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คํานํา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปนตัวชี้ วัดสําคัญ
ท่ีบงบอกถึงคุณภาพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6
ท่ัวประเทศ  และผลการสอบก็เปนท่ียอมรับในทุกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนานักเรียนโดยตรง  ซึ่งจากผลการ
ทดสอบท่ีผานมาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีผลการ
ทดสอบเปนอันดับ 1 ท้ังชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของประเทศ
มาอยางตอเนื่อง

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เห็นความสําคัญในเร่ืองดังกลาว
จึงไดระดมความคิดของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในกลุมดี
และกลุมพัฒนา จํานวน 40 โรงเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 5 รายวิชา  ประชุมเพื่อ
ถอดประสบการณการจัดการเรียนการสอน  รูปแบบ  วิธีการ  โดยใชกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management)
และมีการเสริมเติมเต็มของผูเชี่ยวชาญของแตละกลุมสาระ  เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ
และมีประโยชนตอการนําไปใชยิ่งขึ้น

เอกสาร “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)” เลมนี้  จึงนับเปน
เอกสารท่ีมีคุณคา ท่ีสามารถนําไปใชเปนแบบอยางหรือแนวทางในการพัฒนาในการยกระดับ
ผลคะแนน O-NET ไดอีกหนึ่ งแนวทาง ขอขอบคุณโรงเ รียนทุกโรง เรียน ครู ท่ีเปน
คณะกรรมการทุกทาน  ผูเชี่ยวชาญ  และศึกษานิเทศก  ท่ีไดดําเนินการจัดทําเอกสารท่ีดี
มีคุณคาขึ้น เพื่อเผยแพรใหกับโรงเรียน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และหนวยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป

(นางงามพิศ  ลวากร)
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( O-NET )
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
..............................................................................

หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาเปาหมายหลัก คือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังใน

ปจจุบันและอนาคต หนวยงานท่ีรับผิดชอบทุกระดับจึงพยายามคิดรูปแบบ วิธีการ ในการสงเสริม
สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีแตละบุคคลมีอยูและเปนไป
ตามเปาหมายการพัฒนาบุคลากรของชาตท่ีิกําหนดไว แตดวยปจจัยรอบดานท่ีสงผลตอการพัฒนา
ท้ังศักยภาพของเด็กท่ีแตกตางกัน ความพรอมฐานะความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอม
ท่ีมีบริบทแตกตางกัน รวมถึงปจจัยท่ีจะไปสนับสนุนใหการพัฒนาเกิดประสิทธิภาพใหกับ
สถานศึกษาท้ังดานงบประมาณ อัตรากําลังครู ส่ือนวัตกรรม เทคโนโลยีท่ีทันสมัยก็ยังแตกตางกัน
ในแตละบริบทของพื้นท่ีนอกจากนั้นก็ยังมปีจจัยความพรอมของครอบครัว ชุมชน ท่ีใหความสําคัญ
การศึกษาของบุตรหลานและเขามาใหการสนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาก็แตกตางกันอยางมาก
โดยเฉพาะปจจัยดานครู ท่ีเปนหัวใจของการพัฒนาผูเรียนจะแตกตางกันท้ังดานความเพียงพอ
กับการพัฒนาเด็กและคุณภาพ  ทําใหคุณภาพการศึกษาของผูเรียนแตละโรงเรียนจึงแตกตางกัน



2

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ท่ีมีอยูจํานวนท้ังส้ิน
67 แหง ตางมีบริบทและปจจัยดังกลาวแตกตางกันอยางมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลงการโยกยายของครู ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีเกิดขึ้นทุกป หรือบางโรงเรียน
จะไดครูบรรจุใหม ทดแทนครูท่ีมีประสบการณท่ีขอยายหรือเกษียณอายุราชการอยูอยางตอเนื่อง
ทุกป จึงทําใหการสงเสริม พัฒนา เพื่อใหเด็กเกิดคุณภาพเต็มตามศักยภาพท่ีแตละคนมีอยู
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คุณภาพของเด็กแตละโรงเรียนมีคุณภาพแตกตางกันออกไป ซึ่งจะเห็นไดจากผลท่ีเกิดจากการ
ประเมินคุณภาพผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ในทุกปท่ีผานมา

แตอยางไรก็ตามแมวาการจัดการศึกษาจะมีอุปสรรคอยูหลากหลายปจจัยตามที่กลาวมา
แตหากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะครูผูสอนท่ีมีความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนเปนอันดับตนๆ
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คุณภาพการศึกษาไทยไดมากกวาวิธีการอื่นและมีผลชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดผลในการ
ปฏิบัติของครูและยกผลระดับทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จึงใชกระบวนการ PLC (Professional Learning  Community) หรือชุมชน
การเรียนรูโดยมืออาชีพเปนหลัก ดวยการนําครูท่ีมีประสบการณแตละกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนท่ีมีผลคะแนนดาน O-NET ในทุกบริบท มารวมกันถอดบทเรียนการเรียนรูท่ีเปนเลิศ
ในคร้ังนี้

ข้ันตอนดําเนินการ
ข้ันเตรียมการ

1. ประชุมศึกษานิเทศก เพื่อรวมศึกษานโยบายและเปาหมายโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2560 ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O –NET) สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดแนวทาง /รูปแบบ /วิธีการ สงเสริม และ
พัฒนาท่ีจะทําใหครูในสังกัดนําไปสงเสริม พัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพการศึกษา (O-NET) สูงขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม

3. แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ ในแตละดาน
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการใหเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

4. วิเคราะหขอมูล
4.1 วิเคราะหขอมูล ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ปการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 แตละกลุมสาระการเรียนรู
ของโรงเรียนในสังกัดจํานวน 67 โรงเรียน แลวนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในชวง 3 ป
ตั้งแตปการศึกษา 2557 - 2559 เพื่อคนหาโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีผลคะแนน O-NET อยูในระดับดี
ขึ้นไป (ผลคะแนนสูงกวาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1) และกลุมท่ีมีผลคะแนน
O-NET อยูในระดับพัฒนาสูงขึ้น

4.2 วิเคราะหครูผูสอนของโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ท่ีอยูในกลุมดี และ กลุมพัฒนา ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อนําครูท่ีมีประสบการณในการพัฒนามารวมถอดบทเรียน
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ใหไดวิธีการ รูปแบบหรือแนวทางการแกปญหา การสงเสริม และพัฒนา ท่ีไดดําเนินการในชวง
ท่ีผานมาจนถึงปจจุบันของแตละโรงเรียน

4.3 คัดเลือกครูจากโรงเรียน ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ท่ีอยูในกลุมดี และกลุมพัฒนา ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู มารวมถอดรหัส กลุมละ 8
โรงเรียนดังนี้

สาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมดี ไดแก โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีวิทยา  โรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชน บางขุนเทียน และโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
กลุมพัฒนา  ไดแก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียน

สตรีวัดระฆัง และโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุมดี ไดแก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนบางปะกอก

วิทยาคม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
กลุมพัฒนา ไดแก โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห โรงเรียน

ไตรมิตรวิทยาลัย และโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุมดี ไดแก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โรงเรียน

ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ และโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กลุมพัฒนา ไดแก  โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา โรงเรียน

วัดสังเวช และโรงเรียนราชนันทาจารยสามเสนวิทยาลัย 2

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมดี ไดแก โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร
กลุมพัฒนา  ไดแก โรงเรียนวัดสระเกศ โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียน

สายปญญา ในพระบรมราชินูปถมัภ และโรงเรียนวัดราชโอรส

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมดี ไดแก โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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กลุมพัฒนา ไดแก โรงเรียนวัดนอยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรมงคล  โรงเรียน
พิทยาลงกรณพิทยาคม และโรงเรียนฤทธิณรงครอน

5. แจงโรงเรียน เพื่อคัดเลือกครูท่ีมีประสบการณดานการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพในกลุมสาระการเรียนรูท่ีโรงเรียนไดรับการคัดเลือก เขารวมถอดบทเรียน ตามวัน
เวลา ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กําหนด

ข้ันดําเนินการ
ในการดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จ เพื่อเปนตนแบบ การสงเสริม พัฒนา

ในการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ใหสูงขึ้น นั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดดําเนินการ
3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 สรางความรู ความเขาใจ ในการถอดบทเรียน
สถานศึกษาคัดเลือกครูท่ีเปนตัวแทน 5 กลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในกลุมดี และกลุมพัฒนา ไดเกิดความรู
ความเขาใจ ในวิธีการถอดบทเรียน เพื่อนําไปดําเนินการในระดับโรงเรียนตอไป โดยดําเนินการ
ดังนี้

1.1 นําเสนอวิธีการถอดบทเรียนโดยวิทยากรผานกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) เพื่อใหได
รูปแบบ วิธีการ ในการดําเนินการของครูและสถานศึกษาท่ีปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
อาทิ

5

กลุมพัฒนา ไดแก โรงเรียนวัดนอยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรมงคล  โรงเรียน
พิทยาลงกรณพิทยาคม และโรงเรียนฤทธิณรงครอน

5. แจงโรงเรียน เพื่อคัดเลือกครูท่ีมีประสบการณดานการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพในกลุมสาระการเรียนรูท่ีโรงเรียนไดรับการคัดเลือก เขารวมถอดบทเรียน ตามวัน
เวลา ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กําหนด

ข้ันดําเนินการ
ในการดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จ เพื่อเปนตนแบบ การสงเสริม พัฒนา

ในการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ใหสูงขึ้น นั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดดําเนินการ
3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 สรางความรู ความเขาใจ ในการถอดบทเรียน
สถานศึกษาคัดเลือกครูท่ีเปนตัวแทน 5 กลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในกลุมดี และกลุมพัฒนา ไดเกิดความรู
ความเขาใจ ในวิธีการถอดบทเรียน เพื่อนําไปดําเนินการในระดับโรงเรียนตอไป โดยดําเนินการ
ดังนี้

1.1 นําเสนอวิธีการถอดบทเรียนโดยวิทยากรผานกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) เพื่อใหได
รูปแบบ วิธีการ ในการดําเนินการของครูและสถานศึกษาท่ีปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
อาทิ

5

กลุมพัฒนา ไดแก โรงเรียนวัดนอยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรมงคล  โรงเรียน
พิทยาลงกรณพิทยาคม และโรงเรียนฤทธิณรงครอน

5. แจงโรงเรียน เพื่อคัดเลือกครูท่ีมีประสบการณดานการจัดการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพในกลุมสาระการเรียนรูท่ีโรงเรียนไดรับการคัดเลือก เขารวมถอดบทเรียน ตามวัน
เวลา ท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กําหนด

ข้ันดําเนินการ
ในการดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จ เพื่อเปนตนแบบ การสงเสริม พัฒนา

ในการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ใหสูงขึ้น นั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดดําเนินการ
3 ขั้นตอน ดังนี้

ข้ันตอนที่ 1 สรางความรู ความเขาใจ ในการถอดบทเรียน
สถานศึกษาคัดเลือกครูท่ีเปนตัวแทน 5 กลุมสาระการเรียนรู ท่ีมีผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในกลุมดี และกลุมพัฒนา ไดเกิดความรู
ความเขาใจ ในวิธีการถอดบทเรียน เพื่อนําไปดําเนินการในระดับโรงเรียนตอไป โดยดําเนินการ
ดังนี้

1.1 นําเสนอวิธีการถอดบทเรียนโดยวิทยากรผานกระบวนการ PLC
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1.2 แบงกลุมถอดบทเรียน ใหไดวิธีการ / รูปแบบ/แนวทาง ท่ีสงผลตอความสําเร็จ
การจัดกลุมดําเนินการถอดบทเรียน เพื่อใหไดบทเรียน วิธีการ / รูปแบบ /

แนวทาง ท่ีสงผลตอความสําเร็จ นั้น ไดดําเนินการโดยใชกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) และ KM (Knowledge Management) เร่ิมตนดวยการกําหนดใหครู
ท่ีเปนตัวแทนของโรงเรียนท่ีอยูในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการคัดเลือก ซึ่งแตละกลุมสาระการ
เรียนรูจะแบงออกเปน 2 กลุม ตามผลคะแนน O-NET ไดแก กลุมดี และกลุมพัฒนา
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1.3 การดําเนินการถอดบทเรียน
โดยใหแตละกลุมไดใชกระบวนการ PLC (Professional Learning

Community) วิเคราะห สังเคราะห ขอมูล บริบทของโรงเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู
รวมถึงแนวทางการพัฒนา อาทิ

1.3.1 ภูมิหลัง หรือ ความเปนมาและปญหา ซึ่งเปนบริบทของแตละโรงเรียน
ท่ีสงผลตอคะแนน O-NET อาทิ

1) บริบทของทั่วไป ประกอบดวย  สภาพแวดลอมของชุมชน ฐานะความ
เปนอยู การประกอบอาชีพของผูปกครอง ปญหาของชุมชน ฯลฯ

2) ดานผูเรียน อาทิ ดานวินัย ความรับผิดชอบ ศักยภาพ ทักษะการเรียนรู
รวมถึงปญหาผูเรียนท่ีไมใหความสําคัญกับการสอบ O-NET ไมเคยชินกับรูปแบบของขอสอบ
O-NET เปนตน

3) ดานครู อาทิ ความรู ความเขาใจ รวมถึงทักษะดานการจัดการเรียนรู
การวางแผนในการจัดการเรียนรู การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล การใชหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด การผลิตและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม การวิจัย ท่ีทันสมัยท่ีจะทําใหเด็ก
สนใจ และพัฒนาไปสูเปาหมาย

4) วิธกีารวัดและประเมินผล อาทิ
- ครูขาดความรู ความเขาใจ ในการวัดประเมินผล  โดยเฉพาะการวัด

และประเมินผลดานการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา
- รูปแบบ วิธีการ ขอสอบวัดและประเมินผลของโรงเรียนไมสอดคลอง

กับขอสอบของ O-NET
- ขอสอบและผูเรียนเปนคนละกลุม มีการเปล่ียนแปลงไปในแตละ

ปการศึกษา ทําใหไมสามารถนํามาเปรียบเทียบคะแนน O-NET ได
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1.3.2 วิธีการสงเสริมพัฒนา ท่ีสงผลใหผูเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น อาทิ
1) วิธีการแกปญหาการเรียน
2) พัฒนาครู
3) ปรับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน
4) วิเคราะหผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและ ตัวชี้วัด
5) การสรางและพัฒนาส่ือ นวัตกรรม วิจัย
6) วิธีการวัดประเมินผล

1.3.3 การนําเสนอของครูแตละคนผานกระบวนการ KM (Knowledge
Management) “เร่ืองเลาเราพลัง” เพื่อใหเห็นภาพแนวทางการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จ
เปนรูปธรรมในดานตางๆ อาทิ

1) วิธีการ รูปแบบ หรือมีเทคนิค การจัดการเรียนรู ท่ีนําไปสูความสําเร็จ
2) การสราง พัฒนา ส่ือ นวัตกรรม  วิจัย ท่ีสงผลตอคะแนน O-NET
3) การบริหารจั ดการในการส ง เส ริมสนับสนุนการพัฒนา ผู เ รียน

ผานกิจกรรม  โครงการท่ีโรงเรียนจัด ทําใหคะแนน O-NET สูงขึ้น
4) ความรวมมือจากเครือขาย โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน

1.3.4 การนําเสนอความสําเร็จ / ผลสัมฤทธ์ิ ของโรงเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ท่ีไดรับการคัดเลือก เขารวมถอดบทเรียน อาทิ

1) ผลการสอบ O-NET เปรียบเทียบกับโรงเรียนของตนเอง เปรียบเทียบกับ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และเปรียบเทียบกับระดับประเทศ

2) ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนดานอื่นๆ
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2) ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนดานอื่นๆ
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1.4 ผลการดําเนินการ
ข้ันตอนที่ 1 ความรู ความเขาใจ ในการถอดบทเรียน
1.4.1 ครูมีความรู ความเขาใจ วิธีการ กระบวนการในการถอดบทเรียน เพื่อท่ีจะได

รับทราบวิธีการและนําไปปรับประยุกตใชในการถอดบทเรียนระดับสถานศึกษา
1.4.2 ครูท่ีเขารวมถอดบทเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู สามารถถอดบทเรียน

ท่ีทําใหเห็นแนวทาง วิธีการ ในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ท่ีสงผลใหคะแนน O-NET สูงขึ้น
ทําใหครูกลุมสาระการเรียนรูท่ีรวมถอดบทเรียน เขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

1.4.3 ครูแตละคนและแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดผลงานการถอดบทเรียน
ในการนําเสนอเบ้ืองตน สามารถท่ีจะนําไปเปนตนแบบใหครูกลุมสาระการเรียนรูรวมกัน
ถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน เพื่อนําเสนอใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สรุปนําเสนอเปนภาพรวม ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตอไป

ข้ันตอนที่ 2 การถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน
ในการถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน ครูท่ีเปนตัวแทนมารวมถอดบทเรียน

ในขั้นตอนท่ี 1 จะเปนผูนําในการดําเนินการใหกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีโรงเรียนไดรับ
การคัดเลือกท้ังหมด ไดรวมกันถอดบทเรียน ตามแนวทาง วิธีการ ท่ีไดดําเนินการไปในขั้นตอน
ท่ี 1 เพื่อใหไดผลการถอดบทเรียนซึ่งเปนส่ิงท่ีครูและโรงเรียนไดดําเนินการเปนผลสําเร็จ
อยางแทจริงโดยใชกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) ท้ังดานภูมิหลัง
อุปสรรค ปญหา ความเปนมา วิธีการ รูปแบบ หรือแนวทางการแกปญหา วิธีการสงเสริมพัฒนา
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จนสามารถพัฒนาผูเรียน ทําใหผลคะแนน O-NET สูงขึ้น และสามารถนําเสนอเปน “เร่ืองเลา
เราพลัง” ใหครูและโรงเรียนอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม

ผลการถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน ของแตละกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการ
คัดเลือกไปนั้น สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะนํามาดําเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ จัดเปนเอกสารอางอิงในภาคผนวก หนังสือ “ แนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ( O-NET)“ ท่ีเกิดจากการถอดบทเรียนคร้ังนี้และจะนํามาใชในการถอดบทเรียน
ในขั้นตอนท่ี 3 ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 คร้ังท่ี 2 ตอไป

ข้ันตอนที่ 3 ถอดบทเรียน เพ่ือใหไดวิธีการ รูปแบบ แนวทาง การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เปนภาพรวมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

การดําเนินการในขั้นตอนท่ี 3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ไดเชิญครูท่ีเปนตัวแทนของโรงเรียนในกลุมสาระการเรียนรูท่ีไดรับการคัดเลือก ท่ีรวมดําเนินการ
ถอดบทเรียนตั้งแตขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มารวมกันถอดบทเรียนอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งขอมูลท่ีนํามา
ดําเนินการในคร้ังนี้จะนํามาถอดบทเรียนใหไดวิธีการ รูปแบบ แนวทาง ในภาพรวม เพื่อเปน
ตนแบบใหกับโรงเรียนอื่นๆ หรือสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นๆ ตอไป โดยใชหัวขอวา “PLC
ถอดบทเรียน การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ” ดําเนินการ ดังนี้

ครูแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ังกลุมคะแนน O-NET ดี และกลุมพัฒนา จะศึกษาวิธีการสงเสริม
พัฒนา จากการถอดบทเรียนของแตละโรงเรียนภายในกลุมทุกโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบวามีความ
เหมือนและแตกตางกันอยางไร แลวนําขอมูลมาสังเคราะห ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
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ในขั้นตอนสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น ครูแตละกลุมจะดําเนินการ
เชนเดียวกับขั้นตอนท่ี 1 ท่ีใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และ
KM (Knowledge Management) จนสามารถสรุปไดวิธีการ หรือแนวทาง เปนภาพรวมเดียวกัน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ท้ังกลุมโรงเรียนท่ีมีผลคะแนน O-NET อยูในระดับดีขึ้นไป และกลุม
พัฒนาสูงขึ้น โดยใหครูเลือกวิธีการท่ีสอดคลองกับขอมูล ดังนี้
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วิธีการในขั้นตอนดังกลาว จะเปนการรวมกลุมสาระการเรียนรู ในกลุมดีและ
กลุมพัฒนา ใหเหลือเพียงกลุมสาระการเรียนรูละ 1 กลุม แลวดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน
ท้ังนี้ เพื่อใหโรงเรียนท่ีอยูในกลุมพัฒนาสูงขึ้น ไดทราบวิธีการ หรือแนวทางในการสงเสริม พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในกลุมดีขึ้นไป รวมถึง
การวิพากษ เสริมเติมเต็มในวิธีการพัฒนาท้ัง 2 กลุม ใหไดแนวทาง วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น แลวสรุปเปนแนวทางหรือวิธีการพัฒนา ในกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ ในภาพรวม
ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

19

วิธีการในขั้นตอนดังกลาว จะเปนการรวมกลุมสาระการเรียนรู ในกลุมดีและ
กลุมพัฒนา ใหเหลือเพียงกลุมสาระการเรียนรูละ 1 กลุม แลวดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน
ท้ังนี้ เพื่อใหโรงเรียนท่ีอยูในกลุมพัฒนาสูงขึ้น ไดทราบวิธีการ หรือแนวทางในการสงเสริม พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในกลุมดีขึ้นไป รวมถึง
การวิพากษ เสริมเติมเต็มในวิธีการพัฒนาท้ัง 2 กลุม ใหไดแนวทาง วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น แลวสรุปเปนแนวทางหรือวิธีการพัฒนา ในกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ ในภาพรวม
ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

19

วิธีการในขั้นตอนดังกลาว จะเปนการรวมกลุมสาระการเรียนรู ในกลุมดีและ
กลุมพัฒนา ใหเหลือเพียงกลุมสาระการเรียนรูละ 1 กลุม แลวดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน
ท้ังนี้ เพื่อใหโรงเรียนท่ีอยูในกลุมพัฒนาสูงขึ้น ไดทราบวิธีการ หรือแนวทางในการสงเสริม พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ท่ีสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในกลุมดีขึ้นไป รวมถึง
การวิพากษ เสริมเติมเต็มในวิธีการพัฒนาท้ัง 2 กลุม ใหไดแนวทาง วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น แลวสรุปเปนแนวทางหรือวิธีการพัฒนา ในกลุมสาระการเรียนรูนั้นๆ ในภาพรวม
ของ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1



20

เมื่อทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดแลกเปล่ียนเรียนรูถึงวิธีการ รูปแบบ หรือแนวทาง
สงเสริมพัฒนา ในแตละกลุมของการพัฒนาแลว แตละกลุมสาระการเรียนรู ไดสรุป วิธีการ
สงเสริม พัฒนา ท่ีไดสังเคราะหจากผลการดําเนินการทุกโรงเรียน ใหเปนแนวทางการดําเนินการ
ในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด
และโรงเรียนอื่นๆ ไดนําวิธีการไปปรับประยุกตใชได

ผลจากการถอดบทเรียนท่ีเกิดขึ้น คณะศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ไดนํามาศึกษา วิเคราะห ตามผลการดําเนินการของโรงเรียนแลว พบวา ขอมูล
ท่ีครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดถอดบทเรียนนั้น ขอมูลการนําเสนอยังมีบางสวนท่ีตองเติมเต็ม
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โดยเฉพาะหลักวิชาการ ท่ีจะนําไปปรับประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญแตละสาขาเฉพาะ มารวมวิเคราะหและพัฒนาวิธีการใหสมบูรณย่ิงขึ้น

ข้ันตอนที่ 4 การสังเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมพัฒนาใหสมบูรณย่ิงขึ้น
ในขั้นตอนดังกลาวนี้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ และเชี่ยวชาญ แตละสาขาเฉพาะ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  รวมกับศึกษานิเทศก กลุมสาระการเรียนรูดังกลาว
สังเคราะห เพื่อใหไดแนวทาง วิธีการ ท่ีมีความชัดเจน สมบูรณ นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
โดยดําเนินการ ดังนี้

1) คณะผูเชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก ศึกษาวิเคราะหขอมูลแนวทางการดําเนินการ
สงเสริมพัฒนา คุณภาพการศึกษา ท่ีแตละโรงเรียนไดรับการคัดเลือกรวมกันถอดบทเรียน สําหรับ
เปนแนวทางของโรงเรียน ซึ่งนําเสนอในภาคผนวก
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2) แบงกลุมผูเชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก ตามกลุมสาระการเรียนรู เพื่อรวมกัน
สังเคราะห สรุปเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา ในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยใชกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) เพื่อใหไดแนวทางตามท่ีโรงเรียนในสังกัด
ดําเนินการอยูจริงและเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม

3) การวิพากษเพื่อเสริมเติมเต็มในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยใหแตละกลุม
สาระการเรียนรูไดนําเสนอ รูปแบบ แนวทาง วิธีการ ท่ีไดจากการสังเคราะหขอมูลท้ังหมดจนสรุป
ไดเปนแนวทางการดําเนินการในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อให
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ผูทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศกท้ังหมด ไดรวมวิพากษ เสนอแนะ เพื่อเสริมเติมเต็มใหไดแนวทาง
วิธีการ ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

4) แนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หลังจากการนําเสนอและมีการสังเคราะหรวมกันทุกกลุมสาระการ
เรียนรูแลว ผูทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบแตละกลุมสาระการเรียนรู จะรวมกัน
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา และสรุปเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้



ภาคผนวก ก

การดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการสังเคราะหงาน
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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โรงเรียนศึกษานารี

ภูมิหลัง
โรงเรียนศึกษานารีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีอัตราการแขงขันสูง ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2444 เปนโรงเรียนสตรีลวนท่ีมีชื่อเสียง
ในยานฝงธนบุรี ปจจุบันเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวม 72 หองเรียน
รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตบริการ 5 แขวง ของเขตธนบุรี ไดแก แขวง
วัดกัลยาณ  แขวงคลองสาน  แขวงคลองตนไทร แขวงสมเด็จเจาพระยาและแขวงหิรัญรูจี ซึ่งตั้งอยู
ในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนักเรียนนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา

การจัดหลักสูตร  โรงเรียนจัดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และเร่ิมใชหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลในปการศึกษา 2553 มีการจัด
หลักสูตรหองเรียนพิเศษ 3 โครงการคือ โครงการเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศทางวิชาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (AP Program) โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP – English Program) และโครงการ
เสริมสรางศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษแบบเขมขน (ISME Program)
การจัดหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเนนสงเสริมศักยภาพในการศึกษาตอ
ระดับสูง โดยจัดแผนการเรียน จํานวน 4 แผนการเรียน ดังนี้ 1. แผนการเรียนเนนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร 2. แผนการเรียนเนนภาษาและคณิตศาสตร 3. แผนการเรียนเนนภาษา (ภาษา
ฝร่ังเศส  ญี่ปุน จีน เกาหลี  รัสเซีย) และ 4. แผนการเรียนธุรกิจ-ศิลป นอกจากนั้นโรงเรียนมีการ
การบริการดานส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี สาธารณสุข สาธารณูปโภค สวัสดิการ  เพื่อใหนักเรียน
มีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูมีความสะดวกสบาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี และมีความ
ปลอดภัย

