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ส่วนที่ 1   
บทน า 

สภาพปัจจุบัน 
ภารกิจหน่วยงาน 
 

 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  แห่งชาติปี  2542  และมาตรา  37  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 1.  จัดท านโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษา  กลยุทธ์  ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับเครือข่ายการศึกษา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 
 2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้  กลุ่มงาน/
งาน/สาระฯ ทราบ  และก ากับตรวจสอบ  ติดตามการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 
 3.  ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 4.  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 5.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในสถานศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคลากร  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัด  
และการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
 7.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
 8.  ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในสถานศึกษา 
 9.  ด าเนินการประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
 10.  ประสานงาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
 12.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
หรือปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
                      ชื่อโรงเรียนบ้านกุบังจามัง  ที่ตั้ง หมู่ที่  ๖ ต าบลฉลุง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โทร. ๐๗๔-๗๗๐๖๘๗ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เนื้อที่  ๒  ไร่  ๑๕  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ที่  ๖  หมู่ที่  ๗  ต.ฉลุง     
อ.เมืองสตูล   จ.สตูล 

 
ประวัติโรงเรียน 

 
          โรงเรียนบ้านกุบังจามัง แต่เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านจีน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓  
ตุลาคม   ๒๔๘๑  โดย  นายอาด  หมาดเต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   ๖  ร่วมมือกับลูกบ้านจัดสร้างขึ้น  และร่วมกัน
บริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยเพ่ือน าไปซื้อของในการสร้างโรงเรียน   ผู้ใหญ่บ้านอาดได้บริจาคเงินทดรองใน
การก่อสร้างเป็นเงิน  ๓๙  บาท ๘๘ สตางค์  ลูกบ้านได้บริจาคคนละ  ๑  บาท  โรงเรียนนี้ได้จัดสร้างขึ้นเป็น
ห้องเดียว กว้าง ๔ วา  ยาว  ๖  วา  ครูท าการสอนตามระเบียบที่มีอยู่ตามตารางสอนที่ทางการได้ก าหนดไว้ 
        ปี  พ.ศ.  ๒๔๙๐  ได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารแบบ  ป  ๑ ก   ขนาด ๘  ×  ๑๒ เมตร ๒  
หลัง  โรงเรียนบ้านกุบังจามังอยู่ในชุมชนที่มีประชากรใช้ภาษามาลายูเป็นภาษาที่  ๑ ทางราชการเห็น
ความส าคัญ จึงอนุญาตให้โรงเรียนบ้านกุบังจามังเปิดสอนชั้น  ป.๑  - ป.๔ 
        ปี พ.ศ.   ๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณ  ๗๓๐,๐๐๐  บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  สร้าง
อาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  จ านวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  เป็นอาคาร  ๒  ชั้น  ใต้ถุนโล่ง  เริ่มก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จ ในวันที่ ๒๖  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๒๔  สร้างในที่ดินนายสมชัย  หมาดมานัง  ต าแหน่งนักการภารโรง ซึ่ง
ได้มอบให้โรงเรียนเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ภายหลังได้ต่อเติมชั้นล่างอีก  ๓  ห้องเรียน  เมื่อปีงบประมาณ  
๒๕๓๔ 
         ปีงบประมาณ  ๒๕๓๖  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  ๔๕  ส านักพัฒนาภาคกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงแห่งชาติ  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ได้เสนอของบประมาณจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาใน
ท้องถิ่นกันดารในพระบรมอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จ านวน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  สร้างห้องสมุดขนาด ๘ × ๑๒  เมตร ก่อสร้างระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๓๖  ถึง
วันที่     ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  ท าพิธีเปิดและมอบให้จังหวัดสตูล  โดย  ฯพณฯ ก าธน  สินธวานนท์  
องคมนตรี  เมื่อวันที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๓๖  ที่ตั้งห้องสมุดอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ดินหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก 
          ปีการศึกษา  ๒๕๔๗ นายสาและ หมันดี  ได้บริจาคที่ดิน  ๑  แปลง จ านวน  ๑ งาน ๖๔  
ตารางวา  ซึ่งคณะครูและกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้ตอบแทนเงินเป็นสินน้ าใจ  จ านวน  ๖,๐๐๐  
บาท  และโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลฉลุง  เพ่ือปรับพ้ืนที่ให้จนแล้วเสร็จ  
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ท าการเกษตรในทุกวันนี้ 
        ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  จัดสรรจากส านักงบประมาณ  เพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยสึนามิเป็นจ านวนเงิน  ๒,๙๘๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 
๑๐๕/๒๙  ๒  ชั้น  ๘  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๒   
       ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม  จ านวน  ๔  ที่นั่ง  
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ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณน้ าท่วมปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าเสาธงและ 
ซ่อมแซมอาคารเรียน 
ปีการศึกษา   ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างรั้วสูง ๒ เมตร ยาว 

