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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 

สภาพปัจจุบัน 
 
๑. ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านควนเก  สาเหตุที่เรียกว่าโรงเรียนบ้านควนเก  เพราะตั้งอยู่ในหมู่บ้านควนเก  และเดิม
ราษฎรนิยมเล่นลิเกบก  จึงเรียกว่าบ้านควนเก  โรงเรียนบ้านควนเก   
มีเนื้อที่  ๑๖  ไร่  ๓  งาน  43 ตารางวา ตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  ขึ้นทะเบียนแปลงหมายเลข  ที่  
สต 0089  มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ จด  ที่ดินนายเจ๊ะหมาด  นายโหรม  นายดล 
ทิศใต ้  จด  ที่ดินสาธารณะ ที่ดินนายหยัน รอเกตุ 
ทิศตะวันออก จด  ที่ดินทางสาธารณะ 
ทิศตะวันตก จด  ที่ดิน นายมีร่า บูเก็ม และนายดล โดงกูล 
ครั้งแรกราษฎรได้ช่วยกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราว  หลังคามุงจาก ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๒  

โดยการน าของนายกูหมาด  ง๊ะกูหลัง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  ต าบลแป-ระ  ได้สร้างโรงเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 
๗ เมตร  ยาว ๙ เมตร  เงินก่อสร้างที่ได้รับบริจาคจากราษฎรประมาณ  ๒,๐๐๐  บาท  และได้เริ่มท าการสอน
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๐๒  โดยมี นายเจริญ  บัวพันธ์   เป็นครูใหญ่คนแรก              

ปี ๒๕๐๕  นายสงัด  สง่าบ้านโคก ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี ๒๕๐๖  นายเปลื้อง  เขตมรคา ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี ๒๕๐๗  นายสวัสดิ์  หมีนพราน ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี ๒๕๐๘  นายค านับ  โชติเสว์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี๒๕๑๓  ได้ รับงบประมาณสร้ างอาคารเรียนแบบ  ป. ๑ ก ขนาด  ๘.๕ x ๒๗  เมตร                          

๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๔๕๖,๐๐๐  บาท 
ปี  ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ก ขนาด  ๘.๕ x ๓๖  เมตร                          

๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๕๗๖,๐๐๐  บาท 
ปี ๒๕๑๘  นายกอเหลบ  หลังปูเต๊ะ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี  ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ก ขนาด  ๘.๕ x ๓๖  เมตร                          

๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๖๔๐,๐๐๐  บาท 
ปี ๒๕๒๖  นายมงคล  ศรียาน ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี ๒๕๓๖  นายหมาด  อุมายี ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี ๒๕๓๗  ได้ปรับปรุงต าแหน่งผู้บริหารเป็นอาจารย์ใหญ่ 
ปี ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณจากการบริจาคของครู บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา สร้างอาคารส านักงาน  

ขนาด  ๓.๕ x ๑๘  เมตร  เป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐  บาท 
ปี ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 2 ชั้น แบบ สปช ๑๐๕/29  จ านวน ๑  หลัง  ๘  

ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๒,๐๖๒,๑๑๘  บาท 
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ปี  ๒๕๔๖  ได้มีการปฏิรูประบบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานต้นสังกัดเปลี่ยนเป็น
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสตูล 

 
ปี  ๒๕๔๖  นายสานนท์  สุขศรี ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเก 

          ปี  ๒๕๔๗  ได้เปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

ปี  ๒๕๕๐  นางสุปราณี  กาญจนะ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเก 
ปี  ๒๕๕๓  นายภูมนาถ  พันสกุล ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเก 
ปี  ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารละหมาด   
ปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล 
ปี  ๒๕๕๖  นางสิริพร  คุณสนอง  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเก 
ปี  ๒๕๕๖  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีต าบล รุ่นที่ ๔  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  

ตามนโยบายรัฐบาล 
ปี ๒๕๕๘   ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียน ยาว ๔๘๕ เมตร เป็นเงิน ๑,๔๐๖,๐๐๐  บาท                      

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  
ปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
ปี  ๒๕๕๙  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙   นายอะหมาร  สันนาหู  ผู้อ านวยการโรงเรียน         บ้าน

กุบังปะโหลด  ได้ย้ายมาต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนเก 
 
๒. ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านควนเก 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

หมายเหตุ 
ตั้งแต่ ถึง 

๑. นายเจริญ  บัวพันธ์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๒ พ.ศ. ๒๕๐๕  
๒. นายสงัด  สง่าบ้านโคก ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๖  
๓. นายเปลื้อง  เขตมรคา ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๖ พ.ศ. ๒๕๐๗  
๔. นายสวัสดิ์  หมีนพราน ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ศ. ๒๕๐๘  
๕. นายค านับ  โชติเสว ์ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๘ พ.ศ. ๒๕๑๘  
๖. นายกอเหลบ  หลังปูเต๊ะ ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๒๖  
๗. นายมงคล  ศรียาน ครูใหญ่ พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๓๖  
๘. นายหมาด  อุมายี อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๓๖ พ.ศ. ๒๕๔๖  
๙. นายสานนท์  สุขศรี ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๑๐. นางสุปราณี  กาญจนะ ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๑๑. นายภูมนาถ  พันสกุล ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๑๒. นางสิริพร  คุณสนอง ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๑๓. นายอะหมาร   สันนาหู ผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปัจจุบัน  
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๓. ที่ตั้งและเขตบริการ 
 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านควนเก 
ชื่อผูบ้ริหาร   นายอะหมาร  สันนาหู 
ที่ตั้ง  บ้านควนเก  หมู่ที่  ๑  ต าบลแป-ระ  อ าเภอท่าแพ   

จังหวัดสตูล   รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๕๐  โทรศัพท์  - 
เลขที่หนังสือโรงเรียน  ศธ.๐๔๑๔๘.๐๔๘/ 
รหัสโรงเรียน               ๕๖๐๑๔๓ 
วันเริ่มก่อตั้ง   พุทธศักราช  ๒๕๐๒ 
เขตที่ตั้งโรงเรียน   เขตการปกครององค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ   
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  พ้ืนที่ราบ 
เขตบริการโรงเรียน  หมู่ที่  ๑, ๖    ต าบลแป-ระ   
ระยะทางจากโรงเรียนถึง            โรงเรียนใกล้ที่สุด (โรงเรียนบ้านสวนเทศ) ระยะทาง ๔.๐ กิโลเมตร  
ระยะทางจากโรงเรียนถึง  ศูนย์เครือข่าย (ท่าแพ) ระยะทาง  ๗  กิโลเมตร   
ระยะทางจากโรงเรียนถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระยะทาง  ๓๓  กิโลเมตร 
ที่ดินโรงเรียน   ที่ราชพัสดุ  จ านวน  ๑๖  ไร่  ๓  งาน  ๔๓.๗๐  ตารางวา 
ประเภทและลักษณะของโรงเรียน 

