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๑ . หลกัการและเหตผุล 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มี
นโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ใน  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักคือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ อย่างน้อยร้อยละ 5  แต่จากผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2559 ของโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน  
ที่ผ่านมา ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 46.71 เพ่ิมขึ้น 1.38  และมี 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบลดลง  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มคีะแนนเฉล่ียรอ้ยละ 
30.00 ลดลง 9.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 37.81 ลดลง 7.09 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 44.81  ลดลง 7.19 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.50 ลดลง 5.33  คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนตํ่ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน ได้เล็งเห็น
ความสําคัญในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบระดับชาติ จึงได้ดําเนินการนําผลการทดสอบ O-NET   
ในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ผลเพ่ือนําไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการ
สอบระดับชาติ O-NET  ประจําปีการศึกษา 2560  สําหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้มี
คะแนนเฉล่ียในทุกสาระวิชาเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5  
 

ดังน้ัน โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน จึงได้จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล  
O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงขึ้นไม่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัดและระดับประเทศ ใน 4 วิชาหลัก คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และเป็นการ
เตรียมการความพร้อมในการสอบระดับชาติ (O-NET)ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 และเพ่ือให้นักเรียนได้
คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่มแีนวคําถามที่ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบใน
รูปแบบต่างๆ ก่อนลงสนามทดสอบจริงต่อไป   
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2.  วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิของการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6  ใน 4 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ให้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 

2.2  เพ่ือเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการทดสอบให้กับนักเรียนและนักเรียนเกิดความตระหนัก  
เห็นความสําคัญของการทดสอบมากข้ึน 

2.3  เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 70 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET ) ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมสูงขึ้น  

3.1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีทักษะและความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3.1.3 ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ได้รับการสอนเสริมความรู้ใน 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ เตรยีมพร้อมเข้ารับการ
ทดสอบระดับชาติ และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

3.2  เชิงคณุภาพ 
3.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 4 กลุม่สาระการ

เรียนรู้เพ่ิมสูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 
3.2.2 นักเรียนได้รับทักษะ ความรู้และมีเจตคติทีดี่ต่อการเรียนรู้ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
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๔ .  วิธีการดาํเนนิงาน 

ขั้นตอนการดาํเนนิการ ( PDCA ) ระยะเวลา ผู้รบัผดิชอบ 

๑. สํารวจ ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหาการเรียนรู้ 
๒. วิเคราะห์กําหนดจุดเด่น จุดพัฒนา 
3. ประชุม วางแผน ขออนุมติัโครงการ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการยกระดับ 
   คณุภาพการศึกษา 
5. ดําเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการฯ 
        5.๑ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 
        5.๒ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
        5.๓ กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 
        5.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ 
        - คัดกรองนักเรียน 
       -  สอนเสริมเด็กเก่งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
สอนซ่อมเสรมิเด็กอ่อนเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน 
       - สร้างเครื่องมือ แบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ  
       - จัดกิจกรรมติวเตอร์ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ือการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       - กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้สู่ O-NET   
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ       
       - การจัดสอบ Pre O-NET  
       - จัดสอบ โดยใช้ข้อสอบ O-NET เก่า 
ย้อนหลัง 3 -5  ปี 
6. นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินโครงการ 
7. สรุปผลการดําเนินโครงการ ประเมินโครงการ 
8. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินโครงการ 
9. รายงานผลการดําเนินโครงการ 

มิถุนายน 2560 
มิถุนายน 2560 
มิถุนายน 2560 
กรกฎาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 พ.ย 60 – 25 มี.ค.61 
มีนาคม  2560 
มีนาคม  2560 
มีนาคม  2560 

นางยารีนา  บิลหล ีและคณะ 
นางยารีนา  บิลหล ีและคณะ 
นางยารีนา  บิลหล ีและคณะ 
นางสุวรรณี  หมัดอาดํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางยารีนา  บิลหล ี และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสุวรรณี หมัดอาดํ้าและคณะ 
นางยารีนา  บิลหลีและคณะ 
นางยารีนา  บิลหลีและคณะ 
นางยารีนา  บิลหลีและคณะ 
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๕ . งบประมาณทีต่อ้งการใช้ 

 
กิจกรรม 

รายจ่าย 

ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวมเงิน
(บาท) 

๑.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
      - แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน 
     -  เขียนเรือ่งจากภาพ 
     -  เขียนประโยคจากภาพ 
     -  ฝึกเขียนเรียงความ 
     -  จัดทําขอ้สอบ แบบทดสอบ 

- - 
 

๑,3๐๐ ๑,3๐๐ 

๒.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
    - การคิดเลขเร็ว 
    - การท่องสตูรคูณ 
    - แบบฝึกโจทย์ปัญหา 
    - จัดทําแบบฝึกทักษะการคิด 
   -  จัดทําข้อสอบ แบบทดสอบ 

- - 
 

๑,3๐๐ ๑,3๐๐ 

๓.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
     - ท่องจําคาํศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ 10 คํา 
     - แบบฝกึการอ่านการเขียน 
     - การเล่านิทาน 
     - การแต่งประโยค 
     - จัดทําข้อสอบ แบบทดสอบ 

- - 
 

๑,3๐๐ ๑,3๐๐ 

4.  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
     - แบบฝกึทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
     - แบบฝึกคิดวิเคราะห์ 
     - แบบบันทึกผลการทดลอง 
     - จัดทําข้อสอบ แบบทดสอบ      

- - 
 

๑,3๐๐ ๑,3๐๐ 

5.  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู้สู่ O-NET 
     - จัดทําคู่มอืสรุปเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 4 สาระ 
     - จัดทําข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 3 - 5  ปี 

- - 
 

 
๑,3๐๐ 
2,000 

 
๑,3๐๐ 
2,000 

รวม - - 8,5๐๐ 8,5๐๐ 

หมายเหต ุ: ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทกุรายการ 
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6.   การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือทีใ่ช ้

ผลผลติ 
๑. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)   
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมสูงขึ้น  
๒.  นักเรียนมีทักษะและความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๓. นักเรียนมีความพร้อมเข้ารับการทดสอบระดับชาติ 
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ 

 
๑. การทดสอบ O-NET 
 
๒. การสํารวจ 
 
๓. การสอบถามนักเรียน/
ผู้ปกครอง 

 
๑. แบบทดสอบระดับชาติ 
 
๒. แบบสํารวจ / แบบ
ประเมิน 
๓. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ผลลพัธ ์
1. โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิม
สูงขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 5 
2. นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ 

 
๑. การทดสอบ O-NET 
 
 
๒. การสํารวจ 
 
๓. การสอบถามนักเรียน/
ผู้ปกครอง 

 
๑. แบบทดสอบระดับชาติ 
 
 
๒. แบบสํารวจ / แบบ
ประเมิน 
๓. แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

 7.1. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน เพ่ิมขึ้นทั้ง 
4 สาระการเรยีนรู้  และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 7.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีทักษะความรู้เพ่ิมขึ้น ในกลุ่มสาระวิชาทั้ง 4 กลุม่สาระ  
จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 

 7.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
 

 

ลงช่ือ                           ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นางยารีนา  บิลหล)ี  
    ตําแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 
 
 

ลงช่ือ                            ผู้อนุมัติโครงการ 

             ( นางสุวรรณี   หมัดอาดํ้า) 
     ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 


