
 

 

แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ และ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 

ปการศึกษา 2565 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนบานวังสารภี 
 

เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานขามแมน้ำแคว 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

 



 

คำนำ 
 

แผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2565 เลมนี้ จัดทำ

ข้ึน โดยใชรูปแบบการวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติ ทุกระดับชั้นท่ีโรงเรียนไดดำเนินการจัดสอบ  ท้ังในระดับชั้น

เรียนและระดับชาติ ไดแก 1) การประเมินความสามารถดานการอานของผู เรียน (Reading Test : RT) ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 2) การประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และ 3) การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ และจัดทำ

ฐานขอมูลเพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน สำหรับปการศึกษา 2565 และเปนไปตามนโยบายเรงดวน ของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

โดยมุงหวังจะใหทุกสวนท่ีเก่ียวของไดตระหนักและเห็นความสำคัญของการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหบรรลุ

ตามเปาหมายของหลักสูตร  และเปนการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหสามารถอยูในสังคมได                 อยางเทา

เทียมและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตอไป 

 

 

 

                      โรงเรียนบานวังสารภ ี

28 มิถุนายน 2565 
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สารบัญ 

เรื่อง                                  หนา 

 

คำนำ 

1.  สภาพปจจุบันของโรงเรียน         1 

2.  วัตถุประสงค           6 

3.  เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ         6 

4.  ขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา        7 

     4.1  การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   7 

     4.2  การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3     9 

     4.3  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  10 

5.  สภาพปญหาท่ีพบและแนวทางแกไข               12       

     5.1  การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   12 

     5.2  การประเมินคุณภาพผูเรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3     15 

     5.3  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  23 

6.  สรุป งาน/โครงการท่ีโรงเรียนจะจัดทำแผนการแกปญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษา    37 

         

ภาคผนวก           39 

     คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    40 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี  หนา 

3.1 คาเฉลี่ยรอยละของผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  

  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564  

 

3.2 แสดงจำนวนรอยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ  
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สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี    หนา 
  

3.1 คาเฉลี่ยรอยละ ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

 

3.2 คาเฉลี่ยรอยละ ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 กับปการศึกษา 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2565 

 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพผูเรียน ประจำปการศึกษา 2565 เพ่ือจัดทำแผนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสภาพปญหาระดับโรงเรียน 

จุดแข็ง 

 1. บุคลากรมีความขยันและตั้งใจในการทำงาน มีความพรอมท่ีจะแกไขพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 2. ครูผูสอนจบในระดับปริญญาตรีทุกคน และมีครูบางสวนจบการศึกษาในระดับปริญญาโท                

มีวุฒิการศึกษา/วิชาเอกตรงกับวิชาท่ีสอน และตรงกับความถนัด 

 3. มีหนวยงานของทางราชการและเอกชนรวมไปถึงชุมชน พรอมใหการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

 4. โรงเรียนในกลุมและโรงเรียนใกลเคียง มีความเขมแข็ง มีความเปนปกแผน มีความสามัคคี ยินดีให

ความรวมมือ และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 จุดออน 

 1. ขาดการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศและการมอบหมายงานในความรับผิดชอบจนทำใหเกิดปญหา

ขอมูลสูญหาย 

 2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดไว รวมไปถึงมีผลการสอบในระดับชาติ 

(NT, O-NET) ต่ำกวาระดับประเทศในบางรายวิชา 

 3. ขาดการดำเนินการเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเปนระบบและตอเนื่อง      

จึงทำใหการปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนยังทำไดไมสอดคลองกับสภาพปญหา 

 4. ครูผูสอนไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี และผูเรียนก็ไมไดรับการพัฒนาอยาง           

เต็มศักยภาพ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 โอกาสการพัฒนา 

 1. โรงเรียนใหการสนับสนุนและจัดใหมีการวิเคราะหปญหารวมกัน เพ่ือหาจุดพัฒนาและใหบุคลากร

ภายในโรงเรียนรับรูรวมกัน 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียนในกลุมเครือขายและชุมชนมีความพรอมในการใหการ

สนับสนุน 

 3. โรงเรียนเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและพัฒนาบุคลากรท่ีจัดโดยหนวยงาน

ตนสังกัดและหนวยงานอ่ืนเพ่ือใหทราบแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 
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 อุปสรรค 

 1. ผูปกครองมีฐานะยากจนมีความจำเปนตองประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดใหกับครอบครัวจึงสงผลให

ไมมีเวลาดูแลบุตรหลานอยางใกลชิด 

 2. ผูปกครองจบการศึกษาในระดับชั้น ท่ีไมสูงมากจึงมีความรูไม เพียงพอในการใหคำแนะนำ                    

กับบุตรหลาน 

 3. ผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูแตกตางกันมากจึงทำใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของผูเรียนทำไดคอนขางยาก 

 4. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สงผลใหการดำเนินงานของโรงเรียนและ

การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว 
 

1. สภาพปจจุบันของโรงเรียน 

     1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรยีนบานวังสารภี   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  สำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีตั้ง  -   เลขท่ี  -  หมู  4  ตำบล ปากแพรก  อำเภอ เมืองกาญจนบุรี  

จังหวัด กาญจนบุรี  โทรศัพท  -    E-mail   :   Wangsaraphi@ hotmail.com     

1.2  เปดสอนตั้งแตระดับ  ชัน้อนบุาลปท่ี 2   ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

1.3  มีเขตพ้ืนท่ีบริการ   5  หมูบาน   ไดแก    

 หมูท่ี  4  บานวังสารภ ี  ตำบลปากแพรก     อำเภอ เมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุร ี

หมูท่ี  7  บานเขาเม็ง   ตำบลปากแพรก     อำเภอ เมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุร ี

หมูท่ี  8  บานหวยนำ้ใส  ตำบลปากแพรก     อำเภอ เมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุร ี

หมูท่ี  9  บานเขาตอง  ตำบลปากแพรก     อำเภอ เมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุร ี

หมูท่ี  13 บานเขาเม็งพัฒนา ตำบลปากแพรก     อำเภอ เมืองกาญจนบุรี    จังหวัดกาญจนบุร ี

โรงเรียนบานวังสารภี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ตั้งอยูริมถนนสาย กาญจนบุรี – อูทอง ในเขตหมูบาน หมูท่ี 4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบรุี 71000 

ผูบริหารสถานศึกษาชื่อ นายยงยุทธ  ไกรบำรุง  วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขา การบริหารการศึกษา 

 มีขาราชการครู จำนวน 9 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจาง จำนวน 2 คน วิทยากร

ภายนอก จำนวน 2 คน และเจาหนาท่ีธุรการ จำนวน 1 คน 

 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท้ังสิ้น จำนวน 176 คน 

มีเขตพ้ืนท่ีบริการ  5  หมูบาน  ไดแก หมู 4 , หมู 7 , หมู 8 , หมู 9 , หมู 13 สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง 

.../ท่ัวถึง 
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ท่ัวถึง คลอบคลุมในกลุมอายุ 4-15 ป อยางมีคุณภาพ ผูปกครองนักเรียนสวนใหญ มีฐานะยากจน ประกอบ

อาชีพรับจางท่ัวไป สถานะทางครอบครัวเกินก่ึงหนึ่งแยกทางกันและนักเรียนอาศัยอยูกับ ปู ยา ตา ยายหรือ

ญาติ จึงทำใหนักเรียนประสบปญหาในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามระบบงานประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็น        

ท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดรับงบประมาณปรับปรุงทาสีอาคารเรียนใหม จำนวนเงิน 235,000 บาท 

และโรงเรียนไดปรับปรุงหองประชุมใหม โดยการติดเครื่องปรับอากาศเพ่ือใชในการประชุมของคณะครู 

นักเรียน  

ปการศึกษา 2558  โรงเรียนไดทำการปรับปรุงโดยปูกระเบื้องหองน้ำ ทุกหอง  โรงอาหาร และหองเรียน  ทุกหอง  

 

ขอมูลนักเรียน 

ปจจุบันโรงเรียนบานวังสารภี  เปดทำการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2  ถึง ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  มี

นักเรียนท้ังสิ้น  177  คน   ชาย   83   คน  และ หญิง   94  คน  
 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นอนุบาล 2 12 12 24 

ชั้นอนุบาล 3 10 10 20 

รวม 22 22 44 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 12 10 22 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  2 9 12 21 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี   3 6 14 20 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี   4 12 9 21 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  5 11 8 19 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 11 19 30 

รวม 61 72 133 

รวมท้ังส้ิน 83 94 177 
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ขอมูลบุคลากรในโรงเรียน 

 1) ครูประจำการ 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

1 นายยงยุทธ    ไกรบำรุง 52 24 ผอ.ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา บริหาร/วชิาทักษะชีวิต 

2 นางสภุา  กลวัผิด 60 37 ครู คศ. ๓ กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ป.  4 - 6 

3 นางสาวธีริศรา  วเิศษวงษา 51 23 ครู คศ. 3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ  ป. 4 - 6 

4 นางโชติรส   อยูสุข 49 25 ครู คศ. 3 คบ. คหกรรม อนุบาล  3 

5 นางสาวธดิารัตน เพิกเฉย 41 16 ครู คศ. 3 ศษ.ม. 
นวัตกรรมหลักสูตร 

และการจัดการเรียนรู 

วิทยาศาสตร ป.4-6  

 

6 นายธนวิทย  ทองกวาว 27 4 คร ู คบ. คอมพิวเตอร คณติศาสตร ป.5-6 

7 น.ส.วิชุดา  เครืออยู 29 4 ครู คบ. ศิลปะ ภาษาไทย ป.2 –ศิลปะ ป.1-6 

8 น.ส.วิภาวี  รวมชาต ิ 40 3 ครูผูชวย คบ. ปฐมวยั อนุบาล  2 

9 น.ส.สุภัทรา คชรัตน 29 2 ครูผูชวย วท.บ. ฟสิกส ภาษาไทย ป.3คณิตศาสตร ป.3-4 

10 นายชานนท   แสงแกว 32 8 พนักงานราชการ คบ. ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลฯ ป.1-6 
 

1)  จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก             4           คน           คิดเปนรอยละ        44.44 

2.)  จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด         5           คน          คิดเปนรอยละ         55.56 

2.) ครูอัตราจาง / อ่ืน  ๆ( ปฏิบัตหินาท่ีการสอน ) 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ช้ัน 

