
แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
( พ.ศ. 25๖๐) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ�านตะโละใส 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  



คํานํา 
 

 แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของโรงเรยีนบ$านตะโละใส จัดทาํข้ึนเพื่อ
เป.นการวิเคราะห2ถึงป4ญหาซ่ึงอันเป.นเหตุป4จจัยที่มีผลต8อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
เพื่อเป.นแนวทางในการวิเคราะห2ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่เช่ือมโยงสู8การทําแผน
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิให$ดีข้ึน ซ่ึงเอกสารดังกล8าวประกอบด$วย สภาพป4จจุบันและป4ญหา  
แนวทางการวิเคราะห2  วัตถุประสงค2ของการจัดทําแผน  ผลการดําเนินงานด$าน
มาตรฐาน   และแนวทางการดําเนินงาน  ซ่ึงคณะผู$จัดทาํ ได$ทาํการวิเคราะห2
สถานภาพ ป4จจัยต8างๆ นํามาทาํข$อมลู ใช$เป.นแนวทางในการดําเนินการนํามาจัดทาํ
แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของโรงเรยีนบ$านตะโละใส  เพือ่ให$บรรลุผล
สําเร็จ ตามแผนงานที่กําหนด   
  
 
 
         คณะผู$จัดทํา 



สารบัญ 
 
เรื่อง           หน$า 
คํานํา 
สารบัญ 
ส8วนที่ 1  บทนํา                                         ๑       
ส8วนที่ 2  แนวคิดและแนวทางในการพฒันา                ๓       
ส8วนที่ 3  แนวทางการดําเนินงาน                                    ๕ 
        
ภาคผนวก               
  
 



ส*วนท่ี 1 
บทนํา 

 
สภาพป.จจุบัน 

โรงเรียนบ$านตะโละใส ต้ังอยู8หมู8ท่ี ๔  ตําบลปากน้ํา  อําเภอละงู  จังหวัดสตูล   มีเนื้อท่ีประมาณ  
2 ไร8 3 งาน ได$เริ่มก8อต้ังเม่ือ  พ.ศ. 2483  โดยมีนายวิวัฒน2  สันติกุล  อดีตครูใหญ8  และนายกราย  ชูสกุล  
ซ่ึงเป.นอดีตกํานันตําบลปากน้ํา  ได$ชักชวนราษฎรหมู8ท่ี 4 และหมู8ท่ี 6 ตําบลปากน้ํา  ได$ร8วมกันสละเงินซ้ือ
ท่ีดินจํานวน  2 ไร8 3 งาน ในราคา 500 บาท  จากนายสบู  หมีนหวัง เปNดทํา  
การสอนชั้นประถมศึกษาปOท่ี  1  ถึงชั้นระดับประถมศึกษาชั้นปOท่ี ๖ 

ป4จจุบันโรงเรียนได$จัดการศึกษาต้ังแต8ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาชั้นปOท่ี 1 ถึงชั้น
ระดับประถมศึกษาชั้นปOท่ี ๖ มีนักเรียนจํานวนท้ังหมด ๔๕๙  คน   ข$าราชการครู  ๑๘  คน  

ข�อมูลจํานวนนักเรียนในป.จจุบัน    

ตารางแสดงจํานวนนักเรียนแต*ละระดับช้ัน  ป3การศึกษา   25๖๐ 
 

 
ระดับช้ัน 

 

 
จํานวนห�องเรียน 

จํานวนนักเรียน  
ซํ้าช้ัน(คน) 

อัตราการ 
ซํ้าช้ัน(คน) ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๒/๑ 1 18 16 34   
อนุบาล ๒/๒ 1 17 17 34   
อนุบาล ๓/1 1 17 16 33   
อนุบาล ๓/2 1 16 16 32   

ป.1/1 1 12 13 25   
ป.1/2 1 14 14 28   
ป.2/1 1 13 17 30   
ป.2/2 1 14 14 28   
ป.3/1 1 12 12 24   
ป.3/2 1 8 15 23   
ป.4/๑ 1 12 14 26   
ป.๔/๒ 1 14 13 27   
ป.๕/๑ 1 19 17 36   
ป.๕/๒ 1 18 16 34   
ป.๖/๑ 1 9 13 22   
ป๖/๒ 1 10 14 24   

