหลาย 

สังคมศึกษาฯ 

1. การบูรณาการการเรียนวิชาสังคมศึกษากับเทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตหรือผ่านทางระบบเครือข่ายอ่ืนๆ  
2. การศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่อให้นักเรียนได้

ต้ังคำถามและวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆและนำมาถกเพื่อให้เกิด

การอภิปราย  
3. การฝึกการคิดวิเคราะห์กับข้อมูลที่รับมาอย่างมีสติ  
4. การเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม  
5. การน้อมนำหลักการดำรงชีวิตที่ดีงามทั้งในทางศาสนาและการ

เป็นพลเมืองของโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้บทบาทของ

ตนที่มีต่อสังคมอย่างหลากหลาย 

ภาษาอังกฤษ 

1. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ชาวต่าง

ชาติ  

2. การจัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารเพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิ่งที่เรียน

มาในสถานการณ์จริง  

3. เน้นบัญชีคำพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้ตลอดจนนำมาใช้ในบริบท

ใกล้เคียงเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน 

4. การรับสื่อภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ ข่าว หรือสื่ออ่ืนๆ 

อย่างหลากหลาย  
5. การจัดกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกที่จะใช้

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

วิชา รูปแบบกิจกรรม 
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ส่วนที่ 3  

แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   

  จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ทำให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
ช้ัน ทั้งน้ีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้ทราบว่า วิธีการที่ปฏิบัติน้ันใช้ได้จริงและสัมฤทธิ์ผลหรือไม ่ 

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560  

การประเมินความสามารถผู้เรียนการอ่านออก เขียนได ้, อ่านคล่อง เขียนคล่อง  

โดยเฉล่ีย ประจำปีการศึกษา 2559  

เป้าหมายผลการประเมินจากการประเมินความสามารถนักเรียนการอ่านออก เขียนได้  

อ่านคล่อง  เขียนคล่อง โดยเฉล่ียประจำปีการศึกษา 2560  

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอ่าน ผลการประเมินการเขียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ป.1 26 19 5 0 0 6 8 8 2

ป.2 26 22 1 0 0 15 6 2 0

ป.3 20 17 2 0 0 10 9 0 0

ป.4 24 18 4 0 0 10 10 2 0

ป.5 20 13 3 0 0 4 12 0 0

ป.6 18 7 6 4 0 5 11 1 0

ระดับช้ัน 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินการอ่าน ผลการประเมินการเขียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ป.1 13 10 3 0 0 8 5 0 0

ป.2 25 20 5 0 0 15 10 0 0

ป.3 25 20 5 0 0 15 10 0 0

ป.4 21 17 4 0 0 13 8 0 0

ป.5 26 21 5 0 0 16 10 0 0

ป.6 20 16 4 0 0 12 8 0 0
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เป้าหมายผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2560  

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในความสามารถแต่ละด้านและความสามารถรวม)  

เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพนักเรียนการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ประจำปีการศึกษา 2560  

(เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในแต่ละวิชาและคะแนนรวมเฉล่ีย ) 

ความสามารถที่เข้ารับประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ความสามารถด้านภาษา 43.49 45.66

ความสามารถด้านคำนวณ 23.33 24.50

ความสามารถด้านเหตุผล 43.01 45.16

รวมความสามารถ 3 ด้าน 36.61 38.44

วิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ภาษาไทย 56.71 59.55

คณิตศาสตร์ 47.35 49.72

วิทยาศาสตร์ 43.59 45.77

ภาษาอังกฤษ 27.94 29.34

สังคมศึกษา 50.00 ไม่มีการทดสอบ

รวมเฉล่ีย 45.118 48.40
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แนวทางการดำเนินงานยกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 

แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 

(โครงการต่อเน่ืองปี 2559 - 2561) 

   

 Test Blue Print* รายวิชาต่างๆ ที่ได้รับจาก สทศ. โดยครูผู้สอนต้องศึกษาและทำความเข้าใจตัวช้ีวัดที่
จะใช้ทดสอบ ทั้งน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับ ไม่ใช่การสอน
เพียงเพื่อให้นักเรียนทำข้อสอบได้เพียงอย่างเดียว มิฉะน้ันอาจส่งผลต่อการเรียนในระดับสูงขึ้นของนักเรียนอีก
ทั้งยังส่งผลวิธีเรียนของนักเรียนในระยะยาว (*รายละเอียดของตัวช้ีวัดในแต่ละวิชาอยู่ในภาคผนวก)   

วิชาภาษาไทย 

วิธีดำเนินการ/กิจกรรมแนวทางการพัฒนา 
 จุดที่ต้องพัฒนา  
 1)  เทคนิควิธีการสอน  

 2)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

 3)  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาโดยเน้นให้อ่านคล่องและเขียนคล่อง  
 4)  ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน” ของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
ทักษะทางวรรณกรรม 

 รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน  

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางวรรณกรรม ผ่านโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน”  

 2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
 3. การสอน “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต”  

 4. กิจกรรมการเรียนรู้ “ภาษาพาเพลิน”  
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ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2560   

ผู้รับผิดชอบ : นายสัณห์ รังสรรค์  
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ตัวช้ีวัด ความสำเร็จ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5  

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้

1. โครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน” -ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างทักษะการสรุป
ความ การอ่านเพื่อศึกษาเน้ือหาโดย
ภาพรวมและการเพื่อศึกษาความคิดรวบ
ยอดของเร่ือง  

-ประยุกต์เน้ือหาวรรณกรรม วรรณคดี 

จากข้อสอบเก่า O-NET เพื่อให้นักเรียน
ฝึกตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้  

เวลาว่างช่วงพักกลาง
วัน หลังจากนักเรียน
รับประทานอาหาร
เที่ยง 

2. การสอนซ่อมเสริม - สอนซ่อมนักเรียนเรียนอ่อนและเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ
และและใบกิจกรรม

20 นาที / อธิบาย
และจัดกิจกรรม จาก
น้ันเปิดโอกาสให้
นักเรียน ศึกษาจากใบ
ความรู้และการซัก
ถาม 

3. “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต” -ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบเก่า O-

NET และข้อสอบ Pre O-NET   

-ให้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ  

-ทบทวนเน้ือหาความรู้เดิมจากข้อสอบ 

-วิเคราะห์โจทย์และร่วมกันอภิปราย 

เวลา 14.30 - 

15.30 น. 

4. “ภาษาพาเพลิน” จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกม เพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษา รวม
ไปถึง คำยากในบทเรียนคำที่มักใช้ผิด

ประยุกต์หรือบูรณา
การใช้ในคาบเรียน  

(ไม่เกิน 15 นาที)
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วิชาภาษาอังกฤษ  

วิธีดำเนินการ/กิจกรรมแนวทางการพัฒนา 
 จุดที่ต้องพัฒนา  
 1)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

 2)  พัฒนาทักษะการอ่านและเช่ือมโยงสู่การแปล ผ่านโครงการ “วางทุกงาน อ่านทุกคน”  

 3)  ทักษะการวิเคราะห์โจทย์และการเช่ือมโยงเน้ือหาสู่การทำแบบทดสอบ  

 4)  การสอน “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต”  

 รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน  

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลากหลาย   

 2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม  
 3. ฝึกทักษะการวิเคราะห์โจทย์และการประยุกต์ เช่ือมโยงเน้ือหาที่เรียน ในการทำแบบทดสอบ   

 4. กิจกรรม การสอน “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต” นำข้อสอบเก่า O-NET ในปีที่ผ่านมาและข้อสอบ           

Pre O-NET ให้นักเรียนได้ศึกษา  
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2560 

ผู้รับผิดชอบ : นายนพรัตน์ เกษม  

กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ตัวช้ีวัด ความสำเร็จ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้

1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชา
ภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบที่หลาก
หลาย  

-จัดทำสื่อการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

อาทิ การจัดทำบัตรคำศัพท์ต่างๆ โดย
ให้ผู้เรียนเป็นผู้จัดทำด้วยตนเองเพื่อช่วย
ในการจดจำ  

-ครูปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความใกล้
เคียงกับสภาพจริงและสถานการณ์
ปัจจุบัน 

ในคาบเรียน

2. การสอนซ่อมเสริม - สอนซ่อมนักเรียนเรียนอ่อนและเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ
และและใบกิจกรรม

20 นาที / อธิบาย
และจัดกิจกรรม จาก
น้ันเปิดโอกาสให้
นักเรียน ศึกษาจากใบ
ความรู้และการซัก
ถาม 
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3. “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต” -ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบเก่า O-

NET และข้อสอบ Pre O-NET   

-ให้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ  

-ทบทวนเน้ือหาความรู้เดิมจากข้อสอบ 

-วิเคราะห์โจทย์และร่วมกันอภิปราย 

เวลา 14.30 - 

15.30 น. 

