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ตอนที่ 1 
แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 

ขั้นเตรียม 
 - วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระบุเป็นรายมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และก าหนดแนวทางการไข 
 - ก าหนดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 - การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน 
 - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 - ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ประเมินระหว่างเรียน – ท ากิจกรรม 
การสังเกต การตอบค าถาม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
 ขั้นด าเนินงาน 
 - เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านค าศัพท์ โดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย เช่น Flashcards หรือสื่อกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยนักเรียนจะต้องได้ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 
15-20 ค าต่อสัปดาห์ 
 - วิเคราะห์ข้อสอบร่วมกัน ใช้แนวข้อสอบของ สทศ. ในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทาง โดยเน้นตัวชี้ วัดที่ผู้สอน
ต้องการปรับปรุง พร้อมเสนอแนะวิธีการเดาข้อสอบ การท าความเข้าใจ และเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ โดยประเมิน
จากการสังเกต และการตอบค าถามของผู้เรียน หมั่นทบทวนและฝึกท าข้อสอบซ้ าๆจนผู้เรียนเกิดความช านาญ 
 - ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ คือการท ากิจกรรมร่วมกันของนักเรียนในชั้นเรียน การท า
กิจกรรมกลุ่ม หรือเป็นคู่ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนุก มีการฝึกทักษะการคิด การร่วมกันแก้ปัญหา มากกว่าการฟัง
ผู้สอนบรรยายหรือชี้แนะเพียงอย่างเดียว การใช้เกมและกิจกรรมตามที่ได้เข้ารับการฝึกอบรม Boot Camp 
สามารถตอบโจทย์ในการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
 - กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จักต้องประยุกต์ให้เข้ากับเนื้อหา หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ให้
ตรงตามตัวชี้วัด โดยครูจะต้องมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้า เตรียมสื่อที่เหมาะสมกับวัยและเนื้อหา และบางครั้ ง
อาจขอค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (PLC) หรือ Buddy เพ่ือแชร์ประสบการณ์ร่วมกันและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
 - ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศ ที่นักเรียนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจ าวัน การท างาน การท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพในอนาคต เพ่ือเป็นการแนะ
แนวทางการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 - การสอนเน้นการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ของครูผู้สอน โดยครูต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งด้าน
ค าศัพท์ ความเข้าใจ การสื่อสาร และเกิดทักษะในการน าภาษาอังกฤษไปใช้ ตลอดจนมีทัศนคติต่อภาษาอังกฤษ โดย
อาศัยกิจกรรมเป็นสื่อกลาง ดังนั้น ความสามารถของครูผู้สอน ความรู้ ความช านาญในเรื่องที่สอนมีส่วนส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง ผู้เรียนจะเกิดความศรัทธาและไว้วางใจ หากครูผู้สอนมีการเตรียมการสอนที่ดี และสามารถถ่ายทอดให้
ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 
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 ขั้นสรุป 
 - ประเมินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่เสมอ โดยอาศัยการสังเกต การตอบค าถาม การเล่นเกม 
การท ากิจกรรม การฝึกท าข้อสอบ ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้เรียนว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์หรือตัวชี้วัดหรือไม่ กิจกรรมบางอย่างมีความเหมาะสมต่อผู้เรี ยนและก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างไร เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ 
 - ปรับเวลาในการด าเนินกิจกรรมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ความยาก – ง่ายของเนื้อหา พิจารณาหา
แนวทางท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน (เด็กพิเศษและเด็กปกติ) 
 - พิจารณาเกณฑ์ในการประเมินให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
 - เลือกสื่อที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

 

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของโรงเรียน (เรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน)  
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  9.29 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  2.27 

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่   1.65 

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  0.67 
 

2. ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

      1) มาตรฐาน 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
      2) มาตรฐาน 1.3   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดย         

การพูดและการเขียน 
      3) มาตรฐาน 1.2   มีทักษะการสื่อสารภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) มาตรฐาน 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 
      5) มาตรฐาน 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกบักาลเทศะ 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 

1.) มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลาเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของ โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2.) มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3.) มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจ าวัน ผลของแรงที่กระท าต่อวัตถุ ลักษณะการ
เคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4.) มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและ  
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน
กล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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5.) มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและ
สมบัติ ของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของสารประกอบอินทรีย์และพอลิเมอร์รวมทั้งการน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

6.) มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
อวกาศ  
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
2.) มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
3.) มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
4.) มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
5.) มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
6.) มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
7.) มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
2.) มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
3.) มาตรฐาน ท2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรยีงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ

ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

                  
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศกึษา 2562 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของโรงเรียน (เรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน)  
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่   7.26 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  3.12 

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  2.94 

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่   1.81 

2. ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสาระท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
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2.) มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
3.) มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
4.) มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
5.) บูรณาการ   
6.) มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  

reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
7.) มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
8.) มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical  model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 
9.) มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1) มาตรฐาน ต 1.3  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่

