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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

สภำพปัจจุบัน 
  
1. ข้อมูลสภำพทั่วไป  

1.1 ชื่อสถำนศึกษำโรงเรียนบ้านฉลุง ต าบลเจ๊ะบิลัง อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล  
รหัสไปรษณีย์ 91000 โทรศัพท์ 074–772565 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   

1.2 เปิดสอนตั้งแต่   ระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
1.3 มีเขตพื้นที่บริกำร  ได้แก่ หมู่ที่ 1 ต าบลเจ๊ะบิลัง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสตูล    

 

2. ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 

2.1 ผู้บริหำรชื่อ  นายสมชัย ขจรเจริญกุล วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหาร   ด ารง
ต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 13  ธันวาคม  2555  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4  ปี  3 เดือน 

2.2 ประวัติโดยย่อ  ค ำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ 
ประวัติโรงเรียนบ้านฉลุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2520 ครั้งแรกอาศัยเรียนที่มัสยิดบ้านฉลุง  

ต่อมาราษฎรบริจาคที่ดิน 2 ไร่ ผู้บริจาคคือ นายแดสา มาลียัน(ผู้ใหญ่บ้าน) และต่อมา นายอดิศวร์ หลังจิ  ซึ่ง
เป็นครูใหญ่ในขณะนั้นร่วมกับราษฎรหาเงินสมทบซื้อที่ดินเพ่ิมอีก 1 ไร่ 54.6 ตารางวา  รวมเป็นที่ดินทั้งสิ้น 3 
ไร่ 54.6 ตารางวา ราษฎรได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว และท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2520 โดยนาย
อุทัย  ศุภกาญจน์ (นายอ าเภอเมืองสตูล) เป็นประธาน เมื่อนักเรียนเพิ่มขึ้น ราษฎรร่วมกันสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ขนาด 6 X 12  เมตร จ านวน 2 ห้องเรียน  เป็นเงิน  13,500  บาท 

ปรัชญำประจ ำโรงเรียน   ปัญญา คือ  แสงสว่างแห่งชีวิต 
วัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ 
มีวัตถุประสงค์การด าเนินงานเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเป็นเด็กที่มี

คุณภาพ สามารถน าวิชาความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อหรือน าไปประกอบอาชีพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
กำรบริหำรจัดกำร 

 ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร / เทคนิคการบริหารโดยยึดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   ก าหนดการท างานที่
ชัดเจนมีเป้าหมาย และวิธีการท างาน  ที่ท าให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  ดังนี้    

- ยึดภาระหน้าที่งานส าคัญก่อน – หลัง 
- ให้ทุกคนมีส่วนร่วม บุคลากรทุกคนท างานเต็มศักยภาพ ร่วมกันคิดแบ่งงานกันท าและรับผิดชอบ

ร่วมกัน ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
- ท างานยึด ทีมงานเป็นหลัก ตามสโลแกนของโรงเรียน ครูทุกคนท ำได้ทุกงำน งำนทุกงำนท ำได้ทุกคน 
- รับผิดชอบในทุกภารกิจ มีความรู้  ตั้งใจจริง มีความพยายาม ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น เชื่อมั่นใน

ตนเอง ซื่อสัตย์ มีปฏิภาณไหวพริบ 
- ยึดวัฒนธรรมการท างานที่เน้นคุณภาพ ถูกต้องตามหลักการ ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

ท างานเป็นระบบ ป้องกันปัญหามากกว่าแก้ปัญหา 
- ท างานยึดประหยัดสูงสุด และประโยชน์สูงสุด 
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3. ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
 

    ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 
 

ชั้น 
ปีกำรศึกษำ  2560 จ ำนวน

ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 
อ.1 14 6 20 1 
อ.2 15 10 25 1 
รวมก่อนประถมศึกษำ 29 16 45 2 
ป.1 9 4 13 1 
ป.2 6 9 15 1 
ป.3 12 12 24 1 
ป.4 12 14 26 1 
ป.5 6 7 13 1 
ป.6 13 13 26 1 
รวมประถมศึกษำ 58 59 117 6 
รวมทั้งหมด 87 75 162 8 

 

      หมำยเหตุ นักเรียนทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม 
 

      ตำรำงท่ี 2 แสดงผลเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 และคะแนนเฉลี่ยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสตูล คะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ จ าแนกรายวิชา 
 

วิชำ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 
2558 

ปีกำรศึกษำ 
2559 

ผลต่ำง 
ระดับ  

สพป.สตูล 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 48.04 45.73 -2.31 49.84 52.98 
คณิตศาสตร ์ 37.14 29.38 -7.76 37.12 40.47 
วิทยาศาสตร ์ 40.96 41.56 0.60 39.66 41.22 
สังคมศึกษา 49.00 43.75 -5.25 46.26 46.68 
ภาษาอังกฤษ 28.04 26.25 -1.79 30.35 34.59 

เฉลี่ย 40.64 37.33 -3.31 40.65 43.19 
 
ข้อมูลบุคลำกร ณ  มีนำคม  2559 

ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รวม 

ผู้บริหำร ครู 
ครู

ผู้ช่วย 
ครูจ้ำง

ชั่วครำว 
พนักงำน
รำชกำร 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

เจ้ำหน้ำที่
ธุรกำร 

1 9 0 1 2 0 1 1 15 
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ข้ำรำชกำรครู 

 
พนักงำนรำชกำร 

 
ครูจ้ำงช่ัวครำวเงินงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ค่ำจ้ำง วุฒิ/วิชำเอก 
1 นางสาวรุสนี  หลงหัน บุคลากรคณิตฯ 15,000 วท.บ./ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 
ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินงบประมำณ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ค่ำจ้ำง วุฒิ/วิชำเอก 
1 นางสาวปานวดี ปานรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 วท.บ./เทคโนโลยีชวีภาพ 
2 นายหมัดสูกอร กินตาสัน นักการภารโรง 9,000 ป.6 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/วิทยฐำนะ ขั้น วุฒิ/วิชำเอก 
1 นายสมชัย  ขจรเจริญกุล ผอ.รร./ 

ผอ.ช านาญการพิเศษ 
48,540 ศศ.ม./ 

บริหารการศึกษา 
2 นางกาญจนา  แดวากม ครู/ครูช านาญการ 33,260 ค.บ./คหกรรมศาสตร์ 
3 นางสับเปียะ  ละใบเด็น ครู/ 

ครูช านาญการพิเศษ 
65,910 ศษ.บ./ภาษาไทย 

4 นางราภรณ์  มนัสวิน ครู/ครูช านาญการ 49,420 ศษ.บ./ภาษาไทย 
5 นางเทียนทอง วิชัยธรรมธร ครู/ 

ครูช านาญการพิเศษ 
42,330 ศศ.บ./ 

วัดผลการศึกษา 
6 นายสุรัตน์  ปัจฉิมศิริ ครู/ 

ครูช านาญการพิเศษ 
55,720 ค.บ./เกษตรศาสตร์ 

7 นายครรชิต  เอกจิตต์ ครู/ครูช านาญการ 43,080 กศ.ม./ 
หลักสูตรและการสอน 

8 นางสาวเปมิกา เสียงอ่อน คร/ู- 22,980 กศ.บ./สังคมศึกษา 
9 นางสาวบาชีร๊ะห์ มะสมัน   คร/ู-  ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ 
10 นายณัฐวุฒิ บุญเหม   ครู/- 22,000 ศษ.ม./ 

การบริหารการศึกษา 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ค่ำจ้ำง วุฒิ/วิชำเอก 
1 นายอับดุลย์วาหาบ มาลียัน ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม 21,260 ศศ.บ./พัฒนาชุมชน 
2 นายเอกรัตน์  โอมณี ครูผู้สอน 18,000 วท.บ./ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร-์
อุตสาหกรรม 
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนฉลุง ปี 2559 - 2562 
 

ที ่ ชื่อ -  สกุล ต าแหน่ง ผู้แทน 
1 นายตูหวัน   บิลังโหลด ประธานกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 นายโหด   การามา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 นายอะฟิฟ  หมัดเส็น กรรมการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
4 นายอารูเด็น  หลังจิ กรรมการ ศาสนา 
5 นางอินฉ๊ะ   สุวามีน กรรมการ ชุมชน 
6 นางดารูณี   ฮะหมัด กรรมการ ศิษย์เก่า 
7 นายมานิต   หมัดเส็น กรรมการ ผู้ปกครอง 
8 นางราภรณ์   มนัสวิน  กรรมการ คร ู
9 นายสมชัย  ขจรเจริญกุล กรรมการและเลขานุการ ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัตงิำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 

ระยะที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 (พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560) 
 

DATE (วันที่) SUBJECT(รำยละเอียดกิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
REMARK 
หมำยเหตุ 

พฤษภาคม 2560 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การทดสอบ O-NET / NT  
ปีการศึกษา 2559 
ข้อสอบกลางและผลการประเมิน
การอ่านได้ เขียนได้ 

งานวิชาการโรงเรียน  

มิถุนายน 2560 ประชุมจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปีการศึกษา 2560 

งานวิชาการโรงเรียน  

ตลอดภาคเรียน 1/2560 ด าเนินการตามแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปีการศึกษา 2560 
1.วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.จัดท าแนวทางพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคล (ส าหรับเด็กปกติ) 
3.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
แผน IEP (ส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ) 
4.จัดกิจกรรมสอนซ่อมและเสริม
ให้กับนักเรียน 

งานวิชาการโรงเรียนและ
บุคลากรทุกคน 
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DATE (วันที่) SUBJECT(รำยละเอียดกิจกรรม) ผู้รับผิดชอบ 
REMARK 
หมำยเหตุ 

5.ให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบตาม
แนวของ สทศ./แนวPISA/ประเมิน
การอ่านได้ เขียนได้ 
6.พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
การออกข้อสอบตามแนวของ สทศ. 
7.นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ 

 ตุลาคม 2560 วัดและประเมินผลภาคเรียนที่1/60 งานวิชาการโรงเรียน  
 
 
ระยะที่ 2 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560  (พฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561) 
 

เดือน/ปี รำยละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
พฤศจิกายน  2560 

ถึงวันสอบจริง 
ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของ 
การสอบ NT,O-NET,ข้อสอบกลาง 
ทุกสัปดาห์ 

งานวิชาการโรงเรียน  

พฤศจิกายน  2560 
ถึงวันสอบจริง 

ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง 
Count Down ทุกวัน 

งานวิชาการโรงเรียน  

พฤศจิกายน  2560 
ถึงวันสอบจริง 

จัดกิจกรรมติวเข้ม ให้ต่อเนื่องก่อน
ถึงวันสอบจริง 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2561 
 

น าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ,
ข้อสอบกลาง มาให้นักเรียนทดลอง
ท า 

งานวิชาการโรงเรียน  

 มกราคม 2561 
 

น าผลการวิเคราะห์ของการทดสอบ
เสมือนจริงมาเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อน
สอบ NT,O-NET ,ข้อสอบกลาง 
จริง 

งานวิชาการโรงเรียน  

 กุมภาพันธ์ 2561 
 กุมภาพันธ์ 2561 

 

ป.1 ประเมินการอ่านได้ เขียนได้ 
ป.2 ข้อสอบกลาง 
ป.3 สอบ NT  
ป.4-5, ข้อสอบกลาง  
ป.6 สอบ O-NET  

คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้ง/งานวิชาการ

โรงเรียน 

 

 มีนาคม 2561 
 

สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

งานวิชาการโรงเรียน  
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ภำรกิจโรงเรียน 
 

โรงเรียนบ้านฉลุง  มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 2 ระดับ ดังนี้ คือ 
  1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 ก าหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนบ้านฉลุง  ระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนตามวัย 

2. การจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  เป็นการจัดการศึกษาตาม 
หลักสูตรโรงเรียนบ้านฉลุง พุทธศักราช 2554  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2558)  
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ส่วนที่ 2 

แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

แนวคิดในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
 

  ในการก าหนดแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านฉลุง ได้น า
แนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก าหนด Model ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test 
(O-net) National Test (NT) และ Local Assessment System (ข้อสอบกลาง) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 ในทุก
รายวิชา โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้   
             ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น 15 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด  
2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนด 

หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนที่ตกหล่นไปตั้งแต่ ป. 1-6  
3. วางแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ ชั้น ป. 1-6  ให้จบ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใน 

มกราคม พ.ศ. 2561 
  4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอเน็ต 
ของ สทศ. ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ 
โดยสอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  5. จัดกิจกรรมติวเข้ม ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้วแลกเปลี่ยน
ข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  7. จัดกลุ่มนักเรียน ชั้น ป.6 ออกเป็น 5 กลุ่ม  โดยดูจากผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 
 8.  น าแนวข้อสอบ การประเมินการอ่านได้ – เขียนได้ /NT/O-NET/ข้อสอบกลาง ของ สพป. ไปใช้ 
ติวเข้ม ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การ
ระบายค าตอบฯ) 
  9. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(ก าหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องท า)  
  10. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET/ข้อสอบกลาง ไปใช้ในสถานศึกษา การน า
ข้อสอบ PRE-NT/O-NET/ข้อสอบกลาง ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะ
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  11. จัดกิจกรรมติวเข้ม ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT /ข้อสอบกลาง สอบ เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
  12. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ 

13. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
14. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง   
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทาง/วิธีการพัฒนา/ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  เป็นรายชั้นเรียน  
ดังนี้ 
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ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 1 
ครูผู้รับผิดชอบ นำงสับเปียะ ละใบเด็น 

อ่ำนได้-เขียนได้ 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

 
ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

1. นักเรียนอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่ เ อ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ คือนักเรียนใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 
2ในชีวิตประจ าวัน 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ให้มากที่สุด  พร้อมกับการชี้แนะแก้ไขของครูอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

2.  นักเรียนยังขาดทักษะในการเรียนรู้ เพ่ือการอ่าน
และการเขียน  

2. จัดกิจกรรมเพ่ือการฝึกทักษะทางด้านการอ่านการ
เขียนให้มาก พร้อมทั้งมีชุดฝึกในการพัฒนา 

3.  ผู้ปกครองไม่ เห็นความส าคัญของการศึกษา
เนื่องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม  จึงไม่ได้
เสริมต่อการเรียนรู้ 

3. สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
พูดคุยปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนรายบุคคล  และ
ร่วมกันวางแผนในการพัฒนานักเรียน 

4.  ครูขาดความตระหนักในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

4. ครูเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  
ปีกำรศึกษำ 2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน ด้านการ
อ่านได้  เขียนได้ 

1.นักเรียนได้ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารให้มากที่สุด  พร้อมกับ
การชี้แนะแก้ไขของครูอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 
 
2. นักเรียนมีทักษะทางด้านการ
อ่านการเขียนมากขึ้น  ครูมี
ชุดฝึกในการพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียนได้ 
 
 
 
3.  ครู  ผู้ ปกครองได้ ร่ วมกัน
วางแผนในการพัฒนานักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 4. ครูได้พัฒนาตนเอง ในการ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้
ส อดคล้ อ งกั บ ผู้ เ รี ยนอย่ า ง
ต่อเนื่องและจริงจัง 

1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร้ อ ย ล ะ  1 00   ส าม า รถ ใ ช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้ 
 
 
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
3. ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนานักเรียน ร้อยละ 
100 
 
4 .  ค รู ผู้ ส อ น นั ก เ รี ย น ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 90 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือ
พัฒนาการอ่านการเขียนของ
นักเรียน  

1.กิจกรรมเกม เพลง 
พัฒนาการอ่านการเขียน 
 
 
 
2. กิจกรรม 
-ท าแบบฝึกทักษะพัฒนา 
การอ่านการเขียน 
- เขียนตามค าบอกทุกวัน 
- อ่านจับใจความส าคัญ 
- สอนซ่อมเสริม 
 
3.อ่านเขียนผ่านครอบครัว 
 
 
 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร 

วัดผล
ประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมเกม เพลง 
พัฒนาการอ่านการ
เขียน 

