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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
สภาพปัจจุบัน 
โรงเรียนควนโต๊ะเหลง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ต าบลควนโดน  อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ประมาณ  
๑๑  ไร่  ๒   งาน   ได้เร่ิมก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๑  โดยการบริจาคของ  นายอับดลรอหมาน  แกสมาน  
นายอนุ   ตาเดอิน  นายตอเหตุ   แกสมาน  โรงเรียนนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2522 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ
ประชาชนที่มองเห็นความส าคัญของการศึกษา เนื่องจากนักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนที่
หมู่บ้านอื่น ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 3 - 4 กิโลเมตรโดยมอบหมายให้นายวาหาบ  มาลินี  เป็นตัวแทนขอความ
ร่วมมือจากกองร้อย ต.ช.ด.ที่ 43 จังหวัดสตูล  โดยนายอับดลรอหมาน  แกสมาน นายอนุ  ตาเดอิน  นาย
ตอเหตุ  แกสมานได้ร่วมบริจาคที่ดินเป็นจ านวน 11 ไร่ 2 งาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สตูล ในการปราบพื้นที่ ในปีแ รกที่เปิดท าการสอน
ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมบริจาคเงินครอบครัวละ 100 - 200   บาทเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว เป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท 
 ในปี พ.ศ. 2523  วิทยาลัยเทคนิคสตูล ได้ก่อสร้างเสาธงให้ 
 ในปี พ.ศ.2525  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     ได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนขนาด 6  8  
เมตร  จ านวน 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สตูล ได้สร้างร้ัวคอนกรีตพร้อม
ประตูเหล็กเป็นเงิน 3,500  บาท 

ในปี พ.ศ.2534  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26 และส้วม 
แบบ สปช. 601/26 จ านวน 1 หลัง 3 ที่นั่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000  บาท และ 40,000  บาท ตามล าดับ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000  บาท 
 ในปี พ.ศ.2535  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จ านวน 1 หลัง 4 
ห้องเรียน ในวงเงินทั้งสิ้น 1,500,000  บาท   
 ในปี พ.ศ.2535 ในปีเดียวกัน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินและ
แรงงานสร้างห้องละหมาดขนาด 6   8  เมตร คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 22,000  บาท  จนแล้วเสร็จ ส าหรับเป็นที่
จัดกิจกรรมละหมาดของนักเรียนจนถึงปัจจุบันนี้ 
 ในปี พ.ศ.2537  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง สมทบค่าแรงงานและค่าวัสดุร่วมกับ
ผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารห้องครัว ขนาด 7   10  เมตร โดยใช้เงินทั้งสิ้น 10,000  บาท ใช้เป็นโรง
อาหารจนถึงปัจจุบันนี ้
 ในปี พ.ศ.2538  ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ าซีเมนต์ แบบ ฝ.30 (พิเศษ ) พร้อมรางน้ าฝน ใน
วงเงินจ านวน 70,000  บาท 



              ในปี พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จ านวน 2 ห้องเรียน 
วงเงิน 140,000  บาท  และเป็นอาคารเรียน สปช.105/29 ที่สมบูรณ์ คอื มี 8 ห้องเรียน 
 ในปี พ.ศ.2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 จ านวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง วงเงิน 
55,000  บาท 
 ในปี พ.ศ.2543  นายสาหรอ  ปะดุกา อาจารย์ใหญ่ได้ขอลาออกจากราชการ นายสอาด  มาลินี 
อาจารย์ 2 ระดับ 7 ได้รักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่จนถึงวันที่  3  พฤศจิกายน 2543  
 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 นายน่าเสด  หลีเส็น ได้เดินทางมารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ตามค าสั่ง
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสตูล 
 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม  2545  นายพงศักดิ์  แสงวรทิพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดูสน ได้
เดินทางมารับต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงตามค าสั่งส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสตูลที่ 80/2545 ลงวันที่ 23 เมษายน 2545  
 ในปีการศึกษา 2547 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียน ต.ช.ด.เป็นห้องประชุม เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอนและใช้ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ  โดยคณะครู 
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย โดยใช้งบประมาณ 25,000 บาท 
 ในวันที่  12  ธันวาคม   2550  นายมานิต   สาดีน   ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
ควนโต๊ะเหลง  ต่อมานายพงศักดิ์  แสงวรทิพย์  ได้ย้ายมารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะ
เหลงและเกษียณอายุก่อนก าหนดเมื่อ  วันที่  30  กันยายน  2555   โดยมีนายอุทัย   อุสมาเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ต่อมา นายผลศักดิ์  หาหลัง  ได้มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนและย้ายไปด ารงต าแหน่งที่
โรงเรียนอื่นโดยมีนายอุทัย  อุสมาเป็นผู้รักษาราชการแทน    
            ในวันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2558  นางพูลทรัพย์  คชฤทธิ์   ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน   
             ต่อมา  ในวันที่  23  ธันวาคม  2559  นางฮาสาน๊ะ  ยีปันจอ  ได้เข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน  จนถึงปัจจุบัน 

 ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจ านวนทั้งหมด   132  คน   ข้าราชการครู  9 คน  
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนในปัจจุบัน    

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแต่ละระดับชั้น  ปีการศึกษา   2560 
 

 
ระดับชั้น 

 

 
จ านวนห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 10 12 22 

อนุบาล 2 1 10 4 14 

ป.1 1 10 10 20 

ป.2 1 9 7 16 

ป.3 1 13 3 16 

ป.4 1 6 10 16 

ป.5 1 5 10 15 

ป.6 1 10 3 13 

รวม 73 59 132 

 
 
ภารกิจของโรงเรียน 
 
 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงมีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับปฐมวัย ก าหนดใช้หลักสูตรการศึกษาระดับ 
ปฐมวัย พุทธศักราช  2546 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงพ.ศ. 2553 
ด้วยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง  
พ.ศ. 2553  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นไว้ด้วยกัน 
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ผลการด าเนินงาน 
 

1. ด้านปริมาณ 
1.1  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนโรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ ร้อย 

ละ   100 อัตราการออกกลางคันไม่มี 
1.2  นักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 2 เข้าศึกษาต่อทุกคน เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการศึกษา  

2542   ด้านคุณภาพ 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อยู่ในระดับดี 
2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน า 

รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 
แนวคิดและแนวทางการพัฒนา 

 
แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา สถานศึกษา : 
Empowerment  Approach Empowerment  Evaluation ของ David  Fetterman (1993)เป็นแนวคิดในการ
พัฒนาที่มุ่งหวังให้องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรสามารถชี้น าตนเอง  (Self – Directing) ที่จะช่วยให้
โรงเรียนเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ในอนาคต  โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในรูปแบบของโมเดล ดังนี้ 
 
            

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2559  เพื่อจัดท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียดดังน้ี 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้าน
ควนโต๊ะเหลง     ปรากฏผลดังนี ้

ตารางแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 

 

รายวิชา 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ
โรงเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 60.50 16.75 42.18 13.15 52.98 14.77 
คณิตศาสตร์ 60.00 10.00 35.56 13.32 40.47 18.78 
วิทยาศาสตร์ 47.50 17.00 38.50 8.41 41.22 12.09 
สังคมศึกษา 62.50 27.50 40.97 9.10 46.68 13.69 
ภาษาอังกฤษ 47.50 12.50 26.11 8.67 34.59 17.29 
 
 
 
 



ผลการสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2559   ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  
กลุ่มการประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

High 1 (H1) 
 

- 
 

High 2 (H2) 
 
- 
 

Low 1 (L1) 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 

Low 2 (L2) 
 
- 
 

 
ตารางการวิเคราะห์รายมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
กลุ่มการประเมิน มาตรฐานการเรียนรู้ 

High 1 (H1) 
 

- 
 

High 2 (H2) 
 
- 
 

Low 1 (L1) 

มาตรฐาน ท 2.1 
มาตรฐาน ท 3.1 
มาตรฐาน ท 4.1 
มาตรฐาน ท 5.1 

Low 2 (L2) 
 

มาตรฐาน ท 1.1 
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ตารางการวิเคราะห์รายมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กลุ่มการประเมิน มาตรฐานการเรียนรู้ 

High 1 (H1) 
มาตรฐาน  ส 1.1,  มาตรฐาน  ส 1.2,มาตรฐาน  ส 5.2 

 

High 2 (H2) 
 
- 
 

Low 1 (L1) 
มาตรฐาน  ส 2.1,   มาตรฐาน  ส 2.2  
มาตรฐาน  ส 3.1,    มาตรฐาน  ส 3.2,    มาตรฐาน  ส 4.1,   มาตรฐาน  ส 4.2  
มาตรฐาน  ส 4.3,    มาตรฐาน  ส 5.1   

Low 2 (L2) 
 
- 
 

 
ตารางการวิเคราะห์รายมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
กลุ่มการประเมิน มาตรฐานการเรียนรู้ 

High 1 (H1) 
 

 
 

High 2 (H2) 
 

