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ค ำน ำ 
 
   แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์        
ปีการศึกษา 2562 จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงสู่การท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์อย่างมีคุณภาพให้ดีขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและปัญหา แนวทางการ
วิเคราะห์ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน ผลวิเคราะห์ระดับการพัฒนาของผู้เรียนในการทดสอบระดับชาติ 
และแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพและปัจจัยต่าง ๆ น ามาเป็นฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนา โดยใช้หลักแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสถานศึกษา : 
Empowerment Approach Empowerment Evaluation ของ David Fetterman (1993) เป็นแนวคิดใน
การพัฒนาท่ีมุ่งหวังให้องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรสามารถช้ีน าตนเอง (Self – Directing) ท่ีจะช่วยให้องค์กร
เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ       
ขั้นท่ี 1 Taking Stock ขั้นท่ี 2 Setting Goal ขั้นท่ี 3 Developing Strategies and Implementing  และ
ขั้นท่ี 4 Documenting Progress มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานน ามาจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนด 
   
 

งำนบริหำรวิชำกำร 
    โรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์ 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
ข้อมูลพื้นฐำน 
 ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
    ท่ีต้ัง    เลขท่ี 141 หมู่ 3 ต าบลปากคลองบางปลากด  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
      จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10290  
       โทรศัพท์ 0-2425-8413    โทรสาร 0-2425-8413 
      Website  http://www.school.obec.go.th/prasamutjadee 
      สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
    เปิดสอนต้ังแต่ ระดับช้ันอนุบาล 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     มีเขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่  หมู่ท่ี 3  ต าบลปากคลองบางปลากด  และหมู่ท่ี 13   
                                       ต าบลในคลองบางปลากด 
 
ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
      นายเอกพงษ์  ตรีเนตร 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด   การศึกษามหาบัณฑิต 
 
ประวัติโรงเรียน 
   โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ เริ่มเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม พ .ศ. 2480 โดยใช้ 
ช่ือว่า “โรงเรียนประชาบาล ต าบลปากคลองบางปลากด (พระสมุทรเจดีย์)” โดยอาศัยศาลา พักร้อน (เก๋งจีน) 
ขององค์พระสมุทรเจดีย์เป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

เหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลง 
ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ 

พ.ศ.2485 - นางสาวเยี่ยม  เกษสุวรรณ  บริจาคเงินจ านวน 1,000 บาท  นายเจียม เมืองงามข า 
บริจาคเงินจ านวน 500 บาท  สมทบกับเงินราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ขนาด 
3 ห้องเรียน  ในท่ีดินขององค์พระสมุทรเจดีย์  เปิดใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อวันท่ี 24  
มิถุนายน พ.ศ. 2485 

พ.ศ. 2504 - ได้เปิดสอนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย  เป็นโรงเรียนตัวอย่างแห่งแรกของต าบล         
ปากคลองบางปลากด  และในปีนี้ นายประสงค์  ต้ังตรงจิตร  เจ้าของห้างขายยาตรา     
ใบโพธิ์  บริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท  สมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการ
สร้างอาคารเรียนแบบวันครูขนาด 5 ห้องเรียน และได้ท าพิธีเปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันท่ี 
29 ตุลาคม พ.ศ. 2504 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 008 จ านวน  4 ห้องเรียน  และ
สร้างโรงฝึกงานโดยใช้งบประมาณของทางราชการ 

พ.ศ. 2513 - ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 008  ต่ออีก 1 มุขกลาง และ
ห้องเรียนอีกจ านวน 4 ห้องเรียน และประชาชนได้บริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท 
สร้างทางเท้าคอนกรีตเช่ือมต่ออาคารเรียน 
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ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ 
พ.ศ. 2515 - สร้างบ้านพักครูจ านวน 1 หลัง จากเงินงบประมาณทางราชการ 
พ.ศ. 2516 - สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงจากงบประมาณของกองสลาก

และประชาชนสมทบ 
พ.ศ. 2517 - ประชาชนบริจาคโต๊ะ – เก้าอี้นั่งเดียว 30 ชุด และสร้างทางเท้าคอนกรีต 
พ.ศ. 2518 - ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จ านวน 4 ห้องเรียน จากงบประมาณ กสธ. และ สภา 

 ต าบลให้งบประมาณถมสนาม 
พ.ศ. 2519 - ขุดบ่อบาดาลจากเงินบ ารุงการศึกษาและต่อเติมโรงฝึกงานจากงบประมาณของสภาต าบล 
พ.ศ. 2521 - สร้างบ้านพักครูจ านวน 2 หลัง  และสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จากงบประมาณของ

ทางราชการ 
พ.ศ. 2522 - สร้างถังเก็บน้ าฝนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบกรมอนามัยจ านวน 3 ถัง จากงบประมาณ           

กรมอนามัย และจากประชาชน 
พ.ศ. 2523 - ซ่อมและเปล่ียนแปลงหลังคาท้ังหมดของอาคารวันครู (2504) เป็นกระเบื้องลอนคู่สีขาว

จากงบประมาณทางราชการ 
พ.ศ. 2524 - สร้างสนามบาสเกตบอลจากงบสภาต าบล พร้อมม้านั่งหินจ านวน 20 ตัว 
พ.ศ. 2526 - ต่อเติมอาคารเรียน 017 จากเดิม 2 ห้องเรียน เป็น 4 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2527 - เสริมพื้นช้ันล่างของอาคาร 017 สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 201  สร้าง

ส้วมแบบ สปช. ป.33/2526 ขนาด  4  ท่ีนั่ง และสร้างถังซีเมนต์แบบ ฝ.33 
พ.ศ. 2529 - ได้รับงบประมาณจาก ส.ส. เป็นครุภัณฑ์ห้องสมุดและหนังสือห้องสมุด สร้างส้วมแบบ          

สปช. 602/2526 จ านวน 1 หลัง 6 ท่ีนั่ง และสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 
205/2516 จ านวน 1 หลัง 

พ.ศ. 2530 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 9 ห้องเรียน แบบ 2/28 สร้างส้วมจ านวน 1 
หลัง 4 ท่ีนั่ง แบบ 601 / 2526 

พ.ศ. 2531 - ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง แบบ 603 / 29  จ านวน 4 ท่ีนั่ง 
พ.ศ. 2533 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 9 ห้องเรียน แบบ 2/28 ต่อเติมจากอาคาร

เดิมให้เต็มรูปแบบจ านวน 18 ห้องเรียน 
พ.ศ. 2534 - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 9 ห้องเรียน แบบ 2/28  จ านวน 1 หลัง 
พ.ศ. 2536 - รื้ออาคารแบบวันครู (2504) ซึ่งอยู่ด้านหน้าโรงเรียนไปก่อสร้างเป็นอาคารโรงอาหาร

ช่ัวคราว 
พ.ศ. 2538 - สร้างรั้วโรงเรียน โดยได้รับเงินบริจาคจากครอบครัวสวาทยานนท์ 
พ.ศ. 2540 - ท าเข่ือนดินด้านหลัง โดยได้รับเงินบริจาคจากครอบครัวสวาทยานนท์ 
พ.ศ. 2541 - นายสมพงษ์  ธีระมงคลกุล และครอบครัว   ได้บริจาคเงินสร้างเสาธง 

- พระครูสังฆรักษ์  ณัฐพงษ์  ขันติวโร และอาจารย์อุบล พลับนิ่ม  บริจาคเงินสร้าง
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน 2 องค์ คือ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร และพระพุทธรูป
ปางลีลา 

- พระครูสังฆรักษ์  ณัฐพงษ์  ขันติวโร และอาจารย์อุบล  พลับนิ่ม  เป็นประธานในการ
จัดหาผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อสร้างอาคารหอสมุดจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติ 72 
พรรษา รัชกาลท่ี 9 

พ.ศ. 2542 - ถมดินบริเวณด้านหลังโรงเรียนเพื่อท าแปลงเกษตรโดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน             
ผู้มีจิตศรัทธา 
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ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ 
พ.ศ. 2543 - ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสมทบสร้างอาคาร 2/28  จ านวน 15 ห้องเรียน  

งบประมาณ  6,306,425 บาท ( อาคารสวาทยานนท์ ) 
พ.ศ. 2545 - ได้รับงบประมาณและเงินบริจาคสมทบสร้างอาคารส าหรับจัดท าศูนย์การเรียนรู้การ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการจ านวน 10 ห้อง งบประมาณ 1,080,000 บาท 
พ.ศ. 2546 - ได้รับเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนประมาณ 2 ไร่ คิดเป็นเงิน 600,000 

บาท 
พ.ศ. 2547 - ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนในอาคารแบบ 2/28 จ านวน 11 ห้องเรียน เป็นเงิน 200,000 

บาท 
พ.ศ. 2548 - ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 9 ห้องเรียน  และปรับปรุง

ระบบเครื่องขยายเสียงและสัญญาณการเข้าเรียนเป็นเงิน 75,000  บาท 
พ.ศ. 2549 - ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 6  จ านวน  12  ห้องเรียน  เป็น

จ านวนเงิน 160,000 บาท 
พ.ศ. 2550 - สร้างส้วมนักเรียนแบบมาตรฐาน 6 ท่ีนั่ง 3 หลัง  และส้วมครู 1 หลัง 2 ท่ีนั่ง  โดยใช้

เงินรายได้สถานศึกษา  เป็นเงิน 1,390,000 บาท 
พ.ศ. 2551 - คุณสุทัศน์  โกมลโรจนาภรณ์  ได้บริจาคสร้างอาคารเรียน แบบ 105 / 28  จ านวน  

1 หลัง  เป็นเงิน 3,000,000 บาท  และโรงเรียนต่อเติมห้องประชุมโดยใช้เงินรายได้
สถานศึกษา และเงินอุดหนุน เป็นเงิน 1,200,000 บาท 

พ.ศ. 2552 - ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ก่อสร้างท่อระบายน้ าความยาว 350 เมตร  
และปรับปรุงผิวลานจอดรถหน้าอาคารส านักงาน เป็นเงิน 410,000 บาท 

- ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาไฟฟ้าพระนคร
ใต้ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียชีวภาพ ขนาด 10x12 เมตร พร้อมติดต้ังท่อสูบน้ าขนาด 8 
นิ้ว จ านวน 2 ท่อ  เป็นเงิน  600,000 บาท 