๑๐๐ เมตรเพ่ือกั้นแนวเขตบริเวณโรงเรียน 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

- ได้รับงบประมาณ ๑,๔๓๐,๐๐๐ บาท ในการสร้างรั้วสูง ๑.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ปู
กระเบื้อง ๖๐๐ ตารางเมตร เพ่ือกันแนวเขตบริเวณโรงเรียนและ สร้างคูระบายน้ า
ภายในโรงเรียนขนาดกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร 

- ได้ รั บบริ จ าคที่ ดิ น แปลงหมาย เลขที่  สต . ๔๘๘  เนื้ อที่  ๐ -๑ -๒๐ ตาร า งว า  
จากนางสาวสะน๊ะ เบนหมัน เพ่ือสร้างศาลาพักผ่อนและปลูกผัก 

ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณ ๔,๒๑๙,๒๐๐ บาทเพ่ือสร้างอาคารเรียน ๘ 
ห้องเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๒๖๖,๘๐๐ บาท เพ่ือสร้างห้องน้ าห้องส้วมขนาด ๔ 
ที่นั่ง แบบ สปช ๖๐๔/๔๕ 

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านกุบังจามังเปิดท าการสอนตั้งแต่   ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปี
การศึกษา 2560  มีนักเรียนทั้งสิ้น  113  คน    ข้าราชการครู  7  คน     พนักงานราชการ   1  คน ครูจ้าง
สอน   1  คน  เจ้าหนา้ที่ธุรการ  1 คน  นักการภารโรง  1   คน 
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 จ านวนนักเรียน  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   ปีการศึกษา  2559 -2560 
 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

2559 
 

รวม 
จ านวนนักเรียน 

2560 
 

รวม 
 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

 อนุบาลปีที่ 2 8 3 11 5 5 10  
 อนุบาลปีที่ 3 5 6 11 7 3 10  

รวม 13 9 22 12 8 20  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 9 10 19  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 10 13 3 3 6  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 9 6 8 14  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 10 14 9 11 20  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 11 24 6 12 18  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 8 11 5 11 16  

รวม 32 52 84 38 55 93  

รวมทั้งสิ้น 45 61 108 50 63 113  

 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล วุฒิ ต าแหน่ง คศ. หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐ 
๑๑ 

นายแสน  สุขเนียม 
นางนพคุณ  บุญแนบ 
นางกรองกาญจน์  วงศ์สุวรรณ 
นางกิติมา  ลัสมาน 
นางณัฐจิรา  ดาราหมานเศษ 
นางปาริดา  บอเน๊าะ 
นางสาวสาธิยา  ตาเดอิน 
นายฟาริซ   หมาดดาเร๊ะ 
นางสาวคอดีเยาะห์  หลีมูสา 
นายมะหะหมาด  บาโง้ย 
นางอุบลรัตน์  มะสันติ 

ศศ.บ. 
ค.บ. 
ค.บ. 
ศศ.บ. 
ค.บ. 
ค.บ 

วทบ.(ศษ.) 
ศษ.บ. 

