
 
 

แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
( พ.ศ.  2560 – 2562 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  



ค าน า 
 

 แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” จัดท าข้ึนเพ่ือ
เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น ซึ่งเอกสารดังกล่าว
ประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและปัญหา  แนวทางการวิเคราะห์  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  ผลการ
ด าเนินงานด้านมาตรฐาน   และแนวทางการด าเนินงาน  ซึ่งคณะผู้จัดท า ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพ 
ปัจจัยต่างๆ น ามาท าข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการน ามาจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ ตามแผนงานที่ก าหนด   
  
 
         คณะผู้จัดท า 



สารบัญ 
 
           หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  บทน า                

  -  ข้อมูลทั่วไป 
  -  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  -  ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
  -  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  -  ภารกิจของสถานศึกษา 
  -  ผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 2  แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา                      
  -  แนวคิดในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
  -  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
  -  สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 

ส่วนที่ 3  แนวทางการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                
   -  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   -  แนวทางการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
 
ภาคผนวก               
  
 



ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” (Bantungnui  “Mittrapab  49 th ” School) ตั้งอยู่ 
เลขที่  230 หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประถมศึกษาสตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์
และโทรสาร 0-7479-7080   e-mail :  tungnui_49@hotmail.co.th    Website :  
http://www.tungnui49.ac.th    เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1 – 2) และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)  มีเขตพ้ืนที่บริการ  3 หมู่บ้าน ได้แก่  
หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 9  และ หมู่ที ่11  ต าบลทุ่งนุ้ย  อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ จ านวน   74  ไร่  
3  งาน  37  ตารางวา   
 

ประวัติโดยย่อ   
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่  15  เดือน มิถุนายน พ.ศ.

2479 เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จนถึงปี พ.ศ.2512 มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย-
อเมริกา ได้มอบอาคารเรียน “มิตรภาพที่ 49”  ปีการศึกษา 2513 ได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 7 ปีการศึกษา 2535 ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา  2551  ไดร้ับการรับรองให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่  
13-15  มกราคม  2557  จากส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (สมศ.)   
 

อาณาเขตของโรงเรียน 
ทิศเหนือ จดที่ดินของเอกชน 
ทิศใต้  จดถนนสาธารณะ สายทุ่งนุ้ย-น้ าหรา 
ทิศตะวันออก จดถนนทางหลวงหมายเลข 401 
ทิศตะวันตก จดคลองบาราเกตุ 

 

ค าขวัญโรงเรียน 
วิชาการน า   กิจกรรมเด่น   เป็นประชาธิปไตย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tungnui_49@hotmail.co.th


2.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ/วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

1. นายรักชาติ  ข้างแก้ว ผอ. กศ.ม./ไทยคดีศึกษา บริหาร 
2. นางนิพา  หลงแก้ว ครู/คศ.2 กศ.บ./บรรณารักษศาสตร์ ประจ าชั้น /อ.1/1 
3. นางฝะริดา  ลัสมาน ครู/คศ.2 ค.บ./การศึกษาปฐมวัย ประจ าชั้น /อ.1/2 
4. นางเยาวเร๊าะ  สตอหลง ครู/คศ.3 ศศ.บ./พัฒนาชุมชน ประจ าชั้น /อ.2 
5. นางจินตนา  จันทรศรี ครู/คศ.3 ค.บ./การประถมศึกษา ประจ าชั้น /ป.1 
6. นายนริส  หมาดท้ิง ครู/คศ.1 ศศ.ม./เทคโนโลยีสือสารฯ ประจ าชั้น /ป.2 
7. นางยุพา  สัมพันธชิต ครู/คศ.2 ค.บ./สังคมศึกษา ประจ าชั้น /ป.3 
8. นายประดิษฐ์  จันทร์เส้ง ครู/คศ.2 ค.บ./สังคมศึกษา ประจ าชั้น /ป.4 
9. นางเสาวณยี์ ประกอบชัยชนะ ครู/คศ.2 ค.บ./นาฏศิลป์ ไทย,ศิลปะ,วิทย์/ป.5 