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้
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วิชาคณิตศาสตร์  

วิธีดำเนินการ/กิจกรรมแนวทางการพัฒนา 
 จุดที่ต้องพัฒนา  
 1.  กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบเรียนคณิตศาสตร์   
 2.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เห็นในรูปธรรมและเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย  

 3.  การฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
  4.  การฝึกกระบวนการและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อความแม่นยำของคำตอบ  

  5.  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้สูตรคูณ บ่อยคร้ังผ่านกิจกรรมและเกม   

 รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน  

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  1. กิจกรรมสอนซ่อมสอนเสริม  

  2.  การสอน “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต”  

  3.  กิจกรรมฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
   4.  กิจกรรมคณิตคิดเร็ว   
   5.  กิจกรรมสูตรคูณหรรษา  

ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2560   

ผู้รับผิดชอบ : นายสัณห์ รังสรรค์  
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ตัวช้ีวัด ความสำเร็จ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้

1. การสอนซ่อมเสริม - สอนซ่อมนักเรียนเรียนอ่อนและเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ
และและใบกิจกรรม

20 นาที / อธิบาย
และจัดกิจกรรม จาก
น้ันเปิดโอกาสให้
นักเรียน ศึกษาจากใบ
ความรู้และการซัก
ถาม 

2. “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต” -ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบเก่า O-

NET และข้อสอบ Pre O-NET   

-ให้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ  

-ทบทวนเน้ือหาความรู้เดิมจากข้อสอบ 

-วิเคราะห์โจทย์และร่วมกันอภิปราย 

เวลา 14.30 - 

15.30 น. 
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3. กิจกรรมฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา - ให้ผู้เรียนฝึกแต่งโจทย์ปัญหาและ
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยให้หาว่าโจทย์
กำหนดอะไรให้มาบ้าง,โจทย์ต้องการ
ทราบอะไร, มีการวางแผนในการหาคำ
ตอบได้อย่างไร, ใช้วิธีการใดในการหาคำ
ตอบ,เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้
อย่างไร, คำตอบที่ได้คืออะไร พร้อมตรวจ
สอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ  

- ให้ผู้เรียนจับคู่กันต้ังโจทย์ปัญหาและ
ค้นหาคำตอบ 

สัปดาห์ละคร้ัง 

4. กิจกรรมสูตรคูณหรรษา - ให้ผู้เรียนท่องสูตรคูณทุกวันตอนเช้า
ก่อนเข้าเรียนหรือหรือฝึกการสร้างความ
รู้สึกเชิงจำนวน     

ก่อนเร่ิมเรียนช่ัวโมง
แรกหรือในกิจกรรม       

โฮมรูม  

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้
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วิชาวิทยาศาตร์ 

วิธีดำเนินการ/กิจกรรมแนวทางการพัฒนา 
 จุดที่ต้องพัฒนา  
 1.  พัฒนาเทคนิคการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คาบเรียนวิทยาศาสตร์  
 2.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

  3.  การสรุปบทเรียนเมื่อผู้เรียนได้ทำการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด  

 รูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียน  

 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

  1. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์  
  2. กิจกรรมสอนซ่อมสอนเสริม  

  3.  การสอน “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต”  

  4.  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  

   5. การฝึกฝนการสรุปผลการทดลองด้วยเทคนิค KWL Plus  

ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา 2560  

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวศิรานิจ หลังแดง   
กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

ตัวช้ีวัด ความสำเร็จ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
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กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้

1. พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ 

- มุ่งเช่ือมโยงประสบการณ์ที่หลากหลาย
ของผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนต่างๆ ที่ผู้
เรียนได้มีโอกาสคิดและถามอย่างมี
วิจารณญาณ อาทิ เทคนิค  

-การจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง  
-การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน 

  จากจุดเน้นข้างต้น ทางครูผู้สอน
ต้องการสร้างกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน
และต้องการให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้วยกระบวนการต้ังคำถามและการสังเกต 

เพื่อกำหนดขั้นตอนการหาคำตอบในสิ่งที่
ต้องการจะทราบ   

ในช่ัวโมงเรียน 

2. การสอนซ่อมเสริม - สอนซ่อมนักเรียนเรียนอ่อนและเสริม
นักเรียนที่เรียนเก่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ
และและใบกิจกรรม

20 นาที / อธิบาย
และจัดกิจกรรม จาก
น้ันเปิดโอกาสให้
นักเรียน ศึกษาจากใบ
ความรู้และการซัก
ถาม 

3. “เรียนรู้เทคนิค พิชิตโอเนต” -ให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบเก่า O-

NET และข้อสอบ Pre O-NET   

-ให้เทคนิคและวิธีการทำข้อสอบ  

-ทบทวนเน้ือหาความรู้เดิมจากข้อสอบ 

-วิเคราะห์โจทย์และร่วมกันอภิปราย 

เวลา 14.30 - 

15.30 น. 

