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ค าน า 
 

 แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนวดัชมพูนิมิต จดัท าข้ึนเพ่ือเป็นการวิเคราะห์
ถึงปัญหาซ่ึงอนัเป็นเหตุปัจจยัท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงสู่การท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้ดีข้ึน ซ่ึงเอกสารดังกล่าว
ประกอบดว้ย สภาพปัจจุบนัและปัญหา  แนวทางการวิเคราะห์  วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผน  ผลการ
ด าเนินงานดา้นมาตรฐาน   และแนวทางการด าเนินงาน  ซ่ึงคณะผูจ้ดัท า ไดท้  าการวิเคราะห์สถานภาพ 
ปัจจยัต่างๆ น ามาท าขอ้มลู ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการน ามาจดัท าแผนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของโรงเรียนวดัชมพนิูมิต เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ ตามแผนงานท่ีก  าหนด   
  
 
 
         คณะผูจ้ดัท า
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือโรงเรียนวัดชมพูนิมิต  ท่ีตั้ ง   173/2  หมู่   2  ต  าบลทุ่งหว้า  อ  าเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูลสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โทร074-789115  โทรสาร - e-mail  watchompu53@hotmail.com  website  http://watchumpoonimit .blogspot 
.com     เปิดสอนระดบัชั้นอนุบาล    ถึงระดบั  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  มีเน้ือท่ี 3 ไร่ 2 งาน 377.26 ตารางวา เขตพ้ืนท่ีบริการ  3  
หมู่บา้นคือ  หมู่ท่ี 1 บา้นท่าออ้ย    หมู่ท่ี  ๒  บา้นท่าเรือ  หมู่ท่ี 3 บา้นในบา้น  อ  าเภอทุ่งหวา้  จงัหวดัสตูล   
ประวตัโิรงเรียนโดยย่อ   
 ในปีพ.ศ. 2508 นายจงรัก ขวญัสุวรรณ ศึกษธิการประจ าก่ิงอ  าเภอทุ่งหวา้ ขออนุญาตจดัตั้ง
โรงเรียนน้ีข้ึนในบริเวณวดัชมพูนิมิตร ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2509 เม่ือวนัท่ี 17 
พฤษภาคม 2509 ใชช่ื้อว่า โรงเรียนวดัชมพูนิมิต โดยมีนายบริรักษ์ จินตสกุล เป็นผูรั้กษาการต าแหน่ง
ครูใหญ่ เป็นการชัว่คราว มีนกัเรียนทั้งส้ิน 24 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                 
           ในปีการศึกษา 2554   มีครูปฏิบติัการสอน จ านวน 8  คน  พนักงานราชการ  จ  านวน 1 คน  ครู
อตัราจา้ง  จ  านวน  1  คน  ครูจา้งสอน  1  คน  พนักงานบริการ  จ  านวน  1 คน เจา้หน้าท่ีธุรการ  1  คน    
นกัเรียน ทั้งหมด   88    คน  ผูบ้ริหารโรงเรียนคนปัจจุบนัคือ  นายจรูญ  เหล่าวทญัญู 
 ในปีการศึกษา 25556   มีครูปฎิบติัการสอน   จ  านวน 8  คน  พนกังานราชการ  จ  านวน 1 คน  ครู
อตัราจา้ง  จ  านวน  1  คน  ครูจา้งสอน  1  คน  พนักงานบริการ  จ  านวน  1 คน   เจา้หน้าท่ีธุรการ  1  คน  
นกัเรียน ทั้งหมด   88    คน  ผูบ้ริหารโรงเรียนคนปัจจุบนัคือ  นายจรูญ  เหล่าวทญัญู 

ในปีการศึกษา 2557   มีครูปฎิบติัการสอน   จ  านวน 5  คน  พนักงานราชการ  จ  านวน 1 คน  ครู
อตัราจา้ง  จ  านวน  1  คน  ครูจา้งสอน  1  คน  พนักงานบริการ  จ  านวน  1 คน   เจา้หน้าท่ีธุรการ  1  คน  
นกัเรียน ทั้งหมด   65  คน  ผูบ้ริหารโรงเรียนคนปัจจุบนัคือ  นายจรูญ  เหล่าวทญัญ ู