นักเรียนและผูปกครองสวนมากมีความคาดหวังในดานผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการคอนขางสูง
รวมไปถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET จึงทําใหโรงเรียนและครูตอง
พัฒนาและจัดกิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการดวย

วิธีการสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนศึกษานารี ตระหนักและใหความสําคัญกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน O-NET กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนศึกษานารี จึงไดมอบหมาย ใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรูดําเนินการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET แตละปการศึกษาของโรงเรียนศึกษานารี
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนศึกษานารีจึงไดทําการวิเคราะหผลการทดสอบ
ทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในแตละป
การศึกษา แยกตามมาตรฐานการเรียนรู  แยกตามสาระการเรียนรู เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับ
โรงเรียน  ระดับขนาดโรงเรียน  ระดับโรงเรียนในเมือง  ระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระดับสังกัด  ระดับภาคและระดับประเทศ จากนั้นไดมีการประชุมกลุมสาระการเรียนรูเพื่อกําหนด
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

ซึ่งจากการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเบ้ืองตน และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
ประชุมนั้น     ไดนําเสนอและอภิปรายในท่ีประชุมวิชาการ จงึมีการกําหนดแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยแบงเปน 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาครูและดานการ
พัฒนานักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดานการบริหารจัดการ
1) ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเนื่องและใกลชิด สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอน
ไดทําหนาท่ีสอนอยางเต็มท่ี และสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน ดานนโยบาย
การสงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ในทุกปการศึกษา

2) โรงเรียนไดดําเนินงานตามขั้นตอนการบริหารแบบ P D C A (Plan Do Check
Action) อยางครบถวน เร่ิมจากการสํารวจความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสํารวจสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจําป
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป การกํากับ  ติดตาม  การตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพภายใน การใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศของโรงเรียน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศของครู การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบรายงานประจําป

3) โรงเรียนไดรับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ในแตละปการศึกษา ทางกลุมบริหารวิชาการจะดําเนินการประชุม  ใหขอมูลสารสนเทศและ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ตอผูบริหาร กรรมการ
สถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และแจงครูในการประชุมครู ถึงผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โดยมุงเนนการขับเคล่ือนและพัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน เพื่อใหทราบผล
การศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมาในภาพรวมและรายกลุมสาระการเรียนรู เทียบกับเกณฑ
ของระดับประเทศ ระดับสังกัด  ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน  และใหแตละกลุมสาระไปทําการ
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วิเคราะห ลักษณะของขอสอบ แนวโนม จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของนักเรียนและทิศทาง
ของการออกขอสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู

4) มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินการของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
ตรวจสอบความกาวหนาเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนระยะๆ ในการประชุมของกลุม
บริหารวิชาการ

5) มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจัดทําเปนนโยบายหลักของโรงเรียน
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรูในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู เชน การพัฒนาการสอน
การออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หรือการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น โดยมีการคัดเลือกนักเรียน
ท่ีมีศักยภาพท่ีดีและกลุมท่ีออน และพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน รวมถึงการสอนปรับพื้นฐาน
ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเร่ิมเขาศึกษา และ
โครงการเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร เปนตน

6) มีนโยบายใหเชิญวิทยากรภายนอกหรือในครูในโรงเรียน ใหความรูและทบทวนเนื้อหา
ความรูในแตละวิชาท่ีจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสอบใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยดําเนินการในชวงภาคเรียนท่ี 2
เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยจัดในเวลาเรียนเพราะถือวาเปนการเรียนหนังสือตามปกติ  โดยการ
จัดการทบทวนความรูนั้นแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีและ
กลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิปานกลาง เพื่อใหมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ท่ีสูงขึ้น

7) มีแผนปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการวางแผนระยะยาว
3 ป ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระ
การเรียนรู

8) เปดโอกาสให เครือขายผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพื่อใหมีผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ท่ีสูงขึ้น

ดานการพัฒนาครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1) หัวหนากลุมสารการเรียนรู จัดประชุมครูกลุมสาระฯ แจงผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีทางสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดรายงานผลการทดสอบคาสถิติระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับขนาดโรงเรียน  ระดับภาค  ระดับประเทศ เพื่อให
ครูในกลุมสาระฯ รวมกันวิเคราะหผลและนําไปใชสงเสริมและพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตอไป

2) ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จะมีสวนรวมในการวิเคราะหขอสอบ
O-NET ตามรายมาตรฐานการเรียนรู เพื่อวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรูอยางครอบคลุม
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ลักษณะของขอสอบ แนวโนมและทิศทางของการออกขอสอบของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ในแตละระดับชั้น

3) การจัดการเรียนการสอนนั้นกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงเนนการขับเคล่ือนและ
พัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน มีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสอบ O-NET
ท้ังรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ ควบคูไปกับการพัฒนาครูตามเนื้อหารายวิชาของกลุมสาระ
การเรียนรู ดังนี้

- ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับ
แบบทดสอบ O-NET

- ครูฝกใหนักเรียนทํา ขอสอบเกาของปท่ีผานมา ขอสอบระวางภาค และขอสอบปลายภาค
- ครูใหการดูแล เอาใจใสในการเรียนของนักเรียน อยางใกลชิด ทบทวนเนื้อหาความรู

ท่ีเรียนมาตลอดท้ังปการศึกษาและใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะหลังจากจบ บทเรียนนั้นๆ
4) ในดานการจัดการเรียนการสอนนั้นครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดนําตัวอยาง

ขอสอบ O-NET มาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรู เชน สอดแทรกในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นํามาใชเปนตัวอยางคําถาม การใชเปนแบบฝกหัด การใชเปนเนื้อหาประกอบ

5) มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนอยูเสมอ โดยมีการสงเสริมใหครู
เขาอบรมและพัฒนาจากหนวยงานภายนอก

6) มีการจัดบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น
7) มีการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของครูผูสอนทุกคน ทุกภาคเรียน
8) มีการจัดทํารายงานผลการปฏบัิติงานทุกปการศึกษา
9) มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหขอสอบทุกภาคเรียน
10) กิจกรรมตางๆ ท่ีกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จัดใหกับนักเรียน จะมุงเนน

เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานวิชาการ เพื่อใชในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
พัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาทักษะ
เฉพาะดานของภาษาไทยดวย

ดานการพัฒนานักเรียน
1) กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบ ซึ่งเร่ิมจากการสรางความผูกพัน

ระหวางนักเรียนกับโรงเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน และรวมเปน
สวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนตอไป

2) สรางความตระหนักโดยชี้ใหเห็นความสําคัญของการสอบและสรางแรงจูงใจในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยครูจะยํ้าใหนักเรียนรูสึกถึงความ
ภาคภูมิใจในผลสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนท่ีเปนอันดับตนๆ ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยชี้แจงใหนักเรียนวาคะแนน O-NET เปนคะแนนท่ีเปน
ผลมาจากการจัดการศึกษา เปนอีกหนึ่งชองทางท่ีนักเรียนจะสามารถนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียนได
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3) ยกยอง ชื่นชม นักเรียนท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET อยูในระดับสูง

4) ชื่นชม และใหกําลังใจนักเรียนในปการศึกษาปจจุบันเมื่อนักเรียนมีความพยายาม
มีวินัย และตั้งใจเรียน ใสใจในการเรียน หรือการฝกทําแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET

ผลจากการพัฒนา พบวา
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

วิชาภาษาไทย มีคาเฉล่ียอยูในระดับดี  สูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา และเมื่อ
เปรียบเทียบกับตนเอง พบวามีคาเฉล่ียสูงขึ้น 3 ปตอเนื่อง

2) เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 อยูในระดับดีนั้น สงผลใหเกิดความเชื่อมั่นตอโรงเรียน การบริหาร การจัดการเรียน
การสอน นําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน และทําใหนักเรียนมีความภูมิใจในตนเองมากขึ้นดวย

........................................................................................
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โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน

๑. ภูมิหลัง

๑. บริบทของโรงเรียนท่ีสงผลตอผลสัมฤทธ์ิดาน O-NET
๑.๑ บริบทท่ัวไป

สภาพแวดลอมของชุมชนรอบโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนเปนชุมชน
เมือง ประชากรคอนขางหนาแนน เพราะมีศูนยการคา โรงพยาบาลและสถานท่ีราชการ
อยูใกลเคียง ผูปกครองมีหลากหลายอาชีพ  สวนใหญมีอาชีพรับจาง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง

๑.๒ ดานผูเรียน
นักเรียนอานออกเขียนได  นักเรียนจะอานคลองเขียนคลองประมาณรอยละ ๙๐

นักเรียนสวนใหญจะมีความรับผิดชอบ  และมีระเบียบวินัย
๑.๓ ดานครู

ครูผูสอนมีความรูความเขาใจและมีทักษะดานการจัดการเรียนรู  มีการดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูกอนทําการสอนจริงครบทุกคน

๑.๔ ดานการวัดผลประเมินผล
ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเร่ืองการวัดและประเมินผลและนําผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนหลังการสอบทุกคร้ังมาวิเคราะหเพื่อนําปญหาท่ีเกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET)
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด  และระดับประเทศ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓
ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา
วิชา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ร.ร. สังกัด ประเทศ ร.ร. สังกัด ประเทศ ร.ร. สังกัด ประเทศ
ภาษาไทย ๓๙.๕๓ ๓๕.๓๙ ๓๕.๒๐ ๔๖.๕๑ ๔๒.๘๙ ๔๒.๖๔ ๕๔.๐๔ ๔๖.๘๑ ๔๖.๓๖
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เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET)
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด  และระดับประเทศ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖
ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ยประจําปการศึกษา
วิชา ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ร.ร. สังกัด ประเทศ ร.ร. สังกัด ประเทศ ร.ร. สังกัด ประเทศ
ภาษาไทย ๕๓.๐๗ ๕๑.๔๑ ๕๐.๗๖ ๔๙.๘๓ ๔๙.๙๕ ๔๙.๓๖ ๕๕.๓๘ ๕๓.๐๙ ๕๒.๒๙

๒. วิธีการสงเสริมพัฒนา
กระบวนการที่ใชในการพัฒนา

ข้ันสรางความตระหนัก
ประชุมครูท่ีสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และปท่ี ๖ เพื่อชวยกันวิเคราะหผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิเคราะหผลคะแนนของผูเรียน
เปนรายบุคคล  ดําเนินการจัดทําขอมูลเปนรายหองเรียนวาในแตละหองผลคะแนนสูงสุด ต่ําสุด

๑. ความตระหนักสราง

เสรมิ ๒. ความรู

นําสู ๓. การปฏิบัติ

พัฒนา ๔. การนิเทศ  ตดิตาม

สะทอน ๕. สรปุรายงานผล
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เปนอยางไร ใครเปนผูสอน  สภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางไร  สอบผานเกณฑ
รอยละ ๕๐ กี่คน

การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ระดับหองเรียน
วิชาภาษาไทย

หอง จํานวน
นักเรียนที่

สอบ

จํานวน
นักเรียนที่
สอบผาน

คะแนน
สูงสุดที่ได

คะแนน
ต่ําสุดที่ได

คะแนน
เฉลี่ยที่ได

หมายเหตุ

๓/๑ ๔๔ ๑๙ ๗๑.๐๐ ๓๓.๐๐ ๔๙.๑๘ อ.จินตนา
๓/๒ ๔๘ ๑๘ ๖๘.๐๐ ๒๒.๐๐ ๔๖.๓๓ อ.ฉันทนา
๓/๓ ๔๘ ๒๘ ๖๗.๐๐ ๒๓.๐๐ ๕๐.๓๕ อ.จินตนา
๓/๔ ๔๘ ๒๘ ๖๘.๐๐ ๒๘.๐๐ ๕๑.๐๒ อ.ฉันทนา
๓/๕ ๔๗ ๒๐ ๗๒.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๗.๖๓ อ.จินตนา
๓/๖ ๔๗ ๒๓ ๖๗.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๗.๘๒ อ.ฉันทนา
๓/๗ ๕๑ ๓๖ ๗๖.๐๐ ๒๓.๐๐ ๕๒.๓๓ อ.จินตนา
๓/๘ ๕๐ ๔๔ ๗๗.๐๐ ๔๔.๐๐ ๖๐.๘๐ อ.ฉันทนา
๓/๙ ๔๘ ๔๐ ๗๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๘.๒๐ อ.จินตนา

๓/๑๐ ๔๗ ๔๗ ๘๒.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๔.๖๘ อ.ฉันทนา
๓/๑๑ ๔๐ ๓๖ ๗๕.๐๐ ๔๒.๐๐ ๖๑.๒๗ อ.จินตนา
๓/๑๒ ๓๕ ๒๕ ๗๙.๐๐ ๒๓.๐๐ ๕๗.๐๗ อ.ฉันทนา

การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ตามมาตรฐานการเรียนรู ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ ๓

มาตรฐานการ
เรียนรู

คะแนน
เต็ม

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ

มาตรฐาน ท๑.๑ ๑๐๐ ๕๓.๘๐ ๕๑.๑๘ ๔๖.๑๕ ๔๕.๗๘
มาตรฐาน ท๒.๑ ๑๐๐ ๔๙.๔๕ ๔๕.๗๗ ๔๑.๕๖ ๔๑.๑๙
มาตรฐาน ท๓.๑ ๑๐๐ ๖๘.๖๑ ๖๔.๘๓ ๖๐.๘๖ ๖๐.๒๑
มาตรฐาน ท๔.๑ ๑๐๐ ๕๒.๘๒ ๔๘.๙๗ ๔๕.๕๔ ๔๕.๑๐
มาตรฐาน ท๕.๑ ๑๐๐ ๔๕.๖๓ ๔๒.๖๙ ๔๐.๖๔ ๔๐.๑๐
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หมายเหตุ
มาตรฐาน ท๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิด  เพื่อนําไปใชตัดสินใจ แกปญหา

ในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอาน
มาตรฐาน ท๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเร่ืองราว

ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
มาตรฐาน ท๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู  ความคิดและ

ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
มาตรฐาน ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษาและ

พลังของภาษา ภูมิปญญาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น

คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง

สรุปผลการสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓
๑. คะแนนเฉล่ียในทุกมาตรฐานสูงกวาระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  และระดับประเทศ
๒. มาตรฐานท่ีควรพัฒนาใหมีคาเฉล่ียท่ีสูงขึ้นเรงดวนคือ

๒.๑ มาตรฐาน ท๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ
และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบตางๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา

๒.๒ มาตรฐาน ท๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง)

๓. ไมมีมาตรฐานการเรียนรูใดท่ีต่ํากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ระดับหองเรียน
วิชาภาษาไทย

หอง จํานวน
นักเรียนที่สอบ

จํานวน
นักเรียนที่
สอบผาน

คะแนน
สูงสุดที่ได

คะแนน
ต่ําสุดที่ได

คะแนน
เฉลี่ยที่ได

หมายเหตุ

๖/๑ ๒๔ ๒๑ ๗๙.๐๐ ๓๘.๕๐ ๖๐.๗๓ อ.รัตนากร
๖/๒ ๔๗ ๔๖ ๘๕.๐๐ ๔๒.๐๐ ๖๗.๕๐ อ.รัตนากร
๖/๓ ๔๙ ๔๓ ๗๗.๐๐ ๔๑.๕๐ ๖๑.๘๐ อ.รัตนากร
๖/๔ ๔๕ ๓๘ ๗๗.๐๐ ๒๕.๐๐ ๕๘.๐๒ อ.แกวใจ
๖/๕ ๔๖ ๓๘ ๘๐.๐๐ ๒๘.๐๐ ๕๖.๗๗ อ.แกวใจ
๖/๖ ๔๗ ๓๙ ๗๗.๐๐ ๓๒.๐๐ ๕๘.๕๓ อ.แกวใจ
๖/๗ ๓๖ ๒๗ ๘๑.๕๐ ๓๒.๕๐ ๕๙.๗๐ อ.แกวใจ
๖/๘ ๔๖ ๓๓ ๗๓.๐๐ ๒๐.๐๐ ๕๔.๓๕ อ.แกวใจ
๖/๙ ๓๗ ๑๕ ๖๓.๐๐ ๑๙.๐๐ ๔๔.๙๑ อ.แกวใจ

๖/๑๐ ๓๗ ๑๕ ๖๘.๐๐ ๒๑.๐๐ ๔๔.๕๔ อ.รัตนากร
๖/๑๑ ๓๕ ๑๓ ๗๓.๐๐ ๑๘.๕๐ ๔๕.๔๕ อ.รัตนากร
๖/๑๒ ๓๐ ๗ ๗๐.๐๐ ๑๓.๕๐ ๓๘.๐๓ อ.รัตนากร

การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน O-NET ตามสาระการเรียนรู
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖

สาระ คะแนน
เต็ม

โรงเรียน จังหวัด สังกัด ประเทศ

การอาน ๑๐๐ ๖๘.๘๙ ๗๑.๐๙ ๖๕.๒๙ ๖๔.๒๖
การเขียน ๑๐๐ ๕๖.๘๑ ๖๐.๕๓ ๕๔.๗๐ ๕๓.๘๗
การฟง การดูและ
การพูด

๑๐๐ ๖๗.๑๖ ๗๒.๒๕ ๖๔.๙๓ ๖๔.๕๔

หลักการใช
ภาษาไทย

๑๐๐ ๓๗.๓๖ ๔๐.๕๔ ๓๕.๖๔ ๓๕.๒๔

วรรณคดีและ
วรรณกรรม

๑๐๐ ๔๗.๙๙ ๕๔.๐๗ ๔๗.๙๘ ๔๗.๐๓
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สรุปผลการสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖
๑. คะแนนเฉล่ียในทุกสาระการเรียนรูสูงกวาระดับสังกัด  และระดับประเทศ
๒. สาระท่ีควรพัฒนาใหมีคาเฉล่ียท่ีสูงขึ้นเรงดวนคือ หลักการใชภาษาไทย

ข้ันเสริมความรู
๑. เมื่อวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติเรียบรอยแลว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ไดจัดทําคลังขอสอบโดยรวบรวมขอสอบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกป
การศึกษา  โดยแยกเปนหัวขอ  เชน  เร่ือง  สระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต  คํามูล  คําประสม
คําซ้ํา  คําซอน  ระดับภาษา  คําราชาศัพท ฯลฯ  เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยครูผูสอนจะใชขอสอบท่ีเตรียมไวทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนทุกคร้ัง

๒. ครูผูสอนทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทดลองทําขอสอบจากคลังขอสอบ
พรอมอธิบายท่ีมาท่ีไปของคําตอบใหกับครูท่ีสอนในกลุมไดรับฟงเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

นําสูการปฏิบัติ
๑. ดําเนินการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบกลุม  ฝกใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิด

วิเคราะห  และแลกเปล่ียนเรียนรู และทดสอบโดยใชขอสอบ O-NET จากคลังขอสอบเพื่อฝกให
นักเรียน

๒. กอนสอบ O-NET จัดเปนสัปดาหแหงการสอนเสริม

พัฒนาการนิเทศ  ติดตาม
ครูในกลุมสาระการเรียนรูมีการนิเทศเปนระบบ  โดยครูทุกคนจะตองนิเทศการสอน

และรับการนิเทศการสอนทุกคน นําผลการนิเทศมาแลกเปล่ียนเรียนรู  ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ยึดความเปนกัลยาณมิตร

สะทอน สรุปรายงานผล
๑. ครูทุกคนตองบันทึกหลังการสอน
๒. ประชุมกลุมสาระการเรียนรูปดภาคเรียน  เพื่อนําปญหาท่ีพบในแตละภาคเรียน

มาพัฒนาและปรับปรุงรวมกัน

........................................................................................
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ภูมิหลัง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญพิเศษและโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขท่ี 443 ถนน
เลียบคลอง ภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
มัธยมวัดหนองแขม ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2490

คุณลักษณะของโรงเรียน
อักษรยอ : น.ข. (NK)
ตราสัญลักษณ : เสมาธรรมจักร มีอักษรยอ นข อยูดานใน
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน : พระพุทธเขมามุนี จิรคหปตานีสิสสาจารยพหุชนวชิรปธานอุบัติ

(ประดิษฐานท่ีหอพระ) และ พระพุทธปฏิมเขมา มหาสิริมงคล
นิมิต (ประดิษฐานหนาประตูโรงเรียน)

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพนับถือประจําโรงเรียน : พระภูมิเจาท่ี และ ศาลตา ยาย
คําขวัญประจําโรงเรียน : มารยาทงาม ความรูดี กีฬาเดน คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน

มองเห็นการณไกล
ปรัชญาประจําโรงเรียน : โรงเรียนยอมประกอบไปดวย รางกาย ชีวิต และจิตใจ
คติธรรม : ธมฺเม ฐิตํ น วิชหาติ กิตฺติ เกียรติยอมไมละผูตั้งอยูในธรรม
สีประจําโรงเรียน : สีน้ําเงิน-เหลือง
วิสัยทัศน : มุงเนนพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณธรรมนําความรู กาวสูสากล ภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณประจําโรงเรียน : ลูกหนองแขม ย้ิม ไหว ทักทาย ใหเกียรติกัน
อัตลักษณประจําโรงเรียน : สุภาพชน คนดี ศรีหนองแขม

สภาพปญหาที่ทําใหคะแนน O-NET ไมเปนไปตามเปาหมาย
1.นักเรียนขาดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET
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2.ครูสอนและออกขอสอบไมตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
3.พฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียนยังไมดีพอ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีแนวปฏิบัติท่ีนําไปสูจุดมุงหมายใหผลการทดสอบ
O-NET สูงขึ้น ดังนี้

กลยุทธ
1. การตระหนักเห็นคุณคา

1.1 ครูสรางความตระหนักใหนักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณคาของการนําผล O-NET ไปใช
ในการวางแผนการเรียนและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น

1.2 จัดกิจกรรมติวเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิพิชิตโอเน็ต
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความพรอม และความตะ

หนักในการทําขอสอบโอเน็ต เห็นความสําคัญของการสอบ O-NET ท้ังตอตนเองและโรงเรียนมาก
ขึ้น นักเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใสในการทําขอสอบมากขึ้น  รูถึงบทบาท หนาท่ี ความสําคัญ
ของตนเอง อันนําไปสูการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองใหเต็มตามศักยภาพ

2. พฤติกรรม/วิธีการเรียนการสอน
2.1 ครู

2.1.1 ครูทําแผนการสอนแบบอิงมาตรฐาน และกําหนดรายการนวัตกรรมท่ีจะนํามา
ทดลองในภาคเรียนถัดไปอยางนอย 1 รายการ ครูท่ีสอนระดับชั้นเดียวกัน รวมประชุม
แลวกําหนดกิจกรรมสําคัญ ๆ ในรอบภาคเรียนและในรอบปการศึกษา กําหนดใหชัดเจนวา ในแต
ละภาคเรียน มีกี่ชิ้นงานสําคัญ แตละชิ้นงาน เปนการบูรณาการระหวางวิชาใดบาง (อยูระหวาง
5-8 ชิ้น/ภาคเรียน) กําหนดวันและเวลาในการสงหรือนําเสนอชิ้นงานสําคัญ พรอมท้ังแจงรายการ
ชิน้งานใหผูปกครองนักเรียนทราบดวย

2.1.2 จัดทําผังขอสอบในรายวิชาแบบอิงมาตรฐาน และออกขอสอบตามผัง
(อิงมาตรฐาน)

2.1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห โดยให
เรียนจากส่ิงแวดลอมรอบตัว ใหนักเรียนอาน คนควา ทําโครงงาน(ทุกวิชา) มากขึ้น

2.1.4 วิเคราะหคะแนนผลการทดสอบ O-NET เชิงลึกรายมาตรฐานการเรียนรู
เพื่อหาทางแกไขในระดับมาตรฐานการเรียนรู

2.1.5 ครูผูสอนมีการวิเคราะห แยกแยะเด็กกลุมออน อยางชัดเจน แลวคอยกระตุน
สนับสนุน ดูแลตามศักยภาพ
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2.2 กิจกรรมระดับกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2.2.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจัดกิจกรรมการสัมมนาสรุปการจัดการเรียน

การสอนในรอบภาคเรียนท่ี 2 และความพรอมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1 เมื่อส้ินสุด
เทอมตน จึงสัมมนาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนท่ี 1 และความพรอมในการสอนภาค
เรียนท่ี 2 โดยสรุป สัมมนาอยางนอย ปละ 2 คร้ัง เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC
(Professional Learning Community)

2.2.2 การจัดทําฐานขอมูลผลงานทางวิชาการวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices)
รายกลุมสาระฯ

2.2.3 กําหนดเปาหมายคาเฉล่ียผลการทดสอบระดับกลุมสาระการเรียนรู พรอมสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ความแตกตางระหวางโรงเรียน

2.3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ 6 เดือน
2.3.1 โรงเรียนจัดติวเขมเปนรายกลุมสาระการเรียนรู
2.3.2 การสอบ Pre O-NET
2.3.3 ใหนักเรียนแตละคนตั้งจุดมุงหมายวา ในการสอบคร้ังนี้ จะพยายามทําคะแนน

ใหสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศกี่กลุมสาระฯ ในวิชา อะไรบาง
2.3.4 ใหนักเรียน  ม.1 และ ม.2 มีโอกาสรับทราบเปาหมายท่ีโรงเรียนกําหนด

และเตรียมตัวแตเนิ่นๆ

2.4 นักเรียน
2.4.1 นักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณคาของการนําผล O-NET ไปใชในการวาง

แผนการเรียนและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น
2.4.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไดรับการแกปญหาการอานไมคลองเขียนไมคลอง
2.4.3 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีการทบทวนกอนเรียน ตั้งใจระหวางเรียน

และทบทวนหลังเรียน

ภาพแหงความสําเร็จ
เปรียบเทียบผลการประเมิน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557-2559

2557 2558 2559
ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน รร.-จว. ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน รร.-จว. ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน รร.-จว.
35.20 35.39 37.75 38.77 1.02 42.64 42.89 45.24 44.92 0.32 46.36 46.81 50.65 51.03 0.38

................................................................................
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โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ภูมิหลังดานผูเรียน

เนื่องดวยโรงเรียนวัดนวลนรดิศเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จัดอยูในประเภท
โรงเรียนท่ีมีการแขงขันสูงในเขตฝงธนบุรี เพราะเปนโรงเรียนท่ีมีประวัติความเปนมายาวนาน
กวา ๑๒๗ ป ในสมัยกอนอาจเปรียบไดวาเปนโรงเรียนสวนกุหลาบฝงธนบุรีเพราะเปนโรงเรียนชาย
ลวน และมีนักเรียนท่ีประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานมากมายลวนเปนท่ียอมรับขององคกร
นั้น ตามอัตลักษณของโรงเรียนท่ีวา “ผูนําทําความดี” จึงเปนท่ีประจักษท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนวัดนวลนรดิศมาอยางยาวนาน   เชน  ในอดีตมีนักเรียน
ท่ีสามารถสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหารไดปละหลายคน  รวมมีศิษยเกาท่ีเปนผูนําทางทหารและ
ตํารวจท่ีมียศระดับพลเอกหลายทาน และบุคคลเหลานี้ไดกลับมาชวยสงเสริมกิจกรรมงานตาง ๆ
ของโรงเรียนดวยดีเสมอมา  และปจจุบันบุคลท่ีมีคนรูจักกันท่ัวประเทศไทยและตางประเทศ
คือ พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๒๙ ของประเทศไทย และยังมีศิษยเกา
ท่ีเปนผูนําองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนอีกหลาย ๆ ทานเปนท้ังศิลปนนักรอง  นักแสดง
เจาของบริษัท  ผูจัดการสายการบิน  และนักการเมืองฯ  แมแตนักเรียนรุนใหม ๆ ก็สามารถสอบ
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยได ๑๐๐ % ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนท่ีนิยมของผูปกครองในยาน
ฝงธนบุรี ท่ีตองการใหบุตรหลานเขามาศึกษา ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถานบานความรูแหงนี้
อยางมากมายทุกป

