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คำนำ 
 

 รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และกำหนดการสอน การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐาน 
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแนวทาง 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และกำหนดการสอน เพื่อใช้ในเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
 ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practices) และกำหนดการสอนนี้เป็นแบบอย่างในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ต่อไป 
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      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ชื่อผลงาน แนวทางการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางเกษมณี  ธิพรพันธ์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  

   โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  086-2397604  E-mail : Kesmanee2504@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 เนื่องจากโรงเรียนนาคำน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีจำนวนเรียนทั้งหมด 93 คน มีครูผู้สอน 6 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1  คน จึงส่งผลให้เกิด
ปัญหาครูไม่ครบชั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมวัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 
โดยเปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 3 ขวบ ขึ้นไป แต่มีครูผู้สอนเพียง 1 คน ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน
ในชั้นอนุบาลดังกล่าว ซึ่งต้องรับภาระในการสอนนักเรียนที่มีความพร้อมแตกต่างกันตามช่วงอายุ ทั้งนี้ นักเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 บางคนที่มีพัฒนาการดี มีความพร้อมในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะในด้านสติปัญญา
และการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ จะสามารถเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย แต่บางคนยังไม่มีความพร้อม อาทิเช่น 
ยังไม่สามารถจับดินสอได้ถูกวิธี เรียนรู้เรื่องพยัญชนะไทยยังไม่ได้ จึงส่งผลต่อการเชื่อมต่อความรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเกิดปัญหาจากการเตรียมความพร้อมในชั้นอนุบาล ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพ โดยเมื่อขึ้นไปศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถ
อ่านออกเขียนได้ หรือเรียนรู้ช้าทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ครูผู้สอนจึงได้นำแนวทางการสอน 
เพ่ือพัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้มาใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถเล่าเรื่องหรือตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ 
 2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  โรงเรียนมีกระบวนการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 3.1 ภาคเช้าเรียนตาม DLTV โดยเลือกเรียน 3  วิชา  คือ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
 3.2. ภาคบ่ายเรียนวิชาภาษาไทย โดยครูประจำชั้นสอนเอง  
 3.3 ก่อนเรียนฝึกสมาธิและBrain gym 

3.3.1 ฝึกทบทวน พยัญชนะสระวรรณยุกต์ และการผันอักษร 3  หมู่ ทุกวัน ฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อย ๆ 
3.3.2 ฝึกอ่านแจกลูกประสมคำทุกวันจนนักเรียนจำได้ อ่านเป็นรายบุคคล จับคู่หรือเป็นกลุ่มโดยครู 

ให้คำชมเชยและเสริมแรง 
3.3.3 อ่านเป็นคำโดยใช้สื่อบัตรภาพ-บัตรคำ 
3.3.4 ให้นักเรียนเขียนตามคำบอกทุกวัน วันละ 10 – 15 คำ โดยเริ่มแรกให้นักเรียนอ่านสะกดคำ 

พร้อมกัน จนกระท่ังนักเรียนอ่านได้ด้วยตนเอง จากนั้นจึงให้สะกดคำในใจ 
3.3.5 ตรวจผลงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูจะเฉลยในกระดานโดยให้นักเรียน 

อ่านสะกดคำครูเขียนคำลงบนกระดานเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าใจว่าผิด/ถูกเพราะอะไรและให้ฝึกอ่านอย่างถูกต้อง 
3.3.6 ให้นักเรียนฝึกคัดคำท่ีเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด ใครเขียนสวยอาจเสริมแรงโดยให้รางวัล 

เป็นสมุด ดินสอ หรือตุ๊กตา ฯลฯ 
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 3.3.7 สอนเรื่องประโยคว่าประกอบด้วยประธาน กริยา กรรมและเตรียมใบงานเพื่อให้เด็กได้ฝึก 
แต่งประโยคจากภาพ หรือคำท่ีกำหนดให้ทุกวันๆละ 5  ประโยค  พร้อมอ่านให้เพื่อนฟัง 

3.3.8 ในเวลาว่างช่วงพักกลางวันหรือก่อนเลิกเรียน ให้นักเรียนได้เล่นบทบาทสมมติเป็นครู –  
นักเรียน สอนเรื่องการอ่านคำจากบัตรภาพ บัตรคำ หรืออ่านนิทานตามมุมสื่อการเรียนรู้ โดยครูคอยสังเกตและ
แนะนำเมื่อนักเรียนอ่านไม่ถูกต้อง 

3.3.9 เทคนิควิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน โดยการจับคู่เพ่ือนที่อ่านได้กับนักเรียนที่อ่านไม่ได้ สร้างความม่ัน 
ให้กับนักเรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยออกมาแนะนำตัวหรือร้องเพลหน้าชั้น โดยครูและเพ่ือนช่วยเสริมแรง 

3.3.10 ศึกษาแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงในส่วนที่นักเรียนต้องแก้ไข โดยเฉพาะ   
 การอ่านรู้เรื่อง ซึ่งเด็กตอบคำถามไม่ค่อยได้ 

     3.3.11 เอาใจใส่นักเรียนที่เรียนอ่อน เสริมแรงโดยการให้คำชมเชย เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ 
               3.3.12 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองโดยขอความร่วมมือให้ช่วยดูแลสอดส่องการบ้านของนักเรียน 
ในทุก ๆ วัน 

3.3.13 ครูใหเ้วลากับนักเรียน ให้ความรักเมตตาเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญท่ีสุด 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ครบทุกคนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 4.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้เพิ่มข้ึน 
 4.3 ผลการประเมินอ่านออกเขียนได้ในปี 2561 เฉลี่ยร้อยละ 91.50 เปรียบเทียบกับปี 2560  
เฉลี่ยร้อยละ 81.16  ซึ่งเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.34 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนครูผู้สอน 
 5.2 ความตั้งใจและใฝ่เรียนใฝ่รู้ของนักเรียน 
 5.3 ความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากผู้ปกครองมือ 
 5.4. ผู้บริหารเห็นความสำคัญส่งผลให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
        6.2 ชุมชนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 
 6.3 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
รางวัลครูผู้พัฒนากระบวนการอ่านออกเขียนได้ ดีเด่น เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2561  

จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม) 
รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ป. 1 ปีการศึกษา 2561 
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ 
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ชื่อผลงาน “อ่านเขียนได้คล่องต้องฝึกสะกดคำทุกวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1” 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เจ้าของผลงาน   นางธรรมพร  ศรีมุกดา  ตำแหน่งครู   โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์มือถือ   0853105782    

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 กลุ่มสาระภาษาไทยเป็นสาระพื้นฐานของทุก ๆ สาระเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สร้างความ
เข้าใจในการใช้ทักษะชีวิตประจำวัน ดังนั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 จะต้องฝึกแจกรูปสะกดคำเป็นประจำ 
ทุกวันจะได้ฝึกอ่านและเขียนให้คล่องเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ได้เหมาะสมตามศักยภาพตามวัยส่งผล
ต่อการเรียนรู้ชั้นอื่น ๆ ที่สูงขึ้นต่อไป เมื่อนักเรียนอ่านได้คล่องแล้วนักเรียนก็จะมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก 
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ เกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ นักเรียนรักการอ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ จึงจำเป็นต้องให้เด็กแจกลูกสะกดคำเป็นประจำทุกวัน เพ่ือให้จดจำพยัญชนะต้น สระตัวสะกด และ
วรรณยุกต์ หรือตัวการันต์ ตลอดจนประโยค ข้อความ คำคล้องจอง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1  เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนได้ ด้วยการแจกลูก
สะกดคำทุกวัน 
 2.2 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก ๆ กลุ่มสาระในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ดีขึ้น  
และครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

3. ขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA  
 P = วางแผนการจัดกิจกรรม 
 D = ดำเนินงานตามทิศทางท่ีกำหนด ประชุม /วางแผน /จัดกิจกรรม 
 C = ติดตาม 
 A = ผลการประเมิน เสริมกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง ดูแลกลุ่มอ่อน 
 3.1 คัดกรองเป็นรายบุคคล กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน  
 3.2 สอนสระ พยัญชนะที่ง่ายๆก่อน เช่น พยัญชนะอักษรกลางและสระเดี่ยวเสียงยาวก่อน สระเดี่ยวเสียง
สั้นและสระผสมเพื่อให้นักเรียนเกิดความจดจำ นำด้วยเพลงและเกม ฯลฯ 
 3.3 ให้เด็กเก่งเป็นครูผู้ช่วย ดูแลกลุ่มอ่อน  
 3.4 ให้นักเรียนฝึกอ่านคำให้จำ แล้วสร้างคำใหม่ โดยเปลี่ยนพยัญชนะต้นและสร้างคำใหม่โดยเปลี่ยนสระ
ตัวสะกด 
 3.5 นำคำที่ได้ฝึกแต่งประโยคปากเปล่าก่อน แล้วค่อยหาคำง่ายๆฝึกแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ 
 3.6 ฝึกทบทวนการแจกลูกสะกดคำทุกวัน โดยกระทำเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 3.7 แข่งขนัการหาคำและฝึกสะกดคำจากบัตรคำหรือจากแผนภูมิ 
 3.8 ฝึกเขียนตามคำบอกทุกวัน 
 3.9 ฝึกคัดคำหรือประโยค ข้อความสั้นๆแล้วฝึกอ่าน 
 3.10 ประเมินระหว่างเรียน ก่อนเรียน หลังเรียนทุกวัน สรุปองค์ความรู้ หลักภาษา การนำคำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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 3.11 แจ้งผลการประเมินให้นักเรียนรู้ ความกาวหน้าของเด็ก โดยแบบกัลยาณมิตร ให้กำลังใจ เสริมสิ่งเร้า 
คำชมเชย 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1. ผลการฝึกแจกลูกสะกดคำทุกวัน ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้น 
 4.2 แก้ไขเด็กที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 80% 
 4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 4.4 เด็กนักเรียนอ่านและเขียน คำ ประโยค ข้อความต่าง ๆได้ดีขึ้น เด็กรักการอ่านมากขึ้น 
 4.5 ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือดีขึ้น 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1. เด็กตั้งใจเรียน สนใจเรียน เรียนรู้อย่างสนุกสนานจากเพลงและเกม 
 5.2. นักเรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กล้าพูด กล้าถาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีบรรยากาศเป็นกันเอง  
มีสื่อการเรียนที่แปลกใหม่  ได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้รับความร่วมมือจากครูและเพื่อนนักเรียนกันเอง ประเมินตาม
สภาพจริง ได้รับความคิดเห็นจากครูและเพ่ือน และการประเมินตนเอง อย่างสมเหตุสมผล 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ้น 
 6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยในระดับที่เหมาะสมกับระดับชั้นได้คิด
เป็นร้อยละ80 
 6.3 ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจดีมาก 
 6.4 ได้รับคำชมเชยจากเพ่ือนครูเสมอ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 ผลงานที่เกิดกับนักเรียนที่สอนปีการศึกษา 2561 นักเรียนได้มีผลการทดสอบการอ่านเป็นอันดับที่ 2  
ของกลุ่มเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 

8. เอกสารอ้างอิง  
ผลทดสอบการอ่านระดับประเทศ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

และกลุ่มเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา 
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ชื่อผลงาน    การพัฒนาชุดสื่อเพื่อทักษะการอ่าน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) 
        ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางณัฐนันท์  ทองนุช   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  0897025483   

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
     การอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทั่งถึงวัยชรา การอ่านทำให้รู้ข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวัง และมีความ
อยากรู้อยากเห็น  อันเป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน  การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนา
การศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีความอยากรู้อยากเห็น 
การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ  
ก็ได้มาจากการอ่านนั่นเอง 
 สืบเนื่องจากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่าผลการ
ประเมินของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ เพราะผู้เรียนยังขาดทักษะด้านการอ่าน  ผู้เรียนยังไม่สามารถอ่านคำ 
คำคล้องจ้อง  ข้อความสั้น ๆ  ได้  จึงทำให้มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่สูงขึ้น  เพราะ
ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาด้านการอ่านของผู้เรียนในระดับต่อไป  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพใน
การอ่านของผู้เรียน  และให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านที่ถูกต้องและมีนิสัยรักการอ่าน จึงได้จัดทำนวัตกรรมชุดนี้ขึ้น 
เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านและเพื่อพัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
     2.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการอ่าน 
     2.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
     2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) สูงขึ้น 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 สิ่งท่ีสำคัญ  ต้องคัดกรองเด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยจัดให้เด็กนั่งคละกันในกลุ่มและจัดทำแผนผัง 
ชั้นเรียน  เพื่อทำให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
เกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่ม 
      3.1 ทบทวน การอ่านพยัญชนะ  สระ ที่นักเรียนเคยอ่านจนนักเรียนสามารถอ่านพยัญชนะ  และรู้จัก 
รปูสระ  ฝึกจนคล่อง       
      3.2 นักเรียนฝึกประสมคำ ฝึกอ่านคำและสะกดคำ  เขียนคำที่ประสมสระเดียว มีรูปวรรณยุกต์และไม่มี                                                    
รูปวรรณยุกต์  
      3.3 นักเรียนฝึกประสมคำ คำท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา ไม่ตรงมาตรา 
      3.4 นักเรียนฝึกอ่านและเขียนคำที ่มีตัวการัตน์ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ คำที่มีอักษรนำ ตามกรอบ              
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  โดยครูจัดทำบัตรคำนิทานหน้าเดียว นิทานสั้น ๆ  จัดไว้ตามมุม จัดทำสื่อที่         
หลากหลาย เพ่ือกระตุ้นและเร้าใจ ให้นักเรียนอยากอ่านและเพ่ือฝึกนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 
      3.5 นักเรียนนำสื่อบัตรคำ นิทานหน้าเดียว นิทานสั้น ๆ  กลับไปอ่านที่บ้านกับผู้ปกครอง  
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    3.6 นักเรียนฝึกทำใบงานแบบทดสอบ ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดด้านการอ่าน  โดยฝึกทำ
แบบทดสอบ (RT) ของปีที่ผ่าน ๆ มา เน้นข้อสอบการอ่านรู้เรื่อง  ครูคอยแนะนำในสิ่งที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ 
      3.7 นักเรียนจัดทำชิ้นงานตามเนื้อหาจากบทเรียนและจัดเก็บผลงานเข้าแฟ้มสะสมงาน ให้นักเรียน 
ได้ชื่นชมผลงานร่วมกัน 
      3.8 ครูต้องคอยใส่ใจดูแลแนะนำ  ในส่วนของนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่องโดยการมอบหมายให้เด็กที ่เก่ง            
และมีความพร้อมด้านการอ่าน ให้ช่วยฝึกและสอนเพ่ือนๆในกลุ่ม (ท่ีเราแบ่งตามแผนผังชั้นเรียน)  
หมายเหตุ   

1.เนื้อหาจากบทเรียนควรทำการสอนให้จบภายในเดือนมกราคม จากนั้นก็ทบทวนและสอนตามกรอบ
สาระและตัวชี ้วัดแบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปี 1  และฝึกทำข้อสอบที่
หลากหลายด้านการอ่านคำ  อ่านข้อความ  อ่านเนื้อหา/เนื้อเรื่อง  

2.บรรยากาศในชั้นเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ  ควรจัดให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักห้องเรียน 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
     4.1 ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน 
     4.2 ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง 
     4.3 ผู้เรียนมีความตระหนักในการอ่านและรักการอ่าน 
     4.3 ผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)สูงขึ้น 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
      5.1 นักเรียนมีพ้ืนฐานด้านการอ่าน มีทักษะในการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รักการอ่าน 
      5.2 ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน มีความตั้งใจ  
มีการเสียสละ ในการที่จะพัฒนาผู้เรียน 
      5.3 โรงเรียนมีงบประมาณให้การสนับสนุน ในด้านการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 
      5.4 ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการทำงาน 
      5.5 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
    การพัฒนานวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ได้ทำสื่อหลากหลายเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งผลให้
นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอันดับที่ 1 ของเขตพ้ืนที่การศึกษประถมศึกษามุกดาหารอยู่ใน
ระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 95.35ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการ
ให้นักเรียนฝึก ทุกวันในตอนเช้า และก่อนเลิกเรียนโดยการให้นักเรียนเลือกอ่านจากสื่อที่คุณครูจัดทำ ส่วนนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านการอ่านอยู่ในเกณฑ์ดี  ได้จัดทำชุดฝึกทักษะด้านการอ่านในเนื้อหาบทเรียนในชั้นที่สูงขึ้นไป  
ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลการต่อการประเมินพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน(RT)ให้สูงขึ้น  
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามความสนใจ  และความต้องการในการอ่านของผู้เรียนโดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและฝึกปฏิบัติให้เกิดการการพัฒนา  ด้านการ
อ่านและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน และกล้าแสดงออก 
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7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
    7.1 นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอันดับที่ 1 โรงเรียนขนาดกลางของสำนักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามุกดาหารอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 95.35 
        7.2 ครูมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  และพัฒนาตนเองเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นแบบอย่างที่ดี  ครูมีความภาคภูมิใจในการทำงานและได้รับการยกย่องจากหน่วยงาน 

8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร) 
 
แผนผังที่นั่ง ห้อง ป.๑ 
กระดาน 

 
ครู 

        
 

 

 
 

 
   
   

    
   

    
     

  นักเรียนที่มีความพร้อมสูง 

                นักเรียนที่มีความพร้อมปานกลาง 

         นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน / การทำงาน  
 
 
 
 
 

 
พันทัพ 
 

 
ทิพปภา 

 
พรพิรมย์ 
 

 
บัวชมพู 

 
นพกร 
 

 
ธนโชค 

      
จิญาภา 
 

 
ไอลินดา 

 
พิมพิศา 
 

 
อัญมณี 

 
พรเมษา 
 

 
สุระชัย 

 
วรโชติ 
 

 
พรพิพัฒน์ 

 
ศรัณยา 
 

 
ศิริภากรณ์ 
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ตัวอย่างสื่อที่นำมาพัฒนาด้านการอ่าน / บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน  นางไพวัลย์  สุพร  ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ 0879533991   E-mail : suwanpornn@gmail.com  

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนบ้านหนองไผ่ได้เห็นความสำคัญของการอ่านอออกเขียนคล่อง และการเรียนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสำคัญมาก เพราะถ้านักเรียนอ่านออกเขียนคล่องจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในวิชาอื่นสูงขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียน และครูผู้สอน จึงช่วยกันจัดทำแผนพัฒนาเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้สามารถอ่านออกเขียนคล่อง และมีผลคะแนนสอบ RT สูงขึ้นต่อเนื่อง   

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมคะแนนการทดสอบสอบ RT ให้ได้คะแนนสูงขึ้นต่อเนื่อง   

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 3.1 ทบทวนความรู้เดิม เพ่ือรู้ความรู้พื้นฐานของนักเรียน และคัดกรองนักเรียนเรียนเก่ง ปานกลาง  
และอ่อน 
 3.2 สอนอ่านและฝึกสะกดคำทุกวัน 
 3.3 เขียนตามคำบอก วันละ 10 คำ ทุกวัน 
 3.4 ฝึกเขียนประโยคจากรูปภาพ 
 3.5 ฝึกแต่งประโยคจากคำที่ง่ายๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3.6 โชว์ผลงานนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนภูมิใจในผลงานของตนเอง   
 3.7 มีการเสริมแรง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนทำงาน 
 3.8 การสอนเน้นการฝึกซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ จนนักเรียนจำ 
 3.9 ครูแจกนิทานแผ่นเดียวให้นักเรียนไปฝึกอ่านเป็นการบ้าน 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได ้และคะแนนการทดสอบ RT มีคะแนนสูงขึ้น 
 4.2 คะแนนการทดสอบสอบ RT ให้ได้คะแนนสูงขึ้น 
 4.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญ ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรม 
 5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการแผนพัฒนา 
 5.3 ชุมชน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 5.4 มีสื่อท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักเรียน 
 5.5 ค้นคว้าหาใบงานและสื่อต่าง ๆ จาก internet 
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6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานจะสำเร็จต้องมีการวางแผน การทำงานเป็นทีม ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ และสามารถนำผลไปพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 
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วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ด้านการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนเชิงรุกแบบรวมพลัง  
ด้วยเทคนิค CO – 5Steps 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน นางเยาวรัช  ปัญญาสาย   ตำแหน่ง  ครู   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์                                          

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์  0908893817   E-mail :  yaowaruch@hotmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ด้วยเทคนิคและวิธีการที่
หลากหลาย นำมาซึ่งคุณภาพในการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้
รูปแบบการสอนที่มีความหลายหลาย สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้เรียน เชื่อมโยงสู่การ
ใช้เทคโนโลยี สื่อการสอนที่มีความหลากหลาย  
 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบรวมพลังด้วยเทคนิค CO – 5Steps เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันทั้งระบบ นักเรียนที่เรียนเก่งสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อนให้เรียนรู้ไปพร้อมๆ
กันได้ นักเรียนที่เรียนอ่อนเห็นคุณค่าในตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ื อนในชั้นเรียน ครูจะไม่ปล่อย
นักเรียนคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลัง แต่ทุกคนจะก้าวไปพร้อมกันในการเรียนรู้ บนบริบทของความแตกต่างกันระหว่าง
บุคคล ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้และภาระงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน แม้ผลลัพธ์ที่เกิดจะแตกต่าง
กันตามศักยภาพของแต่ละคน แต่ผลลัพธ์ในการส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่ร่วมกัน และการเสริมสร้างนิสัยใฝ่
เรียนรู้ การเสาะแสวงหาความรู้ จะเกิดกับผู้เรียนไปพร้อมๆกัน 
 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ มีพัฒนาการของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ในระดับประเทศ ย่อมเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของรูปแบบการสอนได้เป็นอย่างดี การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค CO – 5Steps จึงจะดำเนินต่อไป เพ่ือผลลัพธ์แห่งคุณภาพที่นักเรียนเป็นสำคัญ 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีพัฒนาการสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 2.2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 3.1 กิจกรรมก่อนเริ่มเรียน 

   - นักเรียนท่องสูตรคูณ บทอาขยาน  
   - นักเรียนทำกิจกรรมคณิตคิดเร็ว ฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร เลขหลักเดียว 
   - นักเรียนทำกิจกรรมคณิตคิดสนุก โดยครูตั ้งคำถามโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและ

ข้อสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 3.2 กิจกรรม Brain Break จากสื่อการสอนDLIT (http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php)  
 3.3 จัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังด้วยเทคนิค CO – 5Steps ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  ได้แก่ 

   ขั้นที่ 1  เสนอสิ่งเร้าและระบุคำถามสำคัญ 

mailto:yaowaruch@hotmail.com
http://www.dlit.ac.th/pages/resources.php
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   เป็นขั้นนำเข้าสู่บทเรียน โดยนักเรียนและครูร่วมกันนำเสนอปัญหา ภาพ สถานการณ์ คลิปวีดิทัศน์ 
เพื่อให้นักเรียนรับรู้ถึงปัญหา กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญ ประโยชน์
ของสิ่งที่จะได้เรียนรู้ 

   ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ ครูจัดหาสื่อ/แหล่งเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้หรือ
ข้อมูลจากสื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

   ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้างองค์ความรู้ นักเรียนสามารถนำข้อมูลหรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสวงหาความรู้มา
สรุปความคิดรวบยอดเพ่ือเป็นคำตอบของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   ขั้นที่ 4 ขั้นการสื่อสาร เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่เกิดจาการเรียนรู้
โดยผ่านตัวแทนของกลุ่มและอภิปรายร่วมกันระหว่างกลุ่ม 

   ขั ้นที ่ 5 ประยุกต์และตอบแทนสังคม เป็นขั ้นที ่เน้นให้ผู ้เรียนนำความรู้มาประยุกต์เป็นชิ ้นงาน/
นวัตกรรม ตามความถนัดและความสนใจเพ่ือเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้ไปเผยแพร่
และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3.4 กิจกรรมก่อนเลิกเรียน 

   - ทบทวนท่องสูตรคูณวันละ 1 แม่ 
   - อ่านนิทาน/เรื่องสั้นที่สนใจโดยการจับคู่กับเพื่อน หรืออ่านให้ครูฟัง ครูถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื ่อง

อย่างน้อย 2 คำถาม 
   - มอบหมายการบ้าน/คำพ้ืนฐานให้อ่านเป็นการบ้าน 

 3.5 กิจกรรมเสริมในชั่วโมงอ่านคล่อง เขียนคล่อง  
   - ทบทวนข้อสอบ NT ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา 
   - ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเมื่อพบว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพียงพอและพร้อมที่จะเรียนรู้ผ่านข้อสอบ 

 3.6 ให้ขวัญและกำลังใจ เสริมแรงด้วยการกล่าวคำชมเชย/สิ่งของรางวัล 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลที่เกิดกับนักเรียน : นักเรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ นักเรียนรู้จักการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังกัน
เป็นกลุ่ม รู้จักการตั้งคำถาม คำสำคัญ นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการพูดคุยปรึกษากัน นักเรียนกล้า
แสดงออกความคิดเห็นและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นักเรียนที่เรียนรู้ช้าได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและปฏิบัติงานช่วยเหลือกันในกลุ่ม  
 ผลที่เกิดกับครู : ข้าพเจ้าได้ความรู้และประสบการณ์จากการทำ LS ผ่าน PLC ในเรื่องการพัฒนาการจัด
เรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง ที่นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอนแล้ว การ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ย่อมนำไปสู่การดำรงตนที่มีคุณภาพ และมีความสงบสุขในการดำรงชีวิตได้ 
 นอกจากนั้นการได้สร้างพลังความร่วมมือกับคู่คิดและเพื่อนร่วมงาน เป็นการสร้างมิติใหม่ในการจัดการ
เรียนรู้ เปรียบเสมือนมีกระจกเงาอีกบานมาส่องสะท้อนการจัดการเรียนรู้ ทำให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษาได้
โดยแท้จริง 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 5.1 นักเรียนตระหนักร่วมกับครูในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 5.2  ครูมีความจริงใจ เอาใจใส่อย่างเต็มกำลังความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  
        5.3  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี มองโลกในแง่บวก ให้ขวัญ กำลังใจแก่ครูและบุคลากร ไม่สร้างแรงกดดันใน
การพัฒนาผู้เรียน 
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6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เร้าความสนใจของผู้เรียน ทำให้สามารถดึงศักยภาพในการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้เข้าใจบทเ รียนได้ให้
เข้าใจถ่องแท้   
 6.2 ความรักและหวังดีต่อลูกศิษย์ เป็นพลังผลักดันให้ครูมีพฤติกรรมในแง่บวก ที่จะส่งเสริมและพัฒนา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 6.3 การสร้างภาวะผู้นำให้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีความม่ันใจที่จะเรียนรู้และมีแนวโน้มของการให้ 
ความช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนรู้ได้ช้า 

7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.1 รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน ่วยงานที่
มอบรางวัล 

สถานศึกษา สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559-
2561 สูงกว่าระดับประเทศ 

ส พ ป .
มุกดาหาร 

นางเยาวรัช  ปัญญาสาย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม 
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา) งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561  

สพฐ 

นางเยาวรัช ปัญญาสาย เป็นวิทยากรการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 5M Model  
ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  

ส พ ป .
มุกดาหาร 

 7.2 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการที่ขอศึกษาดูงาน หน่อยงาน/สถานศึกษา จำนวน (คน) 
1 21 สิงหาคม 2562 การจัดการเรียนรู ้เชิงรุกแบบ

รวมพลัง ด้วยเทคนิค CO –  
5 Steps 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เป็นคณะนิเทศ
ภายใน กลุ ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว 
อ ำ เ ภ อ ด อ น ต า ล  จ ั ง ห วั ด
มุกดาหาร 

6 

2 22 สิงหาคม 2562 ส ั ง เกตช ั ้น เร ียนการพ ัฒนา
บท เ ร ี ย น ร ่ ว มก ั น  ( Lesson 
study) ตามแนวทางชุมชน 
แห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ (PLC) 
ด้วยเทคนิค CO – 5 Steps 

ผู ้บริหาร คณะครูวิชาการและ
บุคลากรทางการศึกษา  
กลุ ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร 
จำนวน 5 เครือข่ายและคณะ
นิเทศติดตามจากสพฐ. 
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8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  
ประจำปีการศึกษา 2560-2561 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 

        

 
รหัสวิชา 

คะแนน (ค่าเฉลี่ย) ค่าเฉลี่ย  

 ปีการศึกษา ผลต่าง ประเทศ เขตพ้ืนที ่  

 2560 2561        

 ด้านภาษา 52.82 58.9 6.08 53.18 50.91  

 ด้านคำนวณ 41.07 54.28 13.21 47.19 46.46  

 ด้านเหตุผล 44.28 50.32 6.04 48.07 46.33  

 ค่าเฉลี่ย 46.07 54.50 8.43 49.48 47.82  
        
        
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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รูปภาพประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CO -5steps 
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ชื่อผลงาน     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เกมประกอบการสอน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน นางสาวธิดาพร  ภูสนิท   ตำแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์มือถือ   099 - 4077159   E-mail :  Thidapon9945@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนนาคำน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมด 93 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
มีนักเรียน จำนวน 10 คน เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  2 คน สภาพปัญหา คือ ขาดทักษะการ
อ่านจับใจความสำคัญ นักเรียนอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้ว ไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ กล่าวคือ ไม่สามารถบอก
ได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น อีกทั้งยังไม่ทราบใจความสำคัญของเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นปัญหาของ
นักเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ำ ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากสาเหตุที่มาจากตัวผู้เรียนเองแล้ว 
ยังพบว่าตัวครูผู้สอนเองก็ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย  
 ดังนั้นผู้สอนจึงเห็นว่า เกมเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่มีกฎกติกา และวิธีการเล่นที่ เป็นระบบ ทำให้
ผู้เรียนได้แสดงบทบาทต่อบทเรียน ได้คิดเอง ได้ฝึกทักษะ ได้พัฒนาความรู้จดจำเรื่องที่เรียนอย่างแม่นยำ ส่งเสริม
สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์การมีปฏิภาณไหวพริบ อีกทั้งยังเกิดความสนุกสนาน และพัฒนาการทางด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ในแต่ละเกม จะฝึกคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมอีกด้วย เป็นรูปแบบการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้  
 จากที่กล่าวมาผู้สอนต้องการแก้ไขปัญหาด้านการจับใจความสำคัญของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา จำนวน 10 คน โดยกลวิธีการสอนแบบเกม เพื่อพัฒนาทักษะจับใจความสำคัญให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 นักเรียนสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง 

3. ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนำ 
 3.1 นักเรียนฟังและดูนิทานเรื่องหงส์กับห่านจากสื่ออินเตอร์เน็ต  
นิทานเรื่องหงส์กับห่าน 
ครั้งหนึ่งได้มีเศรษฐีคนหนึ่ง ซื้อห่านหนึ่งตัวและหงส์หนึ่งตัว มาจากตลาด เขาเลี้ยงดูตัวหนึ่งไว้เพื่อเป็นอาหาร และ
เลี้ยงอีกตัวไว้ฟังเสียงร้องเพลงของมัน เมื่อถึงเวลาฆ่าห่าน พ่อครัวเข้าไปจับมันในตอนกลางคืน ความมืด  ทำให้เขา
แยกไม่ออก ว่าตัวไหนเป็นตัวไหน เขาจึงคว้าหงส์แทนห่าน หงส์ที่กำลังจะถูกฆ่าตาย ระเบิดเสียงร้องเพลงทันที พ่อ
ครัวจำเสียงของมันได้มันจึงรอดชีวิตด้วยเสียงเพลงของมัน 

“นิทานเรื่องนี้ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ”นักเรียนร่วมกันตอบ  
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 ขั้นสอน                                                                                                                      
 3.2 นักเรียนกับครูร่วมกันศึกษาความหมาย และลักษณะใจความสำคัญหลักการอ่านจับใจความสำคัญ  
ดังนี้ 

