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โรงเรียนบานปลักหวา 

   สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตูล 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ   



คํานํา 
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถานศึกษาซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีบทบาทหลักในการสนับสนุน สงเสริม อํานวยการ  ใหโรงเรียนไดดําเนินการเพ่ือพัฒนา
นักเรียนทุกคนท่ีไดเขาเรียน และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ เปาหมาย และมาตรฐานของ
หลักสูตรใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคลและทุกคน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดกําหนดแนวทางในการ

พัฒนา  เพ่ือยกระดับและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในทักษะดังกลาว   ท่ีจะสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงข้ึน   

 

 

            โรงเรียนบานปลักหวา 
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๑ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

สวนท่ี  ๑ 
บทนํา 

 
สภาพปจจุบัน 

 
ภารกิจหนวยงาน 
 
 โรงเรียนบานปลักหวา เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสตูล  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามมาตรา  
๓๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ป พ.ศ. ๒๕๔๒  และมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
 ๑.  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษา  กลยุทธ  ของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย  
มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับเครือขายการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และความตองการของทองถ่ิน 
 ๒.  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณของสถานศึกษา  และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับให  กลุมงาน/งาน/
สาระฯ ทราบ  และกํากับตรวจสอบ  ติดตามการใชงบประมาณของหนวยงาน 
 ๓.  ประสาน  สงเสริม สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔.  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 ๕.  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๖.  ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคลากร  เพ่ือสงเสริม  สนับสนุนการจัด  และ
การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๗.  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลภายในสถานศึกษา 
 ๘.  ประสาน  สงเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมท้ังบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษาใน
รูปแบบท่ีหลากหลายในสถานศึกษา 
 ๙.  ดําเนินการประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๑๐.  ประสานงาน  สงเสริมการดําเนินงานของอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
 ๑๑.  ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร  หนวยงานภาครัฐ  เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ในฐานะผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล   
 ๑๒.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะหรือ
ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
 
สถานท่ีตั้ง 
 โรงเรียนบานปลักหวา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งท่ี หมูท่ี 4 บานปลักหวา ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล  
๙๑๑๕๐ 
 
 



 
๒ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

เขตพ้ืนท่ีใหบริการ 

- บานปลักหวา  หมูท่ี  4 

ประวัติโรงเรียน 
     โรงเรียนบานปลักหวา  ท่ีตั้งหมูท่ี 4   บานทาแพ   ตําบลทาแพ  อําเภอทาแพ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๕๐ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล   โทร    โทรสาร…-  e – Mail: plakwa.school@gmail.com   
เปดสอนระดับปฐมวัย ชั้น อนุบาลชั้นปท่ี ๑  ถึงระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๖   จํานวน 8  หองเรียน 
     เขตพ้ืนท่ีบริการมีเขตพ้ืนท่ีบริการ  ๑  หมูบาน   ไดแก หมูท่ี  ๔  บานทาแพ   ตําบลทาแพ   
อําเภอทาแพ  จังหวัดสตูล  ๙๑๑๕๐ 
 
ประวัติโรงเรียนโดยยอ 

         โรงเรียนบานปลักหวา  ในปการศึกษา  2508  นายจรุง  พิพัฒนเสน  ผูชวยศึกษาธิการ

อําเภอทาแพ  ไดมาตรวจสถานท่ี ท่ีจะตั้งโรงเรียน  ผูใหญบานหมูท่ี  4  ไดนําไปดูท่ีบานปลักตานี  แตผูชวย

ศึกษาธิการอําเภอทาแพเห็นวาไมเหมาะสม  เพราะอยูหางไกลหมูบานมากเกินไป  และมีชาวบานไมก่ีครอบครัวซ่ึง

เปนศูนยกลางระหวางบานปลักหวา  บานมุด  บานบูโละ  (ปลักตานี)  แตไมมีท่ีดินวางสําหรับสรางโรงเรียน  ชาวบาน

จึงไดรวมกันบริจาคท่ีดินและไดสรางโรงเรียนข้ึนในปนั้น  ใชชื่อวา “ โรงเรียนบานปลักหวา “ โดยผูรวมบริจาคท่ีดิน

ดังรายชื่อตอไปนี้ 

        1. นายสะอาด   บายศรี 

        2. นายหยัน   หมีนหลํา       

        3. นายมอหราด   หลีบังสา 

        4. นายเจะอาด   อาดตันตรา 

        5. นายมะหาด   คงแกว 

        6. นายปา   บายศรี 

        แปลงท่ี 1  มีอาณาเขตดังนี้ 

         ทิศเหนือ           จดท่ีดินนายสะอาด   บายศรี             ยาว  75.00  เมตร 

         ทิศใต               จดถนนสาธารณประโยชน               ยาว  75.00  เมตร 

         ทิศตะวันออก      จดท่ีดินนายสะอาด   บายศรี           ยาว  70.00  เมตร 

         ทิศตะวันตก        จดถนนสาธารณประโยชน             ยาว  60.00  เมตร 

         มีเนื้อท่ี  3  ไร  -  งาน    95   ตารางวา 

     ในป  พ.ศ.  2516  โรงเรียนไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ก.  1  หลัง  จํานวน  3  

หองเรียน  และในปนั้น  นายสะอาด  บายศรี  ไดบริจาคท่ีดินเพ่ิมข้ึนอีก  โรงเรียนมีขอตกลงวา  ถาโรงเรียนได

ตําแหนงนักการภารโรง  ขอสิทธิ์ใหนายปา  บายศรี  หรือเครือญาติ 

      ป  พ.ศ. 2524  ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนแบบ  ป. 1 ก.  1  หลัง  จํานวน  3  หองเรียน    

และในปนั้น  นายเปน  บายศรี    นักการภารโรง  ไดบริจาคท่ีดินเพ่ิมอีก  3  งาน   

52  ตารางวา  รวมมีเนื้อท่ี  4  ไร  -  งาน  47  ตารางวา 

mailto:plakwa.school@gmail.com


 
๓ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

      ป  พ.ศ.  2530  ทางโรงเรียนไดรับงบประมาณ  200,000  บาท  สรางอาคารแบบ  202/2526  

จํานวน  1  หลัง 

      ป  พ.ศ. 2539   
  

    -  ไดรับบริจาคจากพระครูวินัยธร  จิตตปาโล จํานวน  30,000  บาท เพ่ือซอมแซมหลังคาอาคารวาตภัย 

    -  ไดรับจัดสรรงบประมาณสรางสวม  แบบ  601/26  1 หลัง จํานวน  4  ท่ีนั่ง เปนเงิน 90,000   บาท 

   ป  พ.ศ. 2557   

- ไดรับบริจาคท่ีดิน จากนายปา  บายศรี เนื้อท่ี  72  ตารางวา รวมมีท่ีดิน  4  ไร 1 งาน  19 ตารางวา 

 
สภาพท่ัวไปของโรงเรียนบานปลักหวา 

โรงเรียนบานปลักหวา  ตั้งอยูหมูท่ี .4.. ตําบลทาแพ อําเภอทาแพ จังหวัดสตูล  รหัสไปรษณีย ๙๑๑๕๐  
โทรศัพท - มีเขตใหบริการของโรงเรียน ๑ หมูบาน  คือบานปลักหวา หมูท่ี 4  ตําบลทาแพ  อําเภอทาแพ       
จังหวัดสตูล 
 