1. น.ส.ศรัญญา  หม่ืนสกดด ี 33 7 ครูอัตราจาง ศษ.ม. คอมพิวเตอร สังคมศึกษา ป.1-6 

 

2. 
น.ส.นนัทนา  ครุฑสวุรรณ 43 10 วิทยากร

ภายนอก 

บธ.บ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ ป.1-3 

3. 
น.ส.กนกวรรณ  เซียงฉิน 24 1 เดือน วิทยากร

ภายนอก 

คบ. วิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

คณิตศาสตร ป.2 

วิทยาศาสตร ป.1-3 

 

3.) ขาราชการ / พนักงานราชการ /ลูกจาง อ่ืน  ๆ( สนับสนนุการสอน ) 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 

ตำแหนง/

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชา เอก ปฎิบัติหนาท่ี 

1 นายณัฐกาญจน   ศรจีันทร 29 5 ธุรการ วท.บ. เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ธุรการโรงเรียน 
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4) คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ – สกุล องคประกอบ (ขอ 5) หมายเหต ุ

1 นายจรนัย         ยิง่ภิญโญ ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

2 นายชูศักดิ์            สุนทรธรรม ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

3 พระครูวินัยธรถวิล    ถาวรธมโม ผูแทนพระภิกษุสงฆ กรรมการ 

4 นางสาวธีริศรา      วิเศษวงษา ผูแทนคร ู กรรมการ 

5 นายบังเอิญ           เรียบรอย ผูแทนศิษยเกา กรรมการ 

6 นางณพมน            หรนิสวัสด์ิ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

7 นายสมพร             วิษณุวงษ ผูแทนองคกรชุมชน กรรมการ 

8 นางสาวกรรณิการ  ดาบทอง ผูแทนผูปกครอง กรรมการ 

9 นายยงยุทธ           ไกรบำรงุ ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภ ี กรรมการและเลขานุการ 
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ขอมูลอาคารสถานท่ี 

     แผนผังแสดงอาคารสถานท่ีและบริเวณ 

ดานหลังโรงเรียนบานวังสารภ ี

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

      

     

ดานหนาโรงเรียนบานวังสารภ ี

 

 

2.  วัตถุประสงค 

 2.1  เพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 

 2.2  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

    

3. เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ 

          1. นักเรียนมีความรู และทักษะตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 

2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียน ป.3 (NT) อยูในระดับดีข้ึนไป 

4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีผลการทดสอบการอานออกเขียนไดในระดับดีข้ึนไป 

5. ผูบริหารและครูพัฒนาตนเองไปสูครูมืออาชีพ 

 
อาคาร ป1ก พิเศษ 

 

โรงอาหาร 

 
สนามฟุตบอล 

ประตู 1 

หองน้ำ 

 

ห้องน้ำครู 

 

ประตู  

 

 

 

 
 
 

ศาลา

อเนกประสงค 

เรือน

พยาบาล 

 

หองสมุด 

ประตู 2 

 
อาคาร ป1ก พิเศษ 

หองน้ำ 

 
หองน้ำ 

 
สถานท่ี          

ประกอบอาหาร 

แปลง
เกษตร 

   สหกรณ์ 
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4.  ขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

    4.1 ผลการประเมิน ระดับช้ันเรียน 

         ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 

 

กลุมสาระการเรียนรู 

จำนวน

นักเรียน 

 

จำนวนนักเรียนท่ีไดรับผลการเรียน(คน) 
นักเรียนท่ีได 

3 ขึ้นไป 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 จำนวน รอยละ 

ภาษาไทย 177 4 4 7 28 17 22 18 38 78 44.07 

คณิตศาสตร 177 5 18 14 10 17 22 20 32 74 41.81 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 177 3 3 7 19 21 27 26 32 85 48.02 

สังคมศึกษา ฯ 177 5 3 10 25 39 10 17 29 56 31.64 

สุขศึกษาและพลศึกษา 177 4 3 3 2 4 12 24 86 122 68.93 

ศิลปะ 177 3 2 3 8 13 30 24 55 109 61.58 

การงานอาชีพ 177 4 1 4 10 15 17 23 64 104 58.76 

ภาษาอังกฤษ 177 5 13 14 18 27 21 17 23 61 34.46 

รวม  1416 33 47 62 120 153 161 169 359 689 48.66 

             รอยละ 2.33 3.32 4.38 8.47 10.81 11.37 11.94 25.35 - - 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาพรวมในระดับชั้นเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1-6 ปการศึกษา 2564 ของนักเรียนท่ีไดรับผลการประเมินระดับ 3 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

48.66 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษารองลงมา คือ กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะและกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ คะแนนเฉลี่ยรอยละ 68.93, 61.58 และ 58.76 ตามลำดับ 

 

    4.2 ผลการทดสอบระดับชาต ิ

        4.2.1 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  

                ปการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยรอยละของผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน 

   ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564 
 

สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ผลตาง 
 S.D.  S.D. 

การอานออกเสียง 56.52 14.10 69.95 13.98 -13.43 

การอานรูเรื่อง 60.84 6.90 72.79 9.43 -11.95 

รวม 2 ดาน 58.63 20.03 71.38 21.43 -12.75 
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จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ปการศึกษา 2564 ในภาพรวมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 12.75 (  = 71.38, 

S.D. = 21.43) คาเฉลี่ยรอยละสูงสุด คือ ผลการประเมินสมรรถนะการอานออกเสียง (  = 56.52, 

S.D. = 14.10) และสมรรถนะการอานรูเรื่อง (  = 60.84, S.D. = 6.90) ตามลำดับ 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

       ปการศึกษา 2564  ของระดบัโรงเรียน กับระดับประเทศ 
 

 

จากแผนภูมิแทงแสดงการเปรียบเทียบคะแนน RT เฉลี่ยตามรายดานของปการศึกษา 2564 พบวา 

ผลรวมท้ัง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 12.75 แตมีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 สมรรถนะดาน

การอานออกเสียง มีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 13.43 แตมีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 สมรรถนะดาน

การอานรูเรื่องมีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 11.95 แตมีคาเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 
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4.2.2  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2564 

ตารางท่ี 3   แสดงคาเฉลี่ยรอยละของผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

                ปการศึกษา 2564 
 

ความสามารถ 
ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ผลตาง 
 S.D.  S.D. 

ดานคณิตศาสตร 29.15 12.32 49.44 21.41 -20.29 

ดานภาษาไทย 42.57 13.59 56.14 20.17 -13.57 

รวม 2 ดาน 35.86 20.17 52.80 38.60 -16.94 
 

 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 ใน

ภาพรวมของโรงเรียนมีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 16.94 (  = 35.86, S.D. = 20.17) คาเฉลี่ย 

รอยละสูงสุด คือ ผลการประเมินดานภาษาไทย (  = 42.57, S.D. = 13.59) และดานคณิตศาสตร  

(  = 29.15, S.D. = 12.32) ตามลำดับ 

 

แผนภูมิท่ี 2  เปรยีบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

      ปการศึกษา 2564 ของระดับโรงเรียน กับระดับประเทศ 
 

 
 

 

จากแผนภูมิแทงแสดงการเปรยีบเทียบคะแนน NT เฉลี่ยตามรายดานของปการศึกษา 2564 พบวา 

ผลรวมท้ัง 2 ดาน มีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 16.94 และมีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 ดาน 

.../ภาษาไทย 
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ภาษาไทย มีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 6.87 และมีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 ดาน

คณิตศาสตรมีคาเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ รอยละ 26.99 และมีคาเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50  

 

         4.2.3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

    ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)       

       ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียน และ ระดบัประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.74 41.85 50.38 

ภาษาอังกฤษ 34.73 40.33 39.22 

คณิตศาสตร 34.84 38.42 36.83 

วิทยาศาสตรฯ 33.25 32.26 34.31 

รวมเฉล่ีย 37.89 38.22 40.19 

จากตารางท่ี 13 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 

6 ปการศึกษา 2564  ของโรงเรียน กับผลการทดสอบของระดับโรงเรียนและระดับประเทศ สรุปไดวา 

1) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียน 

พบวา จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ย รอยละนอยกวา ระดับประเทศ  คือ สาระการเรียนรู

ภาษาไทยและวิทยาศาสตร และมีกลุมสาระการเรียนรูท่ีสูงกวาระดับประเทศ จำนวน 2 กลุมสาระการเรียนรู 

คือ สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร 

2) คะแนนเฉลี่ยรวม ทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-NET) 

โรงเรียน ของชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  มีคะแนนเฉลี่ยรอยละนอยกวาระดับประเทศ  
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แผนภูมิท่ี 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET)  

     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียน กับ ระดับประเทศ 

 

 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 กับ ปการศึกษา 2563 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉล่ียรอยละ 

ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2563 พัฒนาการ 

ภาษาไทย 41.85 51.04 -9.19 

ภาษาอังกฤษ 40.33 43.57 -3.24 

คณิตศาสตร 38.42 27.20 +11.22 

วิทยาศาสตร 32.26 36.68 -4.42 

รวมเฉล่ีย 38.22 39.62 -1.40 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2564 

กับปการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สรุปไดวา 

1. ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียน  

.../ในปการ 
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ในปการศึกษา 2564 พบวา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาปการศึกษา 2563 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยรอยละนอยกวา  ปการศึกษา 2563  

2. คะแนนเฉลี่ยรอยละรวม ทุกกลุมสาระการเรียนรู ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) พบวา ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยรอยละรวมนอยกวาปการศึกษา 2563 

 

แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

     ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียน ปการศึกษา 2564 กับปการศึกษา 2563 

 
 

5.  สภาพปญหาท่ีพบและแนวทางแกไข   

      5.1  การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

5.1.1 ผลการวิเคราะหระดับโรงเรียน พบวา สมรรถนะดานการอานออกเสียงขอความ  การอานรู

เรื่องขอความ ท่ียังเปนปญหา ไดแก เด็กชายธนายุส มีนอย.เด็กชายสิรภัทร  ศรีสังวรณ เด็กชายปญญา-   

เด็กชายวรพล  พรรุจะรสกุล เด็กชายฐาพร  มีเย็น เด็กชายศักดิ์ดาพร  มีเย็น  เด็กหญิงชลลดา  ลี้ไพรเพชร 

เด็กหญิงกาญจนพิชชา ภูทอง  เด็กหญิงรัตน - สาเหตุของปญหา คือ 
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สมรรถนะดาน 

การอานออกเสียงคำ/ 

การอานรูเรื่องท่ีเปนปญหา 

 

สาเหต ุ

 

แนวทางแกไข 

การอานออกเสียง 1.อานไมออก ยังจำหลักเกณฑในการสะกด

คำตางๆไมได 

2.อานคำผิด ดังนี้  

-คำท่ีเปนอักษรนำอานผิด  

-คำพองรูป 

-อานคำหรือขอความท่ีมีเครื่องหมาย

ประกอบเชน กรุงเทพฯ 

-อานแยกคำหรือแบงวรรคตอนผิด 

3.อานออกเสียงผิด 

-อานตูตัว 

-อานออกเสียงคำท่ีใช ร. เปน ล. 