3.2.1 อ่านจากบนลงล่าง แทนการอ่านจากซ้ายไปขวา ทีละตัว 
3.2.2 ฝึกกวาดสายตาเป็นห้วงๆ เพื่อจะได้อ่านได้ทีละประโยคๆ ซึ่งจะช่วยให้อ่านได้รวดเร็ว 
3.2.3 พยายามเก็บความของแต่ละคน เมื่ออ่านจบตอนหนึ่งแล้ว โดยรู้จักแยกใจความสำคัญและใจความ

ที่นำมาประกอบในแต่ละข้อความออกจากกันให้ได้ 
3.2.4 ขณะที่อ่านต้องนึกไว้เสมอว่า เรื่องที่กำลังอ่านอยู่นั้นเป็นเรื่องอะไร มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออะไรเมื่ออ่าน

จบแล้วจะได้ตอบปัญหาที่ตั้งไว้ได้ เช่น ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร 
3.2.5 พยายามให้ความสนใจในสิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว เมื่อต้องการจะอ่าน เพ่ือตอบปัญหา หรือจับ

ใจความก็ไม่ควรพะวงอยู่กับเรื่องหลักภาษาหรือเรื่องราวอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ในความต้องการ 
3.2.6 อย่าพยายามอ่านช้า เพราะจะทำให้เสียเวลา ในบางครั ้งเราอาจจะได้ทร าบความหมายจาก

ประโยคถัดไปได้ฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมออ่านหนังสือหลายๆ ประเภท เพ่ือให้เกิดความชำนาญในการอ่านใดๆ ก็ตาม
จุดมุ่งหมายเพื่อจับใจความสำคัญของข้อความที่ได้อ่าน ดังนั้น ถ้ารู้จักสังเกตประโยคที่ เป็นใจความสำคัญ ของ
ข้อความแต่ละข้อความ และรู้จักแยกใจความหลักออกจากใจความรองได้ ก็จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

3.2.7 นักเรียนเล่นเกม ซึ่งใช้ประกอบการสอนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ชื่อเกมว่า “เกมต่อคำ
จำเป็นเรื่อง” เป็นเกมที่ผู้สอนได้แต่งขึ้นเอง วิธีการเล่นเกม ให้นักเรียนจับคู่กัน ครูแจกบทอ่าน 1 เรื่อง พร้อมกับ
ฐานต่อคำ และบัตรคำจากเรื่องของบทอ่านให้นักเรียนต่อคำเหล่านั้นลงในฐาน จับเวลาคู่ ใดต่อเสร็จก่อน ให้
นักเรียนอ่านเนื้อหาบทอ่านให้เข้าใจ แล้วจับใจความสำคัญนำมาต่อเป็นเรื ่อง เขี ยนสรุป ใคร ทำอะไร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร พร้อมทั้งระบุใจความสำคัญของเรื่องได้ถูกต้องจะเป็นฝ่ายชนะ 
 ขั้นสรุป                                                                                                                 

3.3 นักเรียนทั้งชั้นร่วมกันสรุปความหมายและลักษณะใจความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ 
4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 นักเรียนอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้ว สามารถจับใจความสำคัญได้ กล่าวคือ ไม่สามารถบอกได้ว่า ใคร ทำอะไร  
ที่ไหน เมื่อไหร่ 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 6.1 สื่ออินเตอร์เน็ต สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเนื้อหาในบทเรียน 
 6.2 ครูผู้สอนใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 6.3 เกมต่อคำจำเป็นเรื่อง เป็นสื่อการเรียนที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับนักเรียน 
ลดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาบทเรียนได้ 
 6.4 เสริมแรงทางบวก เช่น ให้รางวัล กล่าวคำชมเชย เป็นต้น 
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6. บทเรียนที่ได้รับ 
       การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน ช่วยทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนั้น
ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้สอนการอ่านจับใจความสำคัญได้ อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนาน
เพลิดเพลินให้กับนักเรียนลดความเบื่อหน่ายในเนื้อหาบทเรียน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
การอ่านของผู้เรียนได ้
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ชื่อผลงาน ฝันให้ไกลไปให้ถึง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางอภินันท์  อัญฤาชัย  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ                                 

โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์มือถือ  0846835960    E-mail :  apinun_unluechai@hotmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปัจจุบัน  มีข้าราชครู 8 คน  พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ ธุรการ 1 คน นักการ
ภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 125 คน  มีเขตพื้นที่บริการ 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีบุญเรือง  ชุมชนภูหินเรือ  
ชุมชนเขาโนรมย์  ชุมชนดงอ้อยหนู  ชุมชนชมกวาง ชุมชนโนนดินแดง  ชุมชนคำภูเงิน นอกจากนี้ยังมีนักเรียน 
ต่างด้าว นักเรียนพิการ และนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ร่วมด้วย  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลาย
ท้องถิ่นท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมที่แตกต่างกัน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา อาศัยอยู่กับตายาย   
มีฐานะยากจนขาดแคลน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม นักเรียนขาดความเอาใจใส่ ขาด
ความอบอุ่น ถูกทอดทิ้ง นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างผู้เรียนค่อนข้างมาก ซ่ึงเป็นปัญหาในการพัฒนา 
ด้านการเรียนรู้และด้านอ่ืน ๆ ของนักเรียนเป็นอย่างมาก  
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (National  Test :NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลายปีที่ผ่านมา
โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองมีผลการสอบ NT ทั้งด้านด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน  (Ordinary National Educational Test: O-NET ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลายปีที่ผ่านมาโรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองมีผลการสอบ O-NET ทั้ง 4 กลุ่มสาระ  
คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับประเทศ 
        ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง โดยผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนทั ้งระบบ โดยจัดให้มีครูผู ้สอนให้ครบ 4 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้หลัก คือภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ ที่มีในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  
ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  พร้อมให้การสนับสนุนด้านสื่อวัสดุ
อุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2561  
ให้สูงขึ้น  
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่  ๖ ปีการศึกษา 2561 ให้สูงขึ้น 
 2.4 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการทดสอบRT 
ชั้น ป.1 , การทดสอบ NTชั้น ป.3 และการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ปีการศึกษา 2561 
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3. ขั้นตอนการดำเนินงาน “9 ขั้นก้าวสู่ความสำเร็จ” 
 3.1 จุดประกายฝัน  คือผู้บริหาร/ครู ประชุมวางแผน ตั้งเป้าหมาย การจัดครูผู้สอนเข้าชั้นเรียน  วางระบบ
การจัดการเรียนการสอน และหามาตรการแนวทางในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดเลขไม่เป็น   
ของผู้เรียนทุกระดับชั้น 
 3.2 หันมากลั่นกรอง  คือครูทำการคัดกรองนักเรียนทุกคน  ตั้งแต่ ชั้น ป.1-6  โดยครูประจำชั้น ครูผู้ผ่าน
การอบรมจากศูนย์การศึกษาพิเศษ  และส่งต่อไปตรวจสอบอีกครั้งที่โรงพยาบาลมุกดาหาร 
แยกกลุ่มเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มเด็กเก่ง  กลุ่มเด็กอ่อน  และกลุ่มเด็กพิเศษ 
 3.3 ลองฝึกวิเคราะห์  คือครูศึกษามาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง 2551 และศึกษา
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของข้อสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,ข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,ข้อสอบ O-
NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
  3.4 เจาะลึกเนื้อหา  คือครูพยายามสอนเนื้อหาให้ครบทุกสาระตามหลักสูตร  และให้จบตามเนื้อหา
หลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 ให้ได้ เน้นในสาระหลักที่มีการทดสอบ 
 3.5 พาทำ-ย้ำทวน ครูจัดหา/จัดเตรียมแบบทดสอบไว้พร้อมเฉลย (คลังข้อสอบ)/สื่อการสอน    ตาม
มาตรฐานตัวชี้วัดจากหลากหลายแหล่ง สื่อสรุปเนื้อหาในบทเรียน  สื่อในอินเตอร์เน็ต  วิเคราะห์ข้อสอบอย่างน้อย 
5 ปีย้อนหลัง จัดเตรียมไว้พร้อมเฉลย ในภาคเรียนที่ 2 สอนทบทวนเนื้อหาสาระตามหลักสูตร 
 3.5.1 จัดทำตารางการติวข้อสอบ และจัดครูเข้าประจำกลุ่มสาระ แบ่งตามกลุ่มเด็กเก่ง เด็กอ่อน และ
เด็กพิเศษ หมุนวนไปให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบ (ทดสอบเก็บคะแนนก่อนติว) ตามสาระท่ีจัดเตรียมไว้การฝนข้อสอบ
ปรนัย  การเขียนตอบสั้น  การแสดงความคิดเห็น  เพิ่มเติมเทคนิคการจำเพิ่มความเข้าใจ 
 3.5.2 ฝึกให้น ักเร ียนทำโจทย์ปัญหา การแสดงวิธ ีทำ  การวิเคราะห์คำถาม  โจทย์ถามอะไร              
โจทย์ให้อะไรมา  เราจะต้องเข้าใจเรื่องอะไรถึงจะทำข้อสอบนี้ได้ ให้นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
 3.6 ควรทดสอบจริง  คือเมื่อครูติวจบทุกสาระแล้ว ควรจัดห้องสอบ ทำการจำลองสถานการณ์เหมือนการ
สอบจริง ตามตารางและเวลาจริงทุกอย่าง ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ประเมินตนเองขณะทำข้อสอบให้เลือก
ทำข้อสอบที่จากง่ายไปยาก และเน้นข้อที่ง่ายนักเรียนต้องทำได้ ตรวจข้อสอบหลังติวข้อสอบเสร็จแล้วนำคะแนนมา
เปรียบเทียบกับการทดสอบก่อนติวเพ่ือทราบพัฒนาการความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 3.7 ไม่ทิ้งตระหนัก  คือครูอธิบายให้ความสำคัญกับการสอบ RT , NTและ O-NETและสร้างความตระหนัก
ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูทุกคน  ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ประเมินตนเองขณะทำข้อสอบให้เลือกทำ
ข้อสอบที่จากง่ายไปยาก และเน้นข้อที่ง่ายนักเรียนต้องทำได้ 
 3.8 หลักการเสริมแรง  คือผู้บริหาร/ครูให้รางวัลนักเรียนผู้ที่สอบผ่าน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ 
สพป.ให้รางวัลครูผู้สอนด้วย (เช่น เกียรติบัตร , เงินรางวัล ,ทุนการศึกษา , เลี้ยงอาหารอร่อยๆ) 
 3.9 แบ่งปันเพื่อนครู  ควรมีเครือข่าย ครู ป.1 , ครู ป.3 , ครู ป.6  ร่วมมือกับ สพป. มุกดาหาร รวบรวม
แบบทดสอบ เผยแพร่สื่อ/นวัตกรรม หรือผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอน นำไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์
แก่ผู้เรียนต่อไป 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕ - 
 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  RT ป.1 , NT ป.3, O-NET ป.6 ดังนี้  
การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน(Reading Test: RT)   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2560 – ๒๕๖1 
ผลคะแนนทดสอบจำแนก 
ตามสมรรถนะ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี 25๖๐ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปี 25๖1 ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 96.92 84.5 -12.42 
การอ่านรู้เรื่อง 88.15 96.00 +7.85 
รวม 2 สมรรถนะ 92.53 90.25 -2.28 

 
 
ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น น ั ก เ ร ี ย น ท ี ่ ม ี ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ พ ื ้ น ฐ า น 
ของผู้เรียนระดับชาติ NTชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 48.09 44.28 50.00 47.46 

ระดับเขตพื้นที ่ 50.91 46.69 45.86 47.82 

ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 
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กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา2560 – 2561
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับประเทศ
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การเปรียบเทียบ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2560– ๒๕๖1 
ความสามารถ ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา 25๖1 ผลต่าง 
ด้านภาษา 58.57 48.09 -10.48 
ด้านคำนวณ 42.85 44.28 +1.43 
ด้านเหตุผล 53.80 50.00 -3.80 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 51.74 47.46 -4.28 

 

 
 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2559– ๒๕๖1  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 25๖1 
ด้านภาษา 39.34 58.57 48.09 
ด้านคำนวณ 32.74 42.85 44.28 
ด้านเหตุผล 32.52 53.80 50.00 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 34.87 51.74 47.46 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖1 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 63.75 49.00 44.80 40.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.71 35.49 ๓๘.76 ๓4.30 
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ. 54.61 35.65 ๓8.83 35.47 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.90 ๓๗.50 ๓๙.93 ๓9.2๔ 
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และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕60-๒๕๖1
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)               
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ปีการศึกษา  2560 – 25๖1 
 
รายวิชา ปี 25๖๐ ปี 25๖1 ผลต่าง 
ภาษาไทย ๔๔.๔๘ 63.75 + 19.27 
คณิตศาสตร์ ๓๒.๙๒ 49.00 + 16.08 
วิทยาศาสตร์ ๓๗.๕๐ 44.80 + 7.3 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๒ 40.50 + ๑2.58 

 

 
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1. ความมุ่งมั่นตั้งใจและเอาใจใส่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.2 ความมุ่งม่ันตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอน 
 5.3 ความมุ่งม่ันตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน  และความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน 
 5.4 การให้ความสำคัญและการเสริมแรง ของการทดสอบ RT,NT,O-NET ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน และสพป.มุกดาหาร 
    5.5 การศึกษา และวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัด ข้อสอบ RT,NT,O-NET  ร่วมกับโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สร้างเครือข่ายในการจัดทำเครื่องมือหรือแบบทดสอบในการติว 
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6. บทเรียนที่ได้รับ 
  หากผู้บริหารดูแลเอาใจใส่  สนับสนุนจัดหาสื่อ/งบประมาณให้เพียงพอ  ครูผู้สอนมีการวางแผนจัดกิจกรรม
ล่วงหน้า   มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามศักยภาพของ
ผู ้เรียน  จัดเตรียมแบบทดสอบ RT,NT,O-NET  ย้อนหลัง 5ปี พร้อมเฉลย จัดหาสื ่อนวัตกรรมที่หลากหลาย  
ตลอดจนใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยสอน  มีการวัดผลประเมินผลครอบคลุมตามมาตรฐานตัวชี้วัด  และผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น  มีความมุ่งม่ันตั้งใจเอาใจใส่ในการเรียนจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.1 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลมีคะแนนพัฒนาบรรลุเป้าหมาย  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
 7.2 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 11 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 
 7.3 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดีเด่น   
ประจำปี 2559  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2560 
 7.4 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลมีคะแนนพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Test : 
NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 บรรลุเป้าหมายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7.5 เด็กหญิงเพ็ญ  จันทวงค์  ได้คะแนนเฉลี่ ยสูงเป็นอันดับที ่ 2 ระดับเครือข่ายจากผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
 7.6 โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรางวัลผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  บรรลุเป้าหมาย  
เขตพ้ืนที่  เชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู   ประจำปี  พ.ศ.2562 
 7.7 นางอภินันท์  อัญฤาชัย ได้รับรางวัล  พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ผู ้เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดีเด่น 
(คะแนนพัฒนาสูง) เชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 
 7.8 โรงเรียนได้รับรางวัลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ดีเด่น (O-NET) คะแนนพัฒนาสูง
กว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระสูงเป็นลำดับที่ 2 ของจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 
2561 
 7.9 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลประเภทโรงเรียนชนาดกลาง ได้คะแนนเฉลี่ยสูงเป็นลำดับที่ 2 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 

8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ)  
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ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางอุดม ผิวขาว ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านพรานอ้น 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             โทรศัพท์มือถือ 0872277088    

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านพรานอ้น เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที ่ ๔ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร สังกัดเครือข่ายคำอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่6  เขตบริการของโรงเรียนมี ๒ หมู่บ้าน ในปี
การศึกษา  2561 มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๙ คน สภาพชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ฐานะ
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง เด็กนักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา  
     ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT (Nation Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ในช่วง
ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทางโรงเรียนมีนโยบายมุ่งพัฒนา ผลการเรียนให้สูงขึ้น  
จึงได้ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่ในห้องเรียนและติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนให้นักเรียนได้ใช้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  NT ป.3 ปีการศึกษา 2562  

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
 3.1 ครูศ ึกษาเน ื ้อหา มาตรฐาน และต ัวช ี ้ ว ัดท ุกกล ุ ่มสาระ แล ้วทำการแบ ่งเด ็กเป ็น 3 กลุ่ม  
(กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน) แล้วจัดกิจกรรมตามความสามารถของเด็ก แต่ละกลุ่มควรให้งานไม่เท่ากัน 
(ตามความสามารถ)  
      3.2 ครูศึกษาค้นคว้า สืบค้น ให้มีความเข้าใจในแต่ละบทเรียน เพ่ือที่ใช้จะสอนเด็ก  
 3.3 หาแนวทาง วิธีการ รวมทั้งผลิตสื่อการสอน  
 3.4 นำเข้าสู่บทเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นเพลงเกม ปริศนา Brain gym เพื่อให้เด็กเกิดความ
ต ื ่นเต ้น อยากร ู ้  อยากเร ียน ก ิจกรรมใช ้แบบ Active Learning ทุกคนได ้ลงม ือปฏิบ ัต ิ  คร ูให ้กำล ังใจ  
ใช้คำพูดเชิงบวก  
  3.5 ขั้นสอน ครูหลอมรวมเนื้อหาเพื่อใช้กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  
(การสอนไม่ทัน) นอกจากบางเรื่องที่บูรณาการไม่ได้ ก็แยกสอนเฉพาะเรื่อง  
  3.6 แจ้งจุดประสงค์ให้เด็กรู้  
  3.7 ใช้เหตุการณ์สั้นๆเพื่อเป็นโจทย์ให้เด็กคิดวิเคราะห์ แปลผลให้เด็กตอบว่าเหตุการณ์นั้นเกี่ยวกับเรื ่อง
อะไร พูดถึงอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน จะตั้งชื่อเหตุการณ์ว่าอย่างไร นำคำในเหตุการณ์แต่งเป็นประโยคใหม่ให้ได้มากกว่า 
1 ประโยค เมื่อเด็กเข้าใจและทำได้ให้ใช้เหตุการณ์เขียนเป็นโจทย์ปัญหา แล้วให้บอกสิ่งที่โจทย์บอก โจทย์ถาม
แนวทางแก้ปัญหา หาคำตอบ   
  3.8 ให้การบ้านเด็กทุกวัน เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ ทบทวนเนื้อหาทุกครั้ง แล้วบันทึกข้อที่ต้องแก้ไข ข้อที่มี
ปัญหา เพ่ือนำมาระดมสมองแก้ปัญหาเมื่อเรียนจบบทเรียน  
  3.9 สอนเนื้อหาให้จบก่อนสิ้นปี แล้วนำข้อสอบเก่า NT มาติว  
  3.10 ให้ครูประจำรายวิชาวิทยาศาสตร์มาช่วยสอน เพราะผลการทดสอบ NT ต่ำ 
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   3.11 ผู้อำนวยการโรงเรียนให้แรงเสริมโดยกำหนดรางวัลให้กับผู้ที่มีผลสอบ NT เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   - ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ กลุ่มสาระละ   100   บาท 
   - ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ  500   บาท 

4.ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของ
โรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 ตัวนักเรียน ครูผู้สอน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง 

6. เอกสารอ้างอิง  

ผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

เปรียบเทียบผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560 - 2561 
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วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ด้านการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
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ชื่อผลงาน    การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นายไพรุ้ง  นาโสก ตำแหน่ง  ครู  

    โรงเรียนชุมชนนาโสก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ 087-2538808   E-mail :  pairoong.n@hotmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
  โรงเรียนชุมชนนาโสก เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร สังกัดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร  
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6  เขตบริการของโรงเรียนมี 4 หมู่บ้าน  
ในปีการศึกษา  2561 มีนักเรียนทั้งหมด 228 คน สภาพชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ และ 
ทำสวนยางพารา ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง มีนักเรียนอาศัยอยู่ กับผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา
ประมาณรอ้ยละ 30  
     ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  
         ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมชนนาโสก มีนโยบายมุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ทั้งระบบ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดใหญ่ทุกห้องเรียน และติดตั้งสัญญาณ  
wifi ทุกอาคารเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน และทบทวนแนวข้อสอบในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ NT  

ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561  

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 3.1 ศึกษามาตรฐาน และตัวชี ้ว ัดของข้อสอบ O-NET ,NT และกำหนดการสอนของเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ โดยจัดการเรียนการสอนให้จบเนื้อหาภายในเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2561 
        3.2 จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในด้านเนื้อหาสาระ ตัวอย่างการสอน การทดลองและแนว
ข้อสอบอย่างหลากหลายโดยเน้นตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบจนจบหลักสูตรในเดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2561 
 3.3 จัดการเรียนการสอนแบบเข้มข้น โดยใช้แนวข้อสอบ O-NET, NT ของทุกปีที่ผ่านมา ประเมินผลการ
ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยเน้นตัวชี้วัดที่นักเรียนมีคะแนนน้อย โดยการสอนเสริมในช่วงเวลาต่อไปนี้ 
              3.3.1 ภาคเช้าเริ่มเวลา 08.00 - 09.00 น. ทุกกลุ่มสาระทีส่อบสลับกันไปทุกวัน 
     3.3.2 ภาคบ่ายเริ่มเวลา  15.00 -16.00 น. สลับวิชากับภาคเช้า 
              3.3.3 วันเสาร์ -วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น.วันละ 2 วิชา 
       3.4 การสร้างความตระหนัก การเสริมแรงในรูปแบบของเงินรางวัล ได้แก่ 
              3.4.1 รางวัลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศนักเรียนทุกคนจะได้รับคนละ 100 บาท 
              3.4.2 รางวัลคะแนนรายบุคคลแต่ละรายวิชาระหว่างร้อยละ 50-59 ได้รับคนละ 100 บาท 
              3.4.3 รางวัลคะแนนรายบุคคลแต่ละรายวิชาระหว่างร้อยละ 60-69 ได้รับคนละ 200 บาท 
               3.4.4 รางวัลคะแนนรายบุคคลแต่ละรายวิชาระหว่างร้อยละ 70-79 ได้รับคนละ 300 บาท 
               3.4.5 รางวัลคะแนนรายบุคคลแต่ละรายวิชาร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับคนละ 500 บาท 
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 4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 คะแนนเฉลี่ยของ

โรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับประเทศ 

  
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูและนักเรียน 
 5.2 การเสริมแรงการให้รางวัลเมื่อนักเรียนสอบได้คะแนนตามเกณฑ์ 
 5.3 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    5.4 การศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไตรมิตรนวพัฒน์ 
 5. การใช้สื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำให้นักเรียนสนใจ
มากขึน้ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  6.1 นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ถ้าได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 6.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีการเสริมแรงและรางวัลแห่งความตั้งใจ 
 6.3 นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
          เด็กหญิงนุชจิตรา  นาโสก สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1 โรงเรียนมุกดาหารห้องเรียนปกติได้ลำดับที่1 
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ชื่อผลงาน    การจัดการเรียนรู้แบบ O-NET รู้เรา รู้เขา ขุนนักรบเพื่อคว้าดาว  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางสาวปิยะภรณ์ สุขรี  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองบง 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             โทรศัพท์มือถือ 087-6439709   E-mail :  imboon.pi.25@gmail.com  

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ มีทักษะการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่หลากหลาย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจากการผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านนาหลวง 1  ปรากฏว่ามีค่าเฉลี ่ย 54.88  ซึ ่งมี
พัฒนาการดีขึ้นมากจากปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ย 35.89 แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาผู้เรียนและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังคงต้องดำเนินการต่อไป  
 ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่
กำหนดไว้ร้อยละ 60 จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนดไว้  

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ร้อยละ60  

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 3.1 (รู้เรา) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่า
คะแนนเฉลี่ยของเขตและระดับประเทศ 
 3.2 (รู้เขา) ศึกษาโครงสร้างรูปแบบการทดสอบ (Test Blueprint) มาตรฐานตัวชี้วัดที่ O-NET จะออก 
 3.3 (ขุนนักรบ) 

 3.3.1 จับอาวุธภาคท่ี1 
 1) จัดการเรียนการสอนเนื้อหาในบทเรียนให้จบภายในภาคเรียนที่ 1 
 2) ให้น้ำหนักมาตรฐานการเรียนรู้ที่เป็นปัญหามากท่ีสุด 
 3) สอนแบบ Active learning เน้นการทดลอง ทำLAB  
 4) เน้นการบ้านวันละข้อ เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์  
 5) ในแต่ละบทเรียน/เรื่องต้องมเีนื้อเพลงสรุปไม่ต่ำกว่า 3 เพลง โดยรวบรวมเพลงใน 
หนังสือเพลง I LOVE SONG  BY KRU IMBOON 
 6) เขียนเป้าหมายที่ชัดเจนหน้ากระดาน(เป้าหมายเพ่ือคว้าดาว) และให้นักเรียนเขียน 
เป้าหมายของตนเองแล้วติดไว้กระดานหน้าห้อง  
  3.3.2 แบ่งฐานทัพ ขุนพล (แบ่งกลุ่มนักเรียน) 
 1) ทหารฝ่ายเสนาธิการ ทหารที่ไม่ได้จับปืนไปรบแต่จับปากกาและใช้สมองรบ (กลุ่มที่มีแววดึงเพ่ือน
ได้/น่าจะทำคะแนนสูง) 
 2) ขุนนางฝ่ายบุ๋น (มีพ้ืนฐานพร้อมในระดับหนึ่ง กระตุ้นบ้าง) 
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 3) ไพร่พล (มีการกระตุ้นอยู่ตลอด ไม่ต้องกดดันมากเอาเท่าที่ได้ วันละ1-2 ข้อ ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ 
ไป ตามความสามารถของนักเรียน)  
 3.3.3 จับอาวุธภาคท่ี2  
 1) จัดตารางเรียนสอนซ่อมเสริมด้วยข้อสอบ O-net เต็มรูปแบบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
2561 – กุมภาพันธ์ 2562 สอนในชั่วโมงเรียน และวันหยุด (วันเสาร์) วันละ 3 ชั่วโมง 

 2) เน้นตัวชี้วัดที่นักเรียนทำคะแนนได้น้อยและปรับปรุงแก้ไข 
 3.4 (ขุนใจให้แข็งแกร่ง) 
  ช่วงขณะจับอาวุธภาคที่ 2 แจกขนมทุกชั่วโมงเรียนที่นักเรียนมีส่วนร่วม และมีสมุดสะสมแสตมป์ 
เพ่ือแลกรางวัล โดยเกณฑ์มีดังนี้ 

 1) เข้าเรียนให้ 2 ดวง 
 2) ร่วมตอบคำถาม 2 ดวง  
 3) มีการค้นคว้าศึกษามาเพ่ิมเติมให้ 4 ดวง 
 4) ทำคะแนนได้สูงสุดในลำดับที่ 1-5 ให้ 5 ดวง  
 5) มีคะแนนพัฒนาการให้ 7 ดวง  

ถ้ารบชนะคือคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ  
โรงเรียนจะมีการเสริมแรงโดยการปิดร้านเนื้อย่างเพื่อเลี้ยงนักรบ และนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1-5 ให้
สามารถแลกของที่ต้องการ และกิจกรรมการแลกสมุดแสตมป์เพ่ือรับรางวัลที่เราได้ตกลงกันไว้ 

4. (ก่อนลงสนามรบ)  ต้องร้องเพลงในหนังสือเพลง I LOVE SONG  BY KRU IMBOON ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 
20 เพลง (เป็นหนังสือเพลงสรุปบทเรียนแต่ละเรื่องตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รายวิชาวิทยาศาสตร์) เพื่อให้
กลุ่มนกัรบไพร่พลได้ทบทวนตนเอง 

4.ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ O-NET สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ครูและนักเรียนต้องมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ 
 5.2 ครูและนักเรียนต้องมีความพร้อมที่จะสู้ และไม่ท้อถอย 
 5.3 การศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET ให้แจ่มกระจ่าง ตีบทให้แตก  

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ ถ้าได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  
และกระตุ้นให้ถูกจุด 
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ชื่อผลงาน  การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และรูปแบบข้อสอบ O-NET 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน  นางนวกนก  โฉมลักษณ์       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                                                        
โทรศัพท์มือถือ     0894220384 e-mail : nawakanok0384@gmail.com 

๑. ความสำคัญและความเป็นมา 
     ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นโรงเรี ยน
ขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมกับการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์และการดำเนินงาน เพ่ือให้นักเรียนได้ความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการเรียนรู้ มีพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางไกล DLTV และใช้รูปแบบข้อสอบ O-NET โดยการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม บนพื้นฐานของแต่ละบุคคล 

๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
     2.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  
และใช้รูปแบบข้อสอบ O-NET 
 ๒.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 
และต่อเนื่อง 
      2.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 2.1 ทดสอบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง (ข้อสอบLAS) 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพ่ือทราบความรู้พื้นฐานนักเรียนแต่ละคน และวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จากข้อสอบ 
ที่ทดสอบนักเรียนตอบว่าตัวชี้วัดใดนักเรียนไม่เข้าใจและตอบคำถามผิด เพ่ือจะนำมาวางแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 
 2.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้เข้าใจ 
 2.๓ ในภาคเรียนที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ใช้เป็นบางกลุ่มสาระ และบางกลุ่มสาระจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนเอง ที่ใช้เป็นประจำคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยศึกษาและจัด
แผนการเรียนรู้ เตรียมสื่อการสอน ใบงาน ในแต่ละชั่วโมงไว้ล่วงหน้า แล้วจัดการเรียนรู้ตาม DLTV ครูคอยกำกับ
ดูแลอธิบายเพิ่มเติม สรุปบทเรียนในแต่ละชั่วโมง แจกใบงาน ตรวจผลงานทุกคน ตรวจแล้วมีนักเรียนที่ยังทำไม่
ถูกต้อง จะแก้ไขในชั่วโมงซ่อมเสริมที่โรงเรียนกำหนด ในตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.4 ในภาคเรียนที่ 2 จะศึกษาโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ในแต่ละรายวิชาวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัด ชี้แจงให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการทดสอบ O-NET เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ข้อสอบ O-NET 7 ปีย้อนหลัง ใน 4 สาระการเรียนรู้ที่จะสอบ ในภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 11.30 น. โดยมีครู
รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ 2 คน คือครูที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  1 คน 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีก 1 คน ในภาคบ่ายจัดการเรียนการสอนตามปกติ 
 2.5 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ติว O-NET ผ่านสื่อทางอินเตอร์เน็ต เช่น การติวข้อสอบของครูต่าง ๆ  
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ใน YouTube ให้นักเรียนทำความเข้าใจเพิ่มเติม โดยมีครูคอยกำกับดูแล 
 2.6 มีการเสริมแรงเด็กด้วยรางวัล เด็กท่ีมีผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 50 
ขึ้นไป จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท ร้อยละ 55 จะได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะ
ได้รับรางวัลเป็นเงิน 2,000 บาท  

2.7 สำหรับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในเรื่องการสรุปใจความสำคัญ การย่อความ จะให้นักเรียนฝึกอ่าน
นิทานเรื่องสั้นแล้วตอบคำถาม ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ได้ข้อคิดอะไรจากเรื่อง และสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่
อ่าน สำหรับการเขียนเรื่องจากภาพจะฝึกโดยการหาภาพต่าง ๆ ตามอินเตอร์มาให้นักเรียนฝึกเขียนเรื่องจากภาพ 
โดยครูแนะนำบอกเกณฑ์การให้คะแนน และแนะนำการเขียนที่ถูกต้องและเน้นการให้คะแนนอ่านคำสั่งให้เข้าใจก่อน
ลงมือเขียน  