มาตรฐาน  ต 2.๒,    
 

Low 1 (L1) 
มาตรฐาน  ต ๑.๑,    มาตรฐาน  ต ๑.๒,   มาตรฐาน  ต ๑.๓,    
มาตรฐาน  ต ๓.๑,   มาตรฐาน  ต ๔.๑,    

 

Low 2 (L2) 
 
มาตรฐาน  ต 2.1,    
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ตารางการวิเคราะห์รายมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
กลุ่มการประเมิน มาตรฐานการเรียนรู้ 

High 1 (H1) 
มาตรฐาน  ค ๕.๑ 
 

 

High 2 (H2) 
มาตรฐาน  ค ๒.๑,   มาตรฐาน  ค ๓.๑, 

 
 

Low 1 (L1) 
มาตรฐาน  ค ๑.๑, มาตรฐาน  ค ๑.๒, มาตรฐาน  ค ๑.๓ 
มาตรฐาน  ค ๑.๔, มาตรฐาน  ค ๒.๒,  
มาตรฐาน  ค ๔.๑, มาตรฐาน  ค ๔.๒, มาตรฐาน  ค ๕.๒ 

Low 2 (L2) 
มาตรฐาน  ค ๓.๒ 

 
 

 
ตารางการวิเคราะห์รายมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มการประเมิน มาตรฐานการเรียนรู้ 

High 1 (H1) 
มาตรฐาน  ว ๓.๒, 
มาตรฐาน  ว ๔.๑ 

 

High 2 (H2) 
มาตรฐาน  ว ๒.๑ 
มาตรฐาน  ว ๓.๑ 

 

Low 1 (L1) 

มาตรฐาน  ว ๒.๒,  
มาตรฐาน  ว ๔.๒ 
มาตรฐาน  ว ๕.๑ 
มาตรฐาน  ว ๖.๑ 
มาตรฐาน  ว ๗.๑ 

Low 2 (L2) 
 
มาตรฐาน  ว ๑.๑, มาตรฐาน  ว ๑.๒,  
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รายละเอียดของกลุ่มการประเมิน  
 High 1 (H1) หมายถึง กลุ่มทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 
                             ระดับประเทศ  
 High 2 (H2) หมายถึง กลุ่มทีม่ีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานมากกว่า 
           ระดับประเทศ  
 Low 1 (L1) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานน้อยกว่า 

        ระดับประเทศ  
 Low 2 (L2) หมายถึง กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และมีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานมากกว่า 

        ระดับประเทศ  
 
กลุ่ม H1 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับดี  
กลุ่ม H2 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับพอใช้แต่ต้องพัฒนานักเรียนใน   
                       กลุ่มอ่อนเพื่อให้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยลงกว่าระดับประเทศ  
 กลุ่ม L1 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับปรับปรุงต้องพัฒนากระบวนการ 

  เรียนรู้ให้นักเรียนมีผลการประเมินที่สูงขึ้นเพื่อให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
 กลุ่ม L2 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานนี้อยู่ในระดับต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  
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ส่วนที่ 3 
แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
   เป้าหมายการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ของโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ปีการศึกษา  2560 

 

กลุ่มสาระรายวิชา ปี 2559 
เป้าหมาย (คะแนนเฉลี่ย) 

2560 
ภาษาไทย 42.18 44.23 
สังคมศึกษา 40.97 43.01 
ภาษาอังกฤษ 26.11 27.41 
คณิตศาสตร์ 35.56 37.33 
วิทยาศาสตร์ 38.50 40.42 

 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1. การด าเนินการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-เพื่อยกระดับของการทดสอบ
ระดับชาติ  NT / O-NET  ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

-กิจกรรมคิดเลขเร็ว 
1.  ให้คุณครูประจ าชั้นจัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็วแต่ละชั้น 
2.  ให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนท่องสูตรคูณแม่ 2 – 12  โดย 

ชั้น       ป.1-2   สูตรคูณ  แม่ 2- 4 ได้ 
            ป.3-4   สูตรคูณ  แม่ 2- 6 ได้ 
            ป.5 -6   สูตรคูณ  แม่ 2- 12 ได้ 
ใช้เวลา  ประมาณ  5  นาทีก่อนเรียนและหลังเรียน 
            3.  นักเรียนแต่ละชั้นคิดเลขเร็วทุกวันวันละ 5 นาที 
            4.  สรุปและประเมินผลแต่ละวันว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
มากแค่ไหน 
            5.  น าผลที่ได้มาพัฒนาและสอนซ่อมเสริม 
-กิจกรรมคิดเลขในใจ 
        1.  ให้คุณครูประจ าวิชาจัดท าแบบฝึกคิดเลขในใจ 
        2.  ให้นักเรียนคิดเลขในใจก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคร้ัง 
        3.  สรุปและประเมินผลแต่ละวันว่านักเรียนมีความก้าวหน้ามาก
แค่ไหน 