1.จัดเตรียมเกม 
เพลง 
2.ร้องเพลงประกอบ
ท่าทางทุกต้นชั่วโมง
เป็นการขยับกาย
ขยายสมอง 
3.นักเรียนเล่นเกมท้ัง
ในเวลาเรียนและ
เวลาว่างโดยมีครูคอย
ชี้แนะ 

- สังเกตการ
ใช้ภาษาใน
การร่วม
กิจกรรม 

13 - เกม /เพลง - 

2. กิจกรรมท าแบบฝึก 
ทักษะพัฒนาการ 
อ่านการเขียน 

1.จัดเตรียมแบบฝึก
ทักษะตามล าดับ
เนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก 
2.นักเรียนท าแบบฝึก
หลังจากผ่าน
กระบวนการเรียนรู้
แต่ละเนื้อหา 
3.ครูตรวจผลงาน
พร้อมชี้แนะแก้ไข
รายบุคคล 

- ตรวจ
ผลงานการ
ท าแบบฝึก 

13 - แบบฝึก
ทักษะ 

3,000 

3 กิจกรรมเขียน 
ตามค าบอก 

1.จัดเตรียมกระดาษ
เป็นรูปเล่ม 
2.ให้นักเรียนเขียน
ตามค าบอกทุกวัน 
ตามเนื้อหาใน
บทเรียนแต่ละวัน 
3.ครูตรวจผลงาน
พร้อมชี้แนะแก้ไข 

- ตรวจ
ผลงาน 

13 - กระดาษ
เป็นรูปเล่ม 
ส าหรับเขียน
ตามค าบอก 

200 
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ที ่
ชือ่โครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร 

วัดผล
ประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

4 กิจกรรมอ่านจับ
ใจความส าคัญ 

1.เตรียมเนื้อหาเพ่ือฝึก
การอ่านจับใจความ 
2.นักเรียนอ่านออก
เสียงเรื่องที่ครูเตรียม
ผ่านเครื่องฉายพร้อม
กัน ร่วมกันตอบค าถาม  
ฝึกจนนักเรียนเกิดการ
เรียนรู้   
3.นักเรียนอ่านในใจ
เรื่องท่ีครูเตรียมผ่าน
เครื่องฉาย ร่วมกันตอบ
ค าถาม  ฝึกจนนักเรียน
เกิดการเรียนรู้  
4. นักเรียนอ่านในใจ
เรื่องท่ีครูเตรียมผ่าน
เครื่องฉาย รายบุคคล
ตอบค าถาม  ฝึกจน
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
5.นักเรียนเลือกหนังสือ
อ่านเอง ครูตั้งค าถาม
ให้นักเรียนตอบ
รายบุคคลตามเนื้อเรื่อง
ที่นักเรียนเลือก 

-ซักถาม 
- ตรวจ
ผลงาน 

13 - เนื้อหา
ส าหรับฝึก
อ่าน 
(แบบฝึก/
หนังสือ
นิทาน) 

- 

5 กิจกรรมสอน 
ซ่อมเสริม 

1.นักเรียนฝึกอ่าน
หนังสือที่มีอยู่  ให้
เหมาะสมกับ
ความสามารถของ
นักเรียน 
2.ครูสังเกตการอ่าน
รายบุคคลพร้อมชี้แนะ
แก้ไข  ส่งเสริมการอ่าน
ที่ยากขึ้นเรื่อยๆ 

- สังเกตการ
อ่าน 

13 - หนังสือ
เรียน 

- 

 
 
 

 



14 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร 

วัดผล
ประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

6 กิจกรรมอ่าน
เขียนผ่าน
ครอบครัว 

1.ประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือร่วมพูดคุยค้นหา
ปัญหาการอ่านการ
เขียนของนักเรียน
รายบุคคล  ก าหนด
แนวทางการพัฒนา
ร่วมกัน 
2.ครูให้แบบฝึก / 
หนังสือเรียนให้
นักเรียนน ากลับไป
เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
3.ครูประเมินผลการ
ฝึก 

- ทดสอบ 13 - แบบฝึก 
- หนังสือ
เรียน 
-แบบทดสอบ 

- 

7. กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
ครูผู้สอน 

1.ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ทุกคนร่วมพูดคุยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรม
นักเรียนด้านการ
อ่านการเขียนและ
พฤติกรรมอ่ืนๆ เพื่อ
ร่วมกันหาแนว
ทางการปฏิบัติกับ
นักเรียนให้อยู่ในแนว
เดียวกันเป็น
รายบุคคล 

- สังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 

13 -  
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ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 2 
ครูผู้รับผิดชอบ นำยสุรัตน์  ปัจฉิมศิริ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
(ข้อสอบกลำง) 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ข้อสอบกลำง)  
ปีกำรศึกษำ  2560 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  2 

 
ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

1. นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

2. สอนซ่อมเสริมจากสื่อ บัตรค า แผนภูมิเพลง 

3. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน  ไม่ชอบและรู้สึก
เบื่อหน่ายการเรียน ขาดความตระหนักในการเรียน 

3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน น าสื่อมา
ใช้ เพ่ือเสริมสร้างความสนใจของนักเรียน 

4. นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 4. จัดท าแบบสืบค้น ข้อมูลจากสื่อรอบตัว และ
รายงานหน้าชั้น 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (ข้อสอบกลำง)   
ปีกำรศึกษำ 2560   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ข้อสอบกลำง)   
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 
3. ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในวิธีและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ร้อยละ 90 มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (ข้อสอบกลำง)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 2  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 
3. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความสามารถในวิธีและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. กิจกรรมเรียนรู้ค าจาก
แผนภูมิเพลง 
2. กิจกรรมสอนเสริม 
3. กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน  
4. กิจกรรมสืบค้นข้อมูล
จากสื่อรอบตัว 
5. กิจกรรมน าเสนอ
สาระความรู้หน้าชั้น
เรียน 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมการ
เรียนรู้ค าจาก
แผนภูมิเพลง 

1. จัดเตรียมแผนภูมิเพลง 
2. แบ่งกลุ่มนักเรียนท า
กิจกรรม 
-อ่านเนื้อเพลง 
-ร้องเพลง 
-ท าท่าทางตามเพลง 
-ฝึกอ่านค า แตกค า แจก
ลูก 

ผลงานนักเรียน 15 แผนภูมิเพลง - 

2 กิจกรรมสอนเสริม
จากบัตรค า 

-ให้นักเรียนฝึกอ่านบัตร
ค าวันละ 1 บัตรค าหน้า
ชั้นเรียนทุกวัน 

-ผลงานนักเรียน 
-สังเกตพฤติกรรม
การอ่านบัตรค า 

15 บัตรค า - 

3 กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 

-ครูมอบหมายงานให้
นักเรียนเป็นกลุ่มโดยให้
นักเรียนเก่งช่วยฝึกให้
นักเรียนอ่อน 

ผลงานนักเรียน 15 ใบงาน - 

4 กิจกรรมสืบค้น
ข้อมูลและ
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

-ครูและนักเรียนตั้งหัวข้อ
ที่ต้องการหาข้อมูล 
-นักเรียนหาข้อมูลและ
รายงานหน้าชั้นเรียน 

ผลงานนักเรียน 15 ใบงาน - 

5 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. คัดกรองนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้านการเรียน 
 
 

- บันทึกวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคล 
- ผลงานนักเรียน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

15 ใบงาน - 
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ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 3  
ครูผู้รับผิดชอบ นำงรำภรณ์  มนัสวิน 

 (NT) 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (NT)  
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  3 

 
ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

1. ครูขาดการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

1.ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โดย
ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกข้ันตอน 
อย่างจริงจัง  

2. ครูจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
2. ติวเข้มให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและตัวชี้วัด 

3. ครูขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ สทศ. 1. ท าความคุ้นเคยกับขอสอบ สทศ. 
 2. ออกแบบข้อสอบใช้ติวเช้มนักเรียนให้มีลักษณะ

ใกล้เคียง สทศ. 
3. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการออกแบบข้อสอบ 

4. ครูมีงานอื่นๆนอกเหนือจากงาน สอน 1. . ลดภาระงานของครูลงเหลือแต่งานสอน 
5. สื่อการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้านต่างๆ  ยังไม่เพียงพอที่จะส่งเสริม 
ความสนใจและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

6. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และ 
ประเมินผลเพื่อน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข 

1. จัดหาหนังสือ  เอกสาร  หรือจัดอบรมความรู้ด้านการ
วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ 
ครูทุกคนในโรงเรียน 

7. การสอนของครูยังไม่มุ่งเน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน  ขาดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ และเขียน 

1. ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย  ใช้
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ เน้นการสอนให้นักเรียนคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา  
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 

8. ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ มาแทรกมากเกินไป ไม่สามารถท า
การสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าไว้ เนื้อหา ขาด
ความต่อเนื่อง  

1. ลดภาระงานอื่น ๆ ที่ไม่จ าเป็น เน้นภาระงานสอนให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากข้ึน 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP  ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

3. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมกจิกรรมการอ่านในชั้นเรียน โรงเรียน  
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนเช่น 

  - ฝึกการอ่านแจกลูกค า 
  - ฝึกเขียนตามค าบอก 
  - ฝึกคัดลายมือ 
  - ฝึกการท่องบทอาขยาน 
  - ฝึกอ่านแล้ววาดรูปจากเรื่องที่อ่าน 
  - ฝึกอ่านแล้วตั้งค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
  - ฝึกกิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
  - ฝึกวันละหนึ่งส านวนช่วยกันอ่าน 

4. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่ชอบและรู้สึกเบื่อ
หน่ายในการเรียน ขาดความตระหนักในการเรียน 

1. กระตุ้นและเสริมแรงจูงใจด้านบวกแก่นักเรียน
เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียน 
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน  การน า
สื่อมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความสนใจของนักเรียน 

5. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบเชื่อม
ความสัมพันธ์ ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เขียน ข้อสอบ
แบบ PISA 

1. ครูออกแบบและให้นักเรียนฝึกทักษะการท า
แบบทดสอบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ
ความสัมพันธ์เชิงซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ข้อสอบแบบ PISA ซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 

6. นักเรียนขาดทักษะด้านหลักภาษา การอ่าน การเขียน 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะทางภาษา 
พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
2.  ใช้เทคนิคการสอน/วิธีสอนที่เพ่ิมทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรียน 

7. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้น้อยท าให้เกิดการเรียนรู้ไม่
ค่อยทัน กับเนื้อหาสาระใหม่ที่น ามาสอน 

1. เสริมสร้างกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากข้ึนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
8. นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ 1. ครูสอนขั้นตอนการอ่านแบบจับใจความฝึก

ทักษะบ่อยๆ โดยใช้บทอ่านแล้วให้ตอบค าถามให้
ครอบคลุมประเด็นที่อ่านเช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร เหตุการณ์เป็นอย่างไร มีข้อคิดเห็นเป็น
อย่างไร 

9. นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว 1. ร่วมมือกับผู้ปกครองให้ความสนใจและแก้ไข
ด้านการเรียนของนักเรียนอย่างจริงจังและเชิงรุก 

10. นักเรียนไม่กระตือรือร้นด้านการเรียน 1. กระตุ้นและฝึกให้นักเรียนแสวงหา ความรู้ด้วย
ตนเอง ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (NT)   
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  3 

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน 
(NT) 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 3  
3. ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในวิธีและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  
ร้อยละ 90 มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (nt) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความสามารถในวิธีและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. กิจกรรมติวเข้ม  
2. กิจกรรมสืบค้นความรู้
จากอินเตอร์เน็ต 
3. กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน  
4. กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน 
5. กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนข่าว 
บทร้อยกรอง บทความ  
นิทาน 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7. กิจกรรมทัศนศึกษา
เชิงบูรณาการ 
8. กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 
9. อบรมครู TEPE 
ONLINE 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3 

 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมติวเข้ม 1. จัดเตรียมข้อสอบติว 
 

ผลคะแนนที่ได้จาก
การท าข้อสอบแต่
ละครั้ง 

24 - ข้อสอบติว 
แต่ละปี
การศึกษาท่ี
ผ่านมา 
- หนังสือเสริม
ให้ความรู้ 

- 

2 กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 

1. ครูมอบหมายใบงาน
ให้นักเรียน  
2. ให้จับคู่นักเรียนปาน
กลางกับนักเรียนอ่อน
ช่วยกันท างานตามใบงาน 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 24 - ใบงาน(ค าสั่ง) 
 

- 

4 กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 

1. นักเรียนเข้าห้องสมุด
อ่านเลือกอ่านหนังสือท่ี
ชอบ 
2. บันทึกสาระความรู้ที่
ได้รับ 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 24 - หนังสือ
ห้องสมุด 
- แบบบันทึก
ความรู้ 

- 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน NT 
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ 

 ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 3 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้และขาดความช านาญ
ในการจ าสูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องจ าสูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียน หลังจาก
ท่องเสร็จครูก็จะถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น     

?72  , ?98   โดยที่ห้ามนักเรยีนเปิดสูตรคูณ 
2. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเพ่ือเป็นคะแนนเก็บในรายวิชา 
3.จัดท าเกม “สูตรคูณว่องไว” ให้นักเรียนได้แข่งขันกัน
ภายในห้อง 

2. นักเรียนไม่ท าแบบฝึกหัด 1. สอบถามเหตุผล 
2. สร้างข้อตกลงหรือมาตรการร่วมกัน 
3. จัดท าบันทึกการบ้านโดยผู้ปกครองเซ็นรับทราบด้วย 
4. ให้แบบฝึกหัดน้อยหรือพอเหมาะ 
5. พยายามให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดให้เสร็จในคาบ โดย
ที่ครูคอยดูแลแนะน า 

3. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ครูจัดกิจกรรมฝึก ย้ า ท า ทวน บ่อยๆเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 

4.นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็น 1. ยกตัวอย่างในชีวิตประจ าแล้วน ามาเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
2. ให้ฝึกท าโจทย์ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ข้อ 

5. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน แล้วมักจะขอยืม
จากเพ่ือนในคาบส่งผลให้ไม่เข้าใจบทเรียนและ
เรียนล่าช้ากว่าเพ่ือนร่วมห้อง 

1. ตรวจอุปกรณ์การเรียนก่อนเรียนทุกครั้ง 
 
 

6. ครูผู้สอนพูดเร็วหรือใช้ค าซับซ้อนส่งผลให้
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

1. ต้องสอนภาษาไทยไปด้วย   ความหมายทุกค าในวิชา
คณิตศาสตร์ ต้องเข้าใจจริงนับตั้งแต่ บวกลบ คูณ หารไป
จนถึงค าท่ีเกี่ยวข้องทุกค า    ต้องเข้าใจเชิงลึกทุกค าที่
เข้าใจยาก  ชนิดอธิบายความหมายแต่ละค าได้ 
ยกตัวอย่างได้  เด็กคนไหนหลบสายตาครูบ่อย ๆ ขอให้
สอนภาษาไทย (ค ายาก) ไปพร้อมกับคณิตศาสตร์  ครู
ต้องรู้ว่ามีค าไหนบ้างที่เป็นตัวส าคัญที่ท าให้เด็กไม่เข้าใจ 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
7. ครูขาดการวิเคราะห์ข้อสอบ สทศ.  ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ 
8. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนไม่เพียงพอ  

ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

9.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  
ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP  ครูร่วมกัน
จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยเฉพาะ
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และ
วิทยาศาสตร์ 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  
ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค ำนวณ 

 ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 3 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน ป.3 (NT) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและ
จิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ความสามารถด้าน
การคิดค านวณ ชั้น ป.3 

1. นักเรียนชั้น ป.3 ร้อยละ 85 
มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนชั้น ป.3  
ร้อยละ 90มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ความสามารถด้านการคิดค านวณ  
ชั้น ป.3 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. กิจกรรมติวเข้ม  

 