หน้า   47



4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครูผู้สอน  

- คิดค้น และค้นคว้าเกี่ยวกับสื่อการสอน
ใหม่ๆ ที่สามารถเอ้ือต่อความเข้าใจในบท
เรียนของผู้เรียนอยู่เสมอ  

ผู้เรียน  

- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้าง
แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การ
จัดการเรียนสอนเร่ือง ดาราศาสตร์และ
อวกาศ เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเน้ือหาเกี่ยว
กับดาวเคราะห์ต่างๆ ผู้สอนต้องสามารถ
สร้างแบบจำลองของดาวเคราะห์ตามที่ได้
ค้นคว้ามา โดยครูอาจจะประยุกต์กับวิชา
ศิลปะ ในการทำเปเปอร์มาเช่ เป็นต้น 

ในเน้ือหาที่สามารถ
จัดทำได้ 

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้
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5. การฝึกฝนการสรุปผลการทดลอง
ด้วยเทคนิค KWL Plus 

จากการทดลองแต่ละคร้ังน้ัน ผู้เรียนมัก
ทำไปโดยไม่รู้ที่มาที่ไป จึงทำให้การ
ทดลองดังกล่าวแทบจะไม่มีความหมายใด
แก่ผู้เรียน ทางครูผู้สอนจึงเสนอทางออก 

ด้วยการนำเทคนิค KWL Plus มาใช้ เพื่อ
แก้ปัญหาการสรุปผลการทดลองดังกล่าว 
วิธีการของ KWL น้ัน ไม่มีความซับซ้อน
และมีขั้นตอนที่ชัดเจน หากแต ่KWL PLus 

ได้มีการนำแผนผังความคิดมาเสริมด้วย 

เพื่อให้เน้ือหาที่เกิดขึ้น สามารถเช่ือมโยง
และมีที่มาที่ไป  

ขั้นตอนหลักของเทคนิค KWL Plus 

ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

1. What You Know ? (K) 

2. What You Want to Know ? (W) 

3. What You have Learned ? (L) 

4. Mind Mapping (Plus)  

 เมื่อผู้เรียนสามารถต้ังคำถามจากสิ่งที่
เรียนได้ ผู้เรียนก็จะเรียนอย่างมีเป้าหมาย
และสามารถค้นหาวิธีการหาคำตอบอย่าง
มีกระบวนการและตรงจุดได้มากยิ่งขึ้น 

การสรุปผลการทดลองด้วย Mind 

Mapping จะทำให้เห็นที่มาที่ไปของข้อมูล
ที่เช่ือมโยงกัน 

ในเน้ือหาที่สามารถ
จัดทำได้ 

กิจกรรมตามจุดเน้น วิธีการตามจุดเน้น เวลา/ช่วงเวลาที่ใช้
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แนวทางการดำเนินการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  

(National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2560 

(อ้างอิงจาก Test Blue Print ของปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผนในระยะแรก)  
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ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านเหตุผล

การเตรียมความพร้อมของนักเรียน

- การพัฒนาทักษะการอ่านอย่าง
สม่ำเสมอและต่อเน่ือง  
-ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านหนังสือ
นอกเวลาที่หลากหลาย โดยเน้นสื่อ
หรือสิ่งพิมพ์ที่ใกล้กับสื่อหลักที่
นักเรียนคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน  
- เน้นทักษะทางการเขียน โดยเร่ิม
จากการเขียนเร่ืองหรือสิ่งใกล้ตัว
นักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้
แสดงความคิดเห็นออกมา จากน้ันจึง
ให้คำแนะนำต่างๆ  
- การฟังและชมข่าวสารหรือสารคดี 
จากสื่อต่างๆ เรียนรู้การสรุปความรู้
จากสิ่งที่ได้ชม การบันทึกสาระ
สำคัญ

- การใช้แบบฝึกคณิตคิดเลขเร็วของ 
สพฐ. ในทุกวัน 
- การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหาของ สพฐ.  
- การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ให้นักเรียนสามารถสรุป
ความคิดรวบยอดได้จากกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรม  
- เน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้สึก
เชิงปริภูมิ  
- เช่ือมโยงบทเรียนสู่ชีวิตประจำวัน
ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
สัมผัสว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เร่ืองไกล
ตัว 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสื่อ
ดิจิตอลในบทเรียนหรือสาระที่ทาง
โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างเต็มความสามารถ  
- การออกแบบโครงงานอย่างง่าย
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดและใช้
กระบวนการได้มาซึ่งคำตอบในเชิง
วิทยาศาสตร์เพื่อนำมาอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ใน
สถานการณ์ที่ครูผู้สอนเป็นผู้ร่วม
กำหนด 

การเตรียมความพร้อมของครู

- การศึกษาตัวช้ีวัดที่ระบุในหลักสูตรอย่างละเอียดและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมที่ตอบเน้นให้เกิดผลลัพธ์ตามที่
หลักสูตรคาดหวัง  
- จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและค้นคว้าด้วยตนเองในหน่วยหรือสาระที่นักเรียนสามารถ
ทำความเข้าใจได้ 
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