รวม 223 237 460   
 
 
 

๑ 



ภารกิจของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนบ$านตะโละใส มีภารกิจในการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

1. การจัดการศึกษาปฐมวัย กําหนดให$มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป.นการเฉพาะ มีจุดมุ8งหมายเพ่ือ 
เป.นการเสริมสร$างพัฒนาการและเตรียมผู$เรียนให$มีความพร$อมในการเข$าเรียนชั้นประถมศึกษาปOท่ี 1 

2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป.นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช 2551   
ผลการดําเนินงาน 
 

1. ด$านปริมาณ 
1.1  การเกณฑ2เด็กเข$าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ2เด็กในพ้ืนท่ีบริการเข$าเรียนได$ ร$อยละ 

100 อัตราการออกกลางคันไม8มี 
1.2  นักเรียนท่ีจบช8วงชั้นท่ี 2 เข$าศึกษาต8อทุกคน เป.นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษา 

2542 
2. ด$านคุณภาพ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต้ังแต8ชั้นประถมศึกษาปOท่ี 1-6 อยู8ในระดับดี 
2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู$ ทางโรงเรียนได$ดําเนินการส8งเสริมสนับสนุนให$ครูนํา 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู$ท่ีหลากหลาย โดยเน$นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู$ด$วย
ตนเอง เรียนรู$ด$วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู$ร8วมกัน โดยเน$นผู$เรียนเป.นสําคัญ 

 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



ส*วนท่ี 2 
แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 

 
แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา สถานศึกษา : 
Empowerment  Approach Empowerment  Evaluation ของ David  Fetterman (1993)เป.น
แนวคิดในการพัฒนาท่ีมุ8งหวังให$องค2กรหรือบุคลากรในองค2กรสามารถชี้นําตนเอง  (Self – Directing) ท่ีจะ
ช8วยให$โรงเรียนเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ในอนาคต  โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในรูปแบบของโมเดล ดังนี้ 
 
ข้ันตอนของการขับเคลื่อนโมเดล 
            

การวิเคราะหKผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
 

การวิเคราะห2ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนประจําปOการศึกษา 255๙  เพ่ือจัดทําแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที" #  (NT)            

ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบา้นตะโละใส 

2.2.1  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที" #  (NT)                

ปีการศึกษา  2559  ระดบัเขตพื�นที"การศึกษา (ปรนยั)  
 

ด$าน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 
โรงเรียน ประเทศ 

ด$านภาษา 55.86 51.00 
ด$านคํานวณ 29.66 36.99 
ด$านเหตุผล 54.16 53.38 
ค*าเฉล่ีย 46.56 47.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปOการศึกษา 255๙  โรงเรียนบ$าน
ตะโละใส ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ปOการศึกษา 255๙ ชั้นประถมศึกษา 
ปOท่ี 6 โรงเรียนบ$านตะโละใส 

รายวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ส8วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 77.5 31.0 57.51 52.98 10.72 
สังคมศึกษา 70.00 32.50 53.52 46.68 7.71 
ภาษาอังกฤษ 55.00 17.50 35.51 34.59 8.86 
คณิตศาสตร2 100.00 20.00 47.61 40.47 17.92 
วิทยาศาสตร2 85.00 29.00 49.26 41.22 11.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



ส*วนท่ี 3 
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
   เปNาหมายการการทดสอบความสามารถระดับชาติ(NT)ของโรงเรียนบ�านตะโละใส ป3การศึกษา25๖๐ 
 

ด$าน คะแนนเฉลี่ย เปtาหมายเพ่ิมข้ึน๕% (คะแนนเฉลี่ย) 
25๕๙ 2560 

ด$านภาษา ๕๕.๘๖ ๕๘.๖๖ 
ด$านคํานวณ ๒๙.๖๖ ๓๑.๑๖ 
ด$านเหตุผล ๕๔.๑๖ ๕๖.๘๖ 
ค*าเฉล่ีย ๔๖.๕๖ ๔๘.๘๙ 
 