10. นางอัจฉรา  ศรีนคร ครู/คศ.3 ศษ.ม/การประถมศึกษา คณิต,อังกฤษ/ป.3- 5 
11. นางสาวรออัน เหมสลาหมาด ครู/คศ.2 ศษ.บ./คณิตศาสตร์ คณิต /ป.6 , ม.1-3 
12. นางนฤมล  จันทร์สว่าง ครู/คศ.2 ศษ.บ./ภาษาไทย ไทย/ป.6 , ม.1-3 
13. นางนุจรี  เส้งขาว ครู/คศ.1 ค.บ./ภาษาอังกฤษ อังกฤษ/ป.5-6,ม.1-3 
14. นายธีรพงศ์  สุขสง ครู/คศ.2 วท.บ./สัตวศาสตร ์ ศิลปะ/ป.2-ม.3,กอท.ม.2 
15. นางจริญญา  อุสา ครู/คศ.3 ค.บ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ป.6,ม.1-3 
16. นายสนิท  นันทรัตน์ ครู/คศ.2 ศษ.บ./บริหารการศึกษา พุทธ,กอท/ป.1-ม.3 
17. นายอาซัน  สาเมาะ ครู/คศ.2 ค.บ./สังคมศึกษา สังคม/ป.6,ม.1-3 
18. นายเหมะศักดิ์  หวันจิ ครู/คศ.1 วท.บ./วิทย์ฯการกีฬา สุขศึกษา ป.1-ม.3 
19. นายอาซีด  หมัดอาดัม 

พนักงานราชการ 
ค.บ./การประถมศึกษา อิสลามป.1-ม.3/สังคมฯ+

ประวัติศาสตร์ ป.1-3 
20. น.ส.มาเรียม  สตอหลง ครูพ่ีเลี้ยงฯ วท.บ./วิทยาการคอมพิวเตอร ์ เด็กพิเศษ/ป.2 
21. น.ส.วลัยลักษณ์  กั่วพานิช จนท.ธุรการ  - 
22. นายอุสมาน  เทศอาเส็น นักการฯ  - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. ข้อมูลจ านวนนักเรียน  ( ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ) 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีการศึกษา   2560 
 

 
ระดับชั้น 

จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน  
ซ้ าชั้น(คน) 

อัตราการ 
ซ้ าชั้น(คน) ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 22 21 43 - - 
อนุบาล 2 1 15 9 24 - - 

รวมอนุบาล 3 37 30 67   
ป.1 1 14 13 27 - - 
ป.2 1 22 18 40 3 1 : 13 
ป.3 1 12 17 29 - - 
ป.4 1 14 13 27 - - 
ป.5 1 14 18 32 1 1 : 13 
ป.6 1 14 15 29 1 1 : 10 

รวมประถมศึกษา 6 90 94 184 5 - 
ม.1 1 10 12 22 - - 
ม.2 1 14 17 31 - - 
ม.3 1 16 7 23 - - 

รวม ม.ต้น 12 40 36 76   
รวม 167 159 327 5 1 : 65 

 
4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
     วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" ให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามมาตรฐาน
การศึกษาและก้าวสู่มาตรฐานสากล ภายใต้สีเขียว และไร้ขีดจ ากัด (Green  and  Wireless  School) โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานวิถีอัตลักษณ์ท้องถิ่น เอกลักณณ์ไทย และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน ภายในปี 2561 

 
      พันธกิจ 

1. ด าเนินการตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 
- บริหารงานวิชาการ 
- บริหารงานบุคลากร 
- บริหารงบประมาณ 
- บริหารงานทั่วไป 

2. จัดตั้งงบประมาณ/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ                    
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 
5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ 



6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมความเข้มแข็ง และสร้างความสัมพันธ์ 

 
      เป้าหมาย 

ด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นอนุบาล 2 มีความสามารถตามหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวัย ร้อยละ 100 
2. นักเรียนชั้นอนุบาล 1 มีทักษะการเขียนเส้น ลีลาวาดภาพ และจับดินสอได้ถูกวิธี ร้อยละ 100 
3. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 เขียนพยัญชนะ สระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ร้อยละ 100  
4. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 อ่านแจกลูกและเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ ร้อยละ 100 
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
7. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ร้อยละ 85 
8. นักเรยีนมีบุคลิกภาพที่ส าคัญ 8 ด้าน อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 85 ดังนี้ 

