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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  ตั้งอยู่   หมู่ 1 ต าบลหนองบอน  อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด
สระแก้ว  27000 
ประวัติโรงเรียน 
    อดีตโรงเรียนบ้านหน้าสถานี  ตั ้งอยู ่หมู ่ที ่  1  ต าบลท่าแยก อ า เภอสระแก้ว  จังหวัด
ปราจีนบุรี เปิดท าการสอน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2508  ผู้ริเริ่มก่อสร้าง คือ นายถาวร   
ยุวรรณะ นายทองบิน  ภะโว  อดีตก านันต าบลท่าแยก นายยวด  พวงสุข  อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้าน
เนินสะอาด  นายบัวศรี  สุปัญญา อดีตศึกษานิเทศก์  จังหวัดปราจีนบุรี  นายหลงศรีจันทร์  เจ้าของ
โรงกลึง  พร้อมด้วยคณะกรรมการการศึกษา ตลอดจนร าษฎรใกล้เคียงได้สร้างอาคารเรียนแบบ  008  
ของกรมสามัญ 1  หลัง  2  ห้องเรียน ในที่ราชพัสดุ  เนื้อที่  15  ไร่     
                      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหน้าสถานี เปิดท าการสอน  ตั ้งแต่ชั ้นอนุบาลปีที ่ 1  ถึงชั ้น
ประถมศึกษาปีที่  6  มีครูจ านวน 8  คน ผู้อ านวยการโรงเรียน  1  คน พนักงานราชการ   
1  คน  ครูวิทย์  -  คน  ธุรการ  1  คน  ลูกจ้างนักการภารโรง  1  คน  มีนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่  10  
มิถุนายน  2562  จ านวน  124  คน  
 
2.  ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
 2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นายบรรพต  สุปัตติ  หมายเลขโทรศัพท์ 08-1861-2286 
e-mail : banpot02@hotmail .com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา  บริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  15  พฤษภาคม  2561  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี  4  เดือน 
         2.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ -สกุล  - หมายเลขโทรศัพท์   -   e-mail   - วุฒิการศึกษา
สูงสุด-สาขา -  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  - จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี – เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:banpot02@hotmail.com
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3.  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน)  
 3.1 จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น  100  คน  นอกเขต   24  คน  
 3.2 จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  124   คน จ าแนกตามระดับชั้นที่ เปิดสอน   
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 13 4 17 17/1 
อ.3 1 6 3 9 9/1 

รวม 2 19 7 26 13/1 

ป.1 1 13 8 21 21/1 

ป.2 1 6 4 10 10/1 

ป.3 1 9 3 12 12/1 

ป.4 1 8 11 19 19/1 

ป.5 1 5 9 14 14/1 

ป.6 1 12 10 22 22/1 

รวม 6 53 45 98 16/1 

รวมทั้งหมด 8 72 52 124 16/1 
  
หมายเหตุ   ข้อมูลจ านวนนักเรียนเมื่อ  10 มิถุนายน  2562  เหลือจ านวนนักเรียน  124  คน  

3.3  จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน     
      กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 124  คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 3.4  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  78  คน คิดเป็นร้อยละ   58.21 
         3.5  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม     6  คน   คิดเป็นร้อยละ   7.22  
 3.6 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    12  คน   คิดเป็นร้อยละ   13.95 
 3.7 จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ  -   คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
   3.8 จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   8   คน   คิดเป็นร้อยละ    5.97  
 3.9 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน)    -   คน       คิดเป็นร้อยละ  0.00  
 3.10 สถิติการขาดเรียน   -    คน   คิดเป็นร้อยละ   - 
 3.11 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น   -   คน   คิดเป็นร้อยละ  - 
 3.12 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร  
  3.12.1 อ.นุบาลปีที่ 2            จ านวน    11    คน      คิดเป็นร้อยละ   100 
   3.12.2 ประถมศึกษาปีที่ 6      จ านวน    22   คน      คิดเป็นร้อยละ   100 
                        3.12.3 มัธยมศึกษาปีที่  3        จ านวน    -    คน      คิดเป็นร้อยละ   - 
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3.13 อัตราส่วนครู : นักเรียน =    16  : 1  
 3.14 จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนันทนาการ    
               134  คน   คิดเป็น ร้อยละ   100  
 3.15 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง     124     คน  คิดเป็นร้อยละ    100 
 3.16 จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน     124   คน  คิดเป็นร้อยละ    100 
         3.17 จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา  
                124   คน  คิดเป็นร้อยละ   100  
         3.18 จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
                สม่ าเสมอ  80   คน  คิดเป็นร้อยละ    59.70  
 3.19 จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา            
                98  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.13  
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร  
 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ต าแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 

จ านวน
ครั้ง/

ชั่วโมงที่
รับการ

พัฒนา:ปี 

1 นายบรรพต   สุปัตติ  58 39 
ผอ.ช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.
บ 

บริหาร
การศึกษา 

-  

2 นางวารี  เพียรการ  57 39 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษบ
. 