 -   เป็นโรงเรียนในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้  
 -   เป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ปี ๒๕๕๖   
-   เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 

ห้องพิเศษ 
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑ ห้อง   
-  ห้องสมุด    ๑ ห้อง   
-  ห้องพยาบาล    ๑ ห้อง   
-  ห้องประชุม    ๑ ห้อง   
-  ห้องอิสลามศึกษา   ๑ ห้อง   
-  ห้องวิชาการ    ๑ ห้อง   
-  ห้องส านักงาน    ๑ ห้อง   
-  ห้องพัสดุ    ๑ ห้อง   
-  ห้องศิลปะ    ๑ ห้อง   
-  ห้องภาษาอังกฤษ   ๑ ห้อง   
-  ห้องวิทยาศาสตร์   ๑ ห้อง   
-  ห้องนักเรียนพิการเรียนร่วม  ๑ ห้อง  
-  ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง   ๑ ห้อง  
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๔. สภาพชุมชน  
 ลักษณะของชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 
 เป็นหมู่บ้านที่ชุมชนค่อนข้างหนาแน่น โดยบ้านส่วนใหญ่เรียงเป็นแถวตามถนนหลัก จะมีแยกไปส่วน
ในบ้างไม่มาก  และจะมีบ้านเป็นกลุ่มๆ เป็นญาติพ่ีน้องกันมีประชากร  ประมาณ ๒,๐๖๗  คน บริเวณใกล้เคียง
โดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  หมู่ที่ ๑ บ้านควนเก มีจ านวนครัวเรือน  ๒๓๖  ครัวเรือน  หมู่ที่ ๖ บ้านนาโต๊ะขุน  มี
จ านวนครัวเรือน ๒๑๔  ครัวเรือน 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบ มีอาณาเขตติดกับอ าเภอเมือง พ้ืนที่รอบบริเวณโรงเรียนเป็นพ้ืนที่ท า
การเกษตร ได้แก่  ท านา ท าสวนยางพารา และสวนปาล์ม 
 สภาพการรู้หนังสือ 
 ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ  คือ   ป.๖ และ ม.๓  มีความรู้เพียงอ่านออกเขียนได้และ
ประกอบอาชีพ  หลังจาก  พ.ศ.๒๕๒๘  นักเรียนที่จบจากการศึกษาภาคบังคับ  ป.๖  มีการศึกษาต่อมากขึ้น 
 การนับถือศาสนาและภาษา 
 ประชาชนร้อยละ  ๙๙  นับถือศาสนาอิสลาม  ส่วนที่เหลือ  นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืน 
วัฒนธรรมและประเพณีของประชากรในชุมชนเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  เช่น  การ
แต่งงาน  การตาย  และวันส าคัญต่างๆ วันรายาอีดิ้ลฟิตรีและอีดิ้ลอัฎฮา  การแต่งกายคลุมฮีญาบ    (ผ้าคลุม)  
ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารเป็นภาษาถ่ินปักษ์ใต ้ศูนย์รวมของชุมชนคือ มัสยิดและโรงเรียน 
 อาชีพและรายได้  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวนยางพารา       สวน
ปาล์ม ปลูกผัก อาชีพรองลงมาคือ ค้ าขายและรับจ้ างตามล าดับ รายได้ครั ว เรือนเฉลี่ ย ไม่ เกิน             
๔๐,๐๐๐ บาท  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๕ คน 
           
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้  
 ๑. นางรอเก๊ียะ   นุ้ยด า     การเต้นแอโรบิค 
 ๒. ร้อยต ารวจโทอาซีซัน  ปันดีกา  ให้ความรู้เรื่อง โทษของยาเสพติดและวิธีป้องกัน    
 ๓. เจ้าหน้าที่อนามัย  ให้ความรู้เรื่องการดูแลภายในช่องปาก 
 ๔. นางไหมมูน๊ะ  กรมเมือง ขนมพ้ืนบ้าน 

 
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

 ๑.  มัสยิด 
 ๒.  โรงน้ าดื่มชุมชนบ้านนาโต๊ะขุน 
 ๓.  สถานีอนามัยต าบล 
 ๔.  กลุ่มส่งเสริมรายได้จากขนมพ้ืนบ้าน 
 ๕.  อ่ืนๆ 
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5.แผนผังบริเวณโรงเรียนบ้านควนเก 
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๖.  ข้อมูลจ านวนนักเรยีน   

ระดับการศึกษา 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล  ๑ 1 1๗ 1๕ 3๒ 
อนุบาล  ๒ 1 11 17 28 

รวมก่อนประถมศึกษา 2 28 32 60 
ประถมศึกษาปีที่  ๑ 1 14 12 26 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ 1 13 14 27 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ 1 8 16 24 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ 1 12 15 27 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ 1 11 13 24 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ 1 10 13 23 

รวมระดับประถมศึกษา 6 67 83 150 
รวมทั้งสิ้น 8 96 115 211 

 
๗.  ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

ที ่ ชื่อ- สกุล 
วุฒิการศึกษา 

ศาสนา หน้าที่ งานพิเศษ 
สามัญ คร ู วิชาเอก 

๑. นายอะหมาร  สันนาห ู ม.๖ ศษ.ม. บริหารการศึกษา อิสลาม บริหารจดัการ งานนโยบาย 
๒. นางนูรฟาตีมา    สันเกาะ ม.๖ คบ. การศึกษาปฐมวัย อิสลาม ประจ าช้ันอนุบาล ๑ บท. 
๓. นางสกุณา   เละสัน ม.๖ คบ. การศึกษาปฐมวัย อิสลาม ประจ าช้ันอนุบาล ๒ บท. 
๔. นางสาวละเอียด   มูลจันทร ์ ม.๖ คบ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ พุทธ ประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ บค.,บว.,บท. 
๕. นางสาวรอฮะนา  วังละ ม.๖ คบ. พลศึกษา อิสลาม ประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ บท 
๖. นางสาวฮามดิ๊ะ  หมาดเต๊ะ ม.๖ วท.บ. ฟิสิกส ์ อิสลาม ประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ บว. , บง. 
๗. นายเจ๊ะหนัน  ติ้งด า ม.๖ วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา อิสลาม ประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ บว. , บท. 
๘. นายซัครียา  หมาดบากา ม.๖ กศ.ม. การบริหารการศึกษา อิสลาม ประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ บท. 
๙. นางสาวฮาซานะ๊   มาลียัน ม.๖ คบ. การประถมศึกษา อิสลาม ประจ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ บว. 