 
   เปNาหมายการสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ของโรงเรียนบ�านตะโละใส ป3การศึกษา  25๖๐ 
 

กลุ8มสาระรายวิชา คะแนนเฉลี่ย เปtาหมายเพ่ิมข้ึน๕%  (คะแนนเฉลี่ย) 
25๕๙ 2560 

ภาษาไทย ๕๗.๕๑ ๖๐.๐๐ 
คณิตศาสตร2 ๔๗.๖๑ ๕๐.๐๐ 
วิทยาศาสตร2 ๔๙.๒๖ ๕๒.๐๐ 
สังคมศึกษา ๕๒.๕๒ ๕๕.๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕.๕๑ ๓๗.๐๐ 
ค*าเฉล่ีย ๔๘.๖๘๒ ๕๐.๘๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 



แนวทางการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบของโรงเรียนบ�านตะโละใส    
1. การดําเนินการพัฒนาคณุภาพระดับอนุบาล 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคK กรอบการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เกณฑKชี้วัด
ความสําเร็จ 

กิจกรรมอาเซียน 
เพื่อพัฒนาความพร�อม

ด�านภาษา 
บูรณาการตามหน*วยสาระการเรียน 

ภาษาอังกฤษ และภาษามาลายู 
ตลอดป3การศึกษา 

นักเรียนสื่อสาร
ทักทายและจดจํา
คําศัพทKที่ใช�ใน

ชีวิตประจําวันได� 

กิจกรรมแม*เล*าให�ฟ.ง 
เพื่อให�นักเรียนรู�จัก
พยัญชนะไทย สระ 

เรียนรู�จากคํากลอน  นิทานก*อนนอน ตลอดป3การศึกษา 

นักเรียนรู�จัก
พยัญชนะไทย ก-ฮ 

สระที่กําหนดได� ร�อย
ร�อยละ 80  

การสร�างภูมิคุ�มกันยาเสพติด
ให�เด็กปฐมวัย (EF) 

เพื่อฝ_กทักษะการพูด 
อ*าน เขียน 

ครูเล*าและอ*านให�เด็กฟ.ง ตลอดป3การศึกษา 
นักเรียนมีพัฒนาการ

ด�านการพูด อ*าน 
เขียน ร�อยละ 80  

บ�านนักวิทยาศาสตรKน�อย 

เพื่อส*งเสริมกระบวนการ
เรียนรู�และพัฒนาการที่
คลอบคลุมในการจัด

ประสบการณKให�กับเด็ก 

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตรKพัฒนากระบวน 
การคิดอย*างมีวิจารณญาณ 

ตลอดป3การศึกษา 

นักเรียนในระดับ
ก*อนประถมศึกษาทุก

คนได�รับการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู�บูรณาการสะ

เต็มศึกษา 
 
 
 



๒.การดําเนินการพัฒนาคุณภาพระดับประถมศึกษา 
 

๒.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาป3ที่ ๑-๓ 
  

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคK กรอบการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เกณฑKชี้วัด
ความสําเร็จ 

ระดับชั้น ป.๑ 
๑.กิจกรรมอ*านให�แม*ฟ.ง 
 
 
๒.กิจกรรมสอนซ*อมเสริม 
ภาษาไทย 
 
๓.กิจกรรมสอนซ*อมเสริม
เฉพาะนักเรียนอ*านไม*ออก 
 

เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�
สามารถอ*านออกเขียนได�

ภายใน ๑ ป3 

 
นักเรียนอ*านหนังสือให�แม*ฟ.งทุกวัน ผู�ปกครอง
ประเมินการอ*านในแบบบันทึกการอ*าน 
 
ภาษาไทยวันละคํา 
 
 
สอนซ*อมเสริมเฉพาะนักเรียนอ*านไม*ออกหลัง
เลิกเรียนทุกวัน 
 

ตลอดป3การศึกษา 
 
 

ตลอดป3การศึกษา 
(08.15-08.30 น) 

 
ตลอดป3การศึกษา 

(15.30-16.30 น) 