ฟังหรืออ่าน 
2) มาตรฐาน ต 1.2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3) มาตรฐาน ต 1.1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
1.) มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจ าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2.) มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3.) มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและ
หน้าที่ ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด เกี่ยวกบั
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิด
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4.) มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
อวกาศ  

5.) มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรง
และ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ  



10 
 

แผนด าเนินการยกระดบัคณุภาพผ ูเ้รยีน 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา  2563 

โรงเรยีนวดัหางตลาด  WWW.WATHANGTALAD.COM 

อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์    
6.) มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ  

สิ่งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์  
7.) มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร

กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

8.) มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์  

9.) มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
อวกาศ  

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
2.) มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
3.) มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรือ่งราวในรูปแบบ

ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   
4.) มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน           

การด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 

การวิเคราะห์ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 
 

1. ความสามารถด้าน   ค านวณ   ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
1)  เรขาคณิต 
2)  พีชคณิต 

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 

- ครูน าแบบฝึกกิจกรรมการสร้าง และการหาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  ทั้งในแบบเรียนและใบกิจกรรม
ที่ครูก าหนดให้ 

- ให้นักเรียนฝึกสร้างรูปเรขาคณิตเองพร้อมทั้งให้บอกชื่อของรูปเลขาคณิตที่ได้สร้างขึ้นเอง 

- ให้บอกชื่อรูปเรขาคณิตที่ครูก าหนดให้ 

- ครูอธิบายวิธีการนับเพ่ิม นับลด เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
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- ให้นักเรียนฝึกนับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยโดยการใช้ตะเกียบ มีการนับเพิ่ม นับลด ฝึกทุกวัน เมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วให้นับโดยไม่ต้องใช้ตะเกียบ  

- กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกโดยครูจะจัดทั้งในชั่วโมงเรียนและเวลาเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน 
 

2. ความสามารถด้านภาษา   ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
1)  การบอกและการเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดูและอ่าน 
2)  บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดูและอ่าน  

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
-  ครูเริ่มจากการให้นักเรียนได้เล่าเรื่องในชีวิตประจ าวันของตัวเองและพร้อมทั้งเขียนบันทึกออกมา

น าเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล 
-  ครูน ารูปภาพมาให้นักเรียนดูและพูดคุยเก่ียวกับรูปภาพว่ามีใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไรโดยการ

ช่วยกันคิดและช่วยกันบอกเป็นเรื่องราว 
-  ครูฝึกให้นักเรียนได้เขียนเรื่องและบรรยายเนื้อเรื่องจากภาพท่ีครูให้นักเรียนหาเอง โดยตั้งชื่อเรื่องและ

บรรยายตามจินตนาการ 
-  ครูก าหนดภาพให้นักเรียนได้เขียนเรื่องจากภาพโดยตั้งชื่อเรื่องและบรรยายตามจินตนาการของนักเรียน

ว่ามีใคร ท าอะไร ที่ไหนและอย่างไร 
-  ครูให้ฝึกอ่านค าและช่วยกันหาความหมาย 
-  ครูน าเนื้อเรื่องมานักเรียนให้ฝึกอ่านเน้นการจับใจความส าคัญและให้ช่วยกันจับใจความส าคัญจากเรื่องที่

อ่าน 
-  โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมจะให้นักเรียนได้ฝึกท าทั้งในชั่วโมงเรียนและช่วงหลังเลิกเรียน 

3. ความสามารถด้าน......เหตุผล.............................ตัวชีว้ดัที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
ตัวชี้วัดที่  3. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรือ 

สารสนเทศท่ีผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้  ด้านวิทยาศาสตร์  
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  
  ตัวชี้วัดที่ 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุน       
ข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการ 
ตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ  คะแนนการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 
ร้อยละ 4 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และคะแนน รายตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด ที่ควรปรับปรุง 
 
 
 

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 และมาตรฐานการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

โครงสร้างข้อสอบ 
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2. วิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2562  และจัดท าข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก 
วิเคราะห์ ข้อสอบNT ปีที่ผ่านมา  ฝึกการเขียนตอบค าถามจากโจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ 

3. จัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมกับการจัดกิจกรรมและเพียงพอ และฝึกการ 
ปฏิบัติจริง 

4. จัดหนังสือเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบเรียนปกติ 
5. สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ เช่น พักกลางวัน  หลังเลิก 

เรียน  
6. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการในระดับชั้น ป.3 เพ่ือเสริมความรู้และทักษะให้กับนักเรียน   
7. ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนใช่วงก่อนเข้าเรียน 
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ส่วนที่ 3 
เป้าหมายยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 (เป้าหมายเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 4) 
               
        
                ระดับ 
ความสามารถ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ด้านภาษา       
ด้านค านวณ       
ด้านเหตุผล       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (เป้าหมายเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 4)  
                     
 

ระดับ 
กลุ่มสาระฯ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ภาษาไทย 49.07 49.55 48.40 53.07 53.55 51.40 
คณิตศาสตร์ 32.90 33.16 31.25 36.90 37.16 35.25 
วิทยาศาสตร์ 35.55 35.53 33.28 39.55 39.53 37.28 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