ด้ำนคร ู
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous 
Professional 
Development) 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานการสอน ที่
แสดงศักยภาพการสอน 
อย่ า งมื ออาชีพ  เป็ น เชิ ง
ประจักษ์และ ได้รับการเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
ด้ำนโรงเรียน 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ครูในการพัฒนาวิชาชีพ 
2. จัดสรรงบประมานและ
สื่อการเรียนการสอน  

 
1. ครูแสวงหาความรู้ออย่าง
ต่อเนื่อง แล้วน ามาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนการเรียนการสอนที่
ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
2. ผลงานการเข้ากิจกรรม
วิชาการต่างๆ ของนักเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
1. ครูได้เข้าร่วมอบรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชิพ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
หลากหลายจากสื่อที่ทันสมัยและ
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสำมำรถด้ำนคิดค ำนวณ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้ม 1. กิจกรรมท่องสูตรคูณ 1. ให้นักเรียนท่อง
ทุกครั้งก่อนท าการ
สอนแล้วซุ่ม
นักเรียนให้บอกผล
คูณที่ครูถาม 
2. นักเรียนทุกคน
ต้องท่องสูตรคูณ
จากแม่ 2 -12 ให้
ไดเ้พ่ือเป็นคะแนน
เก็บในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
 10 คะแนน 

นักเรียนชั้น ป.3
ทั้งหมด 24 คน 

เกมสูตรคูณ
ครื้นเครง 

- 

  2. ฝึก ย้ า ท า ทวน  1. ก่อนท าการสอน
ทุกครั้งต้องทบทวน
สิ่งที่เรียนมาโดย
การตั้งโจทย์หรือตั้ง
ค าถาม 
2. แจกบัตรค า
โจทย์หรือ
แบบฝึกหัดให้
นักเรียนท าแล้ว
ออกทาแสดงวิธีคิด
บนกระดาน แล้ว
ให้เพ่ือนร่วมห้อง
ช่วยกันตรวจสอบ
ความถูกต้องหรือ
ร่วมกันเสนอ
แนวคิด 

นักเรียนชั้น ป.3 
ทั้งหมด 24 คน 

1. หนังสือ
แบบฝึกหัด
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. บัตรค า
โจทย์ 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  3. วิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
พาเพลิน 

1. ให้โจทย์นักเรียน
คนละ 1 ข้อ แล้ว
ให้นักเรียนฝึก
วิเคราะห์โจทย์และ
น าเสนอ 
แลกเปลี่ยนกับ
เพ่ือนร่วมห้อง 

นักเรียนชั้น ป.3 
ทั้งหมด 24 คน 

1. สมุด 
2. บัตรค า
โจทย์ปัญหา 

 

  4. เปรียบเทียบมาตรา
ส่วน 

1. ให้นักเรียน
ท่องจ าก่อนท าการ
เรียนการสอนใน
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 

นักเรียนชั้น ป.3 
ทั้งหมด 24 คน 

1. ใบความรู้
เปรียบมาตรา
ส่วน 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (NT) 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 
ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  3 

 

 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1.ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบการศึกษาท าให้คุณวุฒิ
ของครูไม่ตรงตามสาระการสอนส่งผลถึงคุณภาพการ
สอนของครู ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไม่ดีขึ้น 
 
 

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกล
ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบและมี
คุณภาพมากขึ้น 
3.จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLIT ปรักอบการสอน 

2. การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
2. ติวเข้มให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

 3.นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานของ สาระวิชา
ต่าง ๆ เช่นการอ่าน,การ เขียน ฯ 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเป็นประจ าตามความ 
ต้องการและความสนใจของนักเรียน 

4.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ยังให้
ความส าคัญต่อการสอบน้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะน า
ผลจากการสอบไปใช้ท าอะไร เมื่อไรและมีการแจ้ง
ผลที่ล่าช้า 

1.ควรมีนโยบายในการน าคะแนนผลการสอบ 
 NT มาใช้ประโยชน์ให้มาก เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสอบ NT  
และการแจ้งผลการสอบ NT ให้เร็วขึ้น 

5.ครูมีงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานสอน 1. ลดภาระงานของครูลงเหลือแต่งานสอน 
6 .แบบทดสอบ NT จะเน้นการคิดวิเคราะห์หา
ค าตอบมากกว่าการจดจ า ค าถามประเภทความจ ามี
น้อยมาก เพราะฉะนั้น เมื่อนักเรียนขาดทักษะการ
คิดวิเคราะห์แล้วก็ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง 

 1. ฝึกการท าข้อสอบแนววิเคราะห์ 
 2. ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 
 
 

7.นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ 
สทศ. 

1.ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ 
สทศ. 

8.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย ในเกณฑ์ต่ าและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 

1.ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100%  เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
9.นักเรียนครอบครัวแตกแยก/ปัญหาด้าน โรคภัย 1.จัดสวัสดิการที่หลากหลายแก่นักเรียน 
10. นักเรียนขาดความมุ่งมั่น อดทน  1.จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 
ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  3 

 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
นักเรียน ป.3 NT 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ายกาย
และจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้น ป.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 
  
 
4. นักเรียน ชั้น  ป.3 เกิด
ความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ 
NT 
 

1. นักเรียนชั้น ป.3 ร้อยละ 85  
มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
2. นักเรียนชั้น ป.3 ร้อยละ 85 มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 
 
4. . นักเรียนชั้น ป.3 ทุกคนเกิด
ความตระหนักในความส าคัญของ
การสอบ  NT 
 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการอาหารกลางวัน 
 
3.โครงการติวเข้ม NT 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 
4.ประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของการสอบ          
NT ทุกวัน 

 

ด้ำนคร ู
1.ครูชั้น  ป.3 มีแผนการ
สอนตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯ
ก าหนด 
2.ครูชั้น  ป.3 ติวนักเรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
 
3.ครู ชั้น ป.3 สามารถสอน
ติวตามแนวข้อสอบของ 
สทศ.ได้ 
 
4. ครู ชั้น  ป.3 สามารถ

 
1.ครูชั้น ป.3 มีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
2. ครูชั้น  ป.3 ได้สอนติวนักเรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
3. ครู ชั้น ป.3 สามารถสอนติว
ตามแนวข้อสอบของสทศ. 
 
 
 
4.ครู ชั้น  ป3 สามารถสร้าง

 
1.วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
2. น าข้อสอบ NT ของ 
สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียน
ให้ครบตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. ครู ชั้น ป.3 สามารถ
สอนติวตามแนวข้อสอบ
ของ สทศ. 
 
4. ครูผู้รับผิดชอบใน
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
สร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักเรียน ชั้น  ป.3ได้ท า
ข้อสอบ กระดาษค าตอบ 
การคุมสอบ เวลาสอบ 
เสมือนจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสอบตามแนวข้อสอบของ 
สทศ.ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทุกคนร่วมกัน
สร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 

- ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบ PRE-NT ไปใช้ใน
สถานศึกษา การน า
ข้อสอบ PRE-NT ไปใช้ใน
ชั้นเรียน ------ติดตามผล
การท างาน 

ของครูผู้รับผิดชอบทุก 
ระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตาม
แผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันเวลา 

 -น าแนวข้อสอบ NT ของ 
สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียน
ให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท า
ข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การ
ระบายค าตอบฯ) 
 โรงเรียนจัดสอบเสมือน
จริง   
 
5. โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบเสมือนจริง
ทุกประการ โดยใช้ข้อสอบ
ของ สพป. ซึ่งจัดท าข้ึน
ตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบเพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบ
จริง 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
6. นักเรียน ชั้น  ป.3  
 เกิดความภาคภูมิใจ 
 

6. นักเรียนชั้น  ป.3 ทุกคน  
เกิดความภาคภูมิใจ 

6.โรงเรียนให้รางวัล
นักเรียนที่มีคะแนนสอบ
สูง/มีความก้าวหน้าสูง 

 

ด้ำนโรงเรียน 
โรงเรียน 

1. โรงเรียนได้ทราบจุดบกพร่อง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู 
2.โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินการจัดกิจกรรมติวเข้ม 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
จากเดือน  พฤศจิกายน 59 ถึง
เดือน มีนาคม 60(สอบNT) 
 

1.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่า
ครอบคลุมหรือไม่ หากไม่
ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมใน
ส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ  ป.3 
2. ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป โรงเรียนจัด
กิจกรรม Tutor  
ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบ
จริง NTสอบภายใน เดือน
มีนาคม พ.ศ.2560 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   3 

 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้มวิทย์ 1.จัดสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนตาม
ความสนใจ 

- ตรวจแบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 
 - สังเกต สัมภาษณ์ 

24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

  2.จัดท าแบบฝึก
กิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

-ตรวจแบบฝึกหัด  
-ใบงาน  
-แบบทดสอบ 
 - สังเกต สัมภาษณ์ 

24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

  3.ฝึกให้นักเรียนท า
รายงานอย่างเป็นระบบ
และ น าเสนอผลงาน
ในรูปแบบต่างๆ 

-ตรวจรายงาน 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

  4.ฝึกให้นักเรียน
สามารถสรุปองค์
ความรู้หลังจบบทเรียน
ได้ 

-ตรวจชิ้นงาน 
 - สังเกต 
 -สัมภาษณ์ 

24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

   5.ส่งเสริมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทาง วิชาการใน
ระดับต่างๆ 

-ตรวจเช็ค 
-การสมัคร แข่งขัน 

24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

  6.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และส า 
นึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

-ตรวจชิ้นงาน 24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 
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ที ่ ชื่อโครงกำร/
กิจกรรม 

กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  7.ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
ความสามารถพิเศษให้
มีเวทีการแสดง
ความสามารถ 

สังเกต สัมภาษณ์ 24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

  8.กิจกรรมค่ายวิชาการ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบ NT 

ตรวจแบบฝึกหัด 
ใบงาน 
แบบทดสอบ - 
สังเกต สัมภาษณ์  

24 แบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 

 

  9.นิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ตรวจแบบรายงาน 25 แบบนิเทศ
การจัดการ

เรียนการสอน 
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                                ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 4 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
(ข้อสอบกลำง) 

ครูผู้รับผิดชอบ นำยครรชิต  เอกจิตต์ 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ข้อสอบกลำง)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ 1. ครูสอนขั้นตอนการอ่านแบบจับใจความ  

ฝึกทักษะบ่อยๆ โดยใช้บทอ่าน 
2. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบเชื่อม
ความสัมพันธ์ ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เขียน ข้อสอบ
แบบ PISA 

1. ครูออกแบบและให้นักเรียนฝึกทักษะการท า
แบบทดสอบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ
ความสัมพนัธ์เชิงซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ข้อสอบแบบ PISA ซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 

3. นักเรียนประหม่า อาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก  1. ฝึกกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ การอ่าน
บทความสั้น ๆ หน้าห้อง หน้าเสาธง 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ข้อสอบกลำง)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ 1. ครูสอนขั้นตอนการอ่านแบบจับใจความ  

ฝึกทักษะบ่อยๆ โดยใช้บทอ่าน 
2. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบเชื่อม
ความสัมพันธ์ ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เขียน ข้อสอบ
แบบ PISA 

1. ครูออกแบบและให้นักเรียนฝึกทักษะการท า
แบบทดสอบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ
ความสัมพันธ์เชิงซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ข้อสอบแบบ PISA ซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 

3. นักเรียนประหม่า อาย ไม่ค่อยกล้าแสดงออก  1. ฝึกกิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ การอ่าน
บทความสั้น ๆ หน้าห้อง หน้าเสาธง 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (ข้อสอบกลำง)   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ข้อสอบกลำง)   
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4  
3. ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในวิธีและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  
ร้อยละ 85 มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (ข้อสอบกลำง)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 4  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความสามารถในวิธีและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. กิจกรรมติวเข้ม  
2. กิจกรรมสืบค้นความรู้
จากอินเตอร์เน็ต 
3. กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน  
4. กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน 
5. กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนข่าว 
บทร้อยกรอง บทความ  
นิทาน 
6. กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 
7. กิจกรรมน าเสนอ
สาระความรู้หน้าเสาธง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมติวเข้ม 1. จัดเตรียมข้อสอบติว 
2. แบ่งครูติวตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
3.จัดตารางติว 

ผลคะแนนที่ได้จาก
การท าข้อสอบแต่
ละครั้ง 

24 - ข้อสอบติว 
แต่ละปี
การศึกษาท่ี
ผ่านมา 
- หนังสือเสริม
ให้ความรู้ 

- 

2 กิจกรรมสืบค้น
ความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต 

1. นักเรียนตั้งหัวข้อที่
ต้องการสืบค้นข้อมูลเอง  
2. คัดเลือกหัวข้อจากที่
สนใจมากที่สุด 
3. นักเรียนสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ตเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 24 - ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
- หัวข้อเรื่อง 
- กระดาษ
รายงานการ
สืบค้น 
 

- 

3 กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 

1. ครูมอบหมายใบงาน
ให้นักเรียน  
2. ให้จับคู่นักเรียนปาน
กลางกับนักเรียนอ่อน
ช่วยกันท างานตามใบงาน 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 24 - ใบงาน 
 

- 

4 กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 

1. นักเรียนเข้าห้องสมุด
อ่านเลือกอ่านหนังสือท่ี
ชอบ 
2. บันทึกสาระความรู้ที่
ได้รับ 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 24 - หนังสือ
ห้องสมุด 
- แบบบันทึก
ความรู้ 

- 

5 กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และ
เขียนข่าว บทร้อย
กรอง บทความ  
นิทาน 

1. ครูแจกใบงาน/แบบ
ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนข่าว บทร้อย
กรอง บทความ  นิทาน 
2. นักเรียนท าส่งครู 

ผลงานนักเรียน 24 ใบงาน - 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

6 กิจกรรมสอนเสริม
สอนซ่อม 

1. แจกใบงาน ให้
นักเรียนฝึกอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
2. ครูตรวจผลงาน  

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

24 ใบงาน - 

7 กิจกรรมน าเสนอ
สาระความรู้หน้า
เสาธง 

1. นักเรียนสืบค้นข้อมูล 
สาระน่าสนใจ บทความ
สั้น ๆ  
2. ฝึกอ่านให้ครูฟัง 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
3. อ่านให้เพื่อน ๆ น้อง
ฟังหน้าเสาธงทุกวัน 

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

24 แบบบันทึก
ความรู้ 

- 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 (ข้อสอบกลำง) 

ครูผู้รับผิดชอบ  นำงสำวรุสนี  หลงหัน 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ข้อสอบกลำง) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร ์
 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 

 
ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

1. นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้และขาดความเม้นย า
ในการจ าสูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องจ าสูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียน หลังจาก
ท่องเสร็จครูก็จะถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น     

?72     ,   ?98   โดยที่ห้ามนักเรียนเปิดสูตร
คูณ 
2. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเพ่ือเป็นคะแนนเก็บในรายวิชา 
3.จัดท าเกมส์ “สูตรคูณว่องไว” ให้นักเรียนได้แข่งขันกัน
ภายในห้อง 

2. นักเรียนไม่ท าแบบฝึกหัด/ไม่ท าการบ้าน 1. สอบถามเหตุผล 
2. สร้างข้อตกลงหรือมาตรการร่วมกัน 
3. จัดท าบันทึกการบ้านโดยผู้ปกครองเซ็นรับทราบด้วย 
4. ให้แบบฝึกหัดน้อยหรือพอเหมาะ 
5. พยายามให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดให้เสร็จในคาบ โดย
ที่ครูคอยดูแลแนะน า 

3. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ครูจัดกิจกรรมฝึก ย้ า ท า ทวน บ่อยๆเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 

4.นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็น 1. ยกตัวอย่างในชีวิตประจ าแล้วน ามาเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
2. ให้ฝึกท าโจทย์ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ข้อ 
3. จัดท าเอกสารตะลุยโจทย์ปัญหา ป.4  

5. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน แล้วมักจะขอ
อนุญาตไปซื้ออุปกรณ์การเรียนในคาบส่งผลให้ไม่
เข้าใจบทเรียนและเรียนล่าช้ากว่าเพื่อนร่วมห้อง 

1.ตรวจเช็คอุปกรณ์การเรียนก่อนท าการสอนทุกครั้ง 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาจ าหน่ายในห้องเรียน 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

6. ครูผู้สอนพูดเร็วหรือใช้ค าซับซ้อนส่งผลให้
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

1. ต้องสอนภาษาไทยไปด้วย   ความหมายทุกค าในวิชา
คณิตศาสตร์ ต้องเข้าใจจริงนับตั้งแต่ บวกลบ คูณ หารไป
จนถึงค าท่ีเกี่ยวข้องทุกค า    ต้องเข้าใจเชิงลึกทุกค าที่
เข้าใจยาก  ชนิดอธิบายความหมายแต่ละค าได้ 
ยกตัวอย่างได้  เด็กคนไหนหลบสายตาครูบ่อย ๆ ขอให้
สอนภาษาไทย (ค ายาก) ไปพร้อมกับคณิตศาสตร์  ครู
ต้องรู้ว่ามีค าไหนบ้างที่เป็นตัวส าคัญที่ท าให้เด็กไม่เข้าใจ 

7. ครูขาดการวิเคราะห์ข้อสอบ  ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ 
8. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน    เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนไม่เพียงพอ  

ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

9.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  
ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP    ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์ 

10. นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
มักมองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก 

คุณครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มีสื่อ อุปกรณ์ ที่
น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน หรืออาจสอดแทรก
ด้วยเกมส์หรือเพลงคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะ
เรียน 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  (ข้อสอบกลำง)   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ข้อสอบกลำง) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและ
จิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 

1. นักเรียนชั้น ป.4 ร้อยละ 90  
มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนชั้น ป.2 - ป.6  
ร้อยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ความสามารถด้านด้าน
คณิตศาสตร์  ชั้น ป.4 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. กิจกรรมติวเข้ม  
3. กิจกรรมวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาพาเพลิน 

 

ด้ำนคร ู
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous 
Professional 
Development) 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานการสอน ที่
แสดงศักยภาพการสอน 
อย่ า งมื ออาชีพ  เป็ น เชิ ง
ประจักษ์และ ได้รับการเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
ด้ำนโรงเรียน 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ครูในการพัฒนาวิชาชีพ 
2. จัดสรรงบประมานและ
สื่อการเรียนการสอน  

 
1. ครูแสวงหาความรู้ออย่าง
ต่อเนื่อง แล้วน ามาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนการเรียนการสอนที่
ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
2. ผลงานการเข้ากิจกรรม
วิชาการต่างๆ ของนักเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
1. ครูได้เข้าร่วมอบรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชิพ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
หลากหลายจากสื่อที่ทันสมัยและ
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4  
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้ม 1. กิจกรรมท่อง 
สูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องทุก
ครั้งก่อนท าการสอนแล้ว
ซุ่มนักเรียนให้บอกผล
คูณที่ครูถาม 
2. นักเรียนทุกคนต้อง
ท่องสูตรคูณจากแม่ 2 -
12 ให้ได้เพ่ือเป็นคะแนน
เก็บในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
 10 คะแนน 

นักเรียนชั้น ป.4 
ทั้งหมด 24 คน 

เกมส์สูตรคูณ
ครื้นเครง 

- 

  2. ฝึก ย้ า ท า ทวน  1. ก่อนท าการสอนทุก
ครั้งต้องทบทวนสิ่งที่
เรียนมาโดยการตั้งโจทย์
หรือตั้งค าถาม 
2. แจกบัตรค าโจทย์หรือ
แบบฝึกหัดให้นักเรียนท า
แล้วแสดงวิธีคิดบน
กระดาน แล้วให้เพ่ือน
ร่วมห้องช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
หรือร่วมกันเสนอแนวคิด 

นักเรียนชั้น ป.4 
ทั้งหมด 24 คน 

1. หนังสือ
แบบฝึกหัด
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. บัตรค า
โจทย์เกี่ยวกับ
มาตราส่วน 
 
 
 
 

 

  3. วิเคราะห์โจทย์
ปัญหา พาเพลิน 

1. จัดท าเอกสาร
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้
นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์
โจทย์และน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วม
ห้อง โดยมีคนครูเป็นผู้
แนะน า และอธิบาย
เพ่ิมเติม 

นักเรียนชั้น ป.4 
ทั้งหมด 24 คน 

1. เอกสาร/
หนังสือโจทย์
ปัญหาคณิต 
2. สมุด 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  4. เปรียบเทียบ
มาตราส่วน 

1. ให้นักเรียนท่องจ า
ก่อนท าการเรียนการ
สอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตราส่วนใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนชั้น ป.4 
ทั้งหมด 24 คน 

1. ใบความรู้
เปรียบมาตรา
ส่วน 

- 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

(ข้อสอบกลำง) 
ครูผู้รับผิดชอบ นำยฌัฐวุฒิ  บุญเหม 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ข้อสอบกลำง) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

 
  

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1.ครสูอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบการศึกษาท าให้คุณวุฒิ
ของครูไม่ตรงตามสาระการสอนส่งผลถึงคุณภาพการ
สอนของครู ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไม่ดีขึ้น 

1. จัดครูสอนให้ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษามา 
 

2. การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด และสอนไป
ตามล าดับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3.ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมุ่งเน้นให้เด็กท่องจ า 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นส าคัญ
มากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.ครูจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ฝึกทักษะ 
และให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเอง 

4.นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5.นกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังให้
ความส าคัญต่อการสอบน้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะน า
ผลจากการสอบไปใช้ท าอะไร เมื่อไรและมีการแจ้ง
ผลที่ล่าช้า 

1.ควรมีนโยบายในการน าคะแนนผลการสอบ 
กลาง มาใช้ประโยชน์ให้มาก เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ กลาง  
และการแจ้งผลการสอบ กลาง ให้เร็วขึ้น 

6.นักเรียนไม่มีแบบทดสอบในปีก่อนๆ มาศึกษาใน
เนื้อหาและวิธีการท าข้อสอบ 

1.ไม่ควรน าข้อสอบไปท าลาย ควรมอบไว้ให้กับ
โรงเรียนเพ่ือให้ครูได้น าไปให้นักเรียนศึกษาและ
สัมผัสกับข้อสอบจริง 

7.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย ในเกณฑ์ต่ าและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100%  เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (ข้อสอบกลำง) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  4 
 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน ป.4 
ข้อสอบกลำง 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ายกาย
และจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้น ป.4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์เพ่ิมขึ้น 
  
4. นักเรียน ชั้น  ป.4 เกิด
ความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ
ข้อสอบกลาง 
 

1. นักเรียนชั้น ป.4 ร้อยละ 90  
มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
2. นักเรียนชั้น ป.4 ร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่าย
กายและจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 
 
4. . นักเรียนชั้น ป.4 ทุกคนเกิด
ความตระหนักในความส าคัญของ
การสอบข้อสอบกลาง 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน 
โครงการอาหารกลางวัน 
 
3.โครงการติวเข้มข้อสอบ
กลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 
4.ประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของการสอบ          
ข้อสอบกลาง ทุกวัน 

 

ด้ำนคร ู
1.ครูผู้สอนชั้น  ป.4 มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
2.ครูผู้สอนชั้น  ป.4 ติว
นักเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
 
3.ครูผู้สอน.ชั้น ป.4 
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ ข้อสอบกลาง
ได้ 
 

1.ครูผู้สอนชั้น ป.4 ทุกคนมี
แผนการสอนตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯก าหนด 
 
2. ครูผู้สอนชั้น  ป.4 ทุกคนได้
สอนติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 
3. ครูผู้สอนชั้น ป.4 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนวข้อสอบ
ข้อสอบกลาง 
 
 
 

1.วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
2. น าข้อสอบกลาง .ไปใช้
สอนตวินักเรียนให้ครบ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
3. ครู ชั้น ป.4 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบกลาง 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

4.ครูผู้สอนชั้น  ป.4 
สามารถสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบกลาง.ได้ 
 
5. นักเรียน ชั้น ป.4 ได้ท า
ข้อสอบกลาง
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ 
 เสมือนจริงทุกประการ 
 
6. นักเรียน ชั้น  ป.4 
 เกิดความภาคภูมิใจ 
 
 
 
 
 
 
 

4.ครูผู้สอนชั้น  ป.4 ทุกคน
สามารถสร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ กลาง.ได้ 
 
5. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุกประการ 
 
6. นักเรียนชั้น  ป.4 ทุกคน  
เกิดความภาคภูมิใจ 

-. ครูผู้รับผิดชอบใน
โรงเรียนทุกคนร่วมกัน
สร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบกลาง 

- ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบกลางไปใช้ใน
สถานศึกษา การน าไปใช้
ในชั้นเรียน 

- ติดตามผลการท างาน 
ของครูผู้รับผิดชอบทุก 
ระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตาม    
แผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันเวลา 

 -น าแนวข้อสอบกลาง ไป
ใช้ติวในชั้นเรียนให้
นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท า
ข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การ
ระบายค าตอบฯ) 
 โรงเรียนจัดสอบเสมือน
จริง   
 
5. โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบเสมือนจริง
ทุกประการ โดยใช้ข้อสอบ
ของ สพป. ซึ่งจัดท าข้ึน
ตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบเพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบ
จริง 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

6.โรงเรียนให้รางวัล
นักเรียนที่มีคะแนนสอบ
สูง/มีความก้าวหน้าสูง 

 

ด้ำนโรงเรียน 
โรงเรียน 

1. โรงเรียนได้ทราบจุดบกพร่อง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู 
2.โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินการจัดกิจกรรมติวเข้ม 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
จากเดือน  พฤศจิกายน ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 
 

1.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่า
ครอบคลุมหรือไม่ หากไม่
ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมใน
ส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ  ป.4 
2. ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป โรงเรียนจัด
กิจกรรม ติว ให้ต่อเนื่อง
ก่อนถึงวันสอบจริง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้มวิทย์ 1.จัดสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนตาม
ความสนใจ 

- ตรวจแบบฝึกหัด  
ใบงาน 
 แบบทดสอบ 
 - สังเกต สัมภาษณ์ 

24 

- แบบฝึกหัด    
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

- 

  2.จัดท าแบบฝึก
กิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

-ตรวจแบบฝึกหัด  
-ใบงาน  
-แบบทดสอบ 
 - สังเกต สัมภาษณ์ 

24 

 - แบบฝึกหัด    
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

 

- 

  3.ฝึกให้นักเรียนท า
รายงานอย่างเป็น
ระบบและ น าเสนอ
ผลงานในรูปแบบต่างๆ 

-ตรวจรายงาน 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

24 

- ตัวอย่าง 
Mindmapping 

- 

  4.ฝึกให้นักเรียน
สามารถสรุปองค์
ความรู้หลังจบบทเรียน
ได้ 

-ตรวจชิ้นงาน 
 - สังเกต 
 -สัมภาษณ์ 

24 

  - ตรวจ 
Mindmapping 

- 

  5.ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทาง วิชาการใน
ระดับต่างๆ 

-ตรวจเช็ค 
-การสมัคร แข่งขัน 

24 

อุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับแข่งขัน 

- 

  6.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และส า 
นึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

-ตรวจชิ้นงาน 

24 - - 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  7.ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
ความสามารถพิเศษให้
มีเวทีการแสดง
ความสามารถ 

สังเกต สัมภาษณ์ 

24 

-แบบทดสอบ 

- 

  8.กิจกรรมค่ายวิชาการ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบข้อสอบ
กลาง 

ตรวจแบบฝึกหัด 
ใบงาน 
แบบทดสอบ - 
สังเกต สัมภาษณ์  

24 

-  ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 
- 
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ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 5 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
(ข้อสอบกลำง) 

ครูผู้รับผิดชอบ นำยครรชิต  เอกจิตต์ 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (ข้อสอบกลำง)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

2. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP  ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

3. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียน โรงเรียน  
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 

 
4. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่ชอบและรู้สึกเบื่อ
หน่ายในการเรียน ขาดความตระหนักในการเรียน 

1. กระตุ้นและเสริมแรงจูงใจด้านบวกแก่นักเรียน
เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียน 
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน  การน า
สื่อมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความสนใจของนักเรียน 

5. นักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 1. จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดย
ให้ฝึกท าบ่อย ๆ ตอนเที่ยงและหลังเลิกเรียน 

6. นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ 1. ครูสอนขั้นตอนการอ่านแบบจับใจความ  
ฝึกทักษะบ่อยๆ โดยใช้บทอ่าน 

7. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบเชื่อม
ความสัมพันธ์ ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เขียน ข้อสอบ
แบบ PISA 

1. ครูออกแบบและให้นักเรียนฝึกทักษะการท า
แบบทดสอบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ
ความสัมพันธ์เชิงซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ข้อสอบแบบ PISA ซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (ข้อสอบกลำง)   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ข้อสอบกลำง)   
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5  
3. ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในวิธีและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  
ร้อยละ 80 มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (ข้อสอบกลำง)  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 5  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความสามารถในวิธีและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 
1. กิจกรรมติวเข้ม  
2. กิจกรรมสืบค้นความรู้
จากอินเตอร์เน็ต 
3. กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน  
4. กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน 
5. กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนข่าว 
บทร้อยกรอง บทความ  
นิทาน 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7. กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 
8. กิจกรรมน าเสนอ
สาระความรู้หน้าเสาธง 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมติวเข้ม 1. จัดเตรียมข้อสอบติว 
2. แบ่งครูติวตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
3.จัดตารางติว 

ผลคะแนนที่ได้จาก
การท าข้อสอบแต่
ละครั้ง 

12 - ข้อสอบติว 
แต่ละปี
การศึกษาท่ี
ผ่านมา 
- หนังสือเสริม
ให้ความรู้ 

- 

2 กิจกรรมสืบค้น
ความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต 

1. นักเรียนตั้งหัวข้อที่
ต้องการสืบค้นข้อมูลเอง  
2. คัดเลือกหัวข้อจากที่
สนใจมากที่สุด 
3. นักเรียนสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ตเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 12 - ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
- หัวข้อเรื่อง 
- กระดาษ
รายงานการ
สืบค้น 
 

- 

3 กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 

1. ครูมอบหมายใบงาน
ให้นักเรียน  
2. ให้จับคู่นักเรียนปาน
กลางกับนักเรียนอ่อน
ช่วยกันท างานตามใบงาน 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 12 - ใบงาน 
 

- 

4 กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 

1. นักเรียนเข้าห้องสมุด
อ่านเลือกอ่านหนังสือท่ี
ชอบ 
2. บันทึกสาระความรู้ที่
ได้รับ 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 12 - หนังสือ
ห้องสมุด 
- แบบบันทึก
ความรู้ 

- 

5 กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และ
เขียนข่าว บทร้อย
กรอง บทความ  
นิทาน 

1. ครูแจกใบงาน/แบบ
ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนข่าว บทร้อย
กรอง บทความ  นิทาน 
2. นักเรียนท าส่งครู 

ผลงานนักเรียน 12 ใบงาน - 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

6 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. คัดกรองนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้านการเรียน 
2.  