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร 

สภาพชุมชน รอบๆโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนชนบทอยูรวมกันอยางหนาแนน 

โดยรอบโรงเรียนมีบานพักอาศัย   รานคา      

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 สภาพทางเศรษฐกิจในชุมชนคอนขางดี  มีการประกอบอาชีพหลากหลาย  สวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพารา  

รองลงมา  คือ  ทํานา  รับจาง  และคาขาย  ตามลําดับ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอป  40,000  บาท/ป 
 

สภาพทางสังคม 

 ครอบครัวสวนใหญจะเปนครอบครัวเดี่ยว  มีพอ  แม  ลูก  อายุประชากรเฉลี่ยอยูในวัยกลางคน  กําลัง

ทํางาน   สภาพความเปนอยูแบบพ่ีนอง  มีความรักใครกลมเกลียวกันสูง  เปนชุมชนท่ีเขมแข็ง  ชุมชนปลอดจากแหลง

อบายมุขและยาเสพติด  มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยูในเกณฑดี  ประชากรสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้น

ประถมศึกษา ปท่ี 4  และ  6 

รอยละ  80  ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม  ทําสวน  ทํานา 

รอยละ  10  ประกอบอาชีพ  คาขาย 

รอยละ  10  ประกอบอาชีพกอสราง 

สภาพชุมชนโดยรวม 

     ลักษณะท่ัวไปของชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู   ซ่ึงประกอบดวยประชาชนจํานวน  1  หมูบาน  เปนชุมชนมุสลิมมี

สัมพันธกันแบบเครือญาติ  ท่ีมีความเขมแข็งใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนอยางดี บริเวณใกลเคียง

โดยรอบโรงเรียน  ไดแก บานพักอาศัย  รานคา มัสยิด ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  และกุโบร  สวนยางพารา นาขาว  

อาชีพหลักของชุมชน คือ ทําสวน  ทํานา คาขาย  ชางกอสราง เนื่องจากมีสภาพพ้ืนท่ีเอ้ืออํานวย  ประชาชนนับถือ



 
๔ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ศาสนาอิสลาม 100 %  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป  คือ  วันสําคัญทางศาสนา พิธีการเขา

สุนัต วันเมาลิด การโกนผมไฟ  พิธีการแตงงาน งานศพ  วันตรุษอีดิลฟตรี   วันตรุษอีดิลอัฏฮา   วันอาซูรอ  การขอพร 

1) โอกาสและขอจํากัดของโรงเรียน  โรงเรียนตั้งอยูในชุมชนมุสลิมอยูใกลมัสยิด  ไดรับการสนับสนุน 

และความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี  เปนชุมชนท่ีเขมแข็ง  ชุมชนปลอดจากแหลงอบายมุขและยาเสพติด 

โรงเรียนบานปลักหวา    มีขอจํากัดในหลายประการ  ไดแก  พ้ืนท่ีของโรงเรียนคับแคบ  เปนท่ีราบลุม  มีน้ํา

ทวมขังในชวงฤดูฝน  ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดตามตองการ 

 โรงเรียนไมมีรั้วรอบขอบชิดซ่ึงเปนอาณาเขตของโรงเรียน ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน และขาดความรู

จึงเปนอุปสรรคในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แตโรงเรียนบานปลักหวาไดรับการสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆของโรงเรียนจากผูปกครอง ชุมชนไดเปนอยางดี ประกอบกับคณะครู คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน   มีความมุงม่ัน  ทุมเท   ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี  จึงเปน

โอกาสของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

สภาพดานอาคารสถานท่ี 
 โรงเรียนบานปลักหวา มีเนื้อท่ี ๔  ไร ๒ งาน ๔๙  ตารางวา   เปนท่ีตั้งอาคารเรียน  ๒  หลัง คืออาคาร
เรียนแบบ ป.๑ ข ขนาด ๓ หองเรียน    ๒  หลัง  และอาคารอเนกประสงค 1  หลัง  สวม ๒ หลัง  ๖  ท่ีนั่ง  มี สนาม
เด็กเลน  ๑  สนาม   สนามฟุตบอล ๑  สนาม  สนามกีฬาแตไมไดมาตรฐาน   พ้ืนท่ีต่ํามีน้ําขังในฤดูฝน  บรรยากาศ
และสภาพแวดลอมท่ัวไปรมรื่น ไมดอกไมประดับสวยงามนาอยูเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและเปนตัวอยางท่ีดีแก
ชุมชน 
  ปจจุบันโรงเรียนบานปลักหวา  ยังขาดแคลนหองเรียน  รายละเอียดดังนี้ 

ขอมูลความขาดแคลน 

จํานวนนักเรียน  
อาคารควรมี หองท่ี ขาด 

จัดช้ันเรียน หองพิเศษ รวม มีอยูจริง แคลน 

  (หอง) (หอง) (หอง) (หอง) (หอง) 

105 8 3 11 6 5 

 
 

 
 
 
 
 



 
๕ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
 

 

แผนทีโ่รงเรียนบ้านปลกัหว้าโดยสังเขป 
น 

 

 
 

 

 

 
 

 

 4 

 

 

5 

3 
2 

1 

 

 
 โรงเรียนบา้นปลกัหวา้ 
  

                 ท่ีทาํการอาํเภอท่าแพ 
  

                 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 
                  

 ท่ีทาํการ อบต.ท่าแพ 
 

 มสัยดิบา้นปลกัหวา้ 
 

 มสัยดิบา้นมุด 
  

               โรงเรียนบา้นวงัปริง 
  

                คลองบาราเกตุ 

 

 
1 
2 

3 
4 
5 

 

6 

6 

 ไปควนกาหลง 

ไปละงู 

ไปฉลงุ 

นดัเท่ียม 

ไป

ทุ่ง

ร้ิน 

 

โรงเรียนบา้นปลกัหวา้ 



 
๖ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

๒. ขอมูลผูบริหาร                    
    ๒.๑) ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล      นางอรุนา  ตาเดอิน    

วุฒิการศึกษาสูงสุด วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)   สาขา   การบริหารการศึกษา  
ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต  ๒๖ มีนาคม ๒๕๕6  จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  3  ป  2  เดือน 
๓ ขอมูลนักเรียน  

  ปการศึกษา ๒๕๕9 ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
หมายเหตุ 

ระดับช้ันเรียน จํานวนหอง 
เพศ 

รวม จํานวนหอง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

อ.๑ ๑ 8 9 17 ๑ 7 7 14  

อ.๒ ๑ 3 9 12 ๑ 10 9 19  

รวมปฐมวัย ๒ 11 18 29 ๒ 17 16 33  

ป.๑ ๑ 7 8 15 ๑ 2 9 11  

ป.๒ ๑ 3 6 9 ๑ 6 7 13  

ป.๓ ๑ 8 7 15 ๑ 3 6 9  

ป.๔ ๑ 10 5 15 ๑ 7 7 14  

ป.๕ ๑ 5 4 9 ๑ 10 6 16  

ป.๖  ๑ 6 7 13 ๑ 5 4 9  

รวมประถม ๖ 39 37 76 6 33 39 72  

รวมท้ังหมด ๘ 50 55 105 8 50 55 105  

 
๔. ขอมูลครูและบุคลากร 
 
 ครูประจําการและบุคลากร 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
ตําแหนง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก 