34.42 32.13 25.13 39.55 36.13 29.13 

เป้าหมาย    * ต้องการเป้าเท่ากับ สพป.สท.1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  (เป้าหมายเพ่ิมคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 4) 
                     
 

ระดับ 
กลุ่มสาระฯ 

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2562 เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ภาษาไทย 55.14 54.59 53.33 59.14 58.59 57.33 
คณิตศาสตร์ 26.73 25.37 19.47 30.73 31.37 24.47 
วิทยาศาสตร์ 30.07 29.62 27.80 34.07 33.62 31.47 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

33.25 30.61 30.13 37.25 34.61 34.13 

เป้าหมาย    * ต้องการเป้าเท่ากับ สพป.สท.1 
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ส่วนที่ 4 
แนวปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

 

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 
1. กลุม่สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของโรงเรียน (เรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน)  

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  9.29 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  2.27 

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่   1.65 

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  0.67 
 

2. ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ดังนี้ 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

      1) มาตรฐาน 4.1   ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
      2) มาตรฐาน 1.3   น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดย 

การพูดและการเขียน 
      3) มาตรฐาน 1.2   มีทักษะการสื่อสารภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔) มาตรฐาน 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเหตุผล 
      ๕) มาตรฐาน 2.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้

อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
แนวปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นเตรียม (Plan) 
 รวบรวมข้อมูลมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
 รวบรวมแนวข้อสอบที่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (ภาพรวมและรายบุคคล) เพ่ือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

ความเหมาะสม 
 จัดเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมในการเพ่ิมคลังค าศัพท์ 
 หาแนวทางการวัดและประเมินผลที่เหมาะกับผู้เรียน  และมีความหลากหลาย 

ขั้นด าเนินงาน (Do) 

 น ารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
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 สอนเนื้อหาสาระ และออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้มากที่สุด (Student-
centered) เน้นการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นโค้ช 

 เน้นมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับปรุงเร่งด่วน โดยผ่านการท ากิจกรรม แบบทดสอบ ใบงาน และ
กิจกรรมที่สามารถบูรณาการได ้

 ปรับปรุงการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 เน้นค าศัพท์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่คงทน 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมี

โอกาสเสนอวิธีการ หรือให้ข้อเสนอแนะ และหาแนวปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกัน 
ขั้นสรุป (See) 

 ควรมีการวางแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) ว่าเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ มีอะไรที่ควรปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งที่ได้จะสะท้อนให้เห็น
กระบวนการที่ด าเนินการมาว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ และต้องแก้ไขอย่างไร 

2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
เฉลี่ยของโรงเรียนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  2.27  ได้แก่ 

           1.) มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2.) มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ท างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3.) มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและ
หน้าที่ ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด เกี่ยวกบั
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิด
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4.) มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
อวกาศ  

5.) มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรง
และ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ  
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์    

6.) มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ  
สิ่งแวดล้อม การศึกษาลาดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์  
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7.) มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

8.) มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การ เปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

9.) มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
อวกาศ  

         แนวปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียม 
     - สร้างความตระหนักและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีบทบาทในการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผู้บริหาร ครูประจ าชั้น  ครูประจ าวิชา ผู้ปกครอง 
นักเรียน  
  - ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระบุเป็นรายมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - ก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ 5 
  - จัดเตรียมทรัพยากรที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา ได้แก่ แบบเรียน  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้  
แบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบ หนังสืออ่านเสริม สื่อรูปแบบต่างๆ 
ขั้นด าเนินการ 
  1. สอนโดยให้น้ าหนักการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาและที่เป็นปัญหาให้มากข้ึนเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย  
O-NET ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  2. สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นกระบวนคิดวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล  
  3. สอนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลร่วมด้วย โดยเฉพาะในกรณีท่ีครูผู้สอนไม่สามารถหาอุปกรณ์ 
การทดลองมาให้นักเรียนท าการทดลองได้ 
  4. สอนพร้อมเน้นย้ าให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเป็นประจ า 
  5. สอนเสริมด้วยข้อสอบโอเน็ตเต็มรูปแบบ ช่วง เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม  
     - วิเคราะห์แนวข้อสอบ O-NET 
   - ทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน เพ่ือดูพัฒนาการ และให้น้ าหนักมากขึ้นในข้อสอบ 
ข้อที่ยังพบปัญหา 
   - เฉลยข้อสอบแบบเต็มรูปแบบ โดยอธิบายทุกข้ออย่างละเอียด ร่วมกันกับนักเรียน 
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ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
และครูสามารถแก้ปัญหาโดยให้น้ าหนักการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนได้ 
  2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในการทดสอบระดับชาติหรือ O-NET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
  3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีข้ึน 
  4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  5. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
2.) มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
3.) มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผล 
4.) มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
5.) มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
6.) มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด 
7.) มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียม 

- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระบุเป็นรายมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และก าหนดแนวทางการไข 
 - ก าหนดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 - การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน 
 - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 - ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ประเมินระหว่างเรียน – ท ากิจกรรม 
การสังเกต การตอบค าถาม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
ขั้นด าเนินงาน 

- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
เรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
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1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนโดยใช้ ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
 2) ท าใบงานเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป เน้นวิธีการหาค าตอบโดยใช้การเขียนภาพ  

    3) สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหา

ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่งและสองต าแหน่ง 
   1)  จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้วิธีการสอบแบบ KWDL เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการโจทย์

ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 
   2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 

เรื่องโจทย์ปัญหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่งและสองต าแหน่ง        
   3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องโจทย์ปัญหาค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยมหนึ่งต าแหน่ง

และสองต าแหน่ง 
- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 5.2 ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นใน การคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุสมผล  เรื่อง การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ  
             1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561-2562 
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ต่างๆ และร่วมกันวิเคราะห์ข้อสอบ 
       2) สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องการคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่างๆ 

- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   
             1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อของจริงประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ 
เช่น ตัวชี้วัดอธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ให้นักเรียนลงมือสร้าง       รูปเรขาคณิตสองมิติ
และสามมิติ นักเรียนสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ของรูปคลี่ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ท าให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

   2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่องรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ  รูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ   
       3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ รูปคลี่ ของรูป
เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ    

- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด         
ความยาว การชั่ง การตวง เงิน เวลา  

   1)  จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้วิธีการสอบแบบ KWDL เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการโจทย์
ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

   2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561-2562 
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด  ความยาว การชั่ง การตวง เงิน เวลา 
       3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัด ความยาว การชั่ง 
การตวง เงิน เวลา 
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-  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ 
 ต้องการวัด  เรื่องการหาปริมาตร หาพื้นที่ การหาความยาวรอบรูป ของรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ  
             1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อของจริงประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ 
เช่น ให้นักเรียนลงมือสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ นักเรียนสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ รูปเรขาคณิตสอง
มิติและสามมิติ ทราบที่มาของสูตรรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ท าให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 
        2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561    
เรื่องการหาปริมาตร หาพ้ืนที่ การหาความยาวรอบรูป ของรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ     
        3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องการหาปริมาตร หาพื้นที่ การหาความยาว                
รอบรูป ของรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ    

-  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  เรื่องการอ่าน 
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบให้นักเรียนได้ลงมือท า สร้างแผนภูมิแท่ง แผนภูมิรูปวงกลม 
กราฟเส้นโดยใช้ข้อมูลเพ่ือนในห้อง เช่น ข้อมูลน้ าหนัก-ส่วนสูง เป็นต้น   
         2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561    
เรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม         

    3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ           
การอ่านกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม    
ขั้นสรุป 

 การประเมินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่เสมอ โดยอาศัยการสังเกต การตอบค าถาม          
การฝึกท าข้อสอบ ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 
หรือตัวชี้วัดหรือไม่ เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

1.) มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

2.) มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               

3.) มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรือ่งราวในรูปแบบ
ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   

4.) มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทาง
ภาษา  และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
 -  ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องต่อไปนี้ 
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 1.  ค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  ให้สังเกตค าลักษณะค าไทยแท้และค าที่มาจากภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย  ฝึกการจ าแนกค าไทยแท้และค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ  เตรียมข้อสอบ O-NET           เก็งข้อสอบ
เรื่องลักษณะค าไทยแท้และค าท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ  ให้นักเรียนท าข้อสอบ  O-NET  ย้อนหลัง 2-3 ปี 
 2.  วิเคราะห์ระดับภาษา  ให้ความรู้พ้ืนฐานระดับของภาษา  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ค าแสลง       ค า
คะนอง  วัจนภาษา  และอวัจนภาษา  ภาษาถ่ิน  ค าราชาศัพท์  เก็งข้อสอบเรื่องระดับภาษาและค าราชาศัพท์ 
 3.  ประโยคและความหมายของประโยค  ให้ความรู้ส่วนประกอบของประโยค  รูปประโยค  ลักษณะของ
ประโยค  ชนิดของประโยค  วิเคราะห์โครงสร้าง  ประโยคซับซ้อน  เก็งข้อสอบเรื่องวลีและประโยค      ให้นักเรียน
ฝึกท าข้อสอบ O-NET  ย้อนหลัง 2-3 ปีที่ผ่านมา 
 4.  ใช้ค าทับศัพท์ละศัพท์บัญญัติ  ให้ความรู้ศัพท์บัญญัติและค าทับศัพท์  คัดข้อสอบ O-NET         ฝึก
นักเรียนท าข้อสอบ 
 5.  อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  ให้ความรู้เรื่องศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  เก็ง
ข้อสอบเรื่องศัพท์บัญญัติและศัพท์ของวิชาการและวิชาชีพ  ให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบ O-NET  ค าศัพท์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
 6.  แต่งบทร้อยกรอง  ให้ความรู้เรื่องการแต่งบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพเรื่องผังภูมิฉันทลักษณ์  ข้อบังคับ  
โวหารการเขียน 5 ชนิด  ลักษณะค าประพันธ์  ค าสัมผัส  สัมผัสสระ  สัมผัสนอก  สัมผัสใน  เก็งข้อสอบเรื่องโวหาร
ในการเขียนและลักษณะค าประพันธ์ไทย  ให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบ O-NET  ย้อนหลัง 2-3 ปี  และปีปัจจุบัน 
 จัดท าโครงการติวข้อสอบ O-NET  มาตรฐานชั้นปี  ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์  เพ่ิมเติมในทุกสาระการเรียนรู้
แกนกลาง  ก่อนสอบ O-NET  เป็นระยะเวลา  2 เดือน  ตั้งแต่เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