 

- บันทึกวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคล 
- ผลงานนักเรียน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

12 ใบงาน - 

7 กิจกรรมสอนเสริม
สอนซ่อม 

1. แจกใบงาน ให้
นักเรียนฝึกอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
2. ครูตรวจผลงาน  

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

12 
 

ใบงาน - 

8 กิจกรรมน าเสนอ
สาระความรู้หน้า
เสาธง 

1. นักเรียนสืบค้นข้อมูล 
สาระน่าสนใจ บทความ
สั้น ๆ  
2. ฝึกอ่านให้ครูฟัง 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
3. อ่านให้เพื่อน ๆ น้อง
ฟังหน้าเสาธงทุกวัน 

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

12 แบบบันทึก
ความรู้ 

- 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 (ข้อสอบกลำง) 

ครูผู้รับผิดชอบ  นำงสำวรุสนี  หลงหัน 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (ข้อสอบกลำง) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้และขาดความเม้นย า
ในการจ าสูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องจ าสูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียน หลังจาก
ท่องเสร็จครูก็จะถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น     

?72     ,   ?98   โดยที่ห้ามนักเรียนเปิดสูตร
คูณ 
2. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเพ่ือเป็นคะแนนเก็บในรายวิชา 
3.จัดท าเกมส์ “สูตรคูณว่องไว” ให้นักเรียนได้แข่งขันกัน
ภายในห้อง 

2. นักเรียนไม่ท าแบบฝึกหัด/ไม่ท าการบ้าน 1. สอบถามเหตุผล 
2. สร้างข้อตกลงหรือมาตรการร่วมกัน 
3. จัดท าบันทึกการบ้านโดยผู้ปกครองเซ็นรับทราบด้วย 
4. ให้แบบฝึกหัดน้อยหรือพอเหมาะ 
5. พยายามให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดให้เสร็จในคาบ โดย
ที่ครูคอยดูแลแนะน า 

3. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ครูจัดกิจกรรมฝึก ย้ า ท า ทวน บ่อยๆเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 

4.นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็น 1. ยกตัวอย่างในชีวิตประจ าแล้วน ามาเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
2. ให้ฝึกท าโจทย์ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ข้อ 
3. จัดท าเอกสารตะลุยโจทย์ปัญหา ป.5  

5. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน แล้วมักจะขอ
อนุญาตไปซื้ออุปกรณ์การเรียนในคาบส่งผลให้ไม่
เข้าใจบทเรียนและเรียนล่าช้ากว่าเพื่อนร่วมห้อง 

1ตรวจเช็คอุปกรณ์การเรียนก่อนท าการสอนทุกครั้ง 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาจ าหน่ายในห้องเรียน 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
6. ครูผู้สอนพูดเร็วหรือใช้ค าซับซ้อนส่งผลให้
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

1. ต้องสอนภาษาไทยไปด้วย   ความหมายทุกค าในวิชา
คณิตศาสตร์ ต้องเข้าใจจริงนับตั้งแต่ บวกลบ คูณ หารไป
จนถึงค าท่ีเกี่ยวข้องทุกค า    ต้องเข้าใจเชิงลึกทุกค าที่
เข้าใจยาก  ชนิดอธิบายความหมายแต่ละค าได้ 
ยกตัวอย่างได้  เด็กคนไหนหลบสายตาครูบ่อย ๆ ขอให้
สอนภาษาไทย (ค ายาก) ไปพร้อมกับคณิตศาสตร์  ครู
ต้องรู้ว่ามีค าไหนบ้างที่เป็นตัวส าคัญที่ท าให้เด็กไม่เข้าใจ 

7. ครูขาดการวิเคราะห์ข้อสอบ  ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ 
8. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนไม่เพียงพอ  

ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

9.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  
ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP    ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์ 

10. นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
มักมองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก 

คุณครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มีสื่อ อุปกรณ์ ที่
น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน หรืออาจสอดแทรก
ด้วยเกมหรือเพลงคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะ
เรียน 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ ปีกำรศึกษำ 2560    
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ข้อสอบกลำง) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและ
จิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 

1. นักเรียนชั้น ป.5 ร้อยละ 90  
มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนชั้น ป.2 - ป.6  
ร้อยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ความสามารถด้านด้าน
คณิตศาสตร์  ชั้น ป.5 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. กิจกรรมติวเข้ม  
3. กิจกรรมวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาพาเพลิน 

 

ด้ำนคร ู
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous 
Professional 
Development) 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานการสอน ที่
แสดงศักยภาพการสอน 
อย่ า งมื ออาชีพ  เป็ น เชิ ง
ประจักษ์และ ได้รับการเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
ด้ำนโรงเรียน 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ครูในการพัฒนาวิชาชีพ 
2. จัดสรรงบประมานและ
สื่อการเรียนการสอน  

 
1. ครูแสวงหาความรู้ออย่าง
ต่อเนื่อง แล้วน ามาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนการเรียนการสอนที่
ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
2. ผลงานการเข้ากิจกรรม
วิชาการต่างๆ ของนักเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
1. ครูได้เข้าร่วมอบรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชิพ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
หลากหลายจากสื่อที่ทันสมัยและ
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5  
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้ม 1. กิจกรรมท่อง 
สูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องทุก
ครั้งก่อนท าการสอนแล้ว
ซุ่มนักเรียนให้บอกผล
คูณที่ครูถาม 
2. นักเรียนทุกคนต้อง
ท่องสูตรคูณจากแม่ 2 -
12 ให้ได้เพ่ือเป็นคะแนน
เก็บในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
 10 คะแนน 

นักเรียนชั้น ป.5 
ทั้งหมด 12 คน 

เกมสูตรคูณ
ครื้นเครง 

- 

 
 
 
 
 
 

 2. ฝึก ย้ า ท า ทวน  1. ก่อนท าการสอนทุก
ครั้งต้องทบทวนสิ่งที่
เรียนมาโดยการตั้งโจทย์
หรือตั้งค าถาม 
2. แจกบัตรค าโจทย์หรือ
แบบฝึกหัดให้นักเรียนท า
แล้วแสดงวิธีคิดบน
กระดาน แล้วให้เพ่ือน
ร่วมห้องช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
หรือร่วมกันเสนอแนวคิด 

นักเรียนชั้น ป.5 
ทั้งหมด 12 คน 

1. หนังสือ
แบบฝึกหัด
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. บัตรค า
โจทย์เกี่ยวกับ
มาตราส่วน 
 

 

  3. วิเคราะห์โจทย์
ปัญหา พาเพลิน 

1. จัดท าเอกสาร
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้
นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์
โจทย์และน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วม
ห้อง โดยมีคนครูเป็นผู้
แนะน า และอธิบาย
เพ่ิมเติม 

นักเรียนชั้น ป.5 
ทั้งหมด 12 คน 

1. เอกสาร/
หนังสือโจทย์
ปัญหาคณิต 
2. สมุด 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  4. เปรียบเทียบ
มาตราส่วน 

1. ให้นักเรียนท่องจ า
ก่อนท าการเรียนการ
สอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตราส่วนใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนชั้น ป.5 
ทั้งหมด 12 คน 

1. ใบความรู้
เปรียบมาตรา
ส่วน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 (ข้อสอบกลำง) 

ครูผู้รับผิดชอบ นำยณัฐวุฒิ  บุญเหม 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (ข้อสอบกลำง) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

 
  

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1.ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบการศึกษาท าให้คุณวุฒิ
ของครูไม่ตรงตามสาระการสอนส่งผลถึงคุณภาพการ
สอนของครู ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไม่ดีขึ้น 
 
 

1. จัดครูสอนให้ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษามา 
 

2. การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด และสอนไป
ตามล าดับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3.ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมุ่งเน้นให้เด็กท่องจ า 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นส าคัญ
มากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.ครูจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ฝึกทักษะ 
และให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเอง 

4.นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5.นกัเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 ยังให้
ความส าคัญต่อการสอบน้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะน า
ผลจากการสอบไปใช้ท าอะไร เมื่อไรและมีการแจ้ง
ผลที่ล่าช้า 

1.ควรมีนโยบายในการน าคะแนนผลการสอบ 
กลาง มาใช้ประโยชน์ให้มาก เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ กลาง  
และการแจ้งผลการสอบ กลาง ให้เร็วขึ้น 

6.นักเรียนไม่มีแบบทดสอบในปีก่อนๆ มาศึกษาใน
เนื้อหาและวิธีการท าข้อสอบ 

1.ไม่ควรน าข้อสอบไปท าลาย ควรมอบไว้ให้กับ
โรงเรียนเพ่ือให้ครูได้น าไปให้นักเรียนศึกษาและ
สัมผัสกับข้อสอบจริง 

7.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย ในเกณฑ์ต่ าและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100%  เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (ข้อสอบกลำง) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน ป.5  
ข้อสอบกลำง 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ายกาย
และจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้น ป.5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์เพ่ิมขึ้น 
  
4. นักเรียน ชั้น  ป.5 เกิด
ความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ
ข้อสอบกลาง 

1. นักเรียนชั้น ป.5 ร้อยละ 90  
มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
2. นักเรียนชั้น ป.5 ร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่าย
กายและจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 5 
 
4. . นักเรียนชั้น ป.5 ทุกคนเกิด
ความตระหนักในความส าคัญของ
การสอบข้อสอบกลาง 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน 
โครงการอาหารกลางวัน 
 
3.โครงการติวเข้มข้อสอบ
กลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
 
 
4.ประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของการสอบ          
ข้อสอบกลาง ทุกวัน 

 

ด้ำนคร ู
1.ครูผู้สอนชั้น  ป.5 มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
2.ครูชั้น  ป.5 ติวนักเรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
 
3.ครูผู้สอน.ชั้น ป.5 
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ ข้อสอบกลาง
ได้ 
 

 
1.ครูผู้สอนชั้น ป.5 ทุกคนมี
แผนการสอนตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯก าหนด 
 
2. ครูผู้สอนชั้น  ป.5 ทุกคนได้
สอนติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 
3.ครูผู้สอนชั้น ป.5 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนวข้อสอบ
ข้อสอบกลาง 
 
 

 
1.วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
2. น าข้อสอบกลาง .ไปใช้
สอนติวนักเรียนให้ครบ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
3. ครู ชั้น ป.5 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบกลาง 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
4.ครูผู้สอนชั้น  ป.5 
สามารถสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบกลาง.ได้ 
 
5. นักเรียน ชั้น ป.5 ได้ท า
ข้อสอบกลาง
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 
 
6. นักเรียน ชั้น  ป.5  
 เกิดความภาคภูมิใจ 
 

4.ครูผู้สอน.ชั้น  ป.5 ทุกคน
สามารถสร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ กลาง.ได้ 
 
5. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุกประการ 
 
6. นักเรียนชั้น  ป.5 ทุกคน  
เกิดความภาคภูมิใจ 
 

-. ครูผู้รับผิดชอบใน
โรงเรียนทุกคนร่วมกัน
สร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบกลาง 

- ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบกลางไปใช้ใน
สถานศึกษา การน าไปใช้
ในชั้นเรียน 

- ติดตามผลการท างาน 
ของครูผู้รับผิดชอบทุก 
ระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตาม    
แผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันเวลา 

 -น าแนวข้อสอบกลาง ไป
ใช้ติวในชั้นเรียนให้
นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท า
ข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การ
ระบายค าตอบฯ) 
 โรงเรียนจัดสอบเสมือน
จริง   
 
5. โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบเสมือนจริง
ทุกประการ โดยใช้ข้อสอบ
ของ สพป. ซึ่งจัดท าข้ึน
ตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบเพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบ
จริง 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
6.โรงเรียนให้รางวัล
นักเรียนที่มีคะแนนสอบ
สูง/มีความก้าวหน้าสูง 

 

ด้ำนโรงเรียน 
โรงเรียน 

1. โรงเรียนได้ทราบจุดบกพร่อง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู 
2.โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินการจัดกิจกรรมติวเข้ม 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
จากเดือน  พฤศจิกายน 2560 ถึง
เดือน กุมภาพันธ์ 2561) 
 

1.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่า
ครอบคลุมหรือไม่ หากไม่
ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมใน
ส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ  ป.5 
2. ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เป็นต้นไป โรงเรียนจัด
กิจกรรม ติว ให้ต่อเนื่อง
ก่อนถึงวันสอบจริง  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีที ่  5 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้มวิทย์ 1.จัดสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนตาม
ความสนใจ 

- ตรวจแบบฝึกหัด     
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
 - สังเกต สัมภาษณ์ 

12 

- แบบฝึกหัด    
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

- 

  2.จัดท าแบบฝึก
กิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

-ตรวจแบบฝึกหัด  
-ใบงาน  
-แบบทดสอบ 
 - สังเกต สัมภาษณ์ 

12 

 - แบบฝึกหัด    
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

 

- 

  3.ฝึกให้นักเรียนท า 
Mind mapping 

-ตรวจรายงาน 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

12 
- ตัวอย่าง 

Mindmapping 
- 

  4.ฝึกให้นักเรียน
สามารถสรุปองค์
ความรู้หลังจบบทเรียน
ได้ 

-ตรวจชิ้นงาน 
 - สังเกต 
 -สัมภาษณ์ 

12 

  - ตรวจ 
Mindmapping 

- 

  5.ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทาง วิชาการใน
ระดับต่างๆ 

-ตรวจเช็ค 
-การสมัคร แข่งขนั 

12 

อุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับแข่งขัน 

- 

  6.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และส า 
นึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

-ตรวจชิ้นงาน 

12 - - 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  7.ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
ความสามารถพิเศษให้
มีเวทีการแสดง
ความสามารถ 

- ทดสอบ 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

12 

-แบบทดสอบ 

- 

  8.กิจกรรมค่ายวิชาการ
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบข้อสอบ
กลาง 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ  
- สังเกต สัมภาษณ์  

12 

-  ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 
- 

  9.นิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

-ตรวจแบบรายงาน 

12 - - 
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ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
(O-NET) 

ครูผู้รับผิดชอบ  นำยครรชิต  เอกจิตต์ 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET)  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบการศึกษา 1. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม

จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในบางเนื้อหา 
2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
ทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพมากขึ้น ในบางเนื้อหา 

2. ครูขาดการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

1.ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน 
อย่างจริงจัง  

3. ครูจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
2. ติวเข้มให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

4. ครูขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ สทศ. 1. ท าความคุ้นเคยกับขอสอบ สทศ. 
 2. ออกแบบข้อสอบใช้ติวเช้มนักเรียนให้มีลักษณะ

ใกล้เคียง สทศ. 
3. แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับการออกแบบ
ข้อสอบ 

5. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอ  

1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยเข้ารับ
การอบรม ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

6. สื่อการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาด้านต่างๆ  ยังไม่เพียงพอที่จะส่งเสริม 
ความสนใจและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   

7. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และ 
ประเมินผลเพื่อน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข 

1. จัดหาหนังสือ  เอกสาร  หรือจัดอบรมความรู้
ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ 
ครูทุกคนในโรงเรียน 

8. การสอนของครูยังไม่มุ่งเน้นการอ่าน คิด วิเคราะห์ 
และเขียน  ขาดการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 

1. ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้หลากหลาย  ใช้
นวัตกรรมที่แปลกใหม่ เน้นการสอนให้นักเรียนคิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหา  
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 

9. ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ มาแทรกมากเกินไป ไม่สามารถ
ท าการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าไว้ เนื้อหา 
ขาดความต่อเนื่อง  

1. ลดภาระงานอื่น ๆ ที่ไม่จ าเป็น เน้นภาระงาน
สอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากขึ้น 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
10. นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

11. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP  ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

12. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

1. ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในชั้นเรียน โรงเรียน  
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 

 
13. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน ไม่ชอบและรู้สึก
เบื่อหน่ายในการเรียน ขาดความตระหนักในการเรียน 

1. กระตุ้นและเสริมแรงจูงใจด้านบวกแก่นักเรียน
เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียน 
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน  การน า
สื่อมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความสนใจของนักเรียน 

14. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบเชื่อม
ความสัมพันธ์ ข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์ เขียน ข้อสอบ
แบบ PISA 

1. ครูออกแบบและให้นักเรียนฝึกทักษะการท า
แบบทดสอบที่หลากหลาย เน้นกระบวนการ
ความสัมพันธ์เชิงซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ข้อสอบแบบ PISA ซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 