๑๐. นางทิฆัมพร   เกอากะ ม.๖ ศษ.บ. ประถมศึกษา อิสลาม ประจ าวิชา บว. , บท. 
๑๑. นายถาวร  พรหมบญุแก้ว ม.ศ.๓ ศศ.บ. การศึกษาชนบท พุทธ ประจ าวิชา บค.,บง.,บท. 
๑๒. นางสุมาลี  หวังพุฒิ ม.ศ.๓ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา พุทธ ประจ าวิชา บท. 
๑๓. นางสาวหวันซาเร๊าะ  ปะดุกา ม.6 คศ.บ. ภาษาอังกฤษ อิสลม ประจ าวิชา บว. ,บท. 
๑4. นางสาวเจ๊ะอ าร๊ะ  โดงกลู ม.๖ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ อิสลาม ดูแลเด็กพิการเรียนร่วม บว. , บท. 
๑5. นางสาวนุรีญา  นุ้ยคด ี ม.๖ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ อิสลาม ธุรการ บท. 
16. นายอดิศักย์  รังสรรค ์ ม.ศ.๓ ป.กศ. - อิสลาม พนักงานบริการ บท. 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านควนเก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ
นมณงบประมาณ

ด้านการบริหารทั่วไป 

นางสาวฮาซานะ๊  มาลยีัน 
นางสาวหวันซาเร๊าะ  ปะดุกา 
นางสาวละเอียด  มลูจันทร ์
นางสาวรอฮะนา  วังละ 
นายซัครียา  หมาดบากา 
นางสาวเจ๊ะอ าร๊ะ  โดงกลู 
นางนูรฟาตีมา  สันเกาะ 
นางสาวนุรีญา  นุ้ยคด ี
 

 

 

นางสาวละเอียด  มลูจันทร ์

นายถาวร  พรหมบญุแก้ว 

 

นายถาวร  พรหมบญุแก้ว 

นางนูรฟาตีมา  สันเกาะ 

นางสกุณา  เละสัน 

นางสาวฮามดิ๊ะ หมาดเต๊ะ 
 

นายซัครียา   หมาดบากา 
นายถาวร  พรหมบญุแก้ว 
นางสุมาลี   หวังพุฒิ 
นางสาวละเอียด  มลูจันทร ์
นางสกุณา  เละสัน 
นางสาวฮาซานะ๊  มาลยีัน 
นางสาวหวันซาเร๊าะ ปะดุกา 
นางสาวฮามดิ๊ะ  หมาดเต๊ะ
นางสาวทิฆัมพร  เกอากะ 
นางสาวเจ๊ะอ าร๊ะ  โดงกลู 
นายเจ๊ะหนัน  ติ้งด า 
นางสาวนุรีญา  นุ้ยคด ี
นายอดิศักย์  รังสรรค ์

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ภารกจิของโรงเรียน 
 

ภารกิจด้านการจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านควนเก  มีภารกิจในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

๑. จัดการศึกษาปฐมวัย ให้ได้รับมาตรฐานการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

๒. จัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี (ระดับประถมศึกษา) ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

 
ภารกิจด้านการบริหารจัดการ 
๑. การบริหารวิชาการ   

๒. การบริหารงานบุคคล   

๓. การบริหารงานงบประมาณ   

๔. การบริหารทั่วไป 

บทบาทอ านาจหน้าที่ของโรงเรียนบ้านควนเก 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น าร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 

๖. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของโรงเรียน ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนๆในชุมชนและท้องถิ่น 

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกีย่วกับกิจการภายใน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมายก าหนดให้ 
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ผลการด าเนินงาน  
 

ด้านการบริหารจัดการ 

ในด้านการบริหารจัดการ  โรงเรียนบริหารจัดการเชิงรุกและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมาย พัฒนางานทุกงานโดยใช้แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย ได้ด าเนินการดังนี้ 

1.  จัดโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบชัดเจน 
2.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
3.  จดัท าข้อมูลสารสนเทศ 
4.  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5.  พัฒนาสื่อเทคโนโลยี การสื่อสารและเครือข่ายการศึกษา 
6.  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
7.  มอบหมายงานตามความสามารถและความถนัด 
8.  จัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ 
9.  ประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
๑๐. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  เร่งรัด  ตรวจสอบ และประเมินผล 

ผลการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ  

1. โครงการวัดผลและประเมินผล    
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
5. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  
6. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
7. โครงการส่งเสริมนักเรียนพิเศษและด้อยโอกาส 
8. โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  
9. โครงการส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
10. โครงการอาหารกลางวัน 
11. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
12. โครงการวิถีชีวิตมุสลิม 
13. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน 
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ภารกิจที่ต้องปรับปรุง/พัฒนา 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET, NT และสอบกลาง  
2. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและประปา 
3. การสอนซ่อมและเสริม 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิด 
6. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัยนักเรียน 
7. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. งานบริหารงบประมาณ 
9. ห้องพิเศษต่าง ๆ 

๑.  งานการบริหารวิชาการ 

  การบริหารวิชาการ เป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก     กลุ่ม
สาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน เกิดทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร โรงเรียนได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทักษะการท างาน การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการพูด การน าเสนอและทักษะการเขียน 

2. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประเมินคุณภาพระดับชาติ ระดับท้องถิ่น  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ ากว่ามาตรฐานระดับจังหวัดและระดับชาติ 

3. พัฒนาห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และส่งเสริมทักษะการอ่าน 

4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมใน
การฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

5. จัดห้องวิชาการและเอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศเป็นระบบ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นั กเรียนพิเศษเรียนร่วมและสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีปัญหา                      

การอ่าน การเขียนและการคิดเลข 
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
8. ฝ่ายบริหารวิชาการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ได้ครบถ้วนตามที่

ก าหนด 
9. แก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได ้
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ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลอย่างหลากหลาย  

2. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น อย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพ่ือรองรับการประเมินทุกระดับ 
4. พัฒนาห้องสมุดให้พร้อมใช้งานและจัดกิจกรรมห้องสมุด ๓ ดีให้หลากหลายและต่อเนื่อง  
5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นระบบ ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน 
6. ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการนิเทศ ก ากับ ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
7. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายวิชาการ 
8. กิจกรรมท่องจ าสูตรคูณและบทอาขยานควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
9. เพ่ิมเติมกิจกรรมการคัดลายมือและคิดเลขในใจ 