ในแตละปการศึกษามีนักเรียนท่ีมีความประสงคจะเขามาศึกษาตอในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ มากเกินกวาจํานวนท่ีโรงเรียนสามารถรับไดจึงตอง
ดําเนินการสอบคัดเลือกจึงใหไดนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีตองการ  แตระยะหลัง
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนท่ีใกลบานในภูมิลําเนาของนักเรียน
โดยมีแนวปฏิบัติในการรับสมัครตามท่ีกระทรวงศึกษากําหนด มีการกําหนดเขตพื้นท่ีในการ
รับสมัคร  จึงทําใหนักเรียนท่ีเขามาสมัครสวนใหญเปนนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาหรือจบจากโรงเรียน
ท่ีอยูในเขตพื้นท่ีชุมชนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ  สวนนอยคือนักเรียนท่ีอยูนอกเขตพื้นท่ี  และใน
ปจจุบันมีโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนหลายแหงในยานฝงธนบุรี  ท่ีเปดสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทําใหผูปกครองตัดสินใจเลือกโรงเรียน
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ท่ีสามารถลดคาใชจายของครอบครัวได  นักเรียนมีท่ีเรียนใหเลือกเพิ่มขึ้น  จํานวนนักเรียน
ท่ีมาสมัครเขาเรียนท่ีโรงเรียนวัดนวลนรดิศและผานเกณฑเบ้ืองตนท่ีมีสิทธิสมัครเขาเรียน
ก็มีจํานวนนอยลงระดับคุณภาพผูเรียนก็ลดลง  แตก็ถือวามีนักเรียนมากกวาโรงเรียนในยาน
เดียวกัน  และโรงเรียนก็มีโครงการหองเรียนพิเศษตาง ๆ ไวสําหรับใหผูปกครองตัดสินใจในดาน
การยกระดับของผูเรียนเพราะผูปกครองยังเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
วัดนวลนรดิศอยู  เชน  หองเรียนเนนความสามารถดานวิทย – คณิต  หองเรียนเนนความสามารถ
ดานภาษาตางประเทศ และหองเรียนท่ีเนนความสามารถดานดนตรี ศิลปะและกีฬา ท่ีให
ผูปกครองไดมีโอกาสเลือกใหกับบุตรหลานของตนเอง ทําใหผูปกครองสนใจและนําบุตรหลาน
เขามาเรียน โดยในสวนนี้ตองคัดสรรผลการเรียน  ความสามารถของนักเรียน และการสอบในการ
คัดเลือกจึงทําใหมีนักเรียนท่ีผานเกณฑนอยลง

นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกเขามามีพื้นฐานความรูความสามารถในการเรียนไมเทากัน
เนื่องจากจบระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีมีเกณฑตัดเกรดตามศักยภาพของผูเรียนในแตละ
โรงเรียนท่ีแตกตางกัน   จึงตองเขามาปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน ๕ วิชา กอนเปดภาคเรียน
ท่ี ๑ เปนเวลา ๒ สัปดาห  แตก็สามารถคัดแยกเด็กไดระดับหนึ่ง  โดยการใชผลการสอบหลังเรียน
ปรับพื้นฐานมาเปนเกณฑในการคัดแยกหองเรียนปกติ

ดวยพื้นฐานทางการเรียนวิชาภาษาไทยไมเทากัน  จํานวนนักเรียนในหองมากทําให
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด เพราะตองปรับกระบวนการเรียน
การสอนใหมใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละหอง  ครูตองเสียเวลาในการแกปญหา
นักเรียนรายบุคคลท่ีเรียนรวมในหองเดียวกัน  แตการเรียนการสอนก็ตองดําเนินใหตรงตามแผน
ท่ีไดกําหนดไว   ดวยความเอาใจใสของครูทําใหพื้นฐานของนักเรียนสวนใหญพัฒนาดีขึ้นและ
สวนนอยอยูในระดับพอใชหรือผานเกณฑ    แตเมื่อนักเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑
ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ กระบวนการเรียนการสอนก็เขมขึ้นภาระงานก็เร่ิมใชกระบวนการคิด
วิเคราะหท่ียากขึ้น และเนื่องดวยนักเรียนเร่ิมคุนเคยกับเพื่อนๆ จากเพื่อนในหองก็เปนตางหอง
สังคมของเพื่อนๆ ก็แตกตาง นักเรียนสนใจกิจกรรมดานอื่นๆ  มากกวาการเรียนในหองเรียน
ทําใหนักเรียนหลงทางไมสนใจเรียน  ขาดสติ    ขาดวินัย  และขาดความรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย  ไมสนใจฝกทักษะตาง ๆ ตามท่ีครูมอบหมายดวยตนเอง
ความรูความสามารถจึงไมพัฒนา ทําใหกระบวนการเรียนรู ขาดชวงไมตอเนื่อง พอขึ้นระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ จึงเปนเหตุใหนักเรียนมีพื้นฐานความรูในรายวิชาภาษาไทยไมเขมแข็ง
แตนักเรียนก็พยายามใชความรูความสามารถทางภาษาไทยท่ีครูไดส่ังสมไวใหมาทําขอสอบ O-NET
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เนื้อหาของขอสอบในแตละปก็มีความยากงายสลับกันไป ท่ีสําคัญนักเรียนบางสวนท่ีไมเห็น
ความสําคัญของผลสอบ O-NET วามีความสําคัญตอตัวเองและสถาบันการศึกษาของนักเรียน
อยางไร นักเรียนมาสอบแตไมมีการเตรียมตัวใด ๆ ท้ังส้ิน ใชพื้นฐานความรูเทาท่ีมีมาสอบเทานั้น
จึงสงผลใหผลการสอบไมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว

ภูมิหลังดานครู

ครูเปนบุคคลท่ีเปนหลักในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน  จัดกระบวนการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  การกําหนดรายวิชาภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษา
เปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน  ใหนักเรียน
สามารถนําไปใชศึกษาตอตามความสนใจหรือพัฒนาทักษะชีวิต ใหเหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไมนาสนใจเนื่องดวยสภาพหองเรียนในบาง
หองขาดส่ืออุปกรณท่ีทันสมัย  การใชกระบวนการสอนแบบเดิมและผลิตส่ือไมนาสนใจสําหรับ
นักเรียนรุนใหม ครูมีภาระงานอื่น ๆ มากทําใหครูไมสามารถพัฒนาส่ือไดเต็มท่ี  จึงทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมไมนาสนใจ

จํานวนนักเรียนในแตละหองมีระดับความรูความสามารถ  ความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน
และมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  ครูบางคนยังขาดทักษะในการบริหารจัดการภายในหองเรียน
คุมหองเรียนไดนอยลง ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลปลอยปละละเลยไมติดตามนักเรียน
เปนรายบุคคล

ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑, ๒ ยังใหความสําคัญในการสอบ O-NET
นอยลง ใชกระบวนการเรียนการสอนตามท่ีครูกําหนดสอนตามหลักสูตร  ไมมีการฝกเตรียมความ
พรอมในเนื้อหาวิชาภาษาไทยเพื่อเปนพื้นฐานในการสอบ O-NET และสงตอ เพื่อเปน
กระบวนการตอยอดใหกับนักเรียน   พอถึงมือครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ครูตอง
มาเรงสอนปรับพื้นฐานใหมหมดในเทอมท่ี ๒ เพราะนักเรียนยังไมเคยเห็นขอสอบ O-NET เวลา
ท่ีเหลือ ๑ เทอม จึงตองจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร  และตองแบงเวลาเพื่อเตรียม
ติวสอบจึงทําใหเวลากระชั้นชิดทําใหไมบรรลุเปาหมายได

วิธีการวัดประเมินผล
จากผลการสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย ตั้งแตป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียน

วัดนวลนรดิศ สามารถทําคะแนนอยูในระดับสูงขึ้นติดตอกัน ๓ ป  และทุกปก็มีคะแนนสูงกวา
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ระดับประเทศทุกปท้ัง ๓ ป แตก็ยังไมบรรลุเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยท่ีตั้งไว
คือ ตองการใหผลสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย สูงกวาระดับขนาดโรงเรียนทุกป

สาเหตุท่ีผลการสอบไมบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว เกิดจากคุณภาพของผูเรียนในแตละป
มีศักยภาพไมเหมือนกัน และขอสอบ O-NET ก็มีความยากงายแตกตางกันในแตละป
ประสบการณทําขอสอบของนักเรียนยังนอยเกินไป เพราะมีการทดลองทําขอสอบในภาคเรียนท่ี ๒
การคิดวิเคราะหขอสอบยังไมครอบคลุม เวลาเตรียมตัวนอย ประกอบกับภาคเรียนท่ี ๒
มีกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมากมาย เชน กีฬาสี  วันปใหม และวันหยุดก็มีมาก  รูปแบบวิธีการ
ออกขอสอบของครูก็ออกแบบตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร ไมไดออกแบบใหสอดคลองกับขอสอบ
O-NET

การนําเสนอวิธีการสงเสริมพัฒนา
จากผลสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ท่ีผานมาทางกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนวัดนวลนรดิศไดหาวิธีการพัฒนาอยูเนื่อง ๆ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร
โครงสรางการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแตเดิมวิชาภาษาไทยจะสอน
เฉพาะรายวิชาพื้นฐานเทานั้น  ตามโครงสราง ๑.๕ หนวยกิต เวลาเรียน ๓ ชั่วโมงตอภาคเรียน
แตเนื่องดวยปท่ีผาน ๆ มาผลการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ อยูใน
ระดับต่ํา เพราะนักเรียนยังขาดทักษะการใชภาษาไทยทุกดาน  ซึ่งสงผลตอการเรียนในรายวิชา
อื่นๆ ดวย  ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จึงไดเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ  หลักภาษา
โครงสราง ๐.๕ หนวยกิต เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง ใหกับนักเรียนหองเรียนปกติเทานั้น  สาเหตุท่ีเพิ่ม
เฉพาะหองเรียนปกติ คือ นักเรียนสวนใหญมีพื้นฐานทางภาษาไทยออน  เนื้อหาท่ีนํามาสอน
เปนเนื้อหาทบทวนเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการใชภาษาไทยท้ังส้ินท่ีเปนเร่ืองท่ีอยูในขอสอบ
O-NET ทําใหผลการสอบดีขึ้นในภาพรวม

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูไดประชุมครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ใหแนวปฏิบัติในการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET ใหครูผูสอนในแตรายวิชาไปคนหาขอสอบ
O-NET ในปท่ีผาน ๆ มาท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีสอนในระดับชั้นนั้นๆ แลวนําเสนอยกตัวอยาง
พรอมไปกับกระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียนไดทดลองทําใหไดมากท่ีสุด เพื่อสราง
ความคุนเคยในการทําขอสอบจริง

ครูผูสอนตองพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนเนนกระบวนการคิดวิเคราะห
การสังเคราะห  ประเมินคา มากกวาส่ือการเขียนตอบในกระดาษ  เพราะสมัยนี้นักเรียนใชลอก
ผานทางไลนแลวเขียนมาสงครู ซึ่งคําตอบท่ีไดจะเหมือนกัน การมอบหมายงานของครู  ครูตอง
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อธิบายกรอบงานและมอบหมายใหนักเรียนสรางชิ้นงานไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการใฝรู
การคิดวิเคราะห การสังเคราะห  ประเมินคาและการบูรณาการดานวิชาอื่น ๆ เพื่อสรางคุณคา
ใหชิ้นงานนั้นๆ โดยครูเปนท่ีปรึกษา  เชน  การบูรณาการชิ้นงานดวยเทคนิคการนําเสนอ
เชิงสรางสรรค นาสนใจกับศิลปะ การวาดรูปลงสีใหสวยงาม เปนแนวคิดการนําเสนอชิ้นงาน
รูปแบบท่ีแตกตางของผูเรียนในแตคน  แตกรอบของเนื้อหายังคงเดิม และสามารถแสดงผลงานได

ครูตองรูจุดแข็งและจุดออนของนักเรียนเปนรายบุคคล   คนหาขอบกพรองและแกไข
ใหทันทวงทีถาส่ิงไหนดีแลวใหตอยอดใหตรงความตองการของนักเรียน  เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ใหดีขึ้น มีการทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับทัศนคติการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
หรือแนวการออกขอสอบ O-NET จะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางไดถูกตอง ขอมูลท่ีไดจากการทําวิจัยจะสงผลใหครูสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนไดตรงประเด็นสงผลใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและการสอบสูงขึ้น

ในดานการบริหารจัดการในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน  ทางฝายบริหาร
ของโรงเรียนไดเห็นความสําคัญของผลสอบ O-NET เปนอยางมาก   เพราะเปนตัวหนึ่งท่ีบงบอก
ถึงระดับคุณภาพโรงเรียนชั้นนําได   ท่ีผานมางานพัฒนาความเปนเลิศ  กลุมบริหารวิชาการและ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดจัดทําโครงการติวหลากหลายรูปแบบ
ปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมเพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการสอบใหอยูในระดับสูงขึ้น  ดังนี้

