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เขตพ้ืนที่บริการ...หมู่ 1, 2, 3, 6, 7 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) เดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านควนโพธิ์” เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 
18 กรกฎาคม 2478  ในสมัยนั้นได้ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของราษฎรในท้องถิ่น โดยมี นายสมัน  โดยพิลา 
ก านันต าบลควนโพธิ์ เป็นผู้น า 
            เมื่อเดือนธันวาคม 2527 คณะส ารวจการจัดสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศของมูลนิธิ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เห็นชอบที่จะสร้างอาคารเรียนให้ 1 หลัง โดยการน าของ นายสมบูรณ์  วรพงศ์ เลขาธิการ
มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงได้เสนอเรื่องขออนุมัติคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสตูล เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เมื่อคราวประชุมประจ าเดือน ธันวาคม 2527 จากโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควน
โพธิ์) ได้ท าพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 โดยมี นายวิมล  ยิ้มละมัย เป็นผู้มอบ นายสัมพันธ์  
ทองสมัคร  เป็นผู้รับมอบในนามกระทรวงศึกษาธิการ 
 
แผนที่เดินทางไปโรงเรียน 
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จ านวนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)( ข้อมูล 1มิ.ย. 2560) 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 15 14 29 1 
อนุบาล 2 14 14 28 1 
รวมก่อนประถมศึกษา 29 28 57 2 
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 13 25 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 19 35 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 22 32 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 16 11 27 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 13 22 1 
รวมประถมศึกษา 72 86 158 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 17 26 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 11 15 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 6 11 17 3 
รวมทั้งสิ้น 120 153 273 11 
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ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล ต าแหน่ง อันดับ วุฒิ วิชา เอก 
1 นายพิสิฐ  อุสัยนี ผู้อ านวยการ คศ.3 กศ.ม การบริหารการศึกษา 
2 นางกาบมณีเสมาทอง คร ู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา 
3 นางสุภาพ  ใบกาเด็น คร ู คศ.3 ค.บ. ภูมิศาสตร์ 
4 นางวันทนา  วาเหตุ คร ู คศ.2 กศ.ม. การประถมศึกษา 
5 นางชลิดาอยู่ดี คร ู คศ.2 ศศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 
6 นางสุวรรณี  ชูนวล คร ู คศ.2 ศศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 
7 นางณิชารีย์สุวรรณรัตน์ คร ู คศ.2 ค.บ. คหกรรม 
8 นางสาวถนอมพรเรณูนวล คร ู คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษา 
9 นางชนิสราปันดิกา คร ู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

10 นายสอแล๊ะหมันเร๊ะ คร ู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
11 นายอาบีดีนหลีเส็น คร ู คศ.2 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
12 นายวารุทธ์  ช่างเหล็ก คร ู คศ.2 วท.บ. พลศึกษา 
13 นายชรินทร์บูหมัน คร ู คศ.1 ศษ.บ. การประถมศึกษา 
14 นางอามีน๊ะกิมเอ๊ะ คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
15 นางสาวสุภารัตน์  จิตร์วิรัตน์ คร ู คศ.1 กศ.บ การศึกษาปฐมวัย 
16 นางนิสรีน  นุ่งอาหลี คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
17 นางสุไวดา  ชูวรรณรักษ์ คร ู คศ.1 วท.บ. เคมี 
18 นางสาวปราณี  ศรียาน คร ู คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
19 นายราเชด  หมาดเต๊ะ พนักงานราชการ  ศษ.บ. อิสลามศึกษา 
20 นายชาตรีหาบยูโซะ พนักงานราชการ  ค.บ. พลศึกษา 
21. นางกิตติยา  หวังกุหล า ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ 
 
วิสยัทัศน ์

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) มุ่งบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะกระบวนการคิด ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง รักความเป็นไทย ใส่ใจจิตสาธารณะ 
 