15. นักเรียนขาดทักษะด้านหลักภาษา การอ่าน การ
เขียน 

1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะทางภาษา 
พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 
2.  ใช้เทคนิคการสอน/วิธีสอนที่เพ่ิมทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรียน 

16. นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้น้อยท าให้เกิดการเรียนรู้ไม่
ค่อยทัน กับเนื้อหาสาระใหม่ที่น ามาสอน 

1. เสริมสร้างกระบวนการกลุ่มเพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากข้ึนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดการเรียนการสอน 

17. นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ 1. ครูสอนขั้นตอนการอ่านแบบจับใจความ  
ฝึกทักษะบ่อยๆ โดยใช้บทอ่าน 

18. นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว 1. ร่วมมือกับผู้ปกครองให้ความสนใจและแก้ไข
ด้านการเรียนของนักเรียนอย่างจริงจังและเชิงรุก 

19. นักเรียนไม่กระตือรือร้นด้านการเรียน 1. กระตุ้นและฝึกให้นักเรียนแสวงหา ความรู้ด้วย
ตนเอง ใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม  
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (O-NET)   
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(O-NET) 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 6  
3. ครูมีความรู้ ความสามารถ
ในวิธีและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 

1. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  
ร้อยละ 85 มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (o-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครูร้อยละ 90 มีความรู้ 
ความสามารถในวิธีและเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 
1. กิจกรรมติวเข้ม  
2. กิจกรรมสืบค้นความรู้
จากอินเตอร์เน็ต 
3. กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพ่ือน  
4. กิจกรรมส่งเสริมรัก
การอ่าน 
5. กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียนข่าว 
บทร้อยกรอง บทความ  
นิทาน 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7. กิจกรรมทัศนศึกษา
เชิงบูรณาการ 
8. กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 
9. อบรมครู TEPE 
ONLINE 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมติวเข้ม 1. จัดเตรียมข้อสอบติว 
2. แบ่งครูติวตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
3.จัดตารางติว 

ผลคะแนนที่ได้จาก
การท าข้อสอบแต่
ละครั้ง 

22 - ข้อสอบติว 
แต่ละปี
การศึกษาท่ี
ผ่านมา 
- หนังสือเสริม
ให้ความรู้ 

- 

2 กิจกรรมสืบค้น
ความรู้จาก
อินเตอร์เน็ต 

1. นักเรียนตั้งหัวข้อที่
ต้องการสืบค้นข้อมูลเอง  
2. คัดเลือกหัวข้อจากที่
สนใจมากที่สุด 
3. นักเรียนสืบค้นจาก
อินเตอร์เน็ตเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่ม 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 22 - ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
- หัวข้อเรื่อง 
- กระดาษ
รายงานการ
สืบค้น 
 

- 

3 กิจกรรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือน 

1. ครูมอบหมายใบงาน
ให้นักเรียน  
2. ให้จับคู่นักเรียนปาน
กลางกับนักเรียนอ่อน
ช่วยกันท างานตามใบงาน 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 22 - ใบงาน 
 

- 

4 กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 

1. นักเรียนเข้าห้องสมุด
อ่านเลือกอ่านหนังสือท่ี
ชอบ 
2. บันทึกสาระความรู้ที่
ได้รับ 
3. ส่งผลงานให้ครูตรวจ 

ผลงานนักเรียน 22 - หนังสือ
ห้องสมุด 
- แบบบันทึก
ความรู้ 

- 

5 กิจกรรมอ่าน คิด 
วิเคราะห์และ
เขียนข่าว บทร้อย
กรอง บทความ  
นิทาน 

1. ครูแจกใบงาน/แบบ
ฝึกการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนข่าว บทร้อย
กรอง บทความ  นิทาน 
2. นักเรียนท าส่งครู 

ผลงานนักเรียน 22 ใบงาน - 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

6 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. คัดกรองนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้านการเรียน 
2. ช่วยเหลือนักเรียน 

 

- บันทึกวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคล 
- ผลงานนักเรียน 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 

22 ใบงาน - 

7 กิจกรรมทัศน
ศึกษาเชิงบูรณา
การ 

1. ครูตั้งหัวข้อเรื่องที่จะ
ศึกษาแจกใบงาน 
2. น านักเรียนศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 
3. บันทึกความรู้ในใบงาน 
4. ครูตรวจผลงาน 

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

22 ใบงาน - 

8 กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม 

1. แจกใบงาน ให้
นักเรียนฝึกอ่าน คิด 
วิเคราะห์ เขียน 
2. ครูตรวจผลงาน  

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

22 ใบงาน - 

9 อบรมครู TEPE 
ONLINE 

ครูเข้าอบรม TEPE 
ONLINE โดยใช้เวลาว่าง  

- AAR 
- เกียรติบัตร 

22 คอมพิวเพอร์ - 

10 กิจกรรมน าเสนอ
สาระความรู้หน้า
เสาธง 

1. นักเรียนสืบค้นข้อมูล 
สาระน่าสนใจ บทความ
สั้น ๆ  
2. ฝึกอ่านให้ครูฟัง 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
3. อ่านให้เพื่อน ๆ น้อง
ฟังหน้าเสาธงทุกวัน 

-ผลงานนักเรียน 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม 

22 แบบบันทึก
ความรู้ 

- 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
(O-NET) 

ครูผู้รับผิดชอบ  นำงสำวรุสนี  หลงหัน 
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (O-NET) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. นักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้และขาดความเม้นย า
ในการจ าสูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องจ าสูตรคูณทุกครั้งก่อนเรียน หลังจาก
ท่องเสร็จครูก็จะถามนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น     

?72     ,   ?98   โดยที่ห้ามนักเรียนเปิดสูตร
คูณ 
2. ให้นักเรียนท่องสูตรคูณเพ่ือเป็นคะแนนเก็บในรายวิชา 
3.จัดท าเกมส์ “สูตรคูณว่องไว” ให้นักเรียนได้แข่งขันกัน
ภายในห้อง 

2. นักเรียนไม่ท าแบบฝึกหัด/ไม่ท าการบ้าน 1. สอบถามเหตุผล 
2. สร้างข้อตกลงหรือมาตรการร่วมกัน 
3. จัดท าบันทึกการบ้านโดยผู้ปกครองเซ็นรับทราบด้วย 
4. ให้แบบฝึกหัดน้อยหรือพอเหมาะ 
5. พยายามให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดให้เสร็จในคาบ โดย
ที่ครูคอยดูแลแนะน า 

3. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. ครูจัดกิจกรรมฝึก ย้ า ท า ทวน บ่อยๆเพ่ือให้เกิดความ
ช านาญ 

4.นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่เป็น 1. ยกตัวอย่างในชีวิตประจ าแล้วน ามาเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียน 
2. ให้ฝึกท าโจทย์ทุกวันอย่างน้อยวันละ 1 ข้อ 
3. จัดท าเอกสารตะลุยโจทย์ปัญหา ป.6  

5. นักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียน แล้วมักจะขอ
อนุญาตไปซื้ออุปกรณ์การเรียนในคาบส่งผลให้ไม่
เข้าใจบทเรียนและเรียนล่าช้ากว่าเพื่อนร่วมห้อง 

1ตรวจเช็คอุปกรณ์การเรียนก่อนท าการสอนทุกครั้ง 
2. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาจ าหน่ายในห้องเรียน 
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
6. ครูผู้สอนพูดเร็วหรือใช้ค าซับซ้อนส่งผลให้
นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน 

1. ต้องสอนภาษาไทยไปด้วย   ความหมายทุกค าในวิชา
คณิตศาสตร์ ต้องเข้าใจจริงนับตั้งแต่ บวกลบ คูณ หารไป
จนถึงค าท่ีเกี่ยวข้องทุกค า    ต้องเข้าใจเชิงลึกทุกค าที่
เข้าใจยาก  ชนิดอธิบายความหมายแต่ละค าได้ 
ยกตัวอย่างได้  เด็กคนไหนหลบสายตาครูบ่อย ๆ ขอให้
สอนภาษาไทย (ค ายาก) ไปพร้อมกับคณิตศาสตร์  ครู
ต้องรู้ว่ามีค าไหนบ้างที่เป็นตัวส าคัญที่ท าให้เด็กไม่เข้าใจ 

7. ครูขาดการวิเคราะห์ข้อสอบ  ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ 
8. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนไม่เพียงพอ  

ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต้น
สังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา   

9.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  
ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
 

ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP ครูร่วมกัน
จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยเฉพาะ
ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และ
วิทยาศาสตร์ 

10. นักเรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
มักมองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก 

คุณครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มีสื่อ อุปกรณ์ ที่
น่าสนใจในการจัดการเรียนการสอน หรืออาจสอดแทรก
ด้วยเกมหรือเพลงคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะ
เรียน 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้  (O-NET) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้รำยวิชำคณิตศำสตร์ 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   
 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ONET) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและ
จิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้/ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 

1. นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 90  
มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนชั้น ป.2-ป.6  
ร้อยละ 90 มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้/
ความสามารถด้านด้าน
คณิตศาสตร์  ชั้น ป.6 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. กิจกรรมติวเข้ม  
3. กิจกรรมวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาพาเพลิน 

 

ด้ำนคร ู
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน และ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous 
Professional 
Development) 
2.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานการสอน ที่
แสดงศักยภาพการสอน 
อย่ า งมื ออาชีพ  เป็ น เชิ ง
ประจักษ์และ ได้รับการเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
ด้ำนโรงเรียน 
1.  ผู้บริหารให้การ
สนับสนุนครูในการพัฒนา
วิชาชีพ 
2. จัดสรรงบประมานและ
สื่อการเรียนการสอน  

 
1. ครูแสวงหาความรู้ออย่าง
ต่อเนื่อง แล้วน ามาปรับใช้ในการ
จัดท าแผนการเรียนการสอนที่
ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ความ
ต้องการและความถนัดของผู้เรียน  
2. ผลงานการเข้ากิจกรรม
วิชาการต่างๆ ของนักเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
1. ครูได้เข้าร่วมอบรม หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชิพ 
2. นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้
หลากหลายจากสื่อที่ทันสมัยและ
เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้ม 1. กิจกรรมท่อง 
สูตรคูณ 

1. ให้นักเรียนท่องทุก
ครั้งก่อนท าการสอนแล้ว
ซุ่มนักเรียนให้บอกผล
คูณที่ครูถาม 
2. นักเรียนทุกคนต้อง
ท่องสูตรคูณจากแม่ 2 -
12 ให้ได้เพ่ือเป็นคะแนน
เก็บในรายวิชา
คณิตศาสตร์ 
 10 คะแนน 

นักเรียนชั้น ป.6 
ทั้งหมด 27 คน 

เกมส์สูตรคูณ
ครื้นเครง 

- 

  2. ฝึก ย้ า ท า ทวน  1. ก่อนท าการสอนทุก
ครั้งต้องทบทวนสิ่งที่
เรียนมาโดยการตั้งโจทย์
หรือตั้งค าถาม 
2. แจกบัตรค าโจทย์หรือ
แบบฝึกหัดให้นักเรียนท า
แล้วแสดงวิธีคิดบน
กระดาน แล้วให้เพ่ือน
ร่วมห้องช่วยกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
หรือร่วมกันเสนอแนวคิด 

นักเรียนชั้น ป.6 
ทั้งหมด 27 คน 

1. หนังสือ
แบบฝึกหัด
รายวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. บัตรค า
โจทย์เกี่ยวกับ
มาตราส่วน 

 

  3. วิเคราะห์โจทย์
ปัญหา พาเพลิน 

1. จัดท าเอกสาร
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้
นักเรียนได้ฝึกวิเคราะห์
โจทย์และน าเสนอ 
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วม
ห้อง โดยมีคนครูเป็นผู้
แนะน า และอธิบาย
เพ่ิมเติม 

นักเรียนชั้น ป.6 
ทั้งหมด 27 คน 

1. เอกสาร/
หนังสือโจทย์
ปัญหาคณิต 
2. สมุด 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  4. เปรียบเทียบ
มาตราส่วน 

1. ให้นักเรียนท่องจ า
ก่อนท าการเรียนการ
สอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มาตราส่วนใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนชั้น ป.6 
ทั้งหมด 27 คน 

1. ใบความรู้
เปรียบมาตรา
ส่วน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
(O-NET) 

ครูผู้รับผิดชอบ นำยณัฐวุฒิ  บุญเหม   
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (O-NET) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1.ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกที่จบการศึกษาท าให้คุณวุฒิ
ของครูไม่ตรงตามสาระการสอนส่งผลถึงคุณภาพการ
สอนของครู ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนไม่ดีขึ้น 

1. จัดครูสอนให้ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษามา 
  
 

2. การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด และสอนไป
ตามล าดับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

3.ครูใช้วิธีการสอนแบบบรรยายมุ่งเน้นให้เด็กท่องจ า 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นครูเป็นส าคัญ
มากกว่าการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

1.ครูจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ฝึกทักษะ 
และให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง 
ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ และสืบค้นข้อมูลด้วย
ตัวเอง 

4.นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

5.นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังให้
ความส าคัญต่อการสอบน้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะน า
ผลจากการสอบไปใช้ท าอะไร เมื่อไรและมีการแจ้ง
ผลที่ล่าช้า 

1.ควรมีนโยบายในการน าคะแนนผลการสอบ 
 O-NET มาใช้ประโยชน์ให้มาก เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ O-NET  
และการแจ้งผลการสอบ O-NET ให้เร็วขึ้น 

6.นักเรียนขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ สทศ. 1.สร้างความคุ้นเคยกบข้อสอบ สทศ.โดยการจัดหา
ข้อสอบข้อสอบ สทศ. มาให้นักเรียนฝึก และทดลอง
ท า 

7.นักเรียนไม่มแีบบทดสอบในปีก่อนๆ มาศึกษาใน
เนื้อหาและวิธีการท าข้อสอบ 
 

1.ไม่ควรน าข้อสอบไปท าลาย ควรมอบไว้ให้กับ
โรงเรียนเพ่ือให้ครูได้น าไปให้นักเรียนศึกษาและ
สัมผัสกับข้อสอบจริง  
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ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
8.แบบทดสอบ O-NET จะเน้นการคิดวิเคราะห์หา
ค าตอบมากกว่าการจดจ า ค าถามประเภทความจ ามี
น้อยมาก เพราะฉะนั้น เมื่อนักเรียนขาดทักษะการ
คิดวิเคราะห์แล้วก็ท าให้ไม่สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง 

 1.ฝึกการท าข้อสอบแนววิเคราะห์ 
 2.ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 3.ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองจริงด้วยตัวเอง 
 

9.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย ในเกณฑ์ต่ าและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

1.ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 
100%  เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลัง
เรียน 

10.ครูความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ที่ถูกต้องตลอดจนการวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข 

1.ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับ
การอบรม ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

11.โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อและเครื่องมือส่งเสริม
การเรียนการสอนที่สมบูรณ์ เพ่ือใช้จัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน  

1.ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดเพ่ือจัดซื้อและผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

12.การประสานความร่วมมือกันของครูในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกัน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อย 
 

1.เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันจัดท า
โครงการติวเข้ม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
O- NET   โดยครูในเครือข่าย ติวเข้ม  ในสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายทุกโรงเรียน 



92 
 

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (O-NET) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  6 
 
ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน ป.6 O-NET 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
2. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่ายกาย
และจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ชั้น ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์เพ่ิมขึ้น 
4. นักเรียน ชั้น  ป.6 เกิด
ความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ 
O-Net 

 
1. นักเรียนชั้น ป.6กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ และทักษะตาม
มาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 
2. นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่าย
กายและจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.6 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
4. . นักเรียนชั้น ป.6 
กลุ่มเป้าหมายคนเกิดความ
ตระหนักในความส าคัญของการ
สอบ  O-Net 

 
 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียน 
โครงการอาหารกลางวัน 
 
3.โครงการติวเข้ม O-Net 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
4.ประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของการสอบ          
O-Net ทุกวัน 

 

ด้ำนคร ู
1.ครูผู้สอน.ชั้น  ป.6 มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
2.ครูผู้สอนชั้น  ป.6 ติว
นักเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
 
3.ครูผู้สอน.ชั้น ป.6 
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 
 

 
1.ครผูู้สอนชั้น ป.6 ทุกคนมี
แผนการสอนตาม มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรฯก าหนด 
 
 
2.ครูผู้สอน ชั้น  ป.6 ทุกคนได้
สอนติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 
3.ครูผู้สอนชั้น ป.6 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนวข้อสอบ
ของสทศ. 
 

