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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑ 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

สภาพปัจจุบัน 
ข้อมูลทั่วไป 

1. โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ต าบลดงเดือย  อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
2. เปิดสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
3. เขตบริการ   โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  มีเขตบริการ  ๓  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ ๖  บ้านวังสะตือ 

หมู่ ๗ บ้านดอนส าโรง  และหมู่ ๙  บ้านวังศรีไพร 

ข้อมูลด้านการบริหาร 

1. ผู้บริหาร ชื่อ นายประกิจ  สีนวล 
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)  สาขา  บริหารการศึกษา 
วิทยาลัยทองสุข  จังหวัดนครปฐม  (วิทยาเขตสุโขทัย) 

2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง เปิดท าการสอนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔  โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว  

เป็นสถานที่เรียนมี นายโปร่ง  คงรอด บริจาคที่ดิน ๒ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวาให้ทางราชการเป็นที่ปลูกสร้าง  ผู้บริหาร
โรงเรียนตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันมีรายนามดังนี้ 

            ๑. นายวิธร   อุตสาหะกานนท์   ๒. นายพรม   โพธิสังข์ 
            ๓. นายสั้น   เฮงทรัพย์    ๔. นายสถาน   อุตสาหะกานนท์ 
            ๖. นายสง่า   ธ ารงรักษ์    ๖. นายประดิษฐ์   ศรียี่สุ่น 
            ๗. นายดุสิต   ไกรกิจราษฎร์   ๘. นายสุชิน   เยโท้ 
            ๙. นายเฉลิมพล   ติดพรม   ๑๐. นายอ านาจ   เชื้อวรสถิตย์ 
           ๑๑.นายวันชัย   อยู่ตรง                              ๑๒. นายประกิจ   สีนวล 
คณะกรรมการโรงเรียนและประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสมทบกับงบประมาณต่อสร้างอาคารเรียนแบบ  

๐๐๑. ขนาด ๒ ห้องเรียนจ านวน ๑ หลัง ต่อมาได้รับงบประมาณเพ่ือเติมอีก ๑ ห้องเรียนรวมเป็น ๓ ห้องเรียน เต็ม
ตามรูปแบบ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม ๑ หลัง จ านวน ๓ ที่นั่งราคา 
๙๐,๐๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จ านวน ๑ หลัง 
๓ ห้องเรียน ราคา ๔๔,๐๐๐ บาทและบ้านพักครู ๑ หลังราคา ๘๐,๐๐๐ บาท 
 พ.ศ. ๒๕๒๗ สปช.จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๒/๒๕๒๗ราคา๑๘๐,๐๐๐ 
บาทจ านวน ๑ หลัง 

พ.ศ. ๒๕๒๙ สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ.๓๓ ราคา ๓,๖๐๐ บาท 
พ.ศ. ๒๕๓๐ คณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองบริจาคเงินและแรงงานสร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา
มหาราชจ านวน ๑ หลัง ปัจจุบันเป็นเพียงศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชเป็นเงิน ๓๔,๔๙๙ บาท และ 
สปช. ได้จัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะช าแบบ พ.๑ จ านวน ๑ หลังราคา ๒๐,๐๐๐ บาท 
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๒ 

 พ.ศ. ๒๕๓๒ สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลา จ านวน ๑ บ่อ ราคา ๖๐,๐๐๐ ปัจจุบันเป็นสระ
เลี้ยงปลา กบ. เพ่ือโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้อ านวยการการ
ประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นเงินครั้งแรก  ๒๐,๐๐๐  บาท  ขุดสระน้ าและครั้งที่  ๒ – ๑๖,๐๐๐  บาท  ก่อสร้าง
ส้วมแบบ  ๖๐๑/๒๕๒๖  จ านวน  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง  ราคา  ๖๐,๐๐๐  บาท  และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๑๐๓/
๒๕๒๖  จ านวน  ๑ หลัง  ๔  ห้องเรียน  เป็นเงิน  ๓๖๘,๐๐๐  บาท  โดยรื้ออาคารเรียนแบบ  ๐๐๑  และส้วมแบบ
องค์การโดยน าวัสดุไปสร้างโรงอาหารส าหรับนักเรียนในปี  ๒๕๓๔ 
 พ.ศ.  ๒๕๓๓  สปช.  จัดสรรงบประมาณ  ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ๐๑๗  จ านวน  ๓  
ห้องเรียน  ราคา  ๗๐,๐๐๐  บาท 

พ.ศ.  ๒๕๓๘  สปช.  จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  ๖๐๑/๒๕๒๖ จ านวน  ๑  หลัง ๒ ที่นั่ง 
พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณสมศักดิ์  เทพสุทิน  สร้างถนนคอนกรีต

เสริมไม้ไผ่รอบโรงเรียนยาว  ๓๐๐  เมตร  กว้าง  ๔  เมตร  สูง  ๑๖  เซนติเมตร  คิดเป็นเงิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท 
ปัจจุบันได้จัดการศึกษา  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  ส่วนนักเรียนบ้าน

ดอนส าโรง (สาขาบ้านวังสะตือ)  ได้มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดอนส าโรง  เนื่องจากยุบโรงเรียน   ปัจจุบันมีนาย
ประกิจ  สีนวล  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  
เนื้อที่ของโรงเรียน  
 มีเนื้อที่  ๒  ไร่ ๑ งาน ๗๐  ตารางวา  
เขตบริการของโรงเรียน 
 ทิศเหนือ ติดต่อบ้านดงยาง           