๔.  ผลการดำเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 ๔.๑  ผลที่เกิดกับนักเรียน 
        4.1.๑ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการเรียน 
และมีทักษะพร้อมที่จะเข้าสู่การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

 4.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ค่าเฉลี่ยสูง 
กว่าระดับประเทศ 5 ปีซ้อน  

 4.1.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นจากการประเมินการศึกษาระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
   ๔.๒ ผลที่เกิดกับครู 
           4.2.๑ ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดความภาคภูมิใจและชื่นชมผลงานที่เกิดกับนักเรียน 
          4.2.๒ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
 ๔.๓ ผลที่เกิดกับสถานศึกษา  

 4.3.๑ โรงเรียนได้รับโล่รางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง (ปีการศึกษา 2557-2562) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  

 4.3.2 ชุมชนมีความภาคภูมิใจและยอมรับโรงเรียนในการจัดการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณและการบริจาคต่าง ๆ 

 4.3.3 โรงเรียนได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองและชุมชน 

๕. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 5.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุน 
 5.2 คณะครู บุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจและเอาใจใส่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ข้อสอบ  
O-NET  
 5.3 นักเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการจะพัฒนาการเรียนรู้ 
 5.4 ชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 
ด้านงบประมาณ 
 5.5 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเพียงพอ 
และทันสมัย 
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๖. บทเรียนที่ได้รับ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จนั้น เกิดจากทุกฝ่ายเห็นความสำคัญและร่วมมือกัน เริ่ม
จากการวางแผน การดำเนินงานการลงมือปฏิบัติ การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้
เกิดผลสำเร็จได้เป็นอย่างด ี

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 ได้รับโล่รางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 5 ปีต่อเนือ่ง (ปีการศึกษา 2557-256๑) จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
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ชื่อผลงาน  การยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ข้อสอบ O-NET 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน  นางนภาพร  แสนโสม   ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดงยาง 1     

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                                                                        
โทรศัพท์มือถือ     085-2057393 e-mail : aidaid405@gmail.com 

๑. ความสำคัญและความเป็นมา 
      ด้วยโรงเรียนบ้านดงยาง ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมกับการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)  จึงได้กำหนดและตั้งเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในเรื่องการเรียน ครูผู้สอนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้รูปแบบ
ข้อสอบO-NET ย้อนหลัง โดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และคุณธรรมบนพื้นฐานของแต่ละบุคคล 

๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ข้อสอบ O-NET 
        ๒.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนให้สูงขึ้นและต่อเนื่อง 
        2.๓ เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี ละมีความสุข 

๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน(เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ 
        3.๑ ครูศึกษาเอกสารการเรียนและตัวชี้วัดในแต่ละรายวิชาให้เข้าใจ 
       3.๒ ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนตามเนื้อหาในบทเรียน 
        ๓.3 นักเรียนลงมือปฏิบัติ มีการทำแบบฝึกหัดและฝึกพัฒนาโจทย์ที่ยากง่ายสลับกัน 
     3.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้จบเนื้อหาภายในภาคเรียนที่ ๑ เน้น ๕ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลักก่อน โดยจะมีการใช้สื่อจาก DLTV สื่ออินเทอร์เน็ต  เพลง  และหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์  
       3.๕ อธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมในข้อสอบเป็นรายข้อโดยยกตัวอย่างข้อสอบที่คล้ายกันมาเปรียบเทียบและลงมือ
ฝึกปฏิบัติ  กรณีนักเรียนยังไม่เข้าใจต้องทบทวนและอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมอีกครั้ง 
      3.๖ สร้างความตระหนักให้นักเรียนอยากเรียน เช่น ให้การเสริมแรง สร้างความเป็นกันเองกับนักเรียน 
ในขณะที่กำลังจัดการเรียนการสอนสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่เครียด 
       3.๗ ครูทุ่มเทเวลาในการเรียนการสอน โดยสอนเสริมหลังเลิกเรียนและวันหยุดเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
ด้วยการฝึกทักษะซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ฝึกทำข้อสอบมาก ๆ และดูแลนักเรียนกลุ่มอ่อนเป็นกรณีพิเศษ ใช้วิธีสอนที่แตกต่าง
ออกไป เปิดโอกาสให้ซักถาม ให้เวลาเพิ่มกิจกรรมที่หลากหลายจนกระทั่งนักเรียนเข้าใจเนื้อหา และสามารถทำ
แบบฝึกได้เหมือนนักเรียนกลุ่มปานกลาง 
 3.๘. เมื่อสอนจบหลักสูตรแล้วนำข้อสอบ O-NET ของปีก่อน ๆ ให้นักเรียนทำ ครูเฉลยและอธิบายที่มา 
ของคำตอบ 

 ๔. ผลการดำเนินการ/ประโยชน์ที่ได้รับ 
        4.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญเก่ียวกับการเรียน การสอบ 
และมีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  
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         4.๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 5 ปีซ้อน  
 4๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นจากการประเมินการศึกษาระดับชาติและระดับโรงเรียน 

๕. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
        5.๑ นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือในการจะพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.๒ โรงเรียนมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้
เพียงพอและทันสมัย 

๖. บทเรียนที่ได้รับ  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องเกิดจากความทุ่มเทและเอาใจใส่ของครู 
และนักเรียน 
      
๗. ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
                  โล่รางวัลคะแนนเฉลี่ยO-NET สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีซ้อน (2557-2561) 
 
 
 
 
 
 

       
    โล่รางวัลได้คะแนนเฉลี่ยสูง การสอบ O-NET             เกียรติบัตรผลการสอบ O-NET 
     เป็นอันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่            สูงกว่าระดับประเทศ ตั้งแต่ปี 2556-2559 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตรครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น   เกียรติบัตรครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น 
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ชื่อผลงาน ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ O-NET  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางวิไล  สุวรรณมาโจ  ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 

    สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  0845234354    E-mail :  Vilai.su2018@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 6 และมีจำนวนนักเรียนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 เป็นจำนวนมาก ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET )ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลายปีที่
ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 5 ปี ซ้อน แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่คะแนนต่ำอยู ่
        ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โดยผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ โดยจัดให้มีครูสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นำนวัตกรรมมาจัดการเรียนการสอนให้ผลสอบพัฒนาสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการสอบ O-NET  
ปีการศึกษา 2561 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  
 3.2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาย้อนหลัง 
 3.3 จัดเตรียมสื่อการสอนตามมาตรฐานตัวชี้วัดจากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ อาทิเช่น สื่อติวสอบ 
 3.4 จัดหาและพิมพ์ข้อสอบ O-NET ในปีการศึกษาย้อนหลังมาเรียบเรียงเรื่องที่จะออกข้อสอบให้นักเรียน
ฝึกความคุ้นเคย ครูทบทวนความรู้เรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง 
 3.5 ในการเตรียมความพร้อมข้อสอบเขียนสรุปและบรรยายภาพจะนำเรื่องและภาพมาให้นักเรียนฝึกเขียน
โดยแบ่งกลุ่มละ 2 คน สรุปเรื่องให้แยก ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เกิดผลอย่างไร ไม่เกิน 3 บรรทัด นำเสนอ
หน้าชั้นเรียนเขียนบรรยายภาพให้ดูภาพ นำคำมาสร้างประโยค เป็นเรื่องราวและได้ข้อคิดนำไปใช้ในการดำเนิน
ชีวิตไม่เกิน 5 บรรทัด นำเสนอหน้าชั้นเรียน 
 3.6 สร้างความตระหนัก โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

3.6.1 ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ประเมินตนเองขณะทำข้อสอบให้เลือกทำข้อสอบที่จากง่ายไป 
ยาก และเน้นข้อที่ง่ายนักเรียนต้องทำได้ 
 3.6.2 ให้รางวัลผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (เกียรติบัตร  เงินรางวัล) 
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4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
โรงเรียนมผีลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

 
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 
 5.3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.4 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครแูละบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 5.5 การศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET  ซึ่งจัดโดยสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 ลดกิจกรรมให้น้อยลง นักเรียนมีเวลาเรียนมาก ครูได้จัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
 6.2 นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือใช้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

7. ภาคผนวก  

                                 
           ทำข้อสอบ O-NET  ย้อนหลัง     ทำสื่อในการเรียนรู้เรื่องท่ีจะออกข้อสอบอย่างลึกซึ้ง 

                            
         การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น                           ตัวอย่างการฝึกเขียนบรรยาย 
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ชื่อผลงาน   ผลการเรียนรู้จากสื่อ DLTV เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ย O-NET  
               สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน นางบุปผาพร  สุวรรณไตรย์  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ  
                  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                  โทรศัพท์มือถือ 0813899259    E-mail :  bup_suwan@hotmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั ้นอนุบาล ๒ ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา 2561  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 37 คน ครู 3 คน ผู้บริหาร 1 คน มีเขตบริการ
สองหมู่บ้านได้แก่บ้านกกไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลคำชะอี  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร และบ้านโนนน้ำคำ หมู่ที่ 5  
ตำบลหนองสูงเหนือ  อำเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร   มีชุมชนบางส่วนที่เรียนหนังสือไม่จบมัธยมปลาย
เนื่องจากตั้งท้องก่อนวัยอันควร มีบุตรตั้ งแต่อายุยังน้อยภาระตกอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย เลี้ยงดูหลานแบบตามใจ
ปล่อยให้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลเหนือกว่า อยู่บ้านเล่นเกม ทำให้เด็กมีสมาธิสั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
บรรลุเป้า 
 ซึ่งผลดังกล่าวข้างต้นทำให้ไม่เป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้น
ครูผู้สอนจึงใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบทำข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษาต่อไปและมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงอย่างต่อเนื่อง 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ภาคเรียนที่ 1 
 3.1 นักเรียนเรียนรู้จาก สื่อ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์  
ภาคเช้าเริ่มเรียน เวลา 8.30 น. ถึง เวลา 11.30 น. ภาคบ่าย เริ่มเรียน เวลา 12.30 ถึง เวลา 14.30 โดยครู
ดูแล กระตุ้น นักเรียนให้ตั้งใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน  
 3.2 ตรวจงานนักเรียนทุกคนหลังจากเรียนจบแต่ละวิชา 
  3.3 แยกนักเรียน เก่ง-อ่อน เพ่ือที่จะให้การบ้านที่เหมาะสมตามความสามารถ (เด็กอ่อนคือเด็ก LD) 
  3.4 เวลา 14.30 - 15.30 ครูและนักเรียนทบทวนความรู้แล้วให้การบ้าน เน้นให้การบ้านทุกวันให้ได้
อย่างน้อยวันละหนึ่งวิชา 
 ภาคเรียนที่ 2 
 3.5 นักเรียนเรียนรู้จาก สื่อ DLTV  จากมูลนิธิการศึกษา ฯ โดยครูกำกับการเรียนการสอนไปพร้อมกัน  
ครูตรวจงานนักเรียนทุกคนหลังจากเรียนจบแต่ละวิชา 
  3.6 ฝึกทำข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 5 ปี วันละวิชา ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 
 3.7 ครูศึกษาตัวชี้วัดจาก  Test blueprint ของ สทศ. ในการสอบ O-NET โดยนัดนักเรียนมาเรียนเสริม 
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ก่อนสอบ O-NET 3 เดือน  
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 3.8 สร้างความตะหนักให้นักเรียนรู้ซึ้งถึงบุญคุณกับทุกภาคส่วนที่สนับสนุนทางการศึกษาตอบแทนบุญคุณ
โดยการตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี ยกผลสัมฤทธิ์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร บรรลุเป้า 
ลำดับที่ 99  
  3.9 ให้แรงเสริม ตั้งรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
  3.9.1 ผลคะแนน O-NET ร้อยละ 50 ขึ้นไป วิชาละ 100 บาท (งบส่วนตัว) 

  3.9.2 รางวัลความตั ้งใจ คือชาเขียว หรือไม่ก็เนื ้อย่าง แล้วแต่จังหวะและโอกาส (งบส่วนตัว) 
  3.9.3 โรงเรียนมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล เรียงคะแนนO-NETจากมากไปหาน้อยลำดับที่ 1 - 3   
 3.9.4 ลำดับที่ 1 คะแนน O-NET สูงสุดในห้องเรียนได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500  บาท 
  3.9.5 ลำดับที่ 2 คะแนน O-NET อันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 300  บาท 

    3.9.6 ลำดับที่ 3 คะแนน O-NET อันดับที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 100  บาท 
 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 ตัวชี้วัด ( Test Blueprint O-NET)  ภาษาไทย ปี 2562 
สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษาไทย  
มาตรฐาน  ท 4. 1  เข ้ า ใ จธรรมชาติ ของภาษาและหล ั กภาษาไทยการ เปล ี ่ ย นแปลงของภ าษา 
                     และพลังของ  ภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวช้ีวัด ป.6/6  วิเคราะห์และเปรียบเทียบสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต  ใช้เวลา  2 ชั่วโมง 
กิจกรรม ชั่วโมงท่ี 1 
 นำเขา้สู่บทเรียน 
 1. ครูพานักเรียนทำ Brain gym จีบ เอล พร้อมนับ 1-10  ใช้เวลา 5 นาท ี
 ขั้นสอน 
 2. นักเรียนเรียนรู้จาก สื่อ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์โดยครู
ดูแล กระตุ้น นักเรียนให้ตั้งใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน  
 3. สื่อ DLTV ให้ดู VDO 1 ประกอบการสอนสำนวนไทย “ปลากระดี่ได้น้ำ” แล้วสนทนาเกี่ยวกับสำนวน 
VDO 2 ประกอบการสอนสำนวน “ไปลามาไหว้” แล้วสนทนาเกี่ยวกับสำนวน  VDO 3ประกอบการสอนสำนวน 
“ลอยแพ” แล้วสนทนาเก่ียวกับสำนวน 
 4. กิจกรรม ทายภาพทราบสำนวน นำภาพมาให้นักเรียนดูแล้วนักเรียนทายภาพเป็นสำนวนเช่น “จับปูใส่
กระด้ง” “ย้อมแมวขาย” “ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว” “ยกเมฆ” “รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา” “รำไม่ดีโทษปี่
โทษกลอง” “ผัวหาบเมียคอน” “วัวสันหลังหวะ” “วัวหายล้อมคอก” 
 5. ครูและนักเรียนสนทนา “สำนวนไทย” 
       5.1 สำนวนโดยตรงและโดยนัยของสำนวนพร้อมยกตัวอย่างสำนวน เช่น ปากเสีย ,ยกเมฆ ,ไขสือ,  
ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์, น้ำบ่อน้อย, ขมิ้นกับปูน, ดินพอกหางหมู, ต่อปากต่อคำ, ทุบหม้อข้าว 
        5.2 คำพังเพย เปรียบเทียบ เช่น ขิงก็รา ข่าก็แรง, ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ, ทำนาบนหลังคน, งมเข็ม
ในมหาสมุทร 
        5.3 สภุาษิต คำสอน เช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว, ตนเป็นที่พึงแห่งตน, กงเกวียนกำเกวียน, รักยาวให้บั่น
รักสั้นให้ต่อ, น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ, จงเอาเยี่ยงกา อย่าเอาอย่างกา, ถ่มน้ำลายรดฟ้า, ฝนทั่งให้เป็นเข็ม, ชิงสุกก่อน
หาม, กำแพงมีหูประตูมีตา,  
 ขั้นสรุป 
    5.4 ครูและนักเรียนสนทนาประโยชน์ของสำนวนไทย 
    5.5 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 09 และ 10 เรื่อง สำนวนสุภาษิต คำพังเพย ส่งในวันต่อไป 
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กิจกรรม ชั่วโมงท่ี 2 
 นำเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูพานักเรียนทำ Brain gym กรรไกร ไข่  ผ้าไหม    ใช้เวลา 5 นาท ี
 ขั้นสอน 
 2. นักเรียนเรียนรู้จาก สื่อ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์โดย
ครูดูแล กระตุ้น นักเรียนให้ตั้งใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน  
 3. สื่อ DLTV นำเสนอสนทนาโจ๊กสุภาษิต คำพังเพย  
โจ๊กสุภาษิต คำพังเพย 
สองตีนกินดอกหญ้า        ไ ก่  
สองดวงตาหาให้ได้            เห็น 
สองเท้าเดินก้าวไป             ตีน 
สองตาไซร์ไม่มีขา              งู 
 

สัตว์น้ำนำมากล่าว           ปลา 
เมื่อถึงคราวอาสัญ            ตาย 
ดื่มดีทุกวี่วัน                   น้ำ 
ตรงข้ามกันกับลึกเอย         ตื้น 

สัตว์ใหญ่ใช้เอานม            วัว 
สุดระทมสูญทรัพย์สิน        หาย 
กั้นรั้วอ้อมที่ดิน               ล้อม 
ควายอยู่กินอาศัยนอน       คอก 
 

 4. สื่อ DLTV นำเสนอสนทนา บทร้อยกรองสุภาษิตไทย เช่น  
                     - ผู้ที่ไม่เจียมตน  ซ้ำเป็นคนชอบโอ้อวด งานด้อยแต่คุยโว คือ “โง่แล้วอยากนอนเตียง” 
  - “เดินตามหลังผู ้ใหญ่” ย่อมอุ ่นใจ “หมาไม่กัด” ประพฤติปฏิบัติ ตามผู ้ใหญ่ปลอดภัยดี 
   - “ตักบาตรอย่าถามพระ” ผู้รับจะรู้สึกเขิน ผู้รับไม่หมางเมิน ผู้ให้จึงไม่ควรถาม 
                     - “ตำข้าวสารกรองหม้อ”  คือทำพอประทังตน  ฐานะจะยากจน ไม่อดทนทำการงาน 
             - “ตีงูให้หลังหัก”  งูก็มักทำร้ายเอา  ศัตรูอยู่ใกล้เรา เขามักร้ายทำลายคืน 
           - ก้าวเดินไปข้างหน้า แต่ไม่ช้าหวนกลับคืนสิ่งใหม่ไม่หยั่งยืนย้อนมา “ถอยหลังเข้าคลอง” 
                     - ใฝ่ฝันอยากมั่งมี หวังสิ่งทีด่ีเลิศลอย ฝันแล้วนั่งคิดคอย “สร้างวิมานในอากาศ” 
                     - “หมาขี้ไม่มีใครยกหาง” ให้ต้องยกเอง คือคนที่โอดเบ่ง ชอบอวดโอ้ยกยอตน 
                    - “อดเปรี้ยวไว้กินหวาน” คำโบราณท่านว่าไว้ ยับยั้งเพื่อชั่งใจ รอสิ่งดีที่ตามมา 
                    - เคี่ยวเข็ญหรือบังคับ บีบเอากับผู้ไม่มี เป็นสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่า “หาเลือดกับปู” 
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 5. ดู วีดีโอประกอบการสอนสำนวน สุภาษิต คำพังเพย “กินบนเรือนขี้รดบนหลังคา” “จับปูใส่กระด้ง” 
“ดินพอกหางหมู” “ทำลิงทำค่าง” 
             6. อ่าน เรื่องราวที่กำหนดให้แล้วพิจารณาให้สอดคล้องกับสำนวน สุภาษิต คำพังเพย 
ขั้นสรุป 
 7. ให ้น ักเร ียนทำการบ ้านส ่งในว ันต ่อไป  - ใบงานที ่  11 เร ื ่อง สำนวนส ุภาษ ิต คำพังเพย  
                                                          - ใบงานที ่ 12 เรื ่อง วิเคราะห์ สำนวนสุภาษิต คำพังเพย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
  ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนา 3.99 คะแนน 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน 
 5.2 นักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจเรียน 
  5.3 เป้าหมายและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
 5.4 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย ให้รางวัล 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.1 การเผยแพร่  
   โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนทำกิจกรรมหน้า
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เสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบโดย
การประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์หรือ Face  book  ของโรงเรียน  
 7.2 การได้รับการยอมรับ 
         - คณะครู ผู ้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET)       
          - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  (O-NET)       
ปีการศึกษา  2561  คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง 
 7.3 รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
   โล่รางวัล คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง จากสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
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ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน  นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 

  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
   โทรศัพท์มือถือ 065-3470626 E-mail roong1016@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล2 ถึง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนครูไม่ครบชั้นในแต่ละปีการศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดรูปแบบการศึกษาแบบเรียน
รวมชั้นขึ้นกับอีกสองโรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันมีชื่อเรียกว่า “ผากูดโมเดล”เพื่อจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพซึ ่งผากูดโมเดลได้เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้กับ  DLTV หรือ โครงการการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เริ่มในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบทห่างไกล และยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการถ่ายทอดสดจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนครูและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้นไป 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้พร้อมรับการทดสอบ 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาสื่อและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้ดีกว่าเดิม 
 ๒.๓ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 ๒.๔ เพ่ือนำผลการทดสอบมาพัฒนาข้อบกพร่องให้ดีขึ้นในลำดับต่อไป 

๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ๓.๑ เตรียมสื่อและอุปกรณ์รับสัญญาณทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน(สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ต) 
จัดการเรียนรู้ในแต่ละวันตามตารางการจัดการเรียนรู้ของ DLTV โดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกในการจัดหาสื่อ
ใบความรู้ ใบงาน และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการดาวน์โหลดออกมาจากเว็ปไซด์ของ DLTV 
 ๓.๒ หลังจากรับชมจากทางทีวีแล้วครูคอยอธิบายเพิ่มเติม ตรวจใบงาน ทดสอบความรู้นักเรียนเพื่อติดตาม
พัฒนาการของนักเรียน ถ้านักเรียนไม่ผ่านตัวชี้วัดใดก็เป็นหน้าที่ของครูต้องซ่อมเสริมให้ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ในที่สุด 
 ๓.๓ ครูจัดหาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนให้ครบถ้วน 
 ๓.๔ ประสานกับทางผู้ปกครองให้คอยกำกับติดตามการทำงานในส่วนที่ครูมอบหมาย(การบ้าน)ให้ครบถ้วน 
 ๓.๕ จัดระบบเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อนระหว่างนักเรียนเพื่อช่วยเหลือกันได้อย่างดีคนที่มีผลการเรียนดีจะทำ
หน้าที่เป็นพีเ่ลี้ยง พ่ีเลี้ยงแต่ละคนจะมีน้องที่ต้องรับผิดชอบโดยครูร่วมดูแลเป็นประจำจนกว่าจะจบปีการศึกษานั้น 
ๆ 

๔. ผลการดำเนินงาน 
 ๔.๑ ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดของนักเรียนสามารถทำได้ดีแต่ละสาระในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 80  
 ๔.๒ นักเรียนสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง  

mailto:roong1016@gmail.com
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 ๔.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีในภาพรวม มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ คิดคำนวณ การ
จัดระบบความคิด ทักษะการศึกษาค้นคว้า 
 ๔.๔ นักเรียนมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกลุ่มของนักเรียนเอง เพื่อช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ในสาระ
ต่าง ๆ 

๕. ปัจจัยความสำเร็จ 
 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการเรียนรู้ดี ผู้ปกครองให้ความสนใจช่วยกำกับติดตามร่วมกัน ทั้งครู 
นักเรียน และผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการสอบ รวมทั้งครูทุกคนมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ดีมีคุณภาพมี
ความมุ่งม่ันสูง 

5. บทเรียนที่ได้รับ 
 ถ้าทุกส่วนฝ่ายให้ความสำคัญและร่วมมือกันอย่างแข็งขันจะทำให้เกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 ๖.๑ ได้รับโล่เกียรติบัตรผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง  
 ๖.๒ ชุมชนให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

7. ภาคผนวก(รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตรฯลฯ) 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเปิด (Open Approach) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน นางประทุมวัลย์  ทองมนต์   ตำแหน่ง  ครู   โรงเรียน  บ้านคำบง 1                                          

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
โทรศัพท์  0810602559   E-mail :  p.thongmon@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ แต่การจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ยังต้องเน้นให้
นักเรียนได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับโจทย์ที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องบูรณาการเนื้อหาที่
เรียนในหลักสูตรและการใช้โจทย์ปัญหา O – NET มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง ตั้งโจทย์
ให้เด็กตอบคำถามปลายเปิดมากขึ้นซึ่งการให้เด็กเขียนอธิบายจะทำให้เด็กได้ฝึกทักษะหลายเรื่อง อีกทั้งทำให้ครูทราบ
ด้วยว่านักเรียนเข้าใจการเรียนมากน้อยเพียงใด การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิเคราะห์ปัญหาเป็นการพัฒนา
กระบวนการคิด เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสอนแบบเปิด (Open 
Approach) 
 จากเหตุผลข้างต้นที่กล่าว จึงมองเห็นความสำคัญดังกล่าวโดยได้วิเคราะห์แนวทางที่จะนำรูปแบบใหม่ ๆ มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับการวิเคราะห์โจทย์ O – NET จึงออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ 
O – NET เพื่อนำมาเป็นขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการวิเคราะห์โจทย์ O – NET ซึ่งรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นวิธีสอนอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ O – NET สามารถเชื่อมโยง
กับความรู้พ้ืนฐานในเนื้อหานั้น ๆ โดยผ่านการใช้ความคิด รู้จักวิเคราะห์ปัญหา และสรุปผลหรือให้เหตุผลประกอบ
ที่มาของเรื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 2.2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างครอบคลุมและเต็มศักยภาพ 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 3.1 ก่อนเข้าเรียนทุกวัน เวลา 08.45 –09.00 น. ให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขเร็ววันละ 3 ข้อ 
นักเรียนสุ่มเลือกบัตรตัวเลขโดด ขึ้นมา 4  จำนวน  พร้อมกับคำตอบ 2 หลัก  แล้วให้นักเรียนคิดหาคำตอบ   
ถ้าใครได้คำตอบตรงหรือถ้าไม่ตรงก็ให้ได้ใกล้เคียงกับคำตอบมากท่ีสุดมาเฉลยหน้าห้อง  คนนั้นจะได้สติกเกอร์ 
โดเรมอนเพื่อสะสมแลกรับของรางวัล 
 3.2  ฝึกสมาธินักเรียนด้วยการท่องสูตรคูณวันละ 1 แม่สูตรคูณ พร้อมเคาะแก้วประกอบจังหวะ  
 3.3 จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ได้แก่ 

    ขั้นที่ 1  ขั้นนำเสนอสถานการณ์ปัญหา 
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 ขั้นที่ 2  ขั้นเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 3  ขั้นอภิปรายแนวคิดของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการเรียนรู้แบบเปิดเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด แก้ปัญหา  และครูสอดแทรกข้อสอบ 
ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย หลังจากจัดการเรียนการสอนเรื่องไหน จะนำข้อสอบมาให้นักเรียนได้ฝึกทำในเรื่องนั้น ๆ ด้วย  
เช่น  ถ้าสอนเรื่อง แบบรูป (รูปคลี่) จะนำข้อสอบเรื่องนั้นมาให้นักเรียนได้ฝึกทำ 1-2 ข้อ 
 3.4 นำข้อสอบปีที่ผ่านมามาจัดพิมพ์ใหม่ตามตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด แล้วมาให้นักเรียนได้ฝึกทำ ในชั่วโมงสอน
ซ่อมเสริมในแต่ละวัน (15.00 -15.45 น.)  
 3.5 นำข้อสอบคละตัวชี้วัดมาให้นักเรียนได้ฝึกทำพร้อมกับจับเวลาเหมือนสอบจริง                 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 การจัดการสอนแบบเปิด (Open Approach)  ส่งเสริมให้นักเรียนวิเคราะห์ด้วยการปฏิบัติจากการทำ
กิจกรรมจากการลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งเกิดจากความสนใจและความต้องการที่จะค้นหาคำตอบ เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการคิดสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง และการฝึกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ข้อสอบเป็น
ประจำและต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุก ๆ ปี 
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5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 5.1 นักเรียนมีพื้นฐานความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ตอบประเด็นคำถามที่หลากหลาย
เป็นเหตุเป็นผล ส่งผลให้เกิดทักษะในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
 5.2  ผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพ่ือแยกประเด็นสำคัญของเนื้อหาหรือ
โจทย์ในข้อนั้น ๆ จนพัฒนามาเป็นแนวทางให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความคาดหวังของโรงเรียน ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
        5.3 ผู้บริหารมีแนวนโยบายให้ความสำคัญ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในทุก ๆ ด้านได้  ถ้าได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและเติมเต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ 
 6.2 นักเร ียนสามารถเร ียนร ู ้ ได ้ด ี   เม ื ่อจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ ให ้น ักเร ียนได ้ลงม ือปฏิบ ัต ิจริง              
สนุกสนาน และผ่อนคลาย จากการเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหายาก  หรือจากเรื่องใกล้ตัวไปหาเรื่องที่ไกลตัว 
 6.3  โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
ได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

7.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

๗.๑ รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน ่วยงานที่
มอบรางวัล 

สถานศึกษา โล่รางวัลมีผลการทดสอบระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้น ป.6 สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง (2557-2561) 

สพป.
มุกดาหาร 

นางประทุมวัลย์  ทองมนต์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันเวท
คณิต ระด ับช ั ้น ป.4 - ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพฐ 

นางประทุมวัลย์  ทองมนต์ ได้รับรางวัล พัฒนาผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี 2562 

สพป.
มุกดาหาร 

นางประทุมวัลย์  ทองมนต ์ ได้ร ับรางวัล พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนด้านทักษะวิชาการ ระดับ
ประถมศึกษา ดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี 2562 

สพป.
มุกดาหาร 
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 ๗.๒ การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
     สถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในปีการศึกษา 2561  มีคณะเข้ามาศึกษา   
ดูงาน จำนวน   5   คณะ 142 คน  ดังนี้ 
 
ที ่ วัน เดือน ปี รายการที่ขอศึกษาดูงาน หน่อยงาน/สถานศึกษา จำนวน (คน) 
1 7-8 ก ั น ย า ย น 

2561 
การพัฒนาการคิดขั ้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ ร ่วมสังเกตชั้น
เรียน และสะท้อนผล 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเร ียนปะ
ทาย    
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

25 

2 25 ธ ั น ว า ค ม 
2561 

สังเกตชั ้นเรียนการเรียนการ
ส อ น ก า ร ค ิ ด ข ั ้ น ส ู ง ท า ง
คณิตศาสตร์ 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนบ้าน
เหล่าป่าเป้ด 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

14 

3 1 ม ี น า ค ม 
2562 

การจัดการเรียนการสอนการ
คิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสง
เปือยเหนือ 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

40 

4 1 ม ี น า ค ม 
2562 

การจัดการเรียนการสอนการ
คิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนา
จาน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 

28 

5 7 ม ี น า ค ม 
2562 

การจัดการเรียนการสอนการ
คิดข้ันสูงทางคณิตศาสตร์ และ
เทคนิคการบริหารงาน 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนชุมชน
บ้านน้ำปลีก 
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

35 

 
8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 

    ๘.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2561 
 

 

 

 

 

 

 

ภาษา
ไทย

คณิต
ศาส…

วิทยา
ศาส…

ภาษา
อังก…

คะแน
น…

ระดับประเทศ 55.90 39.93 37.50 39.24 43.14
ระดับสังกัด สพฐ. 54.61 38.83 35.65 34.47 40.89
ระดับเขตพ้ืนที่ 52.71 38.76 35.49 34.30 40.32
ระดับโรงเรียน 63.22 52.21 45.40 35.99 49.21

0.0020.0040.0060.0080.00

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561
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๘.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 - 2561 
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การศึกษา 2560 - 2561

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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ชื่อผลงาน    กระบวนการเพิ่มคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน  นายมงคล  กิตติยศธาดา  ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 