8.1 สุขนิสัย 
8.2 ลักษณะนิสัย 
8.3 คุณธรรม  จริยธรรม 
8.4 การรู้จักตนเองและการปรับตัว 
8.5 ทักษะทางสังคม 
8.6 ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
8.7 ทักษะการคิด 
8.8 ทักษะในการวางแผนและการจัดการ 

9. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ  5  ด้าน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 85  ดังนี้ 
9.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
9.2 ความสามารถในการคิด 
9.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
9.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
9.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

10. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสู่ 
ความเปน็เลิศ  ร้อยละ  85 
 
 ด้านครู 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  ในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนา 
ตนอง  ร้อยละ 100 

2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  
ประเมิน 

ตามสภาพจริง  และให้มีความรู้  ความสามารถพัฒนางานในการวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ 100 
3. พัฒนาครูให้เป็นนักบริหารจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ร้อยละ 100 



4. พัฒนาครูให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่อาเซียน   
ร้อยละ 95 

5. ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยการเลื่อนวิทยฐานะ  ร้อยละ 100 
 

ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สู่การบริการชุมชน   

และมีความปลอดภัย  ร้อยละ 100 
 
 ด้านการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน   
และมีส่วนร่วมตัดสินใจ  ในการด าเนินงานต่างๆ  ร้อยละ 95 

2. ควบคุมค่าใช้จ่าย  เพิ่มรายได้  ให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
ร้อยละ 100 

3. สร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับบุคลากรและลูกค้า  ร้อยละ 100 
4. เพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมงาน  โดยการิเทศภายในและระบบประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาอย่างเข้มข้น  ร้อยละ 100 
 
     อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

      “ไหว้งาม  สลามสวย” 
 

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
      “บรรยากาศน่าอยู่  ผู้คนน่ารัก” 
 

5. ภารกิจของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”  มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 3 
ระดับ ดังนี้ คือ 
  5.1  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมีอายุ 5 ปี  
ถึง 6 ปี  เพ่ือ  เป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 
อามรณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   5.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา  เป็นการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ได้พัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถขั้นพ้ืนฐาน  
  5.3  การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในด้านต่าง ๆ  ต่อจากระดับประถมศึกษา  เพื่อให้รู้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของ
ตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ  ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่
วัย  โดยปกติใช้เวลาเรียนสามปี 
 
 
 
 

 



6. ผลการด าเนินงาน 
6.1. ด้านปริมาณ 
       6.1.1 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพ้ืนที่บริการเข้าเรียนได้ ร้อยละ 100 

อัตราการออกกลางคันไม่มี 
  6.1.2 นักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 2 เข้าศึกษาต่อทุกคน เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษา  

2542 และนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสามารถเรียนต่อหรือประกอบอาชีพ
ทุกคน 

6.2  ด้านคุณภาพ 
6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ  

มัธยมศึกษาปีที ่1-3  อยู่ในระดับดี 
6.2.2  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน า 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 2 
แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 

 
1. แนวคิดในการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยการ ให้โรงเรียนได้ด าเนินการ
เพ่ือพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ  เป็นรายบุคคลและทุกคน 

     รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591)  ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้แนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไว้น่าสนใจ
มาก        ดังมีรายละเอียดของกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปได้ดังนี้ 

   ขั้นที่ 1  Taking Stock คือ การตรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผล
การประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเป็น การวิเคราะห์และ
จัดท าฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, N.T. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประจ าปีของสถานศึกษา 

   ขั้นที่ 2 Setting Goal เป็นการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เป็นต้นว่า ภายในปี 2559 
เราต้องม ี
  1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 
     2) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อยร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก 
                   3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมินO-NET จะต้องเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 3 ของฐานเดิม 

 ขั้นที่ 3 Developing Strategies and implementing มุ่งพัฒนากลยุทธ์แล้วน ากลยุทธ์สู่
การปฏิบัติ ตัวอย่างของกลยุทธ์ เช่น 

  1) ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้แม้แต่ครูทุกคนต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และด าเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้นการนิยามว่า “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ผู้ที่ท างานส าเร็จใครสามารถท าผลงานปีนี้ได้
ดีกว่าปีที่แล้ว เรียกว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
         2) ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจ าชั้นก าหนดเกณฑ์ “ห้องประจ าชั้น/ ที่
ปรึกษาคุณภาพ” 
       3) บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบตามกรอบ
หลักวิชา 