 
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศกึษา 2562 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนของโรงเรียน (เรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน)  
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่   7.26 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  3.12 

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  2.94 

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย           ต่ ากว่าระดับประเทศอยู่   1.81 

2. ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีสาระที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
2.) มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
3.) มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
4.) มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
5.) บูรณาการ   
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6.) มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  
reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

7.) มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 
อย่างสมเหตุสมผล 

8.) มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   
(mathematical  model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 

9.) มาตรฐาน ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง 
2.) มาตรฐาน ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
3.) มาตรฐาน ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
4.) มาตรฐาน ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
5.) บูรณาการ   
6.) มาตรฐาน ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  

reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
7.) มาตรฐาน ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
8.) มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   

(mathematical  model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 
9.) มาตรฐาน ค 5.1  เขา้ใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 

แนวปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียม 
- วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระบุเป็นรายมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 - วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ปัจจัยที่เก่ียวข้อง และก าหนดแนวทางการไข 
 - ก าหนดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
 - การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน 
 - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
 - ประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข (ประเมินระหว่างเรียน – ท ากิจกรรม 
การสังเกต การตอบค าถาม ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด) 
ขั้นด าเนินงาน 
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-  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้ 
จ านวนในชีวิตจริง เรื่อง เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ (A  10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจ านวนเต็ม)  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ   
และการน าไปใช้ 

     1) ท าใบงานเรื่องเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การเขียนแสดงจ านวนใน  รูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ (A  10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจ านวนเต็ม)  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ  และการน าไปใช้ 
ร่วมกันอภิปรายวิธีการหาค าตอบ 
         2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561    
ในเรื่องเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม  การเขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์               (A 

 10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจ านวนเต็ม)  อัตราส่วน  สัดส่วน  ร้อยละ และการน าไปใช้ ร่วมกันอภิปราย
วิธีการหาค าตอบ 

    3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องเลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม        การ

เขียนแสดงจ านวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (A  10n เมื่อ 1  A  10 และ n เป็นจ านวนเต็ม)  อัตราส่วน  
สัดส่วน  ร้อยละ และการน าไปใช้ ร่วมกันอภิปรายวิธีการหาค าตอบ 

- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ เรื่อง ภาพที่ได้จาก
การมองด้านหน้า (front view)  ด้านข้าง (side view)  และด้านบน (top view) ของรูปเรขาคณิต        สามมิติ  
การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้                            

   1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อของจริงประกอบการสอนเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ 
เช่น ลงมือสร้าง การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  เมื่อก าหนดภาพสองมิติท่ีได้
จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 

   2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่อง ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view)  ด้านข้าง (side view)  และด้านบน (top view)                
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์                 เมื่อ
ก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 

  3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่อง ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน 
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์   
เมื่อก าหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ 
 - มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern)  ความสัมพันธ์  และฟังก์ชัน 
เรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  

1) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียนโดยใช้ ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป  
              2) ท าใบงานเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป เน้นวิธีการหาค าตอบโดยใช้การเขียนภาพ  
          3) สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 
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- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่างๆ  และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา  
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน  และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การหารากที่สอง
และรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ และน าไปใช้ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้วิธีการสอบแบบ KWDL เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการใน               
การโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

2) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเลขยกก าลังที่มีฐานเดียวกัน  และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การหารากที่สอง
และรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ และน าไปใช้        

   3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเลขยกก าลังที่มีฐาน
เดียวกัน  และเลขชี้ก าลังเป็นจ านวนเต็ม การหารากที่สองและรากที่สามของจ านวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ 
และน าไปใช้ 

-  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial  
reasoning)  และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา  
เรื่องโจทย์ปัญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน สมบัติของ 
รูปสามเหลี่ยมคล้าย 

1) จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้วิธีการสอบแบบ KWDL เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการใน               
การโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

2) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่องโจทย์ปัญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การเลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน สมบัติของรูป
สามเหลี่ยมคล้าย    

   3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องโจทย์ปัญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ  การ
เลื่อนขนาน  การสะท้อน  การหมุน สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้าย 

-มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การใช้วามรู้เกี่ยวกับความ
น่าจะเป็นในการคาดการณ์ 

   1)  ท าใบงานเรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การใช้วามรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 
        2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561    
เรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ การใช้วามรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น 
ในการคาดการณ์ 
      3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่อง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ การใช้วามรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์ 

- มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 4.2 ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   
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mathematical  model) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา  
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูป
เรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกัดฉาก  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการน าไปใช้  กราฟของระบบสมการเชิง
เส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าไปใช้ 

  1) จัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้วิธีการสอบแบบ KWDL เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการโจทย์
ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