ในปีการศึกษา 2558  มีครูปฎิบติัการสอน   จ  านวน 5  คน  พนักงานราชการ  จ  านวน 1 คน  ครู
อตัราจา้ง  จ  านวน  1  คน  ครูจา้งสอน  1  คน  พนักงานบริการ  จ  านวน  1 คน   เจา้หน้าท่ีธุรการ  1  คน  
นกัเรียน ทั้งหมด   64   คน  ผูบ้ริหารโรงเรียนคนปัจจุบนัคือ  นายจรูญ  เหล่าวทญัญ ู
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ข้อมูลข้าราชการครูในปัจจุบัน 

3.   ข้อมูลครูและบุคคลากร 

  

ข้อมูลนักเรียน  
  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หมายเหตุ 
ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 

เพศ 
รวม จ านวนห้อง 

เพศ 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อ.๑ 1 5 3 8 1 3 5 8  

อ.๒ 1 1 - 1 1 6 4 10  

รวม 2 6 3 9 2 9 9 18  

ป.๑ 1 8 3 11 1 2 - 2  

ป.๒ 1 4 2 6 1 6 3 9  

ป.๓ 1 6 3 9 1 4 1 5  

ป.๔ 1 4 5 9 1 5 3 8  

ป.๕ 1 5 5 10 1 4 6 10  

ป.๖ 1 5 3 8 1 5 4 9  

รวม 6 32 21 53 6 26 17 43  

รวมทั้งหมด 8 38 24 62 8 35 26 61  

ท่ี ช่ือ - ช่ือสกุล 
อา
ย ุ

ต าแหน่ง/     วิทย
ฐานะ 

วฒิุ วิชาเอก 
สอน
วิชา/
ชั้น 

จ านวนคร้ัง/
ชัว่โมงท่ีไดรั้บ 
การพฒันา 

๑ นางสาวกุลศิริ  ศรีแสงจนัทร์ 33 ครู ค.บ. ปฐมวยั อ.1 10/80 
๒ นางอุษา  เถนวอ้ง 58 ครูช านาญการ ค.บ. ปฐมวยั อ.2 7/39 
3 นางวิลาวรรณ  สุนทรากร 55 ครูช านาญการ กศ.บ การประถมฯ ป.1 5/35 
4 นางสาวสุดใจ  แซ่อ้ึง 57 ครูช านาญการ ศศ.บ บรรณารักษ ์ ป.2 4/35 
5 นางปกเกศ ทองเก้ือ 55 พนกังานราชการ ศษ.บ ประถมศึกษา ป.3 5/35 
6 นางณัฐกานต ์หวนัตาหลา 46 ครูช านาญการ ค.บ. การประถมฯ ป.4 8/56 
7 นายสุรัตน์  ศุภศริิกุล 56 นกัการภารโรง ปวส. - - - 
8 นางสาวรีซา   ดือเร๊ะ 31 เจา้หนา้ท่ีธุรการ ค.บ. ชีววิทยา - - 
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วสัิยทัศน์ 
 โรงเรียนและชุมชนร่วมจดัการศึกษา เพื่อพฒันาบุคลากรและผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็น
คนดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม ด าเนินชีวิตตามหลกัศาสนา พฒันาแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ ทนัเหตุการณ์ 
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย เขา้ใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มพร้อมเร่ิมตน้ชีวิตดว้ยการ
มีสุขภาพสมบูรณ์ ด ารงตนอยูใ่นสงัคมอยา่งมความสุข 
พนัธกจิ 
 1. ส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาพฒันาโรงเรียน 
 2. พฒันาศกัยภาพของครูใหม้ีความเป็นผูน้  าวิชาการ ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อ
พฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 3. พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
 4. พฒันากระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาดว้ยการปฏิบติัจริง มีจิตส านึก เป็นคนดี มคุีณธรรม 
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และถมูิปัญญาไทย และส่งเสริมการอนุรักษธ์รรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 7. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหห้ลากหลายทั้งโรงเรียนและชุมชน 
เป้าหมาย   
             1. ชุมชนสงัคม มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา พฒันาโรงเรียนใหน่้าอยูเ่ป็นแหล่ง
เรียนรู้ใหก้บัสงัคม 
 2. ครูมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบติัตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจ 
 3. ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ทกัษะกระบวนการ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพไดแ้ละด าเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีสนใจต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 
ค าขวญั 
 เรียนดี    มีคุณธรรม  กา้วทนัเทคโนโลย ี
อตัลกัษณ์ 
 จิตอาสา ศาสนาสมัพนัธ ์

