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1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล ก าหนดด าเนินการโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ผลจากการสอบ O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ
ภาษาอังกฤษ  

โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ต้องวางแผน
การพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ ท้ังในด้านการอ่านออกเขียนได้ หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ส่ือการเรียนการสอน ฯลฯ ให้มีคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการ
อ่านออกเขียนได้ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสภาพความเป็นจริง ตรงตามเป้าหมาย บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 จากสภาพปัญหาและนโยบายดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อใหน้ักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
 2.2 เพื่อใหน้ักเรียนพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนมีผลคะแนนการสอบ O-NET ดีขึ้น 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มข้ึน ร้อยละ 90 
3.1.2 เพื่อใหน้ักเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 
3.1.3 เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 100 
3.1.4 เพื่อให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับ

ดีขึ้น ร้อยละ 80 



 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 3.2.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนอยู่ในระดับดีขึ้น 

3.2.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.2.3 นักเรียนมีความรู้มากขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3.2.4 นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้ที่หลากหลายจากครูผู้สอนท่ีจบการศึกษาตรงตาม 
        วิชาเอก 
3.2.5 ครู-บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานและกิจกรรม 
 4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4.1.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
4.1.2 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามโครงการ 
4.1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
4.1.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
4.1.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 4.2 กิจกรรมส าคัญ 

 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.1 สอนซ่อมเสริมรายบุคคลและรายกลุ่มในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียน 
1.2 อ่านหนังสือเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
1.3 นักเรียนฝึกการเขียนเรื่องจากภาพ 
1.4 นักเรียนฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ
ของเรื่อง 
1.5 นักเรียนอ่านเขียนตามค าบอก คัดลายมือ 
เขียนประโยค เขียนเรื่องราว 
1.6 กิจกรรม “สนุกกับค า” 
1.7 กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่องวันละค า 
1.8 กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
1.9 กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ 
1.10 กิจกรรมสนุกกับค าราชาศัพท์และค าสุภาพ 

มิถุนายน ถึง 
กันยายน 2560  

 

นางสาวสุจิกา  ยีมัสซา 
นางกุลสวัสด์ิ  ผลึกเพชร 
นายบรรจบ  พยายาม 
นางสิริญาภรณ์  ปึงสิริชัยกุล 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.1 กิจกรรมท่องสูตรคูณทุกวัน 
2.2 กิจกรรมท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 
2.3 กิจกรรมท าแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา 
2.4 กิจกรรมท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 

มิถุนายน ถึง 
กันยายน 2560  

 

นายอาซีซัน  ทองสีสัน 
นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการ 
นางสากีน๊ะห์  แวสู 
นางพิชญ์สินี  ธีรชาติอนันต์ 
นางสาวสุจิกา ยีมัสซา 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 2.5 กิจกรรมท าแบบฝึกเศษส่วนและทศนิยม 

2.6 พัฒนาแผนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2.7 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 

  

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.1 ปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสมกับเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ เช่น การทดลอง
ท่ีนักเรียนได้สัมผัสของจริง หากเป็นของไกลตัวก็
จัดหาวิธีการสอน โดยน าส่ือการสอนจ าลองมาใช้ 
3.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและภายนอก
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
3.3 ให้นักเรียนฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่าง
น้อย ภาคเรียนละ 1 โครงงาน 
3.4 ในเนื้อหาท่ีมีการทดลอง ให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยน าทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ 
3.5 จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
3.6 สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการให้รางวัล
ส าหรับนักเรียนท่ีมีผลการพัฒนาขึ้น 
3.7 กิจกรรมท าแบบฝึกชุดเสริมทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
3.8 กิจกรรมท าแบบฝึกชุดสนุกคิดกับปริศนา
วิทยาศาสตร์ 
3.9 กิจกรรมท าแบบฝึกชุดโครงงานวิทยาศาสตร์
อย่างง่าย 
3.10 ก่อนสอบ 2 เดือนให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบ
ย้อนหลัง 
3.11 ส่งครูเข้าอบรมเพิ่มเติมหรือไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ดีเด่น เพื่อน าวิธีการและ
กระบวนการมาปรับใช้ 

มิถุนายน ถึง 
กันยายน 2560  

 

นางสาวปนัดดา ปานรงค์ 
นางพชรมาศ  สิริภัทรพล 

4. กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
4.1 จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
เนื้อหา เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยาก
เรียนรู ้
4.2 ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอน
ท่ีหลากหลายรูปแบบ 