    สังกดั  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ 0895732724    E-mail :  kittiyothada56@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ สพป.มุกดาหาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 210 คน มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  15  คน ผู้บริหาร 1 คน มีเขตบริการห้าหมู่บ้านได้แก่ บ้านหว้านใหญ่หมู่ที่ 1, 3  
และหมู่ที่ 4  บ้านนาหนองบก หมู่ที ่ 5 บ้านหนองแสงหมู่ที ่ 8 ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัด
มุกดาหาร  
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมดั้งเดิม บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมี
แม่น้ำโขง ตลาดสดจันทรา สถานีอนามัย วัดพระศรีมหาโพธิ์ อาชีพหลักของชุมชนคือทำนา รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประเพณีแข่งขันเรือยาว ประเพณีปัดรังควาน ประเพณีห่อข้าวสาก ประเพณีห่อข้าวประดับดินและ
บุญมหาชาติ 
 ผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผลดังกล่าวขา้งต้นทำให้เป็นที่ 
พึงพอใจของครูและผู้ปกครองตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เป็นอย่างยิ่ง   
 ดังนั้นจึงใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้แบบทำข้อสอบย้อนหลัง 5 -6 ปี ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการ
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษาต่อไป
และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 ๒.๑ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระให้สูงขึ้น 
 2.๒ เพ่ือเพ่ิมผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงอย่างต่อเนื่อง 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ภาคเรียนที่ 1 
 3.1 นักเรียนเรียนรู้จาก สื่อ DLTV จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ครูกำกับการเรียนการสอน โดยมีการเตรียมการสอนจากสื่อ 90 พรรษา เตรียมการสอน เตรียมใบงานโดยโรงเรียน
บ้านหว้านใหญ่ได้จัดการเรียนการสอนจากสื่อ DLTV ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และเริ่มจัดการเรียนการสอน
ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 
 3.2 ครูจะเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน ครูคอยสอดแทรกคำศัพท์ คำยาก และคอยกระตุ้นนักเรียนให้ดำเนิน
กิจกรรมตามคุณครูทางไกลทุกขั้นตอน ตลอดจนการกระตุ้นให้นักเรียนทำใบงานไปพร้อม ๆ กับนักเรียนที่อยู่
ทางไกล 
 3.3  ครูตรวจสมุดบันทึก ตรวจใบงานของนักเรียนทุกครั้งหลังจากการจัดการเรียนการสอนสิ้นสุดลง 
ในชั่วโมงนั้น ๆ 
  3.4 ครูคัดกรองนักเรียน แยกนักเรียน เก่ง-อ่อน เพื่อค้นหารวิธีการซ่อมเสริมนักเรียน ตลอดจนเพื่อแยก
นักเรียนที่จะให้การบ้านที่เหมาะสมตามความสามารถ (เด็กอ่อนคือเด็ก LD) 
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  3.5 ครใูห้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติมจากหนังสือแบบฝึกหัดของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้จัดซื้อให้นักเรียน 
 ภาคเรียนที่ 2 
 3.6 ครูดำเนินกิจกรรมตามภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่ ข้อ 1-5 
 3.7 ครูศึกษาตัวชี้วัดจาก Test Blueprint O-net เพ่ือจะได้ตรวจสอบดูว่ามีตัวชี้วัดใดบ้างท่ีทาง 
สทศ. เน้นในการออกข้อสอบ 
 3.8 ครูนำข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 5-6 ปี มาดำเนินการให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบให้เสร็จก่อนโดยให้ 
นักเรียนสามารถค้นคว้าจาก Dictionary หรือค้นคว้าจากโทรศัพท์มือถือเพื่อค้นหาคำศัพท์ในข้อสอบจนแล้วเสร็จ 
โดยกำหนดวันเวลาให้นักเรียนทำให้ทันตามกำหนด 
 3.9 ครูและนักเรียนมาร่วมกันเฉลยไปทีละข้อๆในแต่ละปีการศึกษาเป็นข้อๆไปตามตัวชี้วัดที่ตรวจสอบ 
จาก Test Blueprint O-net แล้วมีการเปรียบเทียบข้อสอบแต่ละปีการศึกษาของตัวชี้วัดเดียวกัน ทั้งการตั้งคำถาม 
การออกแบบของข้อสอบที่มีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วสามารถคาดคะเนได้ว่า
แนวโน้มข้อสอบในปีการศึกษาต่อไปว่าจะออกมาในลักษณะแบบใดในตัวชี้วัดเดียวกัน ซึ่งการทำข้อสอบนี้จะเริ่ม
จากวันละวิชา ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. นอกจากนั้นยังค้นหาตัวอย่างข้อสอบมาให้นักเรียนได้ฝึกทำเพ่ิมเติมใน
วันเสาร์ – อาทิตย ์จนกว่าจะสอบ O-NET เสร็จ 
 3.10 สร้างความตะหนักให้นักเรียนกตัญญูรู้คุณกับทุกภาคส่วนที่สนับสนุนทางการศึกษา 
  3.11 ให้แรงเสริม ตั้งรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ตามเป้าหมาย 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
  ผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 มีผลสอบเฉลี่ย คะแนนและสูงกว่า
ระดับประเทศ 

5.ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน 
 5.2 นักเรียนให้ความสำคัญและตั้งใจเรียน 
  5.3 เป้าหมายและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
 5.4 มีแรงจูงใจ ด้วยการยกย่องชมเชย ให้รางวัล 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานที่เป็นระบบและความทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่วางไว้ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.1 การเผยแพร่  
    โรงเรียนได้ดำเนินการเผยแพร่ทั้งในโรงเรียน โดยแจ้งให้คณะครูและนักเรียนทราบตอนทำกิจกรรมหน้า
เสาธง และเผยแพร่นอกโรงเรียนโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับทราบโดย
การประชุม ตลอดจนการเผยแพร่ทางเว็ปไซด์หรือ Face  book  ของโรงเรียน  
 7.2 การได้รับการยอมรับ 
             ๑) คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)       
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            ๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  
2561  คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง 
 7.3 รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
      โล่รางวัล คะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง จากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
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ชื่อผลงาน กระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ O-NET  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางมาลา  ใจตรง  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาสะโน 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  0807239995    E-mail :  Malajaitrong@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านนาสะโนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จัดการการสอน โดยใช้สื่อ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการถ่ายทอดสด จากโรงเรียนวังไกล
กังวล ในพระบรมราช ูปถัมภ ์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน  (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลายปีที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
5 ปี ซ้อน แต่ยังมีนักเรียนบางส่วนที่คะแนนต่ำอยู่ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนบ้านนาสะโน โดยผู ้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูและคณะกรรม
สถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ ให้สูงขึ้นและต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้ง
ให้ครูรับผิดชอบการติวเข้ม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้กับเด็กนักเรียนเพื่อจะได้มีเทคนิคและทักษะในการทำ
ข้อสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และนำนวัตกรรมมาจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้พัฒนาและสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 ๒.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นและต่อเนื่อง 
 2.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test: O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 2.1 ศึกษาตัวชี้วัดของหลักสูตร ตัวชี้วัดที่ สทศ..ออกข้อสอบ O-NET  
 2.2 ครูประจำชั้นดำเนินการสอนตามหลักสูตร โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลั กและ
สำนักพิมพ์อ่ืนช่วยเสริมเพ่ิมเติมตลอดจนนำสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตและ DLTV ประกอบการเรียนการสอน  
โดยเน้น 4 กลุม่สาระหลัก ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พยายามให้
จบในภาคเรียนที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 เน้นการติว และสอนในกลุ่มสาระอ่ืนทีเหลือเพ่ิมเติม 
 2.3 จัดแบ่งครูรับผิดชอบติวเด็กนักเรียน 4 กลุ่มสาระหลัก ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละ
บุคคล จัดติวในวันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดต่าง ๆ หรือในชั่วโมงว่างในวันทำการเรียนการสอน 
 2.4 ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้เด็กเก่งคละเด็กอ่อนเพื่อให้เด็กได้ช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 
  2.5 ดำเนินการติวโดยวิธีการดังนี้ 
     2.5.1 จัดหาข้อสอบตามสำนักพิมพ์ต่าง ๆ หรือตามเว็บไซต์โดยยึดตัวชี้วัด ที่สทศ. ใช้ออกข้อสอบ  
O-NET เพ่ือนำมาติวเด็กนักเรียน 
     2.5.2 จัดติวโดยใช้สื่ออินเตอร์เน็ตตามสำนักติวเตอร์ต่าง ๆ ครูอธิบายเพิ่มเติมเสริมที่เด็กนักเรียนไม่
เข้าใจ มีการทดสอบก่อนติวและหลังติว มีการประเมินผลการทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาเป็นข้อมูล 
ในการติวครั้งต่อไป 
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     2.5.3 จัดหาข้อสอบให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านโดยประสานกับผู้ปกครองให้ช่วยกำกับดูแลติดตาม
เอาใจใส่ 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : 
O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง  

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 
 5.3 ระบบส่งต่อในแต่ละช่วงชั้นดีมาก 
 5.4 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.5 การเสริมแรง ให้ความสำคัญกับเด็กเปรียบเสมือนพวกเขาคือแม่ทัพที่จะออกรบและนำชัยชนะมาสู่
โรงเรียน)นำชื่อเสียงมาสู่ชุมชน วงศ์ตระกูล และมีการเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่นของสถาบัน 
 5.6 ปกครองให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการทดสอบ O-NET 
 5.7 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 5.8 กลุ่มเครือข่ายเห็นความสำคัญของการทดสอบ O-NET โดยการสร้างความตระหนักให้แก่โรงเรียนต่างๆ
ในกลุม่เครือข่ายและจัดให้มีการติวทั้งระบบ 
 5.9 การศึกษา และวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี ้ว ัด ข้อสอบ O-NET  ซึ ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานเป็นทีม ความทุ่มเท การเอาใจใส่ของครู ความใส่ใจของผู้ปกครอง และความสนใจของนักเรียน 
ประกอบทั้งเทคโนโลยีมีส่วนช่วย ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test  
: O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง  
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8.  ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 

 

 

 
 
 
 
 
โล่รางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปี ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาสะโนตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและนักเรียน 

ในวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 
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ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางอวยพร   เบญมาตย์  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  0890596450    E-mail :  uaiporn.ben@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านห้วยลำโมงเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีจำนวนครูไม่ครบชั้นในแต่ละปีการศึกษา ดังนั้นจึงมีการจัดรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมชั้นขึ้นกับอีกสอง
โรงเรียนที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันมีชื่อเรียกว่า “ผากูดโมเดล”เพื่อจัดการศึกษาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผากูด
โมเดลได้ร่วมจัดการการสอนโดยใช้สื่อ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยการถ่ายทอดสด จาก
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET )ระดับชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลายปีที ่ผ่านมามีคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 5 ปีต่อเนือง แต่ทางโรงเรียนจำเป็นต้องรักษาระดับคุณภาพให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและต่อเนื่อง
ตลอดไป 
        ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนบ้านห้วยลำโมงโดยผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครู มีนโยบายมุ่งพัฒนา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ ให้สูงขึ้นและต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้งให้ครูรับผิดชอบการติวเข้ม  
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักให้กับเด็กนักเรียนเพื่อจะได้มีเทคนิคและทักษะในการทำข้อสอบในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และนำนวัตกรรมมาจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้พัฒนาและสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนให้พร้อมรับการทดสอบ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาสื่อและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้ดีกว่าเดิม 
 2.3 เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
 2.4 เพ่ือนำผลการทดสอบมาพัฒนาข้อบกพร่องให้ดีขึ้นในลำดับต่อไป 

3.ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ) 
 3.1 เตรียมสื่อและอุปกรณ์รับสัญญาณทั้งหมดให้พร้อมใช้งาน(สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางอินเทอร์เน็ท) 
 3.2 จัดการเรียนรู้ในแต่ละวันตามตารางการจัดการเรียนรู้ของdltvโดยมีครูคอยอำนวยความสะดวกในการ
จัดหาสื่อใบความรู้ ใบงาน และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการดาวน์โหลดออกมาจากเว็ปไซด์ของdltv 
 3.3 หลังจากรับชมจากทางทีวีแล้วครูคอยอธิบายเพิ่มเติม ตรวจใบงาน ทดสอบความรู้นักเรียนเพื่อติดตาม
พัฒนาการของนักเรียน ถ้านักเรียนไม่ผ่านตัวชี้วัดใดก็เป็นหน้าที่ของครูต้องซ่อมเสริมให้ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ในที่สุด 
 3.4 ครูจัดหาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้และจัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนให้ครบถ้วน 
 3.5 ประสานกับทางผู้ปกครองให้คอยกำกับติดตามการทำงานในส่วนที่ครูมอบหมาย(การบ้าน)ให้ครบถ้วน 
 3.6 จัดระบบเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อนระหว่างนักเรียนเพื่อช่วยเหลือกันได้อย่างดีคนที่มีผลการเรียนดีจะทำ
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยง พ่ีเลี้ยงแต่ละคนจะมีน้องที่ต้องรับผิดชอบโดยครูร่วมดูแลเป็นประจำจนกว่าจะจบปีการศึกษา 
นั้น ๆ     
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4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง  
         4.2 ผลการสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศลำดับที่ 3 (โรงเรียนขนาดเล็ก)  
คะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ย O-NET  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงเป็นลำดับที่ 3  และมีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 วิชาภาษาต่างประเทศสูงเป็นลำดับที่ 6 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 
 5.3 ระบบส่งต่อในแต่ละช่วงชั้นดีมาก 
 5.4 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.5 การเสริมแรง (ให้ความสำคัญกับเด็กเปรียบเสมือนพวกเขาคือแม่ทัพที่จะออกรบและนำชัยชนะมาสู่
โรงเรียน)นำชื่อเสียงมาสู่ชุมชน วงศ์ตระกูล และมีการเปรียบเทียบรุ่นต่อรุ่นของสถาบัน 
 5.6 ปกครองให้ความร่วมมือและเห็นความสำคัญของการทดสอบ O-NET 
 5.7 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
 5.8 กลุ่มเครือข่ายเห็นความสำคัญของการทดสอบ O-NET โดยการสร้างความตระหนักให้แก่โรงเรียนต่างๆ
ในกลุ่มเครือข่ายและจัดให้มีการติวทั้งระบบ 
 5.9 การศึกษา และวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี ้ว ัด ข้อสอบ O-NET  ซึ ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานเป็นทีม ความทุ่มเท การเอาใจใส่ของครู ความใส่ใจของผู้ปกครอง และความสนใจของนักเรียน 
ประกอบทั้งเทคโนโลยีมีส่วนช่วย ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET(Ordinary National Educational 
Test) สูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื่อง 

8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
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โล่รางวัลผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 ปี ต่อเนื่อง 
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ชื่อผลงาน มุ่งสู่เป้าหมาย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เจ้าของผลงาน นางอารีรัตน์ มหาอุป  ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง 

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  0845184963 

๑. ความสำคัญและความเป็นมา 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test  
: O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลายปีที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยบางปีสูง บางปีต่ำแต่ก็สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับประเทศอยู่เสมอแต่ยังไม่เป็นที่พอใจ เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ  และภาษาไทยซึ่งยังไม่เป็นที่พอใจ และในปีการศึกษา  2559 -2560 
โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง ได้จัดการศึกษาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยและโรงเรียนบ้านโคกกลาง  โดยมีการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดยคุณครูจากโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย และวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย
คุณครูจากโรงเรียนบ้านโคกกลาง จึงเสนอแนวทางเฉพาะวิชาภาษาไทย สอนโดยคุณครูโรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง    
ทางผู้ปกครองก็มีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงต้องทำ
ทุกวิธีที่จะทำให้ผลการทดสอบ O-NET พัฒนาขึ้นติดหนึ่งในสิบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที6่   ปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการสอบ O-NET  ในปีการศึกษา 
2561 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 3.1 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2561  
 3.2 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 
3 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 3.4 จัดเตรียมสื่อการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัดจากหลากหลายแหล่งการเรียนรู ้ โดย
รวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์  
 3.5 จัดการเรียนการสอนเพ่ือปูพื้นฐานให้นักเรียน โดยสอนตามตัวชี้วัดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
โดยสอนทบทวนเนื้อหา สรุปเนื้อหาตามสาระท่ีง่ายๆ ในภาคเรียนที่1 
 3.6 ในภาคเรียนที่ 2 นำแบบทดสอบที่เตรียมไว้นำมาให้นักเรียนฝึกทำ โดยแยกตามสาระการอ่านกา ร
เขียน  การฟังการดู การพูด  หลักการใช้ภาษา   วรรณคดีและวรรณกรรม 
 3.. ให้รางวัลผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (เงินรางวัล) 
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4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ปีการศกึษา 2561 ดังนี้  

 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลการทดสอบปีการศึกษา 2559-2561 

2559 2560 2561 
1 ภาษาไทย 56.42 52.64 73.33 
2 คณิตศาสตร์ 53.33 43.89 61.67 
3 วิทยาศาสตร์ 42.83 40.67 45.00 
4 ภาษาอังกฤษ 44.19 32.78 45.42 

 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
 5.3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.4 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    5.5 การศึกษ และวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  ถ้าครูมีการวางแผนจัดกิจกรรมที่ดี   มีการวิเคราะห์ผู้เรียน  และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ 
เหมาะสม และ  ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 ได้ร ับโล่รางวัลคะแนนเฉลี ่ยสูงกว่าระดับประเทศ 5 ปีต่อเนื ่อง  จากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร 

8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
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ชือ่ผลงาน ค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เจ้าของผลงาน นายศิริศักดิ์  สุวรรณไตรย์  ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านวังนอง   

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
               
 สวัสดีครับ กระผมนายศิริศักดิ์  สุวรรณไตรย์  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังนอง ต.โนนยาง 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร  โรงเรียนบ้านวังนองเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ครูก็ไม่ครบชั้น  การจัดการเรี ยนการสอนก็
ต้องใช้ครู 1 คน  จัดการเรียนการสอนนักเรียนแบบควบ  2  ชั้นเรียน  ผมสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  
สอนทุกวิชา โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ  ช่วงเปิดเทอมใหม่ภาคเรียนที่  1  ผมต้องทดสอบความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนก่อนเพ่ือให้ทราบข้อมูลของเด็กแต่ละคนว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
และภาษาไทย  นักเรียนต้องสามารถบวก  ลบ  คูณ  หาร  คิดเลขเป็นและคล่องทุกคน  ถ้าใครติดขัดตรงไหนผมก็
จะสอนทบทวนความรู้เดิมให้เด็กก่อน  เรียนอยู่นั่นจนเด็กบวก  ลบ  คูณ  หาร  คล่อง  และทุกเช้าก่อนเรียนและ
ตอนเย็นก่อนเลิกเรียนผมจะให้เด็กท่องแม่สูตรคูณและท่องคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยทุกวัน  ส่วนวิชา
ภาษาไทยก็ฝึก  อ่าน  ฝึกเขียนจนคล่องก่อน  แล้วจึงเริ่มเข้าการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนัก 
 ในการจัดการเรียนการสอนมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา กำหนดการสอนและจัดตาราง
เรียนโดยกำหนดเวลาชั่วโมงเรียน โดยเน้น  4 กลุ่มสาระหลักเป็นสำคัญให้มากเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  โดยทั้ง 4 กลุ่มสาระหลักนี้จะต้องจัดให้มีชั่วโมงเรียนในตารางเรียน
ทุกวัน  ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์การทดสอบ O-NET, NT  และเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษามุ่งสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นสำคัญ  สอดคล้องกับนโยบาย 5M Model ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ผมจะจัดทำกำหนดการสอนแต่ละรายวิชาเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้ครบและ
สอนใหจ้บเนื้อหาตามหลักสูตร ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดภายในภาคเรียนที่ 1 จะสอนให้จบเนื้อหาตั้งแต่เทอมแรก  
ทุกวิชาต้องจบ พร้อมกันนั้นยังให้การบ้านเด็กทุกวันด้วย เช่น  โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จะให้การบ้านวันละ  10  
ข้อ ถามว่าหากมีนักเรียนไม่ทำการบ้านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  นักเรียนคนไหนไม่ทำการบ้านผมจะแจ้งหรือโทร
คุยกับผู้ปกครองนักเรียนทันทีหรืออาจจะไปพบผู้ปกครองที่บ้านพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง  พูดถึงความ
ปรารถนาดีและความหวังดีของครูต่อนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ให้ผู้ปกครองช่วยกำชับเข้มงวดบุตรหลานทำ
การบ้าน  ผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนครับ หากพบว่านักเรียนไม่มาโรงเรียนขาดเรียนโดยไม่ลา
ครู  ผมก็จะโทรสอบถามผู้ปกครองทันทีเช่นกัน  หากติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ผมจะไปตามนักเรียนถึงที่บ้านทันทีครับ  
พอถึงเทอมที่สองจะเป็นการทบทวนเนื้อหาบทเรียน  เตรียมตัวสอบ  O-NET  ป.6  จะนำ Test  Blue Print ของ 
สทศ.ปีการศึกษา 2561 มาวิเคราะห์กับข้อสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2561  ทั้ง 4 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ Test  Blue Print ของ สทศ.ปีการศึกษา 
2562 ที่จะมีการทดสอบในคราวต่อไปด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมมุ่งสู ่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ได้วิเคราะห์นักเรียนและข้อสอบ  O-NET ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แล้วนำผลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการเตรียมความพร้อมนักเรียน ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 และ 6  ปีการศึกษา  2562  อันจะนำไปสู่เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
เมื่อเตรียมความพร้อมสอนทฤษฎีในภาคเรียนที่ 1 ก่อนแล้ว ในภาคเรียนที่ 2  ต่อไปจะเป็นการทบทวนเนื้อหา
และติวเข้มข้อสอบ O-NET ตลอด  โดยผมจะให้  ป.5  เข้าติวด้วยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไว้  ให้นักเรียนได้พบเห็น
ข้อสอบที่หลากหลาย  ทั้งข้อสอบใหม่ข้อสอบเก่านำข้อสอบ O-NET  ป.6 ทุกปี ตั้งแต่ปี 2551 ข้อสอบ  
Pre O-NET ตั้งแต่ปี 2554 นำข้อสอบจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เขาจัดทำขึ้น จากสำนักกวดวิชาต่าง  ๆ มาติว
ให้นักเรียน  จะให้นักเรียนได้มีโอกาสพบเห็นข้อสอบที่หลากหลายรูปแบบที่สุด  ติวข้อสอบ O-NET ผมจะทำการ
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ทดสอบนักเร ียนไปด้วยทุกว ัน  มีการบันทึกผลคะแนนของนักเร ียนทุกครั ้งที ่ทดสอบเพื ่อดูพัฒนาการ  
ความก้าวหน้าของนักเรียน  นักเรียนทำข้อสอบผิดติดขัดตรงไหนผมจะสอนซ่อมเสริมทันที  ผมจะแสวงหาข้อสอบ
จากองค์กร หน่วยงานและจากสำนักกวดวิชาต่าง ๆ มาทดสอบนักเรียนโดยตลอด  เฉลยคำตอบอธิบายอย่าง
ละเอียดยิบทุกข้อให้นักเรียนเข้าใจ  เห็นข้อสอบดี ๆ  ที่ไหนจะเก็บสะสมไว้จนปัจจุบันมีคลังข้อสอบหลายพันข้อ  
บางคนอาจสงสัยว่าผมสอนให้จบเนื้อหาในเทอมแรกได้อย่างไร  ไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะเวลาสอนของผม  ผม
จะสอนให้เต็มที่และไม่ใช้เวลาราชการเท่านั้น  บางวันผมสอนนักเรียนจนถึง 5-6  โมงเย็น  ยิ่งเป็นภาคเรียนที่  2 
ช่วงติว  O-NET ผมสอนถึง 5 – 6 โมงเย็นเป็นประจำเกือบจะทุกวันเลย  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์บางวันผมก็นัดเด็ก
มาเรียน  และที่สำคัญครูเราต้องเปลี่ยนจากครูผู้สอนมาเป็นโค้ชอย่างมืออาชีพ  มีกลยุทธ์ในการสอน หาวิธีคิดพลิก
แพลง  สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสอนให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆ  เมื่อเด็กเรียนแล้วเข้าใจง่าย เด็กทำได้การเรยีนก็
ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหน่ายสำหรับเด็กครับ  ครูต้องสามารถวิเคราะห์  คาดการณ์และเก็งข้อสอบ  O-NET ที่จะออก
ได้อย่างแม่นยำ  ผมโชคดีที่เด็กผมเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายและเด็กก็เป็นใจจริง ๆ  ตั้งใจเรียนทุกคน  ซึ่งอาจจะมา
จากแรงบันดาลใจที่เห็นรุ่นพี่ที่เรียนจบออกไปแล้วทำคะแนน O-NET สูง  เป็นแบบอย่างที่ดี ไว้  ผู้บริหาร ครูและ
ผู้ปกครองก็ส่งเสริมให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีครับ  การทำงานของผมจะมีเป้าหมาย  หากผมจะทำอะไร ผมจะตั้ง
ปณิธานไว้เลยว่าผมต้องทำให้ได้ครับ  เพียงแต่ขอให้เรามีความมุ่งมั่นพยายาม  ทุ่มเทเสียสละและต้องทำให้ดทีี่สุด
ครับ   ผมยอมรับว่าหากต้องการความสำเร็จไปสู่จุดหมายปลายทาง  ผมต้องทำงานหนักและเหนื่อยมาก  แต่นั่นก็
ไม่ใช่อุปสรรคของผมครับ  แต่ผมก็จะทำเพ่ืออนาคตของเด็กครับ  ใครจะว่าผมบ้าสอน  ทำไปแล้วผมได้อะไร  ผมก็
ไม่เคยท้อ  ไม่เคยบ่น  ผมมีความสุขในการสอนนักเรียน  นักเรียนก็มีความสุขในการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้นคือสิ่งที่ผมปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง  ผมมีความสุขและภาคภูมิใจที่ตนเองทำงานคุ้มกับเงินเดือนที่
ได้รับเดือนละหลายหมื่นบาทที่มาจากภาษีอากรของพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียน  ไม่ว่าใครมาเป็นผู้บริหารผมก็เสมอ
ต้นเสมอปลาย  ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำลงไป  มันจะสะท้อนออกมาให้สังคมได้รับรู้  ให้ผู้คนได้ประจักษ์แก่สายตาว่า 
“ค่าของคนอยู่ท่ีผลของงาน”  และแล้วผลที่ออกมาก็เป็นจริงอย่างท่ีผมคาดคิดไว้  ก็คือผลที่เกิดกับเด็กนักเรียน   
ผมเป็นครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555  ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  โรงเรียนบ้านวังนองสูงกว่าระดับประเทศ 7 ปีการศึกษาต่อเนื่อง (2555-2561) กล่าวคือ ปีการศึกษา  
2555 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.71 ได้อันดับที่  2 ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556 คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 47.48  ได้อันดับที่  15 ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.61  ได้
อันดับที่ 10 ของเขตพื้นที ่ ปีการศึกษา  2558 คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 55.18   ได้อันดับที ่ 5 ของเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.05 ได้อันดับที่ 7 ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2560 คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 60.72 ได้อันดับที ่ 1 ของเขตพื ้นที ่การศึกษาและได้คะแนนเต็ม 100 วิชา
คณิตศาสตร์ และปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.94 ได้อันดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา และได้
คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์  จากโรงเรียนที่เข้าสอบ จำนวน 243  โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร  ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมาก  เป็นการแสดงให้เห็นว่าความทุ่มเท  เสียสละและความมุ่งมั่นตั้งใจของผมมันไม่สูญเปล่า
เลยครับ        

“ครูที่ดีย่อมไม่ฆ่าเวลาศิษย์    สำนึกผิดทิ้งเด็กไว้มิได้สอน    
  หนึ่งนาทีนั้นมีค่าอย่าตัดรอน        เมื่อศิษย์อ่อนจะโทษใครให้คิดดู”       

           ม.ล.ปิ่น  มาลากุล     
                                                                                                          
 
 
 



- ๖๘ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

ด้านการยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปทีี ๓ 
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ชื่อผลงาน การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษพิชิต O-NET  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน    นางประทับใจ  อุปัญญ์  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 
               โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

     โทรศัพท์มือถือ  0933382763   E-mail :  Pratub.02251814@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  รายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ  ซึ่งผลการ
ทดสอบดังกล่าวทำให้โรงเรียนและครูผู้สอนรวมทั้งผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 
2561 มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
 3.1 การใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning Community) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
ทราบผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ในแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา 
 3.2 การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3.3 ครูผู้สอนศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 3.4 สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้ 
 3.5 ดำเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 3.5.1 การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียนรู้เนื้อหาจาก Youtube คลิปสั้นๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ต 
โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาจากโทรศัพท์มือถือ 
 3.5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน โดยการแบ่งกลุ่ม สนทนา ใช้หลักการ Shopping ระหว่าง
กลุ่ม 
 3.5.3 ฝึกทำใบงาน สรุปองค์ความรู้จากการทำ Mind Mapping  การ์ตูนช่อง จากเนื้อหาที่ได้เรียนมา  
ให้ผู้เรียนได้ออกแบบชิ้นงานตามความสนใจ 
 3.5.4 ฝึกทำข้อสอบโดยครูแนะนำเทคนิคการเลือกคำตอบ 

     1) ให้การบ้าน ข้อสอบวันละ 2-3 ข้อ นักเรียนหาคำศัพท์มาล่วงหน้า แล้วนำมาอภิปรายร่วมกันใน
ชั่วโมง ช่วยกันเลือกคำตอบ สรุปองค์ความรู้ในแต่ละข้อ 

     2) สร้างแรงจูงใจในการทำข้อสอบ  ฝึกทำข้อสอบข้อง่ายๆก่อน เมื่อนักเรียนทำข้อสอบได้ จะเกิด
ความมั่นใจ และเชื่อม่ันในตัวเองมากขึ้น 

     3) ฝึกทำข้อสอบแนวเดิมซ้ำ ๆ จนนักเรียนเกิดความเข้าใจ แล้วเปลี่ยนแนวข้อสอบใหม่ โดยเน้น
ข้อสอบที่นักเรียนทำคะแนนได้ดีได้คะแนนเตามตัวชี้วัดที่กำหนดคะแนนใน Test Blue Print 

     4) กรณีที่นักเรียนอ่านคำศัพท์ไม่ได้และแปลความหมายข้อสอบไม่ได้ ครูแนะนำเทคนิค วิธีการเดา
คำตอบให้ถูกต้อง 
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4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
 4.2 ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น อยู่ในลำดับที่ 5 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 4.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.2 ครูผู้สอนมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   
 5.3 ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และสนใจในการทำกิจกรรม 
 5.4 มีสื่อและนวัตกรรมที่ทันสมัย สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากข้ึน 
 5.5 การสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้เรียน 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานที่เป็นระบบ มีวิธีการที่หลากหลาย การทุ่มเทเอาใจใส่ของคณะครู  ผู้ปกครอง นักเรียน  
เป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.1 การเผยแพร่ในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC 
 7.2 การเผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของโรงเรียน 
 7.3 รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 รายวิชา
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น อยู่ในลำดับที่ 5 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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ชื่อผลงาน   มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางนฤมล  วงศ์แดง  ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ     
       โรงเรียนบ้านหนองเม็ก    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โทรศัพท์มือถือ  089-7099647  E-mail :  Monmar_win@hotmail.com  