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 สืบสานวฒันธรรม อยูร่่วมกนัอยา่งสนัติ 
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ภารกิจโรงเรียน 
 แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพ่ือยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีมีระบบ และเป้าหมายท่ีชัดเจน ดังนั้ นส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสตูล จึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดท าแผน
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และใหมี้การนิเทศ ติดตามให้ความช่วยเหลือกบัโรงเรียนในการจดัท า
แผนดงักล่าวท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
ระดับโรงเรียนบทบาทของสถานศึกษาเพือ่การขบัเคลือ่นจุดเน้นสู่การพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
         1. จดัท าแผนกลยทุธ/์แผนปฏิบติัการในการพฒันาคุณภาพและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน มกีารก าหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรั้บผดิชอบในการด าเนินการอยา่งชดัเจน 

 2. พฒันาครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)    
 3. ปรับ/ออกแบบตารางเรียน จดัการเรียนการสอนใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้  

 4. ใหค้วามส าคญัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

 5. จดัท ารายงานความกา้วหนา้ของผูเ้รียนตามจุดเนน้  

ขั้นตอนการจดัท าแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                   ๑. วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายมาตรฐาน ราย
ตวัช้ีวดั รายคน รายขอ้  เพ่ือเป็นขอ้มลูพ้ืนฐานในการวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
                    ๒. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ก  าหนดแนวทางแกไ้ข 
 ๓. ก าหนดกิจกรรม/งาน/โครงการท่ีจะพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหา 
        ๔. ก าหนดปฏิทินการปฏิบติังาน 
                     ๕. นิเทศ ติดตามและรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง 
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ส่วนท่ี ๒ 
แนวคดิและแนวทางการพฒันา 

แนวคดิในการพฒันา และพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
           จากผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ของโรงเรียนวัดชมพูนิมิต (SWOT)จากผลการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน พบว่า มีปัจจยัท่ีเป็นจุดแข็ง  ทั้ง(ใน)ดา้นสภาพแวดลอ้ม ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี
ของวดัและอยูใ่กลม้สัยดิ  ท าใหน้กัเรียนไดร่้วมกิจกรรมทางศาสนาอยา่งสม ่าเสมอ  มีทกัษะพ้ืนฐานสู่งาน
อาชีพตามสภาพทอ้งถ่ิน  โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางชุมชน  แกนน าในการปฏิรูปการศึกษา  เป็นศูนยก์ลาง
การปรึกษาหารือของผูบ้ริหาร  และโรงเรียนมีการส่งเสริมกิจกรรมดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมไทย
จากองค์กรต่างสังกดั  มีปัจจยัท่ีเป็นจุดอ่อน พบว่า ดา้นบุคลากรค่อนข้างน้อย  วุฒิภาวะของชุมชนต ่า  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าและผูป้กครองไม่ไดดู้แลส่งเสริมการเรียนเท่าท่ีควร  เพราะตอ้งรีบไปประกอบ
อาชีพ  แมว้่ามีปัจจยัภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค และปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่บางรายการก็สามารถ
ปรับเปล่ียนอุปสรรคใหเ้ป็นโอกาส และจุดอ่อนใหเ้ป็นจุดแข็งได ้โรงเรียนวดัชมพูนิมิตจึงไดก้  าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