ทิศใต้             ติดต่ออ าเภอบางระก า 
 ทิศตะวันออก ติดต่ออ าเภอบางระก า  

ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านยางแดน 
สภาพทั่วไป 

โรงเรียนบ้านดอนส าโรง    จัดการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการ  ๓  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  ๖,๗,๙  ประชาชน
ร้อยละ ๙๐  เป็นประชาชนในท้องถิ่น การประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ ท านา   และรับจ้างทั่วไป ฐานะความ
เป็นอยู่ขาดแคลนสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต เนื่องจากมีพ้ืนที่ท ากินมีจ ากัด และเป็นที่ลุ่มฤดูน้ า    น้ าท่วม เก็บกักน้ าได้
ไม่นาน ดังนั้นความเป็นไปของสภาพฤดูกาล ปริมาณน้ าฝน  จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนเป็น
อย่างมาก ด้านการปกครองความรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนมีความสงบ
เรียบร้อยดีมาก ประชาชนและเยาวชน   มีปัญหาเกี่ยวกับสารเสพติดค่อนข้างน้อยมาก ส่วนใหญ่ร่วมแรงร่วมใจกัน
พัฒนา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือต่อส่วนรวมเป็นอย่างดี 

ข้อมูลทรัพยากรและงบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีสนับสนุนหน่วยต้นสังกัดจ านวน   บาท 
 งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากชุมชน    บาท 
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๓ 

จ านวนนักเรียน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ครูประจ าชั้น 
วุฒิ

การศึกษา 
 

ต าแหน่ง 
สาชาวิชา 

ชาย หญิง รวม     
ช้ันอนุบาลปีที่ ๑ 
ช้ันอนุบาลปีที่ ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

๓ 
๑๑ 
๘ 

๑๖ 
๕ 
๔ 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๗ 
๔ 
๓ 
๖ 
๙ 
๖ 
๓ 

๑๓ 
๑๘ 
๑๒ 
๑๙ 
๑๑ 
๑๓ 
๑๕ 
๑๒ 

น.ส.คนึงนิตย์  บุญญสิงห ์
น.ส.วิไล  อยู่คง 
นางหทัย   ทับโทน 
นายพิฑูรย์  วงศ์คามรัตนภมู ิ
นางสายันต์  ฟักตั้ง 
นายวิชัย ไกรกิจราษฎร ์
นายวิเชียร   อ่วมน้อย 
นางวิภา   จันทร์ปรุง 
น.ส.สรุินทรา  แป้นทอง 
นายประกิจ  สีนวล 

คบ. 
ศษ.บ 
กศ.บ. 
กศ.บ. 
คบ. 
คบ. 
กศ.บ. 
วท.บ. 
ศษ.บ 
พม. 
คบ. 
ป.บัณฑิต 
ศษ.ม. 

ครู คศ.๒ 
ครูพี่เลีย้งเด็ก 

ครู คศ.๓ 
ครู คศ.๒ 
ครู คศ.๓ 
ครู คศ.๓ 
ครู คศ.๓ 
ครู คศ.๓ 

ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ 
ผู้อ านวยการ 

 
 

ปฐมวัย 
ประชาสมัพันธ์ 
ภาษาไทย 
ประถมศึกษา 
โภชนาการ 
สังคมศึกษา 
ปฐมวัย 
ชีววิทยา 
ปฐมวัย 
- 
ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 
บริหารการศึกษา 

รวม ๖๕ ๔๙ ๑๑๔ 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    อันดับ   
ที ่ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ 
๑ ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ๑  
๒ คร ู   ๒ ๕  

 
รวมข้าราชการ   ครูประจ าการ  ๘ คน  ชาย  ๔  คน   หญิง  ๔  คน  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ๑  คน           ครูพี่

เลี้ยงเด็ก  ๑  คน  นักการภารโรง ๑  คน  รวมบุคลากรทั้งหมด  ๑๑  คน 
ระดับการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน หมายเหตุ 
ต่ ากว่าปริญญา ๑ นักการฯ ๑ คน 
ปริญญาตรี ๙ ครู ๗ คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ๑ คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  ๑  คน   
สูงกว่าปริญญาตรี ๑ ผู้บริหาร ๑ คน 
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๔ 

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรในโรงเรียน 
 

รายการ แบบ จ านวน ปีที่สร้าง หมายเหต ุ

๑.อาคารเรียน  ป.๑ข ๑หลัง๔
ห้องเรียน 

๒๕๒๔ ทรุดโทรม 

๒.อาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ ๑หลัง๔
ห้องเรียน 

ไม่ทราบ  

๓.อาคาร
อเนกประสงค์ 

สปช.๒๐๒/๒๖ ๑ หลัง ๒๕๓๒  

๔.ส้วม สปช.๖๐๑/๒๖ ๒หลัง๖ท่ีนั่ง ๒๕๓๒,๒๕
๓๖ 

 

๕.อาคารคอมพิวเตอร์ ประชาชนสร้าง ๑ หลัง   

๖.ห้องพยาบาล ประชาชนสร้าง ๑  หลัง   

 
 
วิสัยทัศน์(VISION)  

ปฏิรูปการเรียนรู้   ก้าวสู่เทคโนโลยี  ดีเศรษฐกิจพอเพียง เสียงอังกะลุงไพเราะ 
พันธกิจ (MISSION  STATEMENT) 