 
1.วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
 
2. น าข้อสอบ O-Net ของ 
สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียน
ให้ครบตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
3. ครู ชั้น ป.6 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

4. ครูผู้สอนชั้น  ป.6 
สามารถสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักเรียน ชั้น  ป.6ได้ท า
ข้อสอบ กระดาษค าตอบ 
การคุมสอบ เวลาสอบ 
เสมือนจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.ครูผู้สอนชั้น  ป.6, ทุกคน
สามารถสร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ครูผู้รับผิดชอบใน
โรงเรียนทุกคนร่วมกัน
สร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 

- ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบ PRE-NT/O-NET 
ไปใช้ในสถานศึกษา การ
น าข้อสอบ PRE-NT/O-
NET ไปใช้ในชั้นเรียน -----
-ติดตามผลการท างาน 

ของครูผู้รับผิดชอบทุก 
ระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตาม
แผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ทันเวลา 

 -น าแนวข้อสอบ O-NET 
ของ สพป. ไปใช้ติวในชั้น
เรียนให้นักเรียนคุ้นเคย
และมีประสบการณ์การท า
ข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การ
ระบายค าตอบฯ) 
 โรงเรียนจัดสอบเสมือน
จริง   
5. โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบเสมือนจริง
ทุกประการ โดยใช้ข้อสอบ
ของ สพป. ซึ่งจัดท าข้ึน
ตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผล
การทดสอบเพ่ือปรับปรุง 
แก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบ
จริง 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

6. นักเรียน ชั้น  ป.6  
 เกิดความภาคภูมิใจ 
 

6. นักเรียนชั้น  ป.6 ทุกคน  
เกิดความภาคภูมิใจ 

6.โรงเรียนให้รางวัล
นักเรียนที่มีคะแนนสอบ
สูง/มีความก้าวหน้าสูง 

 

ด้ำนโรงเรียน 
โรงเรียน 

1. โรงเรียนได้ทราบจุดบกพร่อง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู 
2.โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินการจัดกิจกรรมติวเข้ม 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
จากเดือน  พฤศจิกายน ถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2559(สอบO-NET) 
 

1.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่า
ครอบคลุมหรือไม่ หากไม่
ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมใน
ส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ  ป.6 
2. ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เป็นต้นไป โรงเรียนจัด
กิจกรรม Tutor  
ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบ
จริง (โอเน็ตสอบภายใน 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี   6 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1. กิจกรรมติวเข้มวิทย์ 1.จัดสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อนตาม
ความสนใจ 

- ตรวจแบบฝึกหัด    
- ใบงาน 
- แบบทดสอบ 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

13 

- แบบฝึกหัด    
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

- 

  2.จัดท าแบบฝึก
กิจกรรมเสริมการ
เรียนรู้ในแต่ละ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

-ตรวจแบบฝึกหัด  
-ใบงาน  
-แบบทดสอบ 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

13 

 - แบบฝึกหัด    
 - ใบงาน 
 - แบบทดสอบ 

 

- 

  3.ฝึกให้นักเรียนท า 
Mind mapping 

-ตรวจ 
-รายงาน 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

13 
- ตัวอย่าง 

Mindmapping - 

  4.ฝึกให้นักเรียน
สามารถสรุปองค์
ความรู้หลังจบบทเรียน
ได้ 

-ตรวจชิ้นงาน 
 - สังเกต 
 -สัมภาษณ์ 

13 

  - ตรวจ 
Mindmapping 

- 

  5.ส่งเสริมนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทาง วิชาการใน
ระดับต่างๆ 

-การสมัคร แข่งขัน 
-ผลการแข่งขัน 

13 

อุปกรณ์ที่ใช้
ส าหรับแข่งขัน 

- 

  6.จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และส า 
นึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

-ตรวจชิ้นงาน 
  - ตรวจ 
Mindmapping 

13 - - 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

  7.ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ และมี
ความสามารถพิเศษให้
มีเวทีการแสดง
ความสามารถ 

- ทดสอบ 
- สังเกต สัมภาษณ์ 

13 

-แบบทดสอบ 

- 

  8.กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการ
สอบ O-net 

- ใบงาน 
- แบบทดสอบ  
- สังเกต สัมภาษณ์  

13 

-  ใบงาน 
 แบบทดสอบ 

 
- 

  9.นิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 

-ตรวจแบบรายงาน 

13 - - 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 
(O-NET) 

ครูผู้รับผิดชอบ นำงสำวบำชีร๊ะห์  มะสมัน  
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ผลกำรวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  (O-NET) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำภำษำอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
1. การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
2. ติวเข้มให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

2. ครูขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ สทศ. 3. ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ สทศ. โดยการน าเอา
ข้อสอบมาใช้สอนจริงกับนักเรียนบ่อย ๆ 

3. ครูขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ สทศ. 4. ท าความคุ้นเคยกับข้อสอบ สทศ. โดยครูฝึก
วิเคราะห์แนวข้อสอบที่หลากหลายและบ่อยครั้ง 

4.นักเรียนขาดความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีข้อสอบ
ความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน และตรงตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5.นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. 7. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ 
สทศ. โดยการให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบบ่อย ๆ 
จนเกิดความช านาญขึ้น 

6.ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผล
เพ่ือน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข 

8. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับ
การอบรม ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

7. . นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

9. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านใน
โรงเรียน  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน 
ส าหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

8. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการสอบโอเน็ต 10. สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนให้เห็น
ความส าคัญของการสอบโอเน็ต 

9. นักเรียนไม่เห็นความส าคัญของการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

11. สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนให้เห็น
ความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษว่าจะ
ส่งผลต่ออนาคตของนักเรียนอย่างไร 
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แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ (O-NET) 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำภำษำอังกฤษ 

ชั้น ประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 
พัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของ
นักเรียน 
(ONET) 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนนักเรียน 
1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
พร้อมส าหรับการเรียนและ
การสอบ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้น 
ป.6 มีการพัฒนาขึ้นร้อยละ5 
4.นักเรียน ชั้น ป.6เกิดความ
ตระหนักในความส าคัญของ
การสอบ O-NET 

 
1. นักเรียนชั้น ป.6  
ร้อยละ 70 มีความรู้ และทักษะ
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
2. นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 90 มี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่าย
กายและจิตใจ 
 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
4. นักเรียนชั้น ชั้น ป.6 ทุกคน
เกิดความตระหนักในความส าคัญ
ของการสอบ O-Net 
 

  
1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนประจ าปี
การศึกษา 2560 
2. กิจกรรมติวเข้มโอเน็ต
ทุกกลุ่มสาระวิชา 
3.ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนการสอภาษาอังกฤษ           
4. ประชาสัมพันธ์
ความส าคัญของการสอบ  
O-NET 

 

ด้ำนคร ู
5. ครมูีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
6.ครูชั้น ป.6 ติวนักเรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
 
7. ครูชั้น ป.6 สามารถสอน
ติวตามแนวข้อสอบของ 
สทศ.ได้ 
8. ครชูั้น ป.6 สามารถ
วิเคราะห์และสร้างข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบของ สทศ.
ได้ 
 

 
5. ครทูุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 
6. ครูชั้น ป.6 ทุกคนได้สอนติว
นักเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 
7. ครชูั้น ป.6 ทุกคนสามารถสอน
ติวตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
 
8.ครูชั้นป.6 ทุกคนสามารถ
วิเคราะห์และสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

 
4. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
5. วิเคราะห์แนวข้อสอบ 
O-NET และน า ไปใช้สอน
นักเรียนให้ครบทุกรูปแบบ 
6. จัดกิจกรรมติวเตอร์ 
ตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
ในชั้นเรียน ก าหนด
กิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
7. ครูผู้รับผิดชอบใน
โรงเรียนทุกคนร่วมกัน
สร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 
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ยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงกำร/กิจกรรม 

 

ด้ำนโรงเรียน 
9. ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูทุกคน
ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด ของแต่ละกลุ่มสาระ
วิชา 
10. ผู้บริหารโรงเรียนให้
ค าแนะน าและก าลังใจแก่ครู
และนักเรียนในการ
ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 
9.  ครูทุกคนได้รับการสนับสนุน
และส่งเสริมเป็นอย่างดีจาก
ผู้บริหาร จึงท าให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
10. ครูและนักเรียนมีก าลังใจที่ดี
ในการเรียนการสอนและการสอบ 

 
8. ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบ PRE- O-NET /O-
NET ไปใช้ในสถานศึกษา 
การน าข้อสอบ PRE- O-
NET /O-NET ไปใช้ในชั้น
เรียน ติดตามผลการ
ท างานของครูผู้รับผิดชอบ
ทุกระยะอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ รำยวิชำภำษำอังกฤษ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
 

ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

1 กิจกรรมติวเข้มโอ
เน็ต 

ด าเนินการติวเข้ม
นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

การสอบ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 24คน 

ข้อสอบ
โอเน็ต
ย้อนหลังปี
ต่าง ๆ 

- 

2 กิจกรรมท่อง
ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

ก าหนดค าศัพท์ให้
นักเรียนวันละ 5 ค า
โดยมอบหมายให้
นักเรียนไปฝึกท่องที่
บ้าน แล้วน ามาสอบ
ท่องให้คุณครูฟังในวัน
ถัดไป 

ความถูกต้องใน
การท่องค าศัพท์ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 24คน 

บัญชีค าศัพท์
พ้ืนฐาน
ส าหรับ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

360 บาท 

3 แบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 

ให้นักเรียนท าแบบฝึก
ทักษะและแบบทสอบ
เพ่ิมเติมจากการเรียน
ในชั้นเรียนเพื่อเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจที่
คงทนให้แก่นักเรียน 

ความถูกต้องของ
แบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 24คน 

แบบฝึก
ทักษะใน
รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- 

4 - จัดการแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ
ภายในโรงเรียน 
 - Spelling Bee 
 - Handwriting 
  - Open 
dictionary 
  -Quiz 

นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะต่างๆของ
ทางโรงเรียนจัดขึ้น 
 
 
 

ความถูกต้องตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละรายการ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 
6 จ านวน 24คน
และนักเรียนชั้น
อ่ืนๆ 
 
 
 

แบบทดสอบ
แต่ละรายการ 

- 

5 ติวเข้มเฉพาะ
นักเรียนที่มีผลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
และปานกลาง 

จัดติวเข้มส าหรับ
นักเรียนที่ผลการเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีและปาน
กลาง  โดยเลือกเนื้อหา
ทีล่ึก  หลากหลายกว่า
นักเรียนที่มีผลการเรียน
อยู่ในเกณฑ์อ่ืน ๆ 

การสอบ 11 -ข้อสอบ
โอเน็ต
ย้อนหลังปี
ต่าง ๆ 
- ข้อสอบ
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

- 
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ที ่
ชื่อโครงกำร/

กิจกรรม 
กิจกรรมด ำเนินกำร วัดและประเมินผล 

กลุ่มเป้ำหมำย 
(จ ำนวนคน) 

สื่อ/อุปกรณ์ งบประมำณ 

6 ติวเข้มเฉพาะ
นักเรียนที่มผีลการ
เรียนอยู่ในเกณฑ์ 
อ่อน 

จัดติวเข้มส าหรับ
นักเรียนที่ผลการเรียน
อยู่ในเกณฑ์อ่อน  โดย
เริ่มเนื้อหาที่เป็น
พ้ืนฐาน แล้วค่อยเพ่ิม
ระดับความยากข้ึนไป
เรื่อย ๆ 

การสอบ 13 - ข้อสอบ
โอเน็ต
ย้อนหลังปี
ต่าง ๆ 
- ข้อสอบ
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
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ส่วนที่ 3 
เป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 
 
 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุง  ในปีการศึกษา  2560   ได้ตั้งเป้าหมาย ผล
กำรประเมิน ระดับชำติไว้ดังนี้   เพ่ือเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 
 

    เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุงในปีการศึกษา  2560  ได้ตั้งเป้าหมาย ผล
กำรประเมินกำรอ่ำนได้-เขียนได้  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ปีกำรศึกษำ 

2559 

เป้ำหมำย  
ระดับ 

กำรพัฒนำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปีกำรศึกษำ           

2560 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  
(+5) 

ด้านการอ่านได้ 81.25 85.31 4.06 - นางสับเปียะ  ละใบเด็น 
ด้านการเขียนได้ 73.33 76.99 3.66 -  
 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  2 
 

 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุง  ในปีการศึกษา  2560  ได้ตั้งเป้าหมาย 
ผลทดสอบ ข้อสอบกลำง  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ปีกำรศึกษำ 

2559 

เป้ำหมำย  
ระดับ 

กำรพัฒนำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปีกำรศึกษำ           

2560 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  
(+10) 

ภาษาไทย 35.33 38.86 3.53 - นายสุรัตน์  ปัจฉิมศิริ 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 

 

 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุง  ในปีการศึกษา  2560   ได้ตั้งเป้าหมาย 
ผลทดสอบ NT  ไว้ดังนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ปีกำรศึกษำ 

2559 

เป้ำหมำย  
ระดับ 

กำรพัฒนำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปีกำรศึกษำ           

2560 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  
(+5) 

ความสามารถด้านภาษา 55.46 58.23 2.77  นางราภรณ์  มนัสวิน   
ความสามารถด้านค านวณ 40.16 42.16 2.00 ต้องปรับปรุง 
ความสามารถด้านเหตุผล 60.00 63.00 3.00  
 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 
 

 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุงในปีการศึกษา  2560  ได้ตั้งเป้าหมาย 
ผลทดสอบ ข้อสอบกลำง  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ปีกำรศึกษำ 

2559 

เป้ำหมำย  
ระดับ 

กำรพัฒนำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปีกำรศึกษำ           

2560 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  
(+5) 

ภาษาไทย 42.20 44.31 2.11 - นายครรชิต  เอกจิตต์ 
คณิตศาสตร์ 38.23 40.14 1.91 เร่งปรับปรุง นางสาวรุสนี  หลงหัน   
วิทยาศาสตร์ 45.58 47.86 2.28 - นายณัฐวุฒิ  บุญเหม 
 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5 
 

 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุง  ในปีการศึกษา  2560  ได้ตั้งเป้าหมาย 
ผลทดสอบ ข้อสอบกลำง  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
ปีกำรศึกษำ 

2559 

เป้ำหมำย  
ระดับ 

กำรพัฒนำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ปีกำรศึกษำ           

2560 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ  
(+5) 

ภาษาไทย 44.00 46.20 2.20 - นายครรชิต  เอกจิตต์ 
คณิตศาสตร์ 29.15 30.61 1.46 ปรับปรุงเร่งด่วน นางสาวรุสนี   หลงหัน 
วิทยาศาสตร์ 48.54 50.72 2.18 - นายณัฐวุฒิ  บุญเหม 
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ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 
 

   เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านฉลุงในปีการศึกษา  2560   ได้ตั้งเป้าหมาย  
ผลทดสอบ O-net   ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

 

เป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทย 
 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน
ที ่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  2559 