๑. การจัดติวใหกับนักเรียนเปนเวลา ๑ สัปดาหกอนสอบ โดยการจัดติวในหองเรียน
โดยครูผูสอนแบงเวลาเอง

๒. การจัดติวใหกับนักเรียนเปนเวลา ๑ สัปดาหกอนสอบ  โดยการจัดติวในภาพรวมทุก
กลุมสาระการเรียนรู  โดยการจัดทําตารางติวคลายกับตารางสอน โดยหัวหนากลุม
สาระฯจัดครูท่ีมีความรูความสามารถมาติว  อาจจะเปนครูท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือวิทยากรจากท่ีอื่น ๆ ท่ีครูในแตละกลุมสาระฯ สามารถ
ติดตอมาได ในวันหนึ่งจะติวไดครบ ๘ วิชา ในหนึ่งสัปดาห รายวิชาหนึ่งจะติวได
๕ ชั่วโมง คือตั้งแตวันจันทร ถึง วันศุกร

๓. การจัดรายวิชาเพิ่มเติม กําหนดรหัสวิชา  เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนและจะได
ตั้งใจเรียน  ไมตองใชเวลาในรายวิชาพื้นฐานมาแบงเพื่อทําการติว ครูผูสอน
ก็รับผิดชอบเปนรายบุคคลไป รูจุดบกพรองของนักเรียนในแตละคนและแตละหอง
ท่ีสอน จะเนนเนื้อหา ตามขอสอบ O-NET โดยเฉพาะ มีการสอบวัดผลประเมินผล
เปนระยะ
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๔. การเชิญวิทยากรพิเศษ มาทําการติวแบบรวบชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ใหแตไมบอยนัก
เพราะธรรมชาติของนักเรียนยังขาดความตั้งใจและเปาหมายในการสอบ O-NET
นอยลง

ท่ีสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและนักเรียน ใหเกิดเปาหมายและ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน  คือ  ผูบริหาร ไดนําเสนอโครงการสงเสริม
การสอบ O-NET และเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและนักเรียน เสนอไปยังสมาคมนักเรียน
เกานวลนรดิศ และไดรับการอนุมัติตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเปนแรงจูงใจกระตุนครูในกลุม
สาระฯทุกกลุมสาระใหหากลวิธีในการทําใหนักเรียนสามารถทําขอสอบ O-NET ไดสูงขึ้นติดตอกัน
๒ ป ท้ัง ๒ ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ แลวจะมอบเงินพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนใหกลุมสาระฯ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  สวนของนักเรียนถานักเรียนคนใดไดคะแนนเต็ม ๑๐๐
ในรายวิชาท่ีสอบจะไดรับการประกาศความสามารถ ไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูความสามารถ
จากโรงเรียน โดยผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูมอบหนาเสาธงตอหนานักเรียนท้ังโรงเรียน

ความสําเร็จ / ผลสัมฤทธ

จากผลการสอบ O-NET โรงเรียนวัดนวลนรดิศปการศึกษา๒๕๕๗ ในระดับโรงเรียน
คะแนนวิชาภาษาไทยมีคาเฉล่ีย ๓๘.๐๓ สูงกวาระดับจังหวัดอยูท่ี ๐.๒๘ สูงกวาระดับประเทศ
อยูท่ี ๒.๘๓ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการสอบ O-NET ในระดับโรงเรียนคะแนนวิชาภาษาไทย
มีคาเฉล่ีย ๔๔.๓๘ ต่ํากวาระดับจังหวัดอยูท่ี ๐.๘๖ แตสูงกวาระดับประเทศอยูท่ี ๑.๗๔ แมผล
คะแนนเฉล่ียต่ํากวาระดับจังหวัดแตนับวาคะแนนสอบ O-NET ในปนี้สูงกวาป ๒๕๕๗ มากถึง
๖.๓๕ และในปการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับโรงเรียนคะแนนวิชาภาษาไทยมีคาเฉล่ีย ๕๐.๔๓
ต่ํากวาระดับจังหวัดอยูท่ี ๐.๒๒ แตสูงกวาระดับประเทศอยูท่ี ๔.๐๗ จะเห็นไดชัดวาตั้งแต
ปการศึกษา ๒๕๕๗ ผลการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทยนั้นมีการพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งมีผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

........................................................................................
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โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ปญหาและความเปนมา

โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปนโรงเรียนขนาดใหญตั้งอยูบนพื้นท่ี 2 ไร 3 งาน 20 ตารางวา
มีนักเรียนจํานวน 1814 คน กอตั้งมา 103 ป และเปนโรงเรียนแขงขันสูง ผูปกครองมีความ
คาดหวัง ในการดําเนินงานของโรงเรียนในเร่ืองวิชาการและความเปนคนดีมีคุณลักษณะ
เปนโรงเรียนสตรี คือ นักเรียนมีอัตลักษณ เปนกัลยาณีสตรีวัดระฆัง หญิงท่ีงามดวยกิริยามารยาท
วิสัยทัศนของโรงเรียนคือ มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานความเปนไทย ใสใจสังคมโลก เหลานี้
คือโจทยสําคัญท่ีโรงเรียนตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนอีกปจจัย
หนึ่งท่ีบงบอกไดวา โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นําวิชาการเพียงใด ดังนั้นจึงเปนท่ีมาของโครงการ
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหโรงเรียนนําไปสูวิสัยทัศน เร่ืองนําวิชาการ

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนสตรีวัดระฆังตระหนักวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของผูเรียน
วาผูเรียนรูและเขาใจเร่ืองราวสาระท่ีเรียนรูเพียงใด มีทักษะสามารถนําไปแกไขปญหาไดหรือไม
เมื่อเปนเชนนี้โรงเรียนจึงจัดใหมีการประชุมครูใหทราบเปาหมายของหลักสูตร และกําหนด
เปนนโยบายสําคัญใหทุกกลุมสาระนําไปปฏิบัติ ครูตองเตรียมการสอน โดยจัดทําแผนการเรียนรู
ท่ีสามารถนําไปใชสอนไดจริงและศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดวาจะตองจัดการเรียนการสอนอยางไร
ขอสําคัญ ความรักความเมตตาของครูท่ีมีตอลูกศิษยซึ่งแตละคนมีความแตกตางกันในเร่ือง
การเรียนรู  โรงเรียนสตรีวัดระฆังใชคําวา KINDNESS (ความเมตตา) มาเปนแนวทางในการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ

K มาจากคําวา Knowledge คือ นักเรียนตองรูความเขาใจเร่ืองท่ีเรียน ดังนั้น
ครูจึงตองสอนใหนักเรียนเขาใจ และนําไปปรับใชได

I มาจากคําวา Individual คือ นักเรียนสามารถเรียนรูไดแตกตางกัน ครูตองเขาใจ
และมีวิธีการสอนท่ีแตกตาง เหมาะสมกับนักเรียนกลุมนั้นๆ

N มาจากคําวา Never give up คือ ครูตองไมยอทอตอการสอนใหนักเรียนเขาใจ
นักเรียนตองไมยอทอท่ีจะเรียนรู

D มาจากคําวา Diligent คือ ตองขยันหมั่นเพียร พยามยาม ซึ่งท้ังครูและนักเรียน
ตองมีคุณสมบัตินี้ คือ ครูใสใจนักเรียน นักเรียนใสใจท่ีจะเรียนรู

N มาจากคําวา Non stop learning คือ นักเรียนและครูตองไมหยุดการเรียนรู
ท่ีจะพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
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E มาจากคําวา Emotional quotient คือ ครูตองภูมิใจท่ีสามารถสอนใหนักเรียน
ทุกคนรูและเขาใจได นักเรียนตองภูมิใจท่ีครูรักและหวงใย

S มาจากคําวา Sufficiency คือ ตองมีความพอประมาณ หมายถึง ครูไมเขมงวด
เกินไปหรือปลอยปละละเลย ครูตองทําใหนักเรียนพึงพอใจในการท่ีจะเรียนรู

S มาจากคําวา Success คือ ความสําเร็จท่ีทุกคนจะไดรับ

ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีผลสมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET) พัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะกลุมสาระฯภาษาไทยซึ่งผลสัมฤทธ์ิพัฒนาขึ้นทุกป และจากวิสัยทัศนของโรงเรียน
ดานนําวิชาการผนวกกับความเมตตาของครูท่ีมีตอเด็กๆ ท่ีจะมุงมันใหเปนไปตามเปาหมาย
และนโยบาย โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงขอถอดประสบการณ เพื่อเปนแนวทางท่ีทุกโรงเรียน
อาจจะไปใชพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ไดดังนี้

1. ฝายบริหารกําหนดเปนนโยบายสําคัญ ท่ีนักเรียนตองรูตามเปาหมายของหลักสูตร
และครูผูสอนทุกคนรับนโยบายไปปฏิบัติ โดยศึกษาเปาหมาย ตัวชี้วัด ของรายวิชาท่ีโรงเรียน
มอบหมายใหสอน

2. ครูผูสอนทุกคนทําแผนจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และคดัเลือกแนว
ขอสอบท่ีตรงเนื้อหาวิชาท่ีสอนมาใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพราะโรงเรียนเชื่อวา แนวขอสอบดังกลาว
มีมาตรฐาน เมือ่นักเรียนไดฝกประสบการณจากขอสอบเหลานั้นจะเกิดทักษะและความเคยชิน
กับขอสอบ

3. โรงเรียนมอบหมายใหกลุมสาระฯ วิเคราะหแบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ เกง
ปานกลาง  และออน เพื่อใหครูจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้

3.1 กลุมท่ีมีผลการเรียนดี  โรงเรียนไดจัดสอนเสริมและสงเสริมความเปนเลิศ
โดยคัดเลือกครูผูสอนท่ีมีความรูความสามารถ โดยมอบหมายใหกลุมสาระฯ คัดเลือกครูผูสอน
ท่ีมีความรูความสารถมาจัดสอนเสริมใหนักเรียน และคัดเลือกแนวขอสอบ ซึ่งกลุมสาระทําเปน
คลังขอสอบไว ใหนักเรียนไดฝกฝน เพราะโรงเรียนเชื่อวานักเรียนกลุมนี้สามารถทําผลสัมฤทธ์ิ
ใหกับโรงเรียนได  เวลาท่ีจัดสอนเสริมมีท้ังกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน

3.2 กลุมท่ีมีผลการเรียนปานกลาง โรงเรียนไดจัดสอนเสริมเชนเดียวกัน แตใชวิธี
ท่ีแตกตางจากกลุมนักเรียนเรียนดี โรงเรียนมีคลังขอสอบใหนักเรียนไดฝกฝนเชนเดียวกัน นักเรียน
กลุมท่ี 2 เมื่อเรียนรูและเขาใจตอไปจะกลายเปนนักเรียนกลุมท่ี 1

3.3 กลุมท่ีมีผลการเรียนต่ํา ซึ่งจะเรียนรูไดชา โรงเรียนมุงหวังใหนักเรียนกลุมนี้
ลดปริมาณลง เพราะเมื่อคิดคาเฉล่ียนักเรียนกลุมนี้จะดึงคะแนนของสวนรวมลงมา ดังนั้น นโยบาย
ของโรงเรียนจึงลดปริมาณนักเรียนกลุมนี้ลงใหมากท่ีสุด
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4. โรงเรียนขอความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการดูแลนักเรียน
ใหใสใจการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่ออยูบาน โดยแจงใหผูปกครองทราบ ท้ังทางจดหมายและวันประชุม
ผูปกครอง

5. โรงเรียนจัดทําปายนับเวลาถอยหลังวันสอบ O-NET ตั้งแตเปดภาคเรียนท่ี 2
เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนัก เร่ืองการสอบ และกระตุนเตือนนักเรียนทุกคร้ัง ท้ังหนาเสาธง
และคาบจริยธรรมตามระดับชั้น

6. โรงเรียนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนดวยการมอบเงินรางวัล พรอมเกียรติบัตร
แกนักเรียนทุกคนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิเฉล่ียในแตละรายวิชาไดรอยละ 50 ขึ้นไป และปการศึกษาตอมา
จะนําขอมูลจากการประเมินโครงการมาสรางแรงจูงใจใหนักเรียน ดวยการเพิ่มเงินรางวัลและเพิ่ม
คาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งในปการศึกษา 2559 นักเรียนท่ีไดรับรางวัลตองไดเฉล่ียรวมทุกรายวิชา
รอยละ 60 ขึ้นไป เพื่อกระตุนใหนักเรียนพัฒนาตนเองขึ้นเร่ือยๆ ทุกป

7. โรงเรียนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนท่ีเรียนออนมีกําลังใจ โดยจัดกิจกรรมปลอด 0 ร
มส มผ ขึ้นในโรงเรียนทุกรายวิชา ซึ่งปจจุบันนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังปลอด 0 ร มส นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 จบการศึกษาพรอมกันทุกคน สรางความภาคภูมิใจใหนักเรียนท่ีเรียน
ออนมีกําลังใจและมีแรงพยายามเพิ่มขึ้น

8. โรงเรียนมีการประชุมนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อทราบปญหาและรวมหา
แนวทางแกไขในระหวางดําเนินการ พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือ

9. โรงเรียนเสริมขวัญและกําลังใจใหครูดวยการมอบเงินรางวัลใหกลุมสาระท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนพัฒนาขึ้น

10. ทุกส้ินปการศึกษา โรงเรียนจะมอบหมายใหผูรับผิดชอบโครงการ จัดทําประเมิน
โครงการ โดยใช Cipp model เพื่อดูวากิจกรรมท่ีดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ท่ีผานมา มีดานใดท่ีควรปรับปรุงแกไข ดานใดท่ีควรสงเสริมพัฒนา และสนับสนุน ซึ่งจากผลการ
ประเมินโครงการดังกลาว โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในป
การศึกษา 2560 ตอไป

จากผลการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ท้ัง 3 วิชา
หลักของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดแก วิชาภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปการศึกษา 2557-2559 มีการ
พัฒนาขึ้นดังนี้
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........................................................................................