๑.   จัดท าและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา 
๒.  พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๓.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคอาเซียน 
๕.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน 
๖.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลัก  
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก 
๗.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
๘.  จัดให้มีวัสด ุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการ 
เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
๙.   ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

จุดเน้น 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้น ๑๐ ประการ เพ่ือให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาอย่างเร่งด่วน โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   เป็นหน่วยงานในสังกัด ที่จะต้อง
ด าเนินการโดยได้สัดส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับภารกิจของสถานศึกษา จ านวน ๒ รายการ และคงเหลือไว้ ๘ ประการ และ
โรงเรียนได้เพ่ิมเติม จ านวน ๒ ประการตามจุดเน้น และความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดไว้ดังนี้  
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๕ 

  ๑. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุม่สาระวิชาหลัก เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓ 
  ๒.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้  
  ๓. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ 
     ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
    ๔. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ  
  ๕. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง   
     และได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 
  ๖. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  ๗. นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
   ๘. สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการ 
     รับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก    
  ๙. สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  
  ๑๐. ส่งเสริมการจัดให้ผู้เรียนทุกคนได้มีเวทีแสดงความรู้สามารถ 
เป้าประสงค ์ 
    ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  
ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 
  ๒. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างมีคุณภาพ และท่ัวถึง 
  ๔. ส่งเสริมสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานอย่างมีธรรมาภิบาล 
  ๕. สนองจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามจุดเน้นและความพร้อมของ
สถานศึกษา 
ค าขวัญของโรงเรียน 
             ความรู้  คู่ คุณธรรม  เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามศักยภาพพร้อม
เป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
เป้าหมาย 

๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร 
๒.  ผู้เรียนรว่มกันรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก  
๓.  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 
๔. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ   
๕.  โรงเรียนจัดระบบการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุม 
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๖ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย 

๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
๒.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการ และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในด้านจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าหมาย 

๑.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 

๒.จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา  
เป้าหมาย 

๑.โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาของโรงเรียนในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 
๒.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 

กลยุทธ์ที่  ๖  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 
เป้าหมาย 

๑. การแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
๒. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา 
๓. ผู้ปกครองนักเรียนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
๔. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
๕. เด็กสุโขทัยเขียนลายสือไทยเป็น 

นโยบายของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
   ๑. ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. สนับสนุนให้จัดปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  ๓. ให้ปรับปรุงการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล  เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
  ๔. ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมพัฒนาโรงเรียน 
  ๕. สนับสนุนการกระจายอ านาจในการบริหาร  ให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
  ๖. สร้างเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่คณะครู   และนักเรียน 
  ๗. สนับสนุนนโยบายหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัดและร่วมกับหน่วยงานอื่น  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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๗ 

    ๘. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  ของนักเรียนและเยาวชนในเขตบริการของโรงเรียน 
  ๙. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ  งานประเพณีต่าง  ๆ  ในท้องถิ่น  เพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปะ   
วัฒนธรรมอันดี  และจริยธรรม 
  ๑๐. ให้จัดโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการด้านความรู้  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งของเครื่องใช้  ข่าวสาร  และ
วิชาชีพต่าง  ๆ   แก่นักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจ 
    ๑๑. สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๑๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรมน าความรู้ 
    ๑๓. สนับสนุนให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
   ๑๔. ครู นักเรียน ชุมชน ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๑๕. ส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และพัฒนาสู่ครูมือ   
อาชีพ 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ระยะที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( พฤษภาคม  ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๘ ) 

 
๑-๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การทดสอบ O-NET และ NT ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

งานวิชาการโรงเรียน  

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประชุมจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

งานวิชาการโรงเรียน  

๑๖ พ.ค.-๓๐ ก.ย.๒๕๕๘ ด าเนินการตามแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๑.วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
๒.จัดท าแนวทางพัฒนานักเรียน
เป็นรายบุคคล(ส าหรับเด็กปกติ) 
๓.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/ 

งานวิชาการโรงเรียนและ
บุคลากรทุกคน 

 

 แผนIEP(ส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ) 
๔.จัดกิจกรรมสอนซ่อมและเสริม
ให้กับนักเรียน 
๕.ให้นักเรียนได้ฝึกท าข้อสอบตาม
แนวของสทศ. 
๖.พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
การออกข้อสอบตามแนวของสทศ. 
๗.สอนแบบTeam Teaching 
๘.จัดหาวิทยากรภายนอกมาช่วย
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน 

  



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๘ 

วันที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ๙.นิเทศ ติดตาม อย่างสม่ าเสมอ   
๑-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ วัดและประเมินผลครั้งที่ ๑ งานวิชาการโรงเรียน  

ระยะที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ( พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – มีนาคม ๒๕๕๘ ) 
วันที่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
ถึงวันสอบจริง 

ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการ
สอบ NT,O-NET ทุกสัปดาห์ 

งานวิชาการโรงเรียน  

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
ถึงวันสอบจริง 

ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง 
ทุกวัน 

งานวิชาการโรงเรียน  

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
ถึงวันสอบจริง 

จัดกิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อน
ถึงวันสอบจริง 

งานวิชาการโรงเรียน  

 ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘- 
๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

 

จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 

งานวิชาการโรงเรียน  

๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

น าข้อสอบ PRE-NT/O-NET  
มาให้นักเรียนทดลองท า 

งานวิชาการโรงเรียน  

๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

จัดสอบเสมือนจริง  (ในโรงเรียน
ของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลา
สอบเสมือนจริงทุกประการ  โดยใช้
ข้อสอบของ สพป. 