-ออกเสียงคำควบกล้ำผิด 

-ออกเสียงคำผิดตามลักษณะของภาษาถ่ิน 

-อานลากเสียง ยานคาง 

4.อานชา 

1.ฝกจำหลักเกณฑในการ

สะกดคำตางๆใหชัด

สม่ำเสมอ 

2.ฝกจดจำคำชนิดตางๆให

ชัดเจน 

3.ฝกอานออกเสียงให

ชัดเจน ถูกตอง และ

คลองแคลว 

การอานรูเรื่อง 1.ไมรูเรื่องท่ีอาน และจับ 

ใจความสำคัญของเรื่องไมได ทำใหการอาน

ไมมีความหมาย และไมมีประโยชนเพราะ

ไมไดรูเรื่องหรือไดสาระความรูจากเรื่องท่ี

อาน 

2.ไมเห็นประโยชนของการอาน  เด็กบางคน

ไมชอบอานหนังสือเวลาท่ีถูกใหอานจะได

อาน แตในเวลาวางไมชอบอานหนังสือ 

หรือไมชอบอานหนังสือในหองสมุดทำใหมี     

ความรูไมกวางขวางและไมพัฒนาทักษะการ

อาน 

3.ไมมีสมาธใินการอาน 

1.ฝกอานทุกๆวันใหเกิดเปน

นิสัย 

2.ฝกพูดเปนประโยคท่ีมี

ความหมายทุกๆวัน 

3.ฝกสมาธิทุกวันกอนเรียน 
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5.1.2 ผลการวิเคราะหระดับหองเรียน นักเรียนรายบุคคล 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 พบวา สมรรถนะดานการอานรูเรื่อง ท่ีเปนปญหามากท่ีสุด 

ไดแก การอานขอความ การอานประโยค  สาเหตุของปญหา คือ 
 

ช่ือ-สกุล/คะแนน ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

การอานรูเรื่อง (การอานขอความ) 

ระดับปรับปรุง 

1. ด.ช.วรพล พรรุจธรสกุล 

2.ด.ญ.กาญจนพิชชา ภูทอง 

ระดับพอใช 

1. ด.ช.ชนายุส มีนอย 

2. ด.ช.สิรภัทร ศรีสังวรณ 

3. ด.ช.ปญญา - 

4. ด.ช.สิทธิ์ฐาพร มีเย็น 

5. ด.ช.ศักดิ์ดาพร มีเย็น 

6.ด.ญ.ชลลดา ลี้ไพเพชร 

7.ด.ญ.กาณจนพิชชา ภูทอง 

 

1. การอานรูเรื่อง 

- การอานขอความ 

- การอานประโยค 

1.ไมรูเรื่องท่ีอาน และจับ 

ใจความสำคัญของเรื่องไมได ทำให

การอานไมมีความหมาย และไมมี

ประโยชนเพราะไมไดรูเรื่องหรือได

สาระความรูจากเรื่องท่ีอาน 

2.ไมเห็นประโยชนของการอาน  

เด็กบางคนไมชอบอานหนังสือเวลา

ท่ีถูกใหอานจะไดอาน แตในเวลา

วางไมชอบอานหนังสือ หรือไมชอบ

อานหนังสือในหองสมุดทำใหมี     

ความรูไมกวางขวางและไมพัฒนา

ทักษะการอาน 

3.ไมมีสมาธิในการอาน 

1.ฝกอานทุกๆวันให

เกิดเปนนิสัย 

2.ฝกพูดเปนประโยคท่ี

มีความหมายทุกๆวัน 

3.ฝกสมาธิทุกวันกอน

เรียน 

ช่ือ-สกุล/คะแนน ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

การอานรูเรื่อง (การอานประโยค) 

ระดับปรับปรุง 

1. ด.ญ.อภิญญา ดอนวัดไพร 

2. ด.ญ.ปใหม  หงเจริญ 

3. ด.ช.สิทธิทัศน  ศรีสุข 

4. ด.ช.ปญญา   

5. ด.ช.คารม 

6. ด.ช.สิทธิ์ฐาพร  มีเย็น 

7. ด.ญ.กัญวรา  มีสุข 

8. ด.ช.ชนายุส  มีนอย 

9. ด.ช. สิรภัทร  ศรีสังวรณ 

10.ด.ญ.ชลลดา  ลี้ไพเพชร 

11.ด.ช.วรพล  พรรุจะรสกุล 

12.ด.ช.ศักดิ์ดาพร  มีเย็น 

13.ด.ช.สุดแดน  หงษเจริญ 

1.การอานรูเรื่อง 

- การอานขอความ 

- การอานประโยค 

1.อานไมออก 

2.อานคำผิด 

3.อานออกเสียงผิด 

4.อานชา 

5.จับใจความสำคัญของเรื่องไมได 

6.อานท้ิงคำบางคำ 

7.ไมเห็นประโยชนของการอาน 

1.ฝกอานทุกๆวันให

เกิดเปนนิสัย 

2.ฝกพูดเปนประโยคท่ี

มีความหมายทุกๆวัน 

3.ฝกสมาธิทุกวันกอน

เรียน 

4.ยกตัวอยางผูประสบ

ความสำเร็จในชีวิตจาก

การเรียนเพ่ือเปน

แรงจูงใจแกผูเรียน  

5.ใช D2P Model วาง

แผลและประเมินการ

ปฏิบัติงานในกิจกรรม

การเรียนการสอน 
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ช่ือ-สกุล/คะแนน ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

ระดับพอใช 

1.ด.ญ.รัตน   

2.ด.ช.พัชร   

3.ด.ช.วันชนะ 

   

    

   5.2 การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   

               5.2.1 ผลการวิเคราะหระดับโรงเรียน  พบวา กลุมสาระการเรียนรู/มาตรฐานท่ียังเปนปญหา       

ไดแกมาตรฐาน ท 2.1 ใชกระบวนการเขียน เขียนการสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราวใน

รูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหามากท่ีสุด ไดแก ท 2.1 ป.3/4 เนื่องจากคะแนนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว สาเหตุ

ของปญหา คือ การสะกดคำและภาษาพูด ภาษาเขียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรู/

ตัวชี้วัด ท่ียังเปนปญหา ไดแก มาตรฐาน ค1.1 ป.3/4,ป.3/9  มาตรฐาน ค2.1 ป.3/6,ป.3/10 และมาตรฐาน 

 ค1.2 ป.3/1 สาเหตุของปญหา คือ 

 ช่ือ-สกุล ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

1.เด็กชายศุทธิกร  โชติจรรยธร 

2.เด็กชายนฤดม   บุญคุม 

3.เด็กชายอดิศักดิ์    สาธุภาค 

4.เด็กหญิงชลธิชา  ลี้ไพเพชร 

5.เด็กชายภูมิพัฒน ชิตประสงค 

6.เด็กชายณัฐฤเกา  ธรรมสิทธิ์ 

7.เด็กหญิงลักษณาทิพย   - 

 

 

ตัวชี้วัด ท 2.1  

ป.3/4 เขียน

จดหมายลาครู 

 

1.นักเรียนจดจำ

ตำแหนงการใสชื่อ

บุคคลในจดหมาย

ผดิพลาด 

2.นักเรียนเขียน

คำศัพทไดไม

ถูกตอง ใชภาษา

พูดในการเขียน

จดหมาย 

1.ครูใหนักเรียนฝกเขียนจดหมาย

หลากหลายรูปแบบเพ่ือใหนักเรียน

สังเกตขอแตกตางของตำแหนงของ

บุคคลในจดหมาย โดยครูอธิบาย

เพ่ิมเติมอยางละเอียด 

2.ครูชี้แจงใหนักเรียนเห็นไดอยาง

เดนชัดระหวางขอแตกตางของภาษา

พูดและภาษาเขียน โดยการทำ

กิจกรรมในหองเรียน พรอมโยงไปสู

สถานการณในชีวิตประจำวันเพ่ือให

เขาใจไดงายข้ึน 
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 ช่ือ-สกุล ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

 1.เด็กชายศุทธิกร โชติจรรยธร 

 2.เด็กชายนฤดม   บุญคุม 

 3.เด็กชายประสิทธิ์   สามชม 

 4.เด็กชายอดิศักดิ์    สาธุภาค 

 5.เด็กหญิงขวัญฤทัย    มีเย็น 

 6.เด็กหญิงชลธิชา  ลี้ไพเพชร 

 7.เด็กชายภูมิพัฒน ชิตประสงค 

8.เด็กชายณัฐฤเกา  ธรรมสิทธิ์ 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.

3/1 เขียนสะกด

คำและบอก

ความหมายของ

คำ 

1.นักเรียนบางสวน

มีปญหาเรื่อง   

การสะกด ไม

สามารถอาน

คำศัพทท่ีไมตรง

ตามมาตรา

ตัวสะกดได ซ่ึง

สาเหตุหลักๆ มา

จากนักเรียนไม

สามารถแยกเสียง

พยัญชนะและสระ

ได คำศัพทท่ีทราบ

นั้นเกิดจากการ

ทองจำ เม่ือเจอ

คำศัพทท่ีแปลก

ใหมจึงไมสามารถ

อานไดอยาง

ถูกตอง 

2.เนื่องจาก

นักเรียนไมสามารถ

อานไดในบางคำ 

จึงสงผลใหไม

สามารถจับ

ใจความสำคัญได 

1.ใหนักเรียนฝกอานซ่ึงจะเริ่มจาก

การแยกเสียงพยัญชนะ สระทีละ

เสียง แลวคอยมาเริ่มผสมคำและ

ออกเสียงควบกล้ำ 

2.ครูควรใหนักเรียนไดเลนเกมหรือ

กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับคำศัพทบอย 

ๆ เพ่ือใหนักเรียนสามารถจดจำ

คำศัพทเหลานั้นไดดียิ่งข้ึน 

3.ครูควรใหมีการเขียนคำศัพทตาม

คำบอกเปนประจำเพ่ือใหนักเรียนได

มีการฝกฝนและจดจำคำศัพทไดดี

ยิ่งข้ึน 

1.เด็กชายศุทธิกร  โชติจรรยธร 

2.เด็กชายอดิศักดิ์    สาธุภาค 

3.เด็กชายณัฐฤเกา  ธรรมสิทธิ์ 

ตัวชี้วัด ท 4.1 ป.