 ๑. การบริหารจดัการเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดงัน้ี 
  ๑.๑ การจดัการความรู้เพื่อก  าหนดนโยบาย และจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน 
  ๑.๒ การวิเคราะห์สภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
       ๑ .๓ การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยก ระดับผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียน 
  ๑.๔ การนิเทศภายในแบบกลัยาณมิตร 
  ๑.๕ การประสานงานกบัผูป้กครองเพื่อเฝ้าระวงัและติดตามแกไ้ขปัญหา 

        ๒. วิธีการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ด าเนินการได ้๓ รูปแบบ คือ 
  รูปแบบท่ี ๑ การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึนตามเกณฑ์ท่ี
คาดหวงั มีวิธีการด าเนินการ ดงัน้ี 

    ๑) การปรับเปล่ียนท่าทีของครูในการจดัการเรียนรู้ 
    ๒) การก าหนดเกณฑท่ี์คาดหวงัและเกณฑก์ารประเมินผล 
    ๓) การจดักลุ่มผูเ้รียนท่ีเหมาะสม 
    ๔) การก าหนดรูปแบบการพฒันาการเรียนรู้และการจดักิจกรรม 

  รูปแบบท่ี ๒ การยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
    ๑) การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนพิเศษ 
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    ๒) การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ 

  รูปแบบท่ี ๓ การช่วยเหลือนกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารจบหลกัสูตร 
    ๑) การดูแลใกลชิ้ดเพื่อปรับพฤติกรรมและใหโ้อกาสนกัเรียน 
    ๒) การเพ่ิมพนูผลสมัฤทธ์ิเพ่ือใหไ้ดต้ามเกณฑก์ารจบหลกัสูตร  
 ในการก าหนดแนวคิดในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในคร้ังน้ี โรงเรียนวดัชมพูนิมิต  
ไดน้ าแนวคิดของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล  ก าหนด Model ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา โดยตั้งเกณฑโ์รงเรียนทุกโรงเรียนจะตอ้งมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test 
(O-net) National Test (NT) และ Local Assessment System (LAS) เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ ในทุกรายวิชา โดย
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ก าหนดแนวการด าเนินงาน 
              ๑. จดัท า/ปรับโครงการยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหค้รอบคลุมทุกกิจกรรมท่ีก  าหนดทุกชั้น
เรียนตั้งแต่ ป.๑-๖ 
  ๒. น าแนวขอ้สอบ NT/O-NET ของ สทศ.. ไปใช ้Tutor ในชั้นเรียนใหน้กัเรียนคุน้เคยและมี
ประสบการณ์การท าขอ้สอบ  
  ๓. ผูบ้ริหารติดตามการน าขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไปใชใ้นสถานศึกษา การน าขอ้สอบ PRE-
NT/O-NET ไปใชใ้นชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผูรั้บผดิชอบทุกระยะอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้
ด  าเนินงานบรรลุตามแผนงานหรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดท้นัเวลา 
  ๔. จดัสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใชข้อ้สอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใชข้อ้สอบของ สพป. ซ่ึงจดัท าข้ึนตามแนวขอ้สอบของ สทศ. 
บนัทึกผลการสอบ ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขนกัเรียนก่อนวนัสอบจริง 

 

การวเิคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
การวิเคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อจดัท าแผนยกระดบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 
๑.  การวเิคราะห์สภาพปัญหาระดบัโรงเรียน 