งานวิชาการโรงเรียน  

๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

น าผลการทดสอบเสมือนจริงมา
วิเคราะห์ 

งานวิชาการโรงเรียน  

๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

น าผลการวิเคราะห์ของการทดสอบ
เสมือนจริงมาเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อน
สอบ NT,O-NET จริง 

งานวิชาการโรงเรียน  

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

ป.๖ สอบ O-NET จริง 
ป.๓ สอบ NT จริง 

คณะกรรมการที่ได้รับการตั้งตั้ง/
งานวิชาการโรงเรียน 

 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 

สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

งานวิชาการโรงเรียน  
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๙ 

ภารกิจของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง    มีภารกจิในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น  ๒ ระดับ ดังนี้  คือ 

   ๑. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ -๒ ก าหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนบ้านดอน
ส าโรง   ระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของ
ผู้เรียนตามวัย 
                ๒. การจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง พุทธศักราช ๒๕๕๓   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๐ 

ส่วนที่ ๒ 

แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 
 
แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 
  ในการก าหนดแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ได้น า
แนวคิดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  ก าหนด Model ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยตั้งเกณฑ์โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ  Ordinary National Education Test(O-net) 
National Test (Nt) และ Local Assessment System (LAS) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ในทุกรายวิชา  โดยก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้  
             ก าหนดแนวการด าเนินงานเป็น ๑๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
           ๑. จัดท า/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด (ตามรายการที่ ๒-๑๕)  
   ๒. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร การก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนที่ตกหล่นไปโดยเฉพาะ ป.๓ และ ป.๖  
 ๓. วางแผนการสอนชั้น ป. ๓ ป. และ ป.๖ ให้จบ และครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๔. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการสร้างข้อสอบโอเน็ต ของ 
สทศ.ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ โดยสอน ให้
นักเรียนจ าให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
   ๕. จัดกิจกรรม Tutor ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น หรือ ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้ชัดเจน 
  ๖. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้วแลกเปลี่ยนข้อสอบ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  ๗. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET ของ สพป. ไปใช้ Tutor ในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การ
ท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
   ๘. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ชัดเจน (ก าหนด
วันที่ กิจกรรมที่ต้องท า)  
  ๙. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้ในสถานศึกษา การน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไป
ใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
  ๑๐. จัดกิจกรรม Tutor ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (O-NET /  NT สอบ  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ) 
  ๑๑. จัดสอบเสมือนจริง  (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลาสอบ
เสมือนจริงทุกประการ  โดยใช้ข้อสอบของ สพป. ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจ
ค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

๑๒. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ท า
สมาธิก่อนเวลาสอบ 
  ๑๓. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ NT,O-NET ทุกสัปดาห์ 
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๑ 

  ๑๔. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน 
  ๑๕. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง   
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน  

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  เพ่ือจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
     ๑. การวิเคราะห์สภาพปัญหาระดับโรงเรียน 
            สภาพโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   การจัดการเรียนรู้ยังไม่ครบมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ.นักเรียนไม่มีทักษะในการท า
แบบทดสอบ ของ สทศ.นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  ร่างกาย  ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  
ความเป็นอยู่ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เพ่ือส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนไม่เพียงพอครู
ขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน า
ปัญหาที่พบไปสู่การแก้ไขขาดการประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการ
ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนักเรียนขาดนิสัย
รักการอ่านและการทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
     ๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  
      ๒.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา๒๕๕๖ – ๒๕๕๗      
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗   
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

รายวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผลต่าง ปี ๒๕๕๖ 

และปี ๒๕๕๗ 
(ค่าเฉลี่ย) คะแนนเฉลี่ย S.D. 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
จ านวนผู้
เข้าสอบ 

ภาษาไทย ๔๑.๓๘ ๑๔.๓๗ ๑๓ ๔๘.๓๓ ๑๔.๐๔ ๖ -๖.๙๕ 
สังคมศึกษา ๔๙.๕๔ ๑๔.๓๔ ๑๓ ๕๑.๖๗ ๑๐.๘๐ ๖ -๒.๑๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๐๔ ๕.๔๒ ๑๓ ๔๓.๓๓ ๑๕.๓๙ ๖ -๑๙.๒๙ 
คณิตศาสตร์ ๔๕.๗๗ ๑๗.๙๖ ๑๓ ๔๐.๐๘ ๑๔.๗๘ ๖ ๕.๖๙ 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๓๑ ๑๑.๑๑ ๑๓ ๓๕.๐๐ ๑๑.๓๗ ๖ ๒.๓๑ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕๕.๗๑ ๑๓.๐๕ ๑๓ ๔๔.๖๗ ๐๙.๓๖ ๖ ๑๑.๐๔ 
ศิลปะ ๔๕.๗๗ ๑๕.๗๙ ๑๓ ๔๐.๘๓ ๑๖.๔๔ ๖ ๔.๙๔ 
การงานอาชีพฯ ๕๕.๐๘ ๑๘.๙๐ ๑๓ ๕๘.๐๐ ๑๗.๗๐ ๖ -๒.๙๒ 
เฉลี่ยรวม ๔๔.๓๓ ๑๓.๘๖ ๑๓ ๔๘.๓๓ ๑๔.๐๔ ๖ -๔.๐๐ 
 

                 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๗      โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   พบว่า มี ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีผลการทดสอบเพ่ิมขึ้น คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๔.๐๔ ปีการศึกษา 