พันธกิจ 
 1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครูและนักเรียนให้มีปัญญา มีทักษะในการแสวงหาความรู้  
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ รู้เหตุผล ด ารงอยู่ในคุณธรรม 
 2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3. สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นและด ารงชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
 5. พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
เป้าประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ครูมีทักษะในการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุ มีผลและเป็นคนดีมีคุณธรรม 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า 
 4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรักวัฒนธรรมไทย ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่น และด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. เพ่ือให้ผู้เรียนด ารงตนเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตส านึกต่อส่วนรวม 
 6. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้น เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐  (บ้านควนโพธิ์) เป็นหน่วยงานในสังกัด ที่
จะต้องด าเนินการตามจุดเน้นที่ส าคัญที่ส านักคณะกรรมการหารศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นแนวทางการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนจึงได้ก าหนดจุดเน้นในการ
พัฒนาสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
 1. ด้านผู้เรียน 

 1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.06  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ซึ่งต่ ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือร้อยละ 75.35  เมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาพบว่า 
 1 ) ระดับชั้นประถมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คิดเป็น
ร้อยละ 71.65 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 1.27 
  2 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คิดเป็นร้อย
ละ 70.48 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี และต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 8.54 
 1.2 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) นักเรียนมีผล
สัมฤทธิทางการเรียนระดับชาติ คิดเป็นร้อยละ 38.62 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  
คือร้อยละ 40.31 

1.3 นักเรียนได้รับรางวัล ได้รับความภาคภูมิใจ จากการแข่งขันประกวดความสามารถทางด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรม ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค (มหกรรมภาคแห่งความส าเร็จโรงเรียนไทยรัฐภาคใต้) 
สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงเรียน 

1.4 นักเรียนสามารถค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เห็น
คุณค่าขององค์ความรู้ต่างๆ เกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความช านาญ ทั้งด้านวิชาการและด้าน
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วิชาชีพอย่างกว้างขวาง เช่น กิจกรรมการตัดผมชาย กิจกรรมการท าขนมพ้ืนบ้าน โครงการพัฒนาการเรียนรู้ จาก
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนทุกคนมีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านคิดเป็นร้อยละ 1๐๐ 

1.5 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ตรงตามค่านิยมอันพึงประสงค์ จากการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย และนักเรียนทุกคนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน “ผ่าน” คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 98.14 

1.6 นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน จากผลการประเมินของ
โรงเรียน นักเรียน “ผ่าน” คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.05 

1.7 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และสุขภาพจิตที่
แจ่มใส ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและตามเกณฑ์ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 100  และนักเรียนมีความสุขในการเรียนและการเข้าร่วม
กิจกรรม จากการจัดกิจกรรมหลังเคารพธงชาติด้วยการออกก าลังกาย ด้วยกิจกรรมการเต้นแอโรบิก ร่วมกันในทุก
เช้า 

1.8 นักเรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนด
ไว้ และส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

2. ด้านครู 
2.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น รางวัลครูดีในดวงใจจากส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.2 บุคลากรมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริง และน าผลการวัดและ

ประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2.3 ครูมีความสนใจในการท าวิจัย พัฒนาและปรับปรุงการการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็น

ฐาน มีผลงานวิจัยร้อยละ 84.62  เพ่ือให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ 
2.4 การจัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยการจัดตั้งกลุ่มชมรมเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาสาระการ

เรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเชิญวิทยาการในท้องถิ่นมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน  เช่น การท าขนมพ้ืนบ้าน การ
นวดฝ่าเท้า การตัดผม การจักสาน 

 
ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 
ค าขวัญของโรงเรียน 
 เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้น าวิชการ 
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อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 เป็นพลเมืองดี มีทักษะแสวงหาความรู้ ซื่อสัตย์สุจริต 
 
เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รักความเป็นไทย จึงก าหนดเป็นจุดเน้น 
จุดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ไหว้งาม สลามสวย 
 