 
   ม.6 
  บธ.บ. 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

ครูผู้ช่วย 
พนักงานราชการ 
ครูจ้างชั่วคราว 
นักการภารโรง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

คศ.  ๓ 
คศ. ๒ 
คศ. ๒ 
คศ. ๒ 
คศ. ๒ 
คศ. ๒ 

ครูผู้ช่วย 
- 
- 
- 
- 
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วิสัยทัศน์ 
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   ปราดเปรื่องด้วยความรู้   ควบคู่คุณธรรม   จริยธรรม   ก้าวทัน

เทคโนโลยี  มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

พันธกิจ 
๑ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ทักษะกระบวนการด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนา  ด้วยวิธีการปฏิบัติจริง มีจิตส านึก  เป็นคนดีมีคุณธรรม 
๓ ส่งเสริมการเรียนรู้    สู่เทคโนโลยี 
4.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรยีนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  

 
เป้าประสงค ์

๑. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษา 
4. นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นและความเป็นไทย  ด ารงชีวิตโดยใช้หลัก
ปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
6. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
7. โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธ์หลักของสถานศึกษา 

๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม  ส านึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้เต็มศักยภาพ  และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ 
๔. พัฒนาการศึกษาตามแนวทางพิเศษในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  หลักธรรมาภิ

บาล  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๖. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๗. เร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษาและความร่วมมือระหว่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
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 จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบ้านกุบังจามัง เป็นหน่วยงานในสังกัด  ที่จะต้องด าเนินการ
ตามจุดเน้นที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดไว้  เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดทิศทางการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดโรงเรียนจึงได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษาไว้
ดังนี้  
 
1. จุดเน้นด้านผู้เรียน 

1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่สมดุล 
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถ ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการ
ใช้เหตุผล 

1.1.4  นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือ ในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 

1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 

1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with 

Special Needs) 
1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นราย บุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตรและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ ส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 

2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง (Continuous Professional Development) 
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ

สามารถจัดการเรียน การสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 

2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้ 

2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ และ
แสดงศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 

2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 

2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอน ที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์และ ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม (Professional Ethics) 

2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ และเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่สังคม 

2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ทักทายด้วยใจมุสลิม  ยิ้มหวาน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
วิถีคุณธรรม 

นโยบายของโรงเรียนบ้านกุบังจามงั  
     1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้น ป.1 – 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีผลการ
ประเมินระดับชาติ  O-NETt  , NT  เพ่ิมจากฐานเดิมร้อยละ   5 
              2. เร่งรัดพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  อ่านคล่อง   เขียนคล่อง และสื่อสารได้ 
              3. ภูมิทัศน์ร่มรื่น 
              4. ส่งเสริมวิถีคุณธรรม  
              5. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              6. ส่งเสริมภาษาถิ่นมลายูมุ่งสู่ภาษาสากล  
              7. มี Best Practice                
   8. นิเทศภายเป็นระบบ 
              9. ระบบประกันมีคุณภาพ พัฒนาตามมาตรฐาน 
              10. บริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงาน องค์กร และชุมชน 
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ภารกิจของโรงเรียน 
 

 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 2 ระดับ ดังนี้ คือ 
  1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3 ก าหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนบ้านกุบังจามัง   
ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน
ตามวัย 
 2. การจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการจัด
การศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านกุบังจามัง   พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง 2555)   ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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ส่วนที่ 2 
แนวคิด และแนวทางการพัฒนา 

 
แนวคิดในการพัฒนา และพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน   
 

  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยการให้โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือ
พัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และ
มาตรฐานของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน 

     รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591)  ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้แนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไว้น่าสนใจมาก        
ดังมีรายละเอียดของกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปได้ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1  Taking Stock คือ การตรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเป็น  การวิเคราะห์และจัดท า
ฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, N.T. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีของ
สถานศึกษา 

    ขั้นที่ 2 Setting Goal เป็นการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เป็นต้นว่า ภายในปี 2554 เรา
ต้องมี 
  1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 
     2) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อยร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก 
                   3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมินO-NET จะต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 
ร้อยละ 5 ของฐานเดิม 

 ขั้นที่ 3 Developing Strategies and implementing มุ่งพัฒนากลยุทธ์แล้วน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ ตัวอย่างของกลยุทธ์ เช่น 