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๒ 

๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๗๒ เพ่ิมขึ้น ๕.๖๘ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยล๕๕.๐๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๖.๔๔ เพ่ิมขึ้น ๑.๓๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๓๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๒๒ 
เพ่ิมขึ้น ๐.๘๔ ตามล าดับ และมี ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ที่มีผลการทดสอบลดลง คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๗๗  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๔๔ 
ลดลง ๑๖.๓๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๕.๗๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๘๙ ลดลง ๖.๘๒ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๙.๕๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๘๖ ลดลง ๖.๖๕ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐ 
ลดลง ๒.๓๑ ตามล าดับ 
 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 
ระดับโรงเรยีน 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับเขตพื้นท่ี 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับจังหวดั 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ 

หมายเหต ุ

ภาษาไทย ๔๑.๓๘ ๕๔.๒๔ ๕๐.๘๖ ๔๙.๕๑ ๕๐.๐๔  

สังคมศึกษา ๔๙.๕๔ ๕๖.๕๗ ๕๒.๔๒ ๕๑.๐๘ ๕๒.๒๒  
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๐๔ ๔๐.๐๐ ๓๕.๙๘ ๓๗.๑๒ ๓๘.๓๗  
คณิตศาสตร์ ๔๕.๗๗ ๖๐.๔๙ ๕๓.๘๕ ๕๑.๖๙ ๕๒.๔๐  
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๓๑ ๔๔.๖๓ ๔๑.๐๖ ๔๐.๔๕ ๔๐.๘๒  
สุขศึกษาฯ ๕๕.๗๑ ๖๒.๔๙ ๕๙.๗๔ ๕๘.๑๗ ๕๘.๘๗  
ศิลปะ ๔๕.๗๗ ๕๐.๒๙ ๔๗.๓๙ ๔๖.๒๐ ๔๖.๗๕  
การงานอาชีพฯ ๕๕.๐๘ ๖๐.๕๕ ๕๗.๐๙ ๕๔.๔๕ ๕๕.๓๘  
 

                         จากตารางสรุปว่า ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ  พบว่า  ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
ใน ๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ.  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 
ระดับโรงเรยีน 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับเขตพื้นท่ี 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับจังหวดั 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ 

หมายเหต ุ

ภาษาไทย ๕๑.๖๗ ๔๗.๙๐ ๔๖.๖๔ ๔๔.๐๑ ๔๕.๖๘  
สังคมศึกษา ๔๓.๓๓ ๔๖.๘๕ ๔๔.๘๑ ๔๒.๕๗ ๔๔.๒๒  
ภาษาอังกฤษ ๓๕.๐๐ ๓๙.๐๔ ๓๕.๙๖ ๓๔.๐๓ ๓๖.๙๙  
คณิตศาสตร์ ๔๘.๓๓ ๔๑.๑๒ ๓๗.๐๓ ๓๓.๘๓ ๓๕.๗๗  



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉลีย่ 
ระดับโรงเรยีน 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับเขตพื้นท่ี 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับจังหวดั 

คะแนนเฉลีย่
ระดับ สพฐ. 

คะแนนเฉลีย่ 
ระดับประเทศ 

หมายเหต ุ

วิทยาศาสตร์ ๔๐.๐๘ ๔๐.๘๘ ๓๙.๐๑ ๓๖.๐๙ ๓๗.๔๖  
สุขศึกษาฯ ๔๔.๖๗ ๕๖.๙๕ ๕๔.๙๘ ๕๓.๓๘ ๕๔.๘๔  
ศิลปะ ๔๐.๘๓ ๕๓.๖๒ ๕๒.๔๗ ๕๐.๗๐ ๕๒.๒๗  
การงานอาชีพฯ ๕๘.๐๐ ๕๗.๐๑ ๕๔.๘๓ ๕๒.๒๐ ๕๓.๘๕  
 

 จากตารางสรุปได้ว่า ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   กับคะแนนระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศพบว่า พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับ สพฐ. และ
ระดับประเทศ ใน ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ. 
และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ   
     ๒.๒  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  (NT)  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖-๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
                          ๒.๒.๑  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  (NT)  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

ด้านที่ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

สูง-ต่ า 
เขตพื้นที่ โรงเรียน 

ความสามารถด้านภาษา ๕๐.๑๒ ๕๕.๕๐ ๕.๓๘ 
ความสามารถด้านค านวณ ๓๖.๗๐ ๓๖.๐๐ -๐.๗๐ 
ความสามารถเหตุผล ๔๓.๙๑ ๕๖.๓๓ ๑๒.๔๒ 

รวมเฉลี่ย ๔๓.๕๘ ๔๙.๒๘  
  จากตารางสรุปได้ว่า จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ได้คะแนนรวมร้อย
ละเฉลี่ย ๔๙.๒๘  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  ร้อยละ๕.๗๐  และความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ  
๔๐.๕๐  สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่  ร้อยละ๕.๓๘  และด้านความสามารถด้านค านวณ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คือ 
๓๖.๗๐ ต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่  ร้อยละ๐.๗๐ 
                           ๒.๒.๒  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  (NT)  
ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โรงเรียนบ้านดอนส าโรง 

ด้านที่ประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

สูง-ต่ า 
สพฐ. โรงเรียน 

ความสามารถด้านภาษา ๕๐.๗๑ ๖๔.๑๓ ๑๓.๔๒ 
ความสามารถด้านค านวณ ๔๒.๑๔ ๕๖.๗๔ ๑๔.๖๐ 
ความสามารถเหตุผล ๔๘.๕๘ ๕๖.๗๗ ๘.๑๙ 

