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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
โรงเรียนบา้นโกตา ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 ต าบลก าแพง อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล รหสัไปรษณีย ์91110 โทรศพัท ์  

074-775-377  E– mail : bankota.school@gmail.com / Website ; - โรงเรียนบา้นโกตา ตั้งอยูห่มู่ท่ี 7 ต าบลก าแพง 
อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ห่างจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ระยะทาง 46 กิโลเมตร                 
เปิดสอนตั้งแต่ระดบั อนุบาล ถึงระดบั ประถมศึกษา มีเขตพื้นท่ีบริการ 2 หมู่บา้น   ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 9 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559) 

ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2508 เพื่อแกปั้ญหาการเดินทางไปเรียนไกลเกินไป ประชาชนน าโดย นายเสพ หวนัเก     
ได้จดัซ้ือท่ีดินของนายอุหมาก หลีเคราะห์ เพื่อก่อสร้างโรงเรียน แล้วเสนอทางอ าเภอเพื่อขอเปิดโรงเรียน         
นายชอบศกัด์ิ  ศุภมณีพนัธ์ ศึกษาธิการอ าเภอไดร้ายงานให้จงัหวดัทราบและด าเนินการจนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุญาตและจดัสรรงบประมาณจ านวน 30,000.- บาท สร้างอาคารแบบ ป.1 ก (วาตภยัภาคใต้) จ านวน 2 
ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6 x 9 เมตร หลงัคามุงสังกะสี ระหวา่งการก่อสร้างไดใ้ชบ้า้นนายยุโซ๊ะ  ยุโซ๊ะจิ  เป็น
สถานท่ีเรียนชัว่คราว และไดย้า้ยมาอยูส่ถานท่ีปัจจุบนั เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2508 
 ปีแรกท่ีเปิดท าการสอนมีครู 2 คน โดยนายพยุง  เก้ือเส้ง(08-30) รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่คนแรก 
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.3 มีนกัเรียนชายหญิงทั้งส้ิน 30 คน ปีการศึกษา 2509 เปิดสอนถึงชั้น ป.4  มีจ  านวน
นกัเรียนทั้งส้ิน 47 คน 
 ในปีการศึกษาต่อ ๆ มา มีนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน อาคารเรียนซ่ึงมีอยูเ่ดิม 2 ห้องเรียนคบัแคบไม่เพียงพอ      
นายพยุง  เก้ือเส้ง จึงของบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ไดใ้นปีงบประมาณ 2518 คือ อาคารเรียนแบบ ป.1 ก 
ขนาด 4 หอ้งเรียน งบประมาณ 260,000.- บาท 
 ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนไดเ้ปิดขยายถึงชั้นประถมปีท่ี 5 มีนกัเรียน 16 คน และมีจ านวนนกัเรียน
ทั้งส้ิน 93 คน ครู 6 คน และไดรั้บงบประมาณสร้างส้วม แบบ 401 กรมสามญัศึกษาจ านวน 3 ท่ีนัง่ ราคา 
15,000.- บาท     ในปีน้ีมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อซ้ือท่ีดิน จ านวน 9,000.- บาท และไดรั้บเงินสมทบจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล อีกจ านวน 4,000.- บาท ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินดา้นหนา้ติดกบัถนนเขา้หมู่บา้นเพิ่มเติม
อีก 2 งาน 80 ตารางวา ราคา 13,000.- บาท และไดส้ ารวจจดัท าหลกัฐานท่ีดินรวมพื้นท่ีทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 42 
ตารางวา ต่อมาไดมี้การโอนโรงเรียนจากสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ไปสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ 
 ปีการศึกษา 2524 ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จดัสรรงบประมาณจ านวน 
450,000.- บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 3 หอ้งเรียน สร้างเสร็จเขา้เรียนเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2524 
 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2530 ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสตูล ไดแ้ต่งตั้ง นายส าราญ สฤษฎีพีร
พนัธ์ (30-39) มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทนนายพยงุ  เก้ือเส้ง ซ่ึงยา้ยไปด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนอ่ืน 
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ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนไดเ้ปิดสอนชั้นเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปสู่ระดบัประถมศึกษา 

ในปีน้ีได้งบประมาณจากนายจิรายุส เนาวเกตุ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสตูลสมยันั้น ปรับปรุงสภาพ
พื้นท่ีโดยถมดินลูกรังใหสู้งข้ึนเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีลุ่มชายคลองน ้าท่วมทุกปี 
 ปีการศึกษา 2532 ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ไดจ้ดัสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคแ์บบ สปช.202/26 จ านวน 1 หลงั เป็นเงิน 235,000.- บาท  

ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 – 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม            
8 ชั้นเรียน มีครู 8 คน วทิยากรสอนอิสลาม 1 คน นกัการภารโรง 1 คน รวมจ านวนนกัเรียนทั้งส้ิน 160 คน 
 นายจ านง ดุลยาภรณ์ มาด ารงต าแหน่ง พ.ศ. 2539 (39-43) ต่อมาปีการศึกษา 2542 โรงเรียนไดรั้บการ
คดัเลือกจากส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสตูลใหเ้ป็นโรงเรียนแกนน าการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ไดรั้บ
คดัเลือกจากส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัสตูลใหเ้ป็นโรงเรียนในโครงการรุ่งอรุณ และไดรั้บรางวลัพระราชทาน
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก 

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2548  ทางราชการไดแ้ต่งตั้ง นายประภทัร ลว้นมณี(43-43)  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่ ท่านได้ร่วมด้วยกับคณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง พฒันาโรงเรียนได้ด้วยดี จน
เกษียณอายุราชการ ต่อมาวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2548 ทางราชการไดแ้ต่งตั้ง นายบุญส่ง  เอียดสุย(43-49) มาด ารง
ต าแหน่งอาจารยใ์หญ่  ซ่ึงต่อมาก็ไดด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน  

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2549 ทางราชการไดแ้ต่งตั้ง นายสนัน่  ราเยน็ (49-55) มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นโกตา และเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 นายสั่น  ราเย็น ไดรั้บการอนุมติัให้เกษียณก่อนก าหนด            
ท  าใหต้  าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนวา่งลง   
 ต่อมาวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  นางสาวปุณณาณี  เจ๊ะหนุ่ม ไดม้ารับต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนบา้นโกตา จนถึงปัจจุบนั  เป็นเวลา  4  ปี 

ปัจจุบนัโรงเรียนไดต้ั้งอยู่ในท่ีดินของตนเอง โดยประชาชนซ้ือบริจาคและไดโ้อนเป็นท่ีราชพสัดุแลว้ 
รวมเน้ือท่ี 3 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา โดยมีอาณาเขต ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ จดท่ีดินนายเอะ๊  สง่า 
 ทิศใต ้  จดถนนสาธารณะเขา้หมู่บา้น 
 ทิศตะวนัออก จดท่ีดิน นายไตรรงค ์ประกฤติกุล 
 ทิศตะวนัตก จดท่ีดิน นางทรงโฉม  ขนุละออง,นายเฝน บินรินทร์,นายสมบูรณ์ หมาดยโูซ๊ะ 
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ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งหมด  121  คน ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อ.1 2 10 12 
อ.2 7 9 16 
อ.3 3 7 10 

รวม อ. 12 26 38 
ป.1 9 3 12 
ป.2 10 8 18 
ป.3 6 6 12 
ป.4 6 5 11 
ป.5 8 10 18 
ป.6 11 1 12 

รวม ป. 50 33 83 

รวม 62 59 121 

 

ข้อมูลบุคลากร 
4.1  จ านวนบุคลากร  จ าแนกตามหนา้ท่ี  เพศ  ระดบัการศึกษา  อาย ุ และประสบการณ์ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วฒิุ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนคร้ัง/ชัว่โมงท่ี
รับการพฒันา/ปี 

1. 
 

นางสาวปุณณาณี 
เจ๊ะหนุ่ม (15มีค11) 

48 
 

18 ปี 
(16พย41) 

ผอ./ 
คศ.2 

ปร.ด. 
การบริหาร
การศึกษา 

บริหาร 
 

8 คร้ัง  102   ชัว่โมง 
TEPE 3 คร้ัง 18 ชม. 

2. นางสาวกรรณิกา   
หลีเจริญ (25ธค99) 

60 40 ปี 
(2 มิย 18) 

ครู คศ.3 กศ.ม. ศึกษาศาสตร์เพื่อ
พฒันาชุมชน 

ทุกวชิา/ 
ป. 5-6 

3 คร้ัง 18   ชัว่โมง 
TEPE 2 คร้ัง 12 ชม. 

3. นางรัชนี  เรืองติก 
(25ตค02) 

57 35 ปี 
(16พค23) 

ครู คศ.2 ศษ.บ  การประถมศึกษา ทุกวชิา/ 
ป. 4 

10 คร้ัง 60 ชัว่โมง 
TEPE 1 คร้ัง 6 ชม. 

4. นางไสว   แท่งทอง 
(19เมย02) 

57 36 ปี 
(3พย23) 

ครู คศ.3 ค.บ. การประถมศึกษา ทุกวชิา/ 
ป. 3 

12 คร้ัง 126ชัว่โมง 

5. นางมาลิวลัย ์  
อนรรฆว ี(25สค02) 

57 16 
(           ) 

ครู คศ.3 ปร.ด. การบริหาร
การศึกษา 

ทุกวชิา/ 
ป. 2 

7 คร้ัง 78 ชัว่โมง 
TEPE 4 คร้ัง 24 ชม. 

6. นางสาวพรรณี  
หยงัสู  (3พย.29) 

30  
 

30 ปี 
 (22กค.54) 

ครู คศ.1 ศศ.บ 5ปี 

กศ.ม. 
ภาษาไทย (มอ.) 

การบริหารการศึกษา  
อนุบาล 2  
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ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วฒิุ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 
จ านวนคร้ัง/ชัว่โมงท่ี
รับการพฒันา/ปี 

 พนักงานราชการ        
6. นางฮาดีบ๊ะ เหม

โคกนอ้ย (20มค16) 
43 20 

 (15มีค39) 

พนกังาน
ราชการ 

ศษ.บ การประถมศึกษา ทุกวชิา/ป.1 
 (อิสลาม ป.1-6) 

3 คร้ัง 42 ชัว่โมง 
 

      
 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อาย ุ
ประสบการณ์ 
การสอน (ปี) 

วฒิุ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จา้งดว้ยเงิน 

จ านวนคร้ัง/
ชัว่โมงท่ีรับ
การพฒันา/ปี 

 ครูจ้างช่ัวคราว       
 

1. นางสาวรอฮาหนี    
แดงเหม (20พย29) 

30 3 ปี 
(                 ) 

คบ. การศึกษา
ปฐมวยั 

อนุบาล 
1,2 

อุดหนุน 
(กป.) รร. 

