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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

 
สภำพปัจจุบัน 

 
ภำรกจิหน่วยงำน 
 

 โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา  เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ตามมาตรา  38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  แห่งชาติปี  2542  และมาตรา  37  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  และมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 1.  จดัท านโยบาย  แผนพฒันา  และมาตรฐานการศึกษา  กลยุทธ์  ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัเครือข่ายการศึกษา
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
 2.  วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณของสถานศึกษา  และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้  กลุ่มงาน/
งาน/สาระฯ ทราบ  และก ากบัตรวจสอบ  ติดตามการใชง้บประมาณของหน่วยงาน 
 3.  ประสาน  ส่งเสริม สนบัสนุน  และพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
 4.  ก ากบั  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 5.  ศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั  และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในสถานศึกษา 
 6.  ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคลากร  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนการจดั  
และการพฒันาการศึกษาในสถานศึกษา 
 7.  จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
 8.  ประสาน  ส่งเสริม สนบัสนุน  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
รวมทั้งบุคคล  องคก์รชุมชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
ในรูปแบบท่ีหลากหลายในสถานศึกษา 
 9.  ด าเนินการประสานงาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษาในสถานศึกษา 
 10.  ประสานงาน  ส่งเสริมการด าเนินงานของอนุกรรมการและคณะท างานดา้นการศึกษา 
 11.  ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในฐานะผูแ้ทนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
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 12.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในสถานศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะหรือ
ปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
สถำนทีต่ั้ง 
 โรงเรียนบ้านบันนังปุ เลา  ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งท่ี  หมู่ท่ี  4   บา้นบนันังปุเลา   ต าบลเจ๊ะบิลงั  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสตูล  91000 
 
เขตพืน้ทีใ่ห้บริกำร 

 1.  บา้นบนันงัปุเลา หมู่ 4 

 
ประวตัิโรงเรียน 

โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา  ตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  27    มีนาคม   2497 โดยชาวบา้นให้ความเห็นชอบโดยการ
น าของผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 4  ต าบลเจะ๊บิลงั  โดยมีนายหมูด   หลงัจิ  เป็นครูใหญ่ 

 

ในปัจจุบนัโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา  ไดจ้ดัการเรียนการสอน เป็น 2 ระดบั คือ ระดบัก่อนประถมศึกษา   
และระดบัประถมศึกษา  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  9 คน  

โดยมี  นางสาวชญารัศม์ิ   ดว้งหวงั  ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาในปัจจุบนั 
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จ ำนวนนักเรียน  โรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ   ปีกำรศึกษำ  2559 -2560 

 
 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

2559 
 

รวม 
จ านวนนกัเรียน 

2560 
 
รวม 

 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาลปีท่ี 1 7 4 11 8 5 13  
อนุบาลปีท่ี 2 6 10 16 5 6 11  

รวม 13 14 27 13 11 24  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 9 3 12 4 7 11  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 2 5 7 7 0 7  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 9 5 14 3 7 10  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 6 7 13 8 4 12  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 7 6 13 4 5 9  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 10 6 16 7 6 13  

รวม 43 32 75 33 29 62  
รวมทั้งส้ิน 56 46 102 46 40 86  
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ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง อนัดับ วุฒิ วชิำเอก 
1 นางสาวชญารัศม์ิ   ดว้งหวงั ผูอ้  านวยการ คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
2 นายสมาน   นิยมเดชา ครู คศ.2 ค.บ. เกษตรศาสตร์ 
3 นางสุภา   เหมนะห์ ครู คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา 
4 นายวรวทิย ์  สง่าบา้นโคก ครู คศ.2 ค.บ. สงัคมศึกษา 
5 นางมาซีเตาะ   สุขสุวรรณ์ ครู คศ.1 วท.บ. ศึกษาศาสตร์-เคมี 
6 นางเกาเซียะ   กะด๊ะ   ครู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย 
7 นางสาวกฮูฟัเศาะฮ ์  กยูาหยา ครู คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
8 นางสาวยูรี้น๊ะ   กาเส็มส๊ะ ครูพ่ีเล้ียง - ค.บ. ภาษาองักฤษ 
9 นางสาวศศินา   หีมหมดั เจา้หนา้ท่ีธุรการ - วท.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
วสัิยทัศน์ โรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ 
 โรงเรียนบ้านบนันังปุเลา  ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา  พฒันาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม   บุคลากรได้รับการพฒันาสู่
อาชีพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของชุมชนโดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
 

พนัธกจิ โรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ 

  1.  จดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษาใหเ้ด็กกลุ่มอายยุา่งเขา้ปีท่ี 5 - 6 ในเขตบริการใหไ้ดรั้บการ
เตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
  2.  จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับเด็กท่ีมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ใหไ้ดเ้ขา้เรียน
จนอายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบหก และไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน 
             3.  พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.  ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิาชีพ 
  5.  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ชุมชน 
  6.  พฒันาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
  7.  ส่งเสริมพฒันาความรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
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  9.  พฒันาระบบส่ือเทคโนโลยใีนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
  10. ส่งเสริมผูเ้รียนใหรู้้จกัการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า ประหยดัและออม 
  11. ส่งเสริมใหค้รูกระบวนการเรียนการสอนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนโดยใชส่ื้อการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม และส่ือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