- คุณวิชัย  สวาทยานนท์  และครอบครัวบริจาคเงินสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ช้ันเดียว  
เป็นเงิน 13,950,000,000  บาท 

- สร้างห้องอาหารส าหรับครูด้วยเงินบริจาค ขนาด 6x8 เมตร เป็นจ านวนเงิน 
520,000  บาท 

พ.ศ. 2555 - ได้รับงบประมาณปรับปรุงสนาม  เป็นจ านวนเงิน 1,300,000  บาท 
- ได้รับงบประมาณส่ือ/ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยภาพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรปราการ  เป็นจ านวนเงิน 1,800,00 บาท 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารส านักงาน  ปรับปรุงพื้นท่ีห้องพักครูและจัดสร้าง

อาคารสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน 1,186,577 บาท โดยใช้งบการไฟฟ้า งบรายได้
สถานศึกษา เงินสวัสดิการ 

 พ.ศ. 2556 - 1 ตุลาคม นายณรงค์  ธีระกุล  ผู้อ านวยการได้เกษียณอายุราชการ นางนภาพร  
   สุรเนตร รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทร

เจดีย์ 
- 12 ธันวาคม นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชมนิมิตร ย้ายมาด ารง

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
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ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ 
พ.ศ. 2557 - มีนาคม  ได้รับงบประมาณจากเทศบาลพระสมุทรเจดีย์  จัดท าห้องเรียนอาเซียนเป็น

เงิน  231,000 บาท 
- มิถุนายน จัดซื้อเก้าอี้ (ไม้) นักเรียน จ านวน 100 ตัว  พร้อมปรับเปล่ียนหลอดไฟฟ้า

ภายในอาคารเรียนและห้องพิเศษโดยได้รับงบสนับสนุน 120,000 บาท จากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าพระนครใต้ 

- 12 ธันวาคม  ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารส านักงาน(ส้วมชั้นล่างอาคารและ
ห้องดีต าบล) โดยได้รับงบสนับสนุนจ านวน 500,000 บาท จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พ.ศ. 2558 - มกราคม  ได้รับงบจากสโมสรโรตารี่พระสมุทรเจดีย์ปรับปรุงหอสมุดโรงเรียน จัดซื้อ
หนังสือพร้อมโต๊ะอ่านหนงัสือ เก้าอี้ และพัดลม เป็นเงิน 258,010 

- มกราคม  ได้รับสนับสนุนปรับปรุงห้องศูนย์บูรณาการเด็กปฐมวัยและอบรมครูด้าน
การวิจัยในช้ันเรียน(งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการด าเนินการเอง) 

- 24 เมษายน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ( 2 หลัง) และ
อาคารประกอบงบประมาณ 1,912,300 บาท (งานถมทราย, งาน คสล, งานประตู 
– หน้าต่าง, งานทาสี, ซ่อมห้องน้ าพร้อมสุขภัณฑ์) 

- ได้รับงบสนับสนุนจากบริษัทไทยเคมีภัณฑ์ ปรับปรุงห้องน้ า อาคารหอสมุดจัตุรมุข
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 เป็นเงิน 248,000 บาท 

พ.ศ. 2559 - พฤษภาคม ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สมุทรปราการ  3  ก่อสร้าง
ส้วม   เป็นเงิน  480,000 บาท 

พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ์  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน ส่ิงก่อสร้าง เป็นเงิน  
3,898,100 บาท 

- เมษายน  ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  สมุทรปราการ  3  จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  384,700  บาท 

- พฤศจิกายน  ได้รับเงินจากคุณวิชัย  สวาทยานนท์ ปรับปรุงหลังคาหอประชุมสวาท
ยานนท์ จ านวนเงิน  480,000  บาท 

พ.ศ. 2561 - 1 ตุลาคม นางวรีวรรณ  สิงห์ทอง  ผู้อ านวยการได้เกษียณอายุราชการ นางกิ่งดาว 
เทือกขันตรี รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระ
สมุทรเจดีย์ 

- 25 ตุลาคม นายเอกพงษ์  ตรีเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ย้ายมา
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ปีการศึกษา 2562                            หน้า 5 
  

ข้อมูลนักเรียน  
 

ชั้นเรียน จ ำนวนนักเรียน (คน) หมำยเหตุ 
ช้ันอนุบาล 1 72 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
ช้ันอนุบาล 2 107  
ช้ันอนุบาล 3 120  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 133  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 147  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 126  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 126  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 154  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 154  

รวมทั้งสิ้น 1,139  
   

1) มีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม  52 คน 
2) มีนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ  30 คน 
3) มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   -  คน 
4) จ านวนนักเรียนต่อห้อง (เฉล่ีย) = 1139 =  1:34 คน 
5) สัดส่วนครู:นักเรียน = 43 = 1:26  คน 
6) จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)     -    คน 
7)  

ข้อมูลบุคลำกร 
 

ประเภทวุฒิ จ ำนวน (คน) หมำยเหตุ 
ข้ำรำชกำรครู 
วุฒิปริญญาเอก 1  
วุฒิปริญญาโท 8  
วุฒิปริญญาตรี 35  
วุฒิต่ ากว่าปริญญา -  
ลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่งครู 
วุฒิปริญญาโท -  
วุฒิปริญญาตรี 6  
รวมครูทั้งหมด 50  
พี่เล่ียงเด็กพิการ 2  
พี่เล้ียงอนุบาล 10  
พี่เล้ียงเด็ก ป.1 4  
ครูธุรการ (ปริญญาตรี) 1  
คนสวน 1  
ยาม 1  
แม่บ้าน 4  
นักการ 2  
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ค ำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ของโรงเรียน 
 จากการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการวางแผนจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการทุกขั้นตอน เริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน อันได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weakness) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) และได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ไว้ดังนี้ 
 

ค ำขวัญของโรงเรียน 

“เทิดคุณธรรม เลิศล้ าวิชาการ ผสานเทคโนโลยี รู้หน้าท่ีมีจิตอาสา” 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ผู้เรียนมีคุณภาพ โรงเรียนได้มาตรฐาน พัฒนาสู่สากล 

บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นวิถีพุทธ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด มีระเบียบ 
ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย 

 2. พัฒนาห้องเรียน ห้องพิเศษให้พร้อมบริการ อยู่ในสภาพดี ทันสมัย 

 3. จัดโครงการบริหารงานอย่างเป็นระบบ 

 4. มอบหมายงานและภาระงานตามโครงสร้างอย่างชัดเจน 

 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ในการร่วมพัฒนาชุมชน วัดและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 

 6. ประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรในการบริหารเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล 
ประเมินผลและการพัฒนาตนเองท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 

 8. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

 9. พัฒนาครูและบุคลากรในมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 10. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ก้าวทันการเปล่ียนแปลง
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 

 11. จัดท า / จัดหาส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมท่ีเหมาะสมและทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผล ประเมินผลและพัฒนางาน 

 12. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในทุกช้ันเรียน 

 13. ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

 14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สังคมและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

 15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 16. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 17. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภูมิใจในภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

 18. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

 19. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 
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 20. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 21 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 

 22. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง พึ่งตนเองและมบีุคลิกภาพท่ีดี 
 

เป้ำหมำย (Goal) 
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะชีวิตและอยู่กับสังคมโลกแห่งการเปล่ียนแปลงบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมี
ความสุขและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

Swot องค์กร 
 สังคมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่า 
ส่งผลกระทบจึงได้มีการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก โดยการหามาตรการ
ต่างๆ มาแก้ไขปัญหาเพื่อลดปัญหาเรื่องนี้ การส่ือสารมีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัว เทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติมาใช้โดยขาดวิจารณญาณและไม่
สนใจความเป็นไทย ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตและความคิดท่ีแตกต่างกันไป เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศชาติเป็นอย่างมาก การสร้างประชากรท่ีมีคุณภาพจะช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมี
ความมั่นคงทุกๆ ด้าน จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โดยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้
นักเรียนมีลักษณะเป็นคนดี คนเก่งและอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โดยให้โรงเรียนมีฐานะเป็นโรงเรียนนิติบุคคล สามารถบริหาร
อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจไปยังสถานศึกษาท้ัง 6 งาน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารท่ัวไป กิจการนักเรียน
และนโยบายและแผน มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีขวัญก าลังใจสูงขึ้น โรงเรียนอนุบาล
พระสมุทรเจดีย์ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารเป็นผู้น าใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลายงานหรือหลายโครงการ ท าให้ต้องมีการพัฒนางานทุกงานให้มีคุณภาพ ทาง
โรงเรียนจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน ได้แก่ โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) เพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนี้ 
 
สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน 
 จุดแข็ง (Strengths) 
 1. โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในรูปแบบของภาคี 4 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองหรือชุมชน มีการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน 
 2. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนท้ังจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนท่ีสวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศท่ีดี เอื้อต่อการเรียนรู้ มีห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
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 3. ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการท างานและมีจ านวนเพียงพอ ซึ่งบางส่วน
ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในระดับจังหวัดและท้องถิ่น งบประมาณท่ีได้รับนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงานต่างๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชน 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ในแต่ละกลุ่มสาระ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและมีกระบวนการคิด มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
 5. งบประมาณท่ีได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง 
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว มีปัญหาท้ังในด้านการเรียนและพฤติกรรม ครอบครัว 
 2. นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมด้านการจัดท าโครงงานเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบ ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 3. ควรส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนค่อนข้างเก่า ขาดผู้ช านาญการในการบ ารุงรักษา 
 