3/5 แตงคำคลอง

จองและคำขวัญ 

 

นักเรียนบางสวนไม

สามารถแตงคำ

ขวญัและคำคลอง

ไดเนื่องจากไม

สามารถแยกไดวา 

1.ครูควรใหนักเรียนทำกิจกรรมจับคู

คำคลองจองและเชื่อมโยงกับ

สถานการณในชีวิตจริงเพ่ือใหเขาใจ

เนื้อหาไดงายข้ึน พรอมอธิบายอยาง

ละเอียด 

2.ใช D2P Model วางแผนการทำ 
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 ช่ือ-สกุล ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

  ตัวไดเปนตัวสะกด กิจกรรมและประเมินการปฏิบัติงาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในวิชาภาษาไทย 

3.ครูควรจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักเรียนใหสม่ำเสมอกับสิ่งท่ีเปน

ปญหาในเรื่องการแตงคำคลองจอง 

4.ครูขาดประสบการณและการ

พัฒนาการสอนในวิชาภาษาไทย 

 

กลุมสาระการเรียนรู/มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัดท่ีเปนปญหา 
สาเหต ุ แนวทางแกไข 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

มาตรฐาน ค1.1 ป.3/4 

การเปรียบเทียบเศษสวนท่ีตัวเศษ

เทากัน 

โดยท่ีตัวเศษนอยกวาหรือเทากับตัว

สวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง เศษสวนมีจำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนไมสอดคลองกับการ

พัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำแบบฝกหัด 

เรื่อง เศษสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียนการสอน  

เรื่อง เศษสวนและการเปรียบเทียบ 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนใหตรงกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการใหการบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและชิ้นงาน เรื่อง 

เศษสวน 

5. ดำเนินการตามกิจกรรมการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินท่ีมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด เชน การทดสอบ  

การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน 

เปนตน มีการกำหนดเกณฑในการ

ประเมิน โดยสรางเกณฑการประเมินให

สอดคลองกับเทคนิค เครื่องมือ และ

ภาระงาน ท่ีใชในการประเมิน 
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มาตรฐาน ค1.1 ป.3/9 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 

2 ข้ันตอน ของจำนวนนับไมเกิน 

100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ค2.1 ป.3/6 

แสดงวิธีการหาคำตอบโจทยปญหา 

เก่ียวกับความยาวท่ีมีหนวยเปน 

เซนติเมตรและมิลลิเมตร 

เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและ

เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่องโจทยปญหามีจำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนไมสอดคลองกับการ

พัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำแบบฝกหัด 

เรื่อง โจทยปญหา 2 ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง โจทยปญหาการวัดความยาว 

มีจำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนไมสอดคลองกับการ

พัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำแบบฝกหัด 

เรื่องโจทยปญหาเก่ียวกับความ

ยาว 

 

 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง โจทยปญหา 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนใหตรงกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการใหการบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและชิ้นงาน 

เรื่อง โจทยปญหา 2 ข้ันตอน 

5. ดำเนินการตามกิจกรรมการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินท่ีมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด เชน การทดสอบ  

การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน 

เปนตน มีการกำหนดเกณฑในการ

ประเมิน โดยสรางเกณฑการประเมินให

สอดคลองกับเทคนิค เครื่องมือ และ

ภาระงาน ท่ีใชในการประเมิน 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง การวัดและเปรียบเทียบ 

ความยาว 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนใหตรงกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการใหการบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและชิ้นงาน 

เรื่อง ความยาว 

5. ดำเนินการตามกิจกรรมการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินท่ีมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
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มาตรฐาน ค2.1 ป.3/10 

แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยปญหา 

เก่ียวกับน้ำหนักท่ีมีหนวยเปน

กิโลกรัม 

กับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ค1.2 ป.3/1 

ระบุจำนวนท่ีหายไปในแบบรูปของ

จำนวน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงทีละเทาๆ กัน 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง เศษสวนมีจำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนไมสอดคลองกับการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำแบบฝกหัด 

เรื่อง เศษสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง แบบรูปมีจำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนไมสอดคลองกับการ

พัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

การเรียนรูและตัวชี้วัด เชน การทดสอบ  

การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน 

เปนตน มีการกำหนดเกณฑในการ

ประเมิน โดยสรางเกณฑการประเมินให

สอดคลองกับเทคนิค เครื่องมือ และ

ภาระงาน ท่ีใชในการประเมิน 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง เศษสวนและการเปรียบเทียบ 

2.ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนใหตรงกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการใหการบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและชิ้นงาน 

เรื่อง เศษสวน 

5. ดำเนินการตามกิจกรรมการวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินท่ีมี

ความหลากหลายเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัด เชน การทดสอบ  

การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจงาน 

เปนตน มีการกำหนดเกณฑในการ

ประเมิน โดยสรางเกณฑการประเมินให

สอดคลองกับเทคนิค เครื่องมือ และ

ภาระงาน ท่ีใชในการประเมิน 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียนการสอน 

เรื่อง แบบรูป 

2.ใชเทคนิควิธีการจัดการเรียน 

การสอนใหตรงกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการใหการบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและชิ้นงาน 
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4.นักเรียนขาดการทำแบบฝกหัด 

เรื่อง แบบรูป 

5.ผูปกครองขาดความใสใจในการ 

พัฒนาผูเรียน 

เรื่อง แบบรูป 

5.ประสานงานกับผูปกครองรวมกับ 

แกปญหา 

 

 

5.2.2ผลการวิเคราะหระดับหองเรียน นักเรียนรายบุคคล 

ช่ือ-สกุล ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

1.เด็กชายศุทธิกร โชตจิรรยธร 

 2.เด็กชายนฤดม   บุญคุม 

 3.เด็กชายประสิทธิ์   สามชม 

 4.เด็กชายอดิศักดิ์    สาธุภาค 

 5.เด็กหญิงขวัญฤทัย    มีเย็น 

 6.เด็กหญิงชลธิชา  ลี้ไพเพชร 

 7.เด็กชายภูมิพัฒน ชิตประสงค 

8.เด็กชายณัฐฤเกา  ธรรมสิทธิ์ 

มาตรฐาน ค1.1 

ป.3/4 

การเปรียบเทียบ

เศษสวนท่ีตัวเศษ

เทากัน 

โดยท่ีตัวเศษนอยกวา

หรือเทากับตัวสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียน 

การสอน เรื่อง เศษสวนมี 

จำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัด 

การเรียนการสอนไม 

สอดคลองกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำ 

แบบฝกหัด เรื่อง เศษสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียน

การสอน 

เรื่องเศษสวนและการ

เปรียบเทียบ 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการ

เรียน 

การสอนใหตรงกับการ

พัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการให

การบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและ

ชิ้นงาน 

เรื่อง เศษสวน 

5.ดำเนินการตามกิจกรรม

การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการ

ประเมินท่ีมีความ

หลากหลาย  

เหมาะสมกับวัตถุประสงคท่ี

สอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด เชน การ

ทดสอบ การสังเกต การ

สัมภาษณ การตรวจงาน 

เปนตน มีการกำหนดเกณฑ
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มาตรฐาน ค1.1 

ป.3/9 

แสดงวิธีหาคำตอบ

ของโจทยปญหา 2 

ข้ันตอน ของจำนวน

นับไมเกิน 100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการ 

สอนเรื่องโจทยปญหามี 

จำนวนนอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัด 

การเรียนการสอนไมสอด 

คลองกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำ 

แบบฝกหัด เรื่อง โจทย 

ปญหา 2 ข้ันตอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการประเมิน โดยสราง

เกณฑการประเมินให

สอดคลองกับเทคนิค 

เครื่องมือ และภาระงาน ท่ี

ใชในการประเมิน 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียน

การสอน เรื่อง โจทยปญหา 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการ

เรียน 

การสอนใหตรงกับกาพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการให

การบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและ

ชิ้นงาน เรื่อง โจทยปญหา 2 

ข้ันตอน 

5.ดำเนินการตามกิจกรรม

การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการ

ประเมินท่ีมีความ

หลากหลาย เหมาะสมกับ

วัตถุประสงคท่ีสอด 

คลองกับมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด เชน การ

ทดสอบ การสังเกต การ

สัมภาษณ การตรวจงาน 

เปนตน มีการกำหนดเกณฑ

ในการประเมิน โดยสราง

เกณฑการประเมินให

สอดคลองกับเทคนิค 

เครื่องมือ และภาระงาน ท่ี

ใชในการประเมิน 



    22 
 

มาตรฐาน ค2.1 

ป.3/6 

แสดงวิธีการหา

คำตอบโจทยปญหา 

เก่ียวกับความยาวท่ีมี

หนวยเปน 

เซนติเมตรและ

มิลลิเมตร 

เมตรและเซนติเมตร 

กิโลเมตรและเมตร 

 

 

 

 

 

1.สื่อการจัดการเรียนการ 

สอน เรื่อง โจทยปญหา

การวัดความยาวมีจำนวน

นอย 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัด 

การเรียนการสอนไมสอด 

คลองกับการพัฒนา 

ศักยภาพผูเรียน 

3.นักเรียนไมทำการบาน 

4.นักเรียนขาดการทำ 

แบบฝกหัด เรื่อง โจทย 

ปญหาเก่ียวกับความยาว 

 

 

 