เป้ำประสงค์ 

  1.  เพิ่มอตัราการเขา้เรียนทุกระดบั ทั้งเด็กทัว่ไป ผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสในเขตบริการและลดอตัรา การ
ออกกลางคนัของนกัเรียน 
  2.  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลกัธรรมาภิบาล 
               4.  ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาสู่มาตรฐานวชิาชีพ 
  5.  สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
  6.  พฒันาสถานศึกษาไดส้อดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั 
  7.  ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8.  ผูเ้รียนน าความรู้ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  9.  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะกระบวนการใชเ้ทคโนโลยี 
  10. ผูเ้รียนรู้จกัการใชท้รัพยากรต่างๆ อยา่งประหยดัและรู้คุณค่า 
  11. นกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการสอบระดบัชาติท่ีสูงข้ึน 
จุดเน้น 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดจุดเน้น เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาเป็น
กรอบทิศทางในการพฒันาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลาเป็นหน่วยงานในสังกดั  ท่ีจะตอ้งด าเนินการ
ตามจุดเน้นท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ าหนดไว ้ เพื่อเป็นแนวทางก าหนดทิศทางการ
พฒันาให้สอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัโรงเรียนจึงไดก้ าหนดจุดเนน้ในการพฒันาสถานศึกษา
ไวด้งัน้ี  
 
จุดเน้นด้ำนผู้เรียน 

1.1 นกัเรียนมีสมรรถนะส าคญั และความสามารถทางวชิาการ เพื่อพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดงัต่อไปน้ี 

1.1.1 นกัเรียนปฐมวยัมีพฒันาการดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ 
สติปัญญาท่ีสมดุลเหมาะสมกบัวยั และเรียนรู้อยา่งมีความสุข 

1.1.2 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลกั เพิ่มข้ึนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 
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1.1.3 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถ ดา้นภาษา ดา้นค านวณ และ 
ดา้นการใชเ้หตุผล 

1.1.4 นกัเรียนมีทกัษะชีวติ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์และทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ในการเรียนรู้เหมาะสมตามช่วงวยั 
1.2 นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลกัษณะและทกัษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

(Students’ Characteristics & Social Skills) ดงัต่อไปน้ี 
1.2.1 นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้

1.3 นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการส่งเสริม และพฒันาเตม็ศกัยภาพ (Students with Special 
Needs) 

1.3.1 เด็กพิการไดรั้บการพฒันาศกัยภาพเป็นราย บุคคลดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
1.3.2 เด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการ 

เรียนรู้ของหลกัสูตรและอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
1.3.3 นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรั้บการ ส่งเสริมใหมี้ความเป็นเลิศดา้น 

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีคณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
จุดเน้นด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอน และ 
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Professional Development) 

2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพฒันา การจดัการเรียนการ 
สอน และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก 

2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานท่ี 
ก าหนด และสามารถจดัการเรียน การสอนท่ีส่งผลใหน้กัเรียนพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใชภ้าษาองักฤษและภาษาของ 
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่ือสาร อยา่งนอ้ย 1 ภาษา 

2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็น 
เคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ 

2.2 การพฒันาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมใหค้รูและ บุคลากรทางการศึกษา มีขวญัและก าลงัใจ และ
แสดงศกัยภาพ ในการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 

2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญัก าลงัใจในการพฒันาตนเองตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ 

2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการจูงใจในการพฒันา 
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ผูเ้รียนเตม็ศกัยภาพ 

2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอน ท่ีแสดงศกัยภาพการสอน 
อยา่งมืออาชีพ เป็นเชิงประจกัษแ์ละ ไดรั้บการเชิดชูเกียรติอยา่งเหมาะสม 

2.3 การส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีวนิยั มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่สังคม (Professional Ethics) 

2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ท่ีมุ่งพฒันา 
การศึกษาของชาติ และเป็นแบบอยา่ง ท่ีดีแก่สังคม 

2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทกัษะ ในการเขา้ถึงและดูแลช่วยเหลือ 
นกัเรียน 
 
กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ ที ่ 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน หลกัสูตรโรงเรียนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหผู้เ้รียนได้
พฒันาความรู้สมรรถนะ  คุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละทกัษะชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้
ตาม ศกัยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
             กลยุทธ์ ที ่  2  พฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียน และระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพ  
              กลยุทธ์ ที่  3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
             กลยุทธ์ ที ่4  พฒันาระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ  ส่ือการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
              กลยุทธ์ ที่  5 พฒันาระบบภาคีเครือข่ายอุปถมัภแ์ละทรัพยากรทางการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน และความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัศึกษา      