๒. งานการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคล ได้จัดท าโครงการ  ๒  โครงการ  คือ  

๑. โครงการบริหารงานบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
๑.๑ กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรในปีการศึกษา ๒๕๕๘  บุคลากรทุกคนผ่านการอบรม

สัมมนาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
๑.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
๑.๓ การเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
๑. งบประมาณมีน้อย 

 ๒. มีข้อจ ากัดเรื่องห้วงเวลาในการจัดกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา                                                       
          ๑.  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างบรรยากาศองค์กร 
           ๒.  สร้างขวัญ ก าลังใจในการท างาน 
           ๓.  ให้ความรู้และเสริมทักษะการท างาน 
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๓. งานการบริหารงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ทางฝ่ายบริหารงบประมาณได้ด าเนินการ ดังนี้  ได้จัดท าโครงการพัฒนา
ระบบงานการเงินและพัสดุ เพ่ือปรับปรุงระบบงานการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามระเบียบที่
ก าหนด โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. งานการเงิน  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี  บริหารจัดการการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ 

๒. งานพัสดุ  แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ลงทะเบียน  
ตรวจสอบ  จ าหน่ายพัสดุ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามระเบียบ            

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

๑. ควรจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 
  ๒. จัดท าเอกสารงานการเงินและพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 

๓. จัดหาบุคลากรท าหน้าที่การเงินและพัสดุโดยตรง 

๔. งานการบริหารทั่วไป 

  งานบริหารทั่วไป เป็นภารกิจของโรงเรียนที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
กิจกรรมนักเรียนเพ่ือหนุนเสริมให้ผู้เรียนมีผลการเรียน เกิดทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕60  ฝ่ายงานบริหารทั่วไปได้จัดท าโครงการ  ดังนี้ 

 ๑. โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน  

 ๒. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                              

 ๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 

 ๔. โครงการวิถีชีวิตของมุสลิม 

  ๕. โครงการพัฒนางานธุรการ - งานสารบรรณ  

 ๒. โครงการพัฒนาการเงินและพัสดุ 

 ๓. โครงการอาหารกลางวัน 

 ๔. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์  
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 ๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๖. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

 ๗. โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน (CCTV) 

 ๘. โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 

 ๙. โครงการการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 

 ๑๐. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

 ๑๑. โครงการวันส าคัญสู่ชุมชน  

 ๑๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 ๑๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน สรุป ได้ดังนี้ 

๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน  โรงเรียนมีสภานักเรียนจากการเลือกตั้ง  นักเรียนทุกคน
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน  นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

   ๒. โครงการวิถีชีวิตมุสลิม  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจทุกวัน  และให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  ประสบผลส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

   ๓.  โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน โ ร ง เ รี ย น มี ร า ย ไ ด้ จ า ก จั ด
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด นักเรียนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการชีวิตประจ าวัน 

และนักเรียนรักการท างานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ประสบผลส าเร็จร้อยละ ๙๐    

   ๔.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนจัดกิจกรรมอนามัยโรงเรียน  กิจกรรมป้องกันยาเสพติด 

และอาหารเสริม(นม)  ให้นักเรียนทุกคนทุกวัน       

 ๕.  โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและอาหารเสริม(นม)  ให้
นักเรียนทุกคนทุกวัน   ประสบผลส าเร็จร้อยละ ๑๐๐ 

  ๖.  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ประชุม
ผู้ปกครอง  และกิจกรรมเด็กพิเศษเรียนร่วม  โดยผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างดี 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนา 

    ทางโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหาวิธีระดมทุนช่วยเหลือในการด าเนินงาน 
และร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติ และภารกิจที่จะด าเนินการต่อไป มีดังนี้ 

๑. ปรับปรุงบรรยากาศห้องเรียนและห้องพิเศษเพ่ิมเติม 

๒. จัดสื่อ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน เช่น โปรเจ็คเตอร์  คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่น 
DVD  ตู้เก็บเอกสารประจ าชั้นเรียน 

   ๓. ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน  

    ๔. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 

   ๕. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควรจัดให้ต่อเนื่อง 

๒. ด้านการจัดการศึกษา 

 ๒.๑  ด้านปริมาณ 

  ๒.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านควนเก  ได้เปิดบริการเตรียมความพร้อมให้แก่
เด็กกลุ่มอายุ  ๔-๖  ปี  ตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา  รวมจ านวน  ๒  ห้อง  คือ   ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  
จ านวน  ๑  ห้อง  มีนักเรียน  3๒  คน  ชั้นอนุบาลปีที่  ๒ จ านวน  ๑ ห้อง  มีนักเรียน  28  คน  รวมนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษาท้ังหมด  ๖๐  คน 

  ๒.๑.๒ ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านควนเก  จ านวน  ๖  ห้อง   คือชั้นประถมศึกษาปีที่  
๑  จ านวน  ๑  ห้อง  มีนักเรียน  ๒6  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  จ านวน  ๑  ห้อง  มีนักเรียน  27  คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  จ านวน  ๑  ห้อง  มีนักเรียน  ๒4  คน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  จ านวน  
๑  ห้อง  มีนักเรียน  27  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  จ านวน  ๑ ห้อง มีนักเรียน 24 คน ชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๖  จ านวน  ๑  ห้อง  มีนักเรียน  ๒๓  คน  รวมนักเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด  ๑51  คน รวมทั้งสิ้น 
๒11 คน  

 

           ๒.๒  ด้านคุณภาพ 

  ๒.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา  นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ในปีการศึกษา  ๒๕60  จ านวน 28  
คน  ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ 

  ๒.๒.๒  นักเรียน เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕60  จ านวน  23  คน  
เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ %  
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  ๒.๒.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา  ๒๕60  ค่าเฉลี่ยระดับ             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ระดบัโรงเรียนทุกกลุ่มสาระ ร้อยละ  ๗6.๓๘  ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
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ส่วนที่ 2 
แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก าหนดไว้ อันจะน ามาซึ่งความพอใจของ ผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคมโดยทั่วไป ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยความ
รับผิดชอบร่วมกันทั้งในระดับประเทศ และระดับสถานศึกษาโดยค านึงถึง องค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 
หลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี การประเมินผลผู้เรียน การประเมินและพัฒนาคุณภาพครู การประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือความเสมอภาคการศึกษา  

 