1.เพ่ิมสื่อการจัดการเรียน

การสอน 

เรื่อง การวัดและ

เปรียบเทียบ 

ความยาว 

2.ครูใชเทคนิควิธีการจัดการ 

เรียนการสอนใหตรงกับการ 

พัฒนาศักยภาพผูเรียน 

3.ปรับเปลี่ยนวิธีการให

การบาน 

4.เพ่ิมแบบฝกหัดและ

ชิ้นงาน 

เรื่อง ความยาว 

5.ดำเนินการตามกิจกรรม

การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยเลือกใช

เทคนิคและเครื่องมือในการ

ประเมินท่ีมีความหลาก 

หลาย เหมาะสมกับ

วัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการเรียนรูและ

ตัวชี้วัด เชน การทดสอบ 

การสังเกต การสัมภาษณ 

การตรวจงาน เปนตน มีการ

กำหนดเกณฑในการ

ประเมิน โดยสรางเกณฑ

การประเมินให            

สอดคลองกับเทคนิค 

เครื่องมือและภาระงาน ท่ี

ใชในการประเมิน 
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   5.3 การประเมินคุณภาพผูเรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   

               5.3.1 ผลการวิเคราะหระดับโรงเรียน  พบกวา  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย/มาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหามากท่ีสุด ไดแก มาตรฐาน ท 4.1 

มาตรฐาน ท 3.1 มาตรฐาน ท 1.1 มาตรฐาน ท 5.1 มาตรฐาน ท  2.1ยังไมถึงเปาหมาย ) ระดับชาติ  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  มาตรฐานท่ี ค ๑.๑ เขาใจและวิเคราะหรูปเรขาคณิต  สมบัติของรูป

เรขาคณิต  ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตและทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช   มาตรฐานท่ี ค ๓.๑ 

เขาใจกระบวนการทางสถิติและใชความรูทางสถิติในการแกปญหา 

ตัวชี้วัดท่ีเปนปญหามากท่ีสุด ไดแก ค ๑.๑ ป.๖/๔ , ค ๑.๑ ป.๖/๕  และ ค ๓.๑ ป.๖/๑ เนื่องจากคะแนนของ

โรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองเรงรัดแกไขเรงดวน

เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เรียงจากมากไปหานอยใน 5 ลำดับ 

ไดแก มาตรฐาน ว 1.2 , มาตรฐาน ว 3.1 , มาตรฐาน ว 1.3 , มาตรฐาน ว 1.1 และ มาตรฐาน ว 3.2กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรูท่ียังเปนปญหา ไดแก มาตรฐาน ต.1.1  ป.4/1,ป.4/2,ป4/3 ,ป

4/4มาตรฐาน ต.1.2 ป.4/1,ป4/2,ป4/3 ,ป4/4 และ ป4/5 และมาตรฐาน ต.1.3 ป4/1 ,ป4/2 ,ป4/3 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มาตรฐานการเรียนรูท่ียังเปนปญหา ไดแก มาตรฐาน ต.1.1 ป.4/1,

ป.4/2,ป4/3 ,ป4/4มาตรฐานต.1.2 ป.4/1,ป4/2,ป4/3 ,ป4/4 และ ป4/5 และมาตรฐาน ต.1.3 ป4/1,ป4/2 

 

         5.3.2 ผลการวิเคราะหระดับหองเรียน นักเรียนรายบุคคล   

 สาระการเรียนรูภาษาไทย 

ช่ือ-สกุลนักเรียน เรื่องท่ีเปนปญหา สาเหตุ แนวทางแกไข 

1.เด็กหญิงฐิติมา  - 

2.เด็กหญิงกัญญาภัค  ภูทอง 

3.เด็กชายสันติพงษ  พ่ึงพระ 

4.เด็กหญิงนิชชานันท  บำรุง 

5.เด็กหญิงฟาใส  ม่ิงขวัญ 

6.เด็กชายชิษณุพงศ  จินดาพันธ 

7.เด็กหญิงอินทิรา  พวงมาลัย 

8.เด็กหญิงขวัญชนก  แซแต 

9.เด็กชายสุรพัศ  ประทุมรัตน 

10.เด็กหญิงอารีวรรณ ตาสวาง  

11.เด็กชายธนากร  พ่ึงพระ 

12.เด็กชายธิติภากรณ  นิลรัตน 

13.เด็กชายธนากร  - 

14.เด็กหญิงพัสวี - 

มาตรฐานท 4.1  

หลักภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมสามารถคิดวิเคราะหชนิด

และหนาท่ีของคำในประโยค 

-ไมเขาใจระดับภาษา ภาษา

ถ่ินและใชคำราชาศัพทไม

เหมาะสมกับกาลเทศะและ

บุคคล  

-บอกความหมายของคำ

ภาษาตางประเทศท่ีใชใน

ภาษาไทยและนำมาใชไม

ถูกตอง 

-ระบุลักษณะของประโยค

ไมได 

-แตงบทรอยกรองไมถูกตอง

ไมรูเรื่อง 

-สอนซอมเสริม 

-ใชสื่อเทคโนโลยีและ

สืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต 

-จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย  

-จัดกิจกรรมแขงขันทักษะ

วิชาภาษาไทย 

-จัดทำแบบฝกหัด 

-จัดทำแบบทดสอบ 

-จัดทำโครงงานหลัก

ภาษาไทย 

-ครูเขารับการอบรม

เทคนิคและวิธีการสอน จัด
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15.เด็กหญิงอัจจิมา  ทรัพยเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท 3.1  

การฟงการดูและ

การพูด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉันทลักษณและนำมาแตง

ไมได 

-วิเคราะหและเปรียบเทียบ

สำนวนท่ีเปนคำพังเพยและ

สุภาษิตไมได 

-วิธีการสอนของครูผูสอนไม

นาสนใจ ไมทันสมัย นักเรียน

เบื่อ  ใชกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีจำเจ 

-ไมไดทำการวิจัยในการเรียน

การสอน ไมทราบถึงปญหา

ของผูเรียนแลวนำมาแกไข 

-แผนการสอน 

-ผูบริหารไมไดนิเทศและ

ติดตามอยางตอเนื่อง  

-ไมสามารถฟงและดูอยางมี

วิจารณญาณ พูดแสดง

ความรูสึก ความคิดและ

ความรูสึกในสถานการณ 

ตาง ๆ อยางมีวิจารณญาณ

และสรางสรรค 

 

-ครูผูสอนไมไดใชกิจกรรมท่ี

หลากหลาย นักเรียนขาด

ความสนใจ 

 

-ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนได

ฝกคิดและแสดงความคิดเห็น

นอย 

 

-ผูบริหารไมไดนิเทศและ

ติดตามอยางตอเนื่อง  

 

 

กิจกรรมการเรยีนการสอน

ใหนาสนใจ 

-ทำวิจัยเพ่ือใหทราบถึง

สาเหตุและปญหาเพ่ือ

นำมาแกไข 

-สอนโดยใชวิธีการ

เสริมแรง  ใหรางวัล 

ชมเชย 

-ผูบริหารนิเทศและ 

ติดตามการเรียนการสอน

ของครูเปนประจำอยาง

ตอเนื่อง 

-จัดกิจกรรมการพูดใน

หัวขอตาง ๆ ท่ีกำหนดเชน   

กิจกรรมการแนะนำตนเอง  

กิจกรรมการพูดโนมนาว

(การเลือกกรรมการ

นักเรียน )  การพูดลำดับ

เหตุการณ 

 

-ครูจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใชสื่อและ

เทคโนโลยีในเรื่องการพูด 

การฟง เปนตัวอยาง 

 

-ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดฝกคิดและแสดงความ

คิดเห็นใหมาก ๆ และ

ตอเนื่อง 

 

-ผูบริหารนิเทศและ

ติดตามการเรียนการสอน

ของครูเปนประจำอยาง

ตอเนื่อง 
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มาตรฐาน ท 1.1 

การอาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไมสามารถอานสรางความรู

เกิดความคิดและนำไปใช 

ตัดสินใจแกปญหาในการ

ดำเนินชีวิตและไมมีนิสัยรัก

การอาน 

-ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไมนาสนใจ นักเรียนขาด

ความกระตือรือรนในการ

เรียน ใชสื่อการเรียนการ

สอนไมทันสมัย 

 

 

-ผูบริหารไมไดนิเทศและ

ติดตามอยางตอเนื่อง 

-ไมรูคุณคาไมสามารถแสดง

ความคิดเห็นจากวรรณคดี  

วรรณกรรม และเลานิทาน

พ้ืนบาน ทองถ่ินไมสามารถ

นำไปใชได 

-ทองจำบทอาขยานไมไดและ

ไมรูคุณคา 

-ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไมนาสนใจ นักเรียนขาด

ความกระตือรือรนในการ

เรียน ใชสื่อการเรียนการ

สอนไมทันสมัย 

-ผูบริหารไมไดนิเทศและ

ติดตามอยางตอเนื่อง 

-ไมสามารถเขียนสื่อสาร 

เขียนเรียงความ ยอความ

และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ 

ตาง ๆ 

-ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนไมนาสนใจ นักเรียนขาด

 

-จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัย

รักการอานใหนักเรียนอาน

ทุกวัน สรุปสาระสำคัญ  

 

-จัดกิจกรรมการคิด

วิเคราะห จัดทำแบบฝก 

แบบทดสอบ 

-วิธีสอน 

-วิธีประเมิน 

-ครูจัดกิจกรรมท่ีหลาย

หลาย เชน ใหนักเรียน 

-สืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ต เพ่ิมเติม 

-ใชสื่อทางดานเทคโนโลยี

มาประกอบการเรยีนการ

สอนเพ่ือไมใหเกิดความ

เบื่อหนาย 

 

-ผูบริหารนิเทศและ

ติดตามการเรียนการสอน

ของครูเปนประจำอยาง

ตอเนื่อง 

-วิธีประเมิน 

-เกณฑการประเมิน  

-จัดกิจกรรมทองโลก

วรรณคดี 

-จัดทำโครงงานวรรณคดี 

-ใชสื่อทางดานเทคโนโลยี 

สืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ต 

-กิจกรรมฝกทองบท

อาขยาน 

-แบบฝกหัด 
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มาตรฐาน ท 5.1 

วรรณคดีและ

วรรณกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ท 2.1 

การเขียน 

 

-การเกิดการแพร

ความกระตือรือรนในการ

เรียน ใชสื่อการเรียนการ

สอนไมทันสมัย 

-ผูบริหารไมไดนิเทศและ

ติดตามอยางตอเนื่อง 

 

-นักเรียนขาดความใสใจใน

การเรียนออนไลนไมได

ติดตามการเรียนการสอน

อยางตอเนื่องผูปกครองไม

เอาใจใสดูแล เพราะไมมีเวลา

ตองประกอบอาชีพ 

 

 

 