ปีการศึกษา  2560 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-เพื่อยกระดับของการทดสอบ
ระดับชาติ  NT / O-NET  ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

- กิจกรรมท่องอาขยาน 
      1. ให้ครูประจ าชั้นให้นักเรียนท่องอาขยานทุกวันก่อนกลับบ้าน 
      2. ครูอธิบายแต่ละบททุกคร้ังที่นักเรียนท่องเสร็จ   
      3. ให้นักเรียนท่องเป็นรายบุคคลชั่วโมงภาษาไทยเพื่อทดสอบ 
- กิจกรรมท่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
    1. นักเรียนแต่ละคนจะมีสมุดค าศัพท์ 
    2. ครูประจ าชั้นให้นักเรียนจดตอนเย็น  และท่องในตอนเช้าทุกวัน 
    3. ครูประจ าชั้นบันทึกสถิติคะแนนเพื่อประเมินผล 
--กิกรรมสอนซ่อมเสริม 
            1.ครูประจ าชั้นวิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนว่ามี
จุดต้องแก้ไขหรือควรส่งเสริมในเร่ืองใด 
            2.น าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจัดท าแผนการสอนซ่อมเสริม
นักเรียนแต่ละคน 
            3.จัดท าเคร่ืองมือการสอนซ่อมเสริม 
            4.ด าเนินการสอนซ่อมเสริมทุกสัปดาห์ 
            5.สรุปผลการสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมพี่สอนน้อง 
        1.  คัดกรองนักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่คล่องในแต่ละชั้นเรียน 
        2.  จับคู่นักเรียนที่อ่าน-เขียนคล่องกับนักเรียนที่อ่านเขียนไม่ 

ปีการศึกษา  2560 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-เพื่อยกระดับของการทดสอบ
ระดับชาติ  NT / O-NET  ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

คล่องเพื่อให้นักเรียนที่อ่าน-เขียนคล่องสอนนักเรียนที่อ่าน-เขียนไม่
คล่อง 
       3.  แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบนักเรียนแต่ละกลุ่ม 
       4.  จัดท าเคร่ืองมือ 
       5.  ด าเนินการ 
       6.  สรุปผล/รายงานผล 
-  กิจกรรมภาษาวันละค า 
  1. ครูชี้แจงและจัดท าตารางการน าเสนอค าศัพท์ประจ าวันส าหรับ
นักเรียนชั้น ป.4-6 
   2. นักเรียนเตรียมค าศัพท์ที่จะน าเสนอหน้าเสาธง พร้อมป้ายบัตรค า
(โดยน าเสนอค าศัพท์ 3 ภาษา คือ อังกฤษ มลายู และไทย โดยในการ
น าเสนอค าศัพท์นั้นให้นักเรียนน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ และเสริม
ความรู้ภาษามลายูจากนั้นจึงแปลความหมายเป็นภาษาไทย) 
    3. หลังจากน าเสนอค าศัพท์แล้วให้นักเรียนผู้ที่น าเสนอน าค าศัพท์
นั้นๆติดที่ป้ายนิเทศกลางของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคนอ่ืนๆได้จด
บันทึกลงในสมุดบันทึกภาษาวันละค าในช่วงเวลาว่างของวันน้ันๆ
โดยจะมีการเปลี่ยนบัตรค าเป็นประจ าทุกวัน 
      4. ในทุกๆเดือนจะมีกิจกรรมตอบค าถามร่วมสนุกเพื่อทบทวน
ค าศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนรู้มา และมอบของรางวัล 

ปีการศึกษา  2560 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-เพื่อยกระดับของการทดสอบ
ระดับชาติ  NT / O-NET  ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

***หมายเหตุ*** หลังจากการจดบันทึกค าศัพท์ประจ าวัน ครูประจ า
ชั้นสามารถน าค านั้นมาบูรณาการในรายวิชาเรียน เช่น การแต่ง
ประโยค นอกจากนี้ครูผู้สอบควรมีการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเรียบร้อยของการเขียนของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถน า
ความรูม้าใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง
ในครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี 
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนท่ี 
       1.  ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ห้องละ 2 คน น าตะกร้าใส่
หนังสือมาที่ห้องสมุด 
       2.  นักเรียนเลือกหนังสื่อที่ตนเองและเพื่อนๆสนใจจ านวน 10 
เล่มใส่ในตะกร้า 
       3.  จดบันทึกรายละเอียดการยืมหนังสือลงในแบบบันทึกในแต่
ละระดับชั้น(บันทึกชื่อหนังสือและประเภทหนังสือเล่มนั้นๆ)       
       4. ในการน าหนังสือมาคืนในแต่ละคร้ังผู้รับผิดชอบจะมีการ
ตรวจสอบและบันทึกพร้อมทั้งให้นักเรียนเก็บหนังสือเข้าชั้นหนังสือ
ก่อนเลือกหนังสือคร้ังต่อไป 
***หมายเหตุ***นักเรียนจะมีการเปลี่ยนหนังสือในทุกสัปดาห์(วัน
ศุกร์ช่วงบ่าย) โดยครูประจ าชั้นจะเป็นผู้คัดเลือกตัวแทนห้องมา
เปลี่ยนหนังสือ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจดบันทึกข้อมูล 