 โอกำส (Opportunity) 
 1. สภาพโรงเรียนเป็นชุมชนท่ีมีคนอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่เพื่อประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน  ซึ่ง
กระจายอยู่ท่ัวไปภายในพื้นท่ี ท้ังท่ีเป็นโรงงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จึงเป็นสังคมท่ีมีความหลากหลาย เป็น
ชุมชนกึ่งเมืองและกึ่งชนบท โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์จะอยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยาและโบราณสถานท่ี
ส าคัญคือ องค์พระสมุทรเจดีย์ บริเวณชุมชนท่ีใกล้เคียงโรงเรียนจึงมีประชาชนไม่หนาแน่น 
 2. โรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ เป็นโรงเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ี สุดในอ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จึงท าให้มีผู้ปกครองพานักเรียนเข้ามาเรียนเป็นจ านวนมาก ท าให้โรงเรียนมีโอกาสพัฒนาในด้านต่างๆ 
นอกจากนี้โรงงานและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือพร้อมท้ังให้การ
สนับสนุนแก่โรงเรียนโดยตลอด 
 3. โรงเรียนต้ังอยู่ในเขตเมือง การคมนาคมสะดวกและคล่องตัวในการรับ – ส่งบุตรหลาน มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4. ผู้น าชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้
ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี 
 5. มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน / ท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ประหยัดและอดออม 
 3. นักเรียนมีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคมได้ 
 4. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและอดทนต่อความยากล าบาก 
 5. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท างาน 
 7. นักเรียนรักความเป็นไทย ภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ บิดา – มารดา
และผู้มีพระคุณ 
 8. นักเรียนรู้จักดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ  
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์ 
 เพื่อให้การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง       
ตามพันธกิจ เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จึงได้ก าหนดกลยุทธ์
หรือมาตรการในแต่ละกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (Measures) เป้าหมาย (Targets) ในปี 2562
โครงการ (Project) และกิจการ (Activity) ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำองค์กร พัฒนำระบบงำน ประสำนร่วมกับชุมชน 
มาตรการที่ 1 จัดสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงแวดล้อมให้เช่ือมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
มาตรการที่ 2 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุ

เป้าหมายการศึกษา โดยจัดท าข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
มาตรการที่ 3  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
มาตรการที่ 4  ชุมชน ผู้ปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุนการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำนและมีจ ำนวนเพียงพอ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถและก้าวสู่ความเป้นครูมืออาชีพ  
มาตรการที่ 2  ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มาตรการที่ 3 จัดหาครูและบุคลากรให้มีจ านวนเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ กำรพัฒนำหลักสูตร พัฒนำสื่อกำรสอน อุปกรณ์และครุภัณฑ์ในองค์กรให้พร้อมบริกำร 
มาตรการที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบาย ก้าวทันการเปล่ียนแปลง เหมาะสมกับผู้เรียนและ

ท้องถิ่น 
มาตรการที่ 2 จัดท าจัดหาส่ือการสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสม ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มาตรการที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่คุณภำพผู้เรียน 
มาตรการที่ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สังคมและปฏิบัติตามระบบประชาธิปไตย 
มาตรการที่ 4  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
มาตรการที่ 5 กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัดแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า ภูมิใจในภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
มาตรการที่ 7  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
มาตรการที่ 8 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดและจัดกิจกรรมส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียน 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
มาตรการที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร 
มาตรการที่ 3 จัดกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียน 
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ลักษณะของกำรบริหำรงำน 
                การบริหารงานของโรงเรียนใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management : SMB) โรงเรียน
เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการในทุกด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ  งานบริหารงานบุคคล งาน
งบประมาณ งานบริหารท่ัวไป งานกิจการนักเรียน งานนโยบายและแผน ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน องค์กร บุคลากรในท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะของผู้แทนซึ่งมาจากส่วนต่างๆ ของสังคม และมีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม และการบริหารด้วยตนเอง ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบภาวะผู้น าแบบเกื้อหนุน มี
วิสัยทัศน์ กล้าตัดสินใจเช่ือมความสัมพันธ์กับชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการควบคุม ก ากับติดตาม 
นิเทศ ในการประเมิน ตรวจสอบ และรายงาน เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 
มาตรฐานด้านท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานด้านปัจจัย และตอบสนองต่อ
ความสามารถความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องตามสภาพความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น 
 
กำรบริหำรจัดกำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
 การด าเนินการเพื่อบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้นได้ด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมมุ่ง
ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  เตรียมความพร้อมเพื่อสู่โรงเรียนมาตรฐาน 
2.  เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 
3.  เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ผู้บริหาร  และผู้น าการเปล่ียนแปลง 
4.  พัฒนาสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
6.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 

 
        การบริหารจัดการ  การด าเนินงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และมี
ประสิทธิภาพนั้น  จ าเป็นต้องก าหนดกรอบการบริหารจัดการ  ดังนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม 
2. ก าหนดแผนพัฒนา และแผนกลยุทธ์ 
3. ก าหนดปัจจัยความส าเร็จ  ดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย / มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน  การประเมินตนเอง 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณภาพอย่างยั่งยืน 

 
ควำมพร้อมด้ำนคุณลักษณะของโรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์ 

1.   มีศักยภาพท่ีจะด าเนินการได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  มีบทบาทหลักการให้บริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น โดยยึดกรอบนโยบาย 

 ระดับชาติ 
3.  มีอิสระ ความคล่องตัว บริหารจัดการภายใต้กรอบนโยบายท่ีก าหนดด้วยตนเอง ครอบคลุม  

งานท้ัง  6 งาน  ได้แก่ 
3.1 งานบริหารวิชาการ 
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3.2 งานบริหารงบประมาณ 
3.3 งานบริหารงานบุคคล 
3.4 งานบริหารทั่วไป 
3.5 งานกิจการนักเรียน 
3.6 งานนโยบายและแผนงาน 

4. มีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล และผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย 
4.1 คณะกรรมการสถานศึกษา 
4.2 เครือข่ายผู้ปกครอง 
4.3 ชุมชน 
4.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.5 ศิษย์เก่า 

 
นโยบำยของโรงเรียนอนบุำลพระสมุทรเจดีย์ 

1. ด าเนินงานตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
2. ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของชุมชน ท่ีมีความพร้อมในการบริการทางการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ 
3. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะการส่ือสาร 

ทักษะการคิด ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
5. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
7. ส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ศาสตร์พระราชา ค่านิยม 12 ประการ พระบรมราโชบาย  
    รัชกาลท่ี 10 ทางการศึกษา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สนับสนุนการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณลักษณะตามศตวรรษที่ 21 (3R8C) 
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนตามธรรมเนียมประเพณีไทยท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
10. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ รักความก้าวหน้า เป็นแบบอย่างท่ีดี 
11. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร

อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
   12. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของชุมชนท่ีมีความพร้อมในการบริการทาง 
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ส่วนที่ 2 
แนวคิดและแนวทำงพัฒนำ 

 
แนวคิดในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
  แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาสถานศึกษา : Empowerment 
Approach Empowerment Evaluation ของ David Fetterman (1993) เป็นแนวคิดในการพัฒนาท่ี
มุ่งหวังให้องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรสามารถช้ีน าตนเอง (Self – Directing) ท่ีจะช่วยให้องค์กรเกิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  
 
  ขัน้ที่ 1 Taking Stock ตรวจสอบสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการประเมิน
คุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่า โรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เช่น พิจารณาจากผลการสอบ        
RT, NT, ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของ สพฐ. , O–NET ผลการประเมินของ สมศ.  
  ขัน้ที่ 2 Setting Goal ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ เช่น ก าหนดว่าภายในปีการศึกษา 2562 เรา
จะต้อง  
  1) ปรากฏผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศ 

2) รายวิชาร้อยละ 75 มีคุณภาพระดับดีมาก 
3) ผลการทดสอบ RT, NT, ข้อสอบมาตรฐานปลายปี ของ สพฐ. , O–NET จะต้องเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
ขัน้ที่ 3 Developing Strategies and Implementing พัฒนากลยุทธ์ แล้วน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

ตัวอย่างเช่น  
  1) ขับเคล่ือนแนวคิดห้องเรียนคุณภาพ หรือ ประสานคุณภาพรายวิชา ครูทุกคนทุกรายวิชาต้องต้ังเป้า
คุณภาพและด าเนินการยกระดับคุณภาพให้ได้  
  2) บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเน้นการขับเคล่ือนเชิงทฤษฎี อย่างเป็นระบบตามกรอบหลักวิชา  
  ขัน้ท่ี 4 Documenting Progress ประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าของงาน
ตามเป้าหมาย 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละรำยวิชำในระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษำปีที่ 1 – 6   ปีกำรศึกษำ  2561 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละชั้น 147 126 127 150 154 152 855 

  จ ำนวนนักเรียนที่ได้เกรด 3  ขึ้นไป 
 

  

วิชำ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ร้อยละ 

ภาษาไทย 126 103 98 124 116 129 696 81.40 

คณิตศาสตร ์ 126 103 93 89 91 104 606 70.88 

วิทยาศาสตร์ 138 115 98 96 116 151 714 83.51 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 135 106 121 128 108 121 719 84.09 

ประวัติศาสตร์ 138 104 119 125 124 111 721 84.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 142 122 109 149 150 131 803 93.92 

ศิลปะ 140 106 114 112 112 94 678 79.30 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 137 114 112 134 134 139 770 90.06 

ภาษาอังกฤษ 130 110 66 135 115 123 679 79.42 

หน้าท่ีพลเมือง 141 126 69 149 151 151 787 92.05 
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ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test:  RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับ/สมรรถนะ อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เร่ือง ค่ำเฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 65.33 74.90 70.12 

คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 64.26* 71.78* 68.02* 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 69.27 72.71* 70.99 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ท้ังหมด 65.74 71.20* 68.47* 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 66.16 71.27* 68.72* 

*หมำยเหตุ สมรรถนะอ่านออกเสียง คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 
  สมรรถนะอ่านรู้เร่ือง คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ. 
         และระดับประเทศ 
  ค่าเฉลี่ย คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 

เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test:  RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561  

 

สมรรถนะ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
เปรียบเทียบป ี
60 กับ 61 

อ่านออกเสียง 76.40 76.91 65.33 -11.58 

อ่านรู้เรื่อง 77.05 73.28 74.90 +1.62* 

คะแนนเฉล่ีย 76.72 75.10 70.12 -4.98 

*หมำยเหตุ สมรรถนะการอ่านรู้เร่ือง ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+1.62) 
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ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 73.46 67.64 80.12 75.30 74.13 

คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 59.75* 53.89* 55.96* 57.66* 56.82* 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 
  รายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที ่
รายวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที ่
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน มีคะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 

 
 
 

เปรียบเทียบผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561  

 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
เปรียบเทียบป ี
60 กับ 61 

ภาษาไทย 66.23 59.88 73.46 +13.58* 

คณิตศาสตร์  - 67.64  

วิทยาศาสตร์  - 80.12  

ภาษาอังกฤษ  - 75.30  

คะแนนเฉล่ีย  - 74.13  

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+13.58) 
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ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test:  NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับ/ด้ำน ภำษำ ค ำนวณ เหตุผล 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 51.38 45.55 48.57 

คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 53.63 45.61 49.59 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 57.15 48.87 52.59 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ท้ังหมด 52.73 47.89 47.57* 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 53.18 47.19 58.07* 

*หมำยเหตุ ด้านเหตุผล คะแนนสูงกว่า ระดับสังกัด สพฐ. และ ระดับประเทศ 
 
 
 
เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test:  NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 
 

ควำมสำมำรถ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
เปรียบเทียบป ี
60 กับ 61 

ด้านภาษา 46.06 46.34 51.38 +5.04* 

ด้านค านวณ 25.32 24.85 45.55 +20.70* 

ด้านเหตุผล 46.72 38.10 48.57 +10.47* 

คะแนนเฉล่ีย 39.37 36.43 48.50 +12.07* 

*หมำยเหตุ ด้านภาษา ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+5.04) 
  ด้านค านวณ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+20.70) 

ด้านเหตุผล ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+10.47) 
คะแนนเฉลี่ยรวมปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+12.07) 
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ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 58.33 40.97 38.24 52.29 47.46 

คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 56.39* 43.11 39.53 37.65* 44.17* 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 
รายวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที ่
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน มีคะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที ่

 
 
 

เปรียบเทียบผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561  

 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
เปรียบเทียบป ี
60 กับ 61 

ภาษาไทย 46.25 54.73 58.33 +3.60* 

คณิตศาสตร์ 41.84 35.44 40.97 +5.53* 

วิทยาศาสตร์ 44.49 37.44 38.24 +0.80* 

ภาษาอังกฤษ - - 52.29 - 

คะแนนเฉล่ีย 44.19 42.53 47.46 +4.93* 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+3.60) 
  รายวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+5.53) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+0.80) 
คะแนนเฉลี่ยรวมปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+4.93) 
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ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2561 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 69.09 64.74 51.43 60.41 44.15 

คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 56.02* 36.15* 43.46* 38.83* 43.62* 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที ่
รายวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที ่
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน มีคะแนนสูงกว่า ระดับเขตพื้นที่ 

 
 
 

เปรียบเทียบผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนด้วยข้อสอบมำตรฐำนปลำยป ี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2559 – 2561  

 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปีกำรศึกษำ 

2560 
ปีกำรศึกษำ 

2561 
เปรียบเทียบป ี
60 กับ 61 

ภาษาไทย 46.69 46.69 69.09 +22.40* 

คณิตศาสตร์ 32.77 32.77 64.74 +31.97* 

วิทยาศาสตร์ 42.47 42.47 51.43 +8.96* 

ภาษาอังกฤษ - - 60.41 - 

คะแนนเฉล่ีย 40.64 53.94 61.41 +7.47* 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+22.40) 
  รายวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+31.97) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+8.96) 
คะแนนเฉลี่ยรวมปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+7.47) 
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O–NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 55.03 35.31 37.40 34.03 

 

คะแนนเฉล่ียของเขตพื้นท่ี 55.59 35.85 39.00 35.93 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 58.58 39.81 41.25 43.94 

 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ. ท้ังหมด 54.61* 35.65 38.83 35.47 

 

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย คะแนนสูงกว่า ระดับสังกัด สพฐ. 
 

เปรียบเทียบภำพรวมผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
      ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2559 - 2561 

 

รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2559 
ปกีำรศึกษำ 

2560 
ปกีำรศึกษำ 

2561 
เปรียบเทียบป ี
60 กับ 61 

ภาษาไทย 52.47 44.81 55.03 +10.22* 

คณิตศาสตร์ 36.67 33.83 35.31 +1.48* 

วิทยาศาสตร์ 40.34 36.05 37.40 +1.35* 

สังคมศึกษาฯ 44.75 - - - 

ภาษาอังกฤษ 29.25 31.88 34.03 +2.15* 

คะแนนเฉล่ีย 40.69 36.64 40.44 +3.80* 

*หมำยเหตุ รายวิชาภาษาไทย ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+10.22) 
  รายวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+1.48) 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+1.35) 
รายวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+2.15) 
คะแนนเฉลี่ยรวมปี 2561 คะแนนสูงกว่าปี 2560 (+3.80) 
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สรุปประเด็นปัญหำและก ำหนดแนวทำงแก้ไข 

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไข 
๑. นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะพื้นฐานการจดจ า
พยัญชนะและสระ 

ฝึกทักษะการอ่าน เขียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ
การอ่าน เขียน 

๒. นักเรียนขาดทักษะการอ่าน เขียนประสมค า ใช้ส่ือการสอนในการอ่าน เขียนและสอนซ่อมเสริม 
๓. นักเรียนขาดทักษะการจับใจความท่ีส าคัญจาก
ข้อความท่ีก าหนดให้ 

ท าแบบฝึกการอ่านจับใจความ 

๔ นักเรียนขาดนิสัยรักการอ่าน 
 

จัดมุมส่งเสริมการอ่าน ใช้พื้นท่ีท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน ์

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 

 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไข 
1. นักเรียนขาดทักษะการอ่าน - การเขียน 1. ครูประจ าช้ันคัดกรองความรู้พื้นฐานของนักเรียน

และเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ครูในสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ร่วมกันปูพื้นฐาน 
ทบทวนความรู้เดิม 

2. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบข้อสอบ
กลางของ สพฐ. 

1. คัดเลือกข้อสอบเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
2. พื้นฐานฝึกให้นักเรียนท าข้อสอบการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ ข้อสอบกลาง 

3. นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวท่ีไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ทราบปัญหา 
และความต้องการท่ีแท้จริง 
3. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ติดตามเอกสาร 
และดูแลกิจกรรมการเรียนของนักเรียน 

4. นักเรียนขาดความเข้าใจความหมายของค า  จับ
ใจความส าคัญของเรื่องท่ีอ่านไม่ได้ 

1. ครูท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
2. ครูท าส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไข 
1. นักเรียนอ่านไม่คล่อง 1. ครูประจ าช้ันคัดกรองความรู้พื้นฐานของนักเรียน

และส่งข้อมูลให้ครูประจ าวิชา 
2. ครูประจ าช้ัน และครูประจ าวิชาร่วมกันแบ่งบัญชี
ค าพื้นฐานให้นักเรียนฝึกอ่านและเขียน 

2. นักเรียนขาดทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 1. ครูสร้างแบบฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

3. นักเรียนท างานไม่เสร็จตรงตามเวลาท่ีก าหนด 1. จับเวลาในการท างาน  เพื่อฝึกให้นักเรียนท างาน
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
2. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองสอนเรื่องการอ่าน
ออกเสียงทุกวัน  โดยให้ผู้ปกครองเซ็นต์ช่ือก ากับหลัง
การอ่าน 

4. นักเรียนอ่านจับใจความและสรุปเนื้อหาไม่ได้ 1. ครูท าแบบฝึกหัดการอ่านจับใจความ 
5. นักเรียนไม่กล้าแสดงออกและการน าเสนอหน้า 
ช้ันเรียน 

1. ครูจัดกิจกรรม “เวทีคนเก่ง” 

6. นักเรียนมีผลคะแนนการสอบ NT ต่ ากว่า
ระดับชาติ 

1. ครูสอนซ่อมเสริมในช่ัวโมงยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยมีการทดสอบเสมือนจริง 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไข 

1. นักเรียนขาดอ่านและเขียนไม่คล่องตามระดับท่ี
ควรจะเป็น 

1. ครูประจ าช้ันคัดกรองความรู้พื้นฐานของนักเรียน
และส่งข้อมูลให้ครูประจ าวิชา 

2. ครูประจ าช้ัน และครูผู้สอนประจ าวิชาร่วมกันปู
พื้นฐานความรู้ใหม่ให้นักเรียน 

2. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 1. ครูประจ าช้ันและครูผู้สอนประจ าวิชาให้แรงเสริม
ท้ังบวกและลบ 

3. นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่
ในครอบครัวท่ีไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

2. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ทราบปัญหา 
และความต้องการท่ีแท้จริง 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไข 
1. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเวลาเรียน  1. ครูประจ าชั้นส ารวจรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง 

และคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้มอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยง
บกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประสานงานกับผู้ปกครองและเพ่ือร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ไขพฤติกรรม 

2. ส่งเสริมให้ครูท ากจิกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
2. นักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง 1. ครูทดสอบความสามารถในการอ่านเขียน  

2. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เน้นการฝึกอ่านส าหรับ
นักเรียนที่มีปัญหา  

3. ครูสร้างหรือจัดหาแบบฝึกอ่านเพ่ือแก้ไขปัญหานักเรียนที่
มีบกพร่องด้านการอ่าน เขียน 

4. นักเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานการคิดค านวณ 1. ครูทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ  
2. ครูน าผลทีได้มาวิเคราะห์เพ่ือจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์
5. นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู ้ 1. ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้น่าสนใจ โดยใช้เกมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  
3. จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
4. จัดกิจกรรมสง่เสริมทักษะการอ่าน การคิดค านวณ จัดท า

ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้ในอาคารเรียน 
5. เสริมแรงโดยการยกย่องชมเชย หรือให้รางวัล 

6. นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 1. จัดกิจกรรมบรูณาการการเรียนรู้ โดยใช้แนวทางStem 
ศึกษา เพ่ือฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง และ
แก้ปัญหา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาอื่นๆต่อไป 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กระบวนการกลุ่ม  
เช่นกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 

7. นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 1. ครูจัดกิจกรรมสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ และเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ   

2.  จัดกิจกรรม  word focus ค าส าคัญของแต่ละระดับชั้น 

กิจกรรม English for Today  
3. ครูจัดท าแบบฝึกทักษะเพ่ิมเติม 
4. ครูจัดท าสื่อการเรียนรู้ทีช่่วยให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์

ได้มากข้ึน  
8. ผลการทดสอบด้วยข้อสอบปลายปียังต่ ากว่าระดับประเทศ 1. ครูจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

2. ครูสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน 
3. ครูสอนเพ่ิมเติม ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ในแต่ละวิชา 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 
 

ประเด็นปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไข 
1. นักเรียนขาดความรู้พื้นฐานในระดับช้ันเดิม 1. ครูประจ าช้ันคัดกรองความรู้พื้นฐานของนักเรียน

และส่งข้อมูลให้ครูประจ าวิชา 
2. ครูประจ าช้ัน และครูประจ าวิชาร่วมกันปูพื้น
ฐานความรู้ใหม่ให้นักเรียน 

2. นักเรียนขาดทักษะในการท าแบบทดสอบของ 
สทศ. 