ประถม 
ศึกษา 

ประจ าชั้น 
ป.2 

 

3 นางเนตรชนก  ยืนยาว  55 31 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. สหกรณ์ 
ประจ าชั้น 

ป.1 
 

4 นางอ้อมใจ  สุปัตติ  55 15 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ศษ.
บ 

ปฐมวัย อนุบาล 3  

5 นางสาวทัศนีย์  เจดีย์  50 22 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. 
ประถม 
ศึกษา 

ประจ าชั้น 
ป.3 

 

6 นางศรีทอง  จันทรา  53 30 
ครูช านาญ
การพิเศษ 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 

ประจ าชั้น 
ป.5 

ประจ าวิชา
คณิต 

 

7 นางสาวพรทิพย์  วรรณพิรุณ 39 9 ครู ค.บ. 
ภาษา 

อังกฤษ 

ประจ าชั้น 
ป.6 

ภาษาอังกฤษ 
 

8 นางสาวสุจิตรา  สุขแจ่ม  26 3 ครูผู้ช่วย ค.บ. 
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

ประจ าชั้นป.
4 

วิทยาศาสตร์  
 

9 นางรัชนี  ปัญญา 50 21 
ครูพนักงาน

ราชการ 
อนุ 

ป.ตรี 
- อนุบาล 2  

10 
นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์
เจริญ 

25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
ประจ าวิชา
ภาษาไทย 

 

11 
นางสาวณิชาภา  ธรัชพูล
สิน 

43 11 
ธุรการ

โรงเรียน 
ศษ.
บ. 

พลศึกษา 
งานธุรการ
โรงเรียน 

 

12 นายวิชัย  ปัญญา  50 12 ลูกจ้าง ม.3  
ดูแลท าความ
สะอาดทั่วไป 

 

 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     6   คน คิดเป็นร้อยละ   75  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด    2   คน คิดเป็นร้อยละ   25  
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 5. ข้อมูลอาคารสถานที่  
 อาคารเรียนจ านวน   3  หลัง   อาคารประกอบจ านวน   3  หลัง   ส้วม  3  หลัง  
สนามฟุตบอล   1   สนามวอลเลย์บอล  1   สนามตะกร้อ  1  สนามเปตอง  1  
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6. โครงสร้างเวลาเรียน  
 

โครงสร้างเวลาเรียน  
หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนส าโรง พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
สัดส่วนเวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

1.รายวิชาพื้นฐาน  
1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
1.2 คณิตศาสตร์ 200 200 ๒๐๐ 160 160 160 
1.3 วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
1.4 ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120 
1.5 สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม      

80 80 80 80 80 80 

- ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

40 40 40 40 40 40 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 

          การด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

1.6 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
1.7 ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
1.8 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 40 40 40 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
2.รายวิชาเพิ่มเติม       

- หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
- การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 40 40 40 40 40 40 
3.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

- กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”       

- กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี          

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
40 

- ชุมนุม ชมรม 30 30 30 30 30 30 
- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณะประโยชน์ 
10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 

1,040 
1,04

0 
1,040 1,040 1,040 1,040 
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หมายเหตุ : 1. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บังคับตามหลักสูตรประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
                2.  วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม แต่จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการลงสู่ 
กิจกรรมที่โรงเรียน ดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและ 
กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน 
 
 
7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
      7.1 .สภาพภูมิศาสตร์ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น โรงเรียนอยู่ตรง
กลาง ท าให้เวลามีฝนตก น้ าจะไหลเข้ามาในโรงเรียนท าให้เกิดปัญหา น้ าท่วมอาคารเรียนเป็นประจ า  
อาชีพหลักของชุมชน รับจ้าง  ท าสวน  ท านา  ท าไร่  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
     7.2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา –มัธยมต้น ร้อยละ 100    
(ระดับอ่ืนๆ ) -   ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉลี่ยต่อปี   40,000.บาท 
     7.3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
             โอกาส   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี ได้จัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  ทั้ง
โรง เรียนยังมีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถในด้านต่างๆ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และนัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่างๆ  เป็นที ่น่าภูมิใจ  
และโรงเรียน   ผ่านการประเมินภายนอก  รอบสามในระดับดีมาก  
              ข้อจ ากัด   ประชากรส่วนใหญ่ขาดความรู้  การดูแลบุตรหลาน  เพราะต้องประกอบอาชีพ
รับจ้าง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับทางวัดค่อ นข้างได้ผลดี เพราะมีพระเข้ามาสอนพุทธ
ศาสนา ทุกสัปดาห์   
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหน้าสถานี 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน เครือข่ายศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง 

บริหารงานวิชาการ 
 

บริหารงานงบประมาณ บริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล 

นางวารี  เพียรการ 
นางอ้อมใจ  สุปัตต ิ
นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์เจรญิ 

นางสาวทัศนีย์ เจดีย์ 
นางเนตรชนก  ยืนยาว 
นางศรีทอง  จันทรา 

นายบรรพต  สุปัตติ 
นางสาวสุจิตรา สุขแจ่ม 
นางสาวทัศนีย์  เจดีย์ 

นางเนตรชนก  ยืนยาว 
นางสาวพรทิพย์ วรรณพิรณุ 

นางรัชนี  ปัญญา 

๑. งานปรับปรุงพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 
๒. งานอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การวิจัยในช้ันเรียน 
๓. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. งานห้องสมุด ๓ ดีมีชีวิต 
๕. งานส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
๖. งานผลติสื่อ-การใช้สื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๗. งานการจัดการเรียนดี 
เรียนฟรี ๑๕ ปี 
๘. งานส่งเสริมทักษะการคิด
ค านวณ 
๙. งานวัดและประเมินผล
ผู้เรยีน 
๑๐. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๑๑. งานวันส าคัญ 
๑๒. งานส่งเสรมิความพร้อม
นักเรียนระดับปฐมวัย 
๑๓. งานการสอนซ่อมเสริม 
๑๔. งานรายงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
๑๕. งาน English for today 

๑. งานอบรมพัฒนา ศึกษา
ดูงานของครูและบุคลากร 
๒. งานปรับปรุงสวัสดภิาพ 
สวัสดิการ และความ 
ก้าวหน้าคร ู
๓. งานนิเทศภายใน
โรงเรียน  