๑ นางอรุนา  ตาเดอิน ผูอํานวยการ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
๒ นางสาววรรณวลัย  รุงรักษา ครู/คศ.๒ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 
๓ นางสาวติมะเหรียม  เกษตรกาลาม ครู/คศ.๒ ศศ.บ อิสลามศึกษา 
๔ นางวารี  หลาดี ครู/คศ.๒ ศศ.บ ประถมศึกษา 
๕ นายนพดล  รอเกตุ ครู/คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา 
๖ นางสาวซอฝยะ  บิสลีมีน ครู/คศ๑ ศษ.ม การบริหารการศึกษา 
๗ นายอับดลกาหรีม  รอเกต ครู/คศ๑ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๘ นางอาซีซะห  โสะฝ ครูจางสอน ว.ท.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพเอกการ

สงเสริมสุขภาพเด็ก 



 
๗ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
ตําแหนง/วิทย

ฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก 

๙ นางสาวรอกียะ ยาประจันทร เจาหนาท่ีธุรการ ศศ.บ เศรษฐศาสตรและการจัดการ
ในอิสลาม 

๑0 นายดานัน หนูยาหมาด นักการฯ ป.6 - 
  

๗. ขอมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะ เปนสังคมชนบทมีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามอาชีพ

หลักของชุมชน คือ ทําสวนยางพาราและทํานา บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน  ไดแก มัสยิด  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย อัตลักษณ และเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
 ภายในป การศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความสามารถเหมาะสมกับชั้นเรียน  เปนคนดี
มีระเบียบวินัยดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนใช
เทคโนโลยี  และภูมิปญญาทองถ่ินมาสนับสนุนอยางเหมาะสม  สงเสริมความเปนไทย อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความรู และทักษะในดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีจิตสํานึกในความเปนไทยใชภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมีความสุข 
 

เปาประสงค 
 ๑. ประชากรในวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตบริการทุกคน ไดรับบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียมท่ัวถึง
เต็มศักยภาพ 
 ๒. ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพตามหลัดสูตรสถานศึกษา 
 ๓. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 

อัตลักษณของสถานศึกษา 
 
 

 

“ดําเนินชีวิตตามวิถีมุสลิม” 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 

“อนุรักษทองถ่ิน และการแตงกายตามวิถีมุสลิม” 
 

คําขวัญประจําโรงเรียน 
                               “เพียรศึกษา  กีฬาเยี่ยม  เปยมคุณธรรม” 
 

สีประจําโรงเรียน 
                                            “ฟา – เขียวออน” 

 



 
๘ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี และความสุขในการเรียนรู และอยูรวมกับสังคมได โดยจัดรูปแบบการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
๔. กลยุทธการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
กลยุทธท่ี๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี

เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 
กลยุทธท่ี ๒   ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธท่ี ๓   ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
กลยุทธท่ี ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
กลยุทธท่ี ๕  สงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา  หลักธรรมาภิบาล เนน 
               การมีสวนรวมทุกภาคสวน และรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน 
               การจัดการศึกษา 
กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
กลยุทธท่ี ๗  เรงรัด พัฒนาการจัดการศึกษาและความรวมมือระหวางประเทศสูประชาคมอาเซียน 
 
จุดเนน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดจุดเนน เพ่ือใหหนวยงานทางการศึกษาเปนกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาอยางเรงดวน โรงเรียนบานปลักหวา  เปนหนวยงานในสังกัด  ท่ีจะตองดําเนินการตามจุดเนนท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดไว  เพ่ือเปนแนวทางกําหนดทิศทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ
นโยบายของหนวยงานตนสังกัดโรงเรียนจึงไดกําหนดจุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษาไวดังนี้  
 
จุดเนนดานผูเรียน 

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสําคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังตอไปนี้ 

๑.๑.๑ นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และ 
สติปญญาท่ีสมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรูอยางมีความสุข 

๑.๑.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
กลุมสาระหลัก เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๓ 

๑.๑.๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ มีความสามารถ ดานภาษา ดานคํานวณ และ 
ดานการใชเหตุผล 

๑.๑.๔ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 
๑.๑.๕ นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และทักษะการ 

สื่อสารอยางสรางสรรคอยางนอย ๒ ภาษา ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือ ในการเรียนรูเหมาะสม
ตามชวงวัย 

๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเปนไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังตอไปนี้ 

๑.๒.๑ นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได 



 
๙ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

๑.๓ นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with Special 
Needs) 

๑.๓.๑ เด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนราย บุคคลดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
๑.๓.๒ เด็กดอยโอกาสไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร

และอัตลักษณของโรงเรียน 
๑.๓.๓ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดรับการ สงเสริมใหมีความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี คณิตศาสตร ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 
 

จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

(Continuous Professional Development) 
๒.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
๒.๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ความสามารถตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถ

จัดการเรียน การสอนท่ีสงผลใหนักเรียนพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 
๒.๑.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

ในการสื่อสาร อยางนอย ๑ ภาษา 
๒.๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเครื่องมือในการ

จัดการเรียนรู 
๒.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือสงเสริมใหครูและ บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจ และแสดง

ศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 
๒.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
๒.๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจ ไดรับการจูงใจในการพัฒนาผูเรียนเต็ม

ศักยภาพ 
๒.๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอน ท่ีแสดงศักยภาพการสอนอยางมืออาชีพ 

เปนเชิงประจักษและ ไดรับการเชิดชูเกียรติอยางเหมาะสม 
๒.๓ การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม

มาตรฐานวิชาชีพ เปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม (Professional Ethics) 
๒.๓.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
๒.๓.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณท่ีมุงพัฒนาการศึกษาของชาติ 

และเปนแบบอยาง ท่ีดีแกสังคม 
๒.๓.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ ในการเขาถึงและดูแลชวยเหลือนักเรียน 

นโยบายของโรงเรียนบานปลักหวา   

   ๑. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  
๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
  ๒. สนับสนุนใหจัดปรับปรุงอาคารสถานท่ีและบริเวณใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  



 
๑๐ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

  ๓. ใหปรับปรุงการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
  ๔. สงเสริมชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมพัฒนาโรงเรียน 
  ๕. สนับสนุนการกระจายอํานาจในการบริหาร ใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมในการบริหาร 
  ๖. สรางเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแกคณะครู   และนักเรียน 
  ๗. สนับสนุนนโยบายหนวยงานบังคับบัญชาตนสังกัดและรวมกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    ๘. สงเสริมการกีฬา นันทนาการ ของนักเรียนและเยาวชนในเขตบริการของโรงเรียน 
  ๙. สงเสริมใหเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ งานประเพณีตาง ๆ ในทองถ่ิน เพ่ืออนุรักษไวซ่ึงศิลปะ   วัฒนธรรม
อันดี และจริยธรรม 
  ๑๐. ใหจัดโรงเรียนใหเปนศูนยบริการดานความรู ดานอาคารสถานท่ี สิ่งของเครื่องใช ขาวสาร และวิชาชีพ
ตาง ๆ   แกนักเรียนและเยาวชนท่ีมีความสนใจ 
    ๑๑. สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑๒. สงเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรมนําความรู 
    ๑๓. สนับสนุนใหทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน 
   ๑๔. ครู นักเรียน ชุมชน ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑๕. สงเสริมใหครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาสูครูมืออาชีพ 

ภารกิจของโรงเรียน 

 
                  โรงเรียนบานปลักหวา  มีภารกิจในการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปน ๒ ระดับ ดังนี้ คือ 
  ๑. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปท่ี 2 - 3 กําหนดใหมีหลักสูตรโรงเรียนบานปลักหวา  ระดับ
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เปนการเฉพาะ มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการเสริมสรางพัฒนาการของผูเรียนตามวัย 

       ๒. การจัดการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ประถมศึกษาปท่ี ๖ เปนการจัดการศึกษา 
ตามหลักสูตรโรงเรียนบานปลักหวา  พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๕)   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  



 
๑๑ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

สวนท่ี ๒ 
 

แนวคิด และแนวทางการพัฒนา 
 
แนวคิดในการพัฒนา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนภารกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถานศึกษาซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มีบทบาทหลักในการสนับสนุน สงเสริม อํานวยการ  ใหโรงเรียนไดดําเนินการเพ่ือพัฒนา
นักเรียนทุกคนท่ีไดเขาเรียน และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ เปาหมาย และมาตรฐานของ
หลักสูตรใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มศักยภาพ เปนรายบุคคลและทุกคน 

     รศ.ดร.สุพักตร  พิบูลย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur๐๐๑/๒๗๘๕๙๑)  ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใชแนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไวนาสนใจมาก ดังมีรายละเอียดของ
กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปไดดังนี้ 

   ข้ันท่ี ๑  Taking Stock คือ การตรวจสภาพปจจุบันเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะหวาโรงเรียนเรามีคุณภาพมากนอยเพียงใดเปนการวิเคราะหและจัดทํา
ฐานขอมูล (Baseline) เชน พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, NT. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจําปของ
สถานศึกษา 

    ข้ันท่ี ๒ Setting Goal เปนการกําหนดเปาหมายความสําเร็จ เปนตนวา ภายในป ๒๕๖๐ เราตองมี 
  ๑) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 
     ๒) กลุมสาระการเรียนรูหลักอยางนอยรอยละ ๙๐ อยูในระดับดีมาก 
                    ๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมินO-NET จะตองเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๕ 
ของฐานเดิม 

 ข้ันท่ี ๓ Developing Strategies and implementing มุงพัฒนากลยุทธแลวนํากลยุทธสูการปฏิบัติ 
ตัวอยางของกลยุทธ เชน 

  ๑) ขับเคลื่อนหองเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแตละรายวิชา แตละกลุมสาระการเรียนรู
แมแตครูทุกคนตองตั้งเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ และดําเนินการยกระดับคุณภาพใหไดตามเปาหมาย ดังนั้นการ
นิยามวา “ผูนําการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ผูท่ีทํางานสําเร็จใครสามารถทําผลงานปนี้ไดดีกวาปท่ีแลว เรียกวา ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
           ๒) ปฏิรูปการบริหารจัดการหองเรียนประจําชั้นกําหนดเกณฑ “หองประจําชั้น/ ท่ีปรึกษา
คุณภาพ” 
       ๓) บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเนนการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอยางเปนระบบตามกรอบหลักวิชา 

 ข้ันท่ี ๔ Documenting Progress เปนข้ันตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐาน ท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาของงานตามเปาหมาย 

 ท้ังนี้ การดําเนินงานแตละข้ันตอนเนน “การมีสวนรวม” ของ ครู อาจารย ผูเก่ียวของ ฝายตาง ๆ เชน 
กรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครอง สมาคมศิษยเกา เปนตน 

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


 
๑๒ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

 นอกจากนี้ ดร.จันทมา นนทิกร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/๑๒๔๔๔) โดยโครงการ
พัฒนาโรงเรียนเขมแข็งดวยการจัดการความรู (Healthy School by Knowledge Management) มูลนิธิ
สถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู (มสวร.) ไดสังเคราะหวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) เรื่อง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก ๑๖ โรงเรียนดีเดนแลวจําแนกเปนประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ การจัดการความรูเพ่ือกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  ๑.๒ การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  ๑.๓ การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๑.๔ การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
  ๑.๕ การประสานงานกับผูปกครองเพ่ือเฝาระวังและติดตามแกไขปญหา 

 ๒. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการได ๓ รูปแบบ คือ 
  รูปแบบท่ี ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนตามเกณฑท่ีคาดหวัง มี
วิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

    ๑) การปรับเปลี่ยนทาทีของครูในการจัดการเรียนรู 
    ๒) การกําหนดเกณฑท่ีคาดหวังและเกณฑการประเมินผล 
    ๓) การจัดกลุมผูเรียนท่ีเหมาะสม 
    ๔) การกําหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรม 

  รูปแบบท่ี ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
    ๑) การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนพิเศษ 
    ๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ 

  รูปแบบท่ี ๓ การชวยเหลือนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการจบหลักสูตร 
    ๑) การดูแลใกลชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและใหโอกาสนักเรียน 
    ๒) การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือใหไดตามเกณฑการจบหลักสูตร 

 ๓. การจัดหลักสูตรนอกระบบ 

 เปนการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไมติดระบบปกติซ่ึงอาจใชนวัตกรรมในการบริหารและ
ดําเนินการ 
 กลาวโดยสรุป  แนวคิดหลักการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้  โรงเรียนบาน
ปลักหวา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ตองวางแผนการขับเคลื่อนอยางเปนระบบ เชื่อมประสาน
กับผูเก่ียวขอทุกฝายท้ังภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทํางานรวมกันอยางบูรณาการ บนพ้ืนฐานสังคมแหงการ
เรียนรู โดยมีเปาหมายท่ีกําหนดอยางชัดเจน  
   ในการกําหนดแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้ โรงเรียนบานปลักหวา  ไดนํา
แนวคิดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  กําหนด Model ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยตั้ง
เกณฑโรงเรียนทุกโรงเรียนจะตองมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-net) National Test 
(Nt) และ Local Assessment System (LAS) เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ ในทุกรายวิชา โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
 



 
๑๓ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

กําหนดแนวการดําเนินงานเปน ๑๕ ข้ันตอน  
 

           ๑ . จั ด ทํ า / ป รั บ โ ค ร งก า ร ยกผ ลสั ม ฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ให ค ร อบคลุ ม ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ท่ี กํ า หน ด 
   ๒. เม่ือวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแลว ใหโรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะหหลักสูตร การกําหนด
หนวยการเรียนรูวาครอบคลุมหรือไม หากไมครอบคลุมใหสอนเพ่ิมในสวนท่ีตกหลนไปโดยเฉพาะ ป.๓ และ ป.๖  

 ๓. วางแผนการสอนชั้น ป. ๓ และ ป.๖  ใหจบ และครบทุกกลุมสาระการเรียนรู ภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๔. นําคลังคําศัพทภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนคลังคําศัพทท่ีใชเปนกรอบในการสรางขอสอบโอเน็ต ของ 
สทศ.ไปใชสอนติวนักเรียนใหครบทุกคํา (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหอานออก และบอกความหมายได โดยสอน ให
นักเรียนจําใหไดมากท่ีสุดตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน) 