1. ฝึกนักเรียนท าข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. 
2. คัดกรองข้อสอบตามตัวชี้วัดของ สทศ. และตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดกลุ่มสาระ 

3. นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ใน
ครอบครัวท่ีไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

1. ครูร่วมกันวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ทราบปัญหา 
และความต้องการท่ีแท้จริง 
3. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ติดตามเอกสาร 
และดูแลกิจกรรมการเรียนของนักเรียน 

4. นักเรียนขาดความเข้าใจในบทเรียน  จับประเด็น  
และสรุปเนื้อหาไม่ได้ 

1. ครูท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 
2. ครูท าส่ือเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

5. นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 1. ครูแจ้งผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ให้ 
นักเรียนทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง 

6. นักเรียนขาดทักษะการสืบค้นแสวงหาความรู้ และ
ความกล้าแสดงออกในการน าเสนอ 

1. ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบค้นและความกล้า
แสดงออก “กิจกรรมกล้าเล่า  กล้าบอก” 
2. ครูให้นักเรียนเล่าเรื่องตามหัวข้อท่ีก าหนด 
3. ผู้เรียนประเมินผลตามสภาพจริง 

7. นักเรียนมีผลคะแนนการสอบ O-NET ต่ ากว่า
ระดับชาติ 

1. ครูสอนซ่อมเสริมในเวลา 16.00 - 16.30 น.  

2. ครูจัดท าเอกสารยกระดับวิชาท่ีใช้ในการสอบ    
O-NET ได้แก่ ภาษาไทย   คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
และภาษาอังกฤษ 
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ส่วนที่ 3 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนอย่ำงมีคุณภำพ 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
  ๑. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๒. น าค าพื้นฐานระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน เขียน 
  ๓. น าแนวข้อสอบของส านักทดสอบการอ่าน เขียน มาใช้ในการฝึกกิจกรรมชวนคิดพิชิตข้อสอบ 
  ๔ จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามก าหนดวันและเวลาท่ีชัดเจน 
  ๕. ประเมินผลเพื่อวัดความก้าวหน้า ครั้งท่ี ๑ เดือน สิงหาคม โดยใช้แบบบันทึกความก้าวหน้าการอ่าน 
เขียนค าพื้นฐาน 
  ๖. ครูระดับสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ จัดกิจกรรมเชิงบวก เด็กดีติดดาว 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 

   
ช่วงเวลำ กิจกรรม 

๑๕ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑. วิเคราะห์ผู้เรียน 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒. ประชุมวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๓. ประชุมจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยคณะครูสายช้ันประถมศึกษาปีท่ี
๑ ทุกคน 

มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 

๔. ช่วงเวลา ๐๗.๒๐ – ๐๗.๔๐ น. กิจกรรมชวนนอ้งน้อยฝึกอ่านค า 
ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. กิจกรรมทบทวนความจ าค าพื้นฐาน 
ช่วงเวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมคณิต คิดเพลิน 
๕. ประเมินผลวัดความก้าวหน้าการอ่าน เขียน ครั้งท่ี ๑ 

พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๒ ๖. ช่วงเวลา ๐๗.๒๐ – ๐๗.๔๐ น. กิจกรรมชวนนอ้งน้อยฝึกอ่านค า 
ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. กิจกรรมทบทวนความจ าค าพื้นฐาน 
ช่วงเวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมคณิต คิดเพลิน 

มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๗. ช่วงเวลา ๐๗.๒๐ – ๐๗.๔๐ น. กิจกรรมชวนคิดพิชิตข้อความ 
ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. กิจกรรมทบทวนความจ าค าพื้นฐาน 
ช่วงเวลา ๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมบทร้องท านองบทอาขยาน ขับขาน
สูตรคูณ 

มีนาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมเชิงบวกเด็กดีติดดาว 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
 

  1. จัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมท่ีก าหนด  

2. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดแล้ว ให้ครูผู้สอนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร 
การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนท่ีตกหล่น  
  3. วางแผนการสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด เน้นการอ่าน  การ
เขียน และการคิดวิเคราะห์เป็นส าคัญ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ข้อสอบกลางของ สพฐ. ปี
การศึกษา 2562 

4. น าแบบทดสอบการอ่าน  เขียน คิดวิเคราะห์ในปีท่ีผ่านมา ไปใช้ทดสอบนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางใน
การวัดความรู้และเตรียมพร้อมติวเข้มส าหรับการทดสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ปีการศึกษา 2562  
  5. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามแนวข้อสอบกลางของ สพฐ.  ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ก าหนดกิจกรรมและวันเวลาให้ชัดเจน 
  6. น าแนวข้อสอบกลางของสพฐ. ท่ีได้รวบรวมหรือสร้างขึ้น ไปใช้ในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ในช้ันเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การเขียนค าตอบ)  
  7. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้ชัดเจน (ก าหนดวันท่ีและกิจกรรมท่ีต้องท า)  
  8. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบกลางของ สพฐ. ไปใช้ โดยการน าข้อสอบกลางของสพฐ. ไปใช้ในช้ัน
เรียน ติดตามผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา  
  9. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง โดยการ
ทดสอบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ  
 10. จัดสอบข้อสอบกลางเสมือนการสอบจริง  
  11. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (ช่ืนชม ให้รางวัล) สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ท าสมาธิก่อนเวลา
สอบ  
 12. ประชาสัมพันธ์นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน เพื่อกระตุ้นนักเรียน 

13. ครูประจ าช้ันประกาศผลการสอบข้อสอบกลางและช่ืนชมนักเรียนท่ีมีผลการสอบในระดับท่ีดีขึน้ 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 

 
ช่วงเวลำ กิจกรรม 

15 – 31 พฤษภาคม 2562 1. คัดกรองนักเรียน สังเกตพฤติกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูล 
27 พฤษภาคม 2562 2. ประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.2 

    ปีการศึกษา 2562 
31 พฤษภาคม 2562 3. ประชุมจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.2 

    ปีการศึกษา 2562 
4 มิถุนายน – 30 กันยายน 
2562 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม  2562 

4. ช่วงเวลา 07.00 – 07.45 น. จัด “กิจกรรมชวนคุณหนูอ่านให้ครูฟัง” 
    ช่วงเวลา 11.45 – 12.15 น. จัด “กิจกรรมชวนคุณหนูอ่านให้ครูฟัง 
    ช่ัวโมงยกระดับ  
       - เขียนตามค าบอก 
       - เขียนเรื่องจากภาพ 
       - คิดเลขเร็ว 
       - ท าแบบทดสอบข้อสอบกลาง 
5. ทดสอบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ  

พฤศจิกายน  2562 6. ครูผู้สอนสรุปผลการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาค
เรียนท่ี 1 เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในครั้งต่อไป 

พฤศจิกายน – มกราคม 2563 7. ครูผู้สอนท าการสอนครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดในช่ัวโมงยกระดับ 
8. ท าแบบทดสอบข้อสอบกลาง เสมือนการสอบจริง 

กุมภาพันธ์ 2563  9. นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน เพื่อกระตุ้นนักเรียน 
มีนาคม 2563 10. ครูประจ าช้ันประกาศผลการสอบข้อสอบกลางและช่ืนชมนักเรียนท่ีมีผล

การสอบในระดับดีขึ้นไป 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 

  ๑. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
 ๒.  สร้างแบบฝึก  เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับดี ถึงดีมาก 
 ๓.  สร้างแบบฝึก  เพื่อส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในระดับพอใช้  ถึงปรับปรุง 
 ๔.  พัฒนาสมองด้วยเกมส์ในเวลาว่าง  เช่น  หมากฮอส  เรียงแก้วสแต็ค  เป็นต้น 
 ๕.  จัดมุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน 
 ๖.  จัดป้ายประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานนักเรียน 
 ๗.  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน  ให้สะดวกสบายเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๘.  การสอนโดยโครงงาน 
 ๙.  พาเพลินนอกช้ันเรียน 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

 
ช่วงเวลำ กิจกรรม 

15 – 22 พฤษภาคม 2562 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบ NT 
    ปีการศึกษา 2561 

23 พฤษภาคม 2562 2. ประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 
    ปีการศึกษา 2562 

27 พฤษภาคม 2562 3. ประชุมจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.3 
    ปีการศึกษา 2562 
4. ครูผู้สอนแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. ครูประจ าช้ันร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์นักเรียน 
    เป็นรายบุคคล 

มิถุนายน – กันยายน 2562 6. ช่วงเวลา 08.15 – 08.25 น. จัด “กิจกรรมวางทุกงาน  อ่านทุกคน” 
    ช่วงเวลา 08.30 – 08.40 น. จัด “กิจกรรมแบบฝึกทักษะ” 
    ช่วงเวลา 12.00 – 12.15 น. จัด “กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
    การแสดงประกอบท่าทาง” 
    ช่วงเวลา 15.50 – 16.00 น. จัด “กิจกรรมทบทวนความรู้” 
       -  ท่องสูตรคูณ 
       -  ท่องอาขยาน 
       -  อ่านค าพื้นฐาน  ภาษาไทยระดับช้ัน ป.3 

ตุลาคม – มกราคม 2563 7.   จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ 
      การคุมสอบ เวลาสอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของปีท่ีผ่านมา 
      บันทึกผลการสอบ ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุง 
      แก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

กุมภาพันธ์ 2563  8. นักเรียนน าเสนอโครงงานท่ีจัดท าในกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ” 
มีนาคม 2563 9. โรงเรียนให้รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูงหรือ 