2) ท าใบงานเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเลื่อนขนาน  
การสะท้อน และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกัดฉาก  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและ        การ
น าไปใช้  กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าไปใช้และร่วมกัน
อภิปรายวิธีการแก้โจทย์ปัญหา 

 3) ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561 
เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเลื่อนขนาน การสะท้อน  
และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกัดฉาก  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการน าไปใช้   
กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าไปใช้               
            4) สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว การเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุนรูปเรขาคณิตบนระนาบในระบบพิกัดฉาก  อสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวและการน าไปใช้  กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการน าไปใช้    

-  มาตรฐานการเรียนรู้ที่ ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  
เรื่อง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถ่ี 

    1)  ท าใบงานเรื่อง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และ
ร่วมกันอภิปรายวิธีการหา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูล 
         2)  ท าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ข้อสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2560-2561    
เรื่อง การค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของข้อมูล และร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหา 

    3)  สอนซ่อมเสริมให้นักเรียนที่ยังสอบไม่ผ่านเรื่อง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ 
ขั้นสรุป 

 การประเมินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยู่เสมอ โดยอาศัยการสังเกต การตอบค าถาม         การ
ฝึกท าข้อสอบ ระหว่างการด าเนินกิจกรรม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 
หรือตัวชี้วัดหรือไม่ เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ควร
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 

1)มาตรฐาน ต 1.3  ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่
ฟังหรืออ่าน 

2)มาตรฐาน ต 1.2  อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว โฆษณาและบทร้อยกรองสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน 
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3)มาตรฐาน ต 1.1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายที่ฟังและอ่าน 
แนวปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 

ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ขั้นเตรียม (Plan) 

 รวบรวมข้อมูลมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงแก้ไข  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
 รวบรวมแนวข้อสอบที่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (ภาพรวมและรายบุคคล) เพ่ือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี

ความเหมาะสม 
 จัดเตรียมสื่อการสอนที่เหมาะสมในการเพ่ิมคลังค าศัพท์ และหลักไวยกรณ์ 
 หาแนวทางการวัดและประเมินผลที่เหมาะกับผู้เรียน  และมีความหลากหลาย 

 
ขั้นด าเนินงาน (Do) 

 น ารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน 
และเขียน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 

 สอนเนื้อหาสาระ และออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนให้มากที่สุด (Student-
centered) เน้นการมีส่วนร่วม และเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นโค้ช 

 เน้นมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับปรุงเร่งด่วน โดยผ่านการท ากิจกรรม แบบทดสอบ ใบงาน และ
กิจกรรมที่สามารถบูรณาการได ้

 เน้นค าศัพท์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่คงทน 
 การเรียนไม่เน้นการบรรยาย แต่เน้นการลงมือปฏิบัติ เช่น ฝึกทักษะทางภาษารอบด้าน การคิด 

การแก้ไขปัญหา เน้นกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เนื่องจากผู้เรียนมีทั้งเก่ง ปานกลาง และ
อ่อน นอกจากนั้น ฝึกให้ผู้เรียนได้ออกมาแสดงความสามารถหน้าชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ 

 ปรับปรุงการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมี

โอกาสเสนอวิธีการ หรือให้ข้อเสนอแนะ และหาแนวปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกัน 
 เสริมแรงทางบวก เช่น การให้ก าลังใจผู้เรียน การกล่าวชมเชย และการมอบรางวัล 

ขั้นสรุป (See) 

 ควรมีการวางแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Check) ว่าเป็นไป
ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ มีอะไรที่ควรปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งที่ได้จะสะท้อนให้เห็น
กระบวนการที่ด าเนินการมาว่าประสบผลส าเร็จหรือไม่ และต้องแก้ไขอย่างไร 

2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่โรงเรียนควรพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศต่ ากว่าระดับประเทศอยู่  2.27  ได้แก่ 

1.) มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสสาร และพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง 
และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

2.) มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท างานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของพืชที่ทางานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

3.) มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม สมบัติและ
หน้าที่ ของสารพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ หลักฐาน ข้อมูล และแนวคิด เกี่ยวกบั
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก การเกิดสปีชีส์ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ก าเนิด
ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และอนุกรมวิธาน รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4.) มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
อวกาศ  

5.) มาตรฐาน ว 6.1  เข้าใจธรรมชาติทางฟิสิกส์ ปริมาณและกระบวนการวัด การเคลื่อนที่แนวตรง แรง
และ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทาน สมดุลกลของวัตถุ งานและกฎการ  
อนุรักษ์พลังงานกล โมเมนตัมและกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม การเคลื่อนที่แนวโค้ง รวมทั้งน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์    

6.) มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ธรณีพิบัติภัย และผลต่อสิ่งมีชีวิตและ  
สิ่งแวดล้อม การศึกษาล าดับชั้นหิน ทรัพยากรธรณี แผนที่ และการน าไปใช้ประโยชน์  

7.) มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสาร
กับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

8.) มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต 
และ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ในระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทาง
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