นโยบายโรงเรียนบ้านควนเก  

  ๑. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  น่าอยู่และปลอดภัย 

  ๒. นักเรียนอ่านออก  เขียนได้และยิ้ม ไหว้  ทักทายกัน 

  ๓. นักเรยีนใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

          ๔. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

          ๕. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ๖. นักเรียนมีค่านิยมหลัก 12 ประการ และ ๕ ทักษะกระบวนการ 

      ๗. บุคลากรพัฒนาสู่มืออาชีพและจงรักภักดีต่อองค์กร 

    ผู้บริหารยึดหลักและ เทคนิคการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management : 
SBM) ระบบ ธรรมาภิบาล ( Good  governance )โดยการมีส่วนร่วม ได้ก าหนด ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และเป้าหมายการพัฒนาไว้ดังนี้ 

ปรัชญา  ค าขวัญ  อัตลักษณ์ 

ปรัชญา   ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา  สามารถจัดการศึกษาได้ส าเร็จ 

ค าขวัญ   เรียนดี   มีวินัย   พลานามัยเด่น   เน้นพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

เอกลักษณ์            วิถีชีวิตมุสลิม 

อัตลักษณ์              คุณธรรม  น าความรู้ 

อักษรย่อ  ค.ก. 

สีประจ าโรงเรียน  สีแสด  เทา 
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วิสัยทัศน ์

 โรงเรียนบ้านควนเก  เป็นประชารัฐ  พัฒนาสู่อุทยานการเรียนรู้  ควบคู่เทคโนโลยี  โดยบุคลากรมือ
อาชีพ  นักเรียนมีวินัยและคุณธรรม  กิจกรรมพัฒนาที่หลากหลาย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน    
 

พันธกิจ 

1. จัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาแววความสามารถพิเศษ 
5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. พัฒนางานสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง 
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
10. พัฒนาระบบงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ 
11. ส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑   

 

เป้าหมายสูงสุด  

เพ่ือให้นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีมาตรฐานตามคุณภาพด้านผู้เรียน โดย
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ๔ ด้าน คือ  

๑. ด้านการศึกษา 
๒. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๓. ด้านกีฬา 
๔. ด้านอาชีพ 

มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ติดตัวเพ่ือใช้ใน
ด ารงชีวิตในสังคม เป็นคนดีมีมารยาท มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
เป้าหมายด้านวิชาการ 

 ๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมทุกด้าน 

 ๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพทุกด้าน 

 ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 ๔. นักเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 
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          ๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถอ่านออก เขียนได้ทุกคน   

๖. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

๗. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ   มีความคิด   
  สร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง   มีวิสัยทัศน์  และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

๘. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 

 เป้าหมายด้านงบประมาณ 

 ๑. การบริหารงบประมาณ  มีความเป็นอิสระ  คล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 ๒. บริหารงบประมาณอย่างประหยัดและใช้หลักความคุ้มค่า 

 ๓. ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและความจ าเป็น 

เป้าหมายด้านงานบุคลากร 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ 

๒. มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ 

๓. บุคลากรมีขวัญ  ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

๔. มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๕. บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๖. มีความเสียสละ อุทิศเวลาให้กับโรงเรียนและทางราชการ 

เป้าหมายด้านบริหารทั่วไป 

 ๑. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร  สถานที่  และสิ่งอ านวยความสะดวก 

 ๒. โรงเรียนมี   Website    และงานธุรการที่เป็นระบบ 

 ๓. มีระบบข้อมูลสานสนเทศ  สื่อเทคโนโลยี  การสื่อสารและเครือข่ายด้านการศึกษา 

 ๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักเรียนครบทุกด้าน 

 ๕. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

   ๖. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษต่าง  ๆ  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 

 ๗. โรงเรียนมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2559 
 

วิชา จ านวนนัดเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 13 13 17 11 12 18 52.17 
คณิตศาสตร์ 12 13 8 9 5 11 36.02 

วิทยาศาสตร์ 13 11 9 6 9 12 37.27 

สังคมศึกษา 13 14 22 13 6 21 55.28 

ประวัติศาสตร์ 12 16 16 15 7 22 54.66 

สุขศึกษาและพละศึกษา 21 23 25 20 19 19 78.88 

ศิลปะ ดนตรี 14 23 25 15 13 11 69.57 

การงานฯ 14 21 19 22 18 28 77.02 

ภาษาอังกฤษ 15 12 10 10 8 15 49.69 

อิสลามศึกษา 14 17 18 16 17 25 66.46 

หน้าที่พลเมือง 16 19 23 20 22 28 79.50 

 

จากตารางสรุปได้ว่า 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ที่ได้คะแนนในระดับ ๓ ขึ้นไป ใน
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐  กลุ่มสาระท่ีนักเรียนส่วนใหญ่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี คือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2559 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 37.51 30.43 43.97 37.30 
ระดับเขตพ้ืนที่ 46.46 34.07 49.00 42.47 
ระดับประเทศ 51.00 36.99 53.38 47.13 
 
จากตารางสรุปได้ว่า 
 ผลการประเมินทางด้านภาษา ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ร้อยละ 8.95  ด้านการค านวณ ต่ ากว่าระดับเขต
พ้ืนที่ร้อยละ 3.64  และด้านเหตุผล ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ร้อยละ 5.03 เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ต่ ากว่าระดับเขต
พ้ืนที่ร้อยละ 5.17 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Teat :  NT ) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ประจ าปีการศึกษา  2559 

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ 
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ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 
 

เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา  2558 -2559 

 
ความสามารถ ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

 2559 
ผลต่าง 

ด้านภาษา 40.75 37.51 -3.24 
ด้านค านวณ 20.90 30.43 9.53 
ด้านเหตุผล 29.87 43.97 14.10 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 30.51 37.30 6.79 
 
จากตารางสรุปได้ว่า 
 ความสามารถทางด้านภาษา มีผลการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 3.24  ความ
สารถทางด้านค านวณ มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 9.53  และผลการประเมิน
ทางด้านเหตุผล มีผลการประเมินเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 14.10 รวมทั้ง 3 ด้าน มีผลการ
ประเมินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.79 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
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62.96 
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3.70 

ความสามารถ 
ด้านภาษา 

ความสามารถ 
ด้านค านวณ 

ความสามารถ 
ด้านเหตผุล 
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เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9 จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา 2558 - 2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
รายวิชา ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 

ภาษาไทย 36.72 40.96 4.24 

คณิตศาสตร์ 27.81 30.42 2.61 

วิทยาศาสตร์ 32.66 37.31 4.65 

สังคมศึกษา 40.38 45 4.62 

ภาษาอังกฤษ 30.47 27.6 -2.87 

 
 