    มีความก้าวหน้าสูง 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
  1. ประชุมครูในสายช้ันเพื่อร่วมกันจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4  
  2. ก าหนดให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้วิเคราะห์หลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง 
  3. คัดกรองนักเรียนแต่ละห้องท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เร็ว 
  4. วางแผนการสอนเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง  ๆ 
  5. จัดหาค าพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้อ่าน  ท่องและคัดค าพร้อมบอก
ความหมาย 
  6. จัดท าป้ายนิเทศบริเวณอาคาร ป. 4 โดยน าค าศัพท์ท่ีนักเรียนได้เรียนไปติดไว้ให้นักเรียนได้อ่าน
ทวน อ่านซ้ าบ่อย ๆ 
  7. ส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้โดยได้รับการคัดกรองให้มาอ่านหนังสือกับครูในเวลา
ว่างหรือพักกลางวัน และให้เพื่อนท่ีอ่านได้ช่วยเพื่อน (เด็กพิเศษ) 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 

 
ช่วงเวลำ กิจกรรม 

20 – 24 พฤษภาคม 2562 - คัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน การ
คิดค านวณ 

27 พฤษภาคม 2562 - ประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.4 
           ปีการศึกษา 2562 

28 พฤษภาคม 2562 - ประชุมจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.4 
           ปีการศึกษา 2562 

- ครูประจ าช้ันวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

มิถุนายน – กันยายน 2562 - ด าเนินตามกิจกรรมท่ีได้ประชุม เช่น ฝึกอ่าน เขียนและคิดเลขเร็วโดย
ใช้แบบฝึกท่ีได้จัดเตรียมไว้ 

10 ตุลาคม  2562 - ประเมินผลจากการสอบภาคเรียนท่ี  1 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
  1. ประชุมครูในสายช้ันเพื่อร่วมกันจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5  
  2. ก าหนดให้ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาได้วิเคราะห์หลักสูตร และหน่วยการเรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง 
  3. คัดกรองนักเรียนแต่ละห้องท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลข
เร็ว 
  4. วางแผนการสอนเสริมส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง  ๆ 
  5. ส าหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้โดยได้รับการคัดกรองให้มาอ่านหนังสือกับครูในเวลา
ว่างหรือพักกลางวัน และให้เพื่อนท่ีอ่านได้ช่วยเพื่อน (เด็กพิเศษ) 
 

ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

ตำมแนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  
 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

พฤษภาคม 2562 1. ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
พฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2562 2. ประชุมวางแผนหาแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4. คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

5. ครูทดสอบความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ อ่านได้ เขียนคล่อง 

6. ครูทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ 
มิถุนายน 2562- กันยายน 2562 7. ครูสร้างหรือจัดท าแบบฝึก 

- แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ การคิดค านวณ 

- แบบฝึกการอ่านได้-เขียนคล่อง 

- งานท่องสรุปเน้ือหาวิชา (Concept ทบทวนวันละนิด พิชิตทุกโจทย์ปัญหา) 
8. ครูจัดท าสื่อการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
9. ครูเลือกใช้กจิกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการปฏิบัติ (active Learning )  
10. กิจกรรมพิเศษประจ าสัปดาห์ นักเรียนฝึกอ่านหรือ ตอบปัญหาประจ าสัปดาห์ 

- Word Bank English 
- กิจกรรม เกม 24 คณิตศาสตร ์

- กิจกรรม คณิตหรรษา 

- กิจกรรมวิทย์เพ่ิมเสริมความรู ้
11. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ การเรียนรูโ้ดยใช้แนวทาง stem ศึกษา  

 
ตุลาคม 2562 -มกราคม 2563 12. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ติวเสริมเพ่ิมความรู้ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

กุมภาพันธ์ 13. นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบจากตัวอย่างข้อสอบมาตรฐานกลาง 
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นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
  ๑. จัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้ครอบคลุม
ทุกกิจกรรมท่ีก าหนด  

๒. เมื่อวางแผนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดแล้ว ให้ครูผู้สอนตรวจสอบการวิเคราะห์หลักสูตร 
การก าหนดหน่วยการเรียนรู้ว่าครอบคลุมหรือไม่ หากไม่ครอบคลุมให้สอนเพิ่มในส่วนท่ีตกหล่น  
  ๓. วางแผนการสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ให้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่นักเรียนท าการสอบ O-NET ภายในวันท่ี ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕63 

๔. น าคลังค าศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิชาอื่น ๆ ท่ีมีความจ าเป็น ซึ่งเป็นคลังค าศัพท์ท่ีใช้เป็น
กรอบในการสร้างข้อสอบ O-NET ของ สทศ. ไปใช้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
ครบทุกค า (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้อ่านออก และบอกความหมายได้ โดยสอน ให้นักเรียนจ าให้ได้มากท่ีสุด
ตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน) 
  ๕. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตามแนวข้อสอบของ สทศ. ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ก าหนดกิจกรรมและวันเวลาให้ชัดเจน 
  6. น าแนวข้อสอบ O-NET ท่ีได้รวบรวมหรือสร้างขึ้น ไปใช้ในกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ในช้ันเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การท าข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/
กระดาษค าตอบ/การระบายค าตอบ)  
  7. ผู้บริหารก าหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ให้ชัดเจน (ก าหนดวันท่ีและกิจกรรมท่ีต้องท า)  
  8. ผู้บริหารติดตามการน าข้อสอบ O-NET ไปใช้ โดยการน าข้อสอบ O-NET ไปใช้ในช้ันเรียน ติดตาม
ผลการท างานของครูผู้รับผิดชอบทุกระยะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ด าเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ทันเวลา  
  9. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ให้ต่อเนื่องก่อนถึงวันสอบจริง โดยการ
ทดสอบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (O-NET สอบประมาณเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕63 )  
  ๑0. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การคุมสอบ เวลา
สอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของปีท่ีผ่านมา บันทึกผลการสอบ ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง  
  ๑1. จัดกิจกรรมเสริมแรงทางบวก (จัดอาหารว่างน้ าหวาน ขนมช่วงพักสอบ) สร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย ท าสมาธิก่อนเวลาสอบ  

๑2. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ O-NET ทุกสัปดาห์  
 13. ประชาสัมพันธ์นับเวลาถอยหลัง Count Down ทุกวัน เพื่อกระตุ้นนักเรียน 

๑4. โรงเรียนให้รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูงหรือมีความก้าวหน้าสูง 
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ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
ตำมแผนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 
ช่วงเวลำ กิจกรรม 

15 – 22 พฤษภาคม 2562 1. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบ O-NET 
    ปีการศึกษา 2561 

23 พฤษภาคม 2562 2. ประชุมวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
    ปีการศึกษา 2562 

27 พฤษภาคม 2562 3. ประชุมจัดท าแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
    ปีการศึกษา 2562 
4. ครูผู้สอนแบ่งหน้าท่ีการปฏิบัติงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. ครูประจ าช้ันร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิเคราะห์นักเรียน 
    เป็นรายบุคคล 

มิถุนายน – กันยายน 2562 6. ช่วงเวลา 06.50 – 07.50 น. จัด “กิจกรรมรู้หน้าท่ีลูกเจดีย์” 
    ช่วงเวลา 12.00 – 12.15 น. จัด “กิจกรรมรู้หน้าท่ีลูกเจดีย์” 
    ช่วงเวลา 16.00 – 16.10 น. จัด “กิจกรรมกล้าเล่า  กล้าบอก” 
    ช่วงเวลา 16.10 – 16.30 น. จัด “กิจกรรมทบทวนความรู้” 
       - คลังศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
       - สรุปใจความส าคัญ (ภาษาไทย) 
       - เขียนเรื่องจากภาพ (ภาษาไทย) 
       - วิทยาศาสตร์น่ารู้ 
       - ตลุยโจทย์โลกคณิต 

ตุลาคม 2562 7. ทดสอบแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ 
ตุลาคม – มกราคม 2563 8. ช่วงเวลา 07.30 – 11.30 น. จัด “กิจกรรมยกระดับฯ” ในห้องบัวชมพู 

    ช่วงเวลา 12.30 – 16.00 น. จัดการเรียนการสอนตามปกติโดยเน้นท่ี 
    กลุ่มวิชาหลัก 

20 มกราคม 2563 9. ครูผู้สอนท าการสอนครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาใน O-NET 
27 มกราคม 2563 
 

10. จัดสอบเสมือนจริง (ในโรงเรียนของตนเอง) โดยใช้ข้อสอบ กระดาษค าตอบ 
      การคุมสอบ เวลาสอบเสมือนจริงทุกประการ โดยใช้ข้อสอบของปีท่ีผ่านมา 
      บันทึกผลการสอบ ตรวจค าตอบ และวิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อปรับปรุง 
      แก้ไขนักเรียนก่อนวันสอบจริง 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563  11. ประชาสัมพันธ์ความส าคัญของการสอบ O-NET ทุกสัปดาห ์และนับเวลา 
      ถอยหลัง Count Down ทุกวัน เพื่อกระตุ้นนักเรียน 

มีนาคม 2563 12. โรงเรียนให้รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรตินักเรียนท่ีมีคะแนนสอบสูงหรือ 
      มีความก้าวหน้าสูง 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
เรื่อง  ค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 

 

******************************* 
  ตามท่ีคณะกรรมการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มและคณะกรรมการงานบริหารวิชาการ
ได้ประชุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพแบบมุ่งเป้า 
บัดนี้งานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ได้ข้อสรุปของค่าเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ ปีกำรศึกษำ 2562 (ร้อยละ) 

ประถมศึกษำตอนต้น (ป.1 – 3) ประถมศึกษำตอนปลำย  (ป.4 – 6) 

ภาษาไทย 70 70 
คณิตศาสตร์ 65 70 
วิทยาศาสตร์ 70 70 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 70 70 
ประวัติศาสตร์ 70 70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 70 70 
ศิลปะ 70 70 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 70 70 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 70 65 
หน้าท่ีพลเมือง 70 70 
 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT) 

 
ปีกำรศึกษำ 

วิชำ 
ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 
การอ่านออกเสียง 65.33 68.33 
การอ่านรู้เรื่อง 74.90 77.90 
รวม 2 สมรรถนะ 70.12 73.12 
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 
แบบทดสอบมำตรฐำนกลำง 

 
ปีกำรศึกษำ 

วิชำ 
ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 
ภาษาไทย 73.46 74.46 
คณิตศาสตร์ 67.64 70.64 
วิทยาศาสตร์ 80.12 83.12 
ภาษาอังกฤษ 75.30 78.30 
รวมทุกกลุ่มสาระ 74.13 77.13 

 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (NT) 
 