-นักเรียนไมพรอมขาด

เครื่องมือทางดานเทคโนโลยี

เชนโทรศัพท อินเทอรเน็ต 

เปนตน 

-ครูและผูบริหารไมไดติดตาม

ดูแล 

-นักเรียนยังไมไดรับวัคซีน 

การจัดสรรการรับวัคซีนชา 

 

-แบบทดสอบ 

-ครูจัดกิจกรรมท่ีหลาย

หลาย ใชกระบวนการสอน

แบบ Active learning 

-ผูบริหารนิเทศและ

ติดตามการเรียนการสอน

ของครูเปนประจำอยาง

ตอเนื่อง 

-จัดกิจกรรมในวันสำคัญ

ตาง ๆ เชน 

เรียงความวันแม ยอความ

จากนิทาน จากขาว เปน

ตน 

-ฝกการเขียนในกิจกรรม

ตาง ๆ การเขียนบันทึก

ประจำวันเหตุการณในแต

ละวัน 

-แบบฝกหัด 

-แบบทดสอบ 

-ครูจัดกิจกรรมท่ีหลาย

หลาย ใชกระบวนการสอน

แบบ Active learningใช

สื่อและเทคโนโลยีมา

ประกอบการเรียนการ

สอน 

-ผูบริหารนิเทศและ

ติดตามการเรียนการสอน

ของครเูปนประจำอยาง

ตอเนื่อง 

 

-ผูปกครองเอาใจใสดูแล 

เปนประจำ 

อยางตอเนื่อง 

-จัดสรรงบประมาณอยาง
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ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด  19 ท้ัง

ประเทศโรงเรียนได

ปดเรียนมีการเรียน

การสอนแบบ

ออนไลน  

ออนแฮนด แทนการ

เปดเรียน จะมีการ

เปดเรียนแบบ 

ออนไซต บางบาง

ชวงเวลา 

 

ตอเนื่อง 

-ตองวันระยะหาง ดูแล

สุขภาพเพราะอาจจะเกิด

การแพรระบาดของโรคโค

วิด  19 ได 

-ตองไดรับวัคซีนท่ีรวดเร็ว

กวานี้ เข็มแรกประมาณ

เดือนกุมภาพันธ ป พ,ศ, 

2565 

 

 

 

 

 สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
      

ช่ือ-สกุล ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

1.เด็กชายชิษณุพงศ  จินดาพันธ 

2.เด็กหญิงฐิติมา  ไมมีนามสกุล 

3.เด็กหญิงวริศรา  สาเระ 

4.เด็กหญิงพัสวี  ไมมีนามสกุล 

5.เด็กชายฐิติภากรณ  นิลรัตน 

 

 

 

 

 

ค 1.1 ป.6/4  

หาห.ร.ม ของ

จำนวนนับไมเกิน 

3 จำนวน 

ค 1.1 ป.6/5  

หา ค.ร.น ของ

จำนวนนับไมเกิน 

3 จำนวน 

 

1.นักเรียนสวนใหญยัง

ทองสูตรคูณไดไมถูกตอง 

2.นักเรียนบางคนยังไม

เขาใจหลักการหาร

เทาท่ีควรจึงสงผลใหไม

สามารถคิดคำนวณได

อยางถูกตอง 

1.ครูควรจัดกิจกรรมใหนักเรียน

ไดทองและทำกิจกรรมเก่ียวกับ

สูตรคูณอยางสม่ำเสมอ 

2.ผูปกครองควรใหความเอาใจ

ใสกับนักเรียน โดยใหมีการ

ฝกฝนทองสูตรคูณกับ

ผูปกครองทุกวัน 

3.ครูควรใหนักเรียนฝกทำโจทย

อยางหลากหลาย เพ่ือฝกทักษะ

การแกโจทยคณิตศาสตร 

1.เด็กชายชิษณุพงศ  จินดาพันธ 

2.เด็กหญิงฐิติมา  ไมมีนามสกุล 

3.เด็กหญิงขวัญชนก  แซแต 

4.เด็กหญิงวริศรา  สาเระ 

5.เด็กหญิงอัจจิมา  ทรัพยเงิน 

6.เด็กชายทัศนัย  ไมมีนามสกุล 

7.เด็กชายฐิติภากรณ  นิลรัตน 

ค 3.1 ป.6/1 ใช

ขอมูลจาก

แผนภูมิรูป

วงกลมในการหา

คำตอบของโจทย

ปญหา 

เนื่องจากเนื้อหาใน

ตัวชี้วัดนี้มีสูตรท่ีใชใน

การคำนวณท่ีคลายคลึง

กันจึงสงผลใหนักเรียนมี

ความสับสนในการ

เลือกใชสูตรในการคิด

คำนวณ 

1.ครูควรใหนักเรียนไดทำโจทย

บอย ๆ เพ่ือใหนักเรียนได

แกปญหากับโจทยท่ีมีความ

หลากหลาย 

2.ครูควรใชสื่อท่ีสงเสริมให

ผูเรียนเขาใจเนื้อหาไดงายข้ึน 

หรือใชเกมเขามารวมเพ่ือ

กระตุนความสนใจของผูเรียน 
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สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช่ือ-สกุล/คะแนน ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

กลุมสาระการเรียนรู 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

คะแนนระดับประเทศ 34.31 
 

1. ด.ญ.ฐิติมา - 

(คะแนน 22.50   

ต่ำกวาระดับประเทศ - 11.81) 
 

2. ด.ญ.กัญญาภัค ภูทอง 

(คะแนน 25.00 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 9.31) 
 

3. ด.ช.สันติพงษ พ่ึงพระ 

(คะแนน 32.50 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 1.81) 
 

4. ด.ญ.อินทิรา พวงมาลัย 

(คะแนน 17.50 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 16.81) 
 

5. ด.ญ.ขวัญชนก แซแต 

(คะแนน 25.00 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 9.31) 
 

 

1. มาตรฐานการ

เรียนรู 

จากการวิเคราะหผล

สอบ O-NET พบวา 

มาตรฐานการเรียนรู

ท่ีนักเรียนทำไดไมดี

ตองไดรับการแกไข

อยางเรงดวน มี 5 

ลำดับ ดังนี้ (โดย

เรียงลำดับจากมาก

ไปหานอย) 

1) มาตรฐาน ว 1.2 

เขาใจสมบัติของ

สิ่งมีชีวิต หนวย

พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 

การลำเลียงสารผาน

เซลล ความสัมพันธ

ของโครง สราง และ

หนาท่ีของระบบ

ตางๆ ของสัตวและ

มนุษยท่ีทำงาน

สัมพันธกัน  

ความ สัมพันธของ

โครง สราง และ

หนาท่ีของอวัยวะ

ตางๆ ของพืชท่ี

ทำงานสัมพันธกัน 

รวมท้ังนำความรูไป

ใชประโยชน 

 

 

1. มาตรฐาน/

ตัวช้ีวัด พบวา 

สัดสวนและการให

น้ำหนัก

ความสำคัญ ไม

เพียงพอ/ไม

เหมาะสม 

1. ผูบริหารโรงเรียน 

- นำกระบวนการพัฒนางานตาม

รูปแบบ D2P MODEL มา

บริหารงานอยางเปนรปูธรรม 

- นิเทศ/ติดตาม/ตรวจสอบ 

แผนการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอน  

- นิเทศการสอนในหองเรียน 

- สงเสริมสนับสนุนหรือจัดอบรม

ครูผูสอนเก่ียวกับการปรับปรุง

และพัฒนาหลักสูตร การ

ออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ 

Active Learning การวัดและ

ประเมินผลตามสภาพจริงและ

หลากหลาย 

2. ครู   

- ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีโดยเฉพาะ 

เปาหมายของหลักสูตร 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
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6. ด.ญ.อารีวรรณ ตาสวาง 

(คะแนน 25.00 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 9.31) 
 

7. ด.ช.ธิติภากรณ นิลรัตน 

(คะแนน 32.50 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 1.81) 
 

8. ด.ญ.สุฑาทิพย ดาราทิพย 

(คะแนน 7.50 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 26.81) 
 

9. ด.ช.ธนากร  - 

(คะแนน 27.50 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 6.81) 
 

10. ด.ญ.จิราภัส วารีเพชรสกุล 

(คะแนน  25.00 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 9.31) 
 

11. ด.ญ.วาเลนไทน  - 

(คะแนน 25.00 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 9.31) 

 

12. ด.ญ.กัลยกมล กาญจนโชติวินิจ 

(คะแนน 17.50 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 16.81) 

 

13. ด.ญ.อัจจิมา ทรัพยเงิน 

(คะแนน 10.00 

ต่ำกวาระดับประเทศ - 24.31) 

 

2) มาตรฐาน ว 3.1 

เขาใจองคประกอบ 

ลักษณะ 

กระบวนการเกิด 

และวิวัฒนาการของ

เอกภพ กาแล็กซี 

ดาวฤกษ และระบบ

สุริยะ รวมท้ัง

ปฏิสัมพันธภายใน

ระบบสุริยะ ท่ีสงผล

ตอสิ่งมีชีวิต และการ

ประยุกตใช

เทคโนโลยีอวกาศ 

3) มาตรฐาน ว 1.3 

เขาใจกระบวนการ

และความสำคัญของ

การถายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม สาร

พันธุกรรม การ

เปลี่ยน แปลงทาง

พันธุกรรมท่ีมีผลตอ

สิ่งมีชีวิต ความ

หลากหลาย ทาง

ชีวภาพและ

วิวัฒนาการของ

สิ่งมีชีวิต รวมท้ังนำ

ความรูไปใช

ประโยชน 

4) มาตรฐาน ว 1.1 

เขาใจความหลาก 

หลายของระบบนิเวศ 

ความ สัมพันธ

ระหวางสิ่งไมมีชีวิต

กับสิ่งมีชีวิต และ

2. คุณภาพของ

แผนการจัดการ

เรียนรู พบวา 

วิธีสอน  ไม

เหมาะสมกับ

ผูเรียนจำแนกตาม

ความ สามารถและ

กลุมปญหา 

เวลา  ไมเหมาะสม 

ส่ือการเรียนรู  ไม

เหมาะกับกิจกรรม

และกลุมผูเรียน 

การวัดและ

ประเมินผล   

เครื่องมือวัดไมตรง

ตามจุดประสงค

และไมหลาก 

หลาย 

โครงสรางรายวิชา การวัดและ

ประเมินผล  

- จัดแบงเนื้อหาและจัดลำดับ

ความสำคัญของเนื้อหา เพ่ือ

กำหนดเวลาท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอนในแตละเนื้อหา

และกำหนดคาน้ำหนักของ

คะแนนใหเหมาะสม 

3. ผูเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการวิเคราะหความตองการใน

การเรียนรู กำหนดเนื้อหาสาระ/

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความ

สนใจ และความถนัดเปน

รายบุคคล 

 

1. ผูบริหารโรงเรียน 

- นำกระบวนการพัฒนางานตาม

รูปแบบ D2P MODEL มา

บริหารงานอยางเปนรปูธรรม 

- นิเทศ/ติดตาม/ตรวจสอบ 

แผนการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอน 

- นิเทศการสอนในหองเรียน 

- สงเสริมสนับสนุนใหครู ผูสอน

พัฒนาตนเองเก่ียวกับเทคนิค

การสอนแบบ Active Learning 

การคัดเลือกและจัดทำสื่อการ

เรียนรู การเลือกและการสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมี

คุณภาพ 
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ความ สัมพันธ

ระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สิ่งมีชีวิตตางๆ ใน

ระบบนิเวศ การ

ถายทอดพลังงาน 

การเปลี่ยนแปลง

แทนท่ีในระบบนิเวศ  

 ความหมายของ

ประชากร 

ปญหาและผลกระทบ

ท่ีมีตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

แนวทางในการ

อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและการ

แกไขปญหา

สิ่งแวดลอม รวมท้ัง

นำความรูไปใช

ประโยชน 

5) มาตรฐาน ว 3.2 

เขาใจองคประกอบ 

และความสัมพันธ

ของระบบโลก 

กระบวนการเปลี่ยน 

แปลงภายในโลก 

และบนผิวโลก ธรณี

พิบัติภัย 

กระบวนการ

เปลี่ยนแปลงลมฟา

อากาศและ

ภูมิอากาศโลก 

รวมท้ังผลตอสิ่งมีชีวิต

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ครู  

- ศึกษาหาความรูและพัฒนา

ตนเองเก่ียวกับการวิเคราะห

ผูเรียนเปนรายบุคคล เทคนิค

การจัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning การจัดทำสื่อการ

เรียนรู และการสรางเครื่องมือ

วัดและประเมินผล 

- ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร

สถานศึกษา กลุมสาระการเรียน

รูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เทคนิควิธีการออกแบบการ

จัดการเรียนรู การเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูแบบ Active 

Learning 

- ศึกษาเก่ียวกับการสรางและ

เลือกใชสื่อการสอน  

การสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผลท่ีมีคุณภาพ 

- ศึกษารายงานวิจัยในชั้นเรียน 

- จัดทำแผนการจัดการเรียนรูท่ี

มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงเนื้อหา 

วิธีสอน เวลา สื่อการเรียนการ

สอนและการวัดและประเมินผล 

โดยอาศัยขอมูลจากผล

การศึกษาวิเคราะหหลักสูตร 

การออกแบบการจัดการเรียนรู 
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2. ผูเรียนขาดทักษะ

การบูรณาการ/การ

นำความรูไป

ประยุกตใช 

3. ผูเรียนขาดทักษะ

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

สมรรถนะการเรียนรู 

และการคิดข้ันสูง 

การสรางและเลือกใชสื่อการ

สอน การสรางเครื่องมือวัดและ

ประเมินผล รวมไปถึงรายงาน

วิจัยในชั้นเรียน (โดยเฉพาะเนน

ให 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การสนับสนุน

สงเสริมของ

ผูปกครองและ

ชุมชน 

พบวา  มีไม

เพียงพอ 

ผูเรียนไดพัฒนาทักษะการบูรณา

การ และการนำความรูไป

ประยุกตใช รวมไปถึงการฝก

ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร สมรรถนะการ

เรียนรู) 

3. ผูเรียน 

- เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการวัดและประเมินผล 

- ผูเรียนควรมีการใหขอมูล

สะทอนกลับจากการเรียนรู เพ่ือ

นำไปใชในการปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

1. ผูบริหารโรงเรียน 

- นำกระบวนการพัฒนางานตาม

รูปแบบ D2P MODEL มา

บริหารงานอยางเปนรปูธรรม 

- จัดประชุมผูปกครอง/

คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ

ชี้แจงเปาหมายและนโยบายใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

รวมไปถึงสภาพปญหาและความ

ตองการของทางโรงเรียน 

- สงเสริม สนับสนุน และเปด
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โอกาสใหผูปกครองและชุมชน

เขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษารวมกับทางโรงเรียน 

  4.ผูเรียน พบวา ไม

มีเปาหมายในการ

เรียนรู ขาดความ

ตั้งใจในการเรียนรู 

ขาดทักษะท่ีจำเปน

ในการเรียนรู และ

สถานการณการ

แพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ทำใหผูเรียน

ตองปรับ เปลี่ยน

รูปแบบวิธีการใน

การเรียนรูของ

ตนเองจึงอาจทำให

เกิดความสับสน

และไมคุนชิน 

 

 

 

- สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอน

พัฒนาตนเองเก่ียวกับการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการรวมกับ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

- นิเทศ/ติดตาม/ตรวจสอบ 

แผนการจัดการเรียนรูของ

ครูผูสอน 

2. ครู   

- สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูปกครองกับทาง

โรงเรียน 

- ชี้แจงทำความเขาใจให

ผูปกครองเห็นความสำคัญของ

การศึกษา 

- เนนย้ำใหผูปกครองดูแลผูเรียน

ใหหม่ันทบทวนบทเรียนบอยๆ 

- พัฒนาตนเองเก่ียวกับการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการรวมกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

- ออกแบบการเรียนรูท่ีสงเสริม

การมีสวนรวมกับชุมชน หรือ

บูรณาการรวมกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

3. ผูเรียน 

- แจงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ดำเนินการของโรงเรียนให

ผูปกครองทราบอยางตอเนื่อง 
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5. ผูปกครอง 

พบวา ขาดความ

เอาใจใสตอการ

เรียนของผูเรียน 

 

- นิเทศการสอนในหองเรียน 

- ประชุมผูปกครองเพ่ือชี้แจง

เก่ียวแนวทางการยกระดับผล

การศึกษาของโรงเรียน และขอ

ความรวมมือผูปกครองในการ

ดูแลเอาใจใสตอการเรียนของ

ผูเรียน 

2. ครู   

- เขารับการอบรมเก่ียวกับ

เทคนิควิธีการออกแบบการ

เรียนรูท่ีเนนใหผูปกครองมีสวน

รวมในการเรียนรูรวมกับผูเรียน

และครูผูสอน 

- ออกแบบการเรียนรูท่ีเนนให

ผูปกครองมีสวนรวมในการเรียน 

รูรวมกับผูเรียนและครูผูสอน 

- จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ

ประสานความรวมมือกัน

ระหวางครูผูสอน ผูเรียนและ

ผูปกครอง 

- ติดตอประสานงานกับ

ผูปกครองเก่ียวกับการเรียนรู

ของผูเรียน แนวทางการดูแลให

ผูเรียนไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง

อยางตอเนื่อง 

3. ผูเรียน 

- แจงผลการเรียนรูของตนเองท่ี

ไดรับทราบจากครูผูสอนให

ผูปกครองรับทราบอยางตอเนื่อง 

หากพบปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

ตนเอง ควรแจงใหผูปกครอง

และครูทราบทุกครั้ง  

- ปฏิบัติตามคำแนะนำของ

ผูปกครองและครู 
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สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 

ช่ือ-สกุล/คะแนน ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

1.ด.ญ.ณิชานันท บำรุง ( 21.88 ) 

2.ด.ช.ชิษณุพงศ  จินดาพันธ (21.88 ) 

3.ด.ญ.อารีวรรณ  ตาสวาง ( 15.63 ) 

4.ด.ช.ธนากร  พ่ึงพระ ( 28.13 ) 

5.ด.ช.ธิตภิากรณ นิลรัตน ( 25.00 ) 

6.ด.ช.ธนากร  ไมมีนามสกุล ( 15.63 ) 

7.ด.ญ. พัสวี   ไมมีนามสกุล ( 21.88 ) 

 

มาตรฐาน ต.4.1 

ใชภาษาตางประเทศ

ในสถานการณตางๆ

ท้ังในสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนของครูไมตอเนื่อง 

หยุดเรียนบอยครั้ง ทำ

กิจกรรมไดไมเต็มท่ี 

2.ครูจัดกิจกรรมไดไม

ครอบคลุม และขาดการ

ประเมินตามสภาพจริง 

นักเรียนไมไดออกไปใช

ประสบการณจริง  

3.ครูไมไดสรางคลิปหรือ

นวัตกรรมท่ีเพียงพอกับการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนชวง

สถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 

3.นักเรียนไมกลาแสดงออก 

และไมกลาออกเสียงในเวลา

ทำกิจกรรม ขาดความม่ันใจ 

4.นักเรียนไมคอยไดนำ

ภาษาอังกฤษมาใชใน

ชวีิตประจำวันหรือใชในการ

ติดตอ พูดคุย ในโรงเรียนหรือ

นอกโรงเรียน 

 

 

***ผูเรียน 

     เปดโอกาสใหผูเรียนมี

สวนรวมในการวิเคราะห

ความตองการในการเรียนรู 

กำหนดเนื้อหาสาระ/

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับ

ความสนใจ และความถนัด

เปนรายบุคคล 

 

***คร ู

1.ศึกษาผูเรียนเปน

รายบุคคล เพ่ือใหทราบ

ความตองการและ

ศักยภาพของผูเรียนทุกคน

จากขอมูลการจัดลำดับ 

เกง กลาง ออน ของป

การศึกษา 2563 

2. ออกแบบการจัดการ

เรียนรูแบบ Active 

Learning ท่ีเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผูเรียน โดย

เนนย้ำในเรื่องของการ

พัฒนาทักษะการบูรณา

การ  การคิดข้ันสูง การนำ

ความรูไปใชในการสื่อสาร 

รวมท้ังจัดกิจกรรมให

นักเรียนสามารถนำไปใช

ในชีวิตประจำวันได 

3. สรางความสัมพันธอันดี

ระหวางผูเรียนกับครูผูสอน
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และจัดการเรียนรูใน