จากตารางสรุปได้ว่า 
 ผลการประเมินรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 4.24 

 ผลการประเมนิรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 2.61 

 ผลการประเมินรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 4.65 

 ผลการประเมินรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 4.62 

 ผลการประเมินรายวิชาภาษาอังกฤษลดลงจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 2.87 

 ผลการประเมินทั้ง 5 วิชา เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.65 

ผลการวิเคราะห์แยกตามกลุ่มสาระ 

กลุ่มสาระ/สาระ ปีการศึกษา 

2558 2559 ค่าพัฒนา 

ภาษาไทย    

   -ระดับประเทศ 49.33 52.98 3.65 

   -ระดับ โรงเรียน 36.72 40.96 4.24 

สังคมศึกษา  ศาสนาฯ    

   -ระดับประเทศ 49.18 46.68 -2.5 

   -ระดับ โรงเรียน 40.38 45.00 4.62 
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ภาษาอังกฤษ    

   -ระดับประเทศ 40.31 34.59 -5.72 

   -ระดับ โรงเรียน 30.47 27.60 -2.87 

คณิตศาสตร ์    

   -ระดับประเทศ 43.47 40.47 -3 

   -ระดับ โรงเรียน 27.81 30.42 2.61 

วิทยาศาสตร์    

   -ระดับประเทศ 42.59 41.22 -1.37 

   -ระดับ โรงเรียน 32.66 37.31 4.65 

 
จากตารางสรุปได้ว่า 
 ผลการประเมินในระดับโรงเรียนต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  กลุ่มสาระที่พัฒนาขึ้น ได้แก่ กลุ่ม
สาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   
 
ผลการวิเคราะห์แยกตามสาระในแต่ละกลุ่มสาระ 
 

กลุ่มสาระ/สาระ ปีการศึกษา 

2558 2559 ค่าพัฒนา 

ภาษาไทย    

สาระที่ 1 -การอ่าน 45.63 40.42 -5.21 

สาระที่ 2 -การเขียน 35.94 48.83 12.89 

สาระที่ 3 -การฟัง  การดู  และการพูด 39.58 61.67 22.09 

สาระท่ี 4 -หลักการใช้ภาษา 31.88 28.33 -3.55 

สาระที่ 5 -วรรณคดีและวรรณกรรม 28.13 30.83 2.7 

สังคมศึกษาฯ    

สาระที่ 1 -ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 38.75 41.15 2.4 

สาระที่ 2 -หน้าที่พลเมือง 51.88 45.31 -6.57 
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สาระที่ 3 -เศรษฐศาสตร์ 47.50 49.48 1.98 

สาระที่ 4 -ประวัติศาสตร์ 30.63 54.69 24.06 

สาระที่ 5 -ภูมิศาสตร์ 33.13 34.38 1.25 

ภาษาอังกฤษ    

สาระที่ 1 -ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 29.49 26.92 -2.57 

สาระที่ 2 -ภาษาและวัฒนธรรม 43.75 29.17 -14.58 

สาระที่ 3 -ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสารอื่น - 26.04  

สาระที่ 4 -ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 25.00 31.25 6.25 

คณิตศาสตร ์    

สาระที่ 1 -จ านวนและการด าเนินการ 31.88 31.25 -0.63 

สาระที่ 2 -การวัด 20.31 25.69 5.38 

สาระที่  3 -เรขาคณิต 31.25 31.25 0.00 

สาระที่ 4 -พีชคณิต 18.75 16.67 -2.08 

สาระที่ 5 -การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 28.13 54.17 26.04 

วิทยาศาสตร์    

สาระที่ 1 -สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 35.16 30.00 -5.16 

สาระที่ 2 -ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 40.23 34.15 -6.08 

สาระที่ 3 -สารและสมบัติของสาร 30.94 37.99 7.05 

สาระที่ 4 -แรงและการเคลื่อนที่ 23.44 34.17 -10.73 

สาระที่ 5 - พลังงาน 31.25 57.29 26.04 

สาระที่ 6 -กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 25.00 13.89 -11.11 

สาระที่ 7   -ดาราศาสตร์และอวกาศ 47.92 58.33 10.41 
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จากตารางสรุปได้ว่า 
 กลุ่มสาระท่ีพัฒนาขึ้นในแต่ละกลุ่มสาระมีดังนี้ 
 ภาษาไทย   ได้แก่  สาระการเขียน   สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 
 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ได้แก่ สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  สาระเศรษฐศาสตร์  
สาระประวัติศาสตร์  สาระภูมิศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ  ได้แก่  สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก 
 คณิตศาสตร์  ได้แก่  สาระการวัด  สาระการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
 วิทยาศาสตร์  ได้แก่  สาระสารและสมบัติของสาร  สาระพลังงาน  สาระดาราศาสตร์และอวกาศ 

 
 สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 

สาระภาษาไทย 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนขาดทักษะด้านหลัก
ภาษา การอ่าน การเขียน 

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย 

 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะ
ทางภาษา 

พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

 ใช้เทคนิคการสอน/วิธีสอนที่เพ่ิม
ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั คะแนนเฉลี่ย  สงักดัสพฐ.ทัง้หมด คะแนนเฉลี่ย ระดบัประเทศ 
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สาระคณิตศาสตร ์

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนไม่กระตือรือร้นใน
การเรียนเพราะด้วยพื้นฐาน
ของเนื้อหาวิชา ท าให้เกิด
การเบื่อหน่าย 

ขาดสิ่งเร้ามากระตุ้นความสนใจ  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอน  การน าสื่อมาใช้
เพ่ือเสริมสร้างความสนใจของ
ผู้เรียน 

 

สาระวิทยาสตร์ 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

ความชัดเจน ในการให้
ความรู้  ความสนใจ 

นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้น้อยท าให้
เกิดการเรียนรู้ไม่ค่อยทัน กับ
เนื้อหาสาระใหม่ที่น ามาสอน 

เสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากข้ึน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอน 

 

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน
เพราะเนื้อหามากจนเกินไป 
ท าให้นักเรียนจดจ ายาก 

ด้วยพื้นฐานของเนื้อหาท าให้ไม่
น่าสนใจ  ท าให้เกิดการเบื่อหน่าย 

การจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจ แทรก เสริม
กิจกรรมให้มากกว่านี้ 

 

สาระภาษาอังกฤษ 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนเบื่อหน่ายและ
ไม่สนใจเรียน 