  1) ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แม้แต่ครูทุกคนต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และด าเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้นการนิยามว่า “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ผู้ที่ท างานส าเร็จใครสามารถท าผลงานปีนี้ได้ดีกว่าปี
ที่แล้ว เรียกว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
         2) ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจ าชั้นก าหนดเกณฑ์ “ห้องประจ าชั้น/ ที่
ปรึกษาคุณภาพ” 
       3) บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบตามกรอบ
หลักวิชา 

 ขั้นที่ 4 Documenting Progress เป็นขั้นตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย 

http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591
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 ทั้งนี้ การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของ ครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่าง 
ๆ เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ดร.จันทมา นนทิกร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) โดย
โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ (Healthy School by Knowledge Management) 
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ได้สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ าแนกเป็นประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การจัดการความรู้เพื่อก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
  1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

 2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ี
คาดหวัง มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

    1) การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการเรียนรู้ 
    2) การก าหนดเกณฑ์ท่ีคาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล 
    3) การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม 
    4) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 

      รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ 
    2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

                        รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    1) การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
    2) การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ 
  เป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไม่ติดระบบปกติซึ่งอาจใช้นวัตกรรมในการบริหาร
และด าเนินการ 
 

 กล่าวโดยสรุป  แนวคิดหลักการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้ โรงเรียน
บ้านกุบังจามัง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้องวางแผนการขับเคลื่ อนอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมประสานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ บน
พ้ืนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่ก าหนดอย่างชัดเจน  
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   ในการก าหนดแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านกุบังจามัง ได้
น าแนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก าหนด Model ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test 
(O-net) National Test (Nt)  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  ในทุกรายวิชา โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  

ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น 14 ขั้นตอน  
          1. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
  2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไปโดยเฉพาะ ป.3, 
ป.6  
 3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3, ป.6 ให้จบ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 
  4. น าคลังค าศัพท์  ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้าง
ข้อสอบโอเน็ต ของ สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอก
ความหมายได้ โดยสอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  5. จัดกิจกรรม ติวเข้ม ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น และระดับเครือข่าย หรือ ก าหนดกิจกรรม 
วันเวลาให้ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในการสอน ชั้น ป.3,ป.6.  ศึกษาข้อสอบของ สทศ. ฉบับเก่าๆเพ่ือน าไปสอนติวเข้ม
กับนักเรียน 
  7. น าแนวข้อสอบ NT/ O-NET ของ สพป. ไปใช้ ติวเข้ม ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
  8. ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน (ก าหนดวันที่ 
กิจกรรมที่ต้องท า)  
  9. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ PRE-NT / O-NET ไปใช้ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ PRE-NT / 
O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  10. จัดกิจกรรม ติวเข้ม ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง ( O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561) 
  11. จัดท าโครงการเข้าค่ายวิชาการ 

12. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ NT, O-NET ทุกสัปดาห์ 
  13. ประกาศนับเวลาถอยหลังให้นักเรียนทราบหน้าแถวตอนเช้าทุกวัน 
  14. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง / มีความก้าวหน้าสูง 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาระดับโรงเรียน 
            สภาพโรงเรียนบ้านกุบังจามัง   นักเรียนขาดความตระหนักในการท าข้อสอบ นักเรียนมี
ความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่
เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง  ขาดทักษะ
ในกระบวน อ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาในการ อ่านออก เขียนได้  
     2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559   
      2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา 2558 – 
2559 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง  ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

รายวิชา 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ย S.D. 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย 42.92 9.06 12 50.33 12.04 10 7.41 
สังคมศึกษา 51.00 12.57 12 45.00 9.42 10 -6 
ภาษาอังกฤษ 40.00 13.77 12 36.00 15.09 10 -4 
คณิตศาสตร์ 36.25 17.46 12 33.50 9.23 10 -2.75 

วิทยาศาสตร์ 35.67 9.04 12 40.90 7.12 10 5.23 
เฉลี่ย 41.17 12.38 12 41.15 10.58 10 -0.02  
 