2 คร้ัง 
12  ชัว่โมง 

 ครูพีเ่ลีย้งเด็กพเิศษ        

 นางสาวสุภาภรณ์  เศลา 
(3พค34) 

25 4  ปี 
(                 ) 

อ.ศ.ศ. การปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

เด็ก
พิเศษ 

งบประมาณ
จาก สพป. 

- 

     

4.2  จ านวนครูท่ีสอนตรงตามวชิาเอก  5  คน  (ร้อยละ100 ของจ านวนครู) จ  านวนครูท่ีไม่ไดส้อน
ตรงตามวชิาเอก แต่ไดส้อนตามความถนดั - คน  (ร้อยละ- ของจ านวนครูทั้งหมด ) 

หมายเหตุ   ครูทั้งหมด  หมายถึง  ครูปฏิบติัการสอน ทั้งท่ีเป็นครูประจ าการและครูอตัราจา้ง 
 

    

วสัิยทศัน์ พนัธกจิ  
 
วสัิยทัศน์ (VISION) 

          “โรงเรียนบา้นโกตาและชุมชนมุ่งมัน่พฒันาคุณภาพผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้และคุณธรรมใหผ้า่น
เกณฑม์าตรฐานดว้ยทกัษะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พนัธกจิ (MISSION  STATEMENT) 

จดั  ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัการศึกษาภาคบงัคบัใหท้ัว่ถึง 
2.  ยกระดบัคุณภาพการศึกษาใหไ้ดต้ามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.  บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
4.  จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติตามอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 



แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านโกตา  5 
เป้าประสงค์ 

1. ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามหลกัสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ศกัยภาพ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ 
3. โรงเรียนมีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยหลกัธรรมาภิบาล และเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

อตัลกัษณ์โรงเรียน 
“นกัเรียนด าเนินชีวติโดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงทั้งดา้นความรู้และคุณธรรม” 

  
 

เอกลกัษณ์โรงเรียน 

    “สถานศึกษามีนกัเรียนท่ีรู้จกัความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนัตนเอง 
ทั้งดา้นความรู้และคุณธรรมสมวยั” 

 

จุดเน้น  
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกัเพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 3 
2.  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได ้
3.  เพิ่มศกัยภาพนกัเรียนในดา้นภาษา ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นวทิยาศาสตร์ และดา้นเทคโนโลย ี
4.  นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ 
5.  สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเนน้ใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
6.  ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.  นกัเรียน ครูและสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
8.  นกัเรียน ครูและสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
9.  สถานศึกษาผา่นการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แขง็และผา่นการ

รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
10. โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยทุธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศกัยภาพให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพ 
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 กลยทุธ์ท่ี 4 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา
หลกัธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการการศึกษา 
 

เป้าหมายและตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลย ีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้  

 ท่ี  เป้าหมายความส าเร็จ  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  

1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิาหลกั
เพิ่มข้ึนร้อยละ 4 ต่อปี 

ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวชิา
หลกัเพิ่มข้ึน 

2 ผูเ้รียนท่ีมีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยต ่า
กวา่เกณฑล์ดลงร้อยละ 2 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีปัญหาการอ่าน 
การเขียนภาษาไทยต ่ากวา่เกณฑล์ดลง 

3 นกัเรียนมีความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความสามารถ 
ดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

4 นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะกระบวนการ
คิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

5 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ทุกคนอ่านออก
เขียนได ้ และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 
6  ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง 

ร้อยละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีอ่านออก
เขียนได ้ และร้อยละนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
อ่านคล่องเขียนคล่อง 

6 เด็กพิเศษเรียนร่วมและเด็กดอ้ยโอกาสทุก
คน  ไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

ร้อยละของเด็กพิเศษเรียนร่วมและเด็กดอ้ยโอกาสท่ี
ไดรั้บ 
การพฒันาตามศกัยภาพ 

7 ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานและ
จบการศึกษาตามเกณฑท่ี์สถานศึกษาก าหนดไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

ร้อยละของผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานและจบการศึกษาตามเกณฑท่ี์สถานศึกษา
ก าหนด 
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 กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 ท่ี  เป้าหมายความส าเร็จ  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
1 ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหมี้

คุณธรรมจิตส านึกความเป็นไทย 
จ านวนนกัเรียนไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณธรรมและมี
จิตส านึกความเป็นไทย ยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยแ์ละการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2 ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์าม
หลกัสูตรก าหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

ร้อยละผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์   ตามหลกัสูตร
ก าหนด 

3 จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิ
ชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4 ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะ 
การด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5 พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บบริการจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

7 นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25  ไดรั้บการ
ยกยอ่งเป็นตวัอยา่งดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละของนกัเรียนท่ีไดรั้บการยกยอ่งเป็นนกัเรียนตวัอยา่ง
ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 

กลยุทธ์ที ่3  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
1 ขา้ราชการครูท่ีไดรั้บการพฒันา สามารถจดัการ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 
ร้อยละของขา้ราชการครูท่ีไดรั้บการพฒันา สามารถ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพอใจ 
ในความมัน่คงของการประกอบวชิาชีพ 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความพอใจ
ในความมัน่คงของการประกอบอาชีพ 

3 บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาใหมี้
คุณภาพและสามารถปฏิบติังานไดต้าม
มาตรฐานหรือเกณฑท่ี์ก าหนดไม่นอ้ยกวา่   
ร้อยละ 85 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรั้บการ
พฒันาใหมี้คุณภาพและสามารถปฏิบติังานไดต้าม
มาตรฐานหรือเกณฑท่ี์ก าหนด 
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ท่ี เป้าหมายความส าเร็จ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
5 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะหลกั   

และสมรรถนะประจ าสายงาน อยูใ่นระดบัดี 
ร้อยละของสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสาย
งานอยูใ่นระดบัดี 

6 ครูผูส้อนทุกคนมีสมรรถนะหลกั  และ
สมรรถนะประจ าสายงานอยูใ่นระดบัดี 

ร้อยละของครูผูส้อนท่ีมีสมรรถนะหลกัและสมรรถนะ
ประจ าสายงานอยูใ่นระดบัดี 

  
 กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา หลกั
ธรรมาภิบาล  เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการจดัการการศึกษา 
ท่ี  เป้าหมายความส าเร็จ  ตวัช้ีวดัความส าเร็จ  
1 โรงเรียนผา่นการรับรองมาตรฐาน จ านวนมาตรฐานการศึกษาท่ีอยูใ่นระดบัดี 
2 นิเทศติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานใหมี้

คุณภาพ 
จ านวนคร้ังท่ีไดรั้บการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือการ
ด าเนินงานใหมี้คุณภาพ 

3 ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 85 

ร้อยละของผูรั้บบริการท่ีมีความพึงพอใจในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4 บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล ร้อยละของกิจกรรมท่ีบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิ
บาล 

5 มีหลกัสูตรสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของผูเ้รียนและความตอ้งการของชุมชน 

ร้อยละของหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพผูเ้รียนและ
ความตอ้งการของชุมชน 

6 มีภูมิทศัน์ดี มีกิจกรรม 5 ส. ร้อยละของกิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์  และกิจกรรม  5 ส. 
7 ใช ้ICT พฒันาระบบบริหารและการจดัการ

เรียนรู้ 
จ านวนกิจกรรมท่ีใช ้ICT เพื่อพฒันาบริหารและการ
จดัการเรียนรู้ 

8 ชุมชน  ทอ้งถ่ิน  มีส่วนร่วมในการส่งเสริม   
สนบัสนุนการจดัการศึกษาตามศกัยภาพ 

ร้อยละของกิจกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนการจดั
การศึกษาจากชุมชน  ทอ้งถ่ิน 

13 ชุมชน ทอ้งถ่ิน มีส่วนร่วมในการบริหารจดั
การศึกษาในรูปองคค์ณะบุคคล และเครือข่าย 

ร้อยละของกิจกรรมท่ีบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  ทอ้งถ่ินในรูปขององคค์ณะบุคคล  และ
เครือข่าย 
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มาตรการ 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“ท าให้เด็กรักครู และท าให้ครูรักเด็ก”  
 
กลยทุธ์ท่ี 1 พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถทาง

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
มาตรการ 
1. เร่งพฒันาความสามารถนกัเรียนดา้นการอ่านออกเขียนไดแ้ละการคิดวเิคราะห์ 
2. พฒันาการสอนแบบหน่วยและสอนแบบบูรณาการ 
3. พฒันาส่ือการเรียนการสอน  แบบฝึกทกัษะในกลุ่มสาระหลกั 
4. จดัท าขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลเพื่อเฝ้าระวงัทางวชิาการ แลว้น าขอ้มูลมาวางแผนการเรียนรู้รายบุคคล  
5. ส่งเสริมความสามารถการส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เร่งพฒันาความสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
 
กลยทุธ์ท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
มาตรการ 
1. พฒันาคุณธรรม จริยธรรม  ในสถานศึกษาอยา่งจริงจงั 
2. จดัท าคู่มือการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
3. ปรับปรุงพฤติกรรมนกัเรียน 
4. ส่งเสริมนกัเรียนใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนทางบวกโดยมุ่งเพื่อการเรียนรู้และศึกษาคน้ควา้   
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประวติัศาสตร์  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย 
6. พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยการมีส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียน  บา้น  วดั/มสัยดิ 
7. บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศกัยภาพให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ 
มาตรการ 
1. ส่งเสริมและพฒันาผูบ้ริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศกัยภาพในการปฏิบติังานและมี

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
2. พฒันาบุคลากรในสถานศึกษาดา้นวชิาการ  คุณธรรมจริยธรรม และการใชส่ื้อ ICT 
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กลยุทธ์ท่ี 4  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา

หลกัธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ     
ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการการศึกษา 

มาตรการ 
1. ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  แนวทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  ตรงตามเป้าหมายและน าสู่การปฏิบติั

อยา่งจริงจงั 
2. สร้างระบบการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
3. สร้างความตระหนกั ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
4. ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาสร้างจุดแขง็ของผลงานตามศกัยภาพสถานศึกษา 
5. ระดมสรรพก าลงั เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุตามเกณฑม์าตรฐาน 
6. พฒันาระบบการใหบ้ริการ  ช่วยเหลือ  สนบัสนุนสถานศึกษา 
 

นโยบาย สพป.สตูล 
องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตูล 
วสัิยทัศน์ 
ภายในปี  2560   คุณภาพเป็นหน่ึง   การบริหารจดัการศึกษาเป็นเลิศ  จิตมุ่งบริการ ประสานอาเซียน 
พนัธกจิ 
1. ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ระดบัดีมากตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพและบริการเป็นเลิศ 
3. จดั  ส่งเสริม  สนบัสนุน  และประสานการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง 
4. จดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวติตามอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน และยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จดัการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถดา้น

เทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และห่างไกลยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึง ครอบคลุมผูเ้รียนให้ไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพ  และลดอตัราการออกกลางคนัใหเ้ป็นศูนย ์ โดยระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แขง็ 
กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา  หลกัธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

กลยุทธ์ที ่6  จดัศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
กลยุทธ์ที ่7  จดัการศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
 
เป้าหมายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 10 +1 ข้อ ของ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสตูล 
1. เพิ่มผลสัมฤทธ์ิร้อยละ 5 
2. พิชิตการอ่าน 
3. โรงเรียนน่าอยูเ่อ้ือต่อการเรียนการสอน 
4. เชิดชูคุณธรรม 
5. นอ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
6. ส่งเสริมภาษาสู่สากล 
7. ผลงานเชิงประจกัษ ์
8. นิเทศภายใน 
9. ใส่ใจระบบประกนัภายใน 
10. ใหโ้รงเรียนสร้างเครือข่าย ทอ้งถ่ิน ชุมชน ร่วมกนัท างาน 
11. ปฐมวยั 
 

นโยบาย สพฐ. 
องค์ประกอบนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

วสัิยทัศน์  
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากลบนพื้นฐานของ ความเป็นไทย 

พนัธกจิ  
1. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง และมีคุณภาพ  
2. ส่ง เสริ ม ให ้ผู ้เรีย น มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี คุ ณ ลกัษณะอนัพึ ง ป ระ ส งคต์ามหลกัสูตร และค่านิยมหลกั

ของคนไทย 12 ประการ  
3. พฒันาระบบบริหารจดัการ ท่ีเนน้การมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา 

และบูรณาการการจดัการศึกษา 
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เป้าประสงค์ 

เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย สานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดเป้าประสงค ์ดงัน้ี  

1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา และระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพฒันาการเหมาะสมตามวยั 
และมีคุณภาพ  

2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวฒันธรรมการทางาน ท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธ์ิ  
4. สานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ

เป็นกลไกขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดบัมาตรฐานสากล  
5. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนน้การท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร

จดัการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา และกระจายอ านาจและ ความรับผิดชอบสู่สา
นกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้นท่ีพิเศษไดรั้บการพฒันาคุณ ภาพการศึกษาและพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา ท่ีเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 : การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2 : การเพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน 

ใหไ้ดรั้บโอกาสในการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีคุณภาพ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 : การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 : การพฒันาระบบการบริหารจดัการ 

 
ข้ันตอนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 1. ช้ีแจง ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย อตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  
นโยบายสพฐ. สพป.สตูล เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบติังาน 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน รับผดิชอบงานในหนา้ท่ี โครงการ งานพิเศษ 
 3. คณะท างานก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ปฏิทินปฏิบติังาน 
 4. ด าเนินงานตามโครงการ ปฏิทินปฏิบติังาน 
 5. นิเทศ ติดตาม ก ากบั ดูแล 
 6. สรุปผล รายงานผล 
 7. วเิคราะห์ ปรับปรุง 
 8. ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพื่อพฒันา 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. การจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยั พฒันาเด็กได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลและเด็กทุกคน

ไดรั้บการพฒันาอยา่งสูงสุดเตม็ศกัยภาพผูเ้รียน ครูไดรั้บการพฒันาและส่งเสริม สถานศึกษามีการพฒันาคุณภาพ
บริหารจดัการ 

2. การจดัองค์กร โครงสร้างการบริหารงานท่ีสนองต่อการพฒันาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง       มีการตรวจสอบ ติดตามคุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา  

3. การพฒันาครูให้มีการพฒันาตนเองในดา้นความรู้ความสามารถ ทกัษะการจดักิจกรรมการเรียนรู้
และการประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียน 

4. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียน ดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมส่งเสริมความรู้
ความสามารถ กิจกรรมพิเศษเพื่อสนองนโยบาย มีการประเมินความกา้วหนา้เป็นระยะ 

5. พฒันาระบบสารสนเทศให้ครบถว้น จดัอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง กระตุน้ให้ใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจดัการและการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

6. พฒันาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาพฒันาการเรียนรู้และกระตุน้
ชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา 

7. ปลูกฝังทกัษะกระบวนการคิด  นิสัยรักการอ่าน การวางแผนในการท างาน มุ่งเนน้คุณลกัษณะท่ีเกิด
จนเป็นนิสัย 

8. ปลูกฝังการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. การจดัการใหค้วามรู้ในเร่ืองบทบาทและหนา้ท่ีแก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

แนวคดิและแนวทางการพฒันา 
 
แนวคดิการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นภารกิจท่ีส าคญัท่ีสุดของสถานศึกษาซ่ึงส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลกัในการสนบัสนุน ส่งเสริม อ านวยการ ใหโ้รงเรียนไดด้ าเนินการเพื่อพฒันา
นกัเรียนทุกคนท่ีไดเ้ขา้เรียน และจบการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐาน
ของหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  เป็นรายบุคคลและทุกคน 
   ในการก าหนดแนวคิดในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในคร้ังน้ี โรงเรียนบา้นโกตา  ไดน้ า
แนวคิดของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก าหนด Model ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
ตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะตอ้งมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-net) และ National 
Test (Nt) เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ในทุกรายวชิา โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
  

 ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น 15 ขั้นตอน  
               1. จดัท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีก าหนด 
    2. เม่ือวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัแลว้ ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลกัสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้วา่ครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมใหส้อนเพิ่มในส่วนท่ีตกหล่นไปโดยเฉพาะ ป.3, 
ป.6 

3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3, ป.6 ใหค้รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4. จดักิจกรรมติวเตอร์ ตามแนวขอ้สอบของ สทศ. ในชั้นเรียน ก าหนดกิจกรรม วนัเวลาใหช้ดัเจน 
5. น าแนวขอ้สอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช้ ติวขอ้สอบ ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุน้เคยและมี

ประสบการณ์การท าขอ้สอบ (รูปแบบขอ้สอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
6. ผูบ้ริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้ชัดเจน 

(ก าหนดวนัท่ี กิจกรรมท่ีตอ้งท า)  
  7. ผูบ้ริหารติดตามการน าขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไปใชใ้นสถานศึกษา การน าขอ้สอบ PRE-NT/O-
NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผูรั้บผิดชอบทุกระยะอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้ด าเนินงานบรรลุ
ตามแผนงาน หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดท้นัเวลา 
 8. จดักิจกรรมติวขอ้สอบใหต่้อเน่ืองก่อนถึงวนัสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 
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  9. จดัสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใชข้อ้สอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลาสอบ
เสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ขอ้สอบของ สพป. ซ่ึงจดัท าข้ึนตามแนวขอ้สอบของ สทศ. บนัทึกผลการสอบ 
ตรวจค าตอบ และวเิคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขนกัเรียนก่อนวนัสอบจริง 

10. ประชาสัมพนัธ์ความส าคญัของการสอบ NT, O-NET ทุกสัปดาห์ 
  11. โรงเรียนให้รางวลันกัเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูง/มีความกา้วหนา้สูง 

12.โรงเรียนจดักิจกรรมอ่านของเขียนได ้
13.โรงเรียนจดักิจกรรมวนัส าคญัเป็นส่ือตลอดปีการศึกษา 
14. จดัส่งครูอบรมเพื่อพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ 
15. โรงเรียนจดัโครงการระบบช่วยเหลือนกัเรียน 

 

การวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพนักเรียน 
โรงเรียนบา้นโกตา จดัการเรียนการสอนใน   ระดับ คือ ระดบัก่อนประถมศึกษาและระดับ

ประถมศึกษา  มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งสองระดบัการศึกษาไปพร้อมๆกนั  โดยเนน้การเตรียมความ
พร้อมและพฒันาการด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่นกัเรียนระดบัก่อนประถมศึกษา   
การเล่นปนเรียน ซ่ึงมีหลกัสูตรการศึกษาระดบัปฐมวยั  พุทธศกัราช  2546  เป็นหลกัในการท างาน  และมุ่งให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนเป็นหลกั  ส าหรับระดบัประถมศึกษา  โรงเรียน
ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  2551  โดยมีส่ือการเรียนการสอนหลกัคือ   การเรียน
การสอนทางไกลผา่นดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกงัวล  หัวหิน  และคู่มือการพฒันาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
2554   ซ่ึงมีการด าเนินงานพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  โดยเนน้จดัการศึกษาเพื่อให้
นกัเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม น าหลกัการทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวนั บริหารจดัการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานท่ีเนน้การมีส่วนร่วมจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ตามวสิัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้
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การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 - 2559   
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ีย 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดบัชั้น (ป.1-ป.6) 
ตารางแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

 
 

  วชิา 
 
 
 
ชั้น 
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คณิ
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ศึก
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ศึก
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ฯ 
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กฤ

ษ 

รว
มเ
ฉลี่

ย 

ป.1 77 81.4 75.9 74.9 77 80.3 72.1 70.3 75.7 78.2 69.24 
ป.2 71.36 60.27 64.64 73.18 68.36 75.82 67.72 72.72 69.91 66.55 63 
ป.3 61.27 71.73 68.64 69.36 67.91 71.82 68.27 75.45 71.36 66 63.24 

ป.4 71.8 72 75.33 65.73 69.33 76.33 73.93 73.27 72.47 71.93 65.73 
ป.5 57.46 52.86 52.14 61.96 53.25 69.07 65.54 67 55.75 52.64 54.02 
ป.6 75.4 72 71.95 77.5 73.9 78.8 81.35 74.55 72.3 70.95 68.48 
เฉล่ีย
รายวชิา 69.04 68.37 68.1 70.43 68.29 75.35 71.48 72.21 69.58 67.71  

      
(รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโรงเรียนบา้นโกตา ปีการศึกษา 2559) 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่ง ผลสัมฤทธ์ิปีการศึกษา 2558-2559 ระดบัชั้นประถมศึกษา ป.1 – ป.6 

 (เพิ่มข้ึน  3%  จากผลสัมฤทธ์ิปีการศึกษา 2558 ) 

วชิา 
 
 

ระดบัชั้น 
ภา
ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วทิ
ยา
ศา
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ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

ปร
ะว
ตัิศ

าส
ตร์

 
สุข

ศึก
ษา
แล

ะ 
พล

ศึก
ษา

 
ศิล
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าน

ฯ 

องั
กฤ
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หน
า้ที่
พล

เมื
อง

 

รว
มเ
ฉลี่

ย 

ป.1 
ปี2558 69.18 65.45 61.64 68.27 62.82 77.09 72.82 71.36 68.73 72.91 69.11 

ผล (ปี2559) 77 81.4 75.9 74.9 77 80.3 72.1 70.3 75.7 78.2 69.34 
ผลต่าง 7.82 15.95 14.26 6.63 14.18 3.21 -0.72 -1.06 6.97 5.29 0.23 

ป.2 
ปี2558 73.00 72.44 73.00 74.00 73.67 71.56 83.67 77.00 74.89 71.11 74.34 

ผล (ปี2559) 71.36 60.27 64.64 73.18 68.36 75.82 67.72 72.72 69.91 66.55 63 
ผลต่าง -1.64 -12.17 -8.36 -1.18 -5.31 4.26 -15.95 -5.72 -4.98 -4.56 -11.34 

ป.3 
ปี2558 65.40 67.33 64.60 67.60 60.87 68.13 71.47 67.53 68.93 66.80 66.42 

ผล (ปี2559) 61.27 71.73 68.64 69.36 67.91 71.82 68.27 75.45 71.36 66 63.24 
ผลต่าง 4.13 -4.4 4.04 1.76 7.03 3.69 -3.2 7.92 2.43 -0.80 -3.18 

ป.4 
ปี2558 69.84 69.07 68.46 69.69 67.15 65.70 75.69 79.84 78.46 72.76 71.19 

ผล (ปี2559) 71.8 72 75.33 65.73 69.33 76.33 73.93 73.27 72.47 71.93 65.73 
ผลต่าง 1.96 3.07 6.87 -3.96 2.18 10.63 -1.76 -6.54 -5.99 -0.83 -5.46 

ป.5 
ปี2558 67.00 62.91 64.10 71.50 66.77 72.64 79.86 79.27 75.77 69.55 69.86 

ผล (ปี2559) 57.46 52.86 52.14 61.96 53.25 69.07 65.54 67 55.75 52.64 54.02 
ผลต่าง -9.54 -10.05 -11.96 -9.54 -13.52 -3.57 -14.32 -12.27 -20.02 -16.91 -15.84 

ป.6 
ปี2558 68.10 65.20 62.90 67.80 64.10 72.10 66.50 70.10 68.60 67.50 67.13 

ผล (ปี2559) 75.4 72 71.95 77.5 73.9 78.8 81.35 74.55 72.3 70.95 68.48 
ผลต่าง 7.3 6.8 8.75 9.7 9.8 6.7 14.85 4.45 3.7 3.45 1.35 

  
 จากตารางสรุปไดว้า่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนปีการศึกษา 2558-2559         
( เพิ่มข้ึน 3%) โดยเฉล่ียระดบัประถมศึกษา ของโรงเรียนบา้นโกตา พบวา่ 2 ระดบัชั้นมีผลการทดสอบเพิ่มข้ึน  
ไดแ้ก่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 69.34 สูงกวา่เป้าหมาย 0.23  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ีย 
68.48 สูงกวา่เป้าหมาย 1.35  และ 4 ระดบัชั้นมีผลทดสอบลดลง ไดแ้ก่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย 63 
ต ่ากวา่เป้าหมาย 11.34    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย 63.24 ต ่ากวา่เป้าหมาย 3.18  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
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4 มีคะแนนเฉล่ีย 65.73 ต ่ากวา่เป้าหมาย 5.46 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ีย 54.02 ต ่ากวา่เป้าหมาย
15.84  
 
ตารางแสดงข้อมูลนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวชิาทีไ่ด้ระดับ 3 ขึน้ไป 

  
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป ระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 1- 6  ปีการศึกษา  2559(ขอ้มูล นกัเรียน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559) 
 

วชิา จ านวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ภาษาไทย 15 7 6 10 0 8 58.25 
คณิตศาสตร์ 17 1 6 9 0 5 44.67 
วทิยาศาสตร์ 15 4 6 10 0 7 51.81 
สังคมศึกษา 14 7 6 5 3 9 53.20 
ประวติัศาสตร์ 16 5 6 9 0 7 53.13 
ศาสนา 16 8 10 10 6 10 81.99 
สุขศึกษาและพละศึกษา 13 4 6 12 5 9 58.13 
ศิลปะ 10 6 8 9 5 9 58.08 
การงานฯ 14 4 8 9 12 7 67.03 
ภาษาองักฤษ 14 5 5 5 0 5 41.99 

 
 จากตารางสรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 รายวชิา ระดบัประถมศึกษา ปี
การศึกษา 2559 มีจ านวนนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป ในแต่ละรายวชิา ไดแ้ก่ วิชาภาษาไทยมีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.25 วชิาคณิตศาสตร์มีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 44.67  วิชาวิทยาศาสตร์
มีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.81  วิชาสังคมศึกษามีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
53.20วชิาประวติัศาสตร์มีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 53.13   วิชาศาสนามีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 81.99  วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา มีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.13 วชิาศิลปะ 
ดนตรีมีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 58.08 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 67.03วิชาภาษาองักฤษมีนกัเรียนไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20 และผลสัมฤทธ์ิทุก
ระดบัชั้น มีนกัเรียนท่ีไดร้ะดบั 3 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ41.99 
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ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 7 3 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 5 2 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 12 8 4 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 1 5 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 5 4 0 0 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 4 2 0 0 

รวมระดบัประถมศึกษา 50 30 20 0 0 
ร้อยละ 100 60 40 0 0 

 

 จากตารางสรุปไดว้า่ ผลการประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ระดบัประถมศึกษา ระดบัคุณภาพ ดี
เยีย่มคิดเป็นร้อยละ 60  ระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 40   
  
ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยีย่ม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 - 18 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 5 6 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 - 10 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 15 - 6 9 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 14 - 13 1 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 6 4 - - 

รวมระดบัประถมศึกษา 79 11 57 11 - 
ร้อยละ 100 13.92 72.15 13.92  

  

จากตารางสรุปไดว้า่ ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียนระดบัประถมศึกษา ระดบัคุณภาพ   
ดีเยีย่มคิดเป็นร้อยละ 13.92  ระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 72.15  ระดบัผา่นคิดเป็นร้อยละ 13.92 
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ผลการประเมินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 

ระดบัชั้น 
จ านวน นร.
ทั้งหมด 

จ านวนของนกัเรียนตามระดบัคุณภาพ 
ผา่น ไม่ผา่น 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 18 18 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 11 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 11 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 15 15 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 14 14 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 10 10 - 

รวม 79 79 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 0 

  
 จากตารางสรุปไดว้า่ นกัเรียนผา่นการประเมินทุกคน ทุกระดบัชั้น 
  
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา2558 – 2559 โรงเรียนบา้นโกตา 
ปรากฏผลดงัน้ี 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2558 - 2559 ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นโกตา 

รายวชิา ปี 2558 ปี 2559 ผลต่าง 
ภาษาไทย 49.31 57.51 +8.2 
คณิตศาสตร์ 45.46 47.61 +2.15 
วทิยาศาสตร์ 45.32 49.26 +3.94 
สังคมศึกษา 53.04 53.52 +0.48 
ภาษาองักฤษ 38.06 35.51 -2.55 

รวมเฉล่ีย 46.24 48.68 +2.44 
 
 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ                 
ปีการศึกษา 2558 – 2559  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นโกตา  พบวา่  มี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีผลการ
ทดสอบเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ57.51 เพิ่มข้ึน 8.20 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 49.26  เพิ่มข้ึน 3.94  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย
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ร้อยละ 47.61 เพิ่มข้ึน 2.15 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีคะแนนเฉล่ียร้อย53.52 เพิ่มข้ึน 0.48 และมี 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท่ีมีผลการทดสอบลดลง  ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.51 
ลดลง 2.55     
         
ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  (NT) ปีการศึกษา  2558-2559  
โรงเรียนบ้านโกตา 
                    
ตารางเปรียบเทียบ   ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3  (NT) 
โรงเรียนบา้นโกตา   ปีการศึกษา  2558-2559   
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
 2559 

ผลต่าง 

ดา้นภาษา 61.14 58.92 -2.22 
ดา้นค านวณ 47.43 53.57 6.14 
ดา้นเหตุผล 59.43 74.64 15.21 
รวมความสามารถทั้ง 3 ดา้น 56.00 62.38 6.38 

 
 จากตาราง สรุปไดว้า่ ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
3 (NT)   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 – 2559   ของโรงเรียนบา้นทุ่งพฒันา  พบวา่ ผลการประเมินความสามารถ
ด้านภาษา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 58.92 ลดลง -2.22 ความสามารถด้านค านวณ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ53.57 
เพิ่มข้ึน 6.14ความสามารถดา้นเหตุผล มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 74.64 เพิ่มข้ึน 15.21 และมีผลการประเมินภาพรวม 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ62.38เพิ่มข้ึน 6.38 
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ส่วนที่ 3 
วธีิด าเนินการเพือ่พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6มีคะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 48.68  เพิ่มข้ึน 2.44  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน มี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 
 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (NT)                  
ปีการศึกษา 2559  มีคะแนนเฉล่ียทั้งสามดา้น ร้อยละ6.38 และตอ้งส่งเสริมนกัเรียนในดา้นความสามารถดา้น
ค านวณ เพราะเม่ือเทียบกบัปีก่อนคะแนนความกา้วหนา้ลดลง 
 

สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 
 

ประเดน็ปัญหาท่ีพบ แนวทางแกปั้ญหา 
1. การจดัการเรียนรู้ไม่ครบมาตรฐาน และตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตวัช้ีวดั 
2. ติวเตอร์ใหก้บันกัเรียน ให้ครบมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

2. ครูขาดประสบการณ์ ขอ้สอบ สทศ. 3. ท าความคุน้เคยกบัขอ้สอบ สทศ. 
3. นกัเรียนไม่มีทกัษะในการท าแบบทดสอบ ของ 
สทศ. 

4. ใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในการท าขอ้สอบของ สทศ. 

4. นกัเรียนมีความสามารถทางดา้นสติปัญญา  
ร่างกาย  ในเกณฑต์ ่า  และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม  
ความเป็นอยูใ่นครอบครัวท่ีไม่เอ้ือต่อการ
พฒันาการเรียนรู้ 

5. ครูร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยผา่น
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกขั้นตอนอยา่งจริงจงั 
ส่งเสริมการเยีย่มบา้นนกัเรียนครบ  100%  เพื่อใหท้ราบ
ปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนก่อนเรียน
ระหวา่งเรียน  และหลงัเรียน 

5. ครูมีความรู้ความเขา้ใจในวธีิการในการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้  เทคนิคการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียนไม่เพียงพอ 

6. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ IEP ครู
ร่วมกนัจดัท าโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
โดยเนน้การคิดวเิคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และ
วทิยาศาสตร์ 
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ประเด็นปัญหาท่ีพบ แนวทางแกปั้ญหา 
6. ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการวดัและ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้  ตลอดจนการ
วเิคราะห์และประเมินผลเพื่อน าปัญหาท่ีพบ
ไปสู่การแกไ้ข 

7. ส่งเสริมการพฒันาตนเองของครู  โดยส่งเขา้รับการอบรม 
ในดา้นท่ีเกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอน 
8. จดัหาหนงัสือ  เอกสาร  หรือจดัอบรมความรู้ดา้นการวดั
และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ใหแ้ก่ครูทุกคนใน
โรงเรียน 
9. ส่งเสริมใหค้รูผลิตส่ือการจดัการเรียนรู้  จดัสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจากหน่วยงานตน้
สังกดั  เพื่อโครงการผลิตส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

7. ขาดการประสานความร่วมมือกนัของครู ใน
กลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  ในการ
ร่วมกนัพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเ้รียน 

10. เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกนัจดัท า
โครงการติวเขม้ เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน NT, 
O- NET  โดยครูในเครือข่ายติวเขม้  ในสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์   และภาษาองักฤษ 
ใหก้บันกัเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียน  

8. นกัเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

11. ส่งเสริมการปฏิบติังานโครงการรักการอ่านในโรงเรียน  
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านใหก้บัผูเ้รียนส าหรับเป็น 
พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

9. ส่ือการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเทคโนโลยี
ทางการศึกษาด้านต่าง ๆ ยงัไม่เพียงพอท่ีจะ
ส่งเสริมความสนใจและความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของผูเ้รียน 

12. จดัหาหนงัสือ เอกสาร หรือจัดอบรมความรู้ดา้นการวดั
และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ ใหแ้ก่ 

ครูทุกคนในโรงเรียน 

10.  งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 

13. จดัท าแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ
สนบัสนุนจากสถานศึกษา 

      

           จากขั้นตอนท่ีส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ไดก้ าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและ
ก าหนดแนวทางแกไ้ข โรงเรียนเป็นหน่วยงานในสังกดั ตอ้งด าเนินการเพื่อให้เป็นแนวทาง การปฏิบติั  เป็น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม น าสู่การปฏิบติั เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไดด้งัน้ี 
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ ์ โครงการ/กจิกรรม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
การยกระดบัเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นกัเรียนมีความรู้
อยา่งแทจ้ริง อ่าน
เขียน คิดวิเคราะห์
ได ้ผูเ้รียนมีสุขภาพ
แขง็แรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่ายกายและจิตใจ 

โรงเรียนมีโครงการยก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

1.จดัท าโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนใหค้รอบคลุมทุก
กิจกรรมท่ีก าหนด 
2.โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

- ครูชั้น ป.1- ป.6  
 
- โรงเรียน 

- ครูมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
- โรงเรียนไดท้ราบ
จุดบกพร่องในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู 

 2. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
-โรงเรียนตรวจสอบการ
วเิคราะห์หลกัสูตร การก าหนด
หน่วยการเรียนรู้วา่ครอบคลุม
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้
สอนเพิ่มในส่วนท่ีตกหล่นไป 
โดยเฉพาะ ป. 3 ป. 6  

- ครูชั้น ป.1- ป.6  
 
- โรงเรียน 

- ครูมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
- โรงเรียนมีแผนยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. วางแผนการสอนชั้น ป.1- ป.6  
ใหค้รบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

- ครูและนกัเรียน 
ชั้น ป.3 ป.6  

- นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 
- ครูสามารถสอนติวตาม
แนวขอ้สอบของ สทศ. 

4. จดักิจกรรมติวเตอร์ ตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ. ในชั้นเรียน  
ก าหนดกิจกรรม วนัเวลาให้
ชดัเจน 

 

- ครูและนกัเรียน 
ชั้น ป.3 ป.6  

- นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั 
- ครูสามารถสอนติวตาม
แนวขอ้สอบของ สทศ. 

5. น าแนวขอ้สอบ NT/O-NET 
ของ สพป. ไปใชติ้วในชั้นเรียน
ใหน้กัเรียนคุน้เคยและมี
ประสบการณ์การท าขอ้สอบ 
(รูปแบบขอ้สอบ/ระดาษค าตอบ/
การระบายค าตอบฯ) 
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
 - ผูบ้ริหารโรงเรียน - ผูบ้ริหารและโรงเรียนมี

ปฏิทินการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ใหช้ดัเจน (ก าหนดวนัท่ี 
กิจกรรมท่ีตอ้งท า) 

6. ผูบ้ริหารก าหนดปฏิทินการ
นิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใหช้ดัเจน (ก าหนดวนัท่ี 
กิจกรรมท่ีตอ้งท า)  

- ครูและนกัเรียน ชั้น ป.3 
ป.6  

- นกัเรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั 
- ครูสามารถสอนติวตาม
แนวขอ้สอบของ 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 

-โรงเรียน - ด าเนินกิจกรรมตาม
ปฏิทินการการจดักิจกรรม 
ติวเตอร์ โรงเรียนเพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ จาก
เดือนมกราคม ถึง เดือน
กุมภาพนัธ์ ของทุกปี  

8. ตั้งแต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
โรงเรียนจดักิจกรรม ติวเตอร์  
ใหต่้อเน่ืองก่อนถึงวนัสอบ
จริง (โอเน็ตสอบในเดือน 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ส่วน
การทดสอบ NT จะแจง้ให้
ทราบภายหลงั) ในเวลา 
14.30-15.30 น. 
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

 

- ครูและนกัเรียน ชั้น ป.3 
ป.6 

- นกัเรียนไดท้ าขอ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 

9. ในเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2560 ทุกโรงเรียนจดัสอบ
เสมือนจริง  (ในโรงเรียน
ของตนเอง) โดยใชข้อ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบเสมือนจริง
ทุกประการ  โดยใชข้อ้สอบ
ของ สพป. ซ่ึงจดัท าข้ึนตาม
แนวขอ้สอบของ สทศ. 
บนัทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวเิคราะห์ผล
การทดสอบเพื่อปรับปรุง 
แกไ้ขนกัเรียนก่อนวนัสอบ
จริง 

- นกัเรียน ชั้น ป.3 ป.6  - นกัเรียนเกิดความ
ตระหนกั คะแนน O-Net 
ไปใชใ้นการศึกษาต่อ 

13. ประชาสัมพนัธ์
ความส าคญัของการสอบ 
NT,O-NET ทุกวนั 

- นกัเรียน ชั้น ป.3 ป.6  - จ านวนนกัเรียนท่ีเกิด
ความภาคภูมิใจ 
 

15. โรงเรียนให้รางวลั
นกัเรียนท่ีมีคะแนนสอบ
สูง/มีความกา้วหนา้สูง 
(จากการทดสอบของ สพป. 
ในเดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
2560) 

นกัเรียน ชั้น ป.1-ป.6 นกัเรียนท่ีอ่านและเขียนไม่
คล่องในแต่ละชั้นปีมีนิสัย
รักการอ่าน  การเขียน และ
การฟัง รู้จกัตั้งค  าถามเพื่อ
หาเหตุผล 

โครงการส่งเสริมการอ่าน
ออกเขียนได ้
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
ยทุธศาสตร์ ท่ี 1 
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
 

ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียน 

1.ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน
ไดเ้ขา้รับการประชุม/อบรม/
สัมมนา และทศัน-ศึกษาดูงานไม่
นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง/ภาคเรียน 
2.ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน 
มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบติั
ตนตาม     จรรยาบรรณของ
วชิาชีพ 
3.ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคนสามารถ
พฒันาตนเองใหมี้และเล่ือน     
วทิยฐานะท่ีสูงข้ึน 

โครงการพฒันาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

กลยทุธ์ท่ี 2 
พฒันาคุณภาพการ
จดัการศึกษา 
 

- นกัเรียนชั้น ป.1-ป.6 1.นกัเรียน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมเบ้ืองตน้
ของศาสนาท่ีตน   
นบัถือ 
2.นกัเรียน มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
3.นกัเรียน มีความกตญัญูกตเวที 
4.นกัเรียน มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือ 
เผือ่แผแ่ละเสียสละเพื่อส่วนรวม 
5.นกัเรียน ภูมิใจในความเป็นไทย  
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 

โครงการวนัส าคญั 
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
กลยทุธ์ท่ี 2 
พฒันาคุณภาพการจดั
การศึกษา 
 

นกัเรียนชั้น ป.1-ป.6 1.ครูรู้จกันกัเรียนเป็นราย บุคคล 
น าขอ้มูลจาก การเยีย่มบา้น
นกัเรียนมา  คดักรองแยกประเภท
นกัเรียนแลว้ส่งเสริม พฒันา การ
ป้องกนั และการแกไ้ขปัญหาให้
เหมาะสมกบันกัเรียนแต่ละคน 
2.ครูประจ าชั้นทุกคนรวบรวม
ขอ้มูลจากการรู้จกันกัเรียนเป็น
รายบุคคลอยา่งเป็นระบบสามารถ
ตรวจสอบได ้
3.ครูประจ าชั้นทุกคนด าเนิน- การ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรียน
กลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีปัญหาอยา่ง
ใกลชิ้ดและมีบนัทึกการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน
สามารถตรวจสอบได ้
4.นกัเรียน ไดรั้บการจดัและพฒันา
ในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนท่ี
เขม้แขง็และทัว่ถึง 

โครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 

กลยทุธ์ท่ี1  
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.มีการพฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 
2.มีการบริหารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
งาน 
3.มีระบบการนิเทศและน าผลไป
ปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

แผนการนิเทศภายใน 
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เป้าหมายการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนบ้านโกตา ในปีการศึกษา 2560 ได้
ตั้งเป้าหมายไว ้ดงัน้ี    
 
 
 

ผลทดสอบ  O-NET  
 

ประถมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559   2560 (ปี2560+3%) 
ภาษาไทย 57.51 59.23 
คณิตศาสตร์ 47.61 49.03 
วทิยาศาสตร์ 49.26 50.73 
สังคมศึกษา 53.52 55.12 
ภาษาองักฤษ 35.51 36.57 

 

 
 
ผลทดสอบ  NT   

 
ประถมศึกษาปีที ่3 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ความสามารถดา้นภาษา 58.92 60.69 
ความสามารถดา้นค านวณ 53.57 55.17 
ความสามารถดา้นเหตุผล 74.64 76.87 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประจ าปี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 10 รายวชิา   

 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่1 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ภาษาไทย 77 79.31 
คณิตศาสตร์ 81.4 83.84 
วทิยาศาสตร์ 75.9 78.17 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 74.9 77.14 
ประวติั 77 79.31 
ศาสนา 80.3 82.70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 72.1 74.23 
ศิลปะ 70.3 72.40 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 75.7 77.97 
ภาษาองักฤษ 78.2 80.5 

 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ภาษาไทย 71.36 73.50 
คณิตศาสตร์ 60.27 62.07 
วทิยาศาสตร์ 64.64 66.57 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 73.18 75.37 
ประวติั   68.36 70.41 
ศาสนา 75.82 78.09 
สุขศึกษาและพลศึกษา 67.72 69.73 
ศิลปะ 72.72 74.90 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 69.91 72.00 
ภาษาองักฤษ 66.55 68.54 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ภาษาไทย 61.27 63.10 
คณิตศาสตร์ 71.73 73.88 
วทิยาศาสตร์ 68.64 70.69 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 69.36 71.44 
ประวติั 67.91 69.94 
ศาสนา 71.82 73.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 68.27 70.31 
ศิลปะ 75.45 77.71 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 71.36 73.50 
ภาษาองักฤษ 66 67.98 

 
 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ภาษาไทย 71.8 73.95 
คณิตศาสตร์ 72 74.16 
วทิยาศาสตร์ 75.33 77.58 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 65.73 67.70 
ประวติั 69.33 71.40 
ศาสนา 76.33 78.61 
สุขศึกษาและพลศึกษา 73.93 76.14 
ศิลปะ 73.93 76.14 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.47 74.64 
ภาษาองักฤษ 71.93 74.08 
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ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ภาษาไทย 57.46 59..18 
คณิตศาสตร์ 52.86 54.44 
วทิยาศาสตร์ 52.14 53.70 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 61.96 63.81 
ประวติั 53.25 54.84 
ศาสนา 69.07 71.14 
สุขศึกษาและพลศึกษา 65.54 67.50 
ศิลปะ 67 69.01 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.75 57.42 
ภาษาองักฤษ 52.64 54.21 

 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

กลุ่มสาระรายวชิา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 (ปี2559+3%) 
ภาษาไทย 75.4 77.66 
คณิตศาสตร์ 72 74.16 
วทิยาศาสตร์ 71.95 74.10 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 77.5 79.82 
ประวติั 73.9 76.11 
ศาสนา 78.8 81.16 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81.35 83.79 
ศิลปะ 74.55 76.78 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 72.3 74.46 
ภาษาองักฤษ 70.95 73.07 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบา้นโกตา 

ท่ี  33 /2560 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าและด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2560  
………………………………………………………………………………………………………………… 

 กฎกระทรวงวา่ดว้ย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ในราชกิจจา
นุเบกษา ลงวนัท่ี 2 เมษายน 2553 ก าหนดไวใ้นขอ้ 14 (2) วา่ ให้สถานศึกษาจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารและ
จดัการคุณภาพท่ีมีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน มีแนวทางปฏิบติัเพื่อน าไปสู่ทิศทางท่ี
ตอ้งการโดยการขบัเคล่ือนท่ียึดสถานศึกษาเป็นฐาน ดว้ยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาตลอดการก ากบัดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั ดงันั้น โรงเรียนบา้นโกตา จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดงัน้ี 

1. คณะท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบา้นโกตา 
2. คณะกรรมการจดัท าแผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย 

1. นางสาวปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา       ประธานกรรมการ   
2. นางสาวกรรณิกา  หลีเจริญ  ครูโรงเรียนบา้นโกตา        กรรมการ 
3. นางสาวพรรณี  หยงัสู  ครูโรงเรียนบา้นโกตา                       กรรมการ/เลขา  

3. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
ประกอบดว้ย 

1. นางสาวยฮูาหรา  ศรีจนัทร์ ครูประจ าชั้นอนุบาล 1   กรรมการ 
2. นางสาวรอฮาหนี  แดงเหม ครูประจ าชั้นอนุบาล 2   กรรมการ 
3. นางสาวพรรณี  หยงัสู ครูประจ าชั้นอนุบาล 3   กรรมการ 
4. นางฮาดีบะ๊  เหมโคกนอ้ย ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   กรรมการ 
5. นางมาลิวลัย ์ อนรรฆวี ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   กรรมการ 
6. นางไสว  แท่งทอง  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   กรรมการ 
7. นางรัชณี  เรืองติก  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   กรรมการ 
8. นางสาวกรรณิกา  หลีเจริญ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6   กรรมการ 
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หน้าที่  ให้คณะกรรมการจดัท าและด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2560 หารือกบัคณะท่ีปรึกษา ร่วมกนัวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาตามระบบ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผลการด าเนินงานท่ีผ่าน และจดัท าแผนยกระดบัคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน และจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ ได้
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

 
ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี  9  มิถุนายน พ.ศ.2560  เพื่อน าเสนอขอความ

เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและเสนอต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูลต่อไป 
  

สั่ง ณ วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.2560 
  

                                                          
  (นางสาวปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม) 

                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา 
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โครงการ    ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ 
แผนงาน         บริหารวชิาการ 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง  สนองกลยทุธ์ ท่ี 1  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ  โรงเรียนบา้นโกตา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวพรรณี   หยงัสู 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2559 
สนองมาตรฐานการศึกษา        ดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี5  ตวับ่งช้ี 1-4 
    ดา้นการจดัการศึกษามาตรฐานท่ี  7  ตวับ่งช้ี 1-9   มาตรฐานท่ี  10 ตวับ่งช้ี 1-6   
   

1.  หลกัการและเหตุผล 

         แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 -2559)  มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพฒันาชีวิตให้เป็น 
“มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ  สามารถอยูร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข”  และนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงมี
เป้าหมายให้ผูเ้รียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีความสุข ส่วนในระดบัประถมศึกษาคือ  ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน และตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พนัธกิจและ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา  ซ่ึงมีจุดท่ีควรพฒันาในระดบัการศึกษาปฐมวยั ไดแ้ก่ การพฒันาสุขนิสัย  
ความใฝ่รู้  รักการอ่าน  พฒันาคามคิดรวบยอด และมีกระบวนการประเมินผลพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ส่วนในระดบั
ประถมศึกษา  ไดแ้ก่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การประเมินความกา้วหนา้ และพฒันาการของผูเ้รียน  
ตลอดจนการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 เม่ือน าขอ้เสนอแนะของ สมศ.มาวิเคราะห์แลว้พบวา่ ประเด็นท่ีทางโรงเรียนแกปั้ญหานกัเรียนอย่าง
ด่วนคือ การพฒันาสุขนิสัย  ใฝ่รู้  รักการอ่าน  ในระดบัปฐมวยั  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่ม
ภาษาไทย ศิลปะและภาษาองักฤษ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล
ท่ีจะพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  โดยมีเป้าหมายให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระหลัก
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5  นกัเรียนมีทกัษะและมีความสามารถตามระดบัชั้นและจุดเนน้  มีสมรรถนะส าคญัตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551 ส่วนนกัเรียนท่ีคดักรองแลว้พบวา่มีความบกพร่องก็จะไดรั้บ
การพฒันาตามศกัยภาพและตามสภาพปัญหา  ดงันั้นโรงเรียนบา้นโกตาจึงจดัโครงการส่งเสริมกรเรียนรู้เพื่อ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิเพื่อสนองนโยบายดา้นการศึกษาและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิใหสู้งข้ึน  
 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ  
ศิลปะ  และภาษาองักฤษ  ใหสู้งข้ึน 3% 
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2.2 เพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามศกัยภาพ ตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดั 

3.  เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 
3.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามเป้าหมาย ร้อยละ 3 ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ สังคม และภาษาองักฤษ 
     เชิงคุณภาพ 

3.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้( + 3 ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงานและกจิกรรม 
  4.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 4.1.1 เสนอโครงการ 
 4.1.2 อนุมติัโครงการ จดัสรรงบประมาณ 
 4.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 4.1.4 วางแผนด าเนินงาน 
 4.1.5 ด าเนินงานตามแผน 
 4.1.6 ก ากบั ติดตาม  ประเมิน 
 4.1.7 รายงาน สรุป 

 

 4.2  กิจกรรมส าคญั 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1 กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 สาระ 

-วเิคราะห์ผูเ้รียนทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ 
-จดักิจกรรมแบบบูรณาการการสอน DLTV 
-จดักิจกรรมตอบปัญหา 5 กลุ่มสาระ 
-จดักิจกรรมซ่อมเสริม วนัละ 1 ชัว่โมง 
-ท่องสูตรคูณ บทอาขยาน ศพัทภ์าษาองักฤษ 

พย.59-กย.60 นางสาวพรรณี  หยงัสู 

2 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวชิาการ 
-ทกัษะวชิาการศิลปหตัถกรรม 
-แข่งขนัทกัษะวชิาการ 

พย.59-กย.60 นางสาวพรรณี  หยงัสู 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
3 กิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียนเรียนร่วม 

-วเิคราะห์ผูเ้รียน 
-คดักรอง 
-สอนซ่อมเสริม 
-สอนตามแผนIEP 

พย.59-กย.60 นางสาวสุภาภรณ์  
เศลา 

4 กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ LAS, NT,O-NET 
-วเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
-วเิคราะห์ผูเ้รียน 
-ซ่อมเสริม 
-ติว/ค่าย 

พย.59-กย.60 นางสาวพรรณี  หยงัสู 

5 กิจกรรมจดัหาแบบพิมพท์างการศึกษา 
-เอกสาร แบบ ปพ.ต่างๆ 
-กระดาษA4 

พย.59-กย.60 นางสาวพรรณี  หยงัสู 

6 กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ 
-จดัซ้ือ จดัหา วสัดุเทคโนโลย ี
-ซ่อมบ ารุง 

พย.59-กย.60 นางไสว แท่งทอง 
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5. งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  25,500  บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                       
      มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี (ถวัจ่ายทุกรายการ)  
 

 

ที่ 
 

รายการ/กจิกรรมค าช้ีแจงในการใช้ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

1 กิจกรรมพฒันาการการใชห้ลกัสูตร5สาระ 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

1,000 - 
- 

- 
- 

1,000 - 
- 

2 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวชิาการ 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าของขวญั 

3,000 - 
 

- 
 

3,000 - 

3 กิจกรรมพฒันาคุณภาพนกัเรียนเรียนร่วม 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าของขวญัรางวลั 

2,500 - - 2,500 - 

4 กิจกรรมยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ LAS, NT, O-
NET 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-วสัดุกระดาษ 

2,000   2,000  

5 กิจกรรมจดัหาแบบพิมพท์างการเรียน
ส าหรับครู  
- ค่าถ่ายเอกสาร, เขา้เล่ม, จดัซ้ือ 

10,000 - 
 
 

- 
 
 

10,000  

6 กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลย ี
-ค่าวสัดุเทคโนโลย ี
-ค่าซ่อมบ ารุง 

4,000 - 
 
 

- 
 
 

4,000  

รวมทั้งส้ิน 25,500 - - 25,500  
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6.  การประเมินผลโครงการ 
 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ 
วธีิการวดั/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช ้

1. นกัเรียนระดบัก่อนประถมทุกคนมีประสบการทางภาษาสูงข้ึน 
2. นกัเรียนทุกคนเรียนจบหลกัสูตรภายในเวลาท่ีก าหนด 
3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภาษาไทย วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ  ศิลปะ  และภาษาองักฤษ  ใหสู้งข้ึน 3% 

สังเกต 
ประเมิน 
ประเมิน 

แบบสังเกต 
แบบประเมิน 

 

 
 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7. 1 นกัเรียนพอใจผลการจดักิจกรรมของครู 
 7. 2  นกัเรียนมีพฒันาคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน 
 7. 3  โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 
 7. 4  นกัเรียนโรงเรียนบา้นโกตามีทกัษะการอ่าน การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การสรุปความ 
 
 
 
         (ลงช่ือ)……………………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                  ( นางสาวพรรณี  หยงัสู) 
        ครู โรงเรียนบา้นโกตา 
 
 
         (ลงช่ือ)……………………………..ผูอ้นุมติัโครงการ 
             (นางสาวปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม) 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา     
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โครงการ              ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได ้
แผนงาน               ขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง  สนองกลยทุธ์ท่ี  1 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ   โรงเรียนบา้นโกตา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางสาวปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม  2559 – กนัยายน  2560 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ดา้นการจดัการ  มาตรฐานท่ี  3   ตวับ่งช้ีท่ี  1 – 2 
     มาตรฐานท่ี 4   ตวับ่งช้ีท่ี  1 - 2 
    
 
1.  หลกัการและเหตุผล 
                   ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 (ฉบบัท่ี 3)  และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดแนวการจดั
การศึกษาในมาตรา 22 ไวว้่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ นอกจากน้ีในมาตรา 24  ยงัก าหนดวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ท าได ้คิด
เป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยา่งต่อเน่ือง ให้ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม 
ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ สภาพของนักเรียนใน
ปัจจุบนัพบว่า นกัเรียน ขาดความสนใจในการอ่าน บางคนอ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได ้ซ่ึงสาเหตุอาจ
เกิดจากนกัเรียนขาดพื้นฐานดา้นการอ่าน เขียน ท่ีถูกตอ้งสภาพแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวยให้เกิดความสนใจในการ
อ่าน  ผูป้กครองไม่เห็นความส าคญัของการอ่าน  ไม่เป็นแบบอย่างท่ีดี  ไม่มีเงินซ้ือหนงัสือ หรือคิดวา่ การอ่าน
ออกเขียนไดเ้ป็นเร่ืองของครูผูส้อน  
 โรงเรียนจึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมการอ่านออก เขียนได ้ข้ึนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการ
อ่านและเขียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สามารถอ่านออก เขียนไดทุ้กคน  
 
 

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านและเขียน ของนกัเรียน 
2.5  เพื่อใหน้กัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน  
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3. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 3.1  นกัเรียน ป.1 ทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม P-ONE พิชิตการอ่าน เขียน 
 3.2  นกัเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดบัโรงเรียน 
 ด้านคุณภาพ 
 3.3  นกัเรียน ป.1-6  มีทกัษะการอ่านและเขียน ตามระดบัชั้นและศกัยภาพของแต่ละคน 
 
4.  ขั้นตอนการด าเนินงานและกจิกรรม 
  4.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1.1 เสนอโครงการ 
  4.1.2 อนุมติัโครงการ  
  4.1.3 จดัสรรงบประมาณ 
  4.1.4 แต่งตั้งคณะท างาน 
  4.1.5 ด าเนินงาน 
  4.1.6 ก ากบั ติดตาม ประเมิน 
  4.1.7 รายงาน สรุป 
 

4.2 กจิกรรมส าคัญ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ 
1. P-ONE พิชิตการอ่าน เขียน พ.ค.2560  – มีค. 2561 นางฮาดีบะ๊  เหมโคกนอ้ย 

 
- รู้จกันกัเรียน, คดักรอง, สอน
เสริม, ใหร้างวลั   

  

2. อ่านเขียนเรียนรู้สู่เส้นชยั 1-6 พ.ค.2560  – มีค. 2561 นางพรรณี  หยงัสู 
 -เสริมอ่าน สานเขียน   
3. ศุภนิมิตคิดพฒันา พ.ค.2560  – มีค. 2561 นางสาวพรรณี  หยงัสู 
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5. งบประมาณ รวมใช้งบประมาณทั้งส้ิน 44,980  บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา  มี
รายละเอียดค่าใชจ่้าย ดงัน้ี (ถวัจ่ายทุกรายการ) 

ท่ี รายการ/กิจกรรมค าช้ีแจงในการใช ้ งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ 
1. P-ONE พิชิตการอ่าน เขียน     
 -ค่าถ่ายเอกสาร, ส่ือการเรียน, ค่าของรางวลั 10,000 - - 10,000 
2. อ่านเขียนเรียนรู้สู่เส้นชยั 1-6     
 -ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าหนงัสือพิมพ,์ ค่าของ

รางวลั 
3,500 - - 3,500 

3. ศุภนิมิตคิดพฒันา     
 -ชั้นวางเอกสาร, ส่ือการเรียน, ของรางวลั 31,480 - - 31480 
 รวมทั้งส้ิน 44,980 - - 44,980 

 
6.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช ้

1. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สังเกต/การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 
2. จ  านวนนกัเรียนอ่านออก เขียนได ้ สังเกต/ตรวจบนัทึก - แบบบนัทึกอ่าน เขียน 
3. จ  านวนนกัเรียนท่ีอ่านคล่อง เขียนคล่อง สังเกต/ตรวจบนัทึก ใบงานในกิจกรรม 

 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 7.1  นกัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

7.2  นกัเรียนมีพฒันาการทางดา้นทกัษะการอ่าน การเขียน 
7.5  นกัเรียนใหใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์  

                     
         (ลงช่ือ)………………..………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                         (นางสาวปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม) 
                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา 
 
                  (ลงช่ือ)……………..…………………..ผูอ้นุมติัโครงการ 
                              (นางสาวปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม) 
            ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา 
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โครงการ    ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
แผนงาน          บริหารทัว่ไป 
ลกัษณะโครงการ           โครงการต่อเน่ือง สนองกลยทุธ์ท่ี 1 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ      โรงเรียนบา้นโกตา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ      นางรัชณี เรืองติก  
ระยะเวลาด าเนินการ      ตุลาคม  2559 –  กนัยายน 2560 
สนองมาตรฐานการศึกษา ดา้นคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานท่ี 6 ตวับ่งช้ีท่ี 2 
    ดา้นการเรียนการสอน มาตรฐานท่ี 10 ตวับ่งช้ีท่ี 2 
    ดา้นการบริหารการจดัการศึกษา มาตรฐานท่ี15 ตวับ่งช้ีท่ี 1 – 3  
     
1.  หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 กล่าววา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันา
คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข ในปีงบประมาณ 2559 ทางโรงเรียนจึงไดป้รับปรุง
โครงการระบบช่วยเหลือนกัเรียน ให้บรรลุเป้าหมายและสอดคลอ้งกบันโยบายส านกังานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามมาตรฐานระบบช่วยเหลือนกัเรียน และขอ้เสนอแนะของ สมศ. ท่ีให้สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนใหค้รบทุกระดบัชั้น ส่งเสริมพฒันาระบบช่วยเหลือนกัเรียนใหท้ัว่ถึงและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง พร้อม
ทั้งสนองตอบ ต่อการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โรงเรียนโกตาไดจ้ดัท าโครงการน้ี แต่
การด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีตั้งไว ้โรงเรียนบา้นโกตาไดเ้ห็นความส าคญัในดา้นน้ีไดด้ าเนินการจดั
การศึกษาใหก้บัเด็กเหล่าน้ีเรียนร่วมกบัเด็กปกติไดจึ้งไดท้  าโครงการช่วยเหลือนกัเรียนข้ึน 
  

2.  วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้โรงเรียนจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนได ้
2.2  เพื่อส่งเสริมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหท้ัว่ถึงและด าเนินการต่อเน่ือง 
2.3  เพื่อสนบัสนุนนโยบายการจดัระเบียบของรัฐบาล 
2.4 เพื่อให้นกัเรียนด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

 3.1  โรงเรียนจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดทุ้กชั้น 
 3.2  นกัเรียน ร้อยละ 80 มีระเบียบวนิยัในตนเอง 

เชิงคุณภาพ 
  3.3  โรงเรียนมีการพฒันาระบบช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งมีระเบียบและต่อเน่ือง 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 4.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1.1  ประชุมครู - เสนอโครงการ 
  4.1.2  อนุมติัโครงการ – จดัสรรงบประมาณ 
  4.1.3  ประชุมแต่งตั้งคณะท างาน 
  4.1.4  วางแผน ด าเนินงาน 
  4.1.5  ก ากบั ติดตาม ดูแล ประเมิน 
  4.1.6  รายงานสรุป 

4.2  กิจกรรมส าคญั 
 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1  การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

-รวบรวมขอ้มูลรายบุคคล 
-วเิคราะห์ขอ้มูล  -สรุป/รายงาน  -น าไปใช ้

พ.ย. 59 –  ก.ย. 60 นางรัชณี เรืองติก 

2 การประชุมผูป้กครองชั้นเรียน ธ.ค.59 /มิ.ย. 60 นางรัชณี เรืองติก 
3 เยีย่มบา้นนกัเรียน ม.ค. 60  /มิ.ย. 60 นางรัชณี เรืองติก/ครูประจ าชั้น 
4 คดักรองนกัเรียน ก.พ.60 / ก.ย. 60 นางรัชณี เรืองติก/ครูประจ าชั้น 
5 แนะแนวนกัเรียน 

-ดา้นสุขภาพ  -ดา้นพฤติกรรม  -ดา้นการเรียน 
พ.ย. 59 –ก.ย. 60 นางรัชณี เรืองติก/ครูมาลิวลัย ์

ครูประจ าชั้น 
6 การรับนกัเรียน 

-ส ารวจนกัเรียนตาม ทร.14 ในเขตบริการ 
-ประกาศรับสมคัรนกัเรียน 
-ออกรับสมคัรนกัเรียนเชิงรุก 

ม.ค. 60 นางรัชณี เรืองติก 

 
 

5. งบประมาณ รวมใชง้บประมาณทั้งส้ิน  2,000.00  บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                       
      มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี (ถวัจ่ายทุกรายการ)  

 

ท่ี 
 

รายการ/กิจกรรมค าช้ีแจงในการใช ้
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 

1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

330   330  

2 การประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
-ค่าอาหารวา่ง 

1600  1600   
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ท่ี 
 

รายการ/กิจกรรมค าช้ีแจงในการใช ้
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค 

3 เยีย่มบา้นนกัเรียน 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

200   200  

4 คดักรองนกัเรียน 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

270   270  

5 แนะแนวนกัเรียน -   -  

6 การรับนกัเรียน 
-ค่าไวนิล 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

 
450 
150 

   
450 
150 

 

รวมทั้งส้ิน 3,000  1600 1,400  
 

6.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต/แบบสอบถาม 
นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข ประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 
นกัเรียนในเขตบริการเขา้เรียนร้อยละ 100 ประเมิน แบบ ทร.14 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 7. 1 นกัเรียนดอ้ยโอกาส และนกัเรียนบกพร่องสามารถเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติได ้

 7. 2  นกัเรียนดอ้ยโอกาส และนกัเรียนบกพร่อง  ไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง  
และสามารถพฒันาตนเองได ้

 7. 3 โรงเรียนและชุมชนมีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 

 7. 4   นกัเรียนมีความสุขในการด ารงชีวติ 

                (ลงช่ือ)………………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                     (นางรัชณี เรืองติก) 
                    ครู โรงเรียนบา้นโกตา 
 
                  (ลงช่ือ)…………………..ผูอ้นุมติัโครงการ 
                (นางสาวปุณณาณี เจะ๊หนุ่ม) 
                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา     
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โครงการ  พฒันาครูและบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 
แผนงาน  งานบุคลากร 
ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง สนองกลยุทธ์ท่ี 3 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ    โรงเรียนบา้นโกตา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ     นางมาลิวลัย ์ อนรรฆวี 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม  2559 –  กนัยายน 2560 
สนองมาตรฐานการศึกษา  ดา้นครู มาตรฐานท่ี 9 ตวับ่งช้ีท่ี 9.3- 9.7 
                                           มาตรฐานท่ี 10 ตวับ่งช้ีท่ี 10.1 - 10.7 
_________________________________________________________________________________ 
 

1.หลกัการและเหตุผล 
     โรงเรียนบา้นโกตาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นก าลงัส าคญัใน
การขบัเคล่ือนการจดัการศึกษา ตลอดถึงสนบัสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการ ดูแล และพฒันาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ศกัยภาพ พร้อมให้บริการอ านวยความสะดวกแก่คณะผูบ้ริหาร คณะครู นกัเรียน 
และผูป้กครอง ตลอดถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการจดัการศึกษาเพื่อ
พฒันานกัเรียนต่อไปอีกทั้งเป็นการดูแลบ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีขวญัและก าลงัใจในการท างานมีความ
เสียสละและอุทิศตนอย่างเต็มท่ีในการปฏิบติัราชการและอีกประเด็นหน่ึงท่ีสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญัต่อ
การจดัการศึกษาก็คือ อตัราส่วนของครูต่อนกัเรียน นัน่คือครูไม่ควรแบกรับภาระการสอนนกัเรียนจ านวนมาก
เกินไป โรงเรียนบ้านโกตาพบปัญหาเร่ืองครูไม่ครบชั้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูในระดบัปฐมวยั ท่ีแบก
รับภาระการสอนนกัเรียนในอตัราส่วนท่ีสูง กล่าวคือ มีนกัเรียนอนุบาล 1 และ ชั้นอนุบาล 2  ในขณะท่ีปัจจุบนัมี
ขา้ราชการครูท่ีรับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน เพียง 1 คน ซ่ึงจะส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัปฐมวยัในโรงเรียนบา้นโกตาไม่มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง นอกจากหนา้ท่ีการจดัการเรียนการสอนแลว้
ครูตอ้งแบกรับภาระงานหลายดา้น จึงไดด้ าเนินการรับบุคลากรในการสอนในระดบัปฐมวยัในต าแหน่งครูอตัรา
จา้ง จ  านวน 1 ต าแหน่ง  โดยน างบประมาณรายหวัระดบัก่อนประถมศึกษาเป็นค่าจา้งรายเดือน 

ด้วยเหตุน้ีฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพฒันาครูและบุคลากรในศตวรรษท่ี 21 เพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อพฒันาศกัยภาพในการจดักระบวนการ
เรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

2.  วตัถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตนเองโดยการอบรม สัมมนา 

2.2 เพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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2.3 เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยัของสถานศึกษา 

 

3.  เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   3.1  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาตนเองโดยการอบรม สมัมนา 
   3.2  ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  3.3  จดัจา้งครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาปฐมวยั 
เชิงคุณภาพ 
 3.4   ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 95 ผา่นการอบรมและพฒันาตนเอง  
        อยา่งนอ้ย 20 ชัว่โมง อยา่งมีคุณภาพ 
3.5  มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

               3.6  สามารถจดัหาครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาปฐมวยัสนบัสนุนการจดัการศึกษาไดเ้พียงพอ   
 ต่อการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน 

 

4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ 
 4.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  4.1.1  ประชุมวางแผน 
  4.1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  4.1.3  ด าเนินงานตามโครงการ 
  4.1.4  ติดตามประเมินผล 
  4.1.5  สรุปผล 
 4.2  กิจกรรมส าคญั 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
1 พฒันาศกัยภาพบุคลากร 

-อบรม/สัมมนา 
ต.ค. 59 - ก.ย.60 ครูทุกคน 

2 เสริมสร้างขวญัและก าลงัใจ 
-ศึกษาดูงาน รร.ตน้แบบ/แกนน า 

ธ.ค.59  - ม.ค.60 ครูทุกคน 

3 จา้งครูผูส้อนสาขาปฐมวยั 
-จดัสรรงบประมาณ-ระดมทุน 
-เบิกจ่ายงบประมาณ 

ต.ค.59 – ก.ย.60 ครูทุกคน 

4. นิเทศภายใน ตลอดปีการศึกษา ผอ., ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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5. งบประมาณ รวมใช้งบประมาณทั้งส้ิน 81,880.00 บาท จากแผนงานขยายโอกาสและพฒันาการศึกษา                  
มีรายละเอียดค่าใชจ่้ายดงัน้ี (ถวัจ่ายทุกรายการ)  

 

ที่ 
 

รายการ/กจิกรรมค าช้ีแจงในการใช้ 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค 

1 พฒันาศกัยภาพบุคลากร อบรมสัมมนา 
-ค่าลงทะเบียน -ค่าพาหนะเดินทาง 
-ค่าท่ีพกั 

4,360 - 
- 
- 

- 
1,000 
2,280- 

- 
1,080 

- 

- 
- 
- 

2 ศึกษาดูงาน เสริมสร้างขวญัและ
ก าลงัใจ 
-ค่าพาหนะเดินทาง 
-ค่าท่ีพกั 

 
 

23,720 

 
- 
- 
- 

 
- 

20,720 
3,000 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

3 จา้งครูผูส้อนสาขาปฐมวยั 52,800 52,800 - - - 

4. นิเทศภายใน 1,000   1,000  

                                รวม 81,880 52,800 27,000 2,080 - 

6.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ วธิีการวดั/ประเมินผล เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการอบรมและพฒันาตนเอง สังเกต/สอบถาม /แบบสอบถาม 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวสิัยทศัน์ในการท างาน มีความสุข 
มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศ  

สังเกต/ประเมิน แบบประเมิน 

3.มีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาเฉพาะท่ีเพียงพอ สังเกต/สอบถาม แบบสอบถาม 
7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพ้ฒันาเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและกาลงัใจในการปฏิบติังาน 
 3. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัดี ส่งผลใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพคุม้ค่า 

 
 

         (ลงช่ือ)……………………………..ผูเ้สนอโครงการ 
                    (นางมาลิวลัย ์ อนรรฆวี) 
                        ครู โรงเรียนบา้นโกตา 
 

         (ลงช่ือ)……………………………..ผูอ้นุมติัโครงการ 
              (นางสาวปุณณาณี เจะ๊หนุ่ม) 

                ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโกตา 
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แผนการนิเทศ  ก ากบั ติดตาม และส่งเสริม 

การนิเทศเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนบา้นโกตา  อ าเภอละงู  จงัหวดัสตูล” 

 

 
1. รายละเอียดเก่ียวกบัวนั เวลา ของการนิเทศ  

ท่ี ผูรั้บการนิเทศ ชั้น วนั/เดือน/ปี ท่ีนิเทศ ผูนิ้เทศ 
1 นางยฮูาหรา  ศรีจนัทร์ อ.1 วนัองัคาร สัปดาห์ท่ี 2 นางสาวปุณณาณี เจะ๊หนุ่ม 
2 นางสาวรอฮาหนี แดงเหม อ.2 วนัจนัทร์ สัปดาห์ท่ี 1  
3 นางสาวพรรณี  หยงัสู อ.3 วนัองัคาร สัปดาห์ท่ี 2  
4 นางฮาดีบะ๊ เหมโคกนอ้ย ป.1 วนัจนัทร์ สัปดาห์ท่ี 3  
5 นางมาลิวลัย ์ อนรรฆวี ป.2 วนัจนัทร์ สัปดาห์ท่ี 2  
6 นางไสว  แท่งทอง ป.3 วนัองัคาร สัปดาห์ท่ี 2  
7 นางรัชณี  เรืองติก ป.4 วนัองัคาร สัปดาห์ท่ี 3  
8. นางสาวกรรณิกา  หลีเจริญ ป.5,6 วนัพฤหสั สัปดาห์ท่ี 3  

 
2. ประเด็นท่ีจะนิเทศ 

1. การวางแผนการสอน 
2. การเลือกใชเ้ทคนิคการสอน 
3. การค านึงถึงความแตกต่างของนกัเรียน 
4. การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายในบทเรียน 
5. ความรู้ในเน้ือหาท่ีสอน 
6. การรู้จกัใชส่ื้ออยา่งมีประสิทธิภาพ 
7. การใชเ้วลาเพื่อการสอนอยา่งคุม้ค่า 
8. ความสามารถในการชกัจูงนกัเรียน 
9. ความสามารถในการส่ือความหมาย 
10.  ความสามารถในการประเมินและช่วยเหลือนกัเรียน 

11. อ่ืนๆ 
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แบบบนัทึกการนิเทศ ติดตาม การยกระดบัคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2660 

โรงเรียนบา้นโกตา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 
วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูนิ้เทศ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