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึงระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
เตรียมความพร้อมกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  จึงได้กำหนดและตั้งเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน  
ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในเรื ่องการเรียน โดยมีการพัฒนารูปแบบการสอนการจัดการเรี ยนรู้ที่
หลากหลายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
      ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  (Ordinary National Educational Test : O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านหนองเม็กมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย  
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ  
        ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ  โดยครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การทดสอบ
ขั้นพ้ืนฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพ้ืนฐาน (O-NET) รายวิชาภาษาไทย   
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้สูงขึ้นและต่อเนื่อง 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
 3.1 คัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อคัดแยกผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มอ่อนและเด็กพิเศษ 
แล้วจัดกลุ่มแบบคละกันโดยใช้วิธีการให้เพ่ือนสอนเพื่อน  
 3.2 ครูศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดจาก (Test   blue  print)ในแต่ละรายวิชาที่จะทดสอบ O-NET  
 3.3 ครูสอนเสริมความรู้และเนื้อหาจากหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์อย่างหลากหลาย โดยจัดแบ่งเนื้อหาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  
 3.4 รวบรวมข้อสอบในแต่ละปีที่สอดคล้องกับ (Test Blueprint) แล้วให้นักเรียนฝึกทำวันละ2 ข้อแทรกใน
ชั่วโมงที่สอนที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และให้นักเรียนสนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ เพื่อนโดยใช้วิธีการเพื่อนสอน
เพ่ือนแล้วให้การบ้านคนละ 2 ข้อ แล้วมานำเสนอในชั้นเรียนให้เพ่ือนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.5 หนึ่งเดือนก่อนการทดสอบระดับชาติ มีการทบทวนเนื้อหาความรู ้เกี ่ยวกับเรื ่องที ่จะสอบ ฝึกทำ
แบบทดสอบ O-NET  ๕  ปีย้อนหลัง ที่ตรงกับตัวชี้วัด สอนเสริมโดยให้นักเรียนดูบทเรียนจาก  Youtube และ
สถานบันติวอ่ืน ๆ ประกอบ 
 3.6. มีการเสริมแรงสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนที่ทำคะแนนทะลุเป้าหมายที่กำหนด (แตกต่างตาม
คุณครูประจำวิชากำหนด) สำหรับรายวิชาภาษาไทย มีดังนี้ 
  50-๖9    คะแนน   ให้เงินรางวัล   ๑๐๐  บาท 
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  ๗๐-๗๙    คะแนน   ให้เงินรางวัล   ๒๐๐  บาท 
  ๘0-๘9    คะแนน   ให้เงินรางวัล   ๓๐๐  บาท 
  ๙๐-๑๐๐    คะแนน   ให้เงินรางวัล   ๕๐๐  บาท 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
โรงเร ียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ว ิชาภาษาไทย   

ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น เมื่อเทียบกับ 
ปีการศึกษา 2560 

 
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและความเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 การฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ 
 5.3 ความทุ่มเทเอาใจใส่ของครูและความร่วมมือของครู (ทีมงาน) 
 5.4 การเสริมแรง 
 5.5 การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
O-NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ปี

คะแนน

กลุ่ม

                           ปีการศึกษา 
 

กลุ่มสาระ 
 

2560 2561 เปรียบเทียบผลต่าง 

ภาษาไทย 41.21 59.33 + 18.12 
ภาษาอังกฤษ 27.71 20.67 - 7.07 
คณิตศาสตร์ 21.14 49.33 +28.19 
วิทยาศาสตร์ 28.86 39.33 +10.47 
รวมเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 28.86 42.17 +13.31 
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6. บทเรียนที่ได้รับ 
 ความทุ่มเทเอาใจใส่ของนักเรียน  คณะครู(ทีมงาน) ทำให้เกิดผลสำเร็จในครั้งนี้ 

7. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
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ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาภาษาไทย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นางสวาท   เชิดบุญเรือง ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ 
     โรงเรียนบ้านแก้งนาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  0959156845  E-mail : Sawatch9999@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านแก้งนาง  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม นักเรียน
ส่วนใหญ่ของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนได้เต็มที่  บางครอบครัวที่มีความพร้อมมากกว่าก็จะส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนในตัวอำเภอเขาวง  
อำเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   ส่วนนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านแก้งนาง  บางส่วนก็ยังอ่านไม่ได้ เขียน
ไม่คล่องทำให ้  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test :  
O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของทุก ๆ ปีที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหารและระดับประเทศ  
          ในปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
ทั้งระบบ โดยจัดให้มีครูสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  
๒ –6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
       2.1 เพ่ือแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ได้เขียนไม่คล่อง 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
       3.1 คัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล เป็นเด็กกลุ่มเก่ง   ปานกลาง  และอ่อน  โดยแบ่งกลุ่มคละกันให้กลุ่มเก่ง  
ปานกลางช่วยเพื่อนที่เป็นกลุ่มอ่อน 
 3.2 จัดเตรียมใบงาน  ใบความรู้  ประกอบการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  อธิบายตัวชี้วัดจากบทเรียน 
 3.3 เมื่อสอนจบในแต่ละบทเรียน  ให้เด็กทำแบบฝึกหัดที่หลากหลาย  ถ้าเด็กยังไม่เข้าใจจะใช้การสอนจาก  
YouTube  ช่วยให้นักเรียนสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิด  การทำข้อสอบ 
 3.4 เมื่อสอนจบในแต่ละบท  จะมีการวัดผลโดยการทำข้อสอบและเก็บคะแนนเพ่ือดูพัฒนาการ 
 3.5 พยายามสอนเนื้อหาให้จบในภาคเรียนที่ 1  ส่วนภาคเรียนที่  2 เริ่มดำเนินการทบทวนเนื้อหาควบคู่ไป
กับตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ (Test Blueprint) ของการทดสอบ O-NET  ฝึกทำข้อสอบเฉพาะในเนื้อหาแต่เรื่อง ๆ ไป  
เพื่อจะได้วัดความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนั้น ๆ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจหรือทำคะแนนได้น้อย ก็จะสอนทบทวน
เรื่องนั้นซ้ำอีกครั้งหรือให้ดูบทเรียนจาก YouTube และสถาบันติวอ่ืน ๆ  ประกอบ    
 3.6 เลือกข้อสอบที่จะนำมาทดสอบนักเรียนโดยเรียงลำดับจากง่ายไปยาก  เพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจในการ
ทำข้อสอบ 
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       3.7  ก่อนถึงวันทดสอบระดับชาติ O-NET ประมาณ 1 เดือน นำข้อสอบ O-NET ของ 3 ปีย้อนหลังมาให้
นักเรียนได้เด็กฝึกทักษะการสอบพร้อมเฉลย วันละ 10 -15  ข้อ เพื่อทำให้นักเรียนคุ้นชินกับการทำข้อสอบ   
ก่อนถึงวันสอบให้นักเรียนพักผ่อนอย่างเพียงพอ  3  วัน   เพ่ือให้นักเรียนพักสมอง และไม่กดดันตนเอง 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย  
ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.34 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

 
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์จากผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    5.4 การศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
วิชาภาษาไทย ซึ่งได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์จากการจัดอบรม Active Learning วิชาภาษาไทย ซึ่งจัดโดย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 5.5 การใช้สื่อเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทำให้นักเรียนสนใจมากขึน้ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  6.1 นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยได้ ถ้าได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 6.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้ดีเมื ่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย ผ่อนคลาย และ
สนุกสนาน 
 6.3 นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นายชนะ   ก้านสันเทียะ  ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ 
      โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  094 5761916    E-mail :  - 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
หลายท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา 
อาศัยอยู่กับตายาย  ขาดความเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่น ไม่มีเป้ าหมายในการเรียนของตนเอง นักเรียนมีความ
แตกต่างระหว่างผู้เรียนค่อนข้างมาก   
      ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลายปีที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ยบางปีสูงบางปีต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ  
        ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์  โดยผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนา
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ โดยจัดให้มีครูสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการทดสอบระดับชาติ  
O-NET, NT, RT และการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
 3.1 ผู้บริหารประชุมวางแผน จัดครูผู้สอนเข้าชั้นเรียน วางระบบการจัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญ
ของการอ่านออก เขียนได้จากระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ของผู้เรียน 
 3.2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
 3.3 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
ย้อนหลัง  
 3.4 จัดเตรียมสื่อการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ อาทิเช่น 
 3.4.1 สื่อติวสอบ สื่อสรุปเนื้อหาในบทเรียน  สื่อPower point 
 3.4.3 วิเคราะห์ข้อสอบหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา แล้วรวบรวมเนื้อหาตามสาระจัดเตรียมไว้ 
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 3.5 สอนทบทวนเนื้อหา สรุปเนื้อหาตามสาระที่ง่าย ๆ ให้ผู้เรียนฝึกทำข้อสอบตามสาระที่จัดเตรียมไว้ 
เพ่ิมเติมเทคนิคการจำ เพ่ิมความเข้าใจและการวิเคราะห์คำถาม  โจทย์ถามอะไร โจทย์ให้อะไรมา เราจะต้องเข้าใจ
เรื่องอะไรถึงจะทำข้อสอบนี้ได้ ให้นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
 3.6 สร้างความตระหนัก 

 3.6.1 ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ประเมินตนเองขณะทำข้อสอบให้เลือกทำข้อสอบที่จากง่ายไปหา
ยาก และเน้นข้อสอบที่ง่ายนักเรียนต้องทำได้ 
 3.6.2 ให้รางวัลผู้ที่สอบผ่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (เกียรติบัตร  เงินรางวัล) 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเทียบกับปกีารศึกษา 2560 มีผลการประเมินที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  
และสูงกว่าระดับประเทศ  
 4.2 นักเรียน โรงเรียน และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ และร่วมกันพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนทุกคนในสถานศึกษา 
 5.3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.4 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    5.5 การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์  
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  6.1 ในปีการศึกษาใดหากมีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี   มีการลดกิจกรรมให้น้อยลง
นักเรียน  ผู้เรียนมีเวลาเรียนมาก ครูมีเวลาให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 6.2 ในปีการศึกษาใดหากนักเรียนมีภาวะผู้นำ สนใจในการเรียนรู้ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีการแข่งขันกันเองขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6.3 นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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ชื่อผลงาน  การสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    นายทวีชัย ดวงผุย  ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓   

    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  062-1677-339   E-mail :  thawee2524@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 
1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเขตพื้นที่บริการสามหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม 
นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ไม่สามารถสนับสนุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนได้เต็มที่ สำหรับนักเรียนที่ครอบครัวมีความพร้อมจะส่งนักเรียนและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเมื่อจบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมประจำตำบลนาอุดม 
หรือโรงเรียนมัธยมอำเภอเลิงนกทา ทำให้นักเรียนที่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนคณะเทศบาล
นครกรุงเทพ ๓ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน มีระดับปานกลาง ถึงระดับอ่อน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ 
      ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET ) 
ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ทุก ๆ ปีที ่ผ่านมามีคะแนนเฉลี ่ยทุกวิชาต่ำกว่าระดับเขตพื้นที ่กา รศึกษา และ
ระดับประเทศ  
         ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่ง
พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ โดยจัดให้มีครูสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
 ขั้นเตรียม 
 3.1 ศึกษารูปแบบของข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 3.2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
 3.4 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาย้อนหลัง 
 3.5 เลือกข้อสอบที่จะนำมาทดสอบนักเรียนโดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก และเน้นข้อที่ง่ายนักเรียน 
ต้องทำได้ 
 ขั้นสอน 
 3.5 ทบทวนความรู้พ้ืนฐานด้านการคำนวณ การบวก การลบ การคูณ และการหาร ด้วยโปรแกรม GSP  
 3.6 การสอนเนื้อหาโดยการใช้วิดิทัศน์จาก YouTube สอนบนกระดานอัจฉริยะ 

mailto:thawee2524@gmail.com
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 3.7 นำข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาที่สอนมาให้นักเรียนทำ พร้อมเฉลย  
และหาข้อสอบที่คล้ายกันมาให้นักเรียนทำ 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.34 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

  
แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี ่ย การทดสอบ O-NET นักเรียน ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบกับคะแนนปีการศึกษา 2560 

 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.3 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    5.4. การศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์จากการจัดอบรม Active Learning วิชาคณิตศาสตร์  
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 5.5 การใช้สื่อเทคโนโลยีกระดานอัจฉริยะมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้น 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  6.1 นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านคณิตศาสตร์ได้ ถ้าได้รับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 6.2 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื ่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัย  ผ่อนคลาย และ
สนุกสนาน 
 6.3 นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือใช้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

7. ภาคผนวก  
เกมโดยโปรแกรม GSP  

     เกมคิดเลขเร็ว             เกมฝึกการบวก 

           
 

เกมฝึกการลบ       เกมฝึกการคูณ 

             
 

เกมฝึกการหาร 
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ชือ่ผลงาน สร้างฝัน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    นายแสงสุวรรณ  นาฤทธิ์  ตำแหน่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ 

    โรงเรียนห้วยตาเปอะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  063 7724747    E-mail :  sangsuwannarit@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 โรงเรียนห้วยตาเปอะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่มาจากหลายท้องถิ่นที่มี
วัฒนธรรม ค่านิยมที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดา อาศัยอยู่กับตายาย  
ขาดความเอาใจใส่ ขาดความอบอุ่น ไม่มีเป้าหมายในการเรียนของตนเอง นักเรียนมีความแตกต่างระหว่างผู้เรียน
ค่อนข้างมาก   
      ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  (Ordinary National Educational Test: O-NET ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลายปีที่ผ่านมามีคะแนนเฉลี่ย บางปีสูง บางปีต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
ระดับประเทศ  
        ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนห้วยตาเปอะ โดยผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายมุ่งพัฒนาเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้งระบบ โดยจัดให้มีครูสอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 3 พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
 2.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการสอบ O-NET  NT RT และ
การสอบปลายปี  ประจำปีการศึกษา 2561 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
 3.1 ผู้บริหารประชุมวางแผน จัดครูผู้สอนเข้าชั้นเรียน วางระบบการจัดการเรียนการสอนให้ความสำคัญ
ของการอ่านออก เขียนได้จากระดับชั้นอนุบาล ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ของผู้เรียน 
 3.2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
 3.4 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษาท่ีผ่านมาย้อนหลัง 
 3.5 จัดเตรียมสื่อการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจากหลากหลายแหล่งเรียนรู้ อาทิเช่น 
 3.5.1 สื่อติวสอบ สื่อสรุปเนื้อหาในบทเรียน  สื่อ Power point 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อสอบหลายๆปีที่ผ่านมา แล้วมารวมตามสาระจัดเตรียมไว้ 
 3.6.สอนทบทวนเนื้อหา สรุปเนื้อหาตามสาระที่ง่ายๆ ให้ผู ้เรียนฝึกทำข้อสอบตามสาระที่จัดเตรียมไว้ 
เพ่ิมเติมเทคนิคการจำ เพ่ิมความเข้าใจและการวิเคราะห์คำถาม  โจทย์ถามอะไร โจทย์ให้อะไรมา เราจะต้องเข้าใจ
เรื่องอะไรถึงจะทำข้อสอบนี้ได้ ให้นักเรียนสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
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 3.7 สร้างความตระหนัก 
 3.7.1 ผู้เรียนตั้งเป้าหมายของตนเอง ประเมินตนเองขณะทำข้อสอบให้เลือกทำข้อสอบที่จากง่ายไปยาก 
และเนน้ขอที่ง่ายนักเรียนต้องทำได้ 
 3.7.2 ให้รางวัลผู้ที่สอบผ่าน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (เกียรติบัตร  เงินรางวัล) 

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
ระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 

 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของนักเรียน 
 5.2 ความตั้งใจและเอาใจใส่ของครูผู้สอนทุกในสถานศึกษา 
 5.3 การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.4 การให้ความสำคัญของการทดสอบ O-NET ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
    5.5 การศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวชี้วัด ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
  6.1 ในปีการศึกษาใดหากมีการวางแผนจัดกิจกรรมที่ดี  มีการลดกิจกรรมให้น้อยลงนักเรียน  ผู้เรียนมีเวลา
เรียนมาก ครูมีเวลาให้กับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 6.2 ในปีการศึกษาใดหากนักเรียนมีภาวะผู้นำ สนใจในการเรียนรู้ เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีสนุกสนาน มีการแข่งขันกันเองขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 6.3 นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือใช้สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7. ภาคผนวก  

 
 

๐๑๐๒๐๓๐๔๐๕๐๖๐๗๐๘๐๙๐๑๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

49.58
23.00 32.83 23.50

55.07
33.14 41.57

26.71คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓

ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๑
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ชื่อผลงาน     กระบวนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เจ้าของผลงาน   นางยุพิน  ศรีอาด  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ   

   โรงเรียนบ้านเหล่าหมี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
              โทรศัพท์มือถือ  ๐๘๙- ๖๒๒- ๘๓๕๕   E-mail :  genyupin@gmail.com 

๑. ความสำคัญและความเป็นมา 
 ในสังคมปัจจุบันนี้ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของเด็กนักเรียนมากข้ึน ทำให้นักเรียนมี
ค่านิยมท่ีเปลี่ยนไป เห็นความสำคัญในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเหล่าหมี ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
มีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้าน ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรม ทำนา  ปลูกอ้อยและยางพาราเป็นอาชีพหลัก   นักเรียน
ส่วนใหญ่ของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่เป็นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง  มีวิถีชีวิตและค่านิยมที่
เปลี่ยนไปตามสังคมยุคโลกาภิวัตน์ เห็นความสำคัญกับสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ทำให้
นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนน้อยลง ความมุ่งม่ันทุ่มเทให้กับการเรียนรู้ลดลง     
       ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านเหล่าหมี โดยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลกรทางการศึกษาทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง จึงมีนโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนทั้งระบบ โดยจัดครูวิชาเอกทำการสอน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔–๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓  พร้อมสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างครอบคลุม 

๒. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒ .2 ยกระด ับผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน  (O-NET)  ๔ กล ุ ่มสาระหลัก                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 2.๓  พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างครอบคลุมและเต็มศักยภาพ 

๓. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
  3.1 วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET  ของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบผลต่าง 
 3.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดที่นักเรียนทำคะแนนได้ต่ำ จากการรายงานผล 
การทดสอบของสทศ.  
 3.3 สร้างความตระหนักให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยนำเสนอข้อมูลผลการทดสอบ O-NET   
(ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา)   
 3.3.1 ครูทุกคน เมื่อมีการประชุมวางแผนก่อนเปิดทำการสอนในภาคเรียนต่อมา 
 3.3.2 ผู้ปกครอง  ในการประชุมผู้ปกครอง (ผล RT  NT  และ O-NET) 
 3.3.3 กรรมการสถานศึกษา (ประชุมกรรมการสถานศึกษา) 
        3.๔  จัดป้ายนิเทศ  นำเสนอข้อมูลผลการทดสอบ ( ตารางวิเคราะห์และแผนภูมิแสดงผลการทดสอบ  
O-NET  ๓  ปีย้อนหลัง)  ในห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ 
 3.๕ ฝ่ายวิชาการศึกษามาตรฐานการเร ียนรู ้ และตัวช ี ้ว ัดของข้อสอบ O-NET  ๔  กลุ ่มสาระหลัก               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ตามโครงสร้างข้อสอบของสทศ. (Test  Blueprint) และเอกสาร 
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การรายผลการทดสอบจากสทศ. ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำในแต่ละสาระการเรียนรู้ จัดส่งให้ครูผู้สอน ๔  กลุ่มสาระ
หลัก เพ่ือนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.๖ ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรูเและตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET  ๔  กลุ่มสาระหลัก  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
 3.๗ ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู ้ และตัวชี ้ว ัดของข้อสอบ O-NET  ๔  กลุ ่มสาระหลัก                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษาท่ีผ่านมาย้อนหลัง  ๕  ปี 
         3.๘ สร้างเครื่องมือเพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐาน  ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดใน Test Blueprint  
        3.๙ จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและซ่อมเสริมตามมาตรฐานตัวชี้วัดของ Test Blueprint  
       3.๑๐ นำแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามTest Blueprint  ในแต่ละ
กลุ ่มสาระมาทดสอบนักเรียน  และนำผลการทดสอบที่นักเรียนมีปัญหามาออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
โดยเรียงลำดับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่คิดว่านักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีก่อน (จากเรื่องที่ง่ายที่สุดไปหาเรื่อง
ยาก) 
         ๑๑. นำแบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามTest blueprint  ในแต่ละ
กลุม่สาระมาทดสอบนักเรียน  ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ 
         ๑๒.  เมื่อเสร็จสิ้นการสอบและประกาศผลการทดสอบ  ครูประจำวิชาประกาศผลให้นักเรียนทราบ 
และเสริมแรงโดยการให้รางวัล (ในกรณีท่ีมีผลคะแนนดีขึ้น)  ครูวิชาการนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล   
แจ้งให้นักเรียนที่จะสอบในปีการศึกษาหน้ารับทราบข้อมูล  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลการทดสอบให้ดีขึ้น 

๔. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ๖.๕๕  เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 4.๒ ได้รับเกียรติบัตรผลคะแนนการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ สูงเป็นอันดับที่ ๒ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (Ordinary National Educational Test :O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา/ วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

ปี 2559 50.78 26.04 33.33 25.56 38.03 
ปี 2560 46.28 24.57 35.42 28.57 33.71 

ปี 2561 62.25 32.5 41.8 24.75 40.26 
ผลต่าง 2561 - 

2560 
+15.97 +7.93 +6.38 -3.82 +6.55 
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แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.๑ ความพร้อมของนักเรียนทั้งในด้านความรู้  ความตั้งใจ มุ่งม่ันในการเรียน/การติว 
 5.๒ การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 5.๓ การตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ของครู  
ผู้ปกครองและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    ๕.4 การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดข้อสอบ O-NET ๔ กลุ่มสาระหลัก  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    
       5.๖ การจัดการเร ียนรู ้ เช ิงร ุก Active Learning  จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเร ียนรู ้ ต ัวช ี ้วัด                  
ซึ่งจัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 5.๗ การนำสื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการยกผล 
การทดสอบระดับชาติ O-NET ทำให้นักเรียนสนใจมากขึ้น 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
  6.๑ นักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาความรู ้ความสามารถในทุก ๆ ด้านได้  ถ้าได้ร ับการจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเติมเตม็ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
 6.๒ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ดี  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง อย่างสนุกสนาน 
และผ่อนคลาย จากการเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหายากหรือจากเรื่องใกล้ตัวไปหาเรื่องที่ไกลตัว 
 6.๓ โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET   
ได้อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
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ชื่อผลงาน บูรณาการกระบวนการวิทย์ พิชิต O–NET 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล   นายคชานน  สุวรรณพันธ์ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง“ราษฎร์สงเคราะห์” 

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
             โทรศัพท์มือถือ   0925978651   E-mail :  Kachanon95@gmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 จากการวิเคราะห์สภาพชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” และการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน พบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง และบางส่วนต้องไปทำงานใน
ต่างจังหวัด มีรายได้ไม่แน่นอน นักเรียนบางส่วนมีปัญหาทางครอบครัว พ่อแม่แยกทางกัน ขาดความรักความ
อบอุ่น อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา และ จากรายงานการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้าน
หนองเอี่ยนดง“ราษฎร์สงเคราะห์” พบว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเท่ากับ 
31.67  (โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” , 2560  : เอกสารอัดสำเนา)  ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ ซึ่งผู้รายงานเป็นผู้รับผิดชอบทำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว  ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้หาหนทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยพัฒนาและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ   ทำให้ผู ้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และใช้เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” ให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด  

 2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
ในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  

 3.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เป้าประสงค์หลักสูตร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้แกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
เวลาเรียน การวัดผลประเมินผล  คำอธิบายรายวิชา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 )    
 3.1.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำหนด โดยเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การประยุกต์การเรียนแบบ
ร่วมมือ  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การสอนโดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ เป็นต้น 
 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 3.2.1 การกำหนดเป้าหมายที่คาดหวัง และการประเมินผล เป็นการระบุเกณฑ์ที่คาดหวังในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตลอดจนวิธีการประเมินผล เพ่ือให้เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการ
ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง และช่วยให้นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองให้เพ่ิมข้ึนได้  
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 3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยแบ่งนักเรยีน
แบบคละความสามารถในการเรียน เพ่ือเด็กเก่งจะช่วยเหลือเด็กอ่อนได้ และจัดหาสื่อ นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม 
การจัดการเรียนรู้  โดยคำนึงถึงความรู้  ความสามารถ ความแตกต่างระหว่างบุคคล   และธรรมชาติของผู้เรียนเป็น
สำคัญ  เน้นการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทาง
สังคม การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มการช่วยเหลือซึ่งกันและภายในกลุ่ม  การมีปฏิสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ค้นหาคำตอบ 
นำเสนอผลการทดลอง ตลอดจนการอภิปรายผลการทดลองและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการ
สอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกการถอดบทเรียนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ในการสรุปบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ยังใช้สื่อ DLTV , DLIT และสื่อจาก Internet อ่ืน ๆ เช่น You Tube ทีเ่กี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 
 3.2.3 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตรงตามเวลา และรักษาเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในเวลาที่กำหนด ตลอดทุก ๆ แผนการจัดการเรียนรู้ทำให้ สามารถจัด
กิจกรรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตร 

 3.2.4 จัดสภาพการเรียนรู้ ให้มีบรรยากาศที่ดี   เน้นนักเรียนเป็นผู้สืบเสาะหาความรู้ด้วย 
ตนเอง  นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม    ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี   ฝึกทักษะทางสังคม มีการ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกการพัฒนาตนเองตามหลักประชาธิปไตย ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอน
สนุกไม่เครียด  
            3.2.5  จัดให้มีการทดสอบก่อนเรียน ทำให้ทราบความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน สามารถนำไปปรับกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เหมาะสม   มีการทบทวนความรู้เดิม ก่อนที่จะเรียนความรู้ใหม่ เพ่ือให้การเรียนของนักเรียนเป็นการ
เรียนรู้แบบมีความหมาย ซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้เดิมไปเชื่อมโยงเข้ากับความรู้ใหม่ได้  
 3.2.6 จัดให้มีการทดสอบหลังเรียน เพ่ือดูการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและนำ 
ผลที่ได้มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนได้ทราบข้อบกพร่องและนำไปแก้ไข ทำให้นักเรียนมีผลการ
เรียนดีขึ้น 
          3.2.7 การวัดและประเมินผล  นอกจากจะใช้แบบทดสอบแล้วยังใช้การวัดในรูปแบบอื่น 
อีกเช่น การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน   การสังเกตความสนใจการทำกิจกรรมต่างๆ   สังเกตจากการตอบ
คำถาม  การนำเสนอข้อมูลของนักเรียน  การทำแฟ้มสะสมงาน             

 3.3 การฝึกทำข้อสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O – NET มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 
 3.3.1 รวบรวมแบบทดสอบ O – NET  ปีการศึกษาที่ผ่านมา  4 – 5 ปี  โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เพื่อให้ทราบตัวชี้วัดที่ สทศ. นำมาใช้ในการออก
ข้อสอบ O–NET แล้วนำมาจัดพิมพ์ใหม่โดยเรียงข้อตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  และจัดทำเป็นเอกสาร  
2 ชุด คือชุดฉบับนักเรียนและชุดเฉลยละเอียดของครู   

 3.3.2 นำตัวชี้วัดที ่วิเคราะห์มาสร้างเป็นแผนภาพกราฟิก โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint  
Presentation) เพ่ือให้นักเรียนได้มองเห็นภาพทั้งหมดของเนื้อหาสาระในเรื่องนั้น ๆ 

 3.3.3 เลือกข้อสอบ O-NET ในปีการศึกษาที ่ผ ่านมาที ่ตรงกับตัวชี ้ว ัด โดยใช้โปรแกรมนำเสนอ 
(PowerPoint  Presentation )  ตามตัวชี้วัดที่วิเคราะห์ไว้ 

 3.3.4 นักเรียนร่วมกันทำข้อสอบ  
 3.3.5 เฉลยข้อสอบที่ถูกต้องและอธิบายเหตุผลหรือขอบข่ายเนื้อหาสาระที่เก่ียวข้องกับข้อสอบในข้อ 

นั้น ๆ (ครูอธิบายเอง และศึกษาจากติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงทางช่อง YouTube และครูคอยเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน
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เข้าใจมากยิ่งข้ึน  ฯลฯ) 
3.4 การทดสอบ Pre O-NET กลุ่มเครือข่าย กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้าได้ประชุมคณะพัฒนา 

วิชาการเครือข่าย และได้สร้างความตระหนักและวางแผนการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มเครือข่ายโดยให้แต่ละโรงเรียนทดสอบ Pre O-NET ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  คือช่วงเดือนสิงหาคม และ
เดือนธันวาคม โดยใช้แบบทดสอบ O-NET ของ สทศ. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา และแบบทดสอบ Pre O-NET ที่
ทางคณะบริหารวิชาการกลุ่มเครือข่ายจัดทำขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบมาวิเคราะห์สภาพปัญหา พ้ืน
ฐานความรู้ เพื่อที่จะได้หาวิธีเพิ่มเติมหรือแก้ไขในส่วนที่นักเรียนยังมีข้อบกพร่อง หรือทำข้อสอบในสาระที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ ์

3.5 การทดสอบ Pre O-NET ระดับจังหวัด ใช้แบบทดสอบ Pre O-NET ของ สพฐ. จัดสอบก่อนที่จะมี
การทดสอบ O-NET ตามตารางท่ี สทศ.กำหนด และนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ว่านักเรียนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในตัวชี้วัดใดเพ่ือจะได้เพ่ิมเติมให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

3.6 มีการเสริมแรงนักเรียนที่มีคะแนนตามเป้าที่ครูกำหนด เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและเป็นขวัญ
กำลังใจสำหรับนักเรียน ครูจะกำหนดรางวัลเป็นเงินและอ่ืนๆ ดังนี้ 

  3.6.1 เป้าหมายในภาพรวมของทั้งห้องกำหนดโดยใช้คะแนน O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เป็นฐานและให้เพ่ิม 4 คะแนนตามเป้าที่เขตพ้ืนที่และสถานศึกษากำหนดไว้ และจะต้องสูงกว่าระดับประเทศ 
 3.6.2 เป้าหมายแต่ละบุคคล โดยจะมีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ และถ้าใคร
ได้มากกว่านั้นเงินรางวัลก็จะเพ่ิมข้ึนไปตามที่ครูและนักเรียนได้ตกลงกันไว้ 
ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ 
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แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์หลักสูตร 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

การฝึกทำข้อสอบ O-NET  
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

-เป้าประสงค์หลักสูตร /เป้าหมาย
วิทยาศาสตร์/ เป้าหมายเขตพ้ืนที่/เป้าหมาย
โรงเรียน 
- ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

 

ทดสอบ Pre O-NET  
กลุ่มเครือข่าย 

ทดสอบ Pre  O-NET  
 

ทดสอบ O-NET  

 

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้
มีองค์ประกอบของแผนครบถ้วน 
 

 

-เน้นวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 
-การประยุกต์การเรียนแบบร่วมมือ 
-การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์สรุปบทเรียน 

 

ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง แต่ละโรงเรียนทดสอบเองโดยใช้
แบบทดสอบโอเนต็  ปีท่ีผ่านมานำผลมาวิเคราะห์เพื่อเร่ง
เสรมิการเรียนรู้ในสาระที่ยังบกพรอ่ง 
 

โดยใช้แบบทดสอบของ  สพฐ. 
-วิเคราะหส์าระที่ยังอยู่ในระดับต่ำต้องรีบสอนเสริม 

 
 

-เน้นวิธีการสืบเสาะหาความรู้ 
-การประยุกต์การเรียนแบบร่วมมือ 
-การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-การใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์สรุปบทเรียน 

 

ผลสอบ O-NET 

 

ต่ำกว่าระดับประเทศ 
 

สูงกว่าระดับประเทศ 
 

นำผลไปวางแผนในการจัดการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป สาระที่
ต่ำกว่าระดับประเทศต้องเร่งพัฒนา 

 

เสริมแรง/รางวัล 
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4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน

สูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.20 (โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง“ราษฎร์สงเคราะห์ , 2562  : เอกสารอัดสำเนา ) 
เพิ่มขึ้น 8.53 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  31.67  (โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 
“ราษฎร์สงเคราะห์ , 2562  : เอกสารอัดสำเนา ) 
 4.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดประยุกต์  คิดริเริ่มได้เหมาะสมกับวัย และตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
 4.3 นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี สามารถทำงานในระบบกลุ่มได้  มีความ
ประพฤติดี เคารพและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของชั้นเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความร่วมมือกันใน
การทำกิจกรรมต่าง ๆ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พัฒนาตนเองตามหลักประชาธิปไตย 
 4.4 นักเรียนจะมีกรอบความคิดขั้นพื้นฐานสำหรับการแสวงหาความรู้  และได้ฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทำให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
5.1 ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริมด้านงบประมาณ นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้ 

อย่างสม่ำเสมอและให้กำลังใจทั้งครูและนักเรียนอย่างเต็มท่ี 
 5.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์  
มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  การใช้สื่อการเรียนที่หลากหลาย มีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีเพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

5.3 นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ ให้ความร่วมมือและมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรม 
5.4 ผู้ปกครอง ชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนขอความร่วมมือ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องคำนึงถึงว่านักเรียนบางคนมีข้อจำกัดของความสามารถทางสมอง
อาจคิดเร็วหรือช้ากว่าปกติ ครูควรให้เวลาสำหรับนักเรียนกลุ่มอ่อนมากขึ้น 
 6.2 นักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ ถ้าครูออกแบบการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้นักเรียนแสดง
ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ย่อมทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพที่มีอยู่    
 6.3  การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ  ครูควรเป็นกันเองกับนักเรียนด้วยการพูด ทักทาย  ชมเชย  
เสริมแรงอย่างสม่ำเสมอ 
 6.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดีนั้นครูผู้สอนจะต้องมีพื้นฐานทางด้านเนื้อหาสาระ
วิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 6.5  ความสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 การเผยแพร่ 
 7.1 เผยแพร่ผลการดำเนินงานภายในโรงเรียนโดยการเผยแพร่เป็นเอกสารความรู้เกี่ยวกับการ 
ดำเนินงาน การประชุมชี้แจงประจำเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
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 7.2 ประชาสัมพันธ์เป็นเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ 
 7.3 ประชาสัมพันธ์โดยจัดทำเป็นแผ่นพับสรุปผลการดำเนินงาน 
 รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.4 รางวัลสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดีเด่น เนื่องในวันครู พ.ศ. 2561 
 7.5 รางวัลสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง 
เนื่องในวันครู พ.ศ. 2561 
 7.6 รางวัลสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดีเด่น เนื่องในวันครู พ.ศ. 256๑ 
 7.7 รางวัลสถานศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 4 ปีต่อเนื่อง 
เนื่องในวันครู พ.ศ. 256๑ 
 7.8 ครูผู ้ฝึกสอน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที ่ 2  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 
 7.9 เด็กชายธนาวัฒน์  สาครน้อย เด็กหญิงกาญจนา  สมคะเณย์  และเด็กหญิงภูมรินทร์  สุภาพันธ์ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 - ม.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561 

8. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2551.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. 
 กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด. 
โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง “ราษฎร์สงเคราะห์.  2561.  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
 2560.  (เอกสารอัดสำเนา) 
_______.  2562.  .  รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560.  (เอกสารอัดสำเนา) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2554.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เล่ม 1.  กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. 
_______.  2554.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 เล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. 
_______.  2554.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 เล่ม 1.  กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. 
_______.  2554.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 เล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. 
_______.  2556.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 เล่ม 1.  กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. 
_______.  2556.  คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 เล่ม 1.  กรุงเทพมหานคร : สกสค. ลาดพร้าว. 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551.  ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551. 
กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จำกัด. 
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9. ภาคผนวก  
 

ภาคผนวก ก ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
 

สาระท่ี ๕   พลังงาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
มาตรฐาน ว ๕. ๑     เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม           มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัด ว ๕.๑ ม.๓/ ๒ ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์   
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
 1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 

  ตัวชี้วัดมีข้อความไหนที่เป็นด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักณะอันพึงประสงค์
เพ่ือที่จะนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ให้บรรลุตามตัวชี้วัด 
ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
(ตัวอักษรสีแดงเป็นทักษะกระบวนการ และตัวอักษรสีเขียวเป็นด้านความรู้) 
 2. ออกแบบการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดนี้ผู้เรียนจะต้องทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความ
ต้านทาน โดยการทดลองจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
 - กิจกรรมที่ 1 เป็นการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์กับกระแสไฟฟ้า จากผลการ
ทดลองนี้จะนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า  อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าต่อค่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำที่มีอุณหภมูิ
คงตัว จะมีค่าเท่ากับความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามกฎของโอห์ม 
 - กิจกรรมที่ 2 ให้นักเรียนออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบว่า ชนิดของลวดตัวนำ พื้นที่หน้าตัดของ
ลวดตัวนำ และความยาวของลวดตัวนำ มีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร 
    (ในกิจกรรมที่ 2 ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มจะให้ออกแบบการ
ทดลองเพ่ือหาคำตอบเพียงหนึ่งอย่าง คือ ชนิดของลวดตัวนำ (พ้ืนที่หน้าตัดเท่ากัน ความยาวเท่ากัน)  พื้นที่หน้าตัด
ของลวดตัวนำต่างกัน (ชนิดเดียวกัน ความยาวเท่ากัน)  และ ความยาวของลวดตัวนำต่างกัน  (ชนิดเดียวกัน 
พ้ืนที่หน้าตัดเท่ากัน) มีผลต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือไม่ อย่างไร  
 ในการทดลองจะทำการทดลองทีละกลุ่มเนื่องจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นกลุ่มที่
เหลือจะต้องมาศึกษากับกลุ่มที่ทำการทดลองโดยนักเรียนจะมีแบบบันทึกการทดลองที่ตนเองออกแบบไว้ (ครู
เตรียมแบบบันทึกการทดลองท่ีครอบคลุมการทดลองทั้ง 3 กลุ่มให้นักเรียนแต่ละคนเพื่อจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน) 
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การออกแบบการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด ว ๕.๑ ม.๓/ ๒ ทดลอง
และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ 
กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน ์  
สาระสำคัญ 
         อัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าต่อค่า
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำที่มีอุณหภูมิคงตัว จะมีค่าเท่ากับ
ความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไปตามกฎของโอห์ม ลวดตัวนำ
ชนิดเดียวกันที่ยาวเท่ากันแต่มีพ้ืนที่หน้าตัดต่างกันจะให้
กระแสไฟฟ้าผ่านได้ไม่เท่ากันเพราะค่าความต้านทานไฟฟ้า
ไม่เทา่กัน โดยพื้นที่หน้าตัดมากความต้านทานไฟฟ้าจะน้อย 
พ้ืนที่หน้าตัดน้อยความต้านทานไฟฟ้าจะมาก และลวด
ตัวนำต่างชนิดกันที่ยาวเท่ากันและมีพ้ืนที่หน้าตัดเท่ากันจะ
ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ไม่เท่ากัน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า ตลอดจน
การคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง 
2. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับความสามารถในการนำไฟฟ้า
ของเส้นลวดตัวนำชนิดเดียวกันและต่างชนิดกันที่มีความ
ยาวและพ้ืนที่หน้าตัดของเส้นลวดต่างกัน 
สาระการเรียนรู้ 
-ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้าและความต้านทานมี  
ความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม 
-การนำกฎของโอห์มไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
      ความสามารถในการสื่อสาร : อธิบาย  เขียน นำเสนอ
หน้าชั้น 
      ความสามารถในการคิด : คิดวิเคราะห์ อภิปราย 
สรุปผล 
       ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต : ใช้กระบวนการ
กลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ใฝ่เรียนรู้ : กระตือรือร้นสนใจทดลองและสืบค้นความรู้ใหม่ 
อยู่อย่างพอเพียง : คิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง/กลุ่ม 
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ อย่างประหยัด 
มุ่งม่ันในการทำงาน : มุ่งม่ันทำงานสำเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

หลักฐานการเรียนรู้ 
ภาระงาน/ชิ้นงาน : แบบบันทึกการทดลอง 
การวัดผล/ประเมินผล 
ประเด็น วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ด้าน K -ตรวจแบบ

บันทึกการ
ทดลองเรื่อง 
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
ความต่าง
ศักย์กับ

กระแสไฟฟ้า 
-แบบบันทึก
การทดลอง
เรื่องขนาด
ความยาว

และชนิดของ
ลวดตัวนำกับ

ความ
ต้านทาน 

-แบบบันทึก
การทดลอง

เรื่อง 
ความสัมพันธ์

ระหว่าง
ความต่าง
ศักย์กับ

กระแสไฟฟ้า 
-แบบบันทึก
การทดลอง
เรื่องขนาด
ความยาว

และชนิดของ
ลวดตัวนำกับ

ความ
ต้านทาน 

คะแนน
ผ่าน

เกณฑ์
ร้อยละ 

๗๐ 

ด้าน P -สังเกต
พฤติกรรม
การทำงาน
กลุ่ม/ทดลอง 

-แบบ
ประเมิน
พฤติกรรม/
การทดลอง 

-ได้
คะแนน
ระดับ 
๒ ขึ้น
ไป 

ด้าน A ประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึง
ประสงค์ 

 
 

แบบประเมิน
คุณลักษณะ

อันพึง
ประสงค์ 

 

ได้
คะแนน
ระดับ 
๒ ขึ้น
ไป 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ อภิปราย 
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กระบวนการกลุ่ม
และกระบวนการแก้ปัญหา 
สื่อการเรียนรู้ : ใบสรุปความรู้  ใบงาน  อุปกรณ์การ
ทดลอง  
แหล่งเรียนรู้ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
เวลา : ๓ ชัว่โมง 
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 3. ครูเตรียมสื่อ อุปกรณ์ ให้พร้อมและทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนการทดลองว่ามีสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่ 
 4.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้วางแผนไว้ (ปัญหาในการจัดกิจกรรมที่พบ คือ การต่อวงจรไฟฟ้าเข้ากับ
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า และเครื่องวัดความต่างศักย์ แม้จะทำการทดลองมาหลายครั้งแต่นักเรียนก็ยังต่อวงจรผิด ซึ่ง
สาเหตุอาจมาจากอุปกรณ์ท่ีมีจำกัดทำให้นักเรียนไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันทุกคน) 
 - ขั้นสรุปบทเรียนครูใช้สื่อ  DLTV เพื่อให้นักเรียนได้ข้อสรุปที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น การแปรค่าความชัน
ของกราฟว่ามีความเกี่ยวข้องกับความต้านทานอย่างไร ( จะทำให้นักเรียนมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเนื่องจากกราฟ
ที่นักเรียนเขียนอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากความคลาดเคลื่อนจากเครื่องมือและความคลาดเคลื่อนจากการ
วัด) 
 5. หลังจากสรุปบทเรียนครูนำตัวอย่างข้อสอบ O-NET ให้นักเรียนทำโดยให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันและ
ร่วมกันตอบ ครูร่วมกันเฉลยและบันทึกเป็นคะแนนของกลุ่ม ( มีบางกลุ่มที่ตอบผิดครูก็ต้องอธิบายสรุปย้ำใน
ภาพรวมทั้งหมดอีกครั้ง) 
 

ตัวอยา่งข้อสอบ O – NET  ปีการศึกษา 2558 
 
 พิจารณาลวดที่ทำด้วยโลหะชนิดเดียวกันทั้ง 3 เส้น แล้วตอบคำถาม 
 
 
 
 
 
 การเปรียบเทียบความต้านทานของลวด ข้อใดถูกต้อง 
   1. ลวดเส้นที่ 1 มีความต้านทานมากกว่าลวดเส้นที่ 3       
   2. ลวดเส้นที่ 1 มีความต้านทานน้อยกว่าลวดเส้นที่ 2 
   3. ลวดเส้นที่ 2 มีความต้านทานมากกว่าลวดเส้นที่ 3   
   4. ลวดเส้นที่ 2 มีความต้านทานน้อยกว่าลวดเส้นที่ 3 
 7. เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการ
ใช้ไฟฟ้าและนำผลงานติดแสดงไว้บริเวณผนังห้อง  พร้อมทั้งสรุปบทเรียนอีกครั้งโดยสรุปเป็นแผนผังมโนทัศน์ 
(Mind Mapping) 
 

ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๕ - 
 

ตัวอย่าง แผนผังมโนทัศน์ของเด็กชายธนาวัฒน์  สาครน้อย ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
         หน่วย พลังงานไฟฟ้า       หน่วย พันธุกรรม 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างแฟ้มสะสมงานนักเรียน 
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 ภาคผนวก ข   ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนเสริมสำหรับนักเรียน 
 
รวมข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 , 2557, 2558 , 2559, 2560 ,2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
1. เซลล์สัตว์มีรูปร่างไม่แน่นอน  แต่เซลล์พืชมีรูปร่างแน่นอน เพราะเซลล์พืชมีส่วนประกอบใด  
  (ข้อสอบO-NET2557) 
 1.  แวคิวโอล  2. เยื่อหุ้มเซลล์ 
 3. ผนังเซลล์  4. ไซโทพลาซึม 
2. เมื่อนำชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเซลล์มีส่วนประกอบดังนี้  
ผนังเซลล์  เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม คลอโรพลาสต์ และนิวเคลียส ชิ้นส่วนที่นำมาศึกษานี้ควรเป็นเซลล์ใด  
(ข้อสอบ O-NET 2560) 
 1.เซลล์ของไฮดรา  2. เซลล์ของอะมีบา 
 3. เซลล์ของเยื่อบุข้างแก้ม 4. เซลล์ของสาหร่ายหางกระรอก 
3. ถ้าเปรียบเทียบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกับร่างกายของสัตว์  นิวเคลียสของเซลล์เปรียบเหมือนกับอวัยวะใด 
    ของสัตว์ (ข้อสอบ O-NET 2557) 
 1. หัวใจ                  2.สมอง                      3.ปอด                   4. ดวงตา 
4. ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบส่วนประกอบของเซลล์ดังตาราง  
(ข้อสอบ O-NET 2561) 

ชนิดของเซลล์ 
ส่วนประกอบของเซลล์ 
ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส คลอโรพลาสต์ 

A ✓ ✓ ✓ ✓ 
B  ✓   
C  ✓ ✓  
D ✓ ✓ ✓  
✓ หมายถึงมีส่วนประกอบ     หมายถึงไม่มีส่วนประกอบ 
หากนำเซลล์ทั้ง 4 ชนิด ไปแช่ในน้ำกลั่นเป็นเวลา 5 นาที เซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกได้  
 1. เซลล์ A และ B   3. เซลล์   C และ D 
 2. เซลล์ B และ C 4. เซลล์ D และ A 
5.นำเซลล์ชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน ไปใส่ในการละลาย A B และ C ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเป็นเวลา 
   เท่าๆกันได้ผลดังภาพ  (ข้อสอบ O-NET 2559) 

 
จงเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลาย A B และ C จากความเข้มข้นน้อยที่สุด ไปมากที่สุด 

1. A   B   C    2. A   C   B 
3.   B   A   C    4. C   A   B 
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 ภาคผนวก ค ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอนเสริมสำหรับครู 
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 , 2557, 2558 , 2559, 2560 ,2561 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สาระ มาตรฐานที ่ ตัวช้ีวัด ข้อสอบ ที่มา/เฉลย 
1 
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการ
ดำรงชีวิต 
 

ว 1.1เข้าใจ
หน่วยพ้ืนฐาน
ของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้าง และ
หน้าท่ีของระบบ
ต่างๆของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงาน
สัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้
และนำความรูไ้ป
ใช้ในการ
ดำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแล
สิ่งมีชีวิต 

ม.1/2สังเกต
และ
เปรียบเทยีบ
ส่วนประกอบ
สำคัญของ
เซลล์พืชและ
เซลล์สตัว์ 

เซลล์สัตว์มีรูปร่างไม่แน่นอน  แต่เซลล์พืชมีรูปร่าง
แน่นอน เพราะเซลล์พืชมีส่วนประกอบใด 
 1.  แวคิวโอล 
 2. เยื่อหุ้มเซลล์ 
 3. ผนังเซลล์ 
 4. ไซโทพลาซึม 
 
 

 O-NET 
2557 
( 3 ) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1 
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการ
ดำรงชีวิต 
 
 

ว 1.1 ม.1/1 สังเกต
และอธิบาย
รูปร่าง 
ลักษณะของ
เซลล์ของ
สิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียวและเซลล์
ของสิ่งมีชีวิต
หลายเซลล ์

เมื่อนำชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาศึกษาภายใต้
กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเซลล์มีส่วนประกอบดังนี้  
ผนังเซลล์  เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม คลอโรพลาสต์ 
และนิวเคลียส ชิ้นส่วนที่นำมาศึกษานี้ควรเป็นเซลล์ใด 
 1.เซลล์ของไฮดรา 
  
      2. เซลล์ของอะมีบา 
 3. เซลล์ของเยื่อบุข้างแก้ม
  
      4. เซลล์ของสาหร่ายหางกระรอก 
 
 

 O-NET 
2560 
( 4 ) 
 
 
 
 
 
 
 

1 
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการ
ดำรงชีวิต 
 

ว 1.1 ม.1/3
ทดลอง
อธิบายหน้าที่
ของ
ส่วนประกอบ
ที่สำคัญของ
เซลล์พืชและ
เซลล์สัตว ์

ถ้าเปรียบเทียบเซลล์ของสิ่งมีชีวิตกับร่างกายของสัตว์  
นิวเคลียสของเซลล์เปรียบเหมือนกับอวัยวะใดของสัตว์ 
 1. หัวใจ 
 2. สมอง 
 3. ปอด 
 4. ดวงตา 
 

O-NET 2557 
( 2 ) 
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สาระ มาตรฐานที ่ ตัวช้ีวัด ข้อสอบ ที่มา/เฉลย 
1 
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการ
ดำรงชีวิต 
 
 

ว 1.1 ม.1/2สังเกต
และ
เปรียบเทียบ
ส่วนประกอบ
สำคัญของเซลล์
พืชและเซลล์
สัตว์ 
ม.1/4ทดลอง
แ ล ะ อ ธ ิ บ า ย
กระบวนกา ร
สารผ ่านเซลล์
โ ดยการแพร่
และออสโมซีส 
*บูรณาการ 2 
ตัวชี้วัด 

ศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 4 ชนิด ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
พบส่วนประกอบของเซลล์ดังตาราง  
 

 
✓ หมายถ ึงม ีส ่วนประกอบ     หมายถ ึงไม ่มี
ส่วนประกอบหากนำเซลล์ทั้ง 4 ชนิด ไปแช่ในน้ำกลั่น
เป็นเวลา 5 นาที เซลล์คู่ใดมีโอกาสแตกได้  
 1 .  เ ซ ล ล ์  A แ ล ะ  B  
 3. เซลล์   C และ D 
 2. เซลล์ B และ C 
      3. เซลล์ C และ D 
 4. เซลล์ D และ A 

O-NET 2561 
( 2 ) 
 

1 
สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการ
ดำรงชีวิต 
 
 

ว 1.1 ม.1/4ทดลอง
และอธิบาย
กระบวนการสาร
ผ่านเซลลโ์ดยการ
แพร่และออสโม
ซีส 

นำเซลล์ชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากัน ไปใส่ในการละลาย 
A B และ C ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันเป็นเวลา 
   เท่าๆกันได้ผลดังภาพ   

  
 
จงเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลาย A B และ C 
จากความเข้มข้นน้อยที่สุด ไปมากที่สุด 
1. A   B   C 
2.   A   C   B 
  
 2. A   C   B 
3.   B   A   C 
4.   C   A   B 
 

O-NET 2559 
( 4 ) 
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ภาคผนวก ง  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 

 
 
ภาคผนวก  จ   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 - 2561 

 
ภาคผนวก ฉ   รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้ 

 
 

1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET)  

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปกีารศึกษา 2561

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉล่ีย

ระดับประเทศ 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14

ระดับสังกัด สพฐ. 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14
ระดับเขตพื้นที่ 52.39 34.20 34.20 38.21 39.75
ระดับโรงเรียน 66.92 38.46 41.92 44.38 47.92
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉล่ีย

ระดับประเทศ 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50

ระดับสังกัด สพฐ. 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71

ระดับเขตพื้นที่ 49.68 25.70 24.85 33.93 33.54

ระดับโรงเรียน 60.40 23.60 31.60 40.20 38.95
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  

     2)เปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปกีารศึกษา 2560 - 2561

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย
2560 49.50 33.33 37.78 39.39 40.00
2561 66.92 38.46 41.92 44.38 47.92
ผลการพั นา 17.42 5.13 4.14 4.99 7.92
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 - 2561
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6

    ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ    คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย
2560 52.58 29.00 27.00 31.67 35.06
2561 60.40 23.60 31.60 40.20 38.95
ผลการพั นา 7.82 -5.40 4.60 8.53 3.89
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 - 2561 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3
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ภาคผนวก ช  เกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กชายธนาวัฒน์  สาครน้อย เด็กหญิงกาญจนา  สมคะเณย์  
และเด็กหญิงภูมรินทร์  สุภาพันธ์ได้รับรางวัล เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 

เด็กชายธนาวัฒน์  สาครน้อย เด็กหญิง
กาญจนา  สมคะเณย์  และเด็กหญิงภูมรินทร์  
สุภาพันธ์ได้รับการยกย่องเป็นเด็กดีเด่นและนำ
ชื่อเสียงมาสู่จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2562 
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ชื่อผลงาน  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน  นางชมัยพร  เสียงล้ำ  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 

   โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง“ราษฎร์สงเคราะห์” 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

  โทรศัพท์มือถือ  0890843 4650   E-mail :  Chamaiporn4650@gmail.com 

1.ความสำคัญและความเป็นมา 
โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง “ราษฎร์สงเคราะห์” เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  

มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด  ๑๙๘ คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีชั้นเรียนละ  
๑ ห้องเรียน  จากการจัดการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี
การศึกษา 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้  มีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ โดยเฉพาะรายวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๖๐.๔๐ เป็นลำดับที่ ๓ ของจังหวัด ซึ่งไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนตั้งไว้ คือลำดับที่ ๑ ของจังหวัด อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนขาดความสนใจ  ไม่เอาใจ
ใส่ในการเรียน ไม่ตระหนักถึงผลคะแนนของการทดสอบ ติดเกมจากการเล่นโทรศัพท์  ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอน 
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู ้ อยากเรียน จึ งต้องอาศัยสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้อินเทอร์เน็ต การจัดการเรียนการสอนตาม DLTV เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย   
การให้ผู้เรียนได้ฝึกบ่อย ๆ ทำซ้ำ ๆ ตลอดจนการเสริมแรง  จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้น 

และต่อเนื่อง 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน (เทคนิควิธีการ/กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน/แผนภูมิ ) 
 3.1 ศึกษามาตฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
และตัวชี้วัดที่ สทศ. (Test Blueprint) ใช้ออกข้อสอบ O-NET ปี 2562 
 3.2 กำหนดการสอน โดยจัดแบ่งเนื้อหาที่สอนตามตัวชี้วัด   
 3.3 ดำเนินการสอน โดยใช้แบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และสำนักพิมพ์อื่น ๆ ช่วยเสริม 
เพ่ิมเติม  ตลอดจนนำสื่อเทคโนโลยี,อินเทอร์เน็ตและDLTV ประกอบในการจัดการเรียนการสอน 
  3.3.1 เนื้อเรื่องในแบบเรียน นักเรียนอ่านแล้วต้องตอบคำถามครูได้ (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลเป็น
อย่างไร และให้ข้อคิดหรือคติเตือนใจ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 
 3.3.2 เน้นเนื้อหาของหลักภาษาและการใช้ภาษา ใช้แบบฝึกจากแบบเรียนของสำนักพิมพ์อื่น ๆ เสริม 
ตลอดจนข้อสอบต่าง ๆ ในยูทูป 
 3.4 สอนเนื้อหาตามหลักสูตรให้จบในภาคเรียนที่ 1 หากจบไม่ได้ให้เหลือน้อยที่สุด 
 3.5 ภาคเรียนที่ 2 ดำเนินการสอนเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ยังไม่จบในภาคเรียนที่ ๑ 
 3.6 จัดทำคู่มือสรุปเนื้อหาสาระสำคัญขององค์ความรู้ ในตัวชี้วัดของข้อสอบ O-NET ติวเพ่ิมเติม   
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ใช้ข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 5 ปี มาสอนเน้น ย้ำ เพิ่มเติม ตลอดจนตัวชี้วัดชั้น ม.๑ และ ม.๒ ที่ สทศ. ใช้ออก
ข้อสอบ 
 3.7 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้าจัดสอนเสริมแบบเข้ม  และทดสอบ Pre O-NET ก่อนสอบ 
อย่างน้อย 2 ครั้ง คือช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนธันวาคม เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนและหาวิธีเพิ่มเติมหรือแก้ไข
ในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือทำข้อสอบข้อนั้น ๆ ไม่ได้ 
 3.8 มีการเสริมแรงนักเรียนที่มีคะแนนตามเป้าหมายที่ครูกำหนด สำหรับวิชาภาษาไทย  ดังนี้  
(แตกต่างกันตามความยากง่ายของรายวิชานั้น ๆ)  
   50-55  คะแนน  เงิน  100    บาท 
   56-60  คะแนน  เงิน  150    บาท 
   61-65  คะแนน  เงิน  200    บาท 
   66-70  คะแนน  เงิน  250    บาท 
   71-75  คะแนน  เงิน  300    บาท 
   76-80  คะแนน  เงิน  400    บาท 
   81-85  คะแนน  เงิน  500    บาท 
   86-90  คะแนน  เงิน  600    บาท 
   91- 95  คะแนน  เงิน  700   บาท 
   96-99  คะแนน  เงิน   900   บาท 
   100     คะแนน  เงนิ 2,000  บาท  

4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ  
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

5. ปัจจัยความสำเร็จ  
 5.1 ความตั้งใจและสนใจของนักเรียน 

5.2 การฝึกทำข้อสอบบ่อย ๆ 
5.3 ความทุ่มเทเอาใจใส่ของครู 
5.4 การเสริมแรง 
5.5 ความร่วมมือของคณะครู /ทีมงาน 

6. บทเรียนทีไ่ด้รับ 
 ความทุ่มเท เอาใจใส่ของครู ความสนใจของนักเรียน การทำงานเป็นทีม นำไปสู่ความสำเร็จ 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 7.1 เกียรติบัตรรางวัลครูสอนภาษาไทยดีเด่น 5 ปี ต่อเนื่อง ในงานวันครู 
 7.2 รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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8. ภาคผนวก (รูปภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ฯลฯ) 
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ชื่อผลงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เจ้าของผลงาน   นายละพิน  สมบูรณ์  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ 
  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

โทรศัพท์มือถือ  0817090462   E-mail  : kikky26.lap@hotmail.com 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 
 จากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 ประจำปีการศึกษา  2561 รายวิชาภาษาอังกฤษ ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า
ระดับประเทศ (-0.74 ) ซึ่งจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาดังกล่าว ผลยังไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ที่โรงเรียนตั้งไว้ ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งคณะครูผู้รับผิดชอบจึงได้ประชุมวางแผน จัดทำแผนการพัฒนา 
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีความพรัอมในการทำ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2562 ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่
สถานศึกษาตั้งไว้ หรือให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
 2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ให้สูงขึ้น 

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ 
ที่สถานศึกษาตั้งไว้ 
 3.2 ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ระหว่างผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง 
 3.3 คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือคัดแยกนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับความสามารถ และเด็กที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 3.4 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ที่ต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจพิเศษตาม ( Test Blueprint 
) เพ่ือเตรียมการสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) 
 3.5 กำหนดเนื้อหาเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.6 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างและจัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม ใบงาน แบบทดสอบ  
 3.7 ดำเนินการจัดกิจกรรม 
    3.7.1 ขั้นเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เรียน 
    3.7.2 ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
    3.7.3 ขั้นทดสอบความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
    3.7.4 ขั้นสรุป ทบทวนเมื่อผู้เรียนไม่เข้าใจ หรือวิเคราะห์ข้อสอบไม่ถูกต้อง 
    3.7.5 ครูให้ผู้เรียนได้ทบทวน ทำแบบทดสอบอีกครั้งในแนวที่ผู้เรียนทำผิด หรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหา 
    3.7.6 ครูสรุปบทเรียนอีกครั้ง 
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4. ผลการดำเนินงาน/ประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
 4.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) สูงขึ้น 
   4.3 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 5.1 ผู้บริหารให้การส่งเสริม ให้กำลังใจ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.2 ผู้ปกครองเข้าใจ และให้ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 5.3 ครูมีความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา ได้อย่างชัดเจน ใช้สื่อ 
นวัตกรรมที่หลากหลาย ทันสมัย 
 5.4 ผู้เรียนให้ความสนใจ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 การทำงานที่เป็นระบบ วางแผนงานที่ดี ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือกันในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนย่อมส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/และรางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของสถานศึกษา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๐๖ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กำหนดการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
- RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
- NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
- O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
- O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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  กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบ  RT จำนวนสัปดาห์
ทีส่อน 

จำนวนชั่วโมง 

สาระท่ี๑ การอ่าน ท ๑.๑ ป๑/๑, ป๑/๒, ป๑/๓, ป๑/๔, ป๑/๕, ป๑/๖,  
ป๑/๗, ป๑/๘ (๘ ตัวชี้วัด) 

ป๑/๑, ป๑/๒, ป๑/๓, ป๑/๔, ป๑/๕, ป๑/๗,  
 (๖ ตัวชี้วัด) 

๑๐ ๕๐ 

สาระท่ี ๒ การเขียน ท ๒.๒ ป๑/๑, ป๑/๒, ป๑/๓  (๓ ตัวขี้วัด) ป๑/๒  (๑ตัวชี้วัด) ๔ ๒๐ 
สาระท่ี ๓  การฟัง การ
ดู และการพูด 

ท ๓.๑ ป๑/๑, ป๑/๒, ป๑/๓, ป๑/๔, ป๑/๕  
(๕ ตัวขี้วัด) 

ป๑/๓  (๑ ตัวชี้วัด) ๒ ๑๐ 

สาระท่ี ๔  หลักการใช้
ภาษา 

ท ๔.๑ ป๑/๑, ป๑/๒, ป๑/๓, ป๑/๔ 
(4 ตัวขี้วัด) 

ป๑/๓ (๑ ตัวขี้วัด) ๔ ๒๐ 

สาระที ่  ๕ วรรณคดี
และวรรณกรรม 

ท ๕.๑ ป๑/๑, ป๑/๒ (๒ ตัวชี้วัด) ป๑/๑ (๑ ตัวชี้วัด) ๔ ๒๐ 

รวม ๒๕ ๑๒๕ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

 
สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบ  RT เนื้อหา จำนวนสัปดาห์ จำนวน

ชั่วโมง 
สาระที ่  ๑
การอ่าน 

ท ๑.๑ ป.๑ ๑/๑ 
อ่านออกเสียงคำ 
คำคล้องจอง 
ข้อความสั้น ๆ 
(คำที่มีรูป
วรรณยุกต์ และไม่
มีรูปวรรณยุกต์ 
คำท่ีมีตัวสะกด
ตรงมาตรา และ
ไม่ตรงมาตรา คำ
ที่มีพยัญชนะควบ
กล้ำ คำที่
อักษรนำ) 

1. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ 
และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 