ค ำขวญัของโรงเรียน 
อดทน ขยนั ประหยดั ซ่ือสัตย ์มีวนิยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

มารยาทดี มีวถีิพอเพียง 

เอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
รู้จกัการเคารพผูใ้หญ่  มีชีวิตพอเพียงตามวถีิไทย 
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นโยบำยของโรงเรียนบ้ำนบันนังปุเลำ 

   1. พฒันามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
  2. สนบัสนุนใหจ้ดัปรับปรุงอาคารสถานท่ีและบริเวณให้เอ้ือต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
  3. ใหป้รับปรุงการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล เพื่อใหไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหอ้ยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 
  4. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพฒันาโรงเรียน 
  5. สนบัสนุนการกระจายอ านาจในการบริหาร ใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร 
  6. สร้างเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่คณะครู   และนกัเรียน 
  7. สนบัสนุนนโยบายหน่วยงานบงัคบับญัชาตน้สังกดัและร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    8. ส่งเสริมการกีฬา นนัทนาการ ของนกัเรียนและเยาวชนในเขตบริการของโรงเรียน 
  9. ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมวนัส าคญั งานประเพณีต่าง ๆ ในทอ้งถ่ิน เพื่ออนุรักษไ์วซ่ึ้งศิลปะ   
วฒันธรรมอนัดี และจริยธรรม 
  10. ใหจ้ดัโรงเรียนให้เป็นศูนยบ์ริการดา้นความรู้ ดา้นอาคารสถานท่ี ส่ิงของเคร่ืองใช ้ข่าวสาร และ
วชิาชีพต่าง ๆ   แก่นกัเรียนและเยาวชนท่ีมีความสนใจ 
    11. สนบัสนุนการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา 
    12. ส่งเสริมการจดักิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
    13. สนบัสนุนใหทุ้กคนมีโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนั 
   14. ครู นกัเรียน ชุมชน ด าเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    15. ส่งเสริมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และพฒันาสู่ครูมือ   
อาชีพ 

ภำรกจิของโรงเรียน 
 

โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา  มีภารกิจในการด าเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 2 ระดบั ดงัน้ี คือ 
  1. การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 -2 ก าหนดใหมี้หลกัสูตรโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   
ระดบัปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 เป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพฒันาการของผูเ้รียนตามวยั 

       2. การจดัการศึกษาระดบัขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการจดัการศึกษา
ตามหลกัสูตรโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  



9 
 

ส่วนที่ 2 
 

แนวคดิ และแนวทำงกำรพฒันำ 
 
แนวคดิในกำรพฒันำ และพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน   
 

  การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถานศึกษาซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยการ  ให้โรงเรียนได้ด าเนินการเพื่อ
พฒันานักเรียนทุกคนท่ีไดเ้ขา้เรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และ
มาตรฐานของหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  เป็นรายบุคคลและทุกคน 

     รศ.ดร.สุพกัตร์  พิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591)  ไดเ้สนอแนวคิดในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
แนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไวน่้าสนใจมาก        ดงัมีรายละเอียดของ
กระบวนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พอสรุปไดด้งัน้ี 

   ขั้นท่ี 1  Taking Stock คือ การตรวจสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเป็น  การวิเคราะห์และจดัท า
ฐานขอ้มูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, N.T. หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจ าปีของ
สถานศึกษา 

    ขั้นท่ี 2 Setting Goal เป็นการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เป็นตน้วา่ ภายในปี 2562  เราตอ้งมี 
  1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัดีมาก 
     2) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 อยูใ่นระดบัดีมาก 
                    3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมินO-NET จะตอ้งเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 
3 ของฐานเดิม 

 ขั้นท่ี 3 Developing Strategies and implementing มุ่งพฒันากลยุทธ์แล้วน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
ตวัอยา่งของกลยทุธ์ เช่น 

  1) ขบัเคล่ือนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แมแ้ต่ครูทุกคนตอ้งตั้งเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ และด าเนินการยกระดบัคุณภาพให้ไดต้ามเป้าหมาย 
ดงันั้นการนิยามว่า “ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ก็คือ ผูท่ี้ท  างานส าเร็จใครสามารถท าผลงานปีน้ีได้ดีกว่าปีท่ีแล้ว 
เรียกวา่ ผูน้  าการเปล่ียนแปลง 

http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591
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           2) ปฏิรูปการบริหารจดัการห้องเรียนประจ าชั้นก าหนดเกณฑ์ “ห้องประจ าชั้น/ ท่ีปรึกษา
คุณภาพ” 
       3) บริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเนน้การขบัเคล่ือนเชิงทฤษฎีอยา่งเป็นระบบตามกรอบหลกั
วชิา 