๕. จัดกิจกรรม Tutor ตามแนวขอสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ กําหนดกิจกรรม วันเวลาใหชัดเจน 
  ๖. ครูผูรับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนรวมกันสรางขอสอบตามแนวขอสอบของ สทศ. แลวแลกเปลี่ยนขอสอบ
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  ๗. นําแนวขอสอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช Tutor ในชั้นเรียนใหนักเรียนคุนเคยและมีประสบการณการ
ทําขอสอบ(รูปแบบขอสอบ/กระดาษคําตอบ/การระบายคําตอบฯ) 
  ๘. ผูบริหารกําหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหชัดเจน (กําหนดวันท่ี 
กิจกรรมท่ีตองทํา)  
  ๙. ผูบริหารติดตามการนําขอสอบ PRE-NT/O-NET ไปใชในสถานศึกษา การนําขอสอบ PRE-NT/O-NET ไป
ใชในชั้นเรียน ติดตามผลการทํางานของครูผูรับผิดชอบทุกระยะอยางใกลชิดเพ่ือใหดําเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือ
แกไขปญหาตางๆ ไดทันเวลา 
  ๑๐. จัดกิจกรรม Tutor ใหตอเนื่องกอนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๖๐) 
  ๑๑. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใชขอสอบ กระดาษคําตอบ การคุมสอบ เวลาสอบ
เสมือนจริงทุกประการ โดยใชขอสอบของ สพป. ซ่ึงจัดทําข้ึนตามแนวขอสอบของ สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจ
คําตอบ และวิเคราะหผลการทดสอบเพ่ือปรับปรุงแกไขนักเรียนกอนวันสอบจริง 

๑๒. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารวางน้ําหวาน ขนมชวงพักสอบ) สรางบรรยากาศผอนคลาย ทํา
สมาธิกอนเวลาสอบ 

๑๓. ประชาสัมพันธความสําคัญของการสอบ NT, O-NET ทุกสัปดาห 
๑๔. ประกาศ/ปาย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
๑๕. โรงเรียนใหรางวัลนักเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูง/มีความกาวหนาสูง 
 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕9 เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
     ๑. การวิเคราะหสภาพปญหาระดับโรงเรียน 
            สภาพโรงเรียนบานปลักหวา  การจัดการเรียนรูยังไมสอดคลองกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูขาดประสบการณ ขอสอบ สทศ.นักเรียนไมมีทักษะใน
การทําแบบทดสอบ ของ สทศ.นักเรียนมีความสามารถทางดานสติปญญา รางกาย ในเกณฑต่ํา  และอยูในสิ่งแวดลอม  
ความเปนอยูในครอบครัวท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู ครูมีความรูความเขาใจในวิธีการในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมกระตุนความสนใจของผูเรียนไมเพียงพอครูขาด



 
๑๔ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู  ตลอดจนการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือนําปญหาท่ี
พบไปสูการแกไขขาดการประสานความรวมมือกันของครู ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการรวมกัน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน นักเรียนขาดนิสัยรักการ
อานและการทบทวนบทเรียนอยางตอเนื่อง  ขาดทักษะในกระบวน อาน คิด วิเคราะห สังเคราะห นักเรียนสวนหนึ่งมี
ปญหาในการ อานออก เขียนได 
     ๒. การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจําปการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9 
      ๒.๑ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ (NT)  
ปการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9   โรงเรียนบานปลักหวา   
     ๒.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปการศึกษา  ๒๕๕8 – ๒๕๕9 
                   
ตารางเปรียบเทียบ   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓  (NT) 
โรงเรียนบานปลักหวา  ปการศึกษา  ๒๕๕8 – ๒๕๕9 
 

รายวิชา 
จํานวน 
ผูเขา
สอบ 

ปการศึกษา ๒๕๕8 
จํานวน
ผูเขา
สอบ 

ปการศึกษา ๒๕๕9 

ความกาวหนา คะแนน
เฉลี่ย 

อันดับ 
เขต/

เครือขาย 

คะแนน
เฉลี่ย 

อันดับ 
เขต/

เครือขาย 
ความสามารถดานภาษา 13 ๓๖.๐๔ 

- 

15 36.90 

- 

0.86 
ความสามารถดานคํานวณ 13 ๓๒.๗๕ 15 29.04 -3.71 
ความสามารถดานเหตุผล 13 ๓๕.๖๐ 15 35.47 -0.13 

เฉล่ีย 13 34.80  33.80 -0.99 
 

  จากตาราง สรุปไดวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  ๓ 
(NT)   เปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9  ของโรงเรียนบานปลักหวา  พบวา ผลการประเมินประจํา 
ปการศึกษา2559  ความสามารถดานภาษา มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  36.90   เพ่ิมข้ึน 0.86  ความสามารถดาน
คํานวณ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 29.04 ลดลง 3.71 ความสามารถดานเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 5.47  ลดลง 
0.13  และมีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.80  ลดลง 0.99 
 



 
๑๕ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ตารางเปรียบเทียบ   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O-NET )  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
โรงเรียนบานปลักหวา  ปการศึกษา  ๒๕๕8-๒๕๕9 
 

รายวิชา 
จํานวน 
ผูเขา
สอบ 

ปการศึกษา ๒๕๕8 จํานว
นผู
เขา
สอบ 

ปการศึกษา ๒๕๕9 

ความกาวหนา คะแนน
เฉลี่ย 

อันดับ 
เขต/

เครือขาย 

คะแนน
เฉลี่ย 

อันดับ 
เขต/

เครือขาย 
คณิตศาสตร 11 33.64 

เขต 
112 

/ 
เครือขาย 

10 

13 30.91 
เขต 
100 

/ 
เครือขาย 

5 

-2.73 
ภาษาไทย 11 46.36 13 49.73 3.37 
วิทยาศาสตร 11 32.09 13 38.50 6.41 
สังคมศึกษา 11 48.36 13 48.41 0.05 
ภาษาตางประเทศ 11 31.59 13 27.73 -3.86 

เฉล่ีย  42.99  39.06 0.65 
 
  จากตาราง สรุปไดวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 
( O-NET )  เปรียบเทียบปการศึกษา ๒๕๕8 – ๒๕๕9   ของโรงเรียนบานปลักหวา  ปการศึกษา 2559  พบวา ผล
การทดสอบ รายวิชาคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  30.91   ลดลง 2.73  ผลการทดสอบ รายวิชาภาษาไทย  
มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 49.73  เพ่ิมข้ึน  3.37  ผลการทดสอบ รายวิชา วิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 38.50 
เพ่ิมข้ึน 6.41  ผลการทดสอบ รายวิชา สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 48.41  เพ่ิมข้ึน 0.05  ผลการทดสอบ 
รายวิชา ภาษาตางประเทศ  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 27.73   ลดลง 3.86  และมีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนน
เฉลี่ยรอยละ 39.06  เพ่ิมข้ึน 0.65 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

สวนท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การสังเคราะหเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา ๒๕๕9 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖   
ผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39.06  เพ่ิมข้ึน 0.65 โดยกลุมสาระการเรียนรูท่ีตองพัฒนาเรงดวน 
มี 2 กลุมสาระการเรียนรู เรียงตามลําดับ ไดแก กลุมสาระภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   
 

 ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (NT) ปการศึกษา ๒๕๕9 ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 
มีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.80  ลดลง 0.99 โดยตองพัฒนาความสามาร5ดานการคิด
คํานวณ และความสามารถดานเหตุผล 
 
แนวทางเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประเด็นปญหาท่ีพบ แนวทางแกปญหา 
๑. ครูสอนไมตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษา ๑. จัดการเรียนรูโดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียมจาก

โรงเรียนวังไกลกังวล 
๒. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อทางไกล
ผานดาวเทียมของโรงเรียนใหเปนระบบและมีคุณภาพ
มากข้ึน 
๓.จัดใหมีวิทยากรภายนอกมาชวยจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน 

๒. การจัดการเรียนรูไมสอดคลองมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
๕. ติวเตอรใหกับนักเรียน ใหครบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

๓. ครูขาดประสบการณ วิเคราะหขอสอบ สทศ. ๖. ทําความคุนเคยกับขอสอบ สทศ. 
๔. นักเรียนไมมีทักษะในการทําแบบทดสอบ ของ สทศ. ๗. ใหนักเรียนมีประสบการณในการทําขอสอบของ 

สทศ. 
๕. นักเรียนมีความสามารถทางดานสติปญญา  รางกาย   
ในเกณฑต่ํา  และอยูในสิ่งแวดลอม  ความเปนอยูใน
ครอบครัวท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

๘. ครูรวมกันวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  
โดยผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกข้ันตอน 
อยางจริงจัง สงเสริมการเยี่ยมบานนักเรียนครบ  
๑๐๐%  เพ่ือใหทราบปญหาและความตองการท่ี
แทจริงของผูเรียนกอนเรียนระหวางเรียน  และหลัง
เรียน 

๖. ครูมีความรูความเขาใจในวิธีการในการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
เพ่ือสงเสริมกระตุนความสนใจของผูเรียนไมเพียงพอ 

๙. สงเสริมการพัฒนาผูเรียนท่ีมีความบกพรองทาง
สติปญญา  โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบ  
IEP ครูรวมกันจัดทําโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยเนนการคิดวิเคราะหในทุกกลุมสาระการ



 
๑๗ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ประเด็นปญหาท่ีพบ แนวทางแกปญหา 
เรียนรู    

๗. ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู  ตลอดจนการวิเคราะหและประเมินผลเพ่ือนํา
ปญหาท่ีพบไปสูการแกไข 

๑๐. สงเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยสงเขารับ
การอบรม ในดานท่ีเกิดประโยชนตอการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๘. การประสานความรวมมือกันของครู ในกลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการรวมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนยังมีนอย 

๑๑. สงเสริมใหครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หนวยงานตนสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๙. นักเรียนขาดนิสัยรักการอานและการทบทวนบทเรียน
อยางตอเนื่อง 
 
 

๑๒. สงเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอานใน
โรงเรียน  เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอานใหกับผูเรียน 
สําหรับเปน พ้ืนฐานในการเรียนรูสาระการเรียนรูตางๆ 

๑๐. ความรวมมือกันโรงเรียนและครูในกลุมเครือขายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการรวมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนยังมีนอยมาก 

๑๓. เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมกันจัดทํา
โครงการติวเขม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน NT  และ, O- NET  โดยครูในเครือขาย 
ติวเขม  ในสาระการเรียนรู ๘ กลุมสาระการเรียนรู 
ใหกับนักเรียนในกลุมเครือขายทุกโรงเรียน  

                

                  จากข้ันตอนท่ีโรงเรียนบานปลักหวา   ไดกําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปญหาและกําหนดแนวทางแกไข เพ่ือ
เปนแนวทางการปฏิบัติ  เปนยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ โครงการ/กิจกรรม นําสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ โครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. นักเรียนมีความรู และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 
๒. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณท้ังราย
กายและจิตใจ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ชั้น ป.
๓, ป.๖ 

๑. นักเรียนชั้น ป.๓, ป.๖รอย
ละ ๙๐ มีความรู และทักษะ
ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 
๒. นักเรียนชั้น ป.๓, ป.๖, รอย
ละ ๙๐ มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณท้ังรายกายและจิตใจ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้น ป.๓, ป.๖เพ่ิมข้ึน
รอยละ ๓ 
 

 ๑. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจําปการศึกษา ๒๕60 

๔.นักเรียน ชั้น ป.๓, ป.๖, ๔. นักเรียนชั้น ชั้น ป.๓, ป.๖ ๒. ประชาสัมพันธความสําคัญ



 
๑๘ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ยุทธศาสตร เปาหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ โครงการ/กิจกรรม 
เกิดความตระหนักใน
ความสําคัญของการสอบ 
NT และ O-Net 

ทุกคนเกิดความตระหนักใน
ความสําคัญของการสอบ NT 
และ O-Net  

ของการสอบ  NT และ          
O-Net ทุกวัน 

๕. ครูชั้น ป.๓, ป.๖มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯกําหนด 

๕. ครูชั้น ป.๓, ป.๖ 
ทุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯกําหนด 

 ๓. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯกําหนด 

 

๖.ครูชั้น ป.๓, ป.๖  ติว
นักเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด  

๖. ครูชั้น ป.๓, ป.๖ทุกคนได
สอนติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 
 

๔. นําขอสอบโอเน็ต ของ สทศ.  
ไปใชสอนติวนักเรียนใหครบทุก
และกลุมสาระการเรียนรู 

๗. ครู ชั้น  ป.๓, ป.๖
สามารถสอนติวตามแนว
ขอสอบของ สทศ.ได 

๗. ครู ชั้น ป.๓, ป.๖ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนว
ขอสอบของ สทศ. 

๕. จัดกิจกรรมติวเตอร ตาม
แนวขอสอบของ สทศ. ในชั้น
เรียน กําหนดกิจกรรม วันเวลา
ใหชัดเจน 

๘. ครู ชั้น ป.๓, ป.๖ 
สามารถสรางขอสอบตาม
แนวขอสอบของ สทศ.ได 

๘.ครู ชั้น ป.๓, ป.๖ ทุกคน 
สามารถสรางขอสอบตามแนว
ขอสอบของ สทศ.ได 

๖. ครูผูรับผิดชอบในโรงเรียน
ทุกคนรวมกันสรางขอสอบตาม
แนวขอสอบของ สทศ.  
๗. ผูบริหารติดตามการนํา
ขอสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช
ในสถานศึกษา การนําขอสอบ 
PRE-NT/O-NET ไปใชในชั้น
เรียน ติดตามผลการทํางานของ
ครูผูรับผิดชอบทุกระยะอยาง
ใกลชิดเพ่ือใหดําเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแกไขปญหา
ตางๆ ไดทันเวลา 
๘. นําแนวขอสอบ NT/O-NET 
ของ สพป. ไปใชติวในชั้นเรียน
ใหนักเรียนคุนเคยและมี
ประสบการณการทําขอสอบ 
(รูปแบบขอสอบ/
กระดาษคําตอบ/การระบาย
คําตอบฯ) 



 
๑๙ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

 

๙. นักเรียน ชั้น ป.๓, ป.๖, 
ไดทําขอสอบ 
กระดาษคําตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 
 

๙. นักเรียนทุกคนไดทําขอสอบ 
กระดาษคําตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุก
ประการ 

๙.  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
โรงเรียนจัดสอบเสมือนจริง   
โดยใชขอสอบ กระดาษคําตอบ 
การคุมสอบ เวลาสอบเสมือน
จริงทุกประการ โดยใชขอสอบ
ของ สพป. ซ่ึงจัดทําข้ึนตามแนว
ขอสอบของ สทศ. บันทึกผล
การสอบ ตรวจคําตอบ และ
วิเคราะหผลการทดสอบเพ่ือ
ปรับปรุง แกไขนักเรียนกอนวัน
สอบจริง 