ปีกำรศึกษำ 
วิชำ 

ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 

ด้านภาษา 51.38 54.38 
ด้านค านวณ 45.55 48.55 
ด้านเหตุผล 48.57 51.57 
รวม 3 ด้าน 48.50 51.50 
 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 
แบบทดสอบมำตรฐำนกลำง 

 
ปีกำรศึกษำ 

วิชำ 
ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 
ภาษาไทย 58.33 61.33 
คณิตศาสตร์ 40.97 43.87 
วิทยาศาสตร์ 38.24 41.24 
ภาษาอังกฤษ 52.29 55.29 
รวมทุกกลุ่มสาระ 47.46 50.46 
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นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 
แบบทดสอบมำตรฐำนกลำง 

 
ปีกำรศึกษำ 

วิชำ 
ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 
ภาษาไทย 69.09 72.09 
คณิตศาสตร์ 64.74 67.74 
วิทยาศาสตร์ 51.43 54.43 
ภาษาอังกฤษ 60.41 63.41 
รวมทุกกลุ่มสาระ 44.15 47.15 
 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน O-NET 

 
ปีกำรศึกษำ 

วิชำ 
ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 
ภาษาไทย 55.03 58.03 
คณิตศาสตร์ 35.31 38.31 
วิทยาศาสตร์ 37.40 40.40 
ภาษาอังกฤษ 34.03 37.03 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
    
 
 
 

(นายเอกพงษ์  ตรีเนตร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
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ประกำศโรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์ 
เรื่อง  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน  

รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ัน ป.2 ป.4 และ ป.5 ปีการศึกษา 2562 

 

******************************* 
  ตามท่ีคณะกรรมการระดับช้ัน ป.2 ป.4 และ ป.5 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และคณะกรรมการงานบริหาร
วิชาการได้ประชุมกันเมื่อวันจันทร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
ระดับช้ัน ป.2 ป.4 และ ป.5 ปีการศึกษา 2562 ได้ข้อสรุป คือ ให้คะแนนของข้อสอบมาตรฐานในการสอบ
ปลายปีของผู้เรียน 4 คะแนน โดยคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนสอบปลายปีของผู้เรียนท่ีโรงเรียนออกข้อสอบ
ตลอดท้ังปีการศึกษา 2562 ดังตารางต่อไปนี้ 
 

คะแนนของข้อสอบมำตรฐำนในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน 
วิชำ 

ระดับชั้น 
วิชำภำษำไทย วิชำคณิตศำสตร์ วิชำวิทยำศำสตร์ วิชำภำษำอังกฤษ 

ป. 2 4 คะแนน* 4 คะแนน* 4 คะแนน* 4 คะแนน* 

ป. 4 4 คะแนน* 4 คะแนน* 4 คะแนน* 4 คะแนน* 

ป. 5 4 คะแนน* 4 คะแนน* 4 คะแนน* 4 คะแนน* 

 
* หมำยเหตุ   

4 คะแนน หมายถึง คิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนสอบปลายปีของผู้เรียนท่ีโรงเรียนออกข้อสอบ 
ตลอดท้ังปีการศึกษา 2562 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
    
 
    

(นายเอกพงษ์  ตรีเนตร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
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ค าส่ังโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
ท่ี 112 / ๒๕๖2 

เรื่อง  คณะกรรมการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

*********************************** 
ด้วยงานบริหารวิชาการ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ได้จัดท ายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖2 ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพท่ีมีการแสดง
เป้าหมาย  ทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพื่อน าไปสู่ทิศทางท่ีต้องการโดยการขับเคล่ือนท่ียึด
สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดการก ากับดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด จึง เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 

 
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

 

1. นายเอกพงษ์  ตรีเนตร     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ  หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
3. นายเฉลิมชัย  เบ้าจูม     ท่ีปรึกษาผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ 
4. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง    รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ 
5. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม    รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ 
6. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ   รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา สนับสนุน มีบทบาทเป็นฝ่ายวิชาการและแนะน าการจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
คณะกรรมกำรจัดท ำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอย่ำงมีคุณภำพ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1. นางปราณี  ด้วงทอง     หัวหน้า 
2. นางอรพิน  บวรอิทธิกร    ผู้ช่วย 
3. นางวิภาดา  ทองรัตน์     ผู้ช่วย 
4. นางสาวพรรณนิภา  กัตโร    ผู้ช่วย 
5. นางสาวอบนวล  แก้วพวง    ผู้ช่วย 
6. นายวันชัย  ธีระวรรณสาร    ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุกัญญา  พินิจดี    ผู้ช่วย 
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สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 1. นางอัชลีย์  บัวทรง     หัวหน้า 

2. นางสุภาพร  นาคแท้     ผู้ช่วย 
3. นางสาววาสนา  มัดทองหลาง    ผู้ช่วย 
4. นางสาวสิราวรรณ  เจริญรูป    ผู้ช่วย 
5. นางสาวเจนจิรา  เพียรงาน    ผู้ช่วย 
6. นายนันทวัฒน์  เล็กสุวัฒน ์    ผู้ช่วย 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
1. นางสาวศิริกาญจนา  สรชาติ    หัวหน้า 
2. นางศิริลักษณ์  พิญญะชิต    ผู้ช่วย 
3. นายวงศ์อมร  พูลเกษม    ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุนิสา  สินสถาน    ผู้ช่วย 
5. นางสาลี  จันทร์ตรี     ผู้ช่วย 
6. ว่าท่ีร้อยตรีมงคล  นิ่งกลาง    ผู้ช่วย 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
1. นางรัชดาภรณ์  บุญค าภา    หัวหน้า 
2. นางสาวพัชนี  แว่วสอน    ผู้ช่วย   
3. นางสาวฐิติมา  พรหมโพธิ์    ผู้ช่วย  
4. นางสาวปิ่นยรัตน์  พรรณรังษ ี    ผู้ช่วย  
5. นายเฉลิมชัย  เบ้าจูม     ผู้ช่วย  
6. ดร. กัญจนภัค  ค าปรีชา    ผู้ช่วย  
7. นางสาวศิริ  ปิติอุ่นจ าเริญ    ผู้ช่วย  
8. นายกฤตพล  ฉิมจันทร์     ผู้ช่วย  

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นายอุดมพร  อ่อนน้อม     หัวหน้า 
2. นายภานุวัฒน์  โพธิง์าม      ผู้ช่วย 
3. นายเรืองยศ  เรืองจันทร์    ผู้ช่วย 
4. นางสาวพรรณธร  บุญโกติ์    ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุชัญญา  นามพรม    ผู้ช่วย 
6. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง    ผู้ช่วย 
7. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม    ผู้ช่วย 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1. นางแสงเดือน  ฐิติพันธ์รังสฤต    หัวหน้า 
2. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ   ผู้ช่วย   
3. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา    ผู้ช่วย 
4. นางสาวกันทิมา  ผูกศรี    ผู้ช่วย 
5. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ  ผู้ช่วย 
6. นายปราโมท  สอนจันทร์    ผู้ช่วย 
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มีหน้ำที่ ประชุม ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเช่ือมโยงสู่การท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ให้ดีขึ้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและปัญหา  แนวทางการวิเคราะห์  
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  ผลการด าเนินงานด้านมาตรฐาน   และแนวทางการด าเนินงาน  ซึ่ง ขอให้
คณะกรรมการสายช้ัน ได้ท าการวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจัยต่าง ๆ น ามาท าข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการน ามาจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์  
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ตามแผนงานท่ีก าหนด จัดพิมพ์เป็นเอกสารส่งท่ีหัวหน้างานบริหารวิชาการ   

 
คณะกรรมกำรจัดท ำรูปเล่ม 

1. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ  หัวหน้า 
2. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ   ผู้ช่วย  
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลเอกสารจากสายช้ัน ป.1 – ป.6 จัดท าเป็นรูปเล่มให้สมบูรณ์ 
 

คณะกรรมกำรวัด ประเมินผล สรุปผล และรำยงำนผล 
1. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม    หัวหน้า 
2. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง    ผู้ช่วย  
3. นางสาววาสนา  มัดทองหลาง    ผู้ช่วย  
4. นางสาวสุนิสา  สินสถาน    ผู้ช่วย  
5. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา    ผู้ช่วย  
มีหน้ำที่ วิเคราะห์ วัดและประเมินผล ผู้เรียน ช้ัน ป.1 – ป.6 หลังจากการด าเนินกิจกรรมตามแผน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖2 จากนั้นให้สรุปผลเป็นแฟ้มรายงานส่งท่ี
งานบริหารวิชาการเมื่อส้ินสุดกิจกรรม 
  

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อทางราชการ และได้ผลดีทุกประการ 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่ วันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
      ส่ัง ณ 17 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
 

  ลงช่ือ                
                (นายเอกพงษ์  ตรีเนตร) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ 
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ค าส่ังโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
ท่ี  204 / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพแบบมุ่งเป้า 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

*********************************** 
. 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี ๒๕๖2 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 2) การเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และ 3) การเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพแบบมุ่งเป้า โดยมีการสอบประเมินผล
ทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ของช้ัน ป.6 คือ การประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ จึงได้จัด
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ของนักเรียนช้ัน ป.6 ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม พ.ศ.2563 รวมท้ังส้ิน 49 วัน คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้ต้ังค่าเป้าหมายให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 3 ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. นายเอกพงษ์  ตรีเนตร   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ หัวหน้างานบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง  รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
4. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
5. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม  หัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา  รองหัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ ประสาน อ านวยความสะดวก  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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คณะกรรมกำรสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 

 1. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
 2. นางแสงเดือน  ฐิติพันธ์รังสฤต  ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
 3. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา  ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
 4. นางสาวกันทิมา  ผูกศรี  ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
 5. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
 6. นายปราโมท  สอนจันทร์  ครูผู้สอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 
 7. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 8. นางสาวอบนวล  แก้วพวง  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 9. นางรัชดาภรณ์  บุญค าภา  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 10. นางสาวปิ่นยรัตน์  พรรณรังษี ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 11. นายอุดมพร  อ่อนน้อม  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 12. นางสาวพรรณธร  บุญโกติ์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 13. นายเรืองยศ  เรืองจันทร์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสารการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอนตามวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ในระดับช้ัน ป. 6 โดยเน้นในเรื่องการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท้ังนี้ขอให้
บริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการในสายช้ัน ป.6 ตามคาบเรียนในตารางสอน 
(ตารางยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ท่ีก าหนด) ช่วงเวลา 08.00 – 11.30 น. ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี และ
ช่วงเวลา 07.30 – 11.30 น. ในวันศุกร์ โดยถ้าในวันดังกล่าวครูผู้สอนติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอนได้ให้
มอบหมายครูคนอื่นเข้าสอนแทน ท้ังนี้เมื่อท าการสอนเสร็จส้ินโครงการแล้วให้ส่งเอกสารการสอนทุกชุด และรูป
ถ่ายหลังเสร็จส้ินโครงการฯ ท่ีหัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ นางสาวสุพรรษา   เลิศเสม 
ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดท าแฟ้มโครงการฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ 
 

คณะกรรมกำรจัดท ำแฟ้มโครงกำรฯ และประเมินผลโครงกำรฯ 
1. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม    หัวหน้า 
2. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา    ผู้ช่วย 

 
 

มีหน้ำที่ จัดท าแฟ้มและประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อม
ท าบันทึกข้อความส่งแฟ้มโครงการฯ เพื่อส่งให้หัวหน้างานบริหารวิชาการ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 
 

ให้คณะกรรมการผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและได้ผลดีทุกประการ 

 

  ท้ังนี้ต้ังแต่ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
     ส่ัง ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 

  ลงช่ือ                
                (นายเอกพงษ์  ตรีเนตร) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
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ตำรำงก ำหนดกิจกรรม “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O – NET ” 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 

ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 49 วัน 
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ช่วงเวลำ 08.00 – 11.30 น. และวนัศุกร์ช่วงเวลำ 07.3.0 – 11.30 น.  