9.) มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี 
ดาวฤกษ์ และ ระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
อวกาศ  
แนวปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียม 
     - สร้างความตระหนักและชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับผู้เกี่ยวข้อง
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ที่มีบทบาทในการพัฒนา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผู้บริหาร ครูประจ าชั้น  
ครูประจ าวิชา ผู้ปกครอง นักเรียน  
  - ศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระบุเป็นรายมาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - ก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อยร้อยละ 5 
  - จัดเตรียมทรัพยากรที่มีความจ าเป็นในการพัฒนา ได้แก่ แบบเรียน  ห้องส่งเสริมการเรียนรู้  
แบบฝึกเสริมทักษะ แบบทดสอบ หนังสืออ่านเสริม สื่อรูปแบบต่างๆ 
ขั้นด าเนินการ 
  1. สอนโดยให้น้ าหนักการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาและที่เป็นปัญหาให้มากข้ึนเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย  
O-NET ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  2. สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นกระบวนคิดวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล  
  3. สอนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลร่วมด้วย โดยเฉพาะในกรณีท่ีครูผู้สอนไม่สามารถหาอุปกรณ์ 
การทดลองมาให้นักเรียนท าการทดลองได้ 
  4. สอนพร้อมเน้นย้ าให้นักเรียนหมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเป็นประจ า 

  5. สอนเสริมด้วยข้อสอบโอเน็ตเต็มรูปแบบ ช่วง เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม  
     - วิเคราะห์แนวข้อสอบ O-NET 
   - ทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน เพ่ือดูพัฒนาการ และให้น้ าหนักมากขึ้นในข้อสอบข้อที่ยังพบปัญหา 
   - เฉลยข้อสอบแบบเต็มรูปแบบ โดยอธิบายทุกข้ออย่างละเอียด ร่วมกันกับนักเรียน 

6.  ท าแบบสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
-  คัดเลือกข้อสอบ O –net  ข้อสอบ สสวท ข้อสอบมาตรฐานชั้นเรียน เกี่ยวกับมาตรฐาน ที่ต้อง

เร่งพัฒนา มาให้นักเรียนฝึกท า และครูให้ความรู้เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่สอน 3-4 ข้อ ต่อ ชั่วโมง 
-  ให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมให้มากขึ้นและครูอธิบายซ้ าๆ หลายๆ ครั้ง 

7. จัดให้มีโครงการติวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O - NET ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงเวลาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพิ่มเติม ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ ก่อนการสอบ 
O - NET เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน กุมภาพันธ์  
ขั้นสรุป 
  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีขึ้น 
และครูสามารถแก้ปัญหาโดยให้น้ าหนักการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่ควรปรับปรุงเร่งด่วนได้ 
  2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในการทดสอบระดับชาติหรือ O-NET ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
  3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีข้ึน 
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  4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  5. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน คือ 
1.) มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
2.) มาตรฐาน ท 4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ

ภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ                               
3.) มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรือ่งราวในรูปแบบ

ต่างๆ  เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง   มีประสิทธิภาพ                   
4.) มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ

ด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน      
แนวปฏิบัติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
ขั้นตอนการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ขั้นเตรียม 

ครูเตรียมสื่อการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เช่น หนังสือเรียน ใบ
ความรู้ ใบงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบทดสอบโอเน็ตปีต่างๆที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี 
ขั้นด าเนินงาน 

1. ครูให้ความรู้พ้ืนฐานกับนักเรียน เน้นสาระเร่งด่วนดังนี้ มาตรฐาน ท 1.1/ มาตรฐาน ท.4.1/มาตรฐาน ท 
2,1 และมาตรฐาน ท.1.1 ตามล าดับ ให้ความรู้กับนักเรียนแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบโอเน็ตควบคู่ไปพร้อมการ
รับความรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2. น าสื่อที่เตรียมไว้  ใบความรู้   ใบงาน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบโอเน็ตให้นักเรียนฝึกท าท้ายชั่วโมงทุก
วัน เพ่ือให้นักเรียนมีความคุ้นเคยแบบทดสอบทีละข้อ และจดจ าความรู้ได้แม่นย า 

 
ขั้นสรุป 

นักเรียนฝึกท าแบบทดสอบโอเน็ตย้อนหลัง 3 ปี ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนจัดท าตารางติวโอเน็ตเพื่อผลการ
พัฒนาโอเน็ตที่สูงยิ่งขึ้นในปีต่อไป 
 

แนวปฏิบัติเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

 

1. ความสามารถด้าน   ค านวณ   ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
1)  เรขาคณิต 
2)  พีชคณิต 

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
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- ครูน าแบบฝึกกิจกรรมการสร้าง และการหาความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต  ทั้งในแบบเรียนและใบกิจกรรม
ที่ครูก าหนดให้ 

- ให้นักเรียนฝึกสร้างรูปเรขาคณิตเองพร้อมทั้งให้บอกชื่อของรูปเรขาคณิตท่ีได้สร้างข้ึนเอง 

- ให้บอกชื่อรูปเรขาคณิตที่ครูก าหนดให้ 

- ครูอธิบายวิธีการนับเพ่ิม นับลด เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