การเปรียบเทยีบคะแนนเฉลียการทดสอบระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET)
ช่วงชันที 3 (มัธยมศึกษาปีที 3) ปีการศึกษา 2557-2559

โรงเรียนสตรีวดัระฆงั

ปีการศึกษา
คะแนนเฉลีย

ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาองักฤษ คณติฯ วทิย์ฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ
2557 40.85 56.07 29.43 35.12 46.11 65.95 54.52 53.07
2558 48.58 57.25 37.84 41.12 45.87 - - -
2559 55.36 58.53 39.12 34.51 39.21 - - -
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โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

ปญหาและความเปนมา

โรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ แบงการดูแลออกเปนกลุมโรงเรียน
โดยในแตละกลุมจะประกอบไปดวยโรงเรียนใหญ กลางและเล็ก การจัดการศึกษา การบริหารงาน
รวมไปถึงลักษณะของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนก็แตกตางกันออกไป โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคมเปนโรงเรียนหนึ่งท่ีอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ และอยูในกลุมโรงเรียน
กลุมท่ี ๖ เปนโรงเรียนขนาดกลางและใกลจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แมในอดีตจะเคยเปนโรงเรียน
ขนาดใหญ มีนักเรียนจํานวนหลักพันคนแตดวยจํานวนประชากรในแตละรุนท่ีนอยลงประกอบกับ
มีโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขยายโอกาสท่ีขึ้นตรงกับสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร
ในบริเวณรอบโรงเรียนรัศมีประมาณ ๒ กิโลเมตรจํานวนหลายโรงเรียน จํานวนนักเรียนจึงลด
นอยลงในทุก ป นักเรียนโดยสวนใหญเปนนักเรียนท่ียายตามผูปกครองมาจากตางจังหวัด มีการ
ยายเขาออกกลางปการศึกษาคอนขางมาก ผูปกครองทํางานรับจางหาเชากินค่ํา ไมมีเวลาในการ
อบรมเล้ียงดูนักเรียน นักเรียนบางคนจําเปนตองทํางานในชวงหลังเลิกเรียน ทําใหไมมีเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนหรือทํางานท่ีครูส่ังไดมากเทาท่ีควร ในหองเรียนมีความแตกตางของนักเรียน
คอนขางสูงแตโดยรวมนักเรียนจะเปนนักเรียนท่ีขาดสมาธิและเขาใจบทเรียนชา การเรียนการสอน
ตองอาศัยทักษะความเขาใจในตัวนักเรียนของครูมาก แตจํานวนครูท่ีอยูในโรงเรียนเมื่อแบงตาม
กลุมสาระการเรียนรูแลวมีไมเพียงพอตอการสอน ทําใหครูรับภาระการสอนหลายรายวิชา อีกท้ัง
ยังตองรับงานพิเศษตามท่ีไดรับมอบหมาย จึงสงผลใหครูขาดเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน
ใหดี ในดานการบริหารโรงเรียนมีปญหาในดานการผลัดเปล่ียนผูอํานวยการโรงเรียนบอยคร้ังและ
มักจะเปนผูบริหารท่ีไดรับตําแหนงใหม รวมถึงขาดรองผูอํานวยการในการชวยผูบริหารในการคิด
และตัดสินใจในหลายๆ ดาน บางคร้ังจําเปนตองใหครู ท่ีมีอายุงานสูงมาดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการหรือเปนผูคิดและตดัสินใจ

ดวยปญหาท่ีไดกลาวมาขางตนนี้สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ขาดประสิทธิภาพ เมื่อมีการประเมินความรูของนักเรียนโดยเฉพาะการวัดคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (O-Net) จึงทําใหไดระดับคะแนนไมสูงอยางท่ีควร คะแนนต่ํากวาคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ
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วิธีการแกปญหา

จากปญหาในดานตางๆ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมจึงเลือกเนนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชตัวชี้วัดเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกําหนดใหครูที่รับหนาที่สอน ในแตละ
รายวิชาวิเคราะหตัวชี้วัดเพ่ือจัดทําหนวยการเรียนการสอนใหเหมาะกับวิธีการและความเขาใจของครูแต
ละคน โดยจะตองมีตัวชี้วัดใหครบตามที่หลักสูตรของโรงเรียนกําหนด ครูจึงเขียนแผนการเรียนการสอน
ตามหนวยการเรียนและใชตัวชี้วัดตามที่ไดวิเคราะหโครงการรายวิชา ครูเนนการจัดการเรียนการสอน
ในหองเรียน ใชกิจกรรมและมีการใชแบบฝกหัดเพ่ือเนนยํ้าใหนักเรียนเขาใจในบทเรียนใหตรง
ตามตัวชี้วัดในแตละระดับชั้น เมื่อนักเรียนเขาใจบทเรียน ตามตัวชี้วัดในทุกระดับชั้น นักเรียนจะเกิด
ความเขาใจและสามารถเชื่อมตอบทเรียนได เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนจะใชวิธีการสอน
เสริมเพ่ือเปนการทบทวนตัวชี้วัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
แลวใหครูเปนผูอธิบายเพ่ิมเติม เปนการใหนักเรียนทําความคุนชินกับการทําขอสอบ และไดทบทวน
บทเรียน โดยไมตองใชเวลานอกหองเรียนมากนัก จึงทําใหนักเรียนไมกดดันในการเรียนและการทํา
ขอสอบ อีกทั้งครูผูสอนจะคอยยํ้าใหนักเรียนมีความระมัดระวังในการทําขอสอบและวิธีการเลือกตอบ
จากการทําแบบฝกหัดหลังบทเรียนเสมอๆ ดวย

เมื่อการจัดการเรียนการสอนมีความสอดคลองกันในทุกระดับชั้น ทําใหนักเรียน
เกิดความเขาใจบทเรียนจากหองเรียน จึงสงผลใหคะแนน O-Net ของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
มีการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่องในทุกป

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนวิชาภาษาไทย ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ แลวจะไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยดังนี้ ๓๔.๙๙, ๔๐.๘๙ และ ๔๖.๓๓ ตามลําดับ โดยในป ๒๕๕๙ นั้นคะแนน O-NET วิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมเมื่อเทียบกับในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
แลว จะอยูในระดับที่ ๒๗ และเมื่อเทียบกับคะแนนระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยจะตางกันอยูที่ ๐.๐๓
คะแนน

ตารางแสดงผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยของโรงเรยีนไชยฉมิพลีวิทยาคม

ปการศึกษา คะแนนเฉลี่ย คะแนนระดับสังกดั คะแนนระดับประเทศ
ป ๒๕๕๗ ๓๔.๙๙ - ๓๕.๒๐
ป ๒๕๕๘ ๔๐.๘๙ ๔๒.๘๙ ๔๒.๖๔
ป ๒๕๕๙ ๔๖.๓๓ ๔๖.๘๑ ๔๖.๓๖

................................................................................
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

ตามท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียน
สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ”
(O-NET)ดวยเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ซึ่ง
สอดคลองกับบริบทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ และมอบหมายใหโรงเรียนไดดําเนินการถอดบทเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการนี้ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ไดดําเนินการประชุมกลุมสาระฯเพื่อปรึกษาหาขอสรุป
เกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอสรุปรายงานดังกลาว ดังนี้

๑. ดานครูผูสอน
๑.๑ ภาระงานของครูท่ีมีมากมายจนไมมีเวลาท่ีจะพัฒนาตนเองท้ังทางดาน

การสอนและความรูเพิ่มเติมในสาขาวิชาตนเอง ตองทําเอกสาร รองรอยเพื่อรอรับการประเมิน
จากหนวยงานตางๆ ตองเอาเวลาไปทํางานอยางอื่น ท่ีไมใชงานสอน เปนงานท่ีไดรับมอบหมาย
เพิ่มเติมจากงานสอน ทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอนนอยลง

๑.๒ พฤติกรรมการสอนของครู  ยังมีครูท่ีใชวิธีการสอนแบบเดิมๆ การบรรยาย
มุงเนนใหนักเรียนทองจํา จัดการเรียนการสอนท่ีไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ทําใหเด็กขาดการ
คิดวิเคราะห ขาดทักษะการคิด

๒. ดานผูเรียน
๒.๑ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท่ีไดโควตารับตรงจากมหาวิทยาลัย

ทําใหไมสนใจและเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET
๒.๒ นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห เพราะแบบทดสอบ O-NET จะเนนการ

คิดวิเคราะหมากกวาการจํา ทําใหนักเรียนไมสามารถทําแบบทดสอบได

แนวทางการดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑. คัดแยกนักเรียนออกเปน ๓ กลุมโดยใชผลการเรียนเปนเกณฑในการแบง ไดแก

กลุมท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับดี ตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป  กลุมท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง
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เกรดเฉล่ียอยูระหวาง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ กลุมท่ีมีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา เกรดเฉล่ียต่ํากวา
๒.๐๐ โดยการสอนแยกกลุมเพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนแตละกลุม รวมถึง
ความยากงายของเนื้อหาวิชาก็จะตางกัน ระยะเวลาในการติว เร่ิมตั้งแตภาคเรียนท่ี ๑ จนจบ
ปการศึกษา โดยใชเวลาหลังเลิกเรียน สัปดาหละ ๑ คร้ัง ครูท่ีทําหนาท่ีสอนจะใชครูในกลุมสาระ
การเรียนรู

๒. กอนสอบ O-NET ๑ เดือน จะมีการเชิญติวเตอรจากภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ในแตละสาระ ไดแก สาระพระพุทธศาสนา  สาระหนาท่ีพลเมือง  สาระเศรษฐศาสตร  สาระ
ภูมิศาสตร และสาระประวัติศาสตร มาติวใหกับนักเรียน

........................................................................................
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โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

บริบทของโรงเรียน

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เปนโรงเรียนชายลวน ท่ีเปดสอนเฉพาะนักเรียนชาย
ในระดับมัธยมศึกษา  ท่ีมีประวัติความเปนมายาวนานแหงหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียน
มัธยมวัดสามจีนใต  เปนโรงเ รียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร กอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 121 ป
เปนโรงเรียนผูนําดานภาษาจีนแหงแรกของประเทศไทย โดยในปจจุบันไดรับการสนับสนุน
จากสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
เปนโรงเรียนขนาดกลาง  ผูปกครองนักเรียนสวนใหญจะมีอาชีพรับจาง  จึงทําใหครอบครัว
ไมพรอมในการดูแลนักเรียน หรือสนับสนุนนักเรียนในดานตางๆ  ทําใหนักเรียนไมมีวินัยในตนเอง
เชน มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ไมสนใจเรียน ฯลฯ  นักเรียนไมมีทักษะในดานการเรียน  จึงไม
เห็นความสําคัญของการเรียน

ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนตองอิงมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้ วัด
หรือระดับความรูของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ท่ีกําหนดไว
แตการสอนจริงของครูผูสอนในโรงเรียนสวนใหญยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงสงผลใหความรู
ท่ีเกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยูในระดับขั้นต่ํากวาเกณฑ และยังสงผลใหผลการสอบ O-NET ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน  ครูผูสอนไมไดมีการออกแบบการจัดการเรียนเรียนการสอนโดยการตั้งคําถาม
เพื่อนําเขาสูบทเรียน เพื่อใหผู เรียนคิด ตอบคําถาม  และลงมือทําดวยตัวของผูเรียนเอง
แตครูผูสอนสวนใหญยังเปนการสอนแบบอธิบาย บอกเลา ใหทองจําเนื้อหาท่ีครูผูสอนตองการ
ใหจําใหครบถวน ซึ่งทําใหผูเรียนไมเกิดทักษะการเรียนรู ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ และ
ทักษะการแกปญหา ผูเรียนจึงไมสามารถสรางองคความรูได

แนวทางการแกปญหา

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยใชวิธีการศึกษา และวิเคราะหตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ครูผูสอนตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ
ของผู เ รียนตามกลุมสาระการเรียนรู ท่ีมุ ง เนนผู เ รียนมีความสําคัญท่ีสุด  ผู เ รียนทุกคน
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มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดยึดประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ   และเต็มตามศักยภาพ  คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง  เนนใหความสําคัญ ท้ังความรู  และ
คุณธรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อให
ผู เ รียนเกิดการเรียนรู ท่ีดี  บรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการเรียนรู /ตัวชี้ วัดของหลักสูตร
กระบวนการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ  กระบวนการ
สรางความรู  กระบวนการคิด  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
แกปญหา กระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง   กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิจัย
กระบวนการเรียนรูของตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เปนการใชแหลงการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง

ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้

1. วิเคราะหผลการจัดการเรียนรู ระดับกลุมสาระการเรียนรู หรือรายวิชา
2. วิเคราะหผลการสอน ระดับสาระ ในวิชาท่ีสอน
3. วิเคราะหผลการสอนระดับมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระ ในวิชาท่ีสอน
4. วิเคราะหเงื่อนไข/ปจจัยท่ีสงผลใหการจัดการเรียนรูดีขึ้น
5. วิเคราะหผูเรียนแบบรายบุคคล
6. ตรวจสอบพฤติกรรม/วิธีเรียนของผูเรียน
7. เชื่อมโยงคุณภาพผูเรียนจากมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดสูการจัดกิจกรรม

การเรียนรู
8. วิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อจัดทําแบบทดสอบรวบยอด
9. จัดทําผังการสรางแบบทดสอบ
10. ประเมินคุณภาพของขอสอบรายขอ
11. วิเคราะหคุณภาพขอสอบ
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ผลที่เกิดข้ึน
จากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน ทําใหผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงขึ้นตามตาราง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

สาระวิชา
โรงเรียน เขตพื้นท่ี ประเทศ

ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2558 2559 2558 2559 2558 2559