นักเรียนชั้น ป.๑ ทุก
คนสามารถอ*านออก
เขียนได�ภายใน ๑ ป3 

ระดับชั้น ป.๒ 
๑.กิจกรรมอ*านให�แม*ฟ.ง 
 
๒.กิจกรรมสอนซ*อมเสริม 
ภาษาไทย-คณิตศาสตรK 
 
๓.ทักษะการคิดวิเคราะหK/
คํานวณ 

เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�
สามารถอ*านคล*อง เขียน
คล*อง และคิดเลขเป̀น 

 

ให�นักเรียนอ*านหนังสือให�แม*ฟ.งทุกวัน ผู�ปกครอง
ประเมินการอ*านในแบบบันทึกการอ*าน 
ภาษาไทยวันละคํา คิดเลขเรว็ 
 
 
 

ตลอดป3การศึกษา 
 

ตลอดป3การศึกษา 
(08.15-08.30 น) 

 
 
 
 
 

นักเรียนร�อยละ 80
สามารถอ*านคล*อง 
เขียนคล*อง และคิด
เลขเป̀น  
 



ระดับชั้น ป.๓ 
๑.กิจกรรมอ*านให�แม*ฟ.ง 
 
๒.กิจกรรมสอนซ*อมเสริม 
ภาษาไทย-คณิตศาสตรK 
 
๓.กิจกรรมติว NT 
 
๔.ทักษะการคิดวิเคราะหK/
คํานวณ 
 

 
เพื่อพัฒนาผู�เรียนให�
สามารถอ*านคล*อง 

เขียนคล*อง และคิดเลข
เป̀น 

 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
 
 

 
ให�นักเรียนอ*านหนังสือให�แม*ฟ.งทุกวัน ผู�ปกครอง
ประเมินการอ*านในแบบบันทึกการอ*าน 
ภาษาไทยวันละคํา คิดเลขเรว็ 
 
 
ติว NT ฝ_กทําข�อสอบ 
 
 
 

 
ตลอดป3การศึกษา 

 
ตลอดป3การศึกษา 

(08.15-08.30 น) 
 

ภาคเรียนที่ ๒ 
 
 
 

 
นักเรียนร�อยละ 80
สามารถอ*านคล*อง 
เขียนคล*อง และคิด
เลขเป̀น 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นร�อยละ 
๕ 
 

ระดับชั้น ป.๑-3 
๑.กิจกรรมค*ายวิชาการ ๘ 
กลุ*มสาระ 
 
๒.The Star ค�นคว�าหาดาว
เด*น 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาผู�เรียนตาม
ศักยภาพ 

 
เพื่อให�นักเรียนมี

ความสามารถด�านการ
อ*านคิดวิเคราะหK 

 
 
 

แต*ละกลุ*มสาระจัดกิจกรรม ๑ กิจกรรมให�
นักเรียนเข�าร*วมกิจกรรมตามฐาน 
 
ค�นหานักเรียนที่มีความสามารถด�านการอ*าน คิด 
วิเคราะหK ระดับห�องเรียน/ชั้นเรียน 
 
 
 
 

ภาคเรียนที่ ๒ เดือน
มกราคม 

 
ตลอดป3การศึกษา 

 
 
 
 
 

นักเรียนทุกคนเข�า
ร*วมกิจกรรม 
 
นักเรียนทุกคนมีนิสัย
รักการอ*าน 
 
นักเรียนร�อยละ 80 
มีทักษะการคิด
วิเคราะหK 

STEM Education 

เพื่อให�นักเรียนได�ฝ_ก
ทักษะการคิดวิเคราะหK 
อย*างมีเหตุมีผลมีเจตคติ

ที่ดีต*อการเรียน 

นักเรียนได�เรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู� 

ตลอดป3การศึกษา 
 

นักเรียนทุกคนมีมี
ทักษะการคิด
วิเคราะหKมีเจตคติที่ดี
ต*อการเรียน 



๒.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาป3ที่ 4-6 
 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคK กรอบการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เกณฑKชี้วัด
ความสําเร็จ 