 
ตำรำงกำรจัดกิจกรรมรำยวิชำ “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน O – NET ชั้น ป.6” 

 

วัน 
ห้อง 

จันทร ์ อังคำร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ 
ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 1 ช่วง 2 ช่วง 1 ช่วง 2 เรียงคำบ 

ห้อง 1 ไทย วิทย ์ วิทย ์ อังกฤษ ไทย คณิต อังกฤษ คณิต 
สอนรวม 

ห้องประชุม 
บัวชมพู 

ห้อง 2 คณิต ไทย คณิต อังกฤษ อังกฤษ วิทย ์ ไทย วิทย ์
ห้อง 3 วิทย ์ คณิต อังกฤษ ไทย ไทย อังกฤษ วิทย ์ คณิต 
ห้อง 4 อังกฤษ ไทย ไทย วิทย ์ วิทย ์ คณิต คณิต อังกฤษ 

 

*หมำยเหตุ  การสอบ O – NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ขอให้บริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการในสายช้ัน ป.6 ตามคาบเรียนในตารางสอน 
(ตารางยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ท่ีก าหนด) ช่วงเวลา 08.00 – 11.30 น. ในวันจันทร์ –             วันพฤหัสบดี 
และช่วงเวลา 07.30 – 11.30 น. ในวันศุกร์ โดยถ้าในวันดังกล่าวครูผู้สอนติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอนได้ให้
มอบหมายครูคนอื่นเข้าสอนแทนอย่างเคร่งครัด 
 

ปีกำรศึกษำ 
วิชำ 

ค่ำเป้ำหมำยแบบมุ่งเป้ำ (ร้อยละ) ของ O-NET ชั้น ป.6 
ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 สูงขึ้นร้อยละ 3 

ภาษาไทย 55.03 58.03 
คณิตศาสตร์ 35.31 38.31 
วิทยาศาสตร์ 37.40 40.40 
ภาษาอังกฤษ 34.03 37.03 
 

คณะครูสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ  2. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางสาวกันทิมา  ผูกศรี    2. นางสาวพรรณธร  บุญโกติ์  
3. นายอุดมพร  อ่อนน้อม      
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
1. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา    2. นายเรืองยศ  เรืองจันทร์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
1. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง    2. นางสาวปิ่นยรัตน์  พรรณรังษ ี  
3. นางรัชดาภรณ์  บุญค าภา      
   

งานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
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ค าส่ังโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 
ท่ี  205 / ๒๕๖2 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันเสาร์” 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

*********************************** 
. 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพภายในปี ๒๕๖2 จะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ใน ๓ ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 2) การเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา และ 3) การเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ
การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีคุณภาพ โดยมีการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) เพื่อทดสอบประเมินผลทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวันเสาร์ท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 
 ท้ังนี้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรม “สอน
เสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันเสาร์” ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2562    ณ ห้อง
ประชุมบัวชมพู รวมท้ังส้ินโดยเรียนจ านวน 8 ครั้ง ต้ังแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ดังตารางต่อไปนี้ 
 

เวลา 08.30 – 11.30 น. วันเสาร์ที่ 16, 23, 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 11.30 น. วันเสาร์ที่ 14, 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 08.30 – 11.30 น. วันเสาร์ที่ 4, 18, 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

 

 อนึ่ง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึง
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
1. นายเอกพงษ์  ตรีเนตร   ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
3. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ หัวหน้างานบริหารวิชาการ กรรมการ 
4. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง  รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
5. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ รองหัวหน้างานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
6. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม  หัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา  รองหัวหน้าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ ประสาน อ านวยความสะดวก  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวันเสำร์” 
 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ   หัวหน้า 
 2. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ  ผู้ช่วย 
 3. นางสาวสิราวรรณ  เจริญรูป    ผู้ช่วย 
 4. นายธนชัย  ช้ีแจง     ผู้ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นายอุดมพร  อ่อนน้อม    หัวหน้า 
 2. นางแสงเดือน  ฐิติพันธ์รังสฤต    ผู้ช่วย 
 3. นางสาวกันทิมา  ผูกศรี    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวพรรณธร  บุญโกติ์    ผู้ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. นายเรืองยศ  เรืองจันทร์    หัวหน้า 
 2. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา    ผู้ช่วย 
 3. นางสาววาสนา  มัดทองหลาง    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวสุนิสา  สินสถาน    ผู้ช่วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 1. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง    หัวหน้า 
 2. นางสาวอบนวล  แก้วพวง    ผู้ช่วย 
 3. นางรัชดาภรณ์  บุญค าภา    ผู้ช่วย 
 4. นางสาวปิ่นยรัตน์  พรรณรังษี    ผู้ช่วย 
 
 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสารการสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันเสาร์ และสอนตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในระดับช้ัน ป. 6 โดยเน้นในเรื่องการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ท้ังนี้ขอให้บริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามคาบเรียน
ในตารางสอนวันเสาร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. โดยถ้าในวันดังกล่าวครูผู้สอนติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอนได้
ให้มอบหมายครูเข้าสอนแทน ท้ังนี้เมื่อท าการสอนเสร็จส้ินโครงการแล้วให้ส่งเอกสารการสอนทุกชุด และรูปถ่าย
หลังเสร็จส้ินโครงการฯ ท่ีผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ     นางสาวสุพรรษา เลิศ
เสม ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดท าแฟ้มโครงการฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ 
 

หมำยเหตุ   1. ตารางกิจกรรม “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวันเสาร์” แนบท้ายค าส่ัง 
   2. ครูผู้สอนสามารถน าช่ัวโมงปฏิบัติการสอนท่ีได้รับการแต่งต้ังลงใน Logbook  
      ในส่วนของ “ช่ัวโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น” ได้ 
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คณะกรรมกำรจัดท ำแฟ้มโครงกำรฯ และประเมินผลโครงกำรฯ 
1. นางสาวสุพรรษา  เลิศเสม    หัวหน้า 
2. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา    ผู้ช่วย 

 
 

มีหน้ำที่ จัดท าแฟ้มและประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เสร็จสมบูรณ์ พร้อม
ท าบันทึกข้อความส่งแฟ้มโครงการฯ เพื่อส่งให้หัวหน้างานบริหารวิชาการ ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563 
 

ให้คณะกรรมการผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ       ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลดีทุกประการ 

 

  ท้ังนี้ต้ังแต่ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
     ส่ัง ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 
 

 ลงช่ือ                
                (นายเอกพงษ์  ตรีเนตร) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์ 
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ตารางก าหนดกิจกรรม “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET วันเสาร ์” 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 คร้ัง ช่วงเวลา 08.30 – 11.30 น.  

 
ตารางการจัดกิจกรรมรายวิชา “สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET ชั้น ป.6” 

 

รายวิชา 
 
คร้ังที่ 

รายวิชา 
ช่วง 1 

08.30 – 10.00 น. 
ช่วง 2 

10.00 – 11.30 น. 
คร้ังที่ 1 (16 พ.ย. 2562) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
คร้ังที่ 2 (23 พ.ย. 2562) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คร้ังที่ 3 (30 พ.ย. 2562) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
คร้ังที่ 4 (14 ธ.ค. 2562) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คร้ังที่ 5 (21 ธ.ค. 2562) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
คร้ังที่ 6 (4 ม.ค. 2563) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คร้ังที่ 7 (18 ม.ค. 2563) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
คร้ังที่ 8 (25 ม.ค. 2563) วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

 

*หมายเหตุ  การสอบ O – NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
ขอให้บริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามคาบเรียนในตารางยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ท่ีก าหนด 
ช่วงเวลา 08.30 – 11.30 น. ในวันเสาร์ ช่วงเวลา 08.30 – 11.30 น. ในวันเสาร์ โดยถ้าในวันดังกล่าวครูผู้สอน
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอนได้ให้มอบหมายครูคนอื่นเข้าสอนแทนอย่างเคร่งครัด 
 

คณะครูสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET วันเสาร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. นางสาวจุฑามาศ  ประภากรเจริญ 2. นายธนินท์รัฐ  กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ 
 3. นางสาวสิราวรรณ  เจริญรูป  4. นายธนชัย  ช้ีแจง    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นายอุดมพร  อ่อนน้อม  2. นางแสงเดือน  ฐิติพันธ์รังสฤต   
 3. นางสาวกันทิมา  ผูกศรี  4. นางสาวพรรณธร  บุญโกติ ์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. นายเรืองยศ  เรืองจันทร์  2. นางสาวสุประวีณ์  เทศนา   3 . 
นางสาววาสนา  มัดทองหลาง  4. นางสาวสุนิสา  สินสถาน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 1. นางสาวปิยะนุช  นาถมทอง  2. นางสาวอบนวล  แก้วพวง   
 3. นางรัชดาภรณ์  บุญค าภา  4. นางสาวปิ่นยรัตน์  พรรณรังษี   
  

งานบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
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