รวมเฉลี่ย ๔๗.๑๔ ๕๙.๒๑  
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๔ 

 จากตารางสรุปได้ว่า จากตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ภาคความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนรวมร้อย
ละเฉลี่ย  ๕๙.๒๑  สูงกว่าระดับ สพฐ.  ร้อยละ ๑๒.๐๗  และความสามารถด้านภาษา  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 
คือ  ๖๔.๑๓  สูงกว่าระดับ สพฐ.  ร้อยละ๑๓.๔๒  และด้านความสามารถด้านค านวณ  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด 
คือ ๕๖.๗๔  สูงกว่ากว่าระดับ สพฐ.  ร้อยละ ๑๔.๖๐ 
 ๒.๓  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (LAS) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗                  
โรงเรียนบ้านดอนส าโรง     
    ๒.๓.๑  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (LAS)  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

จ านวน
นักเรียน 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ 
สปส.การ

กระจายร้อยละ 
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ 
สปส.การ

กระจายร้อยละ 
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ 
สปส.การกระจาย

ร้อยละ 
๑๑  ๒๙.๐๒ ๘.๑๗ ๑๖.๓๖ ๒.๒๕ ๖๓.๖๔ ๒.๔๙ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จ านวน
นักเรียน 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ รวมทุกวิชา 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

๑๗  ๔๙.๐๖   
 

                            
 จากตารางสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(LAS)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ -๒๕๕๗ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีการทดสอบเพียงกลุมสาระวิชาเดียว  คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาไทย  เฉลียร้อยละ ๔๙.๐๖ 
   ๒.๓.๒  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (LAS)  ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๕  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

จ านวน
นักเรียน 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
คะแนนเฉลีย่

ร้อยละ 
สปส.การ
กระจาย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

สปส.การ
กระจาย
ร้อยละ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

สปส.การ
กระจาย
ร้อยละ 

๙ ๒๓.๕๖ ๖.๐๕ ๕๒.๖๗ ๘.๖๐ ๔๘.๐๐ ๑๐.๗๗ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จ านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทุกวิชา 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 

๑๐ ๔๘.๖๐ ๔๐.๕๐ ๔๑.๕๐ ๔๓.๕๓ 
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๕ 

 จากตารางสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน(LAS)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕   ปีการศึกษา 
๒๕๕๖ -๒๕๕๗ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๖๗ รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ ๔๘.๐๐และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๐๐ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๔๘.๖๐ รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๑.๕๐ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ าสุด คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๕๐  
 
สรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 
จากตารางสรุปได้ว่า  

ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
๑. ครูไม่ครบชั้นเรียน /มีการรวมชั้นเรียน/ครูสอน
ไม่ตรงวิชาเอกท่ีจบการศึกษา 

๑. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวัง
ไกลกังวล 
๒. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากข้ึน 
๓.จัดให้มีวิทยากรภายนอกมาช่วยจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

๒. การจัดการเรียนรู้ไม่ครบมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

๔. ตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
๕. ติวเตอร์ให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและตัวชี้วัด 

๓. ครูขาดประสบการณ์ ข้อสอบ สทศ. ๖. ท าความคุ้นเคยกับขอสอบ สทศ. 
๔. นักเรียนไม่มีทักษะในการท าแบบทดสอบ ของ 
สทศ. 

๗. ให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการท าข้อสอบของ สทศ. 

๕. นักเรียนมีความสามารถทางด้านสติปัญญา  
ร่างกาย   
ในเกณฑ์ต่ า  และอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ความเป็นอยู่
ในครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 

๘. ครูร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน 
อย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ  ๑๐๐%  
เพ่ือให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนก่อน
เรียนระหว่างเรียน  และหลังเรียน 

๖. ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการในการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้  เทคนิคการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน    เพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนไม่เพียงพอ 

๙. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
IEP ครูร่วมกันจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และ
วิทยาศาสตร์ 

๗. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนการ
วิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือน าปัญหาที่พบไปสู่
การแก้ไข 

๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยส่งเข้ารับการอบรม 
ในด้านที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๖ 

ประเด็นปัญหาที่พบ แนวทางแก้ปัญหา 
๘. การประสานความร่วมมือกันของครู ในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการร่วมกัน
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนยังมี
น้อย 

๑๑. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้  จัดสรร
งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก 
หน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

๙. นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่านและการทบทวน
บทเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๑๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านในโรงเรียน  
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน 
ส าหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ 

๑๐. ความร่วมมือกันโรงเรียนและครูในกลุ่ม
เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในการ
ร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนยังมีน้อยมาก 

๑๓. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ร่วมกันจัดท าโครงการ
ติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน NT, O- NET และ LAS  โดยครูในเครือข่าย ติว
เข้ม  ในสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์   และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายทุกโรงเรียน  

๑๑. งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

๑๔.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดย
ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดมทรัพยากรทางการศึกษา  
จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสานงานร่วมกับ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ โรงเรียน  ร่วมระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา  จากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก  ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                   
 จากขั้นตอนที่โรงเรียนบ้านดอนส าโรง   ได้ก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน และสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ไข 
โรงเรียนเป็นหน่วยงานในสังกัด ต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นแนวทาง การปฏิบัติ  เป็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด /
เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม น าสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ

นักเรียน 
 
 
 

๑. นักเรียนมีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ 

๑. นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖  
ร้อยละ ๙๐ มีความรู้ และ
ทักษะตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