รูปแบบท่ีสรางแรงจูงใจให

ผูเรียนเห็นความสำคัญของ

การศึกษา 

4. จัดบรรยากาศใน

หองเรียนท่ีสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนและมี

การบริหารจัดการชั้นเรียน

เชิงบวกใหนักเรียนไดมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม

ใหมากท่ีสุดโดยเฉพาะสื่อ

และสรางคลิปวิดีโอชวยใน

การจัดกิจกรรมใหนาสนใจ

ตามสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

5.ใหคำแนะนำกับผูเรียน

เก่ียวกับแนวทางการศึกษา

ตอและการประกอบอาชีพ

โดยเฉพาะความสำคัญของ

วิชาภาษาอังกฤษสูอนาคต

ของนักเรียน 

6. ทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ

ศึกษาสภาพปญหาของ

ผูเรียนและหาแนว

ทางแกไข 

7.เชิญผูปกครองนักเรียน

และใหคำแนะนำสำหรับ

นักเรียนท่ีมีปญหาในเรื่อง

ของการเรียนการสอนใน

รายวิชาท่ีเปนปญหามาก 

 

***ผูบริหารโรงเรียน 

1. นำกระบวนการพัฒนา

งานตามรูปแบบ D2P 

MODEL มาบริหารงาน
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อยางเปนรูปธรรม 

2. สงเสริมสนับสนุนให

ครูผูสอนพัฒนาตนเอง

เก่ียวกับเทคนิคการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู

แบบ Active 
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ช่ือ-สกุล/คะแนน ปญหาท่ีพบ สาเหตุ แนวทางแกไข 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

1.ด.ญ.ณิชานันท บำรุง ( 21.88 ) 

2.ด.ช.ชิษณุพงศ  จินดาพันธ (21.88 ) 

3.ด.ญ.อารีวรรณ  ตาสวาง ( 15.63 ) 

4.ด.ช.ธนากร  พ่ึงพระ ( 28.13 ) 

5.ด.ช.ธิตภิากรณ นิลรัตน ( 25.00 ) 

6.ด.ช.ธนากร  ไมมีนามสกุล ( 15.63 ) 

7.ด.ญ. พัสวี   ไมมีนามสกุล ( 21.88 ) 

 

มาตรฐาน ต.1.4 

      มีทักษะการสื่อสาร

ทางภาษาในการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

แสดงความรูสึกและความ

คิดเห็นอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ผูปกครองขาดการดูแล

เอาใจใสในการเรียนของ

นักเรียนและชวยกวดขัน

การเรียนการสอน มุงการ

ทำมาหากิน เพ่ือการดำรง

ชีพ 

 

*** ผูปกครอง 

1.สงเสริม สนับสนุน และ

เปดโอกาสใหผูปกครองเขา

มามีสวนรวมในการจัด

การศึกษารวมกับทาง

โรงเรียน และสราง

เครือขายผูปกครองอยาง

จริงจัง 

2. ประชุมผูปกครองเพ่ือ

ชี้แจงเก่ียวกับแนวทางการ

ยกระดับผลการศึกษาของ

โรงเรียน และขอความ

รวมมือผูปกครองในการ

ดูแลเอาใจใสตอการเรียน

ของผูเรียน 
 

 

 

 

6.  สรุป งาน/โครงการท่ีโรงเรียนจะจัดทำแผนการแกปญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565

ดังนี้ 

ท่ี แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย 

(คือทำกับใคร) 
ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการนิเทศภายใน D2P MODEL เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนตามฐานสมรรถนะ 

ครูผูสอน ผอ./ศน./คณะครู 

2 โครงการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ครูผูสอน ผูอำนวยการ 

3 โครงการพัฒนาบุคลากร ครูผูสอน ผูอำนวยการ/คณะครู 

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูผูสอน ครูธิดารัตน/คณะครู 

5 โครงการสงเสริมการวดัผลประเมินผล ผูเรียน ครูธีริศรา/คณะครู 

6 โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูเรียน ครูวิชุดา/คณะครู 

7 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี แหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอม ครูผูสอน/ผูเรียน ครูธนวิทย/คณะครู 

8 โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการสูความเปนเลิศ ผูเรียน ครูธีริศรา/คณะครู 

9 โครงการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียน ครูสุภา/คณะครู 
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10 โครงการสงเสริมการวิจัยในชั้นเรยีน ครูผูสอน ครูธิดารัตนและคณะครู 

11 กิจกรรมนิเทศการสอนแบบโคชชิ่ง ครูผูสอน ผอ./ศน./คณะครู 

12 กิจกรรมเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนแบบโคชชิ่ง ครผููสอน ผอ./ศน./คณะครู 

13 กิจกรรมการอบรม/สัมมนา ครูผูสอน ผูอำนวยการ 

14 กิจกรรมศึกษาดูงาน ครูผูสอน ผูอำนวยการ/ครูสุภา 

15 กิจกรรมยกระดบัแผนการสอน Active Learning ครูผูสอน ผูอำนวยการ/คณะครู 

16 กิจกรรมจัดทำแผนจัดการเรียนรู ครูผูสอน ผูอำนวยการ/คณะครู 

17 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผูอำนวยการ/ครูธีริศรา 

18 กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรยีน ผูปกครองนักเรียน ผูอำนวยการ/ครูวิชุดา 

19 กิจกรรมแตงตั้งผูปกครองเครือขาย ผูปกครอง ผูอำนวยการ/ครูศรัญญา 

20 กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน ผูเรียน/ผูปกครอง ครูวิชุดา/คณะครู 

21 กิจกรรมแนะแนว ผูเรียน ครูประจำชั้น 

22 กิจกรรมการเรยีนการสอนในหองเรียน ผูเรียน คณะครู 
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ภาคผนวก 
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คำส่ังโรงเรียนบานวังสารภี 

ท่ี 74 / 2565 

เรื่อง  แตงตั้งคณะผูจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2565 

 ..................................................................... 

  ดวยโรงเรียนบานวังสารภี จะจัดทำรายงานแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือรายงานผล

การจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2564 ของคณะครูโรงเรียนบานวังสารภีและยังเปนการยกระดับทางดาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานการณการแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid 19 ) จึงขอแตงตั้งคณะทำงานในการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบานวังสารภี ประจำปการศึกษา 2564  ดังนี้ 

       1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1.1 ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ      ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 

1.2. นางสาวปุนยนชุ  ทองศรี       ศึกษานิเทศก         สพป.กจ.1       กรรมการ 

1.3 นางพิมพาภัทร    จันทรเรือง  ศึกษานิเทศก        สพป.กจ.1       กรรมการ 

1.4 นางสุขราศรี   จันทรปุน        ศึกษานิเทศก        สพป.กจ.1       กรรมการ 

       มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษาการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  

 2. คณะทำงานฝายอำนวยการ 

      2.1 นายจรันต     ยิ่งภิญโญ       ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประธานกรรมการ 

      2.2 นายยงยุทธ   ไกรบำรุง       ผูอำนวยการโรงเรียน                 กรรมการ 

      2.3 นางสุภา       กลัวผิด       ครู ชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 

      2.4 นางสาวธีริศรา วิเศษวงษา    ครู ชำนาญการพิเศษ        กรรมการ 

      2.5 นางโชติรส   อยูสุข       ครู ชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 

      2.6 นางสาวธิดารัตน   เพิกเฉย      ครู ชำนาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  อำนวยความสะดวก เปนท่ีปรึกษาในการจัดรายงานแผนยกระดับใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

        3. คณะทำงานฝายใหขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

   3.1 นางโชติรส อยูสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   3.2 นางสาววิภาวี รวมชาติ  ครูผูชวย   กรรมการ 

  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

   3.3 นางสุภา  กลัวผิด  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   3.4 นางมณีวรรณ       เหลี่ยมจงกล ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



    41 
 

   3.5 นางสาวธิดารัตน เพิกเฉย  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

   3.6 นางสาวธีริศรา     วิเศษวงษา ครู ขำนาญการพิเศษ กรรมการ 

    3.7 นางสาววิชุดา        เครืออยู ครผููชวย   กรรมการ 

    3.8 นายธนวิทย ทองกวาว ครผููชวย   กรรมการ 

             3.9 นางสาวสุภัทรา คชรัตน  ครูผูชวย             กรรมการ 

             3.10 นายชานนท แสงแกว   พนักงานราชการ  กรรมการ 

   3.11 นางสาวนันทนา ครุฑสุวรรณ วิทยากรภายนอก  กรรมการ 

   3.12 นางสาวกนกวรรณ  เชียงสิน วิทยากรภายนอก  กรรมการ 

   3.13 นางสาวศรัญญา หม่ืนสกดดี ครูอัตราจาง  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  จัดเตรียมขอมูลการจัดการเรียนการสอนพรอมท้ังสรุป ประเมินและวิเคราะหผลการประเมิน 

RT, NT, O-Net และปลายปของโรงเรียนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบในการสอน 

4. คณะทำงานฝายตรวจเอกสาร  

  4.1 นางสาวธิดารัตน   เพิกเฉย  ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

             4.2 นางสาวธีริศรา    วิเศษวงษา ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

   4.3 นางสาววิชุดา      เครืออยู  ครูผูชวย   กรรมการ 

             มีหนาท่ี  ตรวจทานเอกสารแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา จากฝายใหขอมูลเพ่ือความถูกตองและ

ครบถวนของขอมูลพรอมท้ังรายงานตนสังกัด 

 5. คณะทำงานฝายจัดทำรูปเลม 

             5.1 นางสาวธีริศรา วิเศษวงษา คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

             5.2 นางสาวธิดารัตน เพิกเฉย  คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

             5.3 นายธนวิทย ทองกวาว ครผููชวย   กรรมการ 

             5.4 นางสาวศรัญญา    หม่ืนสกดดี ครูอัตราจาง  กรรมการ 

             5.5 นายณัฐกาญจน ศรีจันทร ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  ตรวจทานเอกสาร พรอมท้ังสรุปผลการตรวจเปนขอมูลตัวเลข แผนภูมิท่ีสามารถทำความ

เขาใจไดและจัดทำรูปเลม เม่ือเสร็จสิ้นการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ขอใหครูและบุคลากรท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดวยความตั้งใจ ดวยความเสียสละ เพ่ือประโยชน

อันสูงสุดแกทางราชการและนักเรียน หากเกิดปญหาท่ีไมสามารถแกไขได ใหแจงผูบังคับบัญชาทราบโดยทันที 
  

  สั่ง  ณ  วันท่ี   22   เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2565 

                                                      

 

 ลงชื่อ     

            (นายยงยทุธ  ไกรบำรุง) 

                                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานวังสารภี 
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