ปีการศึกษา  2560 
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งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

-เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียนให้

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

-เพื่อยกระดับของการทดสอบ
ระดับชาติ  NT / O-NET  ของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น 

- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
       1.  ประชุมคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อก าหนดขอบเขต
ของเนื้อหาการจัดกิจกรรม  และแต่งตั้งครูประจ าฐาน 
      2.  ครูแต่ละฐานออกแบบการเรียนรู้ของกิจกรรมแต่ละฐาน
ส าหรับนักเรียน  เน้นให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับนักเรียนทุก
ระดับชั้น  และเน้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบของ
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
      3.  ประชุมครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละฐาน 
      4.  จัดพิมพ์เอกสารใบบันทึกความรู้  ส าหรับให้นักเรียนทุกคน
บันทึกความรู้ที่ได้รับ  และจัดเตรียมสื่อส าหรับจัดกิจกรรมตามที่ได้
ออกแบบไว้       
      5.  จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการตามที่ได้ก าหนดไว้ 
      6.  นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิชาการ 
      7. ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ 

ปีการศึกษา  2560 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 
ที่ 17  / 2559 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา  2560 
........................................... 

 
   ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   มอบนโยบายต่างๆในการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศและสนองการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา  เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โรงเรียนได้จัดประชุม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีงบประมาณ 2560  ร่วมกัน
ในวันที่   5  มิถุนายน  2560  นั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  24  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  จึงแต่งตั้งให้ครูและบุคลากรที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ปฏิบัติหน้าที่
เป็นคณะกรรมการร่วมกันจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ปีการศึกษา 2560  ดังมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  วางแผนการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  อ านวยความสะดวก   
ประสานงาน  กับหน่วยงานต่างๆ  ประกอบด้วย 

1.1  นางฮาสาน๊ะ   ยีปันจอ  ผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวนัชเราะ  สาเล๊ะ  ครู       กรรมการ 
1.3  นางสาววรรณิสา   เหล่ทองค า  ครู        กรรมการ 
1.4  นายสอาด  มาลินี   ครู        กรรมการและเลขานุการ 

 2.  ฝ่ายด าเนินการ  มีหน้าที่  วิเคราะห์ข้อมูลผลการสอบ O-Net  ปีการศึกษา  2559  วางแผนการ
จัดกิจกรรมของโครงการ  ร่วมกันจัดท าโครงการและประเมินโครงการอย่างครบถ้วน  ประกอบด้วย 
  2.1  นายสอาด  มาลินี   ครู    ประธานกรรมการ 
       3.2  นางสุวรรณา   เกปัน   ครู    กรรมการ 
       3.3  นางพัฒน์นรี  สุขกล่ า   ครู    กรรมการ 
  3.4  นางวราภรณ์   เดชอรัญ  ครู   กรรมการ 
  3.5  นางปวีณา   เทศอาเส็น  ครู   กรรมการ 
  3.6  นางชนินทร   มะแอเคียน  ครู   กรรมการ 
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  3.7 นางปิยะนุช   สันง๊ะ   ครู       กรรมการ 
       3.8  นางสาววรรณิสา  เหล่ทองค า  ครู       กรรมการ 
       3.9  นางสาวคอลาตี  บินปิ  พนักงานราชการ      กรรมการ 
  3.10 นางฮาลีเยาะ   หมาดง๊ะ  พนักงานราชการ      กรรมการ 
      3.11  นางสาวนัชเราะ  สาเล๊ะ  ครู         กรรมการและเลขานุการ 
  

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ  เสียสละ  รับผิดชอบ  ค านึงและปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด   
     
     ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560   
 
           สั่ง   ณ   วันที่   5  มิถุนายน  2560   
 
 
 
 
                 ลงชื่อ             

                                             (นางฮาสาน๊ะ    ยีปันจอ) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้  1 

                                                 ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง 
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