มิถุนายน ถึง 
กันยายน 2560  

 

นางสาวศิริวรรณ อินทสโร 
นายสมพล ไพมณี 
นายบรรจบ  พยายาม 
 



ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 4.3 คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
4.4 คุณครูน าส่ือการสอนเพื่อสร้างความสนใจ
ของผู้เรียน 
4.5 ส่งครูเข้าอบรมเพิ่มเติมเทคนิควิธีการสอน 
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ 
4.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
4.7 จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการคิด 
4.8 ฝึกท าข้อสอบย้อนหลังหลาย ๆ ปี 
4.9 สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการให้รางวัล
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนพัฒนาขึ้น 

  

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
5.1 กิจกรรม English Day 
5.2 จัดท าป้ายค าศัพท์ท่ีควรรู้ติดตามบริเวณต่างๆ 
ในโรงเรียน  
5.3 ฝึกท่องจ าค าศัพท์และความหมายท่ีคล้องจอง
กันวันละ 5 ค า (English is fun) 
5.4 กิจกรรมเสียงตามสายสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
5.5 ท าแบบฝึกหัดและข้อสอบบ่อยๆ 
5.6 ฝึกเขียนค าศัพท์ทุกวัน 
5.7 สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการชมเชยและ
การมอบรางวัลให้แก่นักเรียนท่ีมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
5.8 กิจกรรม English Camp 
5.9 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
5.10 จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
5.11 จัดหาส่ือจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม 
5.12 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
5.13 จัดหาส่ือ CAI 

มิถุนายน ถึง 
กันยายน 2560  

 

นางซีตีฝาตีม๊ะ  แปดเนียม 
นางสาวพรจิตร์  หลังจิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. งบประมาณ  รวมใช้งบประมาณท้ังส้ิน  22,000 บาท  จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่ายเป็น 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. กลุ่มสาระภาษาไทย 

กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาไทย 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบฝึกการอ่าน 
-ชุดการอ่านจับใจความส าคัญ 
-ชุดการเขียนเรื่องจากภาพ 
-ชุดค าราชาศัพท์และค าสุภาพ 

 
 
 

1,400 
1,500 
1,300 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

1,400 
1,500 
1,300 

2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบฝึก 
-ชุดทักษะการคิดเลขเร็ว 
-ชุดทักษะการคิดค านวณ 
-ชุดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
-ชุดเศษส่วนและทศนิยม 

 
 
 

3,000 
2,800 
1,800 
1,500 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

3,000 
2,800 
1,800 
1,500 

3. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบฝึก 
-แบบฝึกชุดกิจกรรมเสริมทักษะการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
-แบบฝึกสนุกคิดกับปริศนาวิทยาศาสตร์ 
-แบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย 

 
 
 

1,200 
 

1,000 
1,200 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 

1,200 
 

1,000 
1,200 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแบบฝึก 
-ชุด Fun with body vocabularies  
-ชุด Fun with family vocabularies  
-ชุด Fun with occupation vocabularies  
-ชุด Fun with animal vocabularies  
-ชุด Fun with fruit vocabularies  

 
 
 

1,000 
1,000 
1,150 
1,150 
1,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

1,000 
1,000 
1,150 
1,150 
1,000 

รวมทั้งสิ้น 22,000 - - 22,000 
 
 
 
 



6. การประเมินผล 
 

ท่ี ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีวัดผล/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือที่ใช้วัด 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 
 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ
พัฒนาขึ้น 
นักเรียนมีผลคะแนนการสอบ O-NET พัฒนาขึ้น 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

ทดสอบ 
 

ทดสอบ/แบบฝึกหัด 
 

แบบทดสอบ 
O-NET ของ สทศ. 
สังเกต/สัมภาษณ์ 

-แบบทดสอบ/บันทึกผลการ
ให้คะแนน 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผล 
-แบบทดสอบ สทศ. 
-ประกาศผลสอบ  O-NET 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET พัฒนาขึ้น 
ร้อยละ 5 
 7.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยความสุข 
สนุกสนาน 
 7.3 คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในรูปแบบและการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน โดยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
  
 
 
 

ลงช่ือ      สุจี  จันทร์จิตตะการ       ผู้เสนอโครงการ 
          (นางสาวสุจี  จันทร์จิตตะการ) 

                                           ครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 
 
 
 

ลงช่ือ        อาหลี  ลิมานัน        ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายอาหลี  ลิมานัน) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 
 