 ๑. โครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๗ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 

 

๒. นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ท้ังร่าย
กายและจิตใจ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ชั้น ๓
และ ป.๖  

๒. นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖  
ร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้น ป.๓ และ ป.๖ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ 

๔.นักเรียน ชั้น ป.๓  และ 
ป.๖ เกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ 
NT และ O-Net 

๔. นักเรียนชั้น ชั้น ป.๓ และ ป.
๖ ทุกคนเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของการสอบ NT 
และ O-Net  

๒. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญ
ของการสอบ  NT และ          
O-Net ทุกวัน 

๕. ครูชั้น ป.๓ และ ป.๖ มี
แผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

๕. ครูชั้น ป.๓ และ ป.๖  
ทุกคนมีแผนการสอนตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 

 ๓. วางแผนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรฯก าหนด 
 

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

๖. ครูชั้น ป.๓ และ ป.๖ ทุกคน
ได้สอนติวนักเรียนตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
 

๔. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคลัง
ค าศัพท์ที่ใช้เป็นกรอบในการ
สร้างข้อสอบโอเน็ต ของ สทศ.  
ไปใช้สอนติวนักเรียนให้ครบทุก
ค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้
อ่านออก และบอกความหมาย
ได้ โดยสอน ให้นักเรียนจ าให้
ได้มากท่ีสุดตามศักยภาพของ
นักเรียนแต่ละคน) 

๗. ครู ชั้น  ป.๓ และ ป.๖ 
สามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 

๗. ครู ชั้น  ป.๓ และ ป.๖ ทุก
คนสามารถสอนติวตามแนว
ข้อสอบของ สทศ. 

๕. จัดกิจกรรมติวเตอร์ ตาม
แนวข้อสอบของ สทศ. ในชั้น
เรียน  
ก าหนดกิจกรรม วันเวลาให้
ชัดเจน 

๘. ครู ชั้น ป.๓ และ  
ป.๖ สามารถสร้างข้อสอบ
ตามแนวข้อสอบของ สทศ.
ได้ 

๘.ครู ชั้น ป.๓ และ ป.๖ ทุกคน 
สามารถสร้างข้อสอบตามแนว
ข้อสอบของ สทศ.ได้ 

๖. ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียน
ทุกคนร่วมกันสร้างข้อสอบตาม
แนวข้อสอบของ สทศ.  
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โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๘ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

 

  ๗. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ 
PRE-NT/O-NET ไปใช้ในสถานศึกษา 
การน าข้อสอบ PRE-NT/O-NET ไปใช้
ในชั้นเรียน ติดตามผลการท างานของ
ครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิด
เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน 
หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันเวลา 
๘. น าแนวข้อสอบ NT/O-NET ของ 
สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียนให้นักเรียน
คุ้นเคยและมีประสบการณ์การท า
ข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบฯ) 
 

 

๙. นกัเรียน ชัน้ ๓
และ ป.๖ ได้ท าข้อสอ
กระดาษค าตอบ การ
คุมสอบ เวลาสอบ 
เสมือนจริงทุกประการ 
 

๙. นักเรียนทุกคนได้ท าข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคุมสอบ 
เวลาสอบ เสมือนจริงทุกประการ 

๙. วันท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียน
จัดสอบเสมือนจริง   โดยใช้ข้อสอบ 
กระดาษค าตอบ การคมุสอบ เวลาสอบ
เสมือนจริงทุกประการ  โดยใช้ข้อสอบของ 
สพป. ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวข้อสอบของ 
สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจค าตอบ และ
วิเคราะหผ์ลการทดสอบเพื่อปรับปรุง แก้ไข
นักเรียนก่อนวันสอบจริง 
๑๐. จัดกิจกรรมเสรมิแรงทางบวก (จัด
อาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้าง
บรรยากาศผ่อนคลาย ท าสมาธิก่อนเวลา
สอบ 

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

๑๐. นักเรียนชั้น ป๓ และ ป.๖ 
ทุกคน เกิดความภาคภูมิใจ 

๑๑. โรงเรียนให้รางวัลนักเรียนที่มี
คะแนนสอบสูง/มีความก้าวหน้าสูง 
(จากการทดสอบของกลุ่มเครือข่าย
เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ก่อนการ
สอบจริง  ๑-๒  สัปดาห์) 

๑๑. ผู้บริหารโรงเรียน ๑๑. ผู้บริหารและโรงเรียนมีปฏทิิน
การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
ชัดเจน (ก าหนดวันที่ กิจกรรมทีต่้อง
ท า) 

๑๒. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ชัดเจน (ก าหนดวันที่ 
กิจกรรมที่ต้องท า)  

 
 



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๑๙ 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด/ เกณฑ์ โครงการ/กิจกรรม 

 

๑๒.โรงเรียน ๑๒. โรงเรียนได้ทราบจุดบกพร่อง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครู 

๑๓.โรงเรียนตรวจสอบการวิเคราะห์
หลักสูตร การก าหนดหน่วยการเรียนรู้
ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุม
ให้สอนเพ่ิมในส่วนที่ตกหล่นไป
โดยเฉพาะ ป.๓ และ ป.๖ 

๑๓.โรงเรียน ๑๓. ด าเนนิกิจกรรมตามปฏิทนิการ
การจัดกิจกรรม Tutor โรงเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์จากวันที่  
มกราคม   ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