 ขั้นท่ี 4 Documenting Progress เป็นขั้นตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐาน     ท่ีแสดงถึง
ความกา้วหนา้ของงานตามเป้าหมาย 

 ทั้งน้ี การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของ ครู อาจารย ์ผูเ้ก่ียวขอ้ง ฝ่ายต่าง ๆ 
เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผูป้กครอง  เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ดร.จันทมา นนทิกร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) โดยโครงการ
พฒันาโรงเรียนเขม้แขง็ดว้ยการจดัการความรู้ (Healthy School by Knowledge Management) มูลนิธิสถาบนัวิจยั 
และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร .) ได้สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best Practices) เร่ือง การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเด่นแลว้จ าแนกเป็นประเด็นหลกัเพื่ออธิบายวธีิปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. การบริหารจดัการเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1.1 การจดัการความรู้เพื่อก าหนดนโยบาย และจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
  1.2 การวเิคราะห์สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
  1.3 การก าหนดยทุธศาสตร์ในการพฒันากระบวนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  1.4 การนิเทศภายในแบบกลัยาณมิตร 
  1.5 การประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อเฝ้าระวงัและติดตามแกไ้ขปัญหา 

 2. วธีิการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการได ้3 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบท่ี 1 การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สูงข้ึนตามเกณฑ์ท่ีคาดหวงั 
มีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

    1) การปรับเปล่ียนท่าทีของครูในการจดัการเรียนรู้ 
    2) การก าหนดเกณฑท่ี์คาดหวงัและเกณฑก์ารประเมินผล 
    3) การจดักลุ่มผูเ้รียนท่ีเหมาะสม 
    4) การก าหนดรูปแบบการพฒันาการเรียนรู้และการจดักิจกรรม 

  รูปแบบท่ี 2 การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    1) การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนพิเศษ 
    2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ 
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  รูปแบบท่ี 3 การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 
    1) การดูแลใกลชิ้ดเพื่อปรับพฤติกรรมและใหโ้อกาสนกัเรียน 
    2) การเพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิเพื่อใหไ้ดต้ามเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 

 3. การจดัหลกัสูตรนอกระบบ 
  เป็นการจดัหลกัสูตรพฒันาผลสัมฤทธ์ิโดยไม่ติดระบบปกติซ่ึงอาจใชน้วตักรรมในการ
บริหารและด าเนินการ 
 

 กล่าวโดยสรุป  แนวคิดหลกัการในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนน้ี โรงเรียน
บา้นบนันังปุเลา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ตอ้งวางแผนการขบัเคล่ือนอย่างเป็นระบบ 
เช่ือมประสานกับผูเ้ก่ียวข้อทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ บน
พื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งชดัเจน  
 

   ในการก าหนดแนวคิดในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในคร้ังน้ี โรงเรียนบ้านบนันังปุเลา  
ได้น าแนวคิดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก าหนด Model ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะตอ้งมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-net) 
National Test (NT) และ Local Assessment System (LAS) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ในทุกรายวิชา โดยก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  

ก ำหนดแนวกำรด ำเนินงำนเป็น 15 ขั้นตอน  
            1. จดัท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีก าหนด 
  2. เม่ือวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัแลว้ ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลกัสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้วา่ครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมใหส้อนเพิ่มในส่วนท่ีตกหล่นไปโดยเฉพาะ ป.3  
และป.6  
 3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3  และป.6  ใหจ้บ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 
พ.ศ. 2561 
  4. น าคลงัค าศพัทภ์าษาไทย ภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นคลงัค าศพัทท่ี์ใชเ้ป็นกรอบในการสร้างขอ้สอบโอเน็ต 
ของ สทศ.ไปใชส้อนติวนกัเรียนใหค้รบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาองักฤษใหอ่้านออก และบอกความหมายได ้โดย
สอน ใหน้กัเรียนจ าใหไ้ดม้ากท่ีสุดตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน) 
  5. จดักิจกรรม Tutor ตามแนวขอ้สอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วนัเวลาใหช้ดัเจน 
  6. ครูผูรั้บผดิชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกนัสร้างขอ้สอบตามแนวขอ้สอบของ สทศ. แลว้แลกเปล่ียน
ขอ้สอบ 
  7. น าแนวขอ้สอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช ้Tutor ในชั้นเรียนให้นกัเรียนคุน้เคยและมี
ประสบการณ์การท าขอ้สอบ (รูปแบบขอ้สอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
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  8. ผูบ้ริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหช้ดัเจน 
(ก าหนดวนัท่ี กิจกรรมท่ีตอ้งท า)  
  9. ผูบ้ริหารติดตามการน าขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไปใชใ้นสถานศึกษา การน าขอ้สอบ PRE-NT/O-
NET ไปใชใ้นชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผูรั้บผิดชอบทุกระยะอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหด้ าเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดท้นัเวลา 
  10. จดักิจกรรม Tutor ใหต่้อเน่ืองก่อนถึงวนัสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561) 
  11. จดัสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใชข้อ้สอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลาสอบ
เสมือนจริงทุกประการ โดยใชข้อ้สอบของ สพป. ซ่ึงจดัท าข้ึนตามแนวขอ้สอบของ สทศ. บนัทึกผลการสอบ 
ตรวจค าตอบ และวเิคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขนกัเรียนก่อนวนัสอบจริง 

12. จดักิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จดัอาหารวา่งน ้าหวาน ขนมช่วงพกัสอบ) สร้างบรรยากาศผอ่นคลาย 
ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ 
  13. ประชาสัมพนัธ์ความส าคญัของการสอบ NT, O-NET ทุกสัปดาห์ 
  14. ประกาศ/ป้าย นบัเวลาถอยหลงั Count Down ทุกวนั 
  15. โรงเรียนให้รางวลันกัเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูง/มีความกา้วหนา้สูง 

 
กำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อจดัท าแผนพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
     1. การวเิคราะห์สภาพปัญหาระดบัโรงเรียน 
            สภาพโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   การจดัการเรียนรู้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ครูขาดประสบการณ์ ขอ้สอบ สทศ.นกัเรียนไม่มี
ทกัษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ.นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นสติปัญญา  ร่างกาย  ในเกณฑ์ต ่า  และ
อยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการ
ในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียนไม่เพียงพอครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนการ
วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อน าปัญหาท่ีพบไปสู่การแก้ไขขาดการประสานความร่วมมือกนัของครู ในกลุ่ม
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเน่ือง  ขาด
ทกัษะในกระบวน อ่าน คิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ นกัเรียนส่วนหน่ึงมีปัญหาในการ อ่านออก เขียนได ้
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     2. การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559   
      2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา2558 – 2559    
โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   ปรากฏผลดงัน้ี 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559   
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

รายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความกา้วหนา้ 
คะแนนเฉล่ีย S.D. 

จ านวนผู ้
เขา้สอบ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
จ านวนผู ้
เขา้สอบ 

ภาษาไทย 48.39 11.94 14 42.45 6.34 10 -5.94 
สังคมศึกษา 44.86 11.51 14 41.00 12.81 10 -3.86 
ภาษาองักฤษ 30.00 7.56 14 26.00 7.60 10 -4.00 
คณิตศาสตร์ 34.64 15.17 14 33.00 9.27 10 -1.64 
วทิยาศาสตร์ 31.96 10.23 14 33.25 10.52 10 1.29 

เฉล่ีย 37.97 11.28 14 35.14 9.31 10 -2.83 
 
                  จากตารางสรุปไดว้า่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2558 – 2559  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   พบวา่  มี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมี
ผลการทดสอบเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.25  เพิ่มข้ึน 1.29  และมี 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบลดลง  ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
42.45  ลดลง  5.94   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 41.00 ลดลง  
3.86 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ)  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 26.00  ลดลง  4.00  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.00  ลดลง  1.64  และมีผลการทดสอบ เฉล่ียทั้ง  8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้   มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.14  ลดลง  2.83   
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    ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับขั้นพืน้ฐำน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 2559 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   กบัคะแนนระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั ระดบั สพฐ. และ
ระดบัประเทศ 
 ปีการศึกษา 2558 

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัเขตพ้ืนท่ี 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัจงัหวดั 

คะแนนเฉล่ีย
ระดบั สพฐ. 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 48.39 47.19 47.72 48.39 49.33 
สงัคมศึกษา 44.86 48.77 49.25 47.64 49.18 
ภาษาองักฤษ 30.00 36.47 35.79 36.61 40.31 
คณิตศาสตร์ 34.64 38.05 39.76 41.76 43.47 
วทิยาศาสตร์ 31.96 39.90 40.59 41.55 42.59 

 
 ปีการศึกษา 2559 

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัเขตพ้ืนท่ี 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัจงัหวดั 

คะแนนเฉล่ีย
ระดบั สพฐ. 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 42.45 49.08 49.84 51.88 52.98 
สังคมศึกษา 41.00 45.44 46.26 45.08 46.68 
ภาษาองักฤษ 26.00 31.27 30.35 31.11 34.59 
คณิตศาสตร์ 33.00 36.51 37.12 38.76 40.47 
วทิยาศาสตร์ 33.25 39.66 39.81 40.27 41.22 
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     2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)  
ปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา 
              
ตารางเปรียบเทียบ   ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  (NT) 
โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   ปีการศึกษา  2558-2559   

รายวชิา 
จ านวน 
ผูเ้ขา้
สอบ 

ปีการศึกษา 2558 
จ านวน
ผูเ้ขา้
สอบ 

ปีการศึกษา 2559 

ความกา้วหนา้ คะแนน
เฉล่ีย 

อนัดบั 
เขต/

เครือข่าย 

คะแนน
เฉล่ีย 

อนัดบั 
เขต/

เครือข่าย 
ความสามารถดา้นภาษา 15 35.00 

185/7 

12 30.47 

 