ภารกิจที่รับผิดชอบ 
 ภารกิจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) มีดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หลักสูตรอนุบาลศึกษา เพ่ือให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้
พัฒนาความพร้อมของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพก่อนเข้าเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 
 2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม 
พ.ร.บ.ประถมศึกษา พ.ศ. 2542 ทุกคนได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามก าหนดและมี
คุณภาพตามมาตรฐานด้านผู้เรียนทุกด้าน 
 3. จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาส
ศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 6 ปี เป็น 9 ปี 
 4. จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นปีแรกในปี 2546 โดนเปิดสอนในช่วงชั้นที่ 
1 (ป.1-2) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.3-4) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-2) 
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ตอนที่ 2 
แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 

 
 
แนวคิดในการพัฒนา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่ส าคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม อ านวยการให้โรงเรียนได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
นักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐาน
ของหลักสูตรให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุก 
  รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591)  ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไว้น่าสนใจมาก ดังมีรายละเอียด
ของกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1  Taking Stock คือ การตรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพ่ือวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเป็น            การวิเคราะห์และ
จัดท าฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET, N.T. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปี
ของสถานศึกษา 

ขั้นที่ 2 Setting Goal เป็นการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เป็นต้นว่า ภายในปี 2554 เราต้องมี 
  1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก 
     2) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อยร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก 
                  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมินO-NET จะต้องเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 
ของฐานเดิม 
 ขั้นที่ 3 Developing Strategies and implementing มุ่งพัฒนากลยุทธ์แล้วน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ ตัวอย่างของกลยุทธ์ เช่น 
  1) ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แม้แต่ครูทุกคนต้องตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ และด าเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย 
ดังนั้นการนิยามว่า “ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ผู้ที่ท างานส าเร็จใครสามารถท าผลงานปีนี้ได้ดีกว่าปีที่แล้ว เรียกว่า 
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
         2) ปฏิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนประจ าชั้นก าหนดเกณฑ์ “ห้องประจ าชั้น/ ที่ปรึกษา
คุณภาพ” 
       3) บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบตามกรอบหลัก
วิชา 

http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591
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 ขั้นที่ 4 Documenting Progress เป็นขั้นตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย 
 ทั้งนี้ การด าเนินงานแต่ละขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของ ครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่าง ๆ 
เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น 
 นอกจากนี้  ดร .จันทมา นนทิกร (http:// info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) โดย
โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ (Healthy School by Knowledge Management) 
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ได้สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่อง การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเด่นแล้วจ าแนกเป็นประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การจัดการความรู้เพ่ือก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  1.3 การก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
 2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด าเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวัง มี
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
    1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการสอนของครูในการจัดการเรียนรู้ 
    2) การก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล 
    3) การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม 
    4) การก าหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม 
  รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

1) การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาท่ี 1  
และภาษาที่ 2 ทุกระดับชั้น 
    2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ 
  รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร 
    1) การดูแลใกล้ชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน 
    2) การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 
 กล่าวโดยสรุป  แนวคิดหลักการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๔ ๐ (บ้านควนโพธิ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ต้องวางแผนการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นระบบ เชื่อมประสานกับผู้เกี่ยวข้อทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
บนพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่ก าหนดอย่างชัดเจน  
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   ในการก าหนดแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในครั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้าน
ควนโพธิ์)  ได้น าแนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   ก าหนด Model ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary National Education 
Test (O-net) National Test (Nt) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ในทุกรายวิชา โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  
ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น 14 ขั้นตอน  
  1. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ ก าหนด 
   2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร การ
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนที่ตกหล่นไปโดยเฉพาะ ป.3, ป.6 
และ ม.3 
 3. วางแผนการสอนชั้น ป. 3, ป.6 และ ม.3 ให้จบ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2561 
 4. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอ
เน็ต ของ สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ 
โ ด ย ส อ น  ใ ห้ นั ก เ รี ย น จ า ใ ห้ ไ ด้ ม า ก ที่ สุ ด ต า ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นั ก เ รี ย น แ ต่ ล ะ ค น ) 
  5. จัดกิจกรรม Tutor ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
  6. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันหาแนวข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้ว
แลกเปลี่ยนข้อสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 7. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช้ Tutor ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมี
ประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
 8. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน 
(ก าหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องท า)  
 9. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ PRE-NT/O-
NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตาม
แผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
 10. จัดกิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET / NT สอบ เดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) 
 11. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลา
สอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการสอบ 
ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 
 12. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ 
 13. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ NT, O-NET ทุกเดือน 
 14. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
      