 การจดัการเรียนรู้ยงัไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ ผูเ้รียนบางส่วนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  และภาษาต่างประเทศ  ขาดทกัษะการคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการ  ขาดนิสยัรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตวั และการ
สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนขาดทกัษะในกระบวน อ่าน คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ นักเรียนส่วนหน่ึงมีปัญหาในการ 
อ่านออก เขียนได ้
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     ครูบางส่วนขาดการท าวจิยัในการพฒันาส่ือและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใชพ้ฒันา
ผูเ้รียนยงัไม่ต่อเน่ืองและครอบคลุมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนใน
การพฒันาการศึกษาไม่ชดัเจน  การจดัหลกัสูตรและเน้ือหาสาระการเรียนรู้ระดบัสากล  ระดบัชาติและ
ระดับท้องถ่ิน  ขาดการบูรณาการ  ความต้องการของผูเ้รียนและท้องถ่ินท่ีชัดเจน  อีกทั้งขาดการ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรโดยการมีส่วนร่วมและการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อน าผลไปปรับปรุงการ
สอน 
๒. การวเิคราะห์ผลการประเมนิคุณภาพนกัเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 
    ๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ปีการศกึษา ๒๕๕๘ – 
๒๕๕๙     โรงเรียนวดัชมพนิูมิต   
   ๒.๒ ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ (NT)  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โรงเรียนวดัชมพนิูมิต   

ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(National Teat :  NT )
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ ดา้นภาษา ดา้นค านวณ ดา้นเหตุผล เฉล่ียทั้ง ๓ ดา้น 
ระดบัโรงเรียน 65.71 60.71 67.85 64.76 
ระดบัเขตพ้ืนท่ี 46.18 32.84 48.60 42.54 
ระดบัประเทศ 51.00 36.99 53.38 47.13 
 
           เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต(ิNT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘ –๒๕๕๙ 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

ปีการศึกษา 
 ๒๕๕๙ 

ผลต่าง 

ดา้นภาษา 47.76 65.71 +17.95 
ดา้นค านวณ 63.27 60.71 -2.56 
ดา้นเหตุผล 67.49 67.85 +0.36 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ดา้น 59.51 64.76 +5.25 
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  จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ (NT)   เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙   ของโรงเรียนวดัชมพนิูมิต พบว่า 
ผลการประเมินความสามารถด้านภาษาปี ๒๕๕๙ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 65.71 เ พ่ิมข้ึน17.95 
ความสามารถดา้นค านวณ ปี๒๕๕๙ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 60.71ลดลง 2.56 ความสามารถดา้นเหตุผลปี 
๒๕๕๙ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 67.85 เพ่ิมข้ึน 3.36  และมีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
64.76  เพ่ิมข้ึน6.26 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัขั้นพืน้ฐาน (O – NET ) 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ระดบั/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงัคมฯ ภาษาองักฤษ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 54.31 26.25 46.50 48.13 25.63 
คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 49.84 37.12 39.81 46.26 30.35 
คะแนนเฉล่ียสงักดั สพฐ.ทั้งหมด 51.88 38.76 40.27 45.08 31.11 
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 52.98 40.47 41.22 46.68 34.59 
 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘- ๒๕๕๙ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

รายวชิา ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ผลต่าง 
ภาษาไทย 52.50 54.31 +1.81 
คณิตศาสตร์ 51.67 26.25 -25.42 
วิทยาศาสตร์ 42.75 46.50 +3.75 
สงัคมศึกษา 58.33 48.13 -10.2 
ภาษาองักฤษ 38.33 25.63 -12.7 
รวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.72 40.16 -8.56 
 จากตาราง สรุปได้ว่า  ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ (O-NET)   เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙   ของโรงเรียนวดัชมพูนิมิต 
พบว่า ผลการประเมินวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 54.31 เพ่ิมข้ึน 1.81 คณิตศาสตร์ มีคะแนน
เฉล่ียร้อยละ26.25 ลดลง 25.42 วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ46.50 เพ่ิมข้ึน 3.75 วิชาสงัคมศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 48.13 ลดลง 10.2 วิชาภาษาองักฤษ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 25.63 ลดลง 12.7   และมี
ผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.16 ลดลง 8.56 
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ส่วนที่ ๓ 
วธิีด าเนินการเพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เป้าหมายเพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 เป้าหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนวดัชมพนิูมติ ในปีการศกึษา  ๒๕๖๐ ได้
ตั้งเป้าหมายไวด้งัน้ี    
ผลทดสอบ  O-NET   