 ขั้นที่ 4 Documenting Progress เป็นขั้นตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐาน     ที่
แสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของ ครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่าย
ต่าง ๆ เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น 

http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591


 นอกจากนี้ ดร.จันทมา นนทิกร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) 
โดยโครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ (Healthy School by Knowledge 
Management) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร .) ได้สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practices) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเด่นแล้วจ าแนกเป็น
ประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
  1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา 

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

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

  รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ 
    2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 

  รปูแบบที่ 3 การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    1)  การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
    2)  การเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 

 3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ 
 เป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไม่ติดระบบปกติซึ่งอาจใช้นวัตกรรมในการบริหาร
และด าเนินการ 
 

 กล่าวโดยสรุป  แนวคิดหลักการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้ 
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ต้องวางแผนการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เชื่อมประสานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ท างาน
ร่วมกันอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่ก าหนดอย่างชัดเจน  
 

   ในการก าหนดแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 
“มิตรภาพที่ 49”   ได้น าแนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก าหนด Model ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary 
National Education Test (O-net) และ National Test (Nt) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ในทุกรายวิชา โดย
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  



         ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น 15 ขั้นตอน  

          1. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
  2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร 
การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไปโดยเฉพาะ 
ป.3, ป.6 และ ม.3 
 3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3, ป.6 และ ม.3 ให้จบ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 
  4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบ  
โอเน็ต ของ สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอก
ความหมายได้ โดยสอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  5. จัดกิจกรรม ติวข้อสอบ ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้
ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้ว
แลกเปลี่ยนข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  7. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช้ ติวข้อสอบ ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
  8. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(ก าหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องท า)  
  9. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ PRE-
NT/O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  10. จัดกิจกรรมติวข้อสอบให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560) 
  11. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลา
สอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดท าข้ึนตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการ
สอบ ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

12. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ 
  13. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ NT, O-NET ทุกสัปดาห์ 
  14. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
  15. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  การวิเคราะห์สภาพปัญหาระดับโรงเรียน 
         สภาพโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”  การจัดการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูขาดประสบการณ์ข้อสอบ
สทศ. นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบของ สทศ.  นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  
ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน    เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอ  ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข  ขาด
การประสานความร่วมมือกันของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นักเรียนขาดนิสั ยรัก
การอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง  ขาดทักษะในกระบวน อ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาในการ อ่านออก เขียนได้ 
 

  2.2  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  
         2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา 2559          

โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ปรากฏผลดังนี้ 
 

   ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” 

 

รายวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ภาษาไทย 70.00 13.00 42.99 13.80 
สังคมศึกษา 70.00 20.00 42.59 11.19 
ภาษาอังกฤษ 50.00 12.50 24.05 7.89 
คณิตศาสตร์ 70.00 10.00 30.52 13.98 
วิทยาศาสตร์ 58.50 17.50 32.84 9.75 

 

    จากตารางสรุปได้ว่า  ในระดับโรงเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปี
การศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” รายวิชาที่มีคะแนน
สูงสุดคือ ภาษาไทย ร้อยละ 42.99 และรายวิชาที่มีคะแนนต่ าสุด  คือ ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 24.05  
 
 
 
 
 
 
 



               ตาราง เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 

 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 42.99 50.66 49.84 52.98 
สังคมศึกษา 42.59 46.29 46.26 46.68 
ภาษาอังกฤษ 24.05 29.86 30.35 34.59 
คณิตศาสตร์ 30.52 38.44 37.12 40.47 
วิทยาศาสตร์ 32.84 40.59 39.81 41.22 
 
 

     จากตารางสรุปได้ว่า  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ต่ ากว่าทุกระดับในทุกวิชา 

 
 
   ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” 
 

รายวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ภาษาไทย 67.00 19.00 44.65 12.46 
สังคมศึกษา 66.00 32.00 46.47 11.05 
ภาษาอังกฤษ 38.00 16.00 26.59 6.13 
คณิตศาสตร์ 53.60 9.60 22.16 9.89 
วิทยาศาสตร์ 48.00 18.00 32.12 7.71 