เป้ำหมำย ปีกำรศึกษำ 
2560 

ผู้รับผิดชอบ 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ (+5) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภำษำไทย      นายครรชิต  เอกจิตต์ 
ชั้น ป. 6  45.73 52.98 48.01 2.28  
  ท.1.1 40.63 48.53 42.66 2.03  
  ท 2.1 46.69 55.36 49.02 2.33  
  ท 3.1 65.00 71.35 68.25 3.25  
  ท 4.1 42.50 48.07 44.62 2.12  
  ท 5.1 41.25 48.62 43.31 2.06 ปรับปรุงเร่งด่วน 
 

เป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
  

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน
ที ่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  2559 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 

2560 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ (+5) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
คณิตศำสตร ์      นางสาวรุสนี หลงหัน 
ชั้น ป. 6  37.72 40.47 39.61 1.89  
 ค 1.1 71.88 64.65 75.47 3.59  
  ค 1.2 31.25 45.71 32.81 1.56  
  ค1.3 12.50 52.76 13.13 0.63  
  ค 1.4 12.50 17.02 13.13 0.63  
 ค 2.1 31.25 39.55 32.81 1.56  
  ค 2.2 17.50 29.44 18.38 0.88  
  ค 3.1 12.50 25.03 13.13 0.63  
 ค 3.2 43.75 63.38 45.94 2.19  
 ค 4.1 00.00 5.62 0 0 ปรับปรุงเร่งด่วน 
 ค 4.2 12.50 30.93 13.13 0.63  
 ค 5.1 87.50 88.64 91.88 4.38  
 ค 5.2 37.50 55.83 39.38 1.88  
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เป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ 
 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน
ที ่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  2559 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 

2560 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ (+5) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
วิทยำศำสตร์      นายณัฐวุฒิ บุญเหม 
ชั้น ป. 6  41.56 41.22 43.63 2.07  
  ว 1.1 25.00 33.87 26.25 1.25 ปรับปรุงเร่งด่วน 
  ว 1.2 34.38 34.45 36.10 1.72  
  ว 2.1 62.50 26.19 65.63 3.13  
  ว 2.2 39.38 37.42 41.35 1.97  
 ว 3.1 50.78 40.66 53.32 2.54  
 ว 3.2 43.75 35.38 45.94 2.19  
 ว 4.1 32.81 35.63 34.45 1.64  
 ว 4.2 25.00 34.84 26.25 1.25 ปรับปรุงเร่งด่วน 
 ว 5.1 54.69 60.85 57.42 2.73  
 ว 6.1 27.08 34.24 28.43 1.35  
 ว 7.1 64.58 63.20 67.81 3.23  
 
 

เป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำอังกฤษ 
 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

มำตรฐำน
ที ่

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ  2559 

เป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 

2560 
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ(+5) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
ภำษำอังกฤษ  26.25 34.59 27.56 1.31 น.ส.บาชีร๊ะห์ มะสมัน 
ชั้น ป. 6 ต 1.1 30.47 39.61 31.99 1.52  

 ต 1.2 23.13 33.29 24.29 1.16  
 ต 1.3 25.78 33.66 27.07 1.29  

  ต 2.1 31.25 37.24 32.81 1.56  
  ต 2.2 18.75 33.23 19.69 0.94 ปรับปรุงเร่งด่วน 
 ต 3.1 25.00 28.54 26.25 1.25  
  ต 4.1 29.69 34.79 31.17 1.48  
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ภำคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนฉลุง 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านฉลุง 
ที ่ 60 / 2560 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
................................................................  

 
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ให้โรงเรียนน าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  ระดับชาติ  มาวิเคราะห์  และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ออกแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบ (ทุกชั้นเรียน) อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนคุณภาพของ
โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
ข้อที่ 1 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย ด้วยความเห็นชอบ
ของ คณะครูโรงเรียนบ้านฉลุง  ในคราวประชุมพิเศษ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ติดตาม นิเทศ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
       1.1  นายสมชัย  ขจรเจริญกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
       1.2  นางสับเปียะ  ละใบเด็น             คร ู คศ.3      รองประธานกรรมการ 
        1.3  นายครรชิต  เอกจิตต์            คร ู คศ.2    กรรมการ/เลขานุการ 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา/จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและ
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แยกเป็นระดับชั้น  ดังนี้ 
 2.1  นายสมชัย  ขจรเจริญกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 

 2.2  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1   
              นางสับเปียะ  ละใบเด็น  ครู  คศ.3   กรรมการ 
 2.3  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2     

นายสุรัตน์  ปัจฉิมศิริ  ครู  คศ.3    กรรมการ 
 2.4  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   3   

นางราภรณ์  มนัสวิน     ครู  คศ.2   กรรมการ 
  2.5  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4    
              นางสาวรุสนี  หลงหมัน  ครู    กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  บุญเหม  ครู      กรรมการ 
   นายครรชิต  เอกจิตต์  ครู  คศ.2   กรรมการ 
 2.6  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   5    
     นางสาวรุสนี  หลงหัน  ครู    กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  บุญเหม  ครู      กรรมการ 

นายครรชิต  เอกจิตต์  ครู  คศ.2   กรรมการ 
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 2.7  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6    

นางสาวรุสนี  หลงหัน  ครู    กรรมการ 
   นายณัฐวุฒิ  บุญเหม  ครู      กรรมการ 

นางสาวบาชีร๊ะห์  มะสมัน   ครู  คศ.2   กรรมการ 
นายครรชิต  เอกจิตต์  ครู  คศ.2   กรรมการ 
 

ขอให้คณะกรรมการด าเนินงาน จัดท าแผนงานพัฒนาคุณภาพ ให้แล้วเสร็จและด าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมอย่างจริงจัง หากมีอุปสรรค ปัญหา ให้รายงานฝ่ายอ านวยการทราบทันที เพื่อร่วมกัน
แก้ไขใหส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง   ณ   วันที่  2   มิถุนายน  พ.ศ.  2560 

 
 
 

                                              (นายสมชัย  ขจรเจรญิกุล) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฉลุง 
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ผลสอบ NT ปีกำรศึกษำ 2559 
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ผลสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 
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ผลสอบข้อสอบกลำง ปีกำรศึกษำ 2559 
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แบบฟอร์มกรอกคะแนนกำรสอบ ข้อสอบมำตรฐำนกลำงชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2  ปีกำรศึกษำ 2559 

โรงเรียนบ้ำนฉลุง  เครือข่ำยสันหลังมังกร  จ ำนวนนักเรียน  24  คน 

   
ที ่ ชื่อ  นำมสกุล 

คะแนนสอบ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ภำษำไทย 
1 เด็กชายธนาวุฒิ  หมีนหนาด 19 
2 เด็กชายซอลีฮีน  บาฮาซัน 25 
3 เด็กชายสูลัยก์  หลังจิ 34 
4 เด็กชายมนัส  ปาละหา 18 
5 เด็กชายอัสมิล  ฮะหมัด 18 
6 เด็กชายอาฟิซ หมัดเส็น 34 
7 เด็กชายมุสตาฟา แม๊ะจิ 30 
8 เด็กชายกิตติภัทร์  บิลังโหลด 23 
9 เด็กชายชานน  ทาลา 22 
10 เด็กชายซอบีรีน สุวามีน  24 
11 เด็กชายอานนท์  ทองหยู 33 
12 เด็กชายฮานีฟ  โกบปุเหลา 20 
13 เด็กหญิงทัตศิริ  กินตาสัน 53 
14 เด็กหญิงยุษรอ  บิลังโหลด 46 
15 เด็กหญิงกัลยา  กูดาอี 63 
16 เด็กหญิงฮุสนีห์ โส๊ะประจิน 61 
17 เด็กหญิงสุภัชชา  ขวัญเจริญ 60 
18 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวามีน 31 
19 เด็กหญิงสกุลณา  องสารา 28 
20 เด็กหญิงสิรินาฏ  ยาพระจันทร์ 18 
21 เด็กหญิงญ่าลีล  หมัดสกุล 49 
22 เด็กหญิงนุไรดา  สุบาโกย 36 
23 เด็กหญิงฮาฟีซะฮ์ ไบลากวน 39 
24 เด็กหญิงนัศเราะฮ์  แสงศิลป์ 53 
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แบบฟอร์มกรอกคะแนนกำรสอบ ข้อสอบมำตรฐำนกลำงชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4  ปีกำรศึกษำ 2559 
โรงเรียนบ้ำนฉลุง  เครือข่ำยสันหลังมังกร  จ ำนวนนักเรียน  13  คน 

      

ที ่ ชื่อ  นำมสกุล 
คะแนนสอบ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ภำษำไทย คณิตฯ วิทย์ รวมเฉลี่ย 
1 เด็กชายอานนท์  สันเหล็ม         
2 เด็กชายซายิป  กูรีกัน 44 44.5 62.5 50.33 
3 เด็กชายสุไลหมาน โกสมสุวรรณ 49 45 57.5 50.50 
4 เด็กชายพยัคฆอรุณ  ผ่องมหิงษ์ 34 21.5 50.5 35.33 
5 เด็กชายฟิรเดาร์  หลังจิ 49 57 52 52.67 
6 เด็กชายกัสหมีน แม 40 39.5 45 41.50 
7 เด็กหญิงธันยาพร  สามี 42 47.5 47 45.50 
8 เด็กหญิงณิชกานต์  ฮะหมัด 55 37.5 37 43.17 
9 เด็กหญิงจันทราภา  ทิพย์รักษ์ 35 42.5 48.5 42.00 
10 เด็กหญิงณหทัย  หมัดเส็น 46 56.75 40 47.58 
11 เด็กหญิงนุชจริยา  อาด า 54 36 42.5 44.17 
12 เด็กหญิงสุมัยย๊ะ  บุญเทียม 25.5 28.75 26.5 26.92 
13 เด็กหญิงฮุสนีดา  หมัดเส็น 33 40.5 38 37.17 
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แบบฟอร์มกรอกคะแนนกำรสอบ ข้อสอบมำตรฐำนกลำงชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  ปีกำรศึกษำ 2559 

โรงเรียนบ้ำนฉลุง  เครือข่ำยสันหลังมังกร  จ ำนวนนักเรียน  24  คน 

      

ที ่ ชื่อ  นำมสกุล 
คะแนนสอบ(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

ภำษำไทย คณิตฯ วิทย์ รวมเฉลี่ย 
1 เด็กชายพิทักษ์   หมัดเส็น 16 15 22 17.67 
2 เด็กชายมาโซ  มะยี 37 18 40 31.67 

3 
เด็กชายอับดุลมสุตอฟา ยา
พระจันทร ์

20 28 46 31.33 

4 เด็กชายเกียรติศักดิ์  กูดาอี 42 33 34 36.33 
5 เด็กชายธีระ  สันเหล็ม         
6 เด็กชายอานัส มอลอ 36 22 48 35.33 
7 เด็กชายสืบสกุล  หมีนหนาด 20 22 30 24.00 
8 เด็กชายฟัยฏี   บิลังโหลด 35 32 27 31.33 
9 เด็กชายชากีรีน   บิลังโหลด 40 22 41 34.33 
10 เด็กชายบิลาล   มานพ 26 29 33 29.33 
11 เด็กชายปิติพัฒน์ หมัดเส็น 26 25 46 32.33 
12 เด็กชายวิศรุต หลีอาซิม 20 31 37 29.33 
13 เดก็หญิงฮาวานี  หมัดเส็น         
14 เด็กหญิงอัสนาวตี   ฮะหมัด 50 35 38 41.00 
15 เด็กหญิงมัยมูนะ  ฮะหมัด 53 24 57 44.67 
16 เด็กหญิงซุอัยมีญ์  หมั่นสัน 67 35 56 52.67 
17 เด็กหญิงอาบีเบาะ  เพ็ญสะอารี 49 33 55 45.67 
18 เด็กหญิงสุนิตา  กะโด 46 38 32 38.67 
19 เด็กหญิงอัสนีดา  ยีละงู         
20 เด็กหญิงทัศนีญา  วัฒนะ 26 23 40 29.67 
21 เด็กหญิงมุรณีย์  ยังยืน 55 26 51 44.00 
22 เด็กหญิงนูรีชัมส์  หลีวัง 56 32 42 43.33 
23 เด็กหญิงซัมรียะห์ เจ๊ะฮะ         
24 เด็กหญิงสาฟีย๊ะ ไบลากวน 39 24 34 32.33 
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แบบรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำนเขียนภำษำไทย นักเรียน ชั้น ป. 1-6 
โรงเรียน บ้านฉลุง  อ ำเภอ เมืองสตูล 

รำยงำนครั้งที่ 3  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
         ค ำชี้แจง  โปรดกรอกจ านวนนักเรียน แยกตามผลคะแนนจากการประเมินการอ่าน และการเขียน ตามแบบสรุปข้อมูล ต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 

ที ่

 
 
 
 
 

ชั้น 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน  (นับเฉพาะเด็กปกติ) 
การอ่าน (นับเฉพาะเด็กปกติ) การเขียน (นับเฉพาะเด็กปกติ) 

ปก
ติ+

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ 

บก
พร

่อง
ทา

งก
าร

เรีย
นร

ู้ (ถ
้ามี

) 

ดีเ
ยี่ย

ม 
(ค

น)
 

ดีม
าก

(ค
น)

 

ดี 
(ค

น)
 

พอ
ใช

้ (ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
 (ค

น)
 

ปร
ับป

รุง
เร่ง

ด่ว
น 

(ค
น)

 

อ่า
นไ

ม่ไ
ด้ 

(ค
น)

 

รว
มก

ำร
อ่ำ

น 
(ค

น)
 

ดีเ
ยี่ย

ม 
(ค

น)
 

ดีม
าก

 (ค
น)

 

ดี 
 (ค

น)
 

พอ
ใช

้ (ค
น)

 

ปร
ับป

รุง
 (ค

น)
 

ปร
ับป

รุง
เร่ง

ด่ว
น 

(ค
น)

 

เข
ียน

ไม
่ได

้ (ค
น)

 

รว
มก

ำร
เข

ียน
 (ค

น)
 

1 ป.1 15 - 11 1 1 1 - 1 - 15 9 1 1 1 2 1 - 15 
2 ป.2 20 2 13 - 3 1 1 - - 18 4 2 8 3 - 1 - 18 
3 ป.3 23 4 18 1 - - - - - 19 9 5 2 1 2 - - 19 
4 ป.4 12 - 12 - - - - - - 12 8 3 1 - - - - 12 
5 ป.5 20 2 17 1 - - - - - 18 - - - 10 8 - - 18 
6 ป.6 15 1 14 - - - - - - 14 1 1 2 5 4 1 - 14 
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนบ้ำนฉลุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ค ำน ำ  
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน  ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ตลอดปีการศึกษา  2560   ซึ่งโรงเรียนบ้านฉลุง 
ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจัยต่าง ๆ น ามาท าข้อมูลใช้เป็นแนวทางพัฒนาด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ขอขอบคุณ คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่านที่รว่มด าเนินการ 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 

             โรงเรียนบ้ำนฉลุง 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 สภาพปัจจุบัน 1 
 ข้อมูลสภาพทั่วไป 1 
 ข้อมูลด้านการบริหาร 1 
 ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 2 
 ปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 4 
 ภารกิจโรงเรียน 6 

ส่วนที่ 2 แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำ 7 
 แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   7 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 8 
 ประถมศึกษาปีที่  1 9 
 ประถมศึกษาปีที่  2 

ประถมศึกษาปีที่  3 
ความสามารถด้านภาษา 
ความสามารถด้านการคิดค านวณ 
ความสามารถด้านเหตุผล 
ประถมศึกษาปีที่  4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประถมศึกษาปีที่  5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประถมศึกษาปีที่  6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

12 
19 
20 
25 
30 
37 
38 
44 
50 
57 
58 
63 
69 
76 
77 
83 
89 
97 

ส่วนที่ 3 เป้ำหมำยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 103 
ภำคผนวก  107 

 - ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2560  
 - ผลการทดสอบ NT, O-NET  ปีการศึกษา 2559 

- ผลสอบข้อสอบกลาง  ปีการศึกษา 2559 
- ผลการประเมินการอ่านได้-เขียนได้  ปีการศึกษา 2559 

 

 