 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 
ภาษาไทย 54.31 59.31 
คณิตศาสตร์ 26.25 31.25 
วิทยาศาสตร์ 46.50 51.50 
สงัคมศึกษา 48.13 53.13 
ภาษาองักฤษ 25.63 31.63 

รวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.16 45.36 
ผลทดสอบ  NT   

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

2559 2560 
ความสามารถดา้นภาษา 65.71 70.71 
ความสามารถดา้นค านวณ 60.71 65.71 
ความสามารถดา้นเหตุผล 67.85 72.85 

เฉล่ียร้อยละทั้ง ๓ ดา้น 64.76 69.76 
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ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนช้ัน ป.1 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

๒๕๕๙  ๒๕๖๐ (+๕) 
ภาษาไทย 69.00 74.00 
คณิตศาสตร์ 68.50 73.50 
วิทยาศาสตร์ 69.40 74.40 
สงัคมศึกษา 71.90 76.90 
ประวติัศาสตร์ 65.10 70.10 
สุขศึกษา 74.10 79.10 
ศิลปะ 73.30 78.30 
การงานอาชีพ 76.40 81.40 
ภาษาองักฤษ 58.50 63.50 

รวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 69.58 74.58 
 
ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนช้ัน ป.๒ 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

๒๕๕๙  ๒๕๖๐ (+๕) 
ภาษาไทย 71.83 76.83 
คณิตศาสตร์ 70.50 75.50 
วิทยาศาสตร์ 69.50 74.50 
สงัคมศึกษา 71.83 76.83 
ประวติัศาสตร์ 71.50 76.50 
สุขศึกษา 74.00 79.00 
ศิลปะ 74.00 79.00 
การงานอาชีพ 73.83 78.83 
ภาษาองักฤษ 67.33 72.33 

รวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 71.59 76.59 
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ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนช้ัน ป.๔ 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

๒๕๕๙  ๒๕๖๐ (+๕) 
ภาษาไทย 75.60 80.60 
คณิตศาสตร์ 74.40 79.40 
วิทยาศาสตร์ 70.80 75.80 
สงัคมศึกษา 82.00 87.00 
ประวติัศาสตร์ 75.00 80.00 
สุขศึกษา 79.40 84.40 
ศิลปะ 79.00 84.00 
การงานอาชีพ 79.60 84.60 
ภาษาองักฤษ 72.80 77.80 

รวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.51 81.51 
 
ผลสัมฤทธิ์ของนกัเรียนช้ัน ป.๕ 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉล่ีย 

๒๕๕๙  ๒๕๖๐ (+๕) 
ภาษาไทย 87.50 92.50 
คณิตศาสตร์ 83.50 88.50 
วิทยาศาสตร์ 85.75 90.75 
สงัคมศึกษา 89.00 94.00 
ประวติัศาสตร์ 88.75 93.75 
สุขศึกษา 91.00 96.00 
ศิลปะ 92.25 97.00 
การงานอาชีพ 86.75 91.75 
ภาษาองักฤษ 80.25 85.25 

รวมคะแนนเฉล่ียร้อยละ 87.19 92.19 
 
 
 



๑๒ 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

การสังเคราะห์เพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อย 40.16 ลดลง 8.56 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน มี ๓ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ  64.76 เพ่ิมข้ึน 5.25  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งพฒันาเร่งด่วน มี ๑ กลุ่ม ไดแ้ก่ 
ความสามารถดา้นค านวณ 

 

แนวทางเพือ่พฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประเด็นปัญหาท่ีพบ แนวทางแกปั้ญหา 

๑. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอกในบางรายวิชา ๑. จดัการเรียนรู้โดยใชใ้ชค้วามถนดั 
๒. ปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อทางไกล
ผา่นดาวเทียมในบางรายวิชา 
๓.จดัใหม้ีวิทยากรภายนอกมาช่วยจดัการเรียนรู้ใหก้บั
นกัเรียน 