นักเรียนไม่สนใจ  ไม่รักและ
ศรทัธาในเนื้อหาที่เรียนเพราะการ
มองข้ามถึงความส าคัญของกลุ่ม
สาระ 

ผู้สอนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอนศึกษาความต้องการของ
ผู้เรียนให้มากกว่านี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ใส่
ความรักและความน่าสนใจให้มากขึ้น
เพ่ือจะได้เปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียน
ให้เป็นไปในทางบวก 
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ส่วนที่ 3 

แนวทางการด าเนินงาน 

 

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา สาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข 

 จากสภาพปัจจุบันและปัญหา ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.3,  ป.6 และ 
สามารถจัดล าดับความส าคัญของสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไข โดยใช้ทรัพยากรและงบประมาณตามท่ี
โรงเรียนสามารถหามาได้  ตามศักยภาพของโรงเรียน  ดังนี้ 

สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 

สาระภาษาไทย 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนขาดทักษะด้านหลัก
ภาษา การอ่าน การเขียน 

ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
ภาษาไทย 

 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะ
ทางภาษา 

พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
จัดการเรียนรู้ 

 ใช้เทคนิคการสอน/วิธีสอนที่เพ่ิม
ทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน 

 

สาระคณิตศาสตร ์

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนไม่กระตือรือร้นใน
การเรียน  วิเคราะห์ไม่เป็น
เพราะด้วยพ้ืนฐานของ
เนื้อหาวิชา ท าให้เกิดการ
เบื่อหน่าย 

ขาดสิ่งเร้ามากระตุ้นความสนใจ  การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอน  การน าสื่อมาใช้
เพ่ือเสริมสร้างความสนใจของ
ผู้เรียน 
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สาระวิทยาสตร์ 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

ความชัดเจน ในการให้
ความรู้  ความสนใจ 

นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้น้อยท าให้
เกิดการเรียนรู้ไม่ค่อยทัน กับ
เนื้อหาสาระใหม่ที่น ามาสอน 

เสริมสร้างกระบวนการกลุ่ม
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากข้ึน
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในการจัดการเรียนการสอน 

 

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียน
เพราะเนื้อหามากจนเกินไป 
ท าให้นักเรียนจดจ ายาก 

ด้วยพื้นฐานของเนื้อหาท าให้ไม่
น่าสนใจ  ท าให้เกิดการเบื่อหน่าย 

การจัดท าสื่อการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจ แทรก เสริม
กิจกรรมให้มากกว่านี้ 

 

สาระภาษาอังกฤษ 

ประเด็นปัญหาที่พบ สาเหตุปัญหา แนวทางแก้ปัญหา 

นักเรียนเบื่อหน่ายและ
ไม่สนใจเรียน อ่านไม่ได้  
ไม่เข้าใจความหมาย 

นักเรียนไม่สนใจ  ไม่รักและ
ศรัทธาในเนื้อหาที่เรียนเพราะการ
มองข้ามถึงความส าคัญของกลุ่ม
สาระ 

ผู้สอนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียน
การสอนศึกษาความต้องการของ
ผู้เรียนให้มากกว่านี้ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป ใส่
ความรักและความน่าสนใจให้มากขึ้น
เพ่ือจะได้เปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียน
ให้เป็นไปในทางบวก 
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เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านควนเก  ปีการศึกษา  2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ชั้น 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

ต่า
งป

ระ
เท

ศ 

อิส
ลา

มศึ
กษ

า 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

รว
ม 

เฉ
ลี่ย

 

คะแนนเต็ม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐๐ 

ป.๑ 71.32 73.46 72.17 78.47 81.00 77.07 82.82 77.86 71.32 78.28 78.08 841.85 76.53 

ป.๒ 75.86 66.61 69.61 77.57 70.44 74.27 82.61 79.23 67.92 80.17 77.99 822.28 74.75 

ป.๓ 75.82 69.08 68.25 76.00 76.12 77.60 72.13 84.12 68.47 74.25 74.26 816.10 74.19 

ป.๔ 74.00 59.70 70.22 65.63 74.15 74.89 74.59 72.44 65.70 74.67 74.59 780.58 70.96 

ป.๕ 72.59 62.31 72.24 69.59 80.14 77.76 77.10 75.79 68.93 81.59 73.38 811.42 73.77 

ป.๖ 66.72 61.10 66.81 66.72 72.96 75.53 68.53 77.72 63.15 77.38 74.34 770.96 70.09 

รวม 436.31 392.26 419.30 433.98 454.81 457.12 457.78 467.16 405.49 466.34 452.64 4843.19 440.29 

รวมเฉลี่ย 72.72 65.38 69.88 72.33 75.80 76.19 76.30 77.86 67.58 77.72 75.44 807.20 73.38 
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ชั้น 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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คะแนนเต็ม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑,๑๐๐ ๑๐๐ 

ป.๑ 71.32 76.46 75.17 81.47 87.00 80.07 85.82 80.86 74.32 81.28 81.08 874.85 79.53 

ป.๒ 78.86 69.61 72.61 80.57 73.44 77.27 82.61 82.23 70.92 83.17 80.99 855.28 77.75 

ป.๓ 78.82 72.08 71.25 79.00 79.12 80.60 75.13 87.12 71.47 77.25 77.26 849.10 77.19 

ป.๔ 77.00 62.70 73.22 68.63 77.15 77.89 77.59 75.44 68.70 77.67 77.59 813.58 73.96 

ป.๕ 75.59 65.31 75.24 72.59 83.14 80.76 80.10 78.79 71.93 84.59 76.38 844.42 76.77 

ป.๖ 69.72 64.10 69.81 69.72 75.96 78.53 71.53 80.72 66.15 80.38 77.34 803.96 73.09 

รวม 454.31 410.26 437.30 451.98 4472.81 475.12 475.78 485.16 4423.49 484.34 470.64 4861.19 458.29 

รวมเฉลี่ย 75.72 68.38 72.88 75.33 78.80 79.19 79.30 80.86 70.58 80.72 78.44 815.20 76.38 
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 กิจกรรมเพิ่มผลสมัฤทธิ ์และแนวทางการด าเนินงาน  
ล าดับที่ กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา แนวทางการด าเนินงาน 