- ให้นักเรียนฝึกนับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยโดยการใช้ตะเกียบ มีการนับเพิ่ม นับลด ฝึกทุกวัน เมื่อเกิดความเข้าใจ
แล้วให้นับโดยไม่ต้องใช้ตะเกียบ  

- กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกโดยครูจะจัดทั้งในชั่วโมงเรียนและเวลาเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน 
 

2. ความสามารถด้านภาษา   ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 
1)  การบอกและการเล่าเรื่องราวที่ได้จากการฟัง ดูและอ่าน 
2)  บอกความหมายของค าและประโยคจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง ดูและอ่าน  

 

 แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
-  ครูเริ่มจากการให้นักเรียนได้เล่าเรื่องในชีวิตประจ าวันของตัวเองและพร้อมทั้งเขียนบันทึกออกมาน าเสนอหน้าชั้น
เรียนเป็นรายบุคคล 
-  ครูน ารูปภาพมาให้นักเรียนดูและพูดคุยเก่ียวกับรูปภาพว่ามีใคร ท าอะไร ที่ไหน และอย่างไรโดยการช่วยกันคิด
และช่วยกันบอกเป็นเรื่องราว 
-  ครูฝึกให้นักเรียนได้เขียนเรื่องและบรรยายเนื้อเรื่องจากภาพท่ีครูให้นักเรียนหาเอง โดยตั้งชื่อเรื่องและบรรยาย
ตามจินตนาการ 
-  ครูก าหนดภาพให้นักเรียนได้เขียนเรื่องจากภาพโดยตั้งชื่อเรื่องและบรรยายตามจินตนาการของนักเรียนว่ามีใคร 
ท าอะไร ที่ไหนและอย่างไร 
-  ครูให้ฝึกอ่านค าและช่วยกันหาความหมาย 
-  ครูน าเนื้อเรื่องมานักเรียนให้ฝึกอ่านเน้นการจับใจความส าคัญและให้ช่วยกันจับใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
-  โดยกิจกรรมทุกกิจกรรมจะให้นักเรียนได้ฝึกท าทั้งในชั่วโมงเรียนและช่วงหลังเลิกเรียน 
3. ความสามารถด้าน......เหตุผล.............................ตัวชีว้ดัที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนคือ 

ตัวชี้วัดที่  3. สามารถสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ วางแผน บนพื้นฐานของข้อมูลสถานการณ์ หรื 
สารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์ โดยใช้องค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล 

ตัวชี้วัดที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือสารสนเทศ โดยใช้องค์ความรู้  ด้านวิทยาศาสตร์  
สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และด้านการด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล  
  ตัวชี้วัดที่ 4 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล หรือให้ข้อสนับสนุนข้อ
โต้แย้งที่สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่ต้องการ 
ตัดสินใจหรือมีปัญหา 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ  คะแนนการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 
ร้อยละ 4 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และคะแนน รายตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด ที่ควรปรับปรุง 
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แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน (วิธีด าเนินการ/กิจกรรม) 
1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2562 และมาตรฐานการเรียนรู้ตามรูปแบบ 

โครงสร้างข้อสอบ 
2. วิเคราะห์ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2562  และจัดท าข้อสอบเพื่อให้นักเรียนได้ฝึก 

วิเคราะห์ ข้อสอบNT ปีที่ผ่านมา  ฝึกการเขียนตอบค าถามจากโจทย์ปัญหาในรูปแบบต่างๆ 
3. จัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมกับการจัดกิจกรรมและเพียงพอ และฝึกการ 

ปฏิบัติจริง 
4. จัดหนังสือเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบเรียนปกติ 
5. สอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในช่วงนอกเวลาเรียนปกติ เช่น พักกลางวัน  หลังเลิกเรียน  
6. จัดกิจกรรมค่ายวิชาการในระดับชั้น ป.3 เพ่ือเสริมความรู้และทักษะให้กับนักเรียน   
7. ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนใช่วงก่อนเข้าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

แผนด าเนินการยกระดบัคณุภาพผ ูเ้รยีน 

ในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา  2563 

โรงเรยีนวดัหางตลาด  WWW.WATHANGTALAD.COM 

 
 

คณะผู้จัดท า 
 

1. นายประกิจ   สีนวล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหางตลาด 
2. นายสุธน    ทิพวัน ครูวิชาการโรงเรียน 
3. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์เจริญ ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลฯ 
4. นายประมุข   ค าบุญ ทุกวิชา  ชั้น ป.3 
5. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์.  ชัน้ ป.6 
6. นางชิ้น  เวียงทอง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ชั้น ป.6 
7. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์เจริญ ครูผู้สอนวิชาอังกฤษ  ชั้น ป.6 
8. นางสาวสุภาวดี  ท้าวทอง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ป.6 
9. นางนาตยา   ถาวร ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ชั้น ม.3 
10. นางสาวพิมลพรรณ  จันทร์เจริญ ครูผู้สอนวิชาอังกฤษ  ชั้น ม.3 
11. นางกฤตติกา  แพรบุตร ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  ชั้น ม.3 
12. นางสาวสุภาวดี  ท้าวทอง  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  ชั้น ม.3 
 

 
 