๒. การจดัการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งมาตรฐาน และ
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 

๔. ตรวจสอบมาตรฐาน และตวัช้ีวดั 
๕. ติวเตอร์ใหก้บันกัเรียน ใหค้รบมาตรฐานและตวัช้ีวดั 

๓. ครูขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ขอ้สอบ สทศ. ๖. ท าความคุน้เคยกบัขอสอบ สทศ. 
๔. นกัเรียนไม่มีทกัษะในการท าแบบทดสอบ ของ 
สทศ. 

๗. ใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ในการท าขอ้สอบของ 
สทศ. 

๕. นกัเรียนมคีวามสามารถทางดา้นสติปัญญา  
ร่างกาย   
ในเกณฑต์ ่า  และอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม  ความเป็นอยูใ่น
ครอบครัวท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาการเรียนรู้ 

๘. ครูร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
โดยผา่นระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนทุกขั้นตอน 
อยา่งจริงจงั ส่งเสริมการเยีย่มบา้นนกัเรียนครบ  ๑๐๐%  
เพื่อใหท้ราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ
ผูเ้รียนก่อนเรียนระหว่างเรียน  และหลงัเรียน 

๖. ครูมีความรู้ความเขา้ใจในวิธีการในการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรู้  เทคนิคการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รียนไม่เพียงพอ 

๙. ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนท่ีมคีวามบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้แบบ  
IEP ครูร่วมกนัจดัท าโครงการพฒันาการจดัการเรียน
การสอน โดยเนน้การคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้    



๑๓ 
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๗. นกัเรียนขาดนิสยัรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
 
 

๑๐. ส่งเสริมการปฏิบติังานโครงการรักการอ่านใน
โรงเรียน  เพ่ือปลกูฝังนิสยัรักการอ่านใหก้บัผูเ้รียน 
ส าหรับเป็น พ้ืนฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ
และใหน้กัเรียนรู้จกัค  าพ้ืนฐานตามระดบัชั้น 

๘.ส่งเสริมขอ้มลูพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ๑๑.ใหน้กัเรียนท่องสูตรคุณ ท่องจ านวนเฉพาะ สูตรการ
หาพ้ืนท่ี การท่องบทอาขยาน ก่อนเวลาเลิกเรียนในทุกๆ
วนั 

                   
 จากขั้นตอนท่ีโรงเรียนวดัชมพูนิมิต   ไดก้  าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและ
ก าหนดแนวทางแกไ้ข เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติั  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/เกณฑ์ โครงการ/
กิจกรรม น าสู่การปฏิบติั เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ไดด้งัน้ี 
 

ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ ์ โครงการ/กจิกรรม 

พฒันาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. นกัเรียนมีความรู้ 
และทกัษะตาม
มาตรฐาน และตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๒. นกัเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่าย
กายและจิตใจ 
๓. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียน ชั้น    
ป.  ๑-๖ 

๑. นกัเรียนชั้น ป.๑-๖ร้อยละ ๙๐ 
มีความรู้ และทกัษะตาม
มาตรฐาน และตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศกัราช ๒๕๕๑ 
๒. นกัเรียนชั้น ป.๑-๖ ร้อยละ 
๙๐ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่ายกายและจิตใจ 
๓. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน ชั้น ป.๑-๖ เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๓ 

 ๑. โครงการยกผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.นกัเรียน ชั้น ป.๓, ป.
๖ เกิดความตระหนกัใน
ความส าคญัของการ
สอบ NT และ O-NET 

๔. นกัเรียนชั้น ชั้น ป.๓, ป.๖ ทุก
คนเกิดความตระหนกัใน
ความส าคญัของการสอบ NT 
และ O-NET 