๑. งานจัดซื้อ จัดจา้งวัสด-ุ
ครุภณัฑ์ ส านักงาน 
๒. งานค่าสารณูปโภค 
๓. งานบริหารงานพัสดุ 
การเงิน และสินทรัพย ์
๔. งานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนอาคารประกอบ 
๕. งานปรับปรุงตกแต่งภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม 
๖. งานอาหารกลางวันแบบ
ยั่งยืน สู่ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. งานห้องสมุดสวย 
ด้วย ๕ ส. 
๒. งานวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๓. งานส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน 
๔. งานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
๕. งานส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 
๖. งานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน 
๗. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
๘. งานโรงเรียนสีขาว 
๙. งานลูกเสือ-เนตรนาร ี
๑๐. งานส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๑. งานอบรมคุณธรรม-
จริยธรรม  
๑๒. งานการรณรงค์ต่อตา้น
ยาเสพตดิ 
๑๓. งานจติอาสาพาสะอาด 
๑๔. งานส่งเสรมิสนับสนุน
กิจกรรมดนตรี นาฏศลิป์ 
และกีฬา 
๑๕. งานปัจฉมินักเรียน 
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ส่วนที่ 2 

สถานภาพของโรงเรียน 
 

2.1  ผลการประเมินสถานภาพโรงเรียน 
   วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) โดยท าเครื่องหมาย /ลงใน
ช่องปีการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละออยู่ในระดับปรับปรุง หรือพอใช้ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

ความถื่ ล าดับที่ควรพัฒนา 
2560 2561 2562 

ด้านภาษา 
(ด้านภาษาไทย) 

   13.77  

ด้านค านวณ 
(ด้านคณิตศาสตร์) 

/   17.55 1 

ด้านเหตุผล      

ความสามารถด้านใดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด้านคณิตศาสตร์ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ด้านภาษาไทย มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.63 ด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.00 
         2.2 จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในข้อ 1.1 ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ลงในตาราง 

ตัวชี้วัด เหตุผล/พิจารณาจาก สาเหตุของปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ปัญหา 

ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขา 
คณิตสองมิติและสามมิติ 
 
 
 

นักเรียนไม่สามารถ
อธิบายและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิตสองมิติและสาม
มิติได้ 
 
 

1. ฝึกให้นักเรียนอธิบาย
และวิเคราะห์รูป
เรขาคณิตสองมิติและสาม
มิต ิ
2. ท าแบบฝึกทักษะ 
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2.3 แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นปัญหาที่
ต้องการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ด้านคณิตศาสตร์ 1. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินการจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันและ
แก้ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดค านวณ 
3. เพ่ือให้นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็นได้ 

1. โครงการสอนซ่อมเสริม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการคิดค านวณ
ได้ดียิ่งขึ้นและสามารถสร้าง
สถานการณ์วิเคราะห์ข้อมูล
ความน่าจะเป็นและ
แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ได้ 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 3 

นักเรียนมีผลคะแนน
ผ่านช่วงคะแนนและ
คะแนนร้อยละใน 
แต่ละระดับคุณภาพ 

 
 2.4 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET ปีการศกึษา 2562 พบว่า 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) คือ 
           1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
           2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) กลุ่มสาระการ 

รู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย  ร้อยละ 27.50  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.52 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 47.27 

 2.5 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ดังนี้ 
         1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ท 1.1     2) มาตรฐาน  ท 3.1 
            3) มาตรฐาน   ท 5.1     4) มาตรฐาน  ท 4.1 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มาตรฐานการ 
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนระดับประเทศ คะแนนเฉลี่ยของโรง
รียน ร้อยละ 47.27 

          2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ต 2.1    2) มาตรฐาน  ต 2.2 
            3) มาตรฐาน  ต 1.2    4) มาตรฐาน  ต 1.3 
            5) มาตรฐาน  ต 4.1    6) มาตรฐาน  ต 1.1     
   เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยของโรงรียน ร้อยละ 26.59         

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ค 1.1    2) มาตรฐาน  ค 4.1 
            3) มาตรฐาน  บูรณาการ         4) มาตรฐาน  ค 1.4 
            5) มาตรฐาน  ค 1.2    6) มาตรฐาน  ค 2.2 
   7) มาตรฐาน  ค 1.2    8) มาตรฐาน  ค 1.3 
   9) มาตรฐาน  ค 5.1 
   เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยของโรงรียน ร้อยละ 27.50 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ว 3.2    2) มาตรฐาน  ว 2.2 
            3) มาตรฐาน  ว 6.1             4) มาตรฐาน  ว 1.1 
            5) มาตรฐาน  ว 5.1    6) มาตรฐาน  ว 4.1 
   7) มาตรฐาน  ว 7.2    8) มาตรฐาน  ว 7.1 
   9) มาตรฐาน  ว 3.1 

 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) มาตรฐานการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยของโรงรียน ร้อยละ 32.52         
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    2.6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่า  
                      วิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยท า 
เครื่องหมาย /ลงในช่องปีการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละออยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
ความถื่ ล าดับที่ควรพัฒนา 

2560 2561 2562 

ภาษาไทย / / / 11.71 4 

ภาษาอังกฤษ / / / 7.44 1 

คณิตศาสตร์ / / / 12.59 2 

วิทยาศาสตร์ /  / 11.57 3 

 
กลุ่มสาระที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 27.17 คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 
2561 ร้อยละ 28.08 คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562  
ร้อยละ 26.59 
     2.7  จากข้อ 2.6 กลุ่มสาระท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน ให้วิเคระห์ในรายมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ปีการศึกษา 
 2560-2561 ในตารางโดยท าเครื่องหมาย / ในช่องปีการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละออยู่ในระดับปรับปรุง 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา 