 

  ๑๐. จัดกิจกรรมเสริมแรง
ทางบวก (จัดอาหารวาง
น้ําหวาน ขนมชวงพักสอบ) 
สรางบรรยากาศผอนคลาย ทํา
สมาธิกอนเวลาสอบ 

๑๐. นักเรียน ชั้น ป.๓ 
และ ป.๖ เกิดความ
ภาคภูมิใจ 
 
 

๑๐. นักเรียนชั้น ป.๓, ป.๖ทุก
คน เกิดความภาคภูมิใจ 

๑๑. โรงเรียนใหรางวัลนักเรียน
ท่ีมีคะแนนสอบสูง/มี
ความกาวหนาสูง 
(จากการทดสอบของกลุม 
เครือขาย เดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๖๐ กอนการสอบจริง  ๑-๒  
สัปดาห) 

๑๑. ผูบริหารโรงเรียน ๑๑. ผูบริหารและโรงเรียนมี
ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใหชัดเจน (กําหนดวันท่ี 
กิจกรรมท่ีตองทํา) 

๑๒. ผูบริหารกําหนดปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให
ชัดเจน (กําหนดวันท่ี กิจกรรมท่ี
ตองทํา)  

๑๒. โรงเรียน ๑๒. โรงเรียนไดทราบ
จุดบกพรองในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

๑๓.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะหหลักสูตร การกําหนด
หนวยการเรียนรูวาครอบคลุม
หรือไม หากไมครอบคลุมให
สอนเพ่ิมในสวนท่ีตกหลนไป
โดยเฉพาะ ป.๓, ป.๖ 



 
๒๐ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

๑๓. โรงเรียน ๑๓. ดําเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
การการจัดกิจกรรม Tutor 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
จากเดือน  มกราคม   ถึง เดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐  

๑๔. ตั้งแตวันท่ี ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนไป 
โรงเรียนจัดกิจกรรม Tutor  
ใหตอเนื่องกอนถึงวันสอบจริง 
(โอเน็ตสอบภายใน เดือน
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐  

๑๔. โรงเรียน ๑๔.โรงเรียนมีปายนับเวลาถอย
หลัง Count Down ทุกวัน 

๑๕. ประกาศ/ปาย นับเวลา
ถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
 

 
เปาหมายเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 เปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบานปลักหวา ในปการศึกษา  ๒๕60  ไดตั้งเปาหมายไวดังนี้    
 
ผลทดสอบ  O-NET   

 
ประถมศึกษาปท่ี ๖ 

กลุมสาระรายวิชา 
เปาหมายคะแนนเฉลี่ย 

๒๕๕9   ๒๕60 (+๓) 
คณิตศาสตร 30.91 31.84 
ภาษาไทย 49.73 51.22 
วิทยาศาสตร 38.50 39.66 
สังคมศึกษา 48.41 49.86 
ภาษาอังกฤษ 27.73 28.56 

รวมเฉลี่ย 39.056 44.91 
 
 
ผลทดสอบ  NT   

ประถมศึกษาปท่ี ๓ 

ความสามารถ 
เปาหมายคะแนนเฉลี่ย 

๒๕๕9 ๒๕60 (+๓) 
ความสามารถดานภาษา 36.9 38.007 
ความสามารถดานคํานวณ 29.04 29.9112 
ความสามารถดานเหตุผล 35.47 36.5341 

รวมเฉลี่ย 33.80 34.81743 
 



 
๒๑ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 โครงการเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- นิเทศภายใน 



 
๒๒ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ช่ือแผนงาน / โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แผนงาน   วิชาการ 

ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวารี  หลาดี 

ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม    2559  -  30 กันยายน   2560  

สนองนโยบายประกันคุณภาพ มาตรฐานท่ี    4     ตัวบงช้ีท่ี  4.1 -  4.4   

สนองขอเสนอแนะของ สมศ. ดานผูเรียน  

สนองกลยุทธท่ี  3   

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  มีนโยบายมุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ซ่ึงถือวาทักษะดังกลาวมี

ความสําคัญกับผูเรียน   ท่ีโรงเรียนจะตองจัดการศึกษาท่ีเนนกระบวนการเรียนรูเพ่ือเสริมทักษะใหกับผูเรียน 

     จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนบานปลักหวาและจากการประเมิน

โครงการ เสริมทักษะคิดวิเคราะห  สรางสรรค   พบวาระดับมาตรฐานดานผูเรียน   มาตรฐานท่ี    4   ตัวบงชี้ท่ี  4.1 

-  4.4  อยูในระดับดีมาก   ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนา  เพ่ือยกระดับและพัฒนาใหผูเรียนมี

ความสามารถในทักษะดังกลาว   ท่ีจะสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงข้ึน  จึงไดจัดใหมีโครงการเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห  สรางสรรค 

 จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนบานปลักหวา พบวาระดับ

มาตรฐานดานผูเรียน     อยูในระดับ ดี   ดังนั้น    โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

2. วัตถุประสงค 

 2.1  นักเรียนไดฝกทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค  สรุปความคิดอยางเปนระบบและมีการคิดแบบ  

                 องครวม 

 2.2  นักเรียนไดฝกทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง   

 2.3  นักเรียนไดฝกทักษะการคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
 

3. เปาหมาย  

 3.1  นักเรียนรอยละ 75  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  คิดไตรตรองคิดอยางมี  

                 วิจารณญาณ   คิดอยางสรางสรรคและมีจินตนาการ  

 3.2  นักเรียนจัดทําโครงงานหองเรียนละ  1  โครงงานตอปการศึกษา 

 3.3  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา  2558 
 



 
๒๓ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

4. การดําเนินการ 

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. 

2. 

3. 
 

 

4. 

 

5. 

 เสนอโครงการ 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

ประชุม ชี้แจงโครงการและวางแผน 

กําหนดขอบขายความรับผิดชอบ  

ดําเนินการตามโครงการ 

 

ประเมินผล รายงานโครงการ 

ตุลาคม 2559 

พฤศจิกายน 2559 

พฤศจิกายน 2559 

 

พฤศจิกายน 2559- 

กันยายน 2560 

กันยายน   2560 

นางวารี  หลาดี 

ผูบริหารโรงเรียน 

คณะทํางานวิชาการ 

 

ครูในโรงเรียนทุกคน 

 

นางวารี  หลาดี 
 

5. รายละเอียดการดําเนินโครงการ     

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมเสริมทักษะภาษา 

(อานคําพ้ืนฐาน,เขียนตามคําบอก,คัดลายมือ) 

ตลอดป ครูประจําชั้น 

2. กิจกรรมสงเสริมการสอนแบบโครงงาน 

  หองเรียนละ  1   โครงงานตอปการศึกษา 

ตลอดป ครูประจําชั้น 

3 กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 

( คิดเลขเร็ว  เกมส 24  เกมสซูดุโกะ) 

ตลอดป 

( 10  นาที กอนเรียนคาบแรก) 

 

4 ติวเขม NT,O-NET LAS พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 ครูทุกคน 

5  จัดทําเครื่องมือการวัดผลดานการคิดวิเคราะห 

และคิดสังเคราะห 

พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560 

 

นางวารี  หลาดี 

 

6 นิเทศ ติดตาม เดือนละครั้ง ผูบริหาร 

7. สรุปและประเมินผล ภาคเรียนละ  1 ครั้ง นางวารี  หลาดี 

 

6. งบประมาณ   

ใชงบประมาณท้ังสิ้นจํานวน  27,000  บาท  ตามแผนงานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

ท่ี รายการ / กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ 

1. 