การอ่านออกเสียง 
ป๑/๑  อ่านออกเสียงคำ คำ
คล้องจอง ข้อความ และบทร้อย
กรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง 
การอ่านรู้เรื่อง 
 ป๑/๒ อธิบายความหมายของ
คำ และ  ข้อความที่อ่าน 
 ป๑/๓ ตั ้งคำถามและคำตอบ
เกี่ยวกับ  เรื่องที่อ่าน 
 ป๑/๔ ระบุใจความสำคัญและ 
รายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน 
ป๑/๕ แสดงความคิดเห็นและ  
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่อง 
ที่อ่าน 
 ป๑/๗  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 
และ ปฏ ิบ ัต ิตามคำส ั ่ งหรื อ
ข้อแนะนำ (๖ ตัวชี้วัด) 

คำ    ๒๐   คำ 
ประโยค ๑๐ ประโยค 
ข้อความ ๑ ข้อความ  
๘  ประโยค 
จำนวน  ๔๘  คำ 

๑๐ สัปดาห์ 
- อ่าน  พยัญชนะ  สระ 
  ๒   สัปดาห์ 
- การอ่านคำ คำคล้องจอง
ข้อความสั้น ๆ 1 สัปดาห์ 
-คำท่ีมีรูปวรรณยุกต์ 
  ๑  สัปดาห์ 
- คำท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์ 
  ๑  สัปดาห์ 
-คำท่ีมีตัวสะกดตรงมาตรา 
  ๑   สัปดาห์ 
-คำม่ีสะกดไม่ตรงมาตรา 
๑  สัปดาห์ 
 -คำท่ีมีพยัญชนะควบกล้ำ   
   ๒  สัปดาห์ 
-คำท่ีอักษรนำ  ๑ สัปดาห์ 
มารยาท ในการอ ่านใช้
สอนแทรกตลอดสาระ 
การอ่าน 

๕๐ 

๒. อธิบายความหมายของคำ และข้อความ 
ที่อ่าน 
๓. ตั้งคำถามและคำตอบเกี ่ยวกับ  เรื ่องที่
อ่าน 

คำ ๑๐ คำ 
ประโยค 
เล่าเรื่องจากภาพ 
๕ ภาพ 
ประโยค  ๑๐ประโยค 

๔. ระบุใจความสำคัญและ รายละเอียดจาก
เรื่องท่ีอ่าน 
๕ . แสดงความค ิ ด เห ็ นและคาดคะ เน
เหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน 

รวม ๔ ๕๐ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบ  RT เนื้อหา จำนวนสัปดาห์ที่สอน จำนวน
ชั่วโมง 

  ๖. อ่านหนังสือตามความสนใจ อย่าง
สม่ำเสมอและนำเสนอ  เรื่องท่ีอ่าน 
๗. อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย และ ปฏิบัติ
ตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ 
๘. มีมารยาท ในการอ่าน (๘ ตัวชี้วัด ) 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดตัวนี้ให้จัดกิจกรรม
รวมกับตัวชี้วัดที่ ๑ - ๗ 

    

สาระที่ ๒ 
การเขียน 

ท ๒.๑ใช้กระบวน 
การเขียน  
เขียนสื่อสาร   
เขียนเรียงความ  
ย่อความ  และ
เขียนเรื่องราว 
ในรูปแบบต่าง ๆ  
เขียนรายงานข้อมูล
สารสนเทศ และ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

๑. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
 

- 
 

--                    
คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 
๒   สัปดาห์ 
เขียนสื ่อสารด้วยคำและ
ประโยค 
ง่ายๆ 
๒  สัปดาห์ 
มีมารยาทในการเขียน 
ใช้สอนแทรกตลอดสาระ
การเขียน 
 

 
 
 
 
 

๒. เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยค 
     ง่ายๆ 

๒ . เข ียนสื ่อสารด ้วยคำและ
ประโยค ง่ายๆ 

    เล่าเรื่องจากภาพ 
๕ ภาพ 
ประโยค  ๑๐ ประโยค 

๓.มีมารยาทในการเขียน 
 
 ( ๓ ตัวชี้วัด ) 

- - 

รวม  ๔ ๒๐ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

 
สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบ  RT เนื้อหา จำนวนสัปดาห์ที่สอน จำนวน

ชั่วโมง 
สาระที่ ๓ 
การฟัง  
การดู และ
การพูด 

ท ๓.๑ สามารถ
เลือกฟังและดูอย่าง
มีวิจารณญาณ  
และพูดแสดง
ความรู้  ความคิด 
และความรู้สึกใน
โอกาสต่างๆ อย่าง
มีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์
 

๑.  ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติ
ตาม 

ไม่ออกข้อสอบ - - ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ 
และปฏิบัติตาม 
-   ตอบคำถามและเล่ า
เรื ่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็น
ความรู้และความบันเทิง 
-  พ ู ด ส ื ่ อ ส า ร ไ ด ้ ต า ม
วัตถุประสงค์ 

๑ สัปดาห์ 
-แสดงความคิดเห็นและ 
ความรู ้ส ึกจากเรื ่องที ่ฟัง
และด ู
           ๑ สัปดาห์ 
มีมารยาทในการฟัง  การดู  
และการพูดใช้สอนแทรก
ตลอดสาระการเขียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒. ตอบคำถามและเล่าเรื ่องที่ฟังและดู 
ทั้งท่ีเป็นความรู้และความบันเทิง 

ไม่ออกข้อสอบ - 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นและ ความรู้สึก
จากเรื่องที่ฟังและดู 

๓. พูดแสดงความคิดเห็นและ 
ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 

 
ประโยค  ๑๐ ประโยค 

๔. พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ ไม่ออกข้อสอบ -- 
๕. มีมารยาทในการฟัง การดู  
และการพูด 
 
( ๕ ตัวชี้วัด ) 

       ไม่ออกข้อสอบ -- 

รวม  ๒ ๑๐ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

 
สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบ  RT เนื้อหา จำนวนสัปดาห์ที่สอน จำนวน

ชั่วโมง 
สาระที่ ๔ 
หลักการใช้
ภาษา 

ท ๔.๑เข้าใจ
ธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย  
การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา และ พลังของ
ภาษา  ภูมิปัญญา
ทางภาษา  และ
รักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ   
 

๑.  บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ   
วรรณยุกต์  และเลขไทย 

ไม่ออกข้อสอบ    

๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย 
ของคำ 

ไม่ออกข้อสอบ  

๓. เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ   ข้อความ ๓ – ๕  ข้อความ  
๔. ต่อคำคล้องจองง่ายๆ 
( ๔ ตัวชี้วัด ) 

ไม่ออกข้อสอบ  

รวม  ๖ ๓๐ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท ๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

 
สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบRT จำนวนสัปดาห์ที่สอน จำนวน

ชั่วโมง 
สาระที่ ๕ 
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม 

ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า 
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
 

๑.  บอกข้อคิดที ่ได ้จาก
ก า ร อ ่ า น ห ร ื อ ก า ร ฟั ง
วรรณกรรมร้อยแก้วและ
ร้อยกรองสำหรับเด็ก 

 
ข้อความ ๓ – ๕ ข้อความ 

บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก 
        ๒  สัปดาห์ 

 

๒ . ท ่องจำบทอาขยาน
ตามท่ีกำหนด  และ 
บทร้อยกรอง ตามความ
สนใจ 
 
( ๒ ตัวชี้วัด )  

ไม่ออกข้อสอบ ท่องจำบทอาขยานตามท่ีกำหนด  และ 
บทร้อยกรอง ตามความสนใจ 
        ๒  สัปดาห์ 

รวม ๔ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 113 - 
 

กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สาระ มาตรฐานตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบNT จำนวนสัปดาห์ที่สอน จำนวน

ชั่วโมง 
สาระที่1 
 การอ่าน 

ท 1.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป3/6,  
ป3/7, ป3/8 (8 ตัวชี้วัด) 

ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป3/6, ป
3/7,  
ป3/8 (6 ตัวชี้วัด) 

7 35 

สาระที่ 2  
การเขียน 

ท 2.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป3/6 
 (6 ตัวขี้วัด) 

ป3/2, ป3/4, ป3/5 (3ตัวชี้วัด) 3 15 

สาระที่ 3  
การฟัง การดู 
และการพูด 

ท 3.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป3/6  
(6 ตัวขี้วัด) 

ป3/2, ป3/3 (2 ตัวชี้วัด) 2 10 

สาระที่ 4 
หลักการใช้
ภาษา 

ท 4.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป3/6  
(6 ตัวขี้วัด) 

ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป
3/6 
(6 ตัวขี้วัด) 

6 30 

สาระที่ 5 
วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

ท 5.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4 (4 ตัวชี้วัด) ไม่มีการออกข้อสอบ 2 10 

รวม 20 100 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

1 1 การอ่าน ท1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้าง
ความร ู ้ และความค ิด เ พ่ือ
นำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิตและมีนิสัยรัก
การอ่าน    
 

ป3/1 อ่านออกเสียงคำ ข้อความ  
เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ
ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
 

1 -  

1-2   ป3/2 อธิบายความหมายของคำ 
     และข้อความที่อ่าน 

7 2 ความเข้าใจ 

2-3   ป3/3ตั้งคำถามและตอบคำถาม 
     เชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน   

7 2 วิเคราะห์ 

4   ป3/4ลำด ับ เหต ุ การณ ์ และ
คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื ่องที่
อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 

7 2 วิเคราะห์ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

4-5 1 การอ่าน  ป3/5สรุปความรู้และข้อคิด 
     จากเรื่องที่อ่านเพื่อ 
     นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

4 1 
1 

นำไปใช้ 
วิเคราะห์ 

5   ป3/6อ่านหนังสือตามความสนใจ 
    อย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอ 
     เรื่องท่ีอ่าน 

1 -  

5   ป3/7อ่านข้อเขียนเชิงอธิบาย 
และ 
    ปฏิบัติตามคำสั่งหรือ
ข้อแนะนำ 

3 1 
1 

นำไปใช้ 
เข้าใจ 

6   ป3/8อธิบายความหมาย 
    ของข้อมูลจากแผนภาพ  
    แผนที่ และแผนภูมิ 

4 1 
1 

นำไปใช้ 
วิเคราะห์ 

7   ป3/9มีมารยาทในการอ่าน 1 -  
รวม 35 12  
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัด

หลักสูตรแกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

8 2 การเขียน ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียน 
เขียนสื่อสาร เขียน
เรียงความ ย่อความ
และเขียนเรื่องราวใน
รูปแบบต่าง ๆ เขียน
รายงานข้อมูล
สารสนเทศและ
รายงานการศึกษา
ค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ป3/1คัดลายมือตัวบรรจงเต็ม
บรรทัด 

3 -  

8-9   ป3/2เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใด 
    สิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน 

3 1 (ตอบสั้น) วิเคราะห์ 

9   ป3/3เขียนบันทึกประจำวัน 2 -  
9   ป3/4เขียนจดหมาย  ลาครู 2 1 (ตอบสั้น) เข้าใจ 

10   ป3/5เขียนเรื่องตามจินตนาการ 4 1 (ตอบอิสระ) สร้างสรรค ์
10   ป3/6มีมารยาทในการเขียน 1 -  

รวม 15 3  
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที ่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช ี ้ วัด

หลักสูตรแกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

11 3 การฟัง การดู
และการพูด 

ท 3.1 สามารถเลือก
ฟ ั ง และด ู อย ่ า งมี
ว ิจารณญาณ และ
พ ู ด แ ส ด ง ค ว ามรู้  
ความคิด ความรู้สึก
ใ น โ อก า ส ต ่ า ง  ๆ 
อย่างมีวิจารณญาณ
และสร้างสรรค์ 

ป3/1เล่ารายละเอียดเกี ่ยวกับ
เรื่องที่  ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้
และ  ความบันเทิง 

1   

11   ป3/2บอกสาระสำคัญจากการฟัง     
และการดู 

2 1 เข้าใจ 

11   ป3/3ตั้งคำถามและตอบคำถาม 
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู 
 

2 1 วิเคราะห์ 

12   ป3/4พูดแสดงความคิดเห็นและ 
    ความรู้สึกจากเรื่องท่ีฟังและดู 

2   

12   ป3/5พูดสื ่อสารได้ช ัดเจนตรง
ตาม 
    วัตถุประสงค์ 

2   

รวม 10 2  
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัด

หลักสูตรแกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

12   ป3/6มีมารยาทในการฟัง การดู  
    และการพูด 

1   

13 4.หลักการใช้
ภาษา 

เข้าใจธรรมชาติของ
ภาษาและหลัก
ภาษาไทย  การ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและ                                   
พลังของภาษา  ภูมิ
ปัญญาทางภาษา  
และรักษาภาษาไทยไว้
เป็นสมบัติของชาติ   
 

3/1เข ี ยนสะกดคำและบอก
ความหมายของคำ 

5 1 
1 

เข้าใจ 
วิเคราะห์ 

14   3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำ
ในประโยค 

5 1 
1 

นำไปใช้ 
วิเคราะห์ 

15   3/3  ใช ้ พจนาน ุ ก รมค ้ น ห า
ความหมายของคำ 

5 -  
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัด

หลักสูตรแกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

16   3/4แต่งประโยคง่ายๆ 5 1 
 

เข้าใจ 
วิเคราะห์ 

17   3/5แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ 5 1 (ตอบสั้น) สร้างสรรค ์
18   3/6เลือกใช้ภาษามาตรฐานและ

ภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

5 1 วิเคราะห์ 
นำไปใช้ 

รวม 30 9  
19 5.วรรณคดีและ

วรรณกรรม 
เข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่าง
เห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 

3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรม เพ ื ่ อนำ ไป ใช ้ ใ น
ชีวิตประจำวัน 

3 1 
1 

ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

19   3/2 รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลง
กล่อมเด็ก เพื ่อปลูกฝังความชื่น
ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2   
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา 13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัด

หลักสูตรแกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวนชั่วโมง จำนวนข้อสอบ NT ระดับพฤติกรรม 

20   3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วรรณคดีที่อ่าน 

3 1 
1 

วิเคราะห์ 
ประเมินค่า 

20   3/4 ท่องจำบทอาขยานตามที่
กำหนดและบทร ้อยกรองท ี ่มี
คุณค่าตามความสนใจ 

2   

 10 4  
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สาระ มาตรฐาน

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลาง ตัวช้ีวัดที่ออกข้อสอบNT จำนวนสัปดาห์

ที่สอน 
จำนวน
ชั่วโมง 

สาระที่1 จำนวนและการดำเนินการ ค 1.1 ป3/1, ป3/2 
 (2 ตัวชี้วัด) 

ป3/1, ป3/2 
 (2 ตัวชี้วัด) 

3 15 

 ค 1.2 ป3/1, ป3/2 
 (2 ตัวชี้วัด) 

ป3/1, ป3/2 
(2 ตัวชี้วัด) 

3 15 

สาระที่ 2 การวัด ค 2.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป
3/6  
(6 ตัวขี้วัด) 

- 1 5 

 ค 2.2 ป3/1, ป3/2, ป3/3 (3ตัวชี้วัด) ป3/1, ป3/2, ป3/3 (3ตัวชี้วัด) 3 15 
สาระที่ 3 เรขาคณิต ค 3.1 ป3/1, ป3/2  

(2 ตัวขี้วัด) 
ป3/1, ป3/2 (2 ตัวชี้วัด) 3 15 

 ค3.2 ป3/1, ป3/2  
(2 ตัวขี้วัด) 

ป3/1, ป3/2 (2 ตัวชี้วัด) 2 10 

สาระที่ 4 พีชคณิต ค 4.1 ป3/1, ป3/2  
(2 ตัวขี้วัด) 

ป3/1, ป3/2 (2 ตัวชี้วัด) 2 10 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 

ค 5.1 ป3/1, ป3/2 (2 ตัวชี้วัด) - 2 10 

สาระที ่ 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

ค 6.1 ป3/1, ป3/2, ป3/3, ป3/4, ป3/5, ป
3/6  
(6 ตัวขี้วัด) 

 1 5 

รวม 20 100 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวน

ชั่วโมง 
จำนวน

ข้อสอบ NT 
ระดับ

พฤติกรรม 
1-3 1. จำนวนและ

การดำเนินการ 
มาตรฐาน ค ๑.๑  เข้าใจถึง
ความหลากหลายของการ
แสดงจำนวนและการ ใช้
จำนวนในชีวิตจริง 

3/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย  และ
ตัวหนังสือ แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับที่
ไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์ 
3/2 เปรียบเทียบ และเรียงลำดับ จำนวนนับไม่เกิน
หนึ่งแสน และศูนย์ 

15 2 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

4-6  มาตรฐาน ค ๑.๒  เข้าใจถึง
ผ ล ท ี ่ เ ก ิ ด ข ึ ้ น จ า ก ก า ร
ดำเนินการของจำนวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการ
ดำเนินการต่าง ๆ และใช้การ
ดำเนินการในการแก้ปัญหา  
  มาตรฐาน ค ๑.๓  ใช้การ
ประมาณค่าในการคำนวณ
และแก้ปัญหา   มาตรฐาน ค 
๑.๔  เข้าใจระบบจำนวนและ
นำสมบัติเกี ่ยวกับจำนวนไป
ใช้ 

3/๑. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน
ของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์  พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุ 
สมผลของคำตอบ 
3/๒. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 
และโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน 
และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุ สมผลของ
คำตอบ  และสร้างโจทย์ได้     

15 2 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวน

ชั่วโมง 
จำนวน

ข้อสอบ NT 
ระดับ

พฤติกรรม 
7-10 ๒. การวัด มาตรฐาน ค ๒.๑  เข ้าใจ

พื ้นฐานเกี ่ยวกับการวัด วัด
และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัด 

3/๑.  บอกความยาวเป็น เมตร  เซนติเมตร และ
มิลลิเมตร เลือกเครื่องวัดที่เหมาะสมและเปรียบเทียบ
ความยาว   
3/๒. บอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม กรัม และขีดเลือก
เครื่องชั่งที่เหมาะสม และเปรียบเทียบน้ำหนัก  
3/๓. บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร มิลลิลิตร 
เลือกเครื่องตวงที่เหมาะสมและเปรียบเทียบปริมาตร
และความจุในหน่วย เดียวกัน 
3/๔. บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา (ช่วง ๕ นาที)   
อ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุด    
3/๕. บอกความ สัมพันธ์ของ หน่วยการวัด   ความ
ยาว น้ำหนัก และเวลา  
3/๖. อ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด 

7 - ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

  มาตรฐาน ค ๒.๒  แก้ปัญหา
เกี่ยวกับการวัด 

3/๑. แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด-ความยาว การชั่ง การ
ตวง เงิน  และเวลา  
3/๒. อ่านและเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย 
3/๓. อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่
ระบุเวลา 

13 7 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวน

ชั่วโมง 
จำนวน

ข้อสอบ NT 
ระดับ

พฤติกรรม 
11-13 ๓. เรขาคณิต มาตรฐาน ค ๓.๑   อธิบาย

และวิเคราะห์ร ูปเรขาคณิต
สองมิติและสามมิติ 

3/๑. บอกชนิดของรูปเรขาคณิต 
สองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็น
รูปเรขาคณิตสามมิต ิ
3/๒. ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูป
ที่กำหนดให้ 
3/๓. เขียนชื่อจุดเส้นตรง   รังสีส่วนของเส้นตรงมุม 
และเขียนสัญลักษณ์ 

15 2 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

14-15  มาตรฐาน  ค ๓.๒  ใช้การนึก
ภาพ (visualization) ใช้
เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ 
(spatial reasoning) และใช้
แบบจำลองทางเรขาคณิต 
(geometric model)  
ในการแก้ปัญหา 

 10 2 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

16-17  ๔. พีชคณิต มาตรฐาน ค ๔.๑  เข้าใจและ
วิเคราะห์แบบรูป (pattern)  
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 

๑. บอกจำนวนและความสัมพันธ์ ในแบบรูปของ
จำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ  ๒๕ ทีละ ๕๐ 
และลดลงทีละ ๓ ทีละ ๔ ทีละ ๕ ทีละ ๒๕ ทีละ ๕๐  
และแบบรูปซ้ำ 
๒.บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที ่มี
รูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กัน  สองลักษณะ 

10 2 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวน

ชั่วโมง 
จำนวน

ข้อสอบ NT 
ระดับ

พฤติกรรม 
  มาตรฐาน ค ๔.๒  ใช้นิพจน์ 

สมการ อสมการ กราฟ และ
ต ั วแบบเช ิ ง คณ ิตศ าสตร์  
( mathematical  model)  
อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนแปลความหมายและ
นำไปใช้แก้ปัญหา 

   ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

18-19 5. การวิเคราะห์
ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 

มาตรฐาน ค ๕.๑  เข้าใจและ
ใช ้ว ิธ ีการทางสถ ิต ิ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3/๑. รวบรวมและจำแนกข้อมูล เกี่ยวกับตนเอง และ
สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัวที่พบเห็น ในชีวิตประจำวัน  
3/๒. อ่านข้อมูล จากแผนภูมิ-รูปภาพ และแผนภูมิ
แท่งอย่างง่าย         

10 2 ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

  มาตรฐาน ค ๕.๒ ใช้วิธีการ
ทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับ
ความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

  - ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 13101 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
และตัวชี้วัดที่ออกข้อสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

 
สัปดาห์ที่ สาระท่ี มาตรฐานตัวช้ีวัดหลักสูตร

แกนกลาง 
ตัวช้ีวัด จำนวน

ชั่วโมง 
จำนวน

ข้อสอบ NT 
ระดับ

พฤติกรรม 
  มาตรฐาน ค ๕.๓ ใช้ความรู้

เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะ
เป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา  

  - ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 

20 6. ท ักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค ๖.๑ มีความ 
สามารถในการแก้ปัญหา             
การให้เหตุผล การสื่อสาร                
การสื่อความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนำเสนอ    
การเชื่อมโยงความรู้ ต่าง ๆ                      
ทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

3/๑. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 
3/๒.  ใช ้ความร ู ้  ท ักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ได้อย่างเหมาะสม 
3/๓. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล 
ได้อย่างเหมาะสม 
3/๔. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการ
สื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้อง 
3/๕. เชื ่อมโยงความรู ้ต ่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
3/๖  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

5 - ประเมินค่า 
วิเคราะห์ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ลำดับที่ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สัปดาห์ที่ 
1 ว 1.1 ป.6/1อธิบายการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่ 1 
2 ว 1.1 ป.6/2อธิบายการทำงานท่ีสัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์ 2 
3 ว 1.1 ป.6/3วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับ

เพศและวัย 
3 

4 ว 2.1 ป.6/1สำรวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่าง ๆ              4 
5 ว 2.1 ป.6/2อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร 5 
6 ว 2.1 ป.6/3สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 6 
7 ว 2.2 ป.6/1สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำรงชีวิต 7 
8 ว 2.2 ป.6/2วิเคราะห์ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  8 
9 ว 2.2 ป.6/3อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิต จากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์     9 

10 ว 2.2 ป.6/4อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  10 
11 ว 2.2 ป.6/5มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น   11 
12 ว 3.1 ป.6/1ทดลองและอธิบาย สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส   12 
13 ว 3.1 ป.6/2จำแนกสารเป็นกลุ่ม โดยใช้สถานะหรือเกณฑ์ที่กำหนด 13 
14 ว 3.1 ป.6/3ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง 

      การระเหิด การระเหยแห้ง 
14 

15 ว 3.1 ป.6/4สำรวจและจำแนกประเภทของ 
 สารต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ 

15 

16 ว 3.1 ป.6/5อภิปรายการเลือกใช้ สารแต่ละประเภท 
    ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

16 

17 ว 3.2 ป.6/1ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ 17 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ลำดับที่ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สัปดาห์ที่ 
18 ว 3.2 ป.6/2วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป  18 
19 ว 3.2 ป.6/3อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม   19 
20 ว 5.1 ป.6/1ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย   

 
20 

21 ว 5.1 ป.6/2ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า  
 

21 

22 ว 5.1 ป.6/3ทดลองและอธิบายการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และนำความรู้ไปใช้ 
 

22 

23 ว 5.1 ป.6/4ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   
 

23 

24 ว 5.1 ป.6/5ทดลองและอธิบายการเกิดสนาม แม่เหล็กรอบสายไฟ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์   

24 

25 ว 6.1 ป.6/1อธิบาย จำแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็นเกณฑ์และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

25 

26 ว 6.1 ป.6/2 สำรวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน       
 

26 

27 ว 6.1 ป.6/3สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติภัยที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้อง 4 ถิ่น    27 
28 ว 7.1 ป.6/1สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 
 

28 

29 ว 7.2 ป.6/1สืบค้นอภิปรายความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ       
 

29 

 
 
 



- 129 - 
 

กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน 40 สัปดาห์ 80 ชั่วโมง  ทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 

สาระท่ี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สัปดาห์ที่/

จำนวนชั่วโมง 
รูปแบบข้อสอบ/จำนวน
ข้อสอบ O-NET สทศ. 

1.ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

 ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและ 
อ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 

ป.6/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และ คำแนะนำที่ฟัง
และอ่าน 

1-2/4  

ป.6/2. อ่านออกเสียงข้อความ  นิทานและบทกลอนสั้น 
ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 

3-4/4  

*ป.6/3เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตาม
ภาพ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

5-6/4 ข้อสอบ O-NET  
2 ตัวชี้วัด ป.6/3,ป.6/4 
4  ตัวเลือก 1 คำตอบ 
จำนวน 8 ข้อ 20 คะแนน 

*ป.6/3เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตาม
ภาพ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 

 
7-6/4 

มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสาร 
ทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
                            

*ป.6/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 9-10/4 ข้อสอบ O-NET  
5  ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ป .
6/1,2,3,4,5 
4  ตัวเลือก 1 คำตอบ 
จำนวน 10 ข้อ 
25  คะแนน 

*ป.6/2 ใช้คำสั ่ง คำขอร้อง  คำขออนุญาต และให้
คำแนะนำ 

11-12/4 

*ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการ   
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ 

13-14/4 

*ป.6/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว 

15-16/4 

*ป.6/5. พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผล
สั้นๆ ประกอบ 

17-18/4 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน 40 สัปดาห์ 80 ชั่วโมง  ทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด 

 

สาระท่ี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สัปดาห์ที่/

จำนวนชั่วโมง 
รูปแบบข้อสอบ/จำนวน
ข้อสอบ O-NET สทศ. 

1.ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูล 
ข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความ
คิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการ
เขียน 

*ป.6/1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และ
สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

19-20/4 ข้อสอบ O-NET  
3 ตัวชี้วัด  ป.6/1,2,3 
4  ตัวเลือก 1 คำตอบ 
จำนวน 8 ข้อ 
20  คะแนน 

*ป.6/2เขียนภาพ แผนผัง  แผนภูมิ และตารางแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 

21-22/4 

*ป.6/3 พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว 

23-24/4 

สาระท่ี 2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม   
 

มาตรฐาน ต 2.1  เข ้าใจความส ัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 

ป.6/1.  ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสภุาพ 
เหมาะสมตามมารยาทสังคมและว ัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

25-26/4  

ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสำคัญ /งานฉลอง/ 
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา   

27-28/4 ข้อสอบ O-NET 
1 ตัวชี้วัด ป.6/1   
1 คำตอบ  จำนวน 3 ข้อ 
7.5  คะแนน 

ป.6/3 เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม 
ตามความสนใจ 

29-30/4  
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำนวน 40 สัปดาห์ 80 ชั่วโมง  ทั้งหมด 20 ตัวช้ีวัด 

 

สาระท่ี มาตรฐาน ตัวช้ีวัด 
สัปดาห์ที่/

จำนวนชั่วโมง รูปแบบข้อสอบ/จำนวน
ข้อสอบ O-NET สทศ. 