ความถี่ 
ล าดับที่ควร
เร่งพัฒนา 2560 2561 2562 

ภาษาอังกฤษ มาตรฐานที่ ต 1.1 
มาตรฐานที่ ต 1.2 
มาตรฐานที่ ต 1.3 
มาตรฐานที่ ต 2.1 
มาตรฐานที่ ต 2.2 
มาตรฐานที่ ต 4.1 

/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 6 
3 
4 
1 
2 
5 

          
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ ต 2.1, ต 2.2, ต 1.2, ต 1.3, ต 4.1, ต 1.1 

           เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) เนื่องจากคะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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            2.8  จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในข้อ 2.6 ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ลงในตาราง 

มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด เหตุผล/พิจารณาจาก สาเหตุของปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ปัญหา 

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.1 
มาตรฐาน ต 1.2 
มาตรฐาน ต 1.3 

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
ค าศัพท์ ความหมายของ
ค าศัพท์ ทักษะการแปล
ความหมายน้อย 

- นักเรียนไม่ท่องจ าค าศัพท ์
- นักเรียนไม่ให้ความส าคัญ
ของวิชา 

- การจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละค า 

สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 
มาตรฐาน ต 2.2 

นักเรียนขาดความเข้าใจ
ระหว่างวัฒนธรรมของ
ต่างชาติกับของไทย 

นักเรียนไม่ชอบอ่าน
เนื้อความยาว ๆ 

- จัดท าแบบฝึกหัดการอ่าน
เร่ืองหรือข้อความ 

สาระที่ 4 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและ
โลก 
มาตรฐาน ต 4.1  
มาตรฐาน ต 4.2 

นักเรียนไม่เข้าใจโครงสร้าง
ของประโยคที่ใช้ในการ
สื่อสาร 

นักเรียนไม่ชอบสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูล 

- จัดกิจกรรมสื่อสาร     ได้
ให้นักเรียนและให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูล 

2.9 แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นปัญหาที่
ต้องการพัฒนา 

วัตถุประสงค ์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

- นักเรียนไม่รู้
ความหมายค าศัพท์ 
อ่านไม่ออก  
ขาดทักษะการแปล
ความและไม่รู้หลัก 
ไวยกรณ ์
- นักเรียน ยังขาด
ความมั่นใจในการใช้
ภาษา 
- นักเรียน ไม่มีทักษะ
ในการท าแบบทดสอบ
ของ สทศ. 

- เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
น าภาษาอังกฤษไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้
- เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก
และเห็นความส าคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ
วันละค า 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
- นักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับชาติ   
 (O-net) เพิ่มขึ้น 
- นักเรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
- นักเรียนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารตามระดบัชัน้ได ้
- นักเรียนตระหนักและ
เห็นความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ 
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2.10 วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (RT) โดยท าเครื่องหมาย / 
ลงในช่องปีการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละออยู่ในระดับปรับปรุง หรือพอใช้ 

สมรรถนะและองค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 

ความถื่ ล าดับที่ควรพัฒนา 
2561 2562 

การอ่านออกเสียง 66.44 63.61 12.15 2 

    -การอ่านค า 68.88 65.00 - 3 

    -อ่านประโยค 70.27 66.38 - 4 

    -อ่านข้อความ 61.38 60.13 - 1 

การอ่านรู้เรื่อง 85.33 76.00 8.46 7 

   -การอ่านค า 94.44 81.66 - 8 

   -อ่านประโยค 81.11 72.22 - 5 

    -อ่านข้อความ 75.55 72.22 - 6 

 
สมรรถนะและองค์ประกอบด้านใดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน อ่านข้อความ 
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
 
      2.11 แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (RT) ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นปญัหาที่
ต้องการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

อ่านข้อความ 1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการอ่าน 
2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
อ่านออกเสียงข้อความ
ได้ถูกต้อง 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผล
การประเมิน
ความสามารถด้านการ
อ่าน (RT) สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาชุดสื่อเพ่ือ
ทักษะการอ่าน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1 

1. นักเรียนอ่านออก
เสียงข้อความได้
อย่างถูกต้อง 
2. นักเรียนมีผลการ
ประเมิน
ความสามารถด้าน
การอ่าน (RT) สูงขึ้น 
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    2.12จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษา 2562 พบว่า 

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) คือ 
           1) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           2) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           3) สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
           4) สารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 

      2.13 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ดังนี้ 
         1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน ท 5.1  2) มาตรฐาน ท 1.1 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
          2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน ต 1.2 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
         3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน………………-…………………          
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
         4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน ว 4.2        2) มาตรฐาน ว 2.1 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
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2.14  จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในข้อ 4.1 และ 4.2  ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ลงในตาราง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เหตุผล/พิจารณาจาก สาเหตุของปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ปัญหา 

สาระที่ 2  
มาตรฐาน ว 2.1 

นักเรียนเข้าใจสมบัติของ
สสาร องค์ประกอบของ
สสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

นักเรียนไม่เข้าใจสมบัติของ
สสาร องค์ประกอบของ
สสาร ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติของสสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค หลักและ
ธรรมชาติของการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของ
สสาร การเกิดสารละลาย 
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

จัดกิจกรรมการทดลอง
ให้ได้ผลที่ปรากฏจริง 

สาระที่ 4  
มาตรฐาน 4.2 

นักเรียนเข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงค านวณในการแก้ปัญหา
ที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้การ
ท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