 
 

    จากตารางสรุปได้ว่า  ในระดับโรงเรียน  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปี
การศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” รายวิชาที่มีคะแนนสูงสุด
คือ สังคมศึกษา  ร้อยละ 46.47  และรายวิชาที่มีคะแนนต่ าสุด  คือ คณิตศาสตร์ ร้อยละ 22.16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 
2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับสังกัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 44.65 45.44 46.81 46.36 
สังคมศึกษา 46.47 47.14 49.34 49.00 
ภาษาอังกฤษ 26.59 29.58 31.39 31.80 
คณิตศาสตร์ 22.16 27.73 29.53 29.31 
วิทยาศาสตร์ 32.12 33.93 35.12 34.99 
 

     จากตารางสรุปได้ว่า  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบา้นทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ต่ ากว่าทุกระดับในทุกวิชา 

 
    2.2.2  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT)            

ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” 
 

ตารางแสดงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT)            
ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” 

 
 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ าสุด คะแนนร้อยละ 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ด้านภาษา 13.89 28.00 7.00 39.69 5.21 
ด้านค านวณ 10.94 26.00 5.00 31.27 5.51 
ด้านเหตุผล 14.21 30.00 5.00 40.60 5.95 
รวม 3 ด้าน 13.01 30.00 5.00 37.19 5.76 
 

จากตารางสรุปได้ว่า  ในระดับโรงเรียน ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  (NT) ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”นักเรียน
มีคะแนนความสามารถด้านเหตุผลสูงสุดคือ ร้อยละ 40.60   และความสามารถด้านค านวณมีคะแนน
ต่ าสุด  คือ ร้อยละ 31.27 

 
 
 
 
 
 
 
 



   ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  (NT) ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”กับคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดบัโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 13.89 16.16 16.16 17.85 
ด้านค านวณ 10.94 11.49 11.43 12.94 
ด้านเหตุผล 14.21 17.01 17.00 18.68 
รวม 3 ด้าน 13.01 14.89 14.86 16.49 
 

     จากตารางสรุปได้ว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  (NT) ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านทุ่งทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ต่ ากว่าทุกระดับ
ในทุกด้าน 

 
 
 

   2.2.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย 
“มิตรภาพที่49”  ทุกระดับชั้น 

 

 
 
 

ชั้น 
 
 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายสาระการเรียนรู้ 
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ป.1 64.61 65.02 66.94 70.85 69.32 73.08 76.00 69.44 80.00 61.76 
ป.2 65.77 65.93 67.70 65.29 72.16 78.29 76.51 68.70 69.64 69.99 
ป.3 67.04 70.04 68.83 75.50 70.40 78.66 79.33 70.20 66.95 71.88 
ป.4 85.09 83.70 84.00 85.16 71.03 81.67 75.41 66.83 71.48 78.25 
ป.5 83.46 74.36 82.32 83.46 80.21 78.00 81.86 71.89 58.50 77.12 
ป.6 73.44 70.85 60.82 80.38 75.29 75.18 74.29 73.21 63.74 71.91 
เฉลี่ย 73.24 71.65 71.77 76.77 73.07 77.48 77.23 70.05 68.39 71.82 
ม.1 73.18 66.57 61.86 80.43 74.82 73.86 74.71 71.14 67.42 71.55 
ม.2 65.20 63.00 44.88 74.56 66.32 67.96 69.60 73.20 52.20 64.10 
ม.3 76.80 68.05 62.95 77.20 66.90 75.05 80.15 72.95 72.90 72.55 
เฉลี่ย 71.73 65.87 56.56 77.40 69.35 72.29 74.82 72.43 64.17 69.40 
เฉลี่ย

ทั้งหมด 
72.73 69.72 66.70 76.98 71.83 75.75 76.43 70.84 66.98 71.01 

 
 
  



3.  สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 
 

ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
1. การจัดการเรียนรู้ไม่ครบมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด โดยจัดท าแบบตรวจสอบ   
    ประเมินความก้าวหน้าทุกสิ้นเดือน 
2. สอนให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและตัวชี้วัด 

2. ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ. 3. ท าความคุ้นเคยกับขอสอบ สทศ. 
3. นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบของ
สทศ. 

4. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ สทศ. โดย
ครูหาแนวข้อสอบให้ท าควบคู่กับการเรียนแต่ละเนื้อหา 

4. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความ
เป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

5. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน 
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  100%  
เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนก่อน
เรียนระหว่างเรียน  และหลังเรียน 

5. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนไม่เพียงพอ 

6. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP ครูร่วมกันจัดท า
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการคิด
วิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยเฉพาะในสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และวิทยาศาสตร์ 

6. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการ
วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าปัญหาที่พบไปสู่การ
แก้ไข 

7. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับการอบรม 
ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน 
8. จัดหาหนังสือ  เอกสาร  หรือจัดอบรมความรู้ด้านการวัด
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ครูทุกคนในโรงเรียน 
9. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรรงบประมาณ
หรือเสนอของบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

7. ขาดการประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกัน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

10. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันจัดท าโครงการ
ติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O- NET  
โดยครูในเครือข่ายติวเข้ม  ในสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียน ในช่วงวันหยุดเสาร์/อาทิตย์  ใน
แต่ละสัปดาห์อย่าง  ต่อเนื่อง 

8. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

11. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านในโรงเรียน  
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียนส าหรับเป็น พื้นฐานใน
การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

     
 
 
  



ส่วนที่ 3 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
1.  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
เป้าหมายผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”   

ปีการศึกษา  2560 -2562 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน เป้าหมาย (+3 %) 

2559 2560 2561 2562 
ภาษาไทย 42.99 44.28 45.61 46.98 
สังคมศึกษา 42.59 43.87 45.17 46.53 
ภาษาอังกฤษ 24.05 24.77 25.51 26.28 
คณิตศาสตร์ 30.52 31.44 32.38 33.35 
วิทยาศาสตร์ 32.84 33.83 34.84 35.89 

 
เป้าหมายผลการทดสอบ  O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”   

ปีการศึกษา  2560 -2562 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน เป้าหมาย (+3 %) 

2559 2560 2561 2562 
ภาษาไทย 44.65 45.99 47.37 48.79 
สังคมศึกษา 46.47 47.86 49.30 50.78 
ภาษาอังกฤษ 26.59 27.39 28.21 29.06 
คณิตศาสตร์ 22.16 22.82 23.50 24.21 
วิทยาศาสตร์ 32.12 33.08 34.07 35.09 

 
เป้าหมายผลการทดสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”   

ปีการศึกษา  2560 -2562 
 

ความสามารถ 
ผลสัมฤทธิ์ระดบัโรงเรียน เป้าหมาย (+3 %) 

2559 2560 2561 2562 
ความสามารถด้านภาษา 13.89 14.31 14.74 15.18 
ความสามารถด้านค านวณ 10.94 11.27 11.61 11.96 
ความสามารถด้านเหตุผล 14.21 14.64 15.08 15.53 
รวมทั้ง 3 ด้าน 13.01 13.40 13.80 14.21 

 
 
 
 
 



เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”   
ปีการศึกษา  2560 -2562 

 

 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
ผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน เป้าหมาย (+3 %) 

2559 2560 2561 2562 
ภาษาไทย 72.73 74.91 77.16 79.47 
คณิตศาสตร์ 69.72 71.81 73.96 76.18 
วิทยาศาสตร์ 66.70 68.70 70.76 72.88 
สังคมศึกษา 76.98 79.29 81.67 84.12 
ประวัติศาสตร์ 71.83 73.98 76.20 78.49 
สุขศึกษาและพลศึกษา 75.75 78.02 80.36 82.77 
ศิลปะ 76.43 78.72 81.08 83.51 
การงานอาชีพฯ 70.84 72.97 75.16 77.41 
ภาษาอังกฤษ 66.98 68.99 71.06 73.19 

 
 

2. แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน  

-นักเรียนมีความรู้อย่าง
แท้จริง อ่านเขียน คิด
วิเคราะห์ได้ ผู้เรียนมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
 

โรงเรียนมีโครงการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 1. จัดท าโครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุก
กิจกรรมที่ก าหนด 

- ครูชั้นป.3 ป.6และ ม.3 
- โรงเรียน 

- ครูมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- โรงเรียนได้ทราบ
จุดบกพร่องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู 