-4.53 
ความสามารถดา้นค านวณ 15 20.71 12 21.26 0.55 
ความสามารถดา้นเหตุผล 15 39.29 12 33.01 -6.28 

เฉลีย่ 15 31.67 12 28.25 -3.42 
 
  จากตาราง สรุปไดว้า่ ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี  3 (NT)   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559   ของโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา   พบวา่ ผลการประเมิน
ความสามารถดา้นภาษา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 30.47 ลดลง 4.53 ความสามารถดา้นค านวณ มีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 21.26 เพิ่มข้ึน 0.55 ความสามารถดา้นเหตุผล มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.01 ลดลง 6.28 และมีผลการประเมิน
ภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 28.28 ลดลง 3.42 
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 2.3 ผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียน (LAS) ปีกำรศึกษำ 2558 – 2559                  
โรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา 
 
  2.3.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (LAS)   
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   ปีการศึกษา 2558 – 2559 

รายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความกา้วหนา้ จ านวน 
ผูเ้ขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 
จ านวน 
ผูเ้ขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย 13 48.46 8 54.00 5.54 
เฉลีย่ 13 48.46 8 54.00 5.54 

 
  จากตาราง สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน(LAS)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี2  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 -2559 พบวา่ มีผลการประเมินเพิ่มข้ึน 5.54  
 
   2.3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (LAS)   
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   ปีการศึกษา 2558 – 2559 

รายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความกา้วหนา้ จ านวน 
ผูเ้ขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 
จ านวน 
ผูเ้ขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย 12 55.63 11 36.64 -18.99 
คณิตศาสตร์ 12 57.50 11 36.09 -21.41 

วทิยาศาสตร์ 12 64.76 11 43.55 -21.21 

เฉลีย่ 12 59.30 11 38.76 -20.54 

 
  จากตาราง สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน(LAS)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี4  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 -2559 พบวา่ มีผลการประเมินลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 36.64 ลดลง  18.99 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละ 36.09 ลดลง 21.41 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 43.55 ลดลง 21.21 และมีผลการ
ประเมินลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.76 ลดลง 20.54  
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   2.3.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน (LAS)   
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ปีการศึกษา 2558 – 2559 

รายวชิา 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความกา้วหนา้ จ านวน 
ผูเ้ขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 
จ านวน 
ผูเ้ขา้สอบ 

คะแนนเฉล่ีย 

ภาษาไทย 17 42.72 13 61.62 18.90 
คณิตศาสตร์ 17 22.50 13 51.31 28.81 

วทิยาศาสตร์ 17 45.74 13 66.92 21.18 

เฉลีย่ 17 36.99 13 59.95 22.96 

 
 จากตาราง สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน(LAS)  ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี5  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 -2559 พบวา่ มีผลการประเมินเพิ่มข้ึน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 61.62 เพิ่มข้ึน 18.90 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 51.31 เพิ่มข้ึน 28.81 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 66.92 เพิ่มข้ึน 22.96  และมี
ผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 59.95 เพิ่มข้ึน 22.96 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ส่วนที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรเพ่ือพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 
กำรสังเครำะห์เพ่ือพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 35.14  ลดลง 2.83  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน มี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 54.00  เพิ่มข้ึน 5.54   
 
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 28.25  ลดลง 3.42  โดยดา้นท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน มี 2 ดา้น เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ 
ความสามารถดา้นเหตุผล  และความสามารถดา้นภาษา  
 
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 38.76  ลดลง 20.54  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน มี 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  
 
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (LAS) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 59.95  เพิ่มข้ึน 22.96   
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แนวทำงเพ่ือพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

ประเด็นปัญหาท่ีพบ แนวทางแกปั้ญหา 
1. ครูสอนไม่ตรงวชิาเอกท่ีจบการศึกษา 1. จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อทางไกลผา่นดาวเทียมจาก

โรงเรียนวงัไกลกงัวล 
2. ปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ
ทางไกลผา่นดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบ
และมีคุณภาพมากข้ึน 
3.จดัใหมี้การใชส่ื้อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มา
ช่วยจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน 

2. การจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งมาตรฐาน และตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 

4. ตรวจสอบมาตรฐาน และตวัช้ีวดั 
5. ติวเตอร์ใหก้บันกัเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั 

3. ครูขาดประสบการณ์ วเิคราะห์ขอ้สอบ สทศ. 6. ท าความคุน้เคยกบัขอสอบ สทศ. 
4. นกัเรียนไม่มีทกัษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. 7. ใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในการท าขอ้สอบของ 

สทศ. 
5. นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นสติปัญญา  ร่างกาย   
ในเกณฑต์ ่า  และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม  ความเป็นอยูใ่น
ครอบครัวท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ 