                  จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   พบว่า  มี 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
50.33  เพ่ิมขึ้น 7.41 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.90เพ่ิมขึ้น  5.23 มี 
และ มี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบลดลง  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.00 ลดลง  -6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.00  ลดลง  - 4 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 33.50  
ลดลง  -2.75   และมีผลการทดสอบ เฉลี่ยทั้ง  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  41.15  
ลดลง   0.02  
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         ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 
2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ 
  
ปีการศึกษา 2558  
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 42.92 47.72 48.39 49.33 
สังคมศึกษา 51.00 49.25 47.64 49.18 
ภาษาอังกฤษ 40.00 35.79 36.61 40.31 
คณิตศาสตร์ 36.25 39.76 41.76 43.47 
วิทยาศาสตร์ 35.67 40.59 41.55 42.59 

 
ปีการศึกษา 2559 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.33 49.84 51.88 52.98 
สังคมศึกษา 45.00 46.26 45.08 46.68 
ภาษาอังกฤษ 36.00 30.35 31.11 34.59 
คณิตศาสตร์ 33.50 37.12 38.76 40.47 
วิทยาศาสตร์ 40.90 39.81 40.27 41.22 

  
 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2558 – 2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   พบว่า มี 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.57  เพ่ิมขึ้น  7.41 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.00 ลดลง  - 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.00 ลดลง  - 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.50ลดลง -2.75 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.90 
เพ่ิมข้ึน   5. 23  
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  2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปี
การศึกษา 2558-2559 โรงเรียนบ้านกุบังจามัง 
              
 
ตารางเปรียบเทียบ   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (NT) 
โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   ปีการศึกษา  2558-2559   
 

รายวิชา 
จ านวน 

ผู้เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 
2558 จ านวนผู้

เข้าสอบ 

ปีการศึกษา 
2559 

ความก้าวหน้า 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถด้านภาษา 15 35.43 21 40.00 +4.57 
ความสามารถด้านค านวณ 15 25.71 21 31.76 +6.05 
ความสามารถด้านเหตุผล 15 44.29 21 42.68 -1.61 

เฉลี่ย 15 35.14 21 38.15 +3.01 
 
  จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3 ( NT )   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559   ของโรงเรียนบ้านกุบังจามัง   พบว่า ผลการ
ประเมินความสามารถด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 เพ่ิมขึ้น  4.57 ความสามารถด้านค านวณ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  31.76  เพ่ิมข้ึน 6.05  ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.68 ลดลง 
- 1.61 และมีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.15  เพ่ิมข้ึน 3.01 
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ส่วนที่ 3 
วิธีด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การสังเคราะห์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 41.15  ลดลง 0.02   โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน มี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เรียงตามล าดับ ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
  
แนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
1. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษา 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

จากโรงเรียนวังไกลกังวล 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพมากขึ้น 
3.จัดให้มีวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียน 

2. นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. 1. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ 
สทศ. 
 
 
 
 

3. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย   
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน 
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  
100%  เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียน  และ
หลังเรียน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้    
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ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
4. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านใน
โรงเรียน  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน
ส าหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

5. นักเรียนขาดความตระหนักในการท าข้อสอบ 1. สร้างความตระหนักในการท าข้อสอบทุกครั้ง 
2. สร้างแรงจูงใจโดยการมอบรางวัลส าหรับผู้ที่ท า
คะแนนได้ดี สูงสุด 

6. ความร่วมมือกันโรงเรียนและครูในกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

1. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกัน
จัดท าโครงการติวเข้ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน NT, O- NET   โดยครูในเครือข่าย 
ติวเข้ม  ในสาระการเรียนรู้ที่ใช้สอบ NT, O- NET 
ให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียน  

                     
                  จากขั้นตอนที่โรงเรียนบ้านกุบังจามัง   ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและก าหนด
แนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม น าสู่
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่าย
กายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  
ชั้น ป.3,ป.6 

1. นักเรียนชั้น ป.3, ป.6ร้อย
ละ 90 มีความรู้ และทักษะ
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. นักเรียนชั้น ป.3, ป.6 รอ้ย
ละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้น ป.3, ป.6เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 

 1. โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบ 

4.นักเรียน ชั้น ป.3, ป.6, 
เกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ 
NT และ O-Net 