สาระท่ี 2 
ภาษาและ
วัฒนธรรม   
 

มาตรฐาน ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต ่ า งระหว ่ า งภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษา
และวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

*ป.6/1. บอกความเหมือน /ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 

31-32/4 ข้อสอบ O-NET  
2 ตัวชี้วัด ป.6/1,2 
4  ตัวเลือก 1 คำตอบ 
จำนวน 5 ข้อ 
   12.5  คะแนน *ป.6/2 เปร ียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่าง

ระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของ
ภาษากับของไทย 

 
33-34/4 

สาระท่ี 3  
ภาษากับ
ความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น  

มาตรฐาน ต 3.1   ใช้ภาษาต่างประเทศใน
การเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหา
ความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ป.6/1  ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วย
การพูด / การเขียน 

35-36/4  
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กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๓๖ ตัวช้ีวัดต่อปี ๑๒๐  ชั่วโมง /ปีการศึกษา 

หมายเหตุ  กำหนดการนี้ ระบุสัปดาห์ไม่ได้ เนื่องจากเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนไม่ได้เรียงตามสาระหรือมาตรฐานการเรียนรู้ สอนเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
*  หมายถึง   ตัวช้ีวัด สทศ.ออกข้อสอบ 
 

สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหา (ชั่วโมง) 
สาระที่ ๑ 
การอ่าน 
 
 
ข้อสอบ 
 O- net 
12 ข้อ 

มาตรฐาน ท ๑.๑ 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน 

ม ๓/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง ได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 

-อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 
บทร้อยกรอง,กลอนบท
ละคร กลอนเสภา กาพย์
ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖ 
โคลงสี่สุภาพ 

๑๒ 

* ม ๓/๒ ระบุความแตกต่างของคำที ่ม ีความหมายโดยตรงและ
ความหมายโดยนัย 

-อ่านจับใจความจากสื่อ
เช่นวรรณคดี  ข่าว 
บทความ บันเทิงคดี สาร
คดี สารคดีเชิงประวัติ 
ตำนาน งานเขียนเชิง
สร้างสรรค์  เรื่องราวใน
บทเรียนภาษาไทยหรือ
สาระอ่ืน 

๑๒ 

* ม ๓/๓ ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุน
จากเรื่องที่อ่าน 
*ม ๓/๔ อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อ
ความและรายงาน 
*ม ๓/๕ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมิน เรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการ
เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีข้ึน 
*ม ๓/๖ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 
*ม ๓/๗ วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการลำดับความ และความเป็นไป
ได้ของเรื่อง 
*ม ๓/๘ วิเคราะห์เพ่ือแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
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กำหนดการสอนรายวิชา ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๓๖ ตัวช้ีวัดต่อปี ๑๒๐  ชั่วโมง /ปีการศึกษา 

 
สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหา (ชั่วโมง) 

  *ม ๓/๙ ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้จากงานเขียน
อย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

อ ่ า น ต า ม ค ว า ม สน ใจ เ ช่ น
หนังสือนอกเวลาหรือหนังสือ
ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนด 

๒ 

ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน ๑ 
เพ่ิมเติม  ตัวชี้วัด  ม๑   ม ๑/๓  ระบุเหตุและผล และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่

อ่าน 
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  

สาระที่ ๒ 
การเขียน 
 
ข้อสอบ 
 O- net 
      8  ข้อ 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร 
เข ียนเร ียงความ ย ่อความ และ
เข ียนเร ื ่องราวในร ูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
รายงายการศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ม ๓/๑ คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ค ั ดล ายม ื อต ั วบร รจ งครึ่ ง
บรรทัดตามรูปแบบการเขียน
อักษรไทย 

 
๓ 

ม ๓/๒ เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา ก า ร เ ข ี ย น ข ้ อ ค ว า ม ต า ม
สถานการณ์และโอกาสต่างเช่น 
คำอวยพรโอกาสต่างๆ คำขวัญ 
คำคม โฆษณา คติพจน์ สุนทร
พจน์ 

 
 

๓ 

ม ๓/๓ เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยเล่าเหตุการณ์ 
ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่างๆ 

การเขียนอัตชีวประวัต ิหรือ
ชีวประวัติ 

๒ 

*ม ๓/๔ เขียนย่อความ การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ
เช่น นิทาน ประวัต ิ ตำนาน 
สารคดีทางวิชาการพระราช
ดำร ั ส  พระบรมรา โชวา ท 
จดหมายราชการ 

 
 

๔ 
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กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๓๖ ตัวช้ีวัดต่อปี ๑๒๐  ชั่วโมง /ปีการศึกษา 

 
สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหา (ชั่วโมง) 

สาระที่ ๒ 
การเขียน 
 
ข้อสอบ 
 O- NET 
  8  ข้อ 

มาตรฐาน ท ๒.๑ 
ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร 
เขียนเรียงความ ย่อความ และ
เขียนเร ื ่องราวในรูปแบบต่างๆ 
เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
และรายงายการศึกษาค ้นคว้า
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม ๓/๕ เขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนจดหมายกิจธุระ 
เช่น จดหมายเชิญวิทยากร 
จ ด ห ม า ย ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห์ จดหมายแสดง
ความขอบคุณ 

 
 

๖ 

*ม ๓/๖ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมี
เหตุผล 

การเข ียนอธ ิบาย ช ี ้แจง 
แสดงความค ิดเห ็นและ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ 

 
๓ 

*ม ๓/๗ เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือ
โต้แย้งในเรื่องต่างๆ 

การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และแสดงความร ู ้  ความ
คิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อ
ต ่ า งๆ เช ่ น  บท โฆษณา  
บทความทางวิชาการ 

 
 

๓ 

ม ๓/๘ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยงกับความรู้และ
ทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน 

การกรอกแบบสมัครงาน  
๒ 

ม ๓/๙ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน การเขียนรายงาน ได้แก่ 
ก า ร เ ข ี ย น ร า ย ง า น
การศ ึกษาค ้นคว ้ า  การ
เขียนรายงานโครงงาน 

 
 

๖ 

ม ๓/๑๐ มีมารยาทในการเขียน มารยาทในการเขียน ๑ 
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กำหนดการสอนรายวิชา ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๓๖ ตัวช้ีวัดต่อปี ๑๒๐  ชั่วโมง /ปีการศึกษา 

 
สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหา (ชั่วโมง) 

สาระที่ ๒ 
การเขียน 
 

เพ่ิมเติม ตัวชี้วัด ชั้น ม.๑และ ม.๒ ม ๑/๑ การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและ
สละสลวย 

คัดลายมือตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด 

 

ม ๒/๒ การเขียนบรรยายและพรรณนา การ เข ี ยนบรรยายและ
พรรณนา 

ม ๒/๓ การเขียนเรียงความ การเขียนเรียงความ 
สารที่ ๓  
การฟัง  การดู
และการพูด 
 
ข้อสอบ 
 O- NET 
 8  ข้อ 

มาตรฐาน ท ๓.๑ 
สามารถเล ือกฟังและด ูอย ่างมี
วิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 
ความคิดและความรู ้สึกในโอกาส
ต่างๆ อย ่างมีว ิจารณญาณและ
สร้างสรรค ์

ม ๓/๑ แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู การพูดแสดงความคิดเห็น
และการประเมินเรื่องจาก
การฟังและการดู 

 
๓ 

ม ๓/๒ วิเคราะห์และวิจารณ์เร ื ่องที ่ฟ ังและดูเพื ่อนำข้อคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต 

การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์
จากการดูและการฟัง 

๓ 

ม ๓/๓ พูดรายงานเรื่อง หรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู
และการสนทนา 

การพุดรายงานการค้นคว้า
การศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
๔ 

*ม ๓/๔ พูดในโอกาสต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์ การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น 
การโต้วาที  การอภิปราย  

 
๔ 

*ม ๓/๕ พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมี
เหตุผลและน่าเชื่อถือ 

การพูดโน้มน้าว ๓ 

ม ๓/๖ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด มารยาทในการฟัง การดู 
การพูด 

๑ 

 เพ่ิมเติม ตัวชี้วัด ม.๒ ม ๒/๒ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเชื ่อถือของ
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น  
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กำหนดการสอนรายวิชา ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๓๖ ตัวช้ีวัดต่อปี ๑๒๐  ชั่วโมง /ปีการศึกษา 

 
สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหา (ชั่วโมง) 

สาระที่ ๔ 
ห ล ั ก ก า ร ใ ช้
ภาษา 
 
ข้อสอบ 
 O- NET 
 15 ข้อ 

มาตรฐาน ท ๔.๑ 
เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลัก
ภาษาไทย การเปลี ่ยนแปลงของ
ภาษาและพล ั งของภาษา ภ ูมิ
ป ั ญญาทา งภ า ษ าแ ล ะร ั ก ษ า
ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

*ม ๓/๑ จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย คำท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ 

๖ 

ม ๓/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน ประโยคซับซ้อน ๔ 
*ม ๓/๓ วิเคราะห์ระดับภาษา ระดับภาษา ๔ 
*ม ๓/๔ ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ คำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ ๔ 
ม ๓/๕ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ คำศัพท์ทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
๓ 

*ม ๓/๖ แต่งบทร้อยกรอง โคลงสี่สุภาพ ๖ 
เพ่ิมเติม ตัวชี้วัด ม.๑ ม.๒ 
 

ม ๑/๓ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ชนิดและหน้าที่ของคำ  
ม ๑/๖ จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต สำนวน คำพังเพย สุภาษิต  
ม ๒/๑ สร้างคำในภาษาไทย คำสมาส  
ม ๒/๒ วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวมและประโยค
ซ้อน 

ประโยคสามัญ ความรวม
และความซ้อน 
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กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
จำนวนมาตรฐาน ๕ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๓๖ ตัวช้ีวัดต่อปี ๑๒๐  ชั่วโมง /ปีการศึกษา 

 
สาระ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เนื้อหา (ชั่วโมง) 

สาระที่ ๕ 
วรรณคด ีและ
วรรณกรรม 
 
ข้อสอบ 
 O- NET 
      7 ข้อ 
 
ร ว ม ข ้ อ ส อ บ
ทั้งหมด 
50  ข้อ 

มาตรฐาน ท ๕.๑ 
เข ้ า ใจและแสดงความค ิดเห็น 
วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห ็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

*ม ๓/๑ สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นใน
ระดับท่ียากยิ่งข้ึน 

วรรณคดี วรรณกรรมและ
วรรณกรรมท้องถิ่นเก่ียวกับ 
ศาสนา  ประเพณี พิธีกรรม 
สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์
ในประวัติศาสตร์ บันเทิง
คด ี

 
 
๙ 

*ม ๓/๒ วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่
อ่าน 

วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่า
จากวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

 
๖ 

*ม ๓/๓ สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
ม ๓/๔ ท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานตามที่กำหนด และบท
ร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง 

บทอาขยานและบทร ้อย
กรองที ่ม ีค ุณค่า บทร้อย
กรองท ี ่กำหนด บทร ้อย
กรองที่สนใจ 

ท่องบท
อาขยานทุก

วันศุกร์ 

เพ่ิมเติม ตัวชี้วัด ม ๒  ม ๒/๒  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นท่ีอ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ 
รวม ๑๒๐ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)  ค ๒๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา ๖๐ ชั่วโมง 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ ปริมาตรและพื้นที่ผิว 
-   การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของปริซึม 
-   การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 
-   การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม 
-   การเปรียบเทียบหน่วยปริมาตร 
-   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผิวและปริมาตร 

ค๒.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๔ 
ค๒.๒ ม.๓/๑ 
ค๓.๑ ม๓/๑ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖  
เพ่ิมทักษะการทำข้อสอบโดยโอเน็ตย้อนหลังมาสอนเสริม 

๑๖ 
(สัปดาห์ที่ 1-4) 

๒ กราฟ 
-   กราฟเส้นตรง 
-   กราฟเส้นตรงกับการนำไปใช้ 
-   กราฟอ่ืน ๆ 

ค๔.๒ ม.๓/๒  ม.๓/๓ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 
เพ่ิมทักษะการทำข้อสอบโดยโอเน็ตย้อนหลังมาสอนเสริม 

๑๕ 
(สัปดาห์ที่ 4-11) 

๓ ระบบสมการเชิงเส้น 
-   สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
-   กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
-   ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
-   การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
-   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 

ค๔.๒ ม.๓/๔  ม.๓/๕ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 
เพ่ิมทักษะการทำข้อสอบโดยโอเน็ตย้อนหลังมาสอนเสริม 

๑๔ 
(สัปดาห์ที่ 11-15) 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)  ค ๒๓๑๐๑   คณิตศาสตร์ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ภาคเรียนที่ ๑  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา ๖๐ ชั่วโมง 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลา (ช่ัวโมง) 

๔ 

ความคล้าย 
-   รูปที่คล้ายกัน 
-   รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
-   สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน 
-   การนำไปใช้ 

ค๓.๒ ม.๓/๑ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 
เพิ ่มเต ิม ค๓.๒ ม.๒/๑  สมบัติการเท่าก ันทุกประการของรูป
สามเหลี่ยม 

๑๕ 
(สัปดาห์ที่ 16-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 140 - 
 

กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)  ค ๒๓๑๐๒ คณิตศาสตร ์๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ภาคเรียนที่ ๒  จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต  เวลา ๖๐ ชั่วโมง 

 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เวลา (ช่ัวโมง) 

๑ อสมการ 
-   คำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-   การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
-   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

ค๔.๒ ม.๓/๑ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 

๒๐ 
(สัปดาห์ที่ 13-20) 

๒ ความน่าจะเป็น 
-   การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ 
-   การหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ ์
-   การนำไปใช้ 
 

ค๕.๒ ม.๓/๒ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 
เพ่ิมทักษะการทำข้อสอบโดยโอเน็ตย้อนหลังมาสอนเสริม 

๑๕ 
(สัปดาห์ที่ 1-5) 

๓ สถิติ 
-   การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา 
    และการเก็บรวบรวมข้อมูล  
-   การนำเสนอข้อมูล 
-   การหาค่ากลางของข้อมูล  
-   การเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูล 
-   การอ่าน  การแปลความหมาย  และการวิเคราะห์ข้อมูล 
-   การใช้ข้อมูลสารสนเทศ  

ค๕.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๔ 
ค๕.๓ ม.๓/๑  ม.๓/๒ 
ค๖.๑ ม.๓/๑ – ม.๓/๖ 
เน้นการหาค่ากลางข้อมูล 
เพ่ิมทักษะการทำข้อสอบโดยโอเน็ตย้อนหลังมาสอนเสริม 

๒๒ 
(สัปดาห์ที่ 6- 13) 

หมายเหตุ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสีแดงมีในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาต่างประเทศ) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ภาคเรียนที่ ๑ 
จำนวนมาตรฐาน ๘ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๒๑ ตัวช้ีวัดต่อปี 

 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนนเก็บ 

๑ ต ๑.๑ ม. ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม. ๓/๑, ๓/๓, ๓/๔, ๓/๕ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๑ 
ต ๒.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๒.๒ ม. ๓/๑, ๓/๒ 
ต ๓.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑ ม. ๓/๑ 

- พูดถาม – ตอบเกี่ยวกับการทำกิจกรรมและความถี่
ในการทำกิจกรรมนั้น ๆ ได ้
- อ่านและเข้าใจบทความเกี่ยวกับการทำกิจกรรม
และความถ่ีของการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
- ฟังและเข้าใจบทพูดเกี่ยวกับอาชีพและรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตของนักกีฬามืออาชีพ 
-  พ ูดถาม -  ตอบเก ี ่ ยวก ับพฤต ิกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตได ้
- อ่านและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการทำกิจกรรม
และความถ่ีของการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
-  อ ่ านและ เข ้ า ใจบทความ เก ี ่ ย วก ั บกา รติ ด
โทรศัพท์มือถือ 
- เขียนข้อความบรรยายพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ชอบ
กระทำบางอย่างจนติดเป็นนิสัยได ้

Lifestyles 
- พูดถามตอบเกี่ยวกับการทำกิจกรรม
และความถ่ีในการทำกิจกรรมนั้นๆ  
- ฟังบทพูดเกี่ยวกับอาชีพและรูปแบบ
การดำเนินชีวิตของนักกีฬามืออาชีพ  
-  อ ่ านบทความเก ี ่ ยวก ับการทำ
ก ิ จกรรมและความถ ี ่ ในการทำ
กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
- เขียนข้อความบรรยายพฤติกรรม
ของวัยรุ่นที่กระทำกิจกรรมบางอย่าง
จนติดเป็นนิสัย 

๘ ๖ 

๒ ต ๑.๑ ม. ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม. ๓/๑, ๓/๔, ๓/๕ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๑ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๒ ม. ๓/๑, ๓/๒ 
ต ๓.๑ ม. ๓/๑ 

- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองได้ 
- อ่านและเข้าใจบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคล
หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจ 
- ฟังและเข้าใจบทพูดบรรยายเกี่ยวกับชีวประวัติของ
บุคคลผู้มีชื่อเสียง 

Life Stories 
- ฟังบทพูดเกี ่ยวกับชีวประวัติของ
บุคคลผู้มีชื่อเสียง  
- พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
เรื่องราวของตนเอง  
- อ่านบทความเกี่ยวกับ 

๘ ๖ 
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หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนนเก็บ 

ต ๔.๑ ม. ๓/๑ - อ่านและเข้าใจบทสนทนาการสัมภาษณ์นักร้องผู้มี
ชื่อเสียง 
- แสดงบทบาทสมมติเก ี ่ยวกับสถานการณ์การ
สัมภาษณ์นักร้องวงร็อกผู้มีชื่อเสียงได ้
- อ่านและเข้าใจบทความเกี ่ยวกับชีวประวัต ิของ
ศิลปินนักร้องผู้มีชื่อเสียง 
- เขียนชีวประวัติของตนเองได้ 
- เขียนโครงงานเกี ่ยวกับชีวประวัติของบุคคลผู ้มี
ชื่อเสียงได้ 

ชีวประวัติของศิลปินนักร้อง 
ผู้มีชื่อเสียง 
- เขียนชีวประวัติของตนเอง 
 

 

๓ ต ๑.๑ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม. ๓/๑, ๓/๕ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๑ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๒ ม. ๓/๑ 
ต ๓.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๒ ม. ๓/๑, ๓/๒ 

- พูดถาม - ตอบข้อมูลเกี ่ยวกับสถานการณ์ใน
สนามบินได้ 
- ฟังและเข้าใจบทสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนท ี ่ กำหนดไว ้ ว ่ าจะทำเม ื ่ อ เด ินทางไปถึ ง
ต่างประเทศ 
- พูดอภิปรายเกี ่ยวกับความคิดเห ็นของตนเอง
เกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศได ้
- อ่านและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับแผนที่กำหนดไว้
ว่าจะทำเม่ือเดินทางไปถึงต่างประเทศ 
- อ่านและเข้าใจบทความโฆษณาการเรียนภาษา
สเปนที่ประเทศเม็กซิโก 
- เขียนอีเมลเล่าประสบการณ์ชีวิตความเป็นอยู่และ
แผนที ่กำหนดไว ้ว ่าจะทำขณะท ี ่ เป ็นน ักเร ียน
แลกเปลี่ยนได้  

When are you travelling? 
- ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับกำหนดการ
เดินทางไปต่างประเทศ  
- พูดถามตอบเกี่ยวกับสถานการณ์ใน
สนามบิน 
- อภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เดินทางทางอากาศ 
- อ่านบทความโฆษณาการเรียน 
ภาษา และเข ียนอ ี เมล ์ เล ่าความ
เป็นอยู่และแผนที่กำหนดไว้ว่าจะทำ
ขณะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน  
-  Future with “ going to”  and 
“will” 

๑๐ ๘ 
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หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนนเก็บ 

๔ ต ๑.๑ ม. ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๕ 
ต ๒.๑ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 
ต ๒.๒ ม. ๓/๑, ๓/๒ 
ต ๓.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๒ ม. ๓/๑ 

- พูดถาม - ตอบเกี่ยวกับจำนวนปริมาณของอาหารที่
ซื้อจากซุปเปอร์มาเก็ตได ้
- ฟังและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้ออาหารและ
แผนการทำอาหารมื้อเย็น 
- อ่านและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการทำอาหารมื้อ
เย็นเลี้ยงแขกที่บ้าน 
- แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการเตรียมอาหารเลี้ยง
แขกท่ีบ้านได ้
- อ่านบทอ่านเกี่ยวกับสูตรการทำอาหารได้ 

What do I need to buy? 
- พูดถามตอบเกี่ยวกับจำนวนปริมาณ 
อาหาร a few, a little, a lot, much, 
many, enough 
- ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการซื้ออาหาร
และแผนการทำอาหารมื้อเย็น - อ่าน
บทอ่านเกีย่วกับการทำอาหาร  
 

๑๐ ๘ 

๕ ต ๑.๑ ม. ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม. ๓/๑, ๓/๔, ๓/๕ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๒ 
ต ๒.๑ ม. ๓/๑, ๓/๓ 
ต ๓.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๒ ม. ๓/๑ 

- อ่านและเข้าใจบทความเกี ่ยวกับประวัต ิความ
เป็นมาของสิ่งประดิษฐ์ 
- ฟังและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่บุคคล
ในบทสนทนากระทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
- พูดอภิปรายเกี ่ยวกับกิจกรรมที่ตนเองกระทำมา
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได ้
- อ่านและเข้าใจบทสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต
ของนักเรียนหลังเรียนจบระดับมัธยมศึกษา 
-. อ่านและเข้าใจบทความเก่ียวกับความอัศจรรย์แห่ง
ภาพยนตร์ 

Since when? 
- พูดถามตอบเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์  
- ฟังบทสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
มาตั้งแต่ในอดีต 
-  Present perfect tense versus 
Simple past tense 
- อ่านบทความเกี่ยวกับความอัศจรรย์ 
แห่งภาพยนตร์ 
- Questions with How Long 

๑๒ ๑๐ 

๖ ต ๑.๑ ม. ๓/๒, ๓/๓, ๓/๔ 
ต ๑.๒ ม. ๓/๔, ๓/๕ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๒ 
ต ๒.๑ ม. ๓/๑, ๓/๒, ๓/๓ 

- อ่านและเข้าใจข้อความบรรยายรูปภาพสถานที่ 
- สนทนาเปรียบเทียบสถานที่สำคัญได้ 
- ฟังและเข้าใจข่าวเกี่ยวกับเรื่องขยะและการนำขยะ
กลับมาใช้ใหม ่

Do You Know Where It Is? 
- ฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องขยะและการนำ
ขยะกลับมาใช้ใหม่  

๑๒ ๑๒ 
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หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียน หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 
เวลา

(ชั่วโมง) 
คะแนนเก็บ 

ต ๒.๒ ม. ๓/๑, ๓/๒ 
ต ๓.๑ ม. ๓/๑ 
ต ๔.๑ ม. ๓/๑ 

- พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองของนักเรียน
ที่มีต่อเมืองที่นักเรียนอาศัยอยู่ได้ 
- อ่านและเข้าใจบทสนทนาการแลกเปลี ่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องการอาศัยอยู่ในเขตชานเมือง 
- อ่านและเข้าใจบทความเก่ียวกับเมืองบาร์เซโลนา  
- พูดอภิปรายเกี่ยวกับความต้องการอาศัยอยู่ในเมือง 
บาร์เซโลนาได้ 

- พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มุมมองของนักเรียนที่มีต่อเมืองที่ 
อาศัยอยู่  
- อ่านโฆษณาเกี่ยวกับห้องเช่าหรือ 
บ้านเช่า  
- Comparative and superlative 
forms of adjectives, 
comparisons with “as….as” 

 คะแนนสอบกลางภาค  ๒๐ 
 คะแนนสอบปลายภาค  ๓๐ 
 คะแนนข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด ๒๐ %   
 รวมทั้งสิ้น ตลอดปี  ๑๐๐ 
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กำหนดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๒ 
จำนวนมาตรฐาน ๘ มาตรฐาน และจำนวนตัวช้ีวัด ๒๑ ตัวช้ีวัด ต่อปี 

หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่

นักเรียน 
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 

เวลา
(ชั่วโมง) 

คะแนนเก็บ 

๗ ต๑.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๓, ม.๓/๔  
ต๑.๒ ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
ต๒.๒ ม.๓/๒  
ต๔.๑ ม.๓/๑  
ต๔.๒ ม.๓/๒  
 

- สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับการบอกทิศทางได้ 
- อ่านตีความข้อมูลจากสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง 
แล้วถ่ายโอนโดยการเขียนบรรยายได้ 
- อ่านบทอ่านแล้วจับใจความสำคัญ และ
แสดงวามเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ 
-  แต ่งประโยคเง ื ่อนไข โดยใช ้ร ูปแบบ
ประโยค If-clause (Unreal Past) ได ้
-  เขียน แนะนำสถานที่สำคัญหรือสถานที่
ท่องเที่ยวได ้

Broaden your Experiences  
- ขอและให้ข้อมูลการเดินทาง  
- บรรยายสถานที ่Describing 
places  
- แสดงความคิดเห็น Giving 
opinions          
- เปรียบเทียบ Comparing  
-  อธ ิบายความเหม ือนและความ
แตกต่างระหว่างชีว ิตความเป็นอยู่
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ของไทย  

๑๐ ๘ 

๘ ต ๑.๑ ม.๓/๒, ม.๓/๓, ม.๓/๔ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑, ม.๓/๔, ม.๓/๕ 
ต ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ต ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒, ม.๓/๓ 
ต ๒.๒ ม.๓/๑  
ต ๓.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
ต ๔.๒ ม.๓/๑ 

- นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของกีฬาที่
ตนเองชื่นชอบในการแข่งขันโอลิมปิกได้ 
- นำเสนอเก่ียวกับดนตรีที่ชื่นชอบได้ 
- นำเสนอเปร ียบเท ียบข ้อม ูลเก ี ่ยวกับ
เทศกาลต่าง ๆของไทยและของเจ้าของ
ภาษาได้  
- สนทนาโต้ตอบเกี ่ยวกับการซื ้อตั ๋วชม
ภาพยนตร์ได้ 
 
 

Leisure and Entertainments 
-  ฟ ังประโยค ข ้อความเก ี ่ ยวกับ
กิจกรรมยามว่างและนันทนาการ  
- พูดบรรยายความรู้สึก ความคิดเห็น 
และประสบการณ์ของตนเองเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆในชีวิตประจำวันพร้อม
ทั้งให้เหตุผลประกอบ  
-  อ ่านจ ับใจความสำค ัญ จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ให้เหตุผลสนับสนุน   

๘ ๗ 
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หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่

นักเรียน 
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 

เวลา
(ชั่วโมง) 

คะแนนเก็บ 

 - เขียนบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมยาม
ว่างในชีวิตประจำวันของตนเอง  
- เข ้าร ่วมก ิจกรรมทางภาษาและ
วัฒนธรรม  

๙ ต ๑.๑ ม.๓/๓ 
ต ๑.๒ ม.๓/๑ 
ต ๑.๓ ม.๓/๑, ม.๓/๓ 
ต ๒.๑ ม.๓/๑, ม.๓/๒  
ต ๒.๒ ม.๓/๒ 
ต ๔.๑ ม.๓/๑ 
 

- พูดสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ
ต่าง ๆได ้
- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามสภาพ
อากาศต่าง ๆได้ 
- จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังได้ 
- เขียนคำบรรยายเกี่ยวกับเสื้อผ้าที่เหมาะ
กับกับสภาพอากาศต่าง ๆได้ 
- อ่านจับใจความสำคัญแล้วเขียนแสดง
ความคิดเห็นได ้
 
 
 

Today’s Weather       
- Asking and giving information 
about weather 
- Giving suggestions due to 
different kinds of weather and 
clothes 
- Identifying the signs in 
weather forecast     
- Comparing weather based on 
the weather and temperature 
 - Identifying the main idea and 
supporting details in reading 
passage 

๙ ๗ 

๑๐ ต๑.๑ ม๓/๑, ม๓/๓, ม๓/๔  
ต๑.๒ ม๓/๑, ม๓/๒, ม๓/๕  
ต๓.๑ ม๓/๑  
ต๔.๑ ม๓/๑  
 

- พูดสอบถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและให้
คำแนะนำเก่ียวกับวิธีการดูแลได้ 
- อ่านบทอ่านแล้วจับใจความสำคัญได้ 
- อ่านข้อความแล้วบอกรายละเอียด สรุป
ใจความสำคัญ ตีความ วิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นได ้

Stay Fit  
-Talking about illness and their 
symptoms 
-Making suggestion and giving 
advice 
- การอ่านฉลากยา  

๙ ๘ 
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หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่

นักเรียน 
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 

เวลา
(ชั่วโมง) 

คะแนนเก็บ 

- อ่านฉลากยาแล้วบอกรายละเอียด สรุป
ใจความสำคัญ ตีความ วิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นได ้
- อ่านฉลากอาหารแล้วบอกรายละเอียด 
สรุปใจความสำคัญ ตีความ วิเคราะห์ แสดง
ความคิดเห็นได ้

- โฆษณายา  
- คำแนะนำเกี ่ยวกับการออกกำลัง
กาย  
- อาหาร  
- สุขภาพ  

๑๑ ต ๑.๒ ม. ๓/๑, ม. ๓/๔ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๑, ม. ๓/๔ 
ต ๔.๑ ม. ๓/๑  
ต ๔.๑ ม. ๓/๑, ม. ๓/๒ 
 

- รายงานข้อมูลที่ได้ฟังจากคู่สนทนาได้ 
- ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ
อาชีพได้ 
- อ ่านประกาศร ับสม ัครงานแล ้วบอก
รายละเอียดได ้
-  กรอกแบบฟอร์มสมัครงานได้เหมาะสม
กับตำแหน่งงาน 
 
 
 

Living the Life 
- สนทนาและโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับ 
การศึกษาและอาชีพ 
- Direct and Indirect Speech  
- Simple Sentences 
-  Conjunction: and, but, or and 
so 
- Describing Career and jobs 
- Asking about favorite 
subject/Career 

- Giving Reason about 
subject/career      
- Reading and Writing classified      

๑๒ ๑๐ 

๑๒ ต ๑.๑ ม. ๓/๓,  ม. ¾ 
ต ๑.๒ ม.๓/๒,  ม. ¾, ม. ๓/๕ 
ต ๑.๓ ม. ๓/๑  

- อ่านบทอ่านแล้วจับใจความสำคัญและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื ่องที่อ่านได้
อย่างเหมาะสม 

Science and Technology for Life 
- ขอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี  

๑๒ ๑๐ 
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หน่วยที่ มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดและพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดแก่

นักเรียน 
หน่วยการเรียนรู้/เนื้อหา/กิจกรรม 

เวลา
(ชั่วโมง) 

คะแนนเก็บ 

ต ๒.๑ ม. ๓/๑  
ต ๒.๒ ม. ๓/๑  
ต ๓.๑ ม. ๓/๑  
ต ๔.๑ ม. ๓/๑  
ต ๔.๒ ม. ๓/๑  

- ฟังบทความแล้วสรุปใจความสำคัญ และ
นำเสนอได้ 
- พูดให้คำแนะนำ วิธีการแก้ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะได้ 
- อ่านบทความแล้วเขียนแสดงความคิดเห็น
ได ้

- Future Simple and Future 
Perfect 
- should, why don’t, had better 

 คะแนนสอบกลางภาค  ๒๐ 
 คะแนนสอบปลายภาค  ๒๔ 
 คะแนนข้อสอบกลาง/ส่วนกลางกำหนด ๒๐ %  ๖ 
 รวมทั้งสิ้น ตลอดปี  ๑๐๐ 
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ที่ปรึกษา 
1. นายมารุต   อุปนิสากร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
๒. นายณรงค์  โล่ห์คำ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 

คณะทำงาน 
1. นางวิหาญ  พละพร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธาน 
๒.นางฉวีวรรณ  มีสติ  ศึกษานิเทศก์              รองประธาน 
3. นางเกษมณี  ธิพรพันธ์   คร ู โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา             กรรมการ 
4. นางสาวธิดาพร  ภูสนิท    ครูผู้ช่วย  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา             กรรมการ 
5. นางไพวัลย์  สุพร    คร ู โรงเรียนบ้านหนองไผ่              กรรมการ 
6. นางณัฐนันท์  ทองนุช   คร ู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์              กรรมการ 
7. นางเยาวรัช  ปัญญาสาย    คร ู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์              กรรมการ 
8. นางธรรมพร  ศรีมุกดา    คร ู โรงเรียนบ้านเหล่าหมี              กรรมการ 
9. นางอภินันท์  อัญฤาชัย   คร ู โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง             กรรมการ 
10. นางอุดม ผิวขาว   คร ู โรงเรียนบ้านพรานอ้น             กรรมการ 
11. นายไพรุ้ง  นาโสก   คร ู โรงเรียนชุมชนนาโสก              กรรมการ 
12. นางสาวปิยะภรณ์ สุขรี   ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านหนองบง             กรรมการ 
13. นางนวกนก  โฉมลักษณ์ คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่             กรรมการ 
14. นางนภาพร  แสนโสม    คร ู โรงเรียนบ้านดงยาง 1                 กรรมการ 
15. นางวิไล  สุวรรณมาโจ   ครู  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร             กรรมการ 
16. นางบุปผาพร  สุวรรณไตรย์   คร ู โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ             กรรมการ 
17. นางรุ้งชีวา  วังโคตรแก้ว  คร ู โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล             กรรมการ 
18. นางประทุมวัลย์  ทองมนต์    คร ู โรงเรียนบ้านคำบง 1              กรรมการ 
19. นายมงคล  กิตติยศธาดา   คร ู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่             กรรมการ 
20. นางมาลา  ใจตรง    คร ู โรงเรียนบ้านนาสะโน              กรรมการ 
21. นางอวยพร  เบญมาตย์   ครู  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง             กรรมการ 
22. นางอารีรัตน์ มหาอุป   คร ู โรงเรียนบ้านหลุบปึ้ง              กรรมการ 
23. นายศิริศักดิ ์ สุวรรณไตรย์   คร ู โรงเรียนบ้านวังนอง                กรรมการ 
24. นางประทับใจ  อุปัญญ์   คร ู โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี              กรรมการ 
25. นางนฤมล  วงศ์แดง   คร ู โรงเรียนบ้านหนองเม็ก             กรรมการ 
26. นางสวาท  เชิดบุญเรือง  คร ู โรงเรียนบ้านแก้งนาง               กรรมการ 
27. นายชนะ  ก้านสันเทียะ   คร ู โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์                กรรมการ 
28. นายทวีชัย ดวงผุย    คร ู โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓              กรรมการ 
29. นายแสงสุวรรณ  นาฤทธิ ์  คร ู โรงเรียนห้วยตาเปอะ               กรรมการ 
30. นางยุพิน  ศรีอาด    คร ู โรงเรียนบ้านเหล่าหมี               กรรมการ 
31. นายคชานน  สุวรรณพันธ์  ครู  โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง“ราษฎร์สงเคราะห์”           กรรมการ 
32. นางชมัยพร  เสียงล้ำ   คร ู โรงเรียนบ้านหนองเอ่ียนดง“ราษฎร์สงเคราะห์”           กรรมการ 
33. นายละพิน  สมบูรณ์   คร ู โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1               กรรมการ 
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คณะทำงาน 
34. นางกิ่งแก้ว ภูทองเงิน  ศึกษานิเทศก์        กรรมการและเลขานุการ 
35. นางทองพูล  งามขำ   ศึกษานิเทศก์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

ผู้รวบรวม / เรียบเรียง 

1. นางฉวีวรรณ  มีสติ  ผู้รวบรวม/เรียบเรียง กำหนดการสอน 
๒. นางก่ิงแก้ว ภูทองเงิน  ผู้รวบรวม/เรียบเรียง /รูปเล่ม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
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กลุ่มงานวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษามกุดาหาร 

 
 