8. ครูร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
โดยผา่นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกขั้นตอน 
อยา่งจริงจงั ส่งเสริมการเยีย่มบา้นนกัเรียนครบ  
100%  เพื่อใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการท่ี
แทจ้ริงของผูเ้รียนก่อนเรียนระหวา่งเรียน  และหลงั
เรียน 

6. ครูมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการในการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้  เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    
เพื่อส่งเสริมกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนไม่เพียงพอ 

9. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ  
IEP ครูร่วมกนัจดัท าโครงการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอน โดยเนน้การคิดวเิคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้    

7. ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการวดัและประเมินผลการ
จดัการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อ
น าปัญหาท่ีพบไปสู่การแกไ้ข 

10. ส่งเสริมการพฒันาตนเองของครู  โดยส่งเขา้รับ
การอบรม ในดา้นท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา 
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน 

8. การประสานความร่วมมือกนัของครู ในกลุ่มเครือข่าย 11. ส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือการจดัการเรียนรู้  จดัสรร
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พฒันาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกนัพฒันา
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนยงัมีนอ้ย 

งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานตน้สังกดั  เพื่อโครงการผลิตส่ือ 
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 

9. นกัเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 
 
 

12. ส่งเสริมการปฏิบติังานโครงการรักการอ่านใน
โรงเรียน  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหก้บัผูเ้รียน 
ส าหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

10. ความร่วมมือกนัโรงเรียนและครูในกลุ่มเครือข่ายเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกนัพฒันา
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนยงัมีนอ้ยมาก 

13. เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกนัจดัท า
โครงการติวเขม้ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน NT, O- NET และ LAS  โดยครูใน
เครือข่าย ติวเขม้  ในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ใหก้บันกัเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุก
โรงเรียน  

                     
                  จากขั้นตอนท่ีโรงเรียนบ้านบันนังปุเลา   ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนว
ทางแกไ้ข เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติั  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม น าสู่การ
ปฏิบติั เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดด้งัน้ี 
 

ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ์ โครงกำร/กจิกรรม 

พฒันำผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของ

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

1. นกัเรียนมีความรู้ และ
ทกัษะตามมาตรฐาน และ
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2. นกัเรียนมีสุขภาพ
แขง็แรงสมบูรณ์ทั้งร่าย
กายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน ชั้น ป.3 
และ ป.6 

1. นกัเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 
ร้อยละ 90 มีความรู้ และทกัษะ
ตามมาตรฐาน และตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
2. นกัเรียนชั้น ป.3, ป.6 ร้อยละ 
90 มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์
ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6  
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ์ โครงกำร/กจิกรรม 
 

 
 

4.นกัเรียน ชั้น ป.3 และ 
ป.6  เกิดความตระหนกั
ในความส าคญัของการ
สอบ NT และ O-Net 

4. นกัเรียนชั้น ชั้น ป.3 และป.6 
ทุกคนเกิดความตระหนกัใน
ความส าคญัของการสอบ NT 
และ O-Net  

2. ประชาสัมพนัธ์ความส าคญั
ของการสอบ  NT และ          
O-Net ทุกวนั 

5. ครูชั้น ป.3 และ ป.6 มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรฯก าหนด 

5. ครูชั้น ป.3 และ ป.6 
ทุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรฯก าหนด 

 3. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรฯก าหนด 

 

6.ครูชั้น ป.3 และ ป.6 ติว
นกัเรียนตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั  

6. ครูชั้น ป.3 และ ป.6 ทุกคน
ไดส้อนติวนกัเรียนตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
 

4. น าขอ้สอบ O-Net ของ สทศ.  
ไปใชส้อนติวนกัเรียนใหค้รบ
ทุกและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

7. ครู ชั้น  ป.3 และ ป.6 
สามารถสอนติวตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ.ได ้

7. ครู ชั้น ป.3 และ ป.6 ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ. 

5. จดักิจกรรมติวเตอร์ ตาม
แนวขอ้สอบของ สทศ. ในชั้น
เรียน ก าหนดกิจกรรม วนัเวลา
ใหช้ดัเจน 

8. ครู ชั้น ป.3 และ ป.6 
สามารถสร้างขอ้สอบตาม
แนวขอ้สอบของ สทศ.ได ้

8.ครู ชั้น ป.3 และ ป.6 ทุกคน 
สามารถสร้างขอ้สอบตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ.ได ้

6. ครูผูรั้บผดิชอบในโรงเรียน
ทุกคนร่วมกนัสร้างขอ้สอบ
ตามแนวขอ้สอบของ สทศ.  
7. ผูบ้ริหารติดตามการน า
ขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไป
ใชใ้นสถานศึกษา การน า
ขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไป
ใชใ้นชั้นเรียน ติดตามผลการ
ท างานของครูผูรั้บผิดชอบทุก
ระยะอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้
ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน 
หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
ทนัเวลา 
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8. น าแนวขอ้สอบ NT/O-NET 
ของ สพป. ไปใชติ้วในชั้นเรียน
ใหน้กัเรียนคุน้เคยและมี
ประสบการณ์การท าขอ้สอบ 
(รูปแบบขอ้สอบ/
กระดาษค าตอบ/การระบาย
ค าตอบฯ) 