สังคมศึกษา 42.56 44.23 46.42 49.34 46.24 49.00
ม.3

........................................................................................
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โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม

ความเปนมา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จัดเปนโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูในซอยเพชรเกษม 15

แขวงวัดทาพระ  เขตบางกอกใหญ กรุงเทพฯ ท่ีตั้งของโรงเรียนอยูในซอยซึ่งเปนซอยแคบ
การคมนาคมไมคอยสะดวกมีโรงเรียนมัธยมขนาดใหญซึ่งเปนโรงเรียนการแขงขันสูงอยูในบริเวณ
ใกลเคียงและพื้นท่ีบริการซ้ําซอนนักเรียนสวนใหญท่ีมาเรียนโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
เปนนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขาโรงเรียนท่ีมีการสอบแขงขันสูงได  ครอบครัวของนักเรียน
สวนใหญมี่ปญหา เชน พอแมแยกทางกัน ไมไดอยูกับพอแม  ฐานะทางครอบครัวยากจน ประกอบ
อาชีพรับจางท่ัวไป นักเรียนบางคนตองทํางานหารายไดชวยผูปกครอง  ระดับการศึกษา
ของผูปกครองคอนขางต่ํา  ดวยปญหาดังกลาวของครอบครัวท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม จึงทําให
ไมสามารถดูแลบุตรหลานใหมีความรับผิดชอบในการเรียนไดดีเทาท่ีควร นักเรียนขาดวินัย
ไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาตอการดําเนินชีวิต นักเรียนบางคนอานหนังสือ
ไมออก และเขียนไมคลอง

ครูหลายคนมีภาระงานซึ่งนอกเหนือจากงานสอนจํานวนมาก  ขาดประสบการณและ
ทักษะในดานการสอน การวัดผลประเมินผล และการพัฒนาเด็ก  การวัดผลประเมินผลหรือการ
ออกขอสอบของผูสอนบางสวนไมสอดคลองกับ O-NET หรือไมตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ความสามารถและทักษะในการใชส่ือเทคโนโลยี ยังมีไมมาก นโยบายทางการศึกษาท่ีไมมีการเรียน
ซ้ําชั้นของนักเรียน ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญหรือตระหนักในการเรียนนอยลง จากบริบท
ของโรงเรียนดังกลาวจึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิดาน O–NET อยูในเกณฑต่ํา

วิธีการสงเสริมพัฒนา
การแกปญหาผลสัมฤทธ์ิดาน O–NET เพื่อใหพัฒนาขึ้น ตองอาศัยกระบวนการ

วิธีการท่ีหลากหลายเพื่อใหเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จึงรวมกันคิดหาแนวทาง จัดทําโครงการขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดังนี้

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดยใหครูผูสอนทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ทําโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสอนทุกรายวิชา
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วิธีการ
- ประชุมกลุมสาระฯเพื่อวางแผน
- ชี้แจงเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางเรียน
- นําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผล O–NET ของปการศึกษาท่ีผานๆ มา

เปรียบเทียบ พูดคุยประเด็นปญหา

วิธีดําเนินการ
ครูผูสอนทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ เขียนและเสนอโครงการ

ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชกระบวนการพัฒนา ตามวงจรคุณภาพ PDCA คือ
1.1 ข้ันวางแผน (Plan)

1) ศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีผานมาพรอมแยกแยะ
เปนกลุม ๆ คือ กลุมสูง  กลุมปานกลาง  และกลุมต่ํา ไดดังนี้

กลุมสูง  นักเรียนมีระดับผลการเรียน 3 - 4
กลุมปานกลาง นักเรียนมีระดับผลการเรียน 2 - 2.5
กลุมต่ํา นักเรียนมีระดับผลการเรียน 1 - 1.5

2) จัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน  โดยจัดกิจกรรมหลัก
ของแตละแผนการเรียนรูใหสนองตอบตามตัวชี้วัดของมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
จัดกิจกรรมการเรียนใหนักเรียนฝกการคิดวิเคราะหโดยสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน
เพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห

3) จัดเตรียมวัสดอุุปการณในการจัดการเรียนรูใหพรอม  ดังนี้
3.1) แบบฝกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
3.2) ส่ือ/อุปกรณในกิจกรรมการเรียนเชน แผนท่ี  ลูกโลกจําลอง วิดิทัศน

ภาพ   และส่ือส่ิงพิมพตางๆ
4) จัดเตรียมแบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ตามตัวชี้วัด

ของหนวยการเรียนรู
5) จัดทําขอตกลงกับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  โดยทําเปนพันธสัญญา

การเรียน ตามหัวขอดังนี้
5.1 การเขาเรียน  ในประเด็น  การขาดเรียน
5.2 การสงงาน  ในประเด็น  การไมสงงาน
5.3 การใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียนรู ในประเด็น  การไมใหความ

รวมมือ
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1.2 ข้ันการปฏิบัติ (Do)
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําไว โดยจัด

กิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีสงเสริมจุดเนนตามศักยภาพของนักเรียนท้ัง 3 กลุม
โดยใชแหลงเรียนรู หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษาฯ  หองสมุดโรงเรียน  ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ ๆ มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา  จนเกิดความ
พึงพอใจของนักเรียน  ดําเนินการพัฒนาส่ือการเรียนรูท่ีชวยใหเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ท้ังรายบุคคลและรายกลุม  นําผลการประเมินไปใชพัฒนาและแกไขปญหานักเรียนตาม
กระบวนการวิจัย  มีการนิเทศแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุมสารการเรียนรู

1.3 ข้ันการตรวจสอบ (Check)
โดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  เพื่อตรวจสอบวาเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนดไว  คือ นักเรียนมีระดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน  สูงขึ้น โดยใช
การสังเกต  ประเมินภาระงานหรือผลงาน และแบบทดสอบ

1.4 ข้ันการกําหนดมาตรการแกไข (Act)
นําผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน มากําหนดมาตรการแกไข

ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและมาตรการแกไขแนวทางการจัดการเรียนรูของตนเอง  เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาในขั้นวางแผนตอไป  และจัดทํารายงานนําเสนอผูบริหาร

2. โครงการสอนซอมเสริม หรือ การติว
2.1 การสอนชอมเสริมหรือติวโดยครูผูสอนในแตละรายวิชา โดยใชเวลาเรียนในคาบ

การสอนปกติ ซึ่งครูผูสอนตองนําขอสอบ O–NET ของปการศึกษาท่ีผานๆมา  มาวิเคราะห
มาตรฐาน  ตัวชี้วัด เพื่อซอมเสริมในตัวชี้วัดท่ีไมผานนักเรียนไมสามารถทําได

2.2 การสอนชอมเสริมหรือติวโดยวิทยากรภายนอก  ดําเนินการโดยจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อดําเนินการตามโครงการ

ผลที่เกิดข้ึน
จากการทําโครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ทําใหผลสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงขึ้นตามตาราง
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ตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบระดับชาติ O-NET
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 – 2559
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปการศึกษา โรงเรียน เขตพ้ืนที่ ประเทศ
2557 38.89 50.09 46.79
2558 39.63 51.52 46.24
2559 43.07 54.73 49.00

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

……………………………………………………………………..
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แผนภูมิแสดงคาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบระดับชาติ O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557 - 2559

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียน

เขตพื้นที่

ประเทศ
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

(ภาษาอังกฤษ)
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

ปญหาและความเปนมา

โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความแตกตางและหลากหลายกันในบริบทของโรงเรียน และมีความ
แตกตางกันในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงมาก โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการ
ทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งระดับคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสวนใหญจะมีผลคะแนน
อยูในระดับปานกลาง หรือต่ํา จะมีเพียงจํานวนนอยท่ีอยูในระดับดี  สวนใหญโรงเรียนในสังกัดนี้
เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ การบริหารจัดการภายในโรงเรียนจะเปนการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม คือ มุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน ในรูปแบบของ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายผูปกครองและครู สมาคมผูปกครองและครู เปนตน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการภายในโรงเรียน ชวยเหลือ สงเสริมกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริม
การเรียนรูแกผูเรียนในโรงเรียน ท้ังทางดานวิชาการและการดํารงชีวิตในชีวิตจริงของผูเรียน

จํานวนของผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จะมีจํานวนผูเรียนเฉล่ีย
หองเรียนละ 50 คน และมีจํานวนหองเรียนมากกวา 10 หองเรียนในแตละระดับชั้น
ท้ังมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย หลักสูตรท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
มีความหลากหลาย เชน มีหองเรียนพิเศษเนนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร หองเรียนพิเศษ
เนนวิชาภาษาอังกฤษ และโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนตน จึงทําใหกิจกรรมท่ีใช
เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางดานวิชาการ จําเปนตองหลากหลายและทาทาย เนื่องจากความ
แตกตางนี้

ดานครู โรงเรียนสวนใหญกําลังอยูในระยะของการเปล่ียนผานครู คือ เร่ิมจะมีครูรุนใหม
อายุนอย เพิ่งจบการศึกษามาไมนานไดรับการแตงตั้งบรรจุในโรงเรียนเปนจํานวนมาก ครูรุนเกา
เกษียณอายุราชการเปนสวนใหญ ทําใหตองมีการสงตอการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นตางๆ
ใหกับครูท่ีเพิ่งบรรจุใหม โดยมีการสอนงาน หรือถายทอดรูปแบบของการสอนจากครูรุนเกาบาง
เปนบางราย
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เมื่อมีความแตกตางและหลากหลายกันในแตละองคประกอบของโรงเรียนจึงมีผลทําใหตอง
มีการกําหนดรูปแบบ หรือนโยบายในการสงเสริม พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะคะแนนในรายวิชาท่ีนักเรียน
ในหลายๆ โรงเรียนไดคะแนนในระดับต่ํา เชนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทําใหคะแนนสามารถปรับอยู
ในเกณฑของระดับระดับดีได

วิธีการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ

การสรางความตระหนัก

โรงเรียนมีการแจงนักเรียนทราบถึงความสําคัญของคะแนน O-NET ท่ีมีตอการศึกษาตอ
ในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น มีการจําแนกสัดสวนของคะแนน O-NET แตละวิชาวามีสัดสวนเทาไหร
สําหรับนักเรียนท่ีตองการศึกษาตอในสถานศึกษาเดิม เชน ใชคะแนน O-NET รอยละ 20
ของคะแนนการสอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ O-NET รอยละ
10 สําหรับนักเรียนท่ีตองการเรียนในแผนการเรียนท่ีเนนดานภาษาท้ังหมด มีการคัดเลือกตัวแทน
ครูจากกลุมสาระภาษาตางประเทศ เพื่อเปนครูดําเนินการสอนเสริมความรูตลอดปการศึกษา
จะเปนรูปแบบของการสอนแบบทีม (Team Teaching) หรือกําหนดใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนผูรับผิดชอบการสอนเสริม แตจะจัดเฉพาะตอนใกลสอบ O-NET เทานั้น
ครูท่ีรับผิดชอบการสอนเสริมตองจัดทําคลังขอสอบท่ีรวบรวมตัวอยางขอสอบ O-NET จากป
ท่ีผานมา เพื่อนํามาวิเคราะหตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู ท่ีมักจะออกขอสอบ O-NET
แลวนํามาจัดทําเอกสารสําหรับการสอนเสริม นอกจากนั้น โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพื่อรวมกันวางแผนการสอนเสริมใหกับนักเรียนกอนการ
เร่ิมสอนจริง

การสรางแรงกระตุนและการเสริมแรงทางบวก

การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหกับนักเรียนท่ีมีผลการสอบคะแนน O-NET สูงท่ีสุด
ในแตละรายวิชาและนักเรียนท่ีมีผลการสอบ O-NET ไดคะแนน 100 คะแนนเต็มในแตละรายวิชา
มีการจัดพิธีการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนักเรียนและเปนตัวอยางท่ีดีกับนักเรียน
ในรุนถัดไป โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสําหรับคาตอบแทนแกครูท่ีดําเนินการสอนเสริมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และครูท่ีปรึกษาเนื่องจากเปนผูเสียสละเวลาในการชวยควบคุมดูแลนักเรียน
ขณะมีการดําเนินการสอนเสริมความรูตลอดท้ังปการศึกษา สมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน
ใหการสนับสนุนเงินรางวัลและคาตอบแทนดังกลาวแกนักเรียนและครูท่ีมีผลงานโดดเดน ผูบริหาร
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มีสวนรวมในการเสริมแรงทางบวกใหแกครูโดยการใชผลการสอบคะแนน O-NET ของนักเรียน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนใหครูท่ีสามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิของคะแนน O-NET ในรายวิชานั้นได

การจัดกระบวนการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนของครูมีการจัดการสอนเสริมความรูนอกเวลาเรียน คือ จัดการ
เรียนการสอนเสริมเพื่อเนนการสอบ O-NET ในชวงวันหยุดเสารและอาทิตย และเปนระยะเวลา
ใกลๆ จะมีการสอบจริง หรือจัดใหมีการสอนเสริมความรูเปนคาบเรียนปกติตลอดท้ังปการศึกษา
โดยเรียนเสริมความรู จํานวน 2 คาบตอสัปดาห แบงนักเรียนเปน 2 กลุม กลุมละไมเกิน 300 คน
แบงตามหองเรียน และใชหองเรียนรวม คือ หอประชุมโรงเรียนในการดําเนินการสอน สอนโดยครู
ตัวแทนจากกลุมสาระการเรียนรู สับเปล่ียนหมุนเวียนกันสอนตามตารางท่ีกําหนดไวในแตละ
สัปดาห เอกสารท่ีใชในการสอนคือขอสอบเกาจากปท่ีผานมา และชวงเวลาใกลการสอบจริง จะมี
การแบงกลