
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือโรงเรียนผงัปาลม์ 7   ท่ีตั้ง  หมู่ท่ี 7  ต  าบลปาลม์พฒันา   อ  าเภอมะนงั   จงัหวดัสตูล  91130    

สังกดั สพป.สตูล โทรศพัท ์0-7474-0015 e-mail : pp7.stn@gmail.com  เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล 1    
 ถึงระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    เน้ือท่ี  24  ไร่  3 งาน เขตพื้นท่ีบริการ หมู่ท่ี  7  ต าบลปาลม์พฒันา 
 

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนผงัปาลม์ 7  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี  17  พฤษภาคม  2527  ณ  หมู่ท่ี  7  ต าบลปาลม์
พฒันา  ก่ิงอ าเภอมะนงั  จงัหวดัสตูล  โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในหมู่บา้น  ซ่ึงน าโดยนายร่อ
หมาน  ฝันฝา  ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูริ้เร่ิม  และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากนิคมสร้างตนเองภาคใตส้ตูลอีกส่วนหน่ึง  
จึงไดก่้อสร้างเป็นอาคารเรียนชัว่คราวข้ึนก่อนหน่ึงหลงั  จ  านวน  2  หอ้งเรียน  ตั้งช่ือวา่โรงเรียนผงัปาลม์ 7 
สาขาผงัปาลม์ 2  มีเน้ือท่ี  24  ไร่  3  งาน 

การจดัการศึกษาในปีแรก  มีครูคนแรกเขา้มาสอนคือนายบญัญติั  นุรักภกัดี  มีจ  านวนนกัเรียน  26  
คน  ชาย  10  คน  หญิง  16  คน 

ในปีพ.ศ.  2528  มีคณะนกัศึกษาจากชมรมค่ายอาสาพฒันาวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา
สงขลา  ไดม้าช่วยก่อสร้างต่อเติมอาคารชัว่คราวอีก  1  หลงั  จ  านวน  4  หอ้งเรียน 

ปี พ.ศ.  2531  ไดส้้วม  2  ท่ีนัง่  1  หลงั 
ปี พ.ศ.  2532  ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 101 / 26  จ านวน  1  หลงั   4  

หอ้งเรียน 
วนัท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2533  ไดรั้บอนุมติัให้เปิดโรงเรียนเป็นเอกเทศโดยมีนายบญัญติั  นุรัก

ภกัดี  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  และไดรั้บงบประมาณก่อสร้างถงัเก็บน ้าฝนแบบ  ฝ 30  พิเศษจ านวน  1  
ชุด  เป็นชุดท่ี  2 

วนัท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2536  ไดแ้ต่งตั้งนายวรวทิย ์ หมาดทิ้ง  มาต ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
ผงัปาลม์  7  ต่อจากนายจ าลอง  ด าอ าไพ  และไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารบา้นพกัครู  1  หลงั บา้นพกั
นกัการจ านวน  1  หลงั 

วนัท่ี  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2537  ไดแ้ต่งตั้งให้นายสัมฤทธ์ิ  ช่วยชม  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียน
ผงัปาลม์  7  และไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  106/27  จ านวน  1  หลงั  8  หอ้งเรียน 
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ปี พ.ศ. 2543  ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างส้วม  3  หลงั  จ  านวน  2  ท่ีนัง่  แบบสปช.  202/26 
ไดรั้บงบประมาณจากกองทุน  ซีซีเอฟ  ของส านกังานนิคมสร้างตนเองจงัหวดัสตูล  สร้างบ่อเล้ียง

ปลาและอาคารละหมาด  จ  านวน  1  หลงั 
วนัท่ี  26  มีนาคม  พ.ศ.  2543  ไดรั้บแต่งตั้งใหน้ายบุญส่ง  เอียดสุ่ย  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนผงัปาลม์  7  ต่อจากนายสัมฤทธ์ิ  ช่วยชม 
วนัท่ี  26  ตุลาคม  พ.ศ.  2543  ไดแ้ต่งตั้งให้นายณรงค ์ โภชนาหาร  มารักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  

และไดเ้ป็นครูใหญ่ในเวลาต่อมา 
วนัท่ี  25  ธนัวาคม  พ.ศ.  2543  ไดแ้ต่งตั้งให้นายณรงค ์ โภชนาหาร  ไดด้ ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่

โรงเรียนผงัปาลม์  7  จากการรอยกต าแหน่งใหสู้งข้ึนแบบปกติ 
วนัท่ี  1  มีนาคม พ.ศ.  2545  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใหโ้รงเรียนผงัปาลม์ 7  ไดรั้บรางวลั

พระราชทานระดบัประถมศึกษาขนาดเล็กประจ าปีการศึกษา  2544 
วนัท่ี  23  เมษายน พ.ศ.  2546  ไดแ้ต่งตั้งให้นายสุนนัท ์ วิจิตรเวชการ  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์

ใหญ่โรงเรียนผงัปาลม์  7 
วนัท่ี  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2548  นายสมพงษ ์ พงษพ์ราหมณ์  ไดม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ

โรงเรียนผงัปาลม์ 7   
วนัท่ี  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  นายอานดั  สะอาด  ไดม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนผงั

ปาลม์ 7  
วนัท่ี  21  ธนัวาคม พ.ศ.  2550  นางสมบูรณ์  ชูเจริญ  ต าแหน่งครูช านาญการรักษาการแทน

ผูอ้  านวยการโรงเรียนผงัปาลม์ 7 
วนัท่ี  26  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสตูลแต่งตั้งนายกระจาย  หนูคงแกว้  

มาด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการตั้งแต่วนัท่ี  26 พฤษภาคม พ.ศ.  2551 
วนัท่ี  22  ธนัวาคม  พ.ศ.  2551  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสตูล  ไดแ้ต่งตั้ง  นายระเริง  รัตนเกษร  

มารักษาราชการแทนผูอ้  านวยการโรงเรียนผงัปาลม์ 7 และไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
โรงเรียนผงัปาลม์ 7  ตั้งแต่วนัท่ี  25  ธนัวาคม  2551 ถึงวนัท่ี 12  ธนัวาคม  2555 

วนัท่ี  13  ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 นางสมบูรณ์  ชูเจริญ  ไดรั้กษาราชการแทน ผูอ้  านวยการโรงเรียนผงั
ปาลม์ 7   

วนัท่ี  18  มิถุนายน  พ.ศ.2558  นายไสว   อินยอด   ไดม้าด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนผงั
ปาลม์ 7  จนถึงปัจจุบนั 
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วสัิยทัศน์ 
 การจดัการศึกษาไดม้าตรฐานชาติ  เนน้ระเบียบวินยั  มีคุณธรรม   รักความเป็นไทย  กา้วไกล
เทคโนโลย ี มีความเป็นสากลภายใน ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
พนัธกจิ 

๑. พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเป็นเลิศทางวชิาการ 
๒. พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์
๓. ส่งเสริมการท านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการศึกษา   เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานการศึกษา 
๔. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้   ความสามารถ  และทกัษะตามมาตรฐานวชิาชีพ 
๕. ระดมสรรพก าลงัจากชุมชน  และองคก์รภายนอก  เพื่อพฒันาส่งเสริมการจดัการศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพ 
เป้ำหมำย 

๑. ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ  ดา้นความรู้  ทกัษะ  ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา  
สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อประกอบอาชีพ 

๒. ผูเ้รียนเป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ และด ารงตนอยูใ่นสังคมอยา่งมี
ความสุขภายใตส้ังคม  และวฒันธรรมไทย 

๓. ผูเ้รียนรักการแสวงหาความรู้อยา่งไม่ส้ินสุด  รู้ทนัการเปล่ียนแปลง  และสามารถแข่งขนักบัสังคม
โลกได ้

 
ภำรกจิของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนผงัปาลม์ ๗  มีภารกิจในการด าเนินการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 

๑. การจดัการศึกษาปฐมวยั ก าหนดใหมี้หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัเป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
เป็นการเสริมสร้างพฒันาการและเตรียมผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๒. การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา เป็นการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ มี ๒ ช่วงชั้น คือ 

ช่วงชั้นท่ี ๑  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ 
ช่วงชั้นท่ี ๒  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
๑. ด้ำนปริมำณ 

๑.๑  การเกณฑเ์ด็กเขา้เรียนโรงเรียนสามารถเกณฑเ์ด็กในพื้นท่ีบริการเขา้เรียนได ้ร้อยละ ๑๐๐  
อตัราการออกกลางคนัไม่มี 

๑.๒ นกัเรียนท่ีจบช่วงชั้นท่ี ๒ เขา้ศึกษาต่อทุกคน เป็นไปตาม พระราชบญัญติัการศึกษา 
๒๕๔๒ 

๑.๓  นกัเรียนท่ีจบช่วงชั้นท่ี ๓ เขา้ศึกษาต่อทุกคน เป็นไปตาม พระราชบญัญติัการศึกษา 
๒๕๔๒ 

 
๒. ด้ำนคุณภำพ 

        ๒.๑   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๖ อยูใ่นระดบัดี 
        ๒.๒  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนไดด้ าเนินการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูน า 
รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยเน้นการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

เรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัจริง และเรียนรู้ร่วมกนั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ฯลฯ 
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แผนผงัโรงเรียนผังปำล์ม 7 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                       เสำธงชำติ 

 

   ห้องน ำ้ครู 

 

                  เรือนเพำะช ำ  

     บ่อเลีย้งปลำ 

 

 

                                                               

        

                                                                                                                                   บ้ำนพกัครู 
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สว้มสุขสนัต ์
1 

อาคารเรยีน 1 

โรงอาหาร 

 
สว้ม 

สุขสนัต ์

อาคารเรยีน 2 

 

 
 

สนามฟตุบอล 
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2. ข้อมูลผู้บริหำร 
   ผูบ้ริหารโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายไสว   อินยอด    ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนผงัปาลม์ 7    
โทรศพัท ์086 – 9603672    
   

3.  ข้อมูลนักเรียน  
 1)  จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน 129  คน 
 2)  จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 129  คน จ าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน  
 

ระดับช้ันเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลีย่ 

ชำย หญงิ ต่อห้อง 

อ.1 1 8 9 17 15 

อ.2 1 7 14 21 20 

รวม 2 15 23 38  

ป.1 1 3 11 14 15 

ป.2 1 11 7 18 20 

ป.3 1 9 8 17 20 

ป.4 1 12 10 22 25 

ป.5 1 11 6 17 20 

ป.6 1 7 4 11 15 

รวม 6 53 46 99  

รวมทั้งหมด ๘ ๖๘ ๖๙ ๑๓๗  
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4. ข้อมูลครูและบุคลำกร 
 

ที ่ ช่ือ – ช่ือสกุล ต ำแหน่ง/อนัดับ วุฒิกำรศึกษำ/วชิำเอก หน้ำที่รับผดิชอบ 
๑. นายไสว   อินยอด ผูอ้  านวยการโรงเรียน/คศ.๓ กศม./บริหารการศึกษา บริหารงานโรงเรียน 

๒. นายมีชยั     เช้ือช่วยชู ครู/คศ.๒ สส.ม./ส่งเสริมการเกษตร -ประจ าชั้น ป.๕ 
- งานบุคคล 

๓. นางสุพรรณี  ทองในเมือง ครู/คศ.๒ ค.บ./การประถมศึกษา -ประจ าชั้น ป.๒ 
- งานการเงิน 

๔. นางสาวอรสา    หลีแจ ้ ครู/คศ.๑ กศม./บริหารการศึกษา - งานวชิาการ 
๕. นางพรพิมล   หวงักุหล า ครู/คศ.๑ วท.บ./เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
-ประจ าชั้น ป.๔ 
- งานบริหารทัว่ไป 

๖. นางเพญ็ประภา  หมูดงาม ครู/คศ.๑ วทบ.(ศึกษาศาสตร์)/
ฟิสิกส์ 

-ประจ าชั้น ป.๖ 
- งานพสัดุ 

๗. นางสมใจ   คงสี ครู/คศ.๑ ค.บ./การศึกษาพิเศษ -ประจ าชั้น ป.๑ 
- งานการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม 

๘. นางสาวปนดัฐา  ขุนฤทธิรงค์ ครู/ครูผูช่้วย ศศบ./ภาษาเพื่อการพฒันา -  งานอนามยั
โรงเรียน 

๙. นางพชัราวดี    สิริภูวดล ครู/ครูผูช่้วย ศษ.บ./การศึกษาปฐมวยั -ประจ าชั้น อ.๒ 
- งานวชิาการอนุบาล 

๑๐. นางยามิลล๊ะ   สันนาหู พนกังานราชการ ศศ.บ/ภาษามลาย ู -ประจ าชั้น ป.๒ 
- งานวชิาการ 

๑๑. นายพยาน   กลางบน ครูอตัราจา้ง วทบ./วทิยาศาสตร์การ
กีฬา 

-ประจ าชั้น ป.๓ 
- เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

  

     

5. ข้อมูลอำคำรสถำนที ่ 
 อาคารเรียนจ านวน  3   หลงั อาคารประกอบจ านวน  2  หลงั ส้วม  3  หลงั 

สระวา่ยน ้า -  สระ   สนามเด็กเล่น 1 สนาม   สนามฟุตบอล  1  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  1 สนาม   
สนามเทนนิส  -  สนาม  
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6. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
  1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะเป็นชนบท มีประชากรประมาณ  988   คน มีครัวเรือน
ประมาณ 214   ครัวเรือน บริเวณใกลเ้คียงโดยรอบโรงเรียน ไดแ้ก่  ทิศเหนือจดป่าสงวน  ทิศใตจ้ดหมู่บา้กระทูน 
อ าเภอควนกาหลง  ทิศตะวนัออจดบา้นเหนือคลอง อ าเภอควนกาหลง ทิศตะวนัตกจดบา้นผงัปาลม์ 2  ภูมิ
ประเทศโดยลอ้มรอบๆ  โดยพื้นท่ีราบสลบัซบัซอ้น  อาชีพหลกั คือ ท าสวนปาลม์น ้ามนั  ท าสวนยางพารา  และ
รับจา้งทัว่ไป  ส่วนใหญ่ประชากรนบัถือศาสนาอิสลาม  ประเพณี   ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่ไป คือ ประเพณีวนัฮารีรายอ   

 2)  ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพท าสวนปาลม์น ้ามนั คิด
เป็นร้อยละ  90 นบัถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ 85  และนบัถือศาสนาพุทธร้อยละ 15 ฐานะทาง
เศรษฐกิจ   รายไดโ้ดยเฉล่ีย   ต่อครอบครัว ต่อปีประมาณ    50,000   บาท   จ านวนสมาชิกเฉล่ียต่อครอบครัว      
5  คน 
  3)  โอกาสและขอ้จ ากดัของโรงเรียน   
  โอกำสของโรงเรียน  
  1.  ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนอยูใ่นระดบัดี  โดยชุมชนเขา้มามีส่วนในการจดัการเรียนการสอน   
  2.  มีอาคารเรียนอาคารประกอบจ านวนเพียงพอ และพร้อมใชส้ าหรับจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน  
  3.   อยูใ่กลแ้หล่งเรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติ  เช่น  น ้ าตก  ป่าไม ้ ล าธาร  ถ ้า 
  4.  ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจาก หมู่บา้น  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และมูลนิธิ 
C.C.F (ประเทศไทย) ในพระบรมราชูปถมัป์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และ 
หน่วยงานราชการ และเอกชนอ่ืน ๆ มาช่วยในการบริหารจดัการ 
  ข้อจ ำกดัของโรงเรียน 
  1. สภาพพื้นท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเนินสูงสลบัซบัซอ้นกนัมาก  หนา้แลง้ขาดน ้า  
  2. จ านวนครูไม่เพียงพอ  ครูสอนไม่ตรงวชิาเอก 
  3. งบประมาณท่ีไดรั้บไม่เพียงพอกบัรายจ่าย 
  4. รายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวต ่ามาก   ฐานะส่วนใหญ่ยากจน ท าใหมี้ผลกระทบต่อการ 
พฒันาการศึกษา 
  5.  บริเวณโรงเรียนเป็นท่ีราบสูง  ไม่มีสนามส าหรับนกัเรียนเล่นกีฬาอยา่งเพียงพอ 
  6.  การคมนาคมไม่สะดวก  เพราะไม่มีรถประจ าทางผา่นในหมู่บา้น 
  7.  อยูห่่างจากตวัจงัหวดัสตูลประมาณ  75  กิโลเมตร 
  8.  สภาพแวดลอ้มไม่เอ้ือต่อการจูงใจใหน้กัเรียน  เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
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7. โครงสร้ำงหลกัสูตรสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนผงัปาลม์ 7  จดัการศึกษาตามหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช   2551  ไดจ้ดัสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ 
กจิกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับประถมศึกษำ 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
 คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วทิยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา  และ
วฒันธรรม 

80 80 80 80 80 80 

 ประวติัศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

80 80 80 80 80 80 

 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
 การงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 

 ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลำเรียน (พืน้ฐำน) 840 840 840 840 840 840 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ – เนตนารี 
กิจกรรมนกัเรียน 

60 60 60 60 60 60 

กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 20 20 20 20 20 20 
 กจิกรรมพฒันาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลำเรียนทั้งหมด ไม่ต ่ำกว่ำ    1,000 ช่ัวโมง/ปี 
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 8. แหล่งเรียนรู้ ภูมปัิญญำท้องถิ่น  
 1)  หอ้งสมุดมีขนาด 11 × 12   ตารางเมตร จ านวนหนงัสือในหอ้งสมุด  2,850   เล่ม 
   การสืบคน้หนงัสือและการยมื-คืน ใชร้ะบบ  บนัทึก 
   จ านวนนกัเรียนท่ีใชห้้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย  70  คน ต่อ วนัคิดเป็นร้อยละ 
54.68  ของนกัเรียนทั้งหมด 

2)  หอ้งปฏิบติัการ 
  หอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์    จ  านวน  1  หอ้ง 

   หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์    จ  านวน  1  หอ้ง 
   หอ้งปฏิบติัการทางภาษา        จ  านวน   1  หอ้ง 
   หอ้งดนตรี        จ  านวน   1  หอ้ง 
 3) คอมพิวเตอร์ จ านวน  15  เคร่ือง 
 ใชเ้พื่อการเรียนการสอน  10  เคร่ือง 
  ใชเ้พื่อสืบคน้ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  10  เคร่ือง 
 จ านวนนกัเรียนท่ีสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
 เฉล่ีย  35  คน ต่อวนั  คิดเป็นร้อยละ 27.34   ของนกัเรียนทั้งหมด 
 ใชเ้พื่อการบริหารจดัการ 5  เคร่ือง 
 4)   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

แหล่งเรียนรู้ภำยใน 
สถิติกำรใช้จ ำนวนคร้ัง/ปี 

ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1.  หอ้งเรียน 
2.  หอ้งคอมพิวเตอร์ 
3.  หอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ 
4.  หอ้งพยาบาล 
5.  สภาพแวดลอ้มในบริเวณโรงเรียน 
6.  โรงอาหาร 
7.  สหกรณ์ร้านคา้โรงเรียน 
8.  เรียนเพาะช า 
9.  บ่อเล้ียงปลา 
10. หอ้งสมุด 3D 

200 
200 
100 
45 

200 
200 
200 
130 
130 
200 
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 5)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
  

แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 
จ ำนวนคร้ัง/ปี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 

1. ฝายกั้นน ้า 2  ฝาย 
2.  มสัยดิดารุลมะอฺหมูด 
3.  สถานีอนามยัปาลม์พฒันา 
4.  วดัผงัปาลม์  1 
5.  วดัผงัปาลม์ 3 
6.  ท่ีวา่การอ าเภอมะนงั 
7.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปาลม์พฒันา 
8.  สถานประกอบการการท าไมก้วาดดอกหญา้  ไมต้อกซ่ีกรง   
     นอก  ไมเ้สียบ  ไมต้บั 
9.  น ้าตกดาวกระจาย 
10. น ้าตกวงัสายทอง 
11.  ถ ้าผภูาเพชร 
 

10 
180 
30 
10 
10 
5 
5 
 

20 
2 
1 
2 

 

  
 6) ปราชญช์าวบา้น/ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน 
ในปีการศึกษาท่ีรายงาน 
   6.1   ช่ือ-สกุลนางบุณยานุช  พุทธศรี  ใหค้วามรู้เร่ือง การท าพิมเสนน ้า 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน  3  คร้ัง/ปี 
   6.2   ช่ือ-สกุลนางอาฉ๊ะ  ยดี า  ใหค้วามรู้เร่ือง การท าไมก้วาด 
สถิติการใหค้วามรู้ในโรงเรียนแห่งน้ี จ  านวน  3  คร้ัง/ปี 
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9. ผลงำนดีเด่นในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 9.1   ผลงำนดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรำงวลั / ช่ือรำงวลัทีไ่ด้รับ หน่วยงำนทีม่อบรำงวลั 

สถำนศึกษำ 
1. โครงการรวมใจภกัด์ิตามรอย
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จงัหวดัสตูล 
2. การประกวด TO  BE 
NUMBER  ONE 
 

 
ประกาศเกียรติคุณ  รางวลัระดบั ดีมาก 

 
 

 
เกียรติบตัร   เงินรางวลั  3,000  บาท 

 
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล 

เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัสตูล 
 
 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล 

ผู้บริหำร(ระบุช่ือ) 
- 

 
- 

 
- 

ครู(ระบุช่ือ) 
- 

 
- 

 
- 

นักเรียน(ระบุช่ือ) 
1. ด.ช.อนุวฒัน์   มุ่งมาหมดั 
2. ด.ช.บราซิล    ชา้งขาว 

 
เหรียญทอง/การสร้างเวบ็ไซต ์ 

 
สพป.สตูล 

1. ด.ญ.วนิดา   หมวดเยบ็ 
2. ด.ญ.สุกญัญา   หมีสน 
3. ด.ญ.อาทิตยา    ด้ินกระ 

เหรียญทอง/การแข่งขนัการจดัสวนถาด
แบบแหง้ 

สพป.สตูล 

1. ด.ญ.อรภา   เสริมฤก 
2. ด.ญ.สะกีนะฮ ์  และด า 
3. ด.ญ.อาทิตยา   ด้ินกระ 
4. ด.ญ.จนัทร์เพญ็   จิตจนัทร์ 
5. ด.ญ.วนิดา   หมวดเยบ็ 

ชนะเลิศกีฬาตะกร้อ  รุ่นอายุไม่เกิน  12 
ปี หญิง  จ.สตูล ปี 2558 

จงัหวดัสตูล 

1. ด.ช.อรุณ   สุราตะโก 
2. ด.ช.มิณธฎา   สาม่าน 
3. ด.ช.ธีระชยั   ล้ิมเจริญ 
4. ด.ช.ชานนท ์ เจะ๊อาสาร 

รองชนะเลิศกีฬาตะกร้อ  รุ่นอายไุม่เกิน  
12 ปี ชาย  จ.สตูล ปี 2558 

จงัหวดัสตูล 
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10.  ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในรอบปีทีผ่่ำนมำ 
 10.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวยั      *  ใหบ้นัทึกระดบัคุณภาพ เช่น พอใช ้ ดี ....ตามผลประเมิน 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี  1  เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย   

    
/ 

 

มาตรฐานท่ี  2  เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ     / 
มาตรฐานท่ี  3  เด็กมีพฒันาการดา้นสังคม    /  

มาตรฐานท่ี  4  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา   /   

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

    

/ 
 

มาตรฐานท่ี 6  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

    / 

มาตรฐานท่ี  7  แนวการจดัการศึกษา    /  

มาตรฐานท่ี  8  สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

   /  

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี  9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนบัสนุน
ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

    
 

 
/ 

ด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ  
มาตรฐานท่ี 10   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วสิัยทศัน์ และจุดเนน้ของ 
การศึกษาปฐมวยั 

    
/ 

 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี  11  การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดบัคุณภาพให ้สูงข้ึน 

   /  
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 10.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน   *  ใหบ้นัทึกระดบัคุณภาพ เช่น พอใช ้ ดี ....ตามผลประเมิน 

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี   1  ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

   
 

 
 

 
/ 

มาตรฐานท่ี   2  ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค ์

    / 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

   /  

มาตรฐานท่ี  4  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่ง 
มีสติ   สมเหตุผล 

     /  

มาตรฐานท่ี 5  ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตาม
หลกัสูตร 

 /    

มาตรฐานท่ี  6   ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ และมีเจตคติท่ีดี  
ต่ออาชีพสุจริต 

    / 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    
 

 
/ 

มาตรฐานท่ี  8   ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    / 

มาตรฐานท่ี  9   คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้กครอง 
ชุมชนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

   /  

มาตรฐานท่ี 10   สถานศึกษามีการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน
อยา่งรอบดา้น 

    / 

มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและ
การบริการท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน  พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

    / 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก ดีเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 12   สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

   
 

 / 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
มาตรฐานท่ี 13   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนบัสนุน
ใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    
 

 
   / 

ด้ำนอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ 
มาตรฐานท่ี  14   การพฒันาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามวสิัยทศัน์ ปรัชญา และ จุดเนน้ท่ีก าหนดข้ึน 

    
 

 
/ 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
มาตรฐานท่ี  15   การจดักิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน้ แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ พฒันาและส่งเสริม    
สถานศึกษาใหย้กระดบัคุณภาพสูงข้ึน 

    
/ 
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11.  ผลกำรประเมนิคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
11.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวยั 
เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

                  ระดับคุณภำพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

ด้ำนผู้เรียนกลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐำน 
ระดับกำรศึกษำปฐมวยั 

    

ตวับ่งช้ีท่ี 1  เด็กมีพฒันาการทางดา้นร่างกายสมวยั   /  

ตวับ่งช้ีท่ี 2  เด็กมีพฒันาการทางดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั   /  

ตวับ่งช้ีท่ี 3  เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั      /   

ตวับ่งช้ีท่ี 4  เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั    /  

ตวับ่งช้ีท่ี 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป    / 
ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเนน้เด็กเป็น

ส าคญั 
  /  

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

  /  

ตวับ่งช้ีท่ี 8  ประสิทธิผลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน  /   

กลุ่มตัวบ่งช้ี   อตัลกัษณ์     
ตวับ่งช้ีท่ี 9  ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทศัน์  

พนัธกิจ  และวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 
   / 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

  /  

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม      
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา                         
  /  

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  /  

 

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัปฐมวยั  ระดบัคุณภาพ  .........ดี.........  โดยมีคะแนนท่ีได ้ .......80.19......... 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง           ไม่รับรอง 
 กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง   เน่ืองจาก  .......................................................................................... 
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11.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับขั้นพืน้ฐำน 
เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

                  ระดับคุณภำพ 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งช้ีพืน้ฐำน 
ตวับ่งช้ีท่ี 1  ผูเ้รียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

   
/ 

 

ตวับ่งช้ีท่ี 2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์    / 
ตวับ่งช้ีท่ี 3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง   /  

ตวับ่งช้ีท่ี 4  ผูเ้รียนคิดเป็นท าเป็น    /  

ตวับ่งช้ีท่ี 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  /   

ตวับ่งช้ีท่ี 6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

  /  

ตวับ่งช้ีท่ี 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันา
สถานศึกษา 

  /  

ตวับ่งช้ีท่ี 8   พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและตน้สังกดั 

   / 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
ตวับ่งช้ีท่ี 9   ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วสิัยทศัน์  

พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งสถานศึกษา 

    
/ 

ตวับ่งช้ีท่ี 10  ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

   / 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 
ตวับ่งช้ีท่ี 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา 

    
/ 

ตวับ่งช้ีท่ี 12  ผลส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพฒันาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

  /  

 โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ..........ดี.................... โดยมีค่าเฉล่ีย......81.62..........   
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง  เน่ืองจาก ....................................................................... 



18 
 

12.  ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมนิคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันำ และข้อแสนอแนะจำกกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
โดยสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนต้นสังกดั 
 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มากใหท้างสถานศึกษาใชป้ระโยชน์จาก
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด  และบริการแก่ชุมชนดว้ย 
 จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันำ และข้อแสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสอง 

1. ปรับปรุงหลกัสูตรและเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน 
2. จดัหา จดัท า ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและหน่วยการเรียนรู้ 
3. พฒันาศกัยภาพครูในการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
4. พฒันากระบวนการวดัผล ประเมินผล โดยการประเมินจากสภาพจริง 
5. ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
6. ส่งเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน 
7. ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ และแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

13.   สรุปสภำพปัญหำ จุดเด่น จุดทีค่วรพฒันำในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนผงัปาลม์ 7 มีพื้นท่ีเพียงพอในการบริหารจดัการ แต่มีปัญหาและความตอ้งการอ่ืนๆอีก
หลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอาคารเรียนท่ีช ารุด ทางโรงเรียนไดข้องบประมาณในการซ่อมแซมหลายคร้ัง แต่ไม่เคย
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณในการซ่อมแซมท าใหมี้ปัญหาในการจดัหอ้งเรียนใหมี้บรรยากาศในการจดัการ
เรียนรู้  โรงเรียนยงัขาดครูและบุคลากรท่ีต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐานการจดัชั้นเรียน และยงัมีครูไปช่วยราชการท่ี
เขตพื้นการศึกษาอ่ืนถึง  2 คน จึงท าใหมี้ปัญหาในการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนยงัขาดส่ือการเรียนการสอน
โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยทีางการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนรู้เป็นตน้ 
 ปัญหาและความตอ้งการดงักล่าวจึงเป็นแผนงานโครงการปรับปรุงพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนตามนโยบายแผนการใชง้บประมาณใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ส่วนที่ 2 
แนวคดิและแนวทำงกำรพฒันำ 

แนวคดิในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 แนวคิดในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา สถานศึกษา : 
Empowerment  Approach Empowerment  Evaluation ของ David  Fetterman (1993)เป็นแนวคิดในการ
พฒันาท่ีมุ่งหวงัให้องคก์รหรือบุคลากรในองคก์รสามารถช้ีน าตนเอง(Self – Directing) ท่ีจะช่วยใหอ้งคก์ร
เกิดการพฒันาแบบยัง่ยนื ในอนาคต  โดยมีแนวปฏิบติัในกระบวนการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 
           ขั้นที ่1  Taking  Stock    ตรวจสอบสภาพปัจจุบนัเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวเิคราะห์วา่ โรงเรียนเรามีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด เช่น พิจารณาจากผลการ
สอบ  O-NET  ผลการประเมินของ สมศ. 

           ขั้นที ่2   Setting  Goal   ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  เช่น ก าหนดวา่ ภายในปี  2553   เราจะตอ้ง 
                      1)  ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัดีมาก 
                      2)  รายวชิาร้อยละ 90  มีคุณภาพระดบัดีมาก 
                      3)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะ O-NET  จะตอ้งเพิ่มข้ึนปีละ 5% 

ขั้นที ่3  Developing  Strategies  and  Implementing  พฒันากลยทุธ์ แลว้น ากลยทุธ์ 
สู่การปฏิบติั  ตวัอยา่งเช่น 

1)  ขบัเคล่ือนแนวคิดหอ้งเรียนคุณภาพ  หรือ ประสานคุณภาพรายวชิา  ครูทุกคน        
ทุกรายวชิาตอ้งตั้งเป้าคุณภาพและด าเนินการยกระดบัคุณภาพใหไ้ด ้
                       2)  ปฏิรูปการบริหารจดัการหอ้งเรียนประจ าชั้น ก าหนดเกณฑ ์“หอ้งประจ าชั้น/ท่ีปรึกษา
คุณภาพ” 
                      3)  บริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเนน้การขบัเคล่ือนเชิงทฤษฎี อยา่งเป็นระบบตามกรอบหลกั
วชิา 

           ขั้นที ่4  Documenting  Progress  ประเมินรวบรวมเอกสารหลกัฐานแสดงถึงความกา้วหนา้ของงาน
ตามเป้าหมาย   
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กำรวเิครำะห์ผลกำรประเมนิคุณภำพนักเรียน 
 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  เพื่อจดัท าแผนยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  การวเิคราะห์สภาพปัญหาระดบัโรงเรียน  (ปัญหาทัว่ไป เช่น  สภาพปัญหาดา้นผูบ้ริหาร  ครู  
นกัเรียน  ผูป้กครอง ฯลฯ)   
 
สภำพปัญหำ 

ด้ำนผู้บริหำร   
การติดตามงานดา้นวชิาการหลงัจากไดรั้บมอบหมายยงัไม่เตม็ท่ี    ควรมีการนิเทศติดตามอยา่ง

สม ่าเสมอต่อเน่ือง   มีแนวทางการพฒันางานดา้นวชิาการ เป็นล าดบัขั้นตอนในการจดัวางแผนงานตาม
นโยบาย   การจดัก าลงัคนให้เหมาะสมกบัภาระงานท่ีมอบหมาย  การเสริมขวญัและก าลงัใจในการท างาน  
การก ากบัติดตามมีแนวทางในการ 

ครู   
ครูผูส้อนขาดแนวทางในการน าหลกัการสอนท่ีเสริมสร้างการพฒันาการคิดวเิคราะห์ การรู้จกั

แกปั้ญหา   ใหก้บันกัเรียน  ความสัมพนัธ์ ความเขา้ถึงความตอ้งการของผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ   ควรศึกษา
แนวทางทกัษะการแกปั้ญหา การควบคุมและจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียนใหมี้ความน่าสนใจและกระตุน้
ความสนใจใหม้ากกวา่น้ี 

นักเรียน   
สภาพแวดลอ้มในบางปัจจยัไม่ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักการเรียนรู้ เช่น   สภาพแวดลอ้ม  ท่ีอยูอ่าศยั  

ศกัยภาพความพร้อมในการเรียนการสอน   
 ผู้ปกครอง 
การสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้เ้รียนรักการเรียนรู้   ความสนใจในการติดตามดูแลเพื่อพฒันาความรู้

ใหแ้ก่เด็ก เช่น  การติดตามภาระงานของนกัเรียนเช่น  การบา้น  การสอนอ่อน การเสริมสร้างความคิด 
 

2.  การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559  
     2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา 2559          

โรงเรียนผงัปาลม์  7   ปรากฏผลดงัน้ี 
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กำรวเิครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559                                                        
กำรทดสอบระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-NET) 

 

รายวชิา คะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด คะแนนเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 70.75 24.75 52.12 12.36 
สังคมศึกษา 60.00 32.50 48.09 7.74 
ภาษาองักฤษ 47.50 5.00 27.94 11.32 
คณิตศาสตร์ 60.00 10.00 32.94 12.49 
วทิยาศาสตร์ 58.50 18.00 37.44 10.12 
 

จากตารางสรุปไดว้า่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นกัเรียนท าคะแนนเฉล่ียไดสู้งสุด   รองลงมา 
คือ สังคมศึกษา  วทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และวชิาท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด ไดแ้ก่   ภาษาต่างประเทศ  
 

ตาราง เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   
ปีการศึกษา 2559 ชั้น  ป.6  โรงเรียนผงัปาลม์  7  กบัคะแนนระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

รายวชิา 
คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัเขตพื้นท่ี 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัจงัหวดั 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 52.12 50.66 49.84 52.98 
สังคมศึกษา 48.09 46.29 46.26 46.68 
ภาษาองักฤษ 27.94 29.86 30.35 34.59 
คณิตศาสตร์ 32.94 38.44 37.12 40.47 
วทิยาศาสตร์ 37.44 40.59 39.81 41.22 
 

จากตารางสรุปไดว้า่   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกวา่ระดบัเขตพื้นท่ีและ
ระดบัจงัหวดั  แต่ยงัคงต ่ากวา่ระดบัประเทศ อยู ่0.86  ส าหรับวชิาสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสูงกวา่
ระดบัประเทศ   อยู ่1.41  และพบวา่กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์  และวทิยาศาสตร์   ท่ีมี
คะแนนท่ีต ่ากวา่ระดบัเขตประเทศ  อยู ่ 6.65,7.53  และ 3.78  ตามล าดบั 
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2.2  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนระดับชำติ (NT)ของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่3       ปี
กำรศึกษำ  2559  โรงเรียนผงัปำล์ม  7  (คะแนนรำยตัวช้ีวดั) 

ด้ำน 
  

คะแนน 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้ำนภำษำ 52.15  ✓  
1. บอกความหมายของค าและประโยคจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  และอ่าน 44.04    
2.บอกความหมายของเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ 80.95    
3. ตอบค าถามจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  และอ่าน 60.54    
4. บอกเล่าเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการฟัง  ดู  และอ่านอยา่งง่ายๆ  52.38    
5. คาดคะเนเหตุการณ์ท่ีจะเกินข้ึนจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  และอ่าน 49.73    
6. ส่ือสารความรู้  ความเขา้ใจ  ขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีฟัง  ดู  และอ่าน 40.81    

 

ด้ำน 
  

คะแนน 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้ำนค ำนวณ 40.13  ✓  
1. ใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือทกัษะการคิดค านวณ  เพื่อ
ตดัสินใจหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง  จ  านวนและการ
ด าเนินการ  ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

44.44    

2.  ใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือทกัษะการคิดค านวณเพื่อ
ตดัสินใจหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง  การวดั ตาม
ขอบข่ายส่ิงเร้า 

41.15    

3. ใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทกัษะการคิดค านวณ  เพื่อ
ตดัสินใจหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง  เรขาคณิต ตาม
ขอบข่ายส่ิงเร้า 

28.57    

4. ใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทกัษะการคิดค านวณ  เพื่อ
ตดัสินใจหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง  พีชคณิต ตาม
ขอบข่ายส่ิงเร้า 

33.33    

5. ใชท้กัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  หรือทกัษะการคิดค านวณ  เพื่อ
ตดัสินใจหรือหาค าตอบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในเร่ือง  การวเิคราะห์ขอ้มูล
และความน่าจะเป็น ตามขอบข่ายส่ิงเร้า 

36.50    
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ด้ำน 
  

คะแนน 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้ำนเหตุผล 57.82   ✓ 
1. มีความเขา้ใจในขอ้มูล  สถานการณ์  หรือสารสนเทศทางดา้น
วทิยาศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  และ
ดา้นการด าเนินชีวติอยา่งมีเหตุผล 

68.57    

2. วเิคราะห์ขอ้มูล  สถานการณ์  หรือสารสนเทศทางดา้น
วทิยาศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  และ
ดา้นการด าเนินชีวติอยา่งมีเหตุผล 

65.47    

3. สามารถสร้างขอ้มูลสรุปใหม่  ออกแบบ  วางแผน  บนพื้นฐาน
ของขอ้มูล  สถานการณ์  หรือสารสนเทศท่ีผา่นการวิเคราะห์  โดยใช้
องคค์วามรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์  ส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นสังคมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์  และดา้นการด าเนินชีวิตอยา่งมีเหตุผล 

57.14    

4. สามารถตดัสินใจและแกปั้ญหาอยา่งมีหลกัการและเหตุผล  หรือ
ใชข้อ้สนบัสนุน  ขอ้โตแ้ยง้ท่ีสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม  ค่านิยม  ความเช่ือ  ในกรณีท่ีมีสถานะการณ์ท่ี
ตอ้งการตดัสินใจหรือมีปัญหา 

50.00    

เฉลีย่รวมควำมสำมำรถทั้ง  3  ด้ำน 50.15  ✓  
 

จากตารางสรุปไดว้า่    ผลการทดสอบปีการศึกษา 2559  ในกลุ่มความสามารถดา้นเหตุผล  อยูใ่น
ระดบัดี   มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 57.82    ความสามารถดา้นภาษาและดา้นค านวณ  อยูใ่นระดบัพอใช ้ มี
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 52.15 และ40.13   เฉล่ียคะแนนร้อยละทั้ง 3 ดา้น คือ 50.15 
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2.3  ตำรำงเปรียบเทียบ ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถของผู้เรียนระดับชำติ (NT)ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีที ่3    ปีกำรศึกษำ  2559  โรงเรียนผงัปำล์ม  7  ของโรงเรียน กบัระดับเขตพืน้ที่ 

 

ระดบั 

ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตุผล รวมทั้ง 3 ดา้น 

คะแนน
เฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

คะแนน
เฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

คะแนน
เฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

คะแนน
เฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

โรงเรียน 18.38 6.34 14.04 5.38 20.23 7.81 17.55 7.08 

เขตพื้นท่ี 16.16 6.47 11.49 5.28 17.01 7.52 14.89 6.93 

ประเทศ 17.85 6.75 12.94 5.74 18.68 7.78 16.49 7.26 

 
จากตารางสรุปไดว้า่  ผลการทดสอบปีการศึกษา 2559  ในกลุ่มความสามารถดา้นภาษา กลุ่ม

ความสามารถดา้นค านวณ  และกลุ่มความสามารถดา้นเหตุผล  มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัเขตพื้นท่ีและ
ระดบัประเทศ  

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ระดับสถำนศึกษำแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2559 

ระดับช้ัน รำยวชิำ 

ภำ
ษำ
ไท
ย 

คณ
ติศ

ำส
ตร์

 

วทิ
ยำ
ศำ
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษำ

 

สุข
ศึก

ษำ
แล
ะพ

ล

ศึก
ษำ

 
ศิล

ปะ
 

กำ
รง
ำน
อำ
ชีพ

ฯ 

ภำ
ษำ
ต่ำ
งป

ระ
เท
ศ 

หน้
ำท
ีพ่ล

เมื
อง

 

ปร
ะว
ตัิศ

ำส
ตร์

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 90.75 83.25 83.75 82.00 90.75 84.50 84.50 74.50 90.00 80.75 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี2 84.50 76.50 72.75 79.50 92.75 83.75 78.75 78.00 81.75 67.75 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 82.00 80.00 75.00 85.75 94.00 95.00 80.50 74.50 86.75 66.50 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 77.00 84.25 84.25 74.50 93.50 85.50 74.50 66.50 84.25 65.25 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 80.00 78.75 71.25 70.00 91.25 88.75 93.75 67.50 86.25 68.75 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 82.25 79.50 81.00 73.75 99.25 93.50 88.25 75.00 79.00 73.75 
เฉลีย่ร้อยละ 82.75 80.38 78.00 77.58 93.58 88.50 83.38 72.67 84.68 70.46 
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กำรประเมินควำมสำมำรถผู้เรียนกำรอ่ำนออก เขียนได้ , อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง โดยเฉลี่ย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ระดบัชั้น จ านวน
นกัเรียน 

ผลการประเมินการอ่าน ผลการประเมินการเขียน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ป.1 19 15 3 0 0 7 6 5 0 
ป.2 17 11 2 0 0 2 5 6 0 
ป.3 23 16 5 0 0 9 10 2 0 
ป.4 19 3 9 5 0 3 12 2 0 
ป.5 10 6 0 3 0 2 4 3 0 
ป.6 19 8 6 3 0 3 11 3 0 
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แนวทำงกำรพฒันำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียนโดยภำพรวมเพ่ือพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

 

วชิำ รูปแบบกจิกรรม 
ภาษาไทย 1. การใชบ้ญัชีค าพื้นฐานในแต่ละระดบัใหผู้เ้รียนฝึกอ่านและเขียนอยา่ง

สม ่าเสมอ 
2. ฝึกอ่านทั้งแบบกลุ่มและเด่ียว 
3. สามารถตอบค าถามในส่ิงท่ีอ่านและสรุปความคิดจากส่ิงท่ีอ่านไดท้ั้งดว้ย

วาจา  และการเขียนบรรยาย 
4. รับส่ืออยา่งหลากหลายโดยครูผูส้อนพิจารณาถึงความเหมาะสมโดย

ค านึงถึงประสบการณ์ทางภาษาของนกัเรียนเป็นส าคญั 
5. การเตรียมพร้อมการประเมินการอ่านออก  เขียนได ้ และการอ่านคล่อง  

เขียนคล่องทุกระดบัชั้น 
6. การใหน้กัเรียนอ่านหนงัสือนอกเวลาเรียน  เพื่อส่งเสริมทกัษะทางภาษา

และเจตคติท่ีดีต่อการอ่านหนงัสือ 
7. การใชโ้ครงการภาษาไทยควบคู่กบัการเรียนการสอน 
8. พฒันาทกัษะการเขียนต่าง ๆ โดยเร่ิมจากการบรรยายความรู้สึกตลอดจน

การเขียนวพิากษว์จิารณ์หรือการเขียนเร่ืองจากจินตนาการ 
9. พฒันาและปรับปรุงส่ือการสอนตลอดจนส่ืออ่ืน ๆ ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝน

ทกัษะต่างๆ อยา่งรอบดา้นและต่อเน่ือง 
10. จดักิจกรรมทางภาษาใหน้กัเรียนไดร่้วมสนุกและสร้างความรู้สึกดีต่อวชิา

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 1. การใชแ้บบฝึกคณิตคิดเร็วของ สพฐ. 

2. การใชแ้บบฝึกการแกโ้จทยปั์ญหาของ  สพฐ. 
3. การใชต้วัอยา่งจากสถานการณ์ใกลต้วัและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้

แกปั้ญหา 
4. การพฒันาความคิดเชิงปริภูมิในเชิงคณิตศาสตร์ 
5. การฝึกฝนการด าเนินการพื้นฐานทางค านวณ 
6. การฝึกฝนการด าเนินการพื้นฐานทางการค านวณ 
7. การบูรณาการวชิาคณิตศาสตร์กบัวชิาอ่ืน ๆ  
8. การฝึกฝนดว้ยแบบฝึกท่ีหลากหลาย 
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9. การใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเช่ือมโยงตามรูปแบบกิจกรรมของ 
STEM 

10. การจดัการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ดว้ยจิตวทิยาเชิงบวก  เพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักท่ีจะเรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ 1. การเนน้ใหน้กัเรียนตั้งค  าถามต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึนและร่วมกนัคน้ควา้หาค าตอบดว้ย
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์จนไดข้อ้สรุป 

2. เนน้ใหน้กัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 
3. ใชส่ื้อประกอบการสอนอยา่งหลากหลาย 
4. รับขอ้มูลข่าวสารใหม่ ๆ อยา่งสม ่าเสมอ  พร้อมทั้งเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีเรียน  

เพื่อแสดงใหถึ้งกระบวนการพฒันาท่ีองคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์เขา้ไปมี
บทบาท  เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัเห็นความส าคญัของวชิาวทิยาศาสตร์ 

5. ใชโ้ครงงานวทิยาศาสตร์และกิจกรรม STEM  เพื่อพฒันาการเรียนการสอนให้
นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

สังคมศึกษาฯ 1. การบูรณาการการเรียนวชิาสังคมศึกษากบัเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตหรือ
ผา่นทางระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ  

2. การศึกษาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม  เพื่อใหน้กัเรียนไดต้ั้งค  าถาม
และวเิคราะห์เก่ียวกบัส่ิงต่างๆ และน ามาถกเพื่อใหเ้กิดการอภิปราย 

3. การฝึกการคิดวิเคราะห์กบัขอ้มูลท่ีรับมาอยา่งมีสติ 
4. การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นอยา่งเหมาะสม 
5. การนอ้มน าหลกัการด ารงชีวิตท่ีดีงาม  ทั้งในทางศาสนาและการเป็น

พลเมืองของโลก  เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเรียนรู้บทบาทของตนท่ีมีต่อ
สังคมอยา่งหลากหลาย 

ภาษาองักฤษ 1. การเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรมกบัชาวต่างชาติ 
2. การจดักิจกรรมท่ีเนน้การส่ือสารเพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชส่ิ้งท่ีเรียนมาใน

สถานการณ์จริง 
3. เนน้บญัชีค าพื้นฐานท่ีนกัเรียนควรรู้ตลอดจนน ามาใชใ้นบริบทใกลเ้คียง

เพื่อใหเ้กิดความคุน้ชิน 
4. การรับส่ือภาษาองักฤษจากหนงัสือพิมพ ์ ข่าว  หรือส่ืออ่ืนๆ  อยา่ง

หลากหลาย 
5. การจดักิจกรรมท่ีเนน้ให้นกัเรียนมีความกลา้แสดงออกท่ีจะใช้

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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กจิกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ทีส่่งเสริมกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
 

ช่ือกจิกรรม/งำน/
โครงงำน 

วธีิด ำเนินกำร วตัถุประสงค์/เป้ำหมำย 

โครงการห้องสมุด 
3D 

 

มีกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  
-  กิจกรรมเล่านิทาน 
-  กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
-  กิจกรรมสนุกกบัส านวนไทย 
-  กิจกรรมคดัลายมือ 
- กิจกรรมตอบปัญหา 
- กิจกรรมเสริมความรู้รอบตวั 
- กิจกรรมสนุกกบัภาษา 

 

1. จดัใหมี้หนงัสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการ
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ครู และชุมชน
ยกระดบัคุณภาพหอ้งสมุดโรงเรียนผงั
ปาลม์ 7 
2.  จดัภูมิทศัน์ และบรรยากาศของ
หอ้งสมุดใหเ้อ้ือต่อการอ่านและการ
เรียนรู้ 

 
โครงการโรงเรียน
ของเราน่าอยู ่(5 ส) 

 

ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่ม
ร่ืน สวยงาม ปลอดภยัและเป็นแหล่งเรียนรู้
เหมาะแก่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
นกัเรียนรักและภูมิใจในโรงเรียนของตน และ
ใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีเป็นแบบอยา่งแก่ชุมชน 

1. เพื่อพฒันาปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  
และหอ้งเรียนใหมี้ความสะอาด ร่มร่ืน 
สวยงาม ปลอดภยั 
2. เพื่อใหห้้องเรียนมีสภาพท่ีเอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนการสอน 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ในการด าเนินโครงการไดรั้บการสนบัสนุน
และความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ดงัน้ี  เงิน
งบประมาณจากโครงการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนระดบัหมู่บา้นจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(พนม.) ของหมู่ 7  ต.ปาลม์พฒันา  , 
ไดรั้บพนัธ์ุปลาดุก จากส านกังานประมงอ าเภอ
มะนงั เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จาก
ส านกังานเกษตรอ าเภอมะนงั การจดัการใน
การเตรียมพื้นท่ีปลูกจากครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองนกัเรียน และชุมชน 
จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนท าให้
สามารถด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ 

 

เป็นการนอ้มน าเอาทฤษฎีของเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั ในการใชชี้วติแบบพอเพียง  
ประหยดั อดออม ไม่ฟุ้งเฟ้อ  เล้ียง

ตวัเองได ้อุม้ชูตวัเองได ้ประกอบดว้ย
การเล้ียงปลาดุกในบ่อพลาสติก การ
ปลูกพืช ผกั สวนครัว  การปลูกกลว้ย
แบบขั้นบนัได โดยประยกุตก์ารท า
การเกษตรภูเขา และประมงภูเขา 

สามารถน าผลผลิตท่ีไดไ้ปสนบัสนุน
การประกอบอาหารกลางวนัใหก้บั

นกัเรียน   ซ่ึงไปตอบสนองกบัโครงการ
อาหารกลางวนั   โครงการ 7 คุณธรรม 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้
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ของนกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน เพื่อ
เป็นการสร้างรายได ้สร้างอาชีพใหก้บั
นกัเรียน สนบัสนุนการจดัการศึกษาเพื่อ

สร้างความสามคัคีต่อกนัระหวา่ง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ ให้

เขม้แขง็ 
โครงการส่งเสริม
ระเบียบวนิยัและ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

 

รับสมคัรประธานและคณะ กรรมการสภา
นกัเรียน จดั ประชาสัมพนัธ์ โฆษณา  หาเสียง 
ด าเนินการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง ประธาน 
คณะกรรมการสภา นกัเรียนด าเนินงาน 
ประชาธิปไตยทั้งในโรงเรียนและ นอก
หอ้งเรียน 

นกัเรียนทุกคนด าเนินชีวติประจ า วนั
ตามวถีิประชาธิปไตย ไดเ้หมาะสมตาม
วยั 

โครงการส่งเสริม
กีฬาและนนัทนาการ

สู่มหกรรม 

ด าเนินการตามแผน  ฝึกซอ้มนกักีฬาเพื่อ
แข่งขนักีฬาเครือข่าย  กีฬาสีภายใน  กีฬา
จงัหวดั  กีฬา  5 จงัหวดัชายแดนใต ้

การออกก าลงักายท าใหผู้เ้รียนมีสุขนิสัย  
สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดีร่างกาย
แขง็แรงปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  ช่วยให้
การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน  
เป็นส่ิงจูงใจวนิยัเชิงบวก  ท าให้
นกัเรียนรู้รักสามคัคี  มีน ้าใจเป็น
นกักีฬา  รู้แพ ้ รู้ชนะ  รู้อภยั  เพื่อให้
นกัเรียนทุกคนไดอ้อกก าลงักาย  มี
สุขภาพแขง็แรง  อนามยัสมบูรณ์  เกิด
ความสมานฉนัทข์องคนในชาติ   

โครงการส่งเสริม
เพิ่มศกัยภาพการ
เรียนรู้สู่ความเป็น

เลิศ 

นกัเรียนท่ีมีความถนดัหรือเป็นเลิศทางวชิาการ
เขา้ร่วมการแข่งขนักิจกรรมต่าง ๆ กบั
โรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ส่งเริมและฝึกทกัษะใหน้กัเรียน  มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ทั้งยงั
เขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัโรงเรียน  
กลุ่ม เครือข่าย และในงานวชิาการของ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนได้
พิสูจน์ศกัยภาพของตนเอง 
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ส่วนที่ 3 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

จากการวเิคราะห์สาเหตุของปัญหา ท าใหท้ราบจุดแขง็และจุดอ่อนในการจดัการเรียนการสอน ของ
สถานศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การวางแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาในทุกระดบั 
ชั้น ทั้งน้ีการก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนจะท าใหท้ราบวา่ วิธีการท่ีปฏิบติันั้นใชไ้ดจ้ริงและสัมฤทธ์ิผลหรือไม่  
เป้าหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560   

กำรประเมินควำมสำมำรถผู้เรียนกำรอ่ำนออก เขียนได้ , อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง โดยเฉลี่ย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ระดบัชั้น จ านวน
นกัเรียน 

ผลการประเมินการอ่าน ผลการประเมินการเขียน 
ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

ป.1 19 15 3 0 0 7 6 5 0 
ป.2 17 11 2 0 0 2 5 6 0 
ป.3 23 16 5 0 0 9 10 2 0 
ป.4 19 3 9 5 0 3 12 2 0 
ป.5 10 6 0 3 0 2 4 3 0 
ป.6 19 8 6 3 0 3 11 3 0 

 
เป้ำหมำยผลกำรประเมินจำกกำรประเมินควำมสำมำรถนักเรียนกำรอ่ำนออก เขียนได้  อ่ำนคล่อง  เขียน

คล่อง โดยเฉลีย่ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
ระดบัชั้น จ านวน

นกัเรียน 
ผลการประเมินการอ่าน ผลการประเมินการเขียน 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
ป.1 14 10 4 0 0 10 4 0 0 
ป.2 18 10 8 0 0 10 8 0 0 
ป.3 17 10 7 0 0 10 7 0 0 
ป.4 22 15 7 0 0 15 7 0 0 
ป.5 17 10 7 0 0 10 7 0 0 
ป.6 11 7 4 0 0 7 4 0 0 
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เป้ำหมำยผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพืน้ฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (National Test : NT) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ในควำมสำมำรถแต่ละด้ำนและควำมสำมำรถรวม) 

 

ควำมสำมำรถทีเ่ข้ำรับประเมิน ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ความสามารถดา้นภาษา 52.15 54.76 
ความสามารถดา้นค านวณ 40.13 42.14 
ความสามารถดา้นเหตุผล 57.82 60.71 
รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน 50.15 52.66 

 

เป้ำหมำยผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียนกำรทดสอบระดับชำติข้ันพืน้ฐำน (O-NET) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  (เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 ในแต่ละวชิำและคะแนนรวมเฉลีย่ ) 

 

วชิำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ภาษาไทย 52.12 54.73 

คณิตศาสตร์ 48.09 50.49 
วทิยาศาสตร์ 27.94 29.34 
ภาษาองักฤษ 32.94 34.59 
สังคมศึกษา 37.44 ไม่มีการทดสอบ 
รวมเฉลีย่ 39.71 41.69 
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เป้ำหมำยผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนรู้ระดับสถำนศึกษำแยกตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ปีกำรศึกษำ 2560  (เพิม่ขึน้ร้อยละ 5 ในแต่ละวชิำและคะแนนรวมเฉลี่ย ) 

รำยวชิำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 

ภาษาไทย 82.75 86.89 
คณิตศาสตร์ 80.38 84.39 
วทิยาศาสตร์ 78.00 81.90 
สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 77.58 81.47 
สุขศึกษาและพละศึกษา 93.58 98.26 
ศิลปะ 88.50 92.93 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 83.38 87.55 
ภาษาต่างประเทศ 72.67 76.30 
หนา้ท่ีพลเมือง 84.68 88.91 
ประวติัศาสตร์ 70.46 73.98 
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การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 

ล าดับ ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ความต้องการ 
ช่วยเหลือ 

1. การอ่านออกเขียนไดข้อง
นกัเรียน 

การจดัการเรียนการสอนและ
มีแนวทางในการส่งเสริม  
ซ่อมเสริมการอ่าน การเขียน  

งบประมาณดา้นวชิาการใน
การ 

2. การปรับเปล่ียนการสอนกลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศเพราะ
ผลสัมฤทธ์ินอ้ยสุดทุกชั้น 

การพฒันา  และน านวตักรรม
การสอนท่ีท าใหน้กัเรียน
สนใจเรียนและรักการเรียน
ภาษาต่างไรประเทศ 

หาเทคนิควธีิจากโดยผูส้อน
ควรมีการน าวธีิการใหม่  ๆ มา
ปรับใชก้บันกัเรียน 

3 การขาดความสนใจใน
เน้ือหาวชิา 

ปรับเปล่ียนรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนโดย
ผูส้อนไม่ควรยดึวธีิการเดิม ๆ 
มาใชเ้พราะนกัเรียนจะเบ่ือ 

ครูทุกท่านควรหาวธีิการสอน 
กิจกรรมท่ีท าให้นกัเรียน
สนใจเพื่อเสริมสร้างความ
เขา้ใจในเน้ือหาสาระท่ีสอน 

4 ระยะเวลาในการเรียนการ
สอนใชใ้หคุ้มค่า 

การเตรียมการสอนตอ้งมี
ความพร้อมทุกดา้นเพื่อไม่ให้
เกิดการขาดความต่อเน่ืองใน
การสอน 

ขอความร่วมมือกบัเพื่อน
ร่วมงานในการวางแผนงาน
ร่วมกนัในการแกปั้ญหาในแต่ 
กลุ่มสาระ 

5 
 
 

 

การมอบหมายภาระงานสอน
ตามความถนดัและสนใจ 
 

ควรมีการส ารวจความถนดั
และความสนใจเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัก าลงัใน
การจดัการเรียนการสอ 

ฝ่ายวชิาการเป็นผูส้ ารวจและ
เสริมงบประมาณในการจดัซ้ือ
ส่ือวสัดุอุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

6 การนิเทศติดตามของ
ผูอ้  านวยการ 

ความสม ่าเสมอในการนิเทศ
ติดตามงานท่ีมอบหมายให้
เป็นปัจจุบนั 

การวางแผนการด าเนินการ
นิเทศติดตามโดยฝ่ายวชิาการ 

7 เนน้การจดัการเรียนการสอน
ใหคิ้ดวเิคราะห์ 

เสริมสร้างการจดัการความรู้
โดยการเนน้การคิดวิเคราะห์ 

คณะครูประชุมร่วมมือการ
วางแผนงานดา้นการจดัการ
เรียนการสอน 
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กำรก ำหนดปฏิทนิด ำเนินงำน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
ผู้รับผดิชอบ/       
ผู้ปฏิบัติ 

1 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 1  -  ป. 3  ตอ้งอ่าน
ค าศพัทพ์ื้นฐานได ้ การท่องสูตรคูณ 

พ.ค. 60  - มี.ค. 61 2,000 ผอ. /ฝ่ายวชิาการ 
คณะครูผูส้อน
ภาษาไทย 

2 นกัเรียนช่วงชั้น ป. 4 -  ป. 6 ตอ้งอ่านคล่อง
เขียนคล่อง  ท่องค าศพัทภ์าษาองักฤษได ้

พ.ค. 60  - มี.ค. 61 2,000 ผอ.  / ฝ่ายวชิาการ 
คณะครูผูส้อน
ภาษาไทย , 
ภาษาองักฤษ 

3 ฝ่ายวชิาการและคณะครูประเมินการอ่าน
นกัเรียนทุกระดบัชั้น 

พ.ค. 60  - มี.ค. 61 1,000 ผอ. /ฝ่ายวชิาการ 
หวัหนา้กลุ่มสาระ 

5 การจดัค่ายวชิาการ มกราคม  60 10,000 ผอ. /ฝ่ายวชิาการ 
คณะครูทุกท่าน 
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แนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนช้ัน  ป.1  
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

ภาษาไทย 1.การอ่านค าใน
บทเรียน 
2.การผนัวรรณยกุต ์

1.นกัเรียนไม่จ  ารูปสระและ
พยญัชนะ จึงไม่สามารถ
ผสมค าได ้
2.นกัเรียนมีความสับสนใน
การออกเสียงของพยญัชนะ
อกัษรสูงกบัอกัษรกลาง 

1.ฝึกท่องพยญัชนะและสระโดยเนน้เสียงอ่าน 
2.ฝึกแจกลูกสะกดค าทุกวนั 
3.สร้างบตัรค าให้นกัเรียนฝึกอ่าน  โดยบตัรค าใชท้ฤษฎีเขา้มาช่วย 
4.ฝึกผนัเสียงซ ้ าไปมาจนคล่อง  เพื่อให้รู้วธีิอ่านโดยอตัโนมติั 
ใชเ้ทคนิคในการจ าหมู่ของอกัษร 
5.ใชแ้บบฝึกเสริม 

ตลอดปี
การศึกษา 

งบประมาณการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ในการ
ผลิตส่ือการเรียนการ
สอน 

คณิตศาสตร์ 1.ไม่รู้ค่าของเลข
โด 
2.ไม่สามารถ
วเิคราะห์และหา
ค าตอบโจทย์
ปัญหาและโจทย์
ปัญหาระคน 

1.ไม่สามารถบอกค่าประจ า
หลกัของตวัเลข 
2.มีความล าบากในการ
วเิคราะห์โจทยปั์ญหา 

1.เลือกแบบเรียนหรือนวตักรรมท่ีตรงตามตอ้งการ 
2.ครูวางแผนการสอนและหาเทคนิคเขา้มาช่วยในการสอน 
3.ใชแ้บบฝึกเสริมเพิ่มเติม 

ตลอดปี
การศึกษา 

-งบประมาณในการ
ซ้ือแบบเรียน
แบบฝึกหดั 
- งบประมาณในการ
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือ
การสอน 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

วทิยาศาสตร์ 1.ไม่สามารถระบุ
สมบติัของวสัดุท่ี
ใชท้  าของเล่นของ
ใช ้
2.ไม่สามารถ
วางแผน คน้ควา้
ตามกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ 

นกัเรียนไม่เขา้ใจ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ 

1.เลือกแบบเรียนหรือนวตักรรมท่ีตรงตามตอ้งการ 
2.ครูวางแผนการสอนและหาเทคนิคเขา้มาช่วยในการสอน 
3.ใชแ้บบฝึกเสริมเพิ่มเติม 

ตลอดปี
การศึกษา 

-งบประมาณในการ
ซ้ือแบบเรียน
แบบฝึกหดั 
- งบประมาณในการ
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือ
การสอน 

องักฤษ นกัเรียนมีปัญหาใน
สาระตวัช้ีวดัท่ี  1 
ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารเป็นส่วน
ใหญ่ 

1.ความรู้ในเร่ืองค าศพัทใ์น
ระดบัชั้น ป.1  นอ้ย 
2.ขาดความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองการจ ารูปพยญัชนะ
ภาษาองักฤษ  การอ่านออก
เสียงค า และการเทียบ
ตวัอกัษรเพื่อฝึกอ่านออก
เสียง 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรมท่ีตรงกบั
ท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ  และหาเวลาสอนเพื่อเติม
นอกเวลาเรียน 
3.จดัท าหนงัสือค าศพัทต์ามระดบัชั้น 
4.ขอค าแนะน าจากครูหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากครูในเอก
ภาษาองักฤษโรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์จดัท า
หนงัสือค าศพัทต์าม
ระดบัชั้น 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาองักฤษ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

สังคม 1.ไม่สามารถระบุ
ทิศทางของส่ิงต่าง 
ๆ รอบตวั 
2.ไม่สามารถ
สังเกตุและ
เปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม
รอบตวั 

นกัเรียนไม่เขา้ใจส่ิงท่ีเป็น
นามธรรม 

1.เลือกแบบเรียนหรือนวตักรรมท่ีตรงตามตอ้งการ 
2.ครูวางแผนการสอนและหาเทคนิคเขา้มาช่วยในการสอน 
3.ใชแ้บบฝึกเสริมเพิ่มเติม 

ตลอดปี
การศึกษา 

-งบประมาณในการ
ซ้ือแบบเรียน
แบบฝึกหดั 
- งบประมาณในการ
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส่ือ
การสอน 
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แนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนช้ัน  ป.2 
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

ภาษาไทย นกัเรียนชั้น ป.2  ยงัอ่าน
และเขียนหนงัสือไดไ้ม่
คล่อง 

1.นกัเรียนไม่กลบัไปฝึก
ทบทวนอ่านหนงัสือท่ีบา้น 
2.นกัเรียนมกัจะเขียนตามค า
บอกตามการอ่านออกเสียง
สะกด 

1.ฝึกอ่านแจกลูก สะกดค า 
2.ฝึกเขียนตามค าบอก 
3.ฝึกเขียนเร่ืองเล่า 
5.ใหน้กัเรียนท าการบา้นการเขียนแจกลูกวนัละ  10  ค  า 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
หนงัสืออ่านเพิ่มเติม
เก็บไวป้ระจ าห้อง 

คณิตศาสตร์ 1.นกัเรียนบางคนยงั
เขียนตวัเลขไม่ถูกตอ้ง
ตามหลกัการเขียน 
2.นกัเรียนมกัไม่อ่าน
ค าสั่งในการท า
แบบฝึกหดั จึงท าใหท้  า
การบา้นผดิบ่อย ๆ  
 
 
 

1.ขาดการฝึกท่ีถูกตอ้ง 
2.ไม่เรียนไม่รู้จกัการคิด
วเิคราะห์ในการท าโจทย ์

1.ฝึกการเขียนตามแบบท่ีถูกตอ้ง 
2.ใหน้กัเรียนฝึกอ่านค าตามเขา้ใจกบัค าถาม 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
ส่ือ  บทเรียนส าเร็จรูป 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

วทิยาศาสตร์ นกัเรียนขาดทกัษะ
กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์  ไม่
สามารถอธิบายผลการ
ทดลองได ้

ผูเ้รียนไม่ไดล้งมือปฏิบติัจริง
ในการท ากิจกรรมการทดลอง 

1.ครูจดัท าแผนการสอน 
2.มีการวางแผนการทดลองก่อนล่วงหนา้ 
3.จดัเตรียมส่ืออุปกรณ์การทอลองใหพ้ร้อม 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
อุปกรณ์  การทดลอง 

องักฤษ นกัเรียนมีปัญหาในการ
พูดและเขียนแสดง
ความคิดเห็นใน
ชีวติประจ าวนั 

ความรู้ในเร่ืองค าศพัทมี์นอ้ย  
ไม่สามารถน าไปใชส่ื้อสารได้
ในชีวติประจ าวนั 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท า
นวตักรรมท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ  และหาเวลา
สอนเพื่อเติมนอกเวลาเรียน 
3.จดัท าหนงัสือค าศพัทต์ามระดบัชั้น 
4.ขอค าแนะน าจากครูหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์จาก
ครูในเอกภาษาองักฤษโรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอน
นกัเรียน 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์จดัท า
หนงัสือค าศพัทต์าม
ระดบัชั้น 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาองักฤษ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

สังคม นกัเรียนไม่บรรลุบาง
ตวัช้ีวดัตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 

นกัเรียนไม่เขา้ใจในเน้ือหาท่ี
ครูสอนและไม่สามารถสรุป
เป็นความคิดรวบยอดได ้

1. ใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยผา่นวดิีทศัน์ 
 2. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพท่ี์ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
3. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
4.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอน
นกัเรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
ส่ือ  บทเรียนส าเร็จรูป 
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แนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนช้ัน  ป.3 
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

ภาษาไทย นกัเรียนบางคนมี
ปัญหาดา้นการอ่าน
ไม่คล่องและเขียน
ไม่ได ้

1.นกัเรียนไม่กลบัไปฝึกทบทวน
อ่านหนงัสือท่ีบา้น 
2.นกัเรียนมกัจะเขียนตามค าบอก
ตามการอ่านออกเสียงสะกด 

ส่งเสริมทกัษะการอ่าน   ฝึกการอ่านแจกลูกค า  อ่านภาษาไทย
วนัละค า    ฝึกการเขียนตามค าบอก   ฝึกคดัลายมือ 
 

มิ.ย. – ส.ค. 60 วสัดุอุปกรณ์ และ
เอกสารแบบฝึกการ
อ่าน 

คณิตศาสตร์ การบอกค่าของค่า
ประจ าหลกัไม่ได ้
วเิคราะห์ในเน้ือหา
บทเรียน 

นกัเรียนไม่ค่อยสนใจ 
ขาดการอ่านค าสั่งหลงัตีใจความ
ไม่ไดเ้น่ืองจากบางคนอ่าน
หนงัสือไม่ออก 

ค่อยเตือนเร่ืองความสนใจในการเรียน 
บูรณาการในการจดัการเรียนการสอน 
ใหน้กัเรียนรู้จกัคิดเคราะห์ให้มากๆ 
 

มิ.ย. – ส.ค. 60 การสอนเสริม 
วสัดุอุปกรณ์ 
แบบฝึกบทเรียน
ส าเร็จรูป 

วทิยาศาสตร์ นกัเรียนขาดความ
รับผดิชอบขาด
ความใส่ใจในการ
เรียน 
ขาดการคิด
วเิคราะห์ในเน้ือหา
บทเรียน 

นกัเรียนไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเร่ือง
แรงและการเคล่ือนท่ีดา้นดารา
ศาสตร์และอวกาศ พนัธุกรรม 
ยนีเด่น ยนีดอ้ย 

1. เลือกแบบเรียนหรือจดัท านวตักรรมท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกวทิยาศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
6. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั
คณิตศาสตร์ 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนคณิตศาสตร์ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

องักฤษ นกัเรียนมีปัญหาใน
สาระตวัช้ีวดัท่ี  1 
ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารเป็นส่วน
ใหญ่ 

1.ความรู้ในเร่ืองค าศพัทใ์น
ระดบัชั้น ป.3  นอ้ย 
2.อ่านไม่ถูกตอ้งตามหลกัการ
อ่าน 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ  และหาเวลาสอน
เพื่อเติมนอกเวลาเรียน 
3.จดัท าหนงัสือค าศพัทต์ามระดบัชั้น 
4.ขอค าแนะน าจากครูหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากครูใน
เอกภาษาองักฤษโรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์จดัท า
หนงัสือค าศพัทต์าม
ระดบัชั้น 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาองักฤษ 

สังคม   1. ใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยผา่นวดิีทศัน์ 
 2. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพท่ี์ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
3. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
4.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
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แนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนช้ัน  ป.4 
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

ภาษาไทย นกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4  มีคะแนนสาระการ
อ่านต ่ากวา่ 50  

นกัเรียนอ่านค าควบกล ้า 
ค  าท่ีมีตวัสะกดไม่ตรง
มาตรา และการอ่าน
ประโยคยงัไม่คล่อง การ
อ่านค าราชาศพัท ์

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรมท่ี
ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. จดัเวลาสอนนอกเวลา 
3. ระบุการอ่านค าท่ีประสมสระ ค าท่ีมีสมรรถภาพการอ่านค า
ควบกล ้า ตวัสะกดไม่ตรง 
ตามมาตรา จ าเป็นท่ีจะสอนเพิ่มเติม 
4. แจกแบบเรียน และแบบฝึกท่ีตรงกบันกัเรียนแต่ละคน 
5. ฝึกการอ่านแต่ละสมรรถภาพ และประโยค 

ตลอดปี
การศึกษา 

งบประมาณการซ้ือ
แบบเรียนและแบบ
ฝึกภาษาไทย 
งบประมาณการซ้ือ
วสัดุ ส่ือ
เทคโนโลยใีนการ
สอนภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ นกัเรียนมีคะแนนต ่าใน
สาระท่ี 1 

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจเร่ือง  
การเปรียบเทียบจ านวน  
รูปแบบและความสัมพนัธ์
ของจ านวน  โจทยปั์ญหา
และการวเิคราะห์โจทย์
ปัญหา 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรมท่ี
ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียนเรียน
อยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกคณิตศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการ
ซ้ือแบบฝึกหดั
คณิตศาสตร์ 
- งบประมาณการ
ซ้ือวสัดุส่ือ
เทคโนโลยใีนการ
สอนคณิตศาสตร์ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

วทิยาศาสตร์ นกัเรียนมีคะแนนต ่าใน
สาระท่ี 4  

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจใน
เร่ืองพลงังาน  การสะทอ้น
ของแสงท่ีตกกระทบวตัถุ  
การหกัเหของแสงเม่ือผา่น
ตวักลางโปร่งใส 2 ชนิด 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรมท่ี
ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียนเรียน
อยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกวทิยาศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
6. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการ
ซ้ือแบบฝึกหดั
วทิยาศาสตร์ 
- งบประมาณการ
ซ้ือวสัดุส่ือ
เทคโนโลยใีนการ
สอนวทิยาศาสตร์ 

องักฤษ นกัเรียนมีปัญหาในสาระ
ตวัช้ีวดัท่ี  1 ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ 

1.นกัเรียนมีความรู้  
ความจ าค าศพัทน์อ้ย 
2.อ่านไม่ถูกตอ้งตามหลกั
ไวยากรณ์ 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรมท่ี
ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ  และหาเวลาสอน
เพื่อเติมนอกเวลาเรียน 
3.จดัท าหนงัสือค าศพัทต์ามระดบัชั้น 
4.ขอค าแนะน าจากครูหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากครูใน
เอกภาษาองักฤษโรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการ
ซ้ือวสัดุอุปกรณ์
จดัท าหนงัสือ
ค าศพัทต์าม
ระดบัชั้น 
- งบประมาณการ
ซ้ือวสัดุส่ือ
เทคโนโลยใีนการ
สอนภาษาองักฤษ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

สังคม นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหา
บางตวัช้ีวดั 

นกัเรียนไม่ค่อยสนใจ
เน้ือหาท่ีเรียน 

1.เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพท่ี์มีความหลากหลายไม่น่าเบ่ือ 
2. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 
3.น านกัเรียนไปเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้จริง 
4. ครูศึกษาแบบเรียนเขา้ใจและสอนใหต้รงมาตรฐานตวัช้ีวดั 
5. ครูจดัท าแผนการเรียนรู้ให้ชดัเจน  เนน้เน้ือหาใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการ
ซ้ือแบบฝึกหดั 
- งบประมาณใน
การลงพื้นท่ีแหล่ง
เรียนรู้ 
- ส่ือต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
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แนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนช้ัน  ป.5  
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

ภาษาไทย นกัเรียนมีคะแนนต ่าใน
สาระท่ี 2 เร่ืองการเขียน 
และสาระท่ี 4 เร่ือง
หลกัการใชภ้าษา 

นกัเรียนยงัขาดทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ท่ี
จะน ามาสู่ทกัษะการเขียน  
และขาดความรู้ความเขา้ใจท่ี
ต่อเน่ืองเช่ือมโยง ในการน า
หลกัการใชภ้าษามาใชใ้น
การวเิคราะห์  

1. เลือกแบบเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน
และนวตักรรมท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. จดักิจกรรมเขียนบนัทึก “เร่ืองเล่าของฉนั” ทุกวนั 
3. ฝึกอ่านนิทานและนวนิยายท่ีเสริมสร้างจินตนาการใหก้บั
นกัเรียน 
4. แจกแบบเรียน และแบบฝึกท่ีตรงกบันกัเรียนแต่ละคน 
5. ท าเช่นน้ีจนนกัเรียนอ่านไดค้ล่องและเขียนไดดี้ 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดัภาษาไทย 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ นกัเรียนมีคะแนนต ่าใน
สาระท่ี 1 และสาระท่ี 2  

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจในเร่ือง
จ านวนและการด าเนินการ  
การแกโ้จทยปั์ญหาระคน
ของจ านวนนบั  เศษส่วน  
หาพื้นท่ีของรูปส่ีเหล่ียมมุม
ฉากและรูปสามเหล่ียม 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกคณิตศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
6. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั
คณิตศาสตร์ 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนคณิตศาสตร์ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

วทิยาศาสตร์ นกัเรียนมีคะแนนต ่าใน
สาระท่ี 2 และสาระท่ี 3  

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจในเร่ือง
สารและสมบติัของสาร   
ความดนัอากาศ  ความดนั
ของของเหลว 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกวทิยาศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
6. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั
วทิยาศาสตร์ 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนวทิยาศาสตร์ 

องักฤษ นกัเรียนมีปัญหาในสาระ
ตวัช้ีวดัท่ี  1 ภาษาเพื่อการ
ส่ือสารเป็นส่วนใหญ่ 

1.ความรู้จ ากดัในเร่ือง
ค าศพัท ์
2.ไม่สามารถพูดโตต้อบ
ส่ือสารระหวา่งบุคคลได ้
3.ไม่สามารถพูด-เขียนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ  และหาเวลา
สอนเพื่อเติมนอกเวลาเรียน 
3.จดัท าหนงัสือค าศพัทต์ามระดบัชั้น 
4.ขอค าแนะน าจากครูหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากครู
ในเอกภาษาองักฤษโรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์จดัท า
หนงัสือค าศพัทต์าม
ระดบัชั้น 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาองักฤษ 



48 
 

~ 48 ~ 
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

สังคม นกัเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหา
บางตวัช้ีวดั 

นกัเรียนไม่ค่อยสนใจเน้ือหา
ท่ีเรียน 

1.เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพท่ี์มีความหลากหลายไม่น่า
เบ่ือ 
2. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 
3.น านกัเรียนไปเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้จริง 
4. ครูศึกษาแบบเรียนเขา้ใจและสอนใหต้รงมาตรฐานตวัช้ีวดั 
5. ครูจดัท าแผนการเรียนรู้ให้ชดัเจน  เนน้เน้ือหาใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั 
- งบประมาณในการ
ลงพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ 
- ส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเน้ือหา 
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แนวทำงกำรพฒันำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนช้ัน  ป.6  
 

วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

ภาษาไทย นกัเรียนมีผลการสอบ
โอเน็ตต ่าในสาระท่ี 2 
(การเขียน) 

นกัเรียนยงัขาดทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์ท่ีจะ
น ามาสู่ทกัษะการเขียน 

1. เลือกแบบเรียนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียน
และนวตักรรมท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. จดักิจกรรมเขียนบนัทึก “เร่ืองเล่าของฉนั” ทุกวนั 
3. ฝึกอ่านนิทานและนวนิยายท่ีเสริมสร้างจินตนาการใหก้บั
นกัเรียน 
4. แจกแบบเรียน และแบบฝึกท่ีตรงกบันกัเรียนแต่ละคน 
5. ท าเช่นน้ีจนนกัเรียนอ่านไดค้ล่อง 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดัภาษาไทย 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ นกัเรียนมีคะแนนต ่า
ในสาระท่ี 1 สาระท่ี 2  
สาระท่ี 4 และสาระท่ี 
5 

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจในเร่ือง
จ านวนและการด าเนินการ  การ
แกโ้จทยปั์ญหาระคนของ
จ านวนนบั หาพื้นท่ีของรูป
ส่ีเหล่ียมมุมฉากและรูป
สามเหล่ียม และวงกลม 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกคณิตศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
6. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั
คณิตศาสตร์ 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนคณิตศาสตร์ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

วทิยาศาสตร์ นกัเรียนมีคะแนนต ่า
ในสาระท่ี 1  สาระท่ี 3 
และสาระท่ี 4 

นกัเรียนยงัไม่เขา้ใจในเร่ือง
ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการ
ด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต  
พลงังาน และดาราศาสตร์ 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
3.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
4.ขอค าแนะน าจากครูเอกวทิยาศาสตร์โรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
6. จดัการสอนนอกเวลาเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั
วทิยาศาสตร์ 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนวทิยาศาสตร์ 

องักฤษ นกัเรียนมีปัญหาใน
สาระตวัช้ีวดัท่ี  1 
ภาษาเพื่อการส่ือสาร
เป็นส่วนใหญ่ 

1.นกัเรียนมีความรู้  ความจ า
ค าศพัทน์อ้ย 
2.นกัเรียนไม่เขา้ใจเร่ือง  การ
ปฏิบติัตนตามค าสั่ง  ค  าขอร้อง 
และค าแนะน า 
3.ไม่สามารถ่านออกเสียงค า 
ขอ้ความนิทานได ้
4.ไม่สามารถพูดโตต้อบส่ือสาร
ได ้
 

1. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพเ์อกชนหรือจดัท านวตักรรม
ท่ีตรงกบัท่ีตอ้งการ 
2. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ  และหาเวลา
สอนเพื่อเติมนอกเวลาเรียน 
3.จดัท าหนงัสือค าศพัทต์ามระดบัชั้น 
4.ขอค าแนะน าจากครูหรือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากครู
ในเอกภาษาองักฤษโรงเรียนอ่ืน 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์จดัท า
หนงัสือค าศพัทต์าม
ระดบัชั้น 
- งบประมาณการซ้ือ
วสัดุส่ือเทคโนโลยใีน
การสอนภาษาองักฤษ 
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วชิำ ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงแก้ไข (กจิกรรมที่เป็นรูปธรรม) ระยะเวลำ ควำมต้องกำร
ช่วยเหลือ 

สังคม นกัเรียนมีผลสอบ
โอเน็ตตอ้งปรับปรุง
มาตรฐานท่ี ส 1.2 

นกัเรียนส่วนมากนบัถือศาสนา
อิสลาม 

1. ใหน้กัเรียนเรียนรู้โดยผา่นวดิีทศัน์ในศาสนาอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีตนเองนบัถือ 
2. เลือกแบบเรียนจากส านกัพิมพท่ี์ตรงกบัท่ีตอ้งการ 
3. ครูศึกษาแบบเรียนดงักล่าวก่อนจนเขา้ใจ 
4.วางแผนการสอนแต่ละบทในแบบเรียนวา่จะใหน้กัเรียน
เรียนอยา่งไร 
5. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจนในการสอนนกัเรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

- งบประมาณการซ้ือ
แบบฝึกหดั 
- งบประมาณในการ
ลงพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ 
- ส่ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเน้ือหา 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