๑.กิจกรรมเขียนให�แม*อ*าน เพื่อให$ผู$เรียนได$ฝwกทักษะ
การเขียน และเขียนได$

คล8อง 

ให�นักเรียนเขียนเรื่องให�แม*อ*านสัปดาหKละ ๑ 
เรื่อง 
 

ตลอดป3การศึกษา 
 

นักเรียนร�อยละ 80
สามารถเขียนคล*อง 
 

๒.กิจกรรมสอนซ*อมเสริม 
ภาษาไทย-คณิตศาสตรK 
 

เขียนคล*อง และคิดเลข
เป̀น 

 

ภาษาไทยวันละคํา คิดเลขเรว็ 
 

ตลอดป3การศึกษา 
(08.15-08.30 

น) 
 

เขียนคล*อง และคิด
เลขเป̀น 
 

๓.กิจกรรมติว O-NET ป.๖  เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติให$สูงขึ้น 

ฝwกทําแบบทดสอบ เดือนพฤศจิกายน-
มกราคม 

นักเรียนทุกคนมีความรู$ 
ความสามารถในแต8ละ
วิชาเพิ่มขึ้น 
 

๔.กิจกรรมสอนเสริม ป.4-5 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ฝwกทําข$อสอบ เดือนมกราคม นักรียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
 

๕ ค*ายภาษาอังกฤษ เพื่อให$นักเรียนมีเจตคติที่
ดีต8อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

ให$นักเรียนชั้นป.๔-๖ เกิดความสนุกและอยากจะ
เรียนรู$ภาภาอังกฤษมากขึ้น 

เดือนกันยายน นักเรียนชั้นป.4-5ทุก
คนเข�าร*วมกิจกรรม
และเจตคติที่ดีต8อการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคK กรอบการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เกณฑKชี้วัด
ความสําเร็จ 

๖..กิจกรรมอาเซียน เพื่อฝwกทักษะการสื่อาร
เป.นภาษาอังกฤษ 

ทักทาย แนะนําตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
เป.นภาษาอังกฤษ  

ตลอดปOการศึกษา นักเรียนทุกคนมี
พัฒนาการด$านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

๗.กิจกรรมค*ายวิชาการ ๘
กลุ*มสาระ 

เพื่อพัฒนาผู�เรียนตาม
ศักยภาพ 

แต*ละกลุ*มสาระจัดกิจกรรม ๑ กิจกรรมให�
นักเรียนเข�าร*วมกิจกรรมตามฐาน 

ภาคเรียนที่ ๒ 
เดือนมกราคม 

นักเรียนทุกคนเข�าร*วม
กิจกรรม 
 

๘.The Star ค�นคว�าหาดาว
เด*น 
 

เพื่อให�นักเรียนมี
ความสามารถด�านการ

อ*านคิดวิเคราะหK 
 

ค�นหานักเรียนที่มีความสามารถด�านการอ*าน คิด 
วิเคราะหK ระดับห�องเรียน/ชั้นเรียน 
 

ตลอดป3การศึกษา 
 

นักเรียนทุกคนมีนิสัย
รักการอ*าน 
นักเรียนร�อยละ 80 มี
ทักษะการคิดวิเคราะหK 

๙.กิจกรรมสร�างแรงจูงใจ 
เพื่อให�นักเรียนมีความ
ตั้งใจในการเรียน มีเจต

คติที่ดีต*อการเรียน 

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET เต็ม 100 % ได�รับ
รางวัลวิชาละ 1000 บาท 
 
นักเรียนที่มีคะแนน O-NET ในแต*ละวิชาสูงกว*า 
๕0 % ได�รับรางวัลตามคะแนนที่ได�  

เดือนมีนาคม 

นักเรียน ป.๖ ทุกคนที่
มีผลคะแนน  
O-NET ในแต*ละวิชา
สูงกว*า 50 % 

๑๐.กิจกรรม ต.ส.วิชาการ 

เพื่อให�นักเรียนได�เข�าร*วม
แข*งขันทางวิชาการ 

การแข*งทางวิชาการในระดับโรงเรียน 
เดือนกุมภาพันธK-

มีนาคม 

ตัวแทนแต*ละ
ระดับชั้นเข�าร*วม
กิจกรรมทางวิชาการ
ไดรับเกียรติบัตร
เหรียญทอง เหรียญ
เงิน เหรียญทองแดง 
 



งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคK กรอบการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

เกณฑKชี้วัด
ความสําเร็จ 

๑๑.STEM Education 
เพื่อให�นักเรียนได�ฝ_ก

ทักษะการคิดวิเคราะหK 
อย*างมีเหตุมีผลมีเจตคติ

ที่ดีต*อการเรียน 

นักเรียนได�เรียนในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู� 

ตลอดป3การศึกษา 
 

นักเรียนทุกคนมีมี
ทักษะการคิดวิเคราะหK
มีเจตคติที่ดีต*อการ
เรียน 
   



๓.การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารของโรงเรียน 
 
๓.๑ วัตถุประสงค2 
 ๑.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู$ ผลการสอบ NT (ป.๓) และ O-NET (ป.๖) ให$มีค8าเฉลี่ย
สูงกว8าระดับประเทศร$อยละ ๕ ต8อปO 
 ๒.เพ่ือพัฒนากระบวนเรียนรู$ของผู$เรียนให$มีความต8อเนื่องและยั่งยืน 
 
๓.๒ กิจกรรม/วิธีการ/ข้ันตอนสําคัญ 
 กรอบแนวคิดกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช$วงจรคุณภาพ PDCA สู8กลยุทธ2การพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT (ป.๓) และ O-NET (ป.๖) ของโรงเรียนตะโละใส มีแนวดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันท่ี ๑ ข้ันวางแผน (P=Plan) 
  ๑.ผู$บริหารวางแผนงาน โดยศึกษาจากบริบทของสถานศึกษาเป.นท่ีตั้ง 
  ๒.ประชุมครูเพ่ือวางแผนการทํางานโดยศึกษาจากบริบทต8างๆแล$วลงสู8แผนกลยุทธ2ของ
สถานศึกษา 
   ๒.๑ กําหนดวิสัยทัศน2 พันธกิจ ปรัชญาโรงเรียนให$มีความสอดคล$องสัมพันธ2กัน 
   ๒.๒ วางแผนกลยุทธ2สถานศึกษาให$ตอบสนองต8อความต$องการของโรงเรียนและ
ชุมชน 
 
 ข้ันท่ี ๒ ข้ันปฏิบัติการ (D=Do) 
  ๑.วิเคราะห2ผู$เรียน 
  ๒.วิเคราะห2ตัวชี้วัดของข$อสอบ 
  ๓.วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนําเนื้อหา ตัวชี้วัด การจัดวางตัวบุคคลท่ี
เหมาะสม มาช8วยกันวางแผนและสรุปผลสู8การปฎิบัติการประชุมวางแผนท่ีจริงจัง จริงใจ ชัดเจน 
  ๔.ประชุมคณะครูบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือมอบแนวนโยบายในการจัดการศึกษาและเน$นย้ํา
ให$ครูทุกท8านมีความต้ังใจในการพัฒนาผู$เรียน ต้ังแต8ระดับอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปO}ท่ี ๖  
   ๔.๑ ระดับอนุบาล เน$นการพัฒนาให$เหมาะสมตามวัย 
   ๔.๒ ป.๑-๓ เน$นให$อ8านออก เขียนได$ 
   ๔.๓ ป.๔-๖ เน$นการพัฒนาตามหลักสูตรสาระหลัก เพ่ือมุ8งการสอบ O-NET 
  ๕.ประกาศคําสั่งการปฏิบัติงาน มอบหมายให$คณะครูและบุคลากรทุกท8าน 
  ๖.จัดตารางติวในช8วงเช$า ช8วงบ8าย และตลอดภาคเรียนท่ี ๒ 
  ๗.แบ8งกลุ8มนักเรียนออกเป.น ๓ กลุ8ม อ8อน ปานกลาง เก8ง 
  ๘.สร$างข$อสอบ สอบนักเรียนเป.นระยะ และปรับกลุ8มเด็ก เพ่ือดูพัฒนาการของนักเรียน
และสร$างแรงจูงใจในการเรียนรู$ 
 

๑๒ 