 
1.  กิจกรรมบันได 6 ขั้น ตลอดปี

การศึกษา 
กิจกรรมบันได 6 ขั้นใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-3 ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวันเพ่ือความ
ต่อเนื่อง โดยใช้หนังสือเรียน นิทาน ค า อักษรไทย  
     ขั้นที่ 2 ฝึกการอ่านควบคู่กับการเขียน โดยใช้
อักษรไทย ค า ประโยค นิทาน  
     ขั้นที่ 3 การฝึกคัดลายมือ นอกจากท าให้ลายมือ
สวยงามแล้วยังเป็นการช่วยในการจดจ ารูปค าต่างๆ ได้
มากขึ้นด้วย  
     ขั้นที่ 4 การวาดรูปประกอบค า ด้วยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และสนุกไปกับงาน โดยมีการจ าแนกค า
ออกมาเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจการผสมค ามากขึ้น  
      ขั้นที่ 5 การน าค ามาแต่งเป็นประโยคสื่อสารรูป
หรือเหตุการณ์จริง เช่น ใคร+ท าอะไร, ใคร+ท าอะไร+
กับใคร  
      ขั้นที่ 6 การเขียนค าตามภาพวาดโดยให้นักเรียน
มีอิสระตามความคิดของนักเรียนเอง  
      กระบวนการบันได 6 ขั้นนี้ เด็กๆ จะต้องผ่านไป
ทีละข้ัน และเมื่อครบ 6 ขั้นแล้ว ก็เริ่มสอนขั้นท่ี 1-6 
ใหม่ขยับจากยากขึ้นมาทีละน้อยๆ ท าอย่างนี้ท าให้เห็น
ผลงานที่ออกมามองเห็นเด็กมีความภูมิใจในตัวเอง
เพราะการอ่านออกเขียนได้ 
 

  2 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม ตลอดปี
การศึกษา 

    จัดเด็กออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง และกลุ่ม
อ่อนแล้วท าการสอนซ่อมให้เด็กกลุ่มอ่อน และสอน
เสริมเพ่ิมความรู้ให้กับเด็กกลุ่มเก่ง 
     ให้นักเรียนอ่านเขียนค าพ้ืนฐานและเขียนสูตรคูณ
ทุกเช้า   จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ฝึก
อ่านค าพ้ืนฐานได้คล่อง ได้เขียนและได้ท่องสูตรคูณได้
ทุคนอย่างคล่องแคล่ว ได้น าค าพ้ืนฐาน และสูตรคูณไป
ใช้ กับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้ดีขึ้น   
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3 กิจกรรมสอนควบคู่กับ
สอบ 

ตลอดปี
การศึกษา 

     ในการสอนของครูในแต่ละคาบ ครูน าข้อสอบที่มี
เนื้อหาเดียวกับบทเรียนมาเสริมในบทเรียน เพื่อให้
นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ และคุ้นเคยกับการท า
ข้อสอบ 

4 กิจกรรมวางทุกงาน อ่าน
ทุกคน 

ตลอดปี
การศึกษา 

      จัดกิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกคน  กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1  -  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6  
ทุกๆ วันจันทร์ ในคาบที่ 1 ใช้เวลา  20  นาที  
นักเรียน ครู น าหนังสือที่ชอบมาอ่านและสรุปใจความ
ส าคัญ 

 
5 กิจกรรมภาษาไทยวันละ

นิด ภาษาอังกฤษวันละ
หน่อย 

ตลอดปี
การศึกษา 

      จัดกิจกรรม  ภาษาไทยวันละนิด  ภาษาอังกฤษ
วันละหน่อย   กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โดยก าหนดผู้รับผิดชอบหา
ค าศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษวันละค าน าเสนอ
หน้าเสาธงในตอนเช้า  และฝึกแต่งประโยคจาก
ค าศัพท์ของแต่ละวัน    

 
6 กิจกรรมติวเตอร์ พฤศจิกายน ๖๐ 

– กุมภาพันธ์
๖๑ 

จัดตารางติวอย่างเข้ม ๔ กลุ่มสาระ ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้แก่ 
     กลุ่มสาระภาษาไทย 
     กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

7 กิจกรรมจับคู่คิดพิชิต
โจทย์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชั้นเรียนส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย
นักเรียนจับคู่ท าโจทย์ที่ครูก าหนดให้ระหว่างเด็กเก่ง
กับเด็กอ่อน  

8 กิจกรรมบันทึกการอ่าน ตลอดปี
การศึกษา 

จัดท าแบบบันทึกการอ่านส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โดยก าหนดจ านวนเรื่องที่
อ่านในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องอ่านพร้อมบันทึก
จ านวน ๓ เรื่อง 

๙ กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย
ด้วยแบบฝึก 

ตลอดปี
การศึกษา 

จัดท าแบบฝึกภาษาไทยประเภทต่างๆส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ฝึกการอ่านแบบแจกลูก
สะกดค า ฝึกการแต่งประโยค ฝึกเขียนเรื่องจากภาพ 
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๑๐ กิจกรรมโครงงาน ตลอดปี
การศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการท าโครงงานส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ โครงงานโยมีข้ันตอนดังนี้ 
     ขั้นตอนที่  1  การคิดเลือกหัวเรื่องและการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการหาหัวข้อในการทดลอง ที่
อยากรู้อยากเห็น  รวมถึงการขอค าปรึกษา หรือข้อมูล
ต่างๆจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง 

     ขั้นตอนที่  2  การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

     ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติโครงงานเป็นการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ในเค้าโครงของ
โครงงานและต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆให้
ละเอียดและต้องจัดท าอย่างเป็นระบบ มีความระเบียบ 
เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลต่อไป 

     ขั้นตอนที่ 4 การเขียนรายงาน ควรใช้ภาษาท่ี
เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมประเด็น
ส าคัญของโครงงาน โดยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปต่างๆ 
เช่น การสรุป การรายงานผล ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อ
ต่างๆ เช่น บทคัดย่อ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น 

     ขั้นตอนที่5 การแสดงผลงาน เป็นการน าเสนอ
ผลงาน สามารถจัดได้หลายรูปแบบ เช่น การจัด
นิทรรศการ หรือท าเป็นสิ่งพิมพ์ การสอนแบบเพ่ือน
สอนเพ่ือน ตามความเหมาะสมของโครงงาน  

๑๑ กิจกรรมท่องบทอาขยาน ตลอดปี
การศึกษา 

นักเรียนทุกห้องเรียนท่องบทอาขยานของแต่ละ
ระดับชั้นในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงสลับหมุนเวียนกัน
ไปในแต่ละวัน 

๑๒ กิจกรรมท่องสูตรคูณ ตลอดปี
การศึกษา 

นักเรียนทุกห้องเรียนท่องสูตรคูณในตอนเช้าและก่อน
กลับบ้านทุกวัน 

 
  
 
 
 
 
 