 2. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
-โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์
หลักสูตร การก าหนดหน่วยการ
เรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หาก
ไม่ครอบคลุมให้สอนเพ่ิมในส่วนที่
ตกหล่นไป  โดยเฉพาะ ป. 3 ป.6 
ม. 3 
 

- ครูชั้นป.3 ป.6 และม.3 
- โรงเรียน 

- ครูมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- โรงเรียนมีแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3  
ป. 6 ม. 3 ให้จบ และครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายใน
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2555 

- ครูชั้นป.3 ป.6และ ม.3 
- โรงเรียน 

- ครูได้สอนติวนักเรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
- โรงเรียนด าเนินกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอ
เน็ต ของ สทศ.  ไปใช้สอนติว
นักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอก
ความหมายได้ โดยสอนให้นักเรียน 
จ าให้ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน) 

- ครูและนักเรียน ชั้น ป.3 
ป.6 และ ม.3 

- นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ครูสามารถสอนติวตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. 

5. จัดกิจกรรมติวเตอร์ ตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. ในชั้นเรียน  
ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้
ชัดเจน 

- ครู ชั้น ป.3 ป.6 และ 
ม.3 

- ครูสามารถสร้างข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบของ สทศ. 

6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุก
คนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของสทศ.แล้วแลกเปลี่ยน
ข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

- ครูและนักเรียน ชั้น ป.3 
ป.6 และ ม.3 

- นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ครูสามารถสอนติวตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. 

7. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET 
ของ สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียนให้
นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท าข้อสอบ 
(รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การระบาย
ค าตอบฯ) 

- ผู้บริหารโรงเรียน - ผู้บริหารและโรงเรียนมี
ปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ชัดเจน (ก าหนดวันที่ 
กิจกรรมที่ต้องท า) 

8. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ชัดเจน (ก าหนดวันที่ กิจกรรม
ที่ต้องท า)  

- ครูและนักเรียน ชั้น ป.3 
ป.6 และ ม.3 

- นักเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
- ครูสามารถสอนติวตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. 

9. ผู้บริหารติดตามการน า
ข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้
ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ 
PRE-NT/O-NET ไปใช้ในชั้นเรียน 
ติดตามผลการท างานของครู
ผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตาม
แผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ได้ทันเวลา 
 



ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
-โรงเรียน - ด าเนินกิจกรรมตาม

ปฏิทินการการจัดกิจกรรม 
ติวเตอร์ โรงเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ จาก
เดือนมกราคม ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ ของทุกปี  

10. ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โรงเรียน
จัดกิจกรรม ติวเตอร์  
ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง 
(โอเน็ตสอบในเดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2560 ส่วนการทดสอบ NT 
จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

- ครูและนักเรียน ชั้น ป.3 
ป.6 และ ม.3 

- นักเรียนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 

11. ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ทุกโรงเรียนจัดสอบ
เสมือนจริง  (ในโรงเรียนของ
ตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบเสมือนจริงทุกประการ  
โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่ง
จัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ 
สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเพ่ือปรับปรุง แก้ไข
นักเรียนก่อนวันสอบจริง 

- ครูและนักเรียน ชั้น ป.3 
ป.6 และ ม.3 

- นักเรียนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 

12. จัดกิจกรรมเสริมแรง
ทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน 
ขนมช่วงพักสอบ) สร้าง
บรรยากาศผ่อนคลาย ท าสมาธิ
ก่อนเวลาสอบ 

- นักเรียน ชั้น ป.3 ป.6 
และ ม.3 

- นักเรียนเกิดความ
ตระหนัก คะแนน O-Net 
ไปใช้ในการศึกษาต่อ 

13. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญ
ของการสอบ NT,O-NET ทุกวัน 

- โรงเรียน -โรงเรียนมีป้ายนับเวลา
ถอยหลัง Count Down 
ทุกวัน 

14. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอย
หลัง Count Down ทุกวัน 

- นักเรียน ชั้น ป.3 ป.6 
และ ม.3 

- จ านวนนักเรียนที่เกิด
ความภาคภูมิใจ 
 

15. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่
มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้า
สูง(จากการทดสอบของ สพป. ใน
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