นักเรียนไม่เข้าใจและไม่
สามารถใช้แนวคิดเชิง
ค านวณในการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ไม่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้การ
ท างาน และไม่สามารถการ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และ
มีจริยธรรม 

จัดกิจกรรมและท า
แบบฝึกหัด 
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2.15  แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นปัญหาที่
ต้องการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสาตร์ 

- เพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ค้นคว้า  ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  และใช้ทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาของ
นักเรียน 
- เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน
คิดค้นผลงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจต
คติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
สนใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

โครงการวิทยาศาสตร์ 
พัฒนากระบวนการคิด 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปีที่ 1-6 

- นักเรียนมี
ความสามารถศึกษา
ค้นคว้าและใช้ทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้ 
- นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหาตาม
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ 
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              2.16 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษา 2562 พบว่า 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) คือ 
           1) สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
           2) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           3) สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
           4) สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
     2.17 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ดังนี้ 
         1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ท 4.1          2) มาตรฐาน  ท 2.1 
        เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
          2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน ต 2.2     2) มาตรฐาน  ต 4.1 
            3) มาตรฐาน  ต 2.1          4) มาตรฐาน  ต 1.3 
            5) มาตรฐาน  ต 1.2     5) มาตรฐาน  ต 1.1 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ค 2.2     2) มาตรฐาน  ค 3.1 
            3) มาตรฐาน  ค 2.1     4) มาตรฐาน  ค 1.1 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
          4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ว 1.1           2) มาตรฐาน  ว 3.2 
            3) มาตรฐาน  ว 3.1           4) มาตรฐาน  ว 2.2 
            5) มาตรฐาน  ว 2.1     6) มาตรฐาน  1.2 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามมาตรฐานกลาง 
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5.18  จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในข้อ 5.1 และ 5.2  ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ลงในตาราง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เหตุผล/พิจารณาจาก สาเหตุของปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ปัญหา 

สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 
มาตรฐาน 1.1 
มาตรฐาน 1.2 
มาตรฐาน 1.3 
 

- เข้าใจและตีความเรื่องที่
ฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่าง มี
เหตุผล 
- มีทักษะการสื่อสารทาง
ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และ ความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
-น าเสนอข้อมูลข่าวสาร 
ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ 
โดยการพูด และการเขียน  

- นักเรียนเข้าใจและตีความ
เรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อ
ประเภทต่างๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล 
- นักเรียนมีทักษะการ
สื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และ ความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
-นักเรียนน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบยอด 
และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูด และการ
เขียน 

 จัดกิจกรรม และท า
แบบฝึกหัดให้นักเรียน  
มีความเคยชินและสามารถ
ใช้ได้อย่างมีคุณภาพ  

สาระที่ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรม 
มาตรฐาน 2.1 
มาตรฐาน 2.2 

- เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้  
ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและวัฒนธรรม ของ
เจ้าของภาษา กับภาษา
และวัฒนธรรมไทยและ
น ามาใช้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- นักเรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และน าไปใช้  
ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
- นักเรียนเข้าใจความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างภาษาและ
วัฒนธรรม ของเจ้าของ
ภาษา กับภาษาและ
วัฒนธรรมไทยและน ามาใช้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัด  

สาระที่ 4ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก  
มาตรฐาน 4.1 

ใช้ภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งใน
สถานศึกษา ชุมชน และ
สังคม 

นักเรียนใช้ภาษาต่าง 
ประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
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            2.19  แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563 

ประเด็นปัญหาที่
ต้องการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  

- เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 
- เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
น าภาษาอังกฤษไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
- เพ่ือให้ผู้เรียน
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- กิจกรรมพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ
วันละค า 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนมีผลการ
ประเมินระดับชาติ   
(O-net) เพ่ิมข้ึน 
- นักเรียนมีทักษะ
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 
- นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตาม
ระดับชั้นได้ 
- นักเรียนตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษ 
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2.20 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบปีการศึกษา 2562 พบว่า 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) คือ 
           1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
           2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
           3) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
           4) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามข้อสอบมาตรฐานกลาง 

           2.21 ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ดังนี้ 
         1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ท 4.1      2) มาตรฐาน ท 2.1 
            3) มาตรฐาน  ท 1.1    
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามข้อสอบมาตรฐานกลาง 
          2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ต 4.1        2) มาตรฐาน  ต 2.2 
            3) มาตรฐาน  ต 2.1                4) มาตรฐาน  ต 1.3 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามข้อสอบมาตรฐานกลาง 
         3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ค 2.2 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามข้อสอบมาตรฐานกลาง 
       4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย) 
            1) มาตรฐาน  ว 3.2         2) มาตรฐาน  ว 1.2 
            3) มาตรฐาน  ว 4.2               4) มาตรฐาน  ว 2.2 
            5) มาตรฐาน  ว 2.1                    5) มาตรฐาน  ว 3.1 
  เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ ผลการทดสอบตามข้อสอบมาตรฐานกลาง 
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2.22  จากการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในข้อ 6.1 และ 6.2  ให้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนะ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ลงในตาราง 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เหตุผล/พิจารณาจาก สาเหตุของปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ปัญหา 

สาระที่ 1 การอ่าน 
มาตรฐาน ท 1.1 

ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และความคิดไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
สร้างวิสัยทัศน์ในการด 
าเนินชีวิต และมีนิสัยรัก
การอ่าน 

นักเรียนไม่เข้าใจ
กระบวนการอ่านสร้าง
ความรู้และไม่เข้าใจ
ความคิดไม่น าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
สร้างวิสัยทัศน์ในการ
ด าเนินชีวิต และมีนิสัยรัก
การอ่าน 

จัดกิจกรรมฝึกอ่าน 

สาระที่ 2 
มาตรฐาน ท 2.1 
มาตรฐาน ท 2.2 

- ใช้กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความและ
เขียนเรื่องราวในรูปแบบ
ต่างๆ เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

- นักเรียนไม่เข้าใจ
กระบวนการเขียน เขียน
สื่อสาร เขียนเรียงความ 
ย่อความและเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และรายงาน
การศึกษาค้นคว้าอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
 

นักเรียนท าแบบฝึกหัด 

สาระที่ 4  
มาตรฐาน ท 4.1 

เข้าใจธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

นักเรียนไม่เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและ
หลักภาษาไทย การ
เปลี่ยนแปลงของภาษา
และพลังของภาษา ภูมิ
ปัญญาทางภาษา และ
รักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ 

นักเรียนท าแบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบ 
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 2.23  แผนยกระดับคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2563 

 

ประเด็นปัญหาที่
ต้องการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

การอ่าน การเขียน 
หลักการใช้ภาษา 

- เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาทักษะการอ่าน 
การเขียนแก่นักเรียน 
ที่อ่านและเขียน 
-  เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
งดงาม 
- เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรัก
การอ่าน รักการค้นคว้า 
ใฝ่เรียนรู้ 

กิจกรรมการอ่านออกเสียง
ตามสายตอนเช้า 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 

- นักเรียนมีทักษะ
การอ่าน การเขียนดี
ขึ้น 
-  นักเรียนใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน 
งดงาม 
- นักเรียนเป็นผู้มี
นิสัยรักการอ่าน รัก
การค้นคว้า ใฝ่
เรียนรู้ 
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2.24 เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
    โรงเรียนก าหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละระดับชั้นดังนี้ 

ชั้น 
สมรรถนะ/

ความสามารถ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 2562 

เป้าหมายเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษาปีที่ 1 การอ่านออกเขียนได้ 69.80 2.09 71.08 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

77.00 
88.36 
74.36 
80.36 

2.31 
2.65 
2.23 
2.41 

78.31 
91.01 
76.59 
82.77 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา 
ด้านค านวณ 

55.63 
43.00 

1.67 
1.29 

57.30 
44.29 

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

62.00 
40.78 
39.28 
36.00 

1.86 
1.22 
1.17 
1.08 

63.86 
42.00 
40.45 
37.08 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

50.17 
65.17 
52.38 
53.42 

1.50 
1.95 
1.57 
1.60 

51.67 
67.12 
53.95 
55.02 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

47.27 
27.50 
32.52 
26.59 

1.41 
0.83 
0.98 
0.78 

48.68 
28.33 
33.50 
27.37 
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 เป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 
      โรงเรียนก าหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละระดับชั้นดังนี้  

ชั้น 
สมรรถนะ/ความสามารถ/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2562 

เป้าหมายเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

74.33 
75.89 
78.39 
74.44 
77.56 
74.94 
76.39 
75.06 

2.22 
2.28 
2.35 
2.23 
2.33 
2.25 
2.29 
2.25 

76.55 
78.17 
80.74 
76.67 
79.89 
77.19 
78.68 
77.31 

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

74.36 
79.00 
65.27 
70.09 
73.00 
71.91 
71.18 
77.00 

2.23 
2.37 
1.96 
2.10 
2.19 
2.16 
2.14 
2.31 

76.59 
81.37 
67.23 
72.19 
75.19 
74.07 
73.32 
79.31 

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

72.70 
78.23 
71.20 
66.10 
77.00 
75.10 
79.27 
75.00 

2.18 
2.35 
2.14 
1.98 
2.31 
2.25 
2.38 
2.25 

74.88 
80.58 
77.34 
68.08 
79.31 
77.35 
81.65 
77.25 
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ชั้น 
สมรรถนะ/ความสามารถ/กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ปีการศึกษา 

2562 

เป้าหมายเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2563 

ประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

64.42 
68.71 
65.68 
63.15 
75.00 
66.84 
75.74 
69.79 

1.93 
2.06 
1.97 
1.89 
2.25 
2.00 
2.27 
2.09 

66.35 
70.77 
67.65 
65.04 
77.25 
68.84 
78.01 
71.99 

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

67.83 
74.92 
67.17 
77.33 
81.08 
81.92 
78.08 
70.00 

2.03 
2.25 
2.02 
2.32 
2.43 
2.46 
2.34 
2.10 

69.86 
77.17 
69.19 
79.65 
83.51 
84.38 
80.42 
72.10 

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ศิลปะ 
การงานอาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

69.82 
69.64 
68.65 
71.45 
73.68 
75.45 
81.91 
71.50 

2.09 
2.09 
2.06 
2.14 
2.21 
2.26 
2.45 
2.15 

71.91 
71.17 
70.71 
73.59 
75.89 
77.71 
84.37 
73.65 
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ส่วนที่ 3 
สถานภาพของโรงเรียน 

 
      ค าขวัญโรงเรียน 

        “   เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม   ” 
ปรัชญาโรงเรียน 

      “  ความรู้เป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งชีวิต ” 
วิสัยทัศน์   

“  ก้าวหน้าวิชาการ  ร่วมบริหารดีเด่น  มุ่งเน้นคุณธรรม  ด ารงความเป็นไทย  ทันสมัยเทคโนโลยี ” 
อัตลักษณ์โรงเรียน 
        “   ยิ้มสวย  ร่าเริงแจ่มใส  มีจิตใจเป็นสาธารณ   ” 
 
เอกลักษณ์โรงเรียน 
        “  จิตใจใฝ่ธรรมะ  ” 
 
ความเป็นเลิศ    (Best Practices) 
                         “  นักเรียนเป็นผู้มีน้ าใจ ใฝ่การศึกษา  ” 
พันธกิจ 
 1.  จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมกิจกรรม ด้านสุขภาพอนามัย 
 5.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 
 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี มุ่งจัดการศึกษา  ในช่วงปีการศึกษา  2561  -  2565  เพื่อให้นักเรียนทุกคน 
ของโรงเรียน มีคุณลักษณะดังนี้ 
 1.  ผู้เรียนทุกคน  มีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 2.  ผู้เรียนทุกคน  มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
 3.  ผู้เรียนทุกคน  มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคโนโลยี และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 4.  ผู้เรียนทุกคน  มีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสุขภาพอนามัย 
 5.  ชุมชนให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

 
กลยุทธ์ 
 1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.  จัดหาสื่อ  เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา 
 4.  จัดกิจกรรมส่งเสริม ระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 6.  ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และมีการเผยแพร่    
                  ประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

 
ส่วนที่ 4 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา( Strategy ) 

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน ( Strategy ) 
      
         โรงเรียนวัดหางตลาด  มีกลยุทธ์หลัก ๖ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  
         กลยุทธ์ ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตาม 
ศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 
         กลยุทธ์ ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ  
         กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
         กลยุทธ์ ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
         กลยุทธ์ ที่  5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษา      

         กลยุทธ์ที่  6  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 
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ส่วนที่ 5 
กรอบกลยุทธ์ 

               
กรอบกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ 
               พัฒนาความรู้สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ     
                เศรษฐกิจพอเพียง ได้ตามศักยภาพพร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและพลโลก 

 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ผู้เรียนร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมเป็นพลเมืองของ
ประชาคมอาเซียนและ
พลโลก 
 
 
 
 
3.  โรงเรียนจัด
หลักสูตรที่ส่งเสริม
ความถนัดและ
ศักยภาพตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีจิตสาธารณะ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2  ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ 
3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติใน
ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
๑.  จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัด
และศักยภาพตามความต้องการของ
ผู้เรียน 
 
 
 
 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติ(ผ่านขีดจ ากัดล่าง)ในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะตามที่
หลักสูตรก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โรงเรียนมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความถนัดและ
ศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

 

วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

4. โรงเรียนจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมี
คุณภาพ   

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

1. ร้อยละของห้องเรียนที่จัดกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ 

5.  โรงเรียนจัดระบบ
การวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลายและ
ครอบคลุม 

1.  ใช้ระบบการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลายและครอบคลุม ทั้ง
ด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิต
พิสัยโดยประเมินจากการสอบ
ข้อเขียน สัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม 
เป็นต้น  

1. ร้อยละของห้องเรียนที่จัดระบบการวัดและ
ประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี 
               ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพโดย
ใช้รูปแบบPDCA 

1. ร้อยละของงานและโครงการที่ใช้ระบบบริหารจัดการที่มี
คุณภาพโดยใช้รูปแบบPDCA 

  

 2. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารจัดการ  

1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
บริหารจัดการของโรงเรียน 
  

  

 3. จัดโครงสร้างการ
บริหารงานที่ชัดเจน
และครอบคลุมภาระ
งาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโรงเรียน(Best 
Practice) 

  

 4. ก าหนดภาระงาน
ตามโครงสร้างที่ชัดเจน
ไม่ซ้ าซ้อน 

1. ร้อยละของภาระงานตามโครงสร้างที่มีการมอบหมายที่
ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน 

  

 5. มีการกระจาย
อ านาจการบริหาร
จัดการเพ่ือการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของภาระงานที่มีการกระจายอ านาจการบริหาร
จัดการเพ่ือการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

  

 6. มีระบบการติดตาม
งานที่รวดเร็ว ชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของภาระงานที่มีระบบการติดตามงานที่รวดเร็ว 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

  

2.พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. จัดจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

2.โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  

2.จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1.โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

3.จัดระบบบริหาร
สารสนเทศ 

1.โรงเรียนมีข้อมูล สารสนเทศท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เป็นระบบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 

 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 4. ด าเนินงานแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของโครงการที่สนองมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 

 
 

 5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

1. โรงเรียนมีคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

 6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
เมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 1.โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 8.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

1.โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

กลยุทธ์ ที ่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ด้านการบริหาร
จัดการ และสื่อสารได้อย่างมี
คุณภาพ 

1. ประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
และนิเทศแบบ 
กัลญาณมิตร 
 

 1. ร้อยละของผู้บริหารที่  
  ผ่านการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

2. ร้อยละของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ด้านการ
บริหารจัดการ และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ 

2.  ครูมีความรู้ความสามารถ
ในด้านจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 

1. ประชุม สัมมนา
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงานและนิเทศ
แบบกัลยามิตร 

    1. ร้อยละของครูที่ ผ่านการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน  

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ 
 

1. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 
2. ร้อยละของครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

3. ร้อยละของครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 
4. ร้อยละของครูที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ  สื่อการเรียนรู้  และแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของ 
                 เศรษฐกิจพอเพียง  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.พัฒนาอาคารสถานที่ให้มี
ความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่า
เรียน มีความปลอดภัย เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

1.ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบให้แข็งแรง 
มั่นคง และสวยงามอยู่
เสมอ  

1.โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เพียงพอต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แข็งแรง มั่นคง และสวยงามอยู่
เสมอ 

2. ปรับปรุง  ดูแลและ
พัฒนาภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม 
น่าอยู่น่าเรียน มีความ
ปลอดภัย และเอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มี
ความปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  
2.จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.จัดหาHardware และ
Softwareส าหรับการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน 

1.โรงเรียนมีHardware ส าหรับการบริหารจัดเพียงพอกับ
ความต้องการ 

2.โรงเรียนมีHardware ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนที่เพียงพอกับความต้องการ 

3.โรงเรียนมี Softwareส าหรับการบริหารจัดการ 

 
 



 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี  สพป.สระแก้ว เขต ๑       

 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 2.จัดระบบข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 
3.จัดให้มีข้อมูล 
สารสนเทศ และสื่อการ
เรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 
 
1 .โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
2.โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ 
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กลยุทธ์ ที่  5 พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจาก 
         ทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
                 การจัดศึกษา  

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.โรงเรียนสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
ของโรงเรียนในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ระดมทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วนเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 
 1.1 รายได้จากกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น เช่น สหกรณ์
ร้านค้า โครงการคัดแยกขยะ
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
1.2 ขอรับการสนับสนุน 
จากชุมชน 
1.3 ขอรับการสนับสนุน 
จากวัดเจริญสุขหนองบอน    
1.4 ขอรับการสนับสนุน 
จากวัด  
1.5 ขอรับการสนับสนุน 
จากอ.บ.ต.หนองบอน 
 

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
จากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
1.1 โรงเรียนมีรายได้จากกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดขึ้น   โครงการคัดแยกขยะเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
1.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน 
1.3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนชน 
1.4 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนพระ
วิทยากรสอนศีลธรรมจากวัดเจริญสุข
หนองบอน 
1.5 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียน 
จาก อ.บ.ต.หนองบอน 
1.6 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนโครงการ
ของโรงเรียน 
  

 
 
 
 
 

2.สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
ทั้งระดับท้องถิ่นระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ  
3.จัดกิจกรรมศึกษาดูงานกับ
โรงเรียนเครือข่ายในระดับ
ภูมิภาค  

2.จ านวนของโรงเรียนที่มีเครือข่ายร่วม
พัฒนาทั้ง 
 - ระดับท้องถิ่น  
 - ระดับภูมิภาค    
3.  จ านวนของกิจกรรมศึกษาดูงานกับ
โรงเรียนเครือข่ายใน 
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กลยุทธ์ที่  6  บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดและโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ 

วิธีการและกิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรีย 
เพ่ือมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.  ผู้ เ รี ย น ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
3. สถานศึกษามีข้อมูล หลักฐาน การรว่ม
กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
4. .นักเรียนร้อยละ ๘๐ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง 
 
 
 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือมุ่ง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์
2. การแข่งขันกีฬาและ
กรีฑา 
3. การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหาร
จัดการศึกษา 
4. ผู้ปกครองนักเรียนลด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ 

1. การแข่งขันกีฬาและกรีฑา 
2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารจัด
การศึกษา 
3. ผู้ปกครองนักเรียนลดค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ 
5. ผู้ เ รี ย น ที่ มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
ประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 6 
แนวทางการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
1. การบริหารแผน 
               โรงเรียนบ้านหนา้สถานี ใช้หลักธรรมาภิบาล “Good Governance” ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ประการดังนี้  
               1) หลักนิติธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกข้ันตอน  
               2) หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมอันดี ไม่ท าให้ผู้ที่ 
มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  
               3) หลักความโปร่งใส คือ การด าเนินการใดๆจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
               4) หลักความมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการใดๆจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วน 
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
               5) หลักความรับผิดชอบ คือ การด าเนินการใดๆจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้องมีความรับผิดชอบ 
พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขได้ต่อไป  
               6) หลักความคุ้มค่า คือ การด าเนินการใดๆ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. การก ากับติดตาม  
               โรงเรียนหน้าสถานี  ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน พ.ศ.๒๕๖๐ โดยยึดหลัก PDCA : DEMING CYCLE ( วงจรคุณภาพ)  
โดย Dr.Edward W. Deming ดังนี้  
           1) P : PLAN การวางแผนจัดท าโครงการ  
                  - วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
                              - มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
                              - ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
                              - งบประมาณที่ก าหนดเหมาะสมหรือไม่  
                              - มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่  
            2) D : DO การก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
                            - มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่  
                             - มีผู้รับผิดชอบด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้หรือไม่  
                             - มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
                             - สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่  
                             - สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  
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3) C : CHECK ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน  
                            - ได้มีการก าหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
                            - มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
                            - ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
                            - ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่  
                            - ข้อดี/จุดแข็ง ของการด าเนินการมีหรือไม่  
           4) A : ACTION น าข้อมูลที่ได้จากการก ากับติดตามการด าเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
                           - มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมขึ้น  
                           - มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาส าหรับใช้ วางแผนจัดท า
โครงการในครั้งต่อไป  
                           - ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  
3.ระบบการติดตามประเมินผล 

   โรงเรียนบ้านหน้าสถานี ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ 
บริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหางตลาด ดังนี้ 
                           1)  มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
                           2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   
                           3)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           4)  ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
                           5)  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ      
                                  5.1) ระยะที่ 1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่าง
ปฏิบัติ  
                                  5.2) ระยะที่ 2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว               

          6) น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลการศึกษา 
วิเคราะห์ดังกล่าวไปพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 