๒. ประชาสมัพนัธค์วามส าคญั
ของการสอบ  NT และ          
O-NET ทุกวนั 
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ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั/ เกณฑ ์ โครงการ/กจิกรรม 
๕. ครูชั้น ป.๓-๖ มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั
ตามหลกัสูตรฯก าหนด 

๕. ครูชั้น ป.๓-๖ 
ทุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรฯก าหนด 

 ๓. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดัตาม
หลกัสูตรฯก าหนด 

 

๖.ครูชั้น ป.๑-๖             
ติวนกัเรียนตาม
มาตรฐานและตวัช้ีวดั  

๖. ครูชั้น ป.๑-๖ ทุกคนไดส้อน
ติวนกัเรียนตามมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั 
 

๔. น าขอ้สอบโอเน็ต ของ สทศ.  
และขอ้สอบระดบัทอ้งถ่ินไปใช้
สอนติวนกัเรียนใหค้รบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

๗. ครู ชั้น  ป.๓, ป.๖
สามารถสอนติวตาม
แนวขอ้สอบของ สทศ.
ได ้

7. ครู ชั้น ป.๓, ป.๖ ทุกคน
สามารถสอนติวตามแนวขอ้สอบ
ของ สทศ. 

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

๘. ครู ชั้น ป.๓, ป.๖ 
สามารถสร้างขอ้สอบ
ตามแนวขอ้สอบของ 
สทศ.ได ้

๘.ครู ชั้น ป.๓, ป.๖ ทุกคน 
สามารถสร้างขอ้สอบตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ.ได ้

๖. ครูผูรั้บผดิชอบในโรงเรียน
ทุกคนร่วมกนัสร้างขอ้สอบ
ตามแนวขอ้สอบของ สทศ.  
 
๗. ผูบ้ริหารติดตามการน า
ขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไป
ใชใ้นสถานศึกษา การน า
ขอ้สอบ PRE-NT/O-NET ไป
ใชใ้นชั้นเรียน ติดตามผลการ
ท างานของครูผูรั้บผดิชอบทุก
ระยะอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้
ด  าเนินงานบรรลุตามแผนงาน 
หรือแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
ทนัเวลา 
 



๑๕ 
 

แผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

 

๙. นกัเรียน ชั้น ป.๓, ป.
๖ ไดท้ าขอ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือน
จริงทุกประการ 
 

๙. นกัเรียนทุกคนไดท้ าขอ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุกประการ 

๘.  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โรงเรียนจดัสอบเสมือนจริง   
โดยใชข้อ้สอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบเสมือนจริงทุก
ประการ โดยใชข้อ้สอบของ 
สพป. ซ่ึงจดัท าข้ึนตามแนว
ขอ้สอบของ สทศ. บนัทึกผล
การสอบ ตรวจค าตอบ และ
วิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อ
ปรับปรุง แกไ้ขนกัเรียนก่อน
วนัสอบจริง 
๙. จดักิจกรรมเสริมแรง
ทางบวก (จดัอาหารว่าง
น ้ าหวาน ขนมช่วงพกัสอบ) 
สร้างบรรยากาศผอ่นคลาย ท า
สมาธิก่อนเวลาสอบ 

๑๐. ผูบ้ริหารโรงเรียน ๑๐. ผูบ้ริหารและโรงเรียนมี
ปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน
เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนใหช้ดัเจน (ก  าหนดวนัท่ี 
กิจกรรมท่ีตอ้งท า) 

๑๐. ผูบ้ริหารก าหนดปฏิทิน
การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ใหช้ดัเจน (ก  าหนดวนัท่ี 
กิจกรรมท่ีตอ้งท า)  

๑๑. โรงเรียน ๑๑. โรงเรียนไดท้ราบ
จุดบกพร่องในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนของครู 

๑๑.โรงเรียนตรวจสอบการ
วิเคราะห์หลกัสูตร การก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุม
หรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้
สอนเพ่ิมในส่วนท่ีตกหล่นไป
โดยเฉพาะ ป.๓, ป.๖ 

 