4. นักเรียนชั้น ชั้น ป.3, ป.6 
ทุกคนเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ NT 
และ O-Net  

2. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญ
ของการสอบ  NT และ          
O-Net ทุกวัน 
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5. ครูชั้น ป.3, ป.6 มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

5. ครูชั้น ป.3, ป.6 
ทุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

 3. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

6.ครูชั้น ป.3, ป.6 ติว
นักเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  

6. ครูชั้น ป.3, ป.6  ทุกคนได้
สอนติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 

4. น าข้อสอบโอเน็ต ของ สทศ.  
ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุก
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. ครู ชั้น  ป.3, ป.6
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 

7. ครู ชั้น ป.3, ป.6 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 

5. จัดกิจกรรมติวเตอร์ ตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น
เรียน ก าหนดกิจกรรม วันเวลา
ให้ชัดเจน 

8. ครู ชั้น ป.3, ป.6 
สามารถสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

8.ครู ชั้น ป.3, ป.6 ทุกคน 
สามารถสร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 

6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียน
ทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.  
7. ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้
ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ 
PRE-NT/O-NET ไปใช้ในชั้น
เรียน ติดตามผลการท างานของ
ครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันเวลา 
8. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET 
ของ สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียน
ให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท าข้อสอบ 
(รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การระบาย
ค าตอบฯ) 
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9. นักเรียน ชั้น ป.3, ป.6 
ได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 
 

9. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุก
ประการ 

9.  ช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.
2561 โรงเรียนจัดสอบเสมือน
จริง   โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบเสมือนจริงทุกประการ 
โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่ง
จัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ 
สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเพ่ือปรับปรุง แก้ไข
นักเรียนก่อนวันสอบจริง 
10. จัดกิจกรรมเสริมแรง
ทางบวก (จัดอาหารว่าง
น้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) 
สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ท า
สมาธิก่อนเวลาสอบ 

10. นักเรียน ชั้น ป.3 ป.
6 เกิดความภาคภูมิใจ 
 
 

10. นักเรียนชั้น ป.3, ป.6 ทกุ
คน เกิดความภาคภูมิใจ 

11. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียน
ที่มีคะแนนสอบสูง/มี
ความก้าวหน้าสูง 
(จากการทดสอบของกลุ่ม
เครือข่าย เดือนมกราคม พ.ศ.
2561 ก่อนการสอบจริง  1-2  
สัปดาห์) 

11. ผู้บริหารโรงเรียน 11. ผู้บริหารโรงเรียนมีปฏิทิน
การนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ชัดเจน (ก าหนดวันที่ 
กิจกรรมที่ต้องท า) 

12. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ชัดเจน (ก าหนดวันที่ กิจกรรมที่
ต้องท า)  

12. โรงเรียน 12. โรงเรียนได้ทราบ
จุดบกพร่องในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

13.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลักสูตร การก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้
สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ ป.3, ป.6 
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13. โรงเรียน 13. ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การการจัดกิจกรรม ติวเข้ม เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ จากวันที่  
มกราคม   ถึง กุมภาพันธ์ 
2561  

14. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
โรงเรียนจัดกิจกรรม ติวเข้ม  
ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง 
(โอเน็ตสอบภายใน เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

14. โรงเรียน 14.โรงเรียนมีป้ายนับเวลาถอย
หลังทุกวัน 

15. ประกาศหน้าแถวนับเวลา
ถอยหลังทุกวัน 

 
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านกุบังจามัง ในปีการศึกษา  2560 ได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ดังนี้    
 

ผลทดสอบ  O-NET  
 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559   2560 (+5%) 
ภาษาไทย 50.33 52.85 
สังคมศึกษา 45.00 47.25 
ภาษาอังกฤษ 36.00 37.80 
คณิตศาสตร์ 33.50 35.18 
วิทยาศาสตร์ 40.90 42.95 

 
ผลทดสอบ  NT   

ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559  2560 (+5%) 
ความสามารถด้านภาษา 40.00 42.00 
ความสามารถด้านค านวณ 31.76 33.35 
ความสามารถด้านเหตุผล 42.68 44.81 

 
 
 