 

9. นกัเรียน ชั้น ป.3 และ 
ป.6 ไดท้  าขอ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือน
จริงทุกประการ 
 

9. นกัเรียนทุกคนไดท้ าขอ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุก
ประการ 

9.  มกราคม พ.ศ.2561 
โรงเรียนจดัสอบเสมือนจริง   
โดยใชข้อ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบเสมือนจริงทุก
ประการ โดยใชข้อ้สอบของ 
สพป. ซ่ึงจดัท าข้ึนตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ. บนัทึกผล
การสอบ ตรวจค าตอบ และ
วเิคราะห์ผลการทดสอบเพื่อ
ปรับปรุง แกไ้ขนกัเรียนก่อน
วนัสอบจริง 
10. จดักิจกรรมเสริมแรง
ทางบวก (จดัอาหารวา่ง
น ้าหวาน ขนมช่วงพกัสอบ) 
สร้างบรรยากาศผอ่นคลาย ท า
สมาธิก่อนเวลาสอบ 

10. นกัเรียน ชั้น ป.3 
และป.6  เกิดความ
ภาคภูมิใจ 
 
 

10. นกัเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 
ทุกคน เกิดความภาคภูมิใจ 

11. โรงเรียนให้รางวลันกัเรียน
ท่ีมีคะแนนสอบสูง/มี
ความกา้วหนา้สูง 
(จากการทดสอบของกลุ่ม
เครือข่าย เดือนมกราคม พ.ศ.
2561 ก่อนการสอบจริง  1-2  
สัปดาห์) 
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11. ผูบ้ริหารโรงเรียน 11. ผูบ้ริหารและโรงเรียนมี
ปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหช้ดัเจน 
(ก าหนดวนัท่ี กิจกรรมท่ีตอ้ง
ท า) 

12. ผูบ้ริหารก าหนดปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหช้ดัเจน (ก าหนดวนัท่ี 
กิจกรรมท่ีตอ้งท า)  

12. โรงเรียน 12. โรงเรียนไดท้ราบ
จุดบกพร่องในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

13.โรงเรียนตรวจสอบการ
วเิคราะห์หลกัสูตร การก าหนด
หน่วยการเรียนรู้วา่ครอบคลุม
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้
สอนเพิ่มในส่วนท่ีตกหล่นไป
โดยเฉพาะ ป.3 และ ป.6 

13. โรงเรียน 13. ด าเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การการจดักิจกรรม Tutor 
โรงเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
จากวนัท่ี  มกราคม   ถึง 
กุมภาพนัธ์ 2561 

14. ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โรงเรียน
จดักิจกรรม Tutor  
ใหต่้อเน่ืองก่อนถึงวนัสอบจริง 
(โอเน็ตสอบภายใน เดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561  

14. โรงเรียน 14.โรงเรียนมีป้ายนบัเวลาถอย
หลงั Count Down ทุกวนั 

15. ประกาศ/ป้าย นบัเวลาถอย
หลงั Count Down ทุกวนั 
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เป้ำหมำยเพ่ือพฒันำผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 

 เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนบา้นบนันงัปุเลา ในปีการศึกษา  2560 ไดต้ั้งเป้าหมายไว้
ดงัน้ี    
 

ผลทดสอบ  O-NET  
 

ประถมศึกษำปีที ่6 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559  2560 (+3) 
ภาษาไทย 42.45 45.45 
สังคมศึกษา 41.00 44.00 
ภาษาองักฤษ 26.00 29.00 
คณิตศาสตร์ 33.00 36.00 
วทิยาศาสตร์ 33.25 36.25 

 
ผลทดสอบ  NT   

ประถมศึกษำปีที ่3 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559  2560 (+3) 
ความสามารถดา้นภาษา 30.47 33.47 
ความสามารถดา้นค านวณ 21.26 24.26 
ความสามารถดา้นเหตุผล 33.01 36.00 

 
ผลทดสอบ  LAS   

 
ช้ันประถมศึกษำปีที ่2 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559   2560 (+3) 
ภาษาไทย 54.00 57.00 
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ช้ันประถมศึกษำปีที ่4 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559   2560 (+3) 
ภาษาไทย 36.64 39.64 
คณิตศาสตร์ 36.09 39.09 
วทิยาศาสตร์ 43.55 46.55 

 
 

ช้ันประถมศึกษำปีที ่5 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559   2560 (+3) 
ภาษาไทย 61.62 64.62 
คณิตศาสตร์ 51.31 54.31 
วทิยาศาสตร์ 66.92 69.92 

 
 
 
 
 
 