  1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาระดับโรงเรียน 
            สภาพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)  การจัดการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ.
นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  ใน
เกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความ
เข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เพ่ือส่งเสริมกระตุ้น
ความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจน
การวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไขขาดการประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่อง  ขาดทักษะ
ในกระบวน อ่าน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ นักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหาในการ อ่านออก เขียนได้ 
 
     2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2558 – 2559   
      2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา2558 – 2559      
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 40.88 49.90 9.02 
สังคมศึกษา 46.55 41.94 -4.61 
ภาษาอังกฤษ 33.19 26.20 -6.99 
คณิตศาสตร์ 33.97 38.33 4.36 
วิทยาศาสตร์ 34.67 36.75 2.07 
เฉลี่ย 37.85 38.62 0.77 

 
  จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ 
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ปีการศึกษา 2558 – 2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)   พบว่า  มี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
49.90 เพ่ิมขึ้น 9.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.33  เพ่ิมขึ้น 4.36 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.75 เพ่ิมขึ้น 2.07  และมี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผล
การทดสอบลดลง  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.94  ลดลง  4.61   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.20 ลดลง  6.99 และมีผลการทดสอบ เฉลี่ยทั้ง  5  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.62 เพ่ิมข้ึน 0.77 
   
  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 
2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๔๐ (บ้านควนโพธิ์) กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด 
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 ปีการศึกษา 2558 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 40.88 48.01 48.39 49.33 
สังคมศึกษา 46.55 49.01 47.64 49.18 
ภาษาอังกฤษ 33.19 34.72 36.61 40.31 
คณิตศาสตร์ 33.97 40.90 41.76 43.47 
วิทยาศาสตร์ 34.67 40.44 41.55 42.59 
เฉลี่ย 37.85 42.63 43.19 44.98 

 
 ปีการศึกษา 2559 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 49.90 50.66 51.88 52.98 
สังคมศึกษา 41.94 46.29 45.08 46.68 
ภาษาอังกฤษ 26.20 29.86 31.11 34.59 
คณิตศาสตร์ 38.33 38.44 38.76 40.47 
วิทยาศาสตร์ 36.75 40.59 40.27 41.22 
เฉลี่ย 38.62 41.17 41.42 43.19 
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ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558-2559   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 40.20 41.20 1.00 
สังคมศึกษา 49.20 40.80 -8.40 
ภาษาอังกฤษ 23.60 25.70 2.10 
คณิตศาสตร์ 23.04 26.20 3.16 
วิทยาศาสตร์ 38.40 30.10 -8.30 
เฉลี่ย 34.88 32.80 -2.08 

 
   จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) เปรียบเทียบ 
ปีการศึกษา 2558 – 2559  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)   พบว่า มี 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ที่มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.20   
เพ่ิมข้ึน 1.00  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.70  เพ่ิมขึ้น  2.10  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.20  และมี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบลดลง  ได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.80  ลดลง  8.40   กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.10 ลดลง  8.30 และมีผลการทดสอบ เฉลี่ยทั้ง  5  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.80  ลดลง  2.08   
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  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 – 
2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด 
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 ปีการศึกษา 2558 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 

สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 40.20 39.50 42.89 42.64 
สังคมศึกษา 49.20 41.80 46.42 46.24 
ภาษาอังกฤษ 23.60 26.50 30.08 30.54 
คณิตศาสตร์ 23.04 27.24 32.42 32.40 
วิทยาศาสตร์ 38.40 33.06 37.88 37.63 
เฉลี่ย 34.88 33.62 37.93 37.88 

 
 ปีการศึกษา 2559 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพ้ืนที่ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 41.20 41.05 46.81 46.36 
สังคมศึกษา 40.80 43.32 49.34 49.00 
ภาษาอังกฤษ 25.70 26.76 31.39 31.80 
คณิตศาสตร์ 26.20 23.20 29.53 29.31 
วิทยาศาสตร์ 30.10 31.56 35.12 34.99 
เฉลี่ย 32.80 33.17 38.43 38.29 
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    2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( NT)  
ปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 
              
ตารางเปรียบเทียบ   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  (NT) 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) ปีการศึกษา  2558-2559   

รายวิชา 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ความก้าวหน้า 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย 

ความสามารถด้านภาษา 39.71 49.04 9.33 
ความสามารถด้านค านวณ 23.14 24.60 1.40 
ความสามารถด้านเหตุผล 31.57 47.14 15.57 
เฉลี่ย 31.47 40.20 8.73 

 
  จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  
3 (NT)   เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 - 2559   ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)   พบว่า ผล
การประเมินความสามารถด้านภาษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.04 เพ่ิมขึ้น 9.33 ความสามารถด้านค านวณ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 24.60 เพ่ิมขึ้น 1.40 ความสามารถด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.14 เพ่ิมขึ้น 
15.57 และมีผลการประเมินภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.20 เพ่ิมข้ึน 8.73 
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ตอนที่ 3 
วิธีด าเนินการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
การสังเคราะห์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 38.62 เพ่ิมขึ้น 0.77  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน มี 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เรียงตามล าดับ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 32.80 ลดลง 2.09 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน มี 2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เรียงตามล าดับ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
  
แนวทางเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 

1. การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

1. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
2. ติวเตอร์ให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

2. ครูขาดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ สทศ. 3. ท าความคุ้นเคยกับขอสอบ สทศ. 
3. นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ สทศ. 4. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ 

สทศ. 
4. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย   
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

5. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน 
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  
100%  เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่
แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียน  และหลัง
เรียน 

5. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอ 

6. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา  โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้    

6. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือ

7. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับ
การอบรม ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
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น าปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไข คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
7. การประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อย 

8. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

8. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวนบทเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

9. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านใน
โรงเรียน  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน 
ส าหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ต่างๆ 

9. ความร่วมมือกันโรงเรียนและครูในกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกันพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมีน้อยมาก 

10. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกัน
จัดท าโครงการติวเข้ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน NT, O- NET และ LAS  โดยครูใน
เครือข่าย ติวเข้ม  ในสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุก
โรงเรียน  

                     
               จากข้ันตอนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)   ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและก าหนด
แนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม น าสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

ที่ 2 พัฒนาคุณภาพ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ชั้น ป.
3, ป.6, ม.3 

1. นักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 
ร้อยละ 90 มีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้น ป.3, ป.6, ม.3 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
 

 1. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. โครงการวิชาการพาเพลิน 
3. กิจกรรมโครงงาน 

3.นักเรียน ชั้น ป.3, ป.6, 
ม.3 เกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ 

3. นักเรียนชั้น ชั้น ป.3, ป.6, 
ม.3 ทุกคนเกิดความตระหนัก
ในความส าคัญของการสอบ NT 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
NT และ O-Net และ O-Net  
4. ครูชั้น ป.3, ป.6, ม.3 
มีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

4. ครูชั้น ป.3, ป.6, ม.3 
ทุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

1. โ ค ร งก าร ยกผลสั ม ฤทธิ์
ท า งการ เ รี ยนของนั ก เ รี ยน
ประจ าปีการศึกษา 2560 
2. โครงการวิชาการพาเพลิน 
3. กิจกรรมโครงงาน 

 

5.ครูชั้น ป.3, ป.6, ม.3 
ติวนักเรียนตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด  

5. ครูชั้น ป.3, ป.6, ม.3 ทุก
คนได้สอนติวนักเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

6. ครู ชั้น  ป.3, ป.6, ม.3 
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 

6. ครู ชั้น ป.3, ป.6, ม.3 ทุก
คนสามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 

7. ครู ชั้น ป.3, ป.6, ม.3 
สามารถหาแนวข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบของ สทศ.
ได้ 

7.ครู ชั้น ป.3, ป.6, ม.3 ทุก
คน 
สามารถหาแนวข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.ได้ 

 

8. นักเรียน ชั้น ป.3, ป.6, 
ม.3 ได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุม
สอบ เวลาสอบ เสมือนจริง
ทุกประการ 
 

8. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุก
ประการ 
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เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
  เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) ในปีการศึกษา  
2560 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้    
 
ผลทดสอบ  O-NET  

 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 49.90 51.40 
สังคมศึกษา 41.94 43.20 
ภาษาอังกฤษ 26.20 27.00 
คณิตศาสตร์ 38.33 39.48 
วิทยาศาสตร์ 36.74 37.84 

 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 41.20 42.44 
สังคมศึกษา 40.80 42.02 
ภาษาอังกฤษ 25.70 26.47 
คณิตศาสตร์ 26.20 26.99 
วิทยาศาสตร์ 30.10 31.00 

 
 
ผลทดสอบ  NT   
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ความสามารถด้านภาษา 49.04 50.51 
ความสามารถด้านค านวณ 24.60 25.33 
ความสามารถด้านเหตุผล 47.14 48.55 

 



19. แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ) www.tr40.net 

 
 
ผลทดสอบ ระดับโรงเรียน 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 70.79 72.91 
คณิตศาสตร์ 72.12 74.28 
วิทยาศาสตร์ 73.03 75.22 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 73.81 76.02 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81.37 83.81 
ศิลปะ 71.94 74.09 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 81.00 83.43 
ภาษาอังกฤษ 67.70 69.73 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 82.30 84.76 
คณิตศาสตร์ 78.83 81.19 
วิทยาศาสตร์ 82.30 84.76 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 75.56 77.82 
สุขศึกษาและพลศึกษา 82.80 85.28 
ศิลปะ 70.36 72.47 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 74.67 76.91 
ภาษาอังกฤษ 72.00 74.16 

 
 
 
 
 
 
 
 



20. แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ) www.tr40.net 

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 71.45 73.59 
คณิตศาสตร์ 69.95 72.04 
วิทยาศาสตร์ 61.59 63.43 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 72.22 74.38 
สุขศึกษาและพลศึกษา 82.77 85.25 
ศิลปะ 75.86 78.13 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 73.36 75.56 
ภาษาอังกฤษ 58.36 60.11 

 
 
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 60.80 62.62 
คณิตศาสตร์ 68.30 70.34 
วิทยาศาสตร์ 59.50 61.285 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 57.15 58.86 
สุขศึกษาและพลศึกษา 82.35 84.82 
ศิลปะ 77.90 80.23 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 73.70 75.91 
ภาษาอังกฤษ 54.70 56.34 

 
 
 
 
 
 
 
 



21. แผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน ปีการศึกษา 2560 
 

กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธ์ิ) www.tr40.net 

 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 66.30 68.28 
คณิตศาสตร์ 61.77 63.62 
วิทยาศาสตร์ 78.85 81.21 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 67.85 69.88 
สุขศึกษาและพลศึกษา 83.23 85.72 
ศิลปะ 74.46 76.69 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 70.23 72.33 
ภาษาอังกฤษ 60.61 62.42 

 
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+3) 
ภาษาไทย 64.94 66.88 
คณิตศาสตร์ 65.33 67.28 
วิทยาศาสตร์ 71.61 73.75 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 65.61 67.58 
สุขศึกษาและพลศึกษา 69.30 71.379 
ศิลปะ 72.61 74.78 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 70.33 72.43 
ภาษาอังกฤษ 64.33 66.25 

 
 
 
 