 

คาวัสดุ- อุปกรณในการดําเนินการ 

-กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา 

 

5,000 

 

- 

 

- 

 

5,000 

- 



 
๒๔ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ท่ี รายการ / กิจกรรม งบ 

ประมาณ 

จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ 

 

 

 

 

- กิจกรรมสงเสริมการสอนแบบ

โครงงาน 

-กิจกรรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร 

- ติวเขม NT, O-NET 

-จัดทําเครื่องมือการวัดผลดานการคิด

วิเคราะห และคิดสังเคราะห 

3,500 

4,500 

5,000 

4,000 

 

3,500 

4,500 

5,000 

4,000 

 

2. การจัดทําเครื่องมือทดสอบทาง

การศึกษา (สพฐ.) 

5,000 - - 5,000 - 

 รวม 27,000 - - 27,000 - 
  

 7. การประเมินผล 
 

ตัวบงช้ีความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชในการวัด 

1. นักเรียนไดฝกกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

โครงงาน 

สังเกต  /  สอบถาม 

ปฏิบัติ 

แบบประเมินชิ้นงาน 

(โครงงาน ) 

2. ครูมีแบบฝกตางๆ เพ่ือวัดผลดานการคิด 

วิเคราะห สังเคราะห 

แบบฝก  เกมส แบบฝก 

เกมส 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน แบบฝก   ทดสอบ แบบฝก  แบบทดสอบ 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  คิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและ 

               คิดอยางมีวิจารณญาณ        

 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนกวาปการศึกษา  2559  ทุกกลุมสาระ 

 

 

     ลงชื่อ  วาร ี หลาดี   ผูเสนอโครงการ            ลงชื่อ  อรุนา  ตาเดอิน    ผูอนุมัติโครงการ 

                (นางวารี  หลาด ี)                      (นางอรุนา  ตาเดอิน) 

           ครู โรงเรียนบานปลักหวา                     ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลักหวา 



 
๒๕ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

ช่ือโครงการ                        นิเทศภายใน 

แผนงบประมาณ                ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ลักษณะโครงการ          โครงการตอเนื่อง 

สนองกลยุทธที่  4                 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหมีความสามารถจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีคุณภาพ                                                                       

สนองมาตรฐาน สมศ.   มาตรฐานท่ี  7 , 8 

หนวยงานที่รับผิดชอบ           ฝายบริหารงานบุคลากร  โรงเรียนบานปลักหวา 

ผูรับผิดชอบโครงการ            นางสาวซอฝยะ  บิสลีมีน   

ระยะเวลาดําเนินการ             ตุลาคม  2559  –  กันยายน 2560 

  

1.  หลักการและเหตุผล 

            การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2554 

จะตองมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ใหมีความรูความเขาใจ     ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน

ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ของหลักสูตร 

          ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล ได

จัดทําโครงการนิเทศภายใน โดยพิจารณาจาก ขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ของคณะผู

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ควรมีการพัฒนาระบบนิเทศ ติดตามผล ประเมินผล และนําผลประเมินมาพัฒนา 

กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนเปนกิจกรรมท่ีกระตุนใหครูผูสอนมีการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน และ 

เผยแพรเทคนิคการสอนแบบใหม ๆ 

จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียนบานปลักหวา พบวาระดับ

มาตรฐานดานครูอยูในระดับดี   ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ข้ึนเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

 2.  วัตถปุระสงค 

           2.1  เพ่ือใหครูมีการพัฒนาในการบริหารจัดการชั้นเรียน ครบกระบวนการ 

           2.2  เพ่ือใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนําและแกปญหาตางๆไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.  เปาหมาย 

          เชิงปริมาณ   

3.1 ครูทุกคน ไดรับการนิเทศจากผูบริหารและคณะครูท่ีรับผิดชอบ 

3.2 ผูบริหารทําการนิเทศครูทุกคน อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 



 
๒๖ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

เชิงคุณภาพ 

           3.1  ครูทุกคนไดรับคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนําจากผูบริหาร และคณะครูท่ีรับผิดชอบมาปรับปรุงแกไข ใน

สวนท่ีบกพรอง 

 3.2 ครูเห็นความสําคัญของการนิเทศ  มีการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่องและมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐาน 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 4.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  4.1.1 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือกําหนดแนวทางในการนิเทศ 

  4.1.2 กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 

  4.1.3 ดําเนินงานการนิเทศตามปฏิทิน 

  4.1.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 4.2 กิจกรรมสําคัญ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 

 

  2 

 

   3 

ประชุมคณะครูเพ่ือวางแผนกําหนดรูปแบบ

การนิเทศ 

( วิธีการ กําหนดการ และรูปแบบ 

รายละเอียดในการนิเทศ) 

ดําเนินการนิเทศ ตามปฏิทินรูปแบบ และ

รายละเอียดในการนิเทศ 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

ต.ค. 2559 นางสาวซอฝยะ  บิสลีมีน 

 

ต.ค.2559– ก.ย. 2560 

 

 

ผูบริหารและคณะ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  นางสาวซอฝยะ  บิสลีมีน 
 

5.  งบประมาณ 

        ใชงบประมาณท้ังสิ้น 1,000 บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  มีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

ท่ี                   กิจกรรมคําช้ีแจงในการใชงบประมาณ งบประมาณ 
จําแนกตามหมวดรายจาย 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1 กิจกรรมนิเทศภายใน 1,000     1,000 

  

     1.1 ประชุมวางแผนแตงตั้งคณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ

โครงการ  -  -  - - 

       1.2 ดําเนินงานตามโครงการ   -  -  

  

     -  กระดาษ AA จํานวน 2 รีม  จัดทําเอกสารการ

นิเทศ  -  -  

      

  รวม 1,000   1,000 



 
๒๗ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน   โรงเรยีนบา้นปลกัหวา้ 

6. การประเมินผล 

ท่ี ตัวบงช้ีความสําเร็จ 
วิธีการวัด/

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใชวัด 

1. 

 

 

 

ครูทุกคนไดรับการนิเทศชวยเหลือแนะนําจากผูบริหาร และ

คณะนํามาปรับปรุงแกไข ในสวนท่ีบกพรอง มีการพัฒนาการ

เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 

-  สังเกต 

-  สัมภาษณ 

 

 

-  แบบบันทึกการนิเทศ 

- แบบประเมินโครงการ 

 

 
 

7.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

          7.1  ครูมีการพัฒนาตนเอง ตามขอเสนอแนะ ครบกระบวนการ 

          7.2  ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

          7.3  ครูไดนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไขในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  

 

 

 

 

ลงชื่อ  ซอฝยะ  บิสลีมีน   ผูเสนอโครงการ                ลงชื่อ  อรุนา  ตาเดอิน   ผูอนุมัติโครงการ 

                      (นางสาวซอฝยะ  บิสลีมีน)                                     (นางอรุนา  ตาเดอิน)  

     ครูโรงเรียนบานปลักหวา                              ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลักหวา 

                   


	ปี  พ.ศ. 2539
	นโยบายของโรงเรียนบ้านปลักหว้า
	ภารกิจของโรงเรียน