๑๔. ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป โรงเรียนจัดกจิกรรม 
Tutor  
ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง (โอเน็ต
สอบภายในวนัที่ ๑ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.
๒๕๕๘  

 
๑๔. โรงเรียน ๑๔.โรงเรียนมีป้ายนับเวลาถอย

หลัง Count Down ทุกวัน 
๑๕. ประกาศ/ป้าย นับเวลาถอยหลัง 
Count Down ทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๒๐ 

ส่วนที่ ๓ 
เป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
    เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                            
ได้ตั้งเป้าหมาย ผลทดสอบ O-net  ไว้ดังนี้   เพ่ือเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

๒๕๕๗  (ปัจจุบัน) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๘.๓๓ ๕๑.๓๓ ๕๔.๓๓ ๕๗.๓๓ 
ภาษาไทย ๕๑.๖๗ ๕๔.๖๗ ๕๗.๖๗ ๖๐.๖๗ 
สังคมศึกษา ๔๓.๓๓ ๔๖.๓๓ ๔๙.๓๓ ๕๒.๓๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๐๘ ๔๓.๐๘ ๔๖.๐๘ ๔๙.๐๘ 
ภาษาอังกฤษ ๓๕.๐๐ ๓๘.๐๐ ๔๑.๐๐ ๔๔.๐๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๔.๖๗ ๔๗.๖๗ ๕๐.๖๗ ๕๓.๖๗ 
ศิลปะ ๔๐.๘๓ ๔๓.๘๓ ๔๖.๘๓ ๔๙.๘๓ 
การงานอาชีพฯ ๕๘.๐๐ ๖๑.๐๐ ๖๔.๐๐ ๖๗.๐๐ 
 
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   ได้ตั้งเป้าหมาย   
ผลทดสอบ  NT  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

๒๕๕๗  (ปัจจุบัน) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ความสามารถด้านภาษา ๖๔.๘๙ ๖๗.๘๙ ๗๐.๘๙ ๗๓.๘๙ 
ความสามารถด้านค านวณ ๕๖.๗๔ ๕๙.๗๔ ๖๒.๗๔ ๖๕.๗๔ 
ความสามารถด้านเหตุผล ๕๘.๗๗ ๖๑.๗๗ ๖๔.๗๗ ๖๗.๗๗ 
     
 เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐                           
ได้ตั้งเป้าหมาย   ผลทดสอบ  LAS  ไว้ดังนี้   เพื่อเป็นเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

๒๕๕๗  (ปัจจุบัน) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ภาษาไทย ๗๑.๑๑ ๗๔.๑๑ ๗๗.๑๑ ๘๐.๑๑ 
คณิตศาสตร์     
วิทยาศาสตร์     



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๒๑ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

๒๕๕๗  (ปัจจุบัน) ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
ภาษาไทย ๔๐.๕๐ ๔๓.๕๐ ๔๖.๕๐ ๔๙.๕๐ 
คณิตศาสตร์ ๔๘.๖๐ ๕๑.๖๐ ๕๔.๖๐ ๕๗.๖๐ 
วิทยาศาสตร์ ๔๑.๕๐ ๔๔.๕๐ ๔๗.๕๐ ๕๐.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ      
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๒๒ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

- ค าสั่งจัดท าแผนยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน  
- ผลการทดสอบ NT และ O-NET  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 

แผนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

โรงเรียนบา้นดอนส าโรง 

๒๔ 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
ที่      / ๒๕๕๘ 

เรื่อง    แต่งตั้งข้าราชการครูจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

..................................................... 
   เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และนักเรียน  
 ในการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง  ด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและนักเรียน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช  ๒๕๔๖  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)   พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๔๗    ทกี าหนดว่า  ระบบ   หลักเกณฑ ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพ   ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.  ๒๕๔๖  จึงแตง่ตั้งข้าราชการครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และนักเรียน   ด าเนินการจัดท าแผน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ของโรงเรียนบ้านดอนส าโรง   ดังนี้ 
          นายประกิจ      สีนวล               ผู้อ านวยการ                  ประธานด าเนินการ 
                   นายชุบ  พรมทอง        กรรมการสถานศึกษา       รองประธานด าเนินการ 
                   นางสายันต์          ฟักตั้ง                    ครู                                  กรรมการ 
                   นายวิชัย             ไกรกิจราษฎร์           ครู                                  กรรมการ 
                   นายพิฑูรย์          วงศ์คามรัตนภูมิ         คร ู                                 กรรมการ 
                   นางหทัย            ทับโทน                   ครู                                  กรรมการ 
                   นายวิเชียร          อ่วมน้อย        ครู                                  กรรมการ 
                   น.ส.คนึงนิตย์       บุญสิงห์                  ครู                                  กรรมการ 
                   นางวิภา             จันทร์ปรุง                ครู                                  เลขานุการ 
                   น.ส.สุรินทรา        แป้นทอง            ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ             ผู้ชว่ยเลขานุการ 
          น.ส.วิไล             อยูค่ง     ครูพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

             ทั้งนี้   ให้ผู้ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง   ตามค าสั่งนี้   ได้ศึกษาระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๖    และการจัดท ารายงานคุณภาพการศึกษา  ให้แล้วเสร็จสิ้น  ภายในวันที่   ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘   เพ่ือ
น าไปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐    ต่อไป 
                                   สั่ง    ณ   วันที่    ๖   มีนาคม     พ.ศ.    ๒๕๕๘ 
 
                                                      ลงชื่อ 
                                                                            (  นายประกิจ    สีนวล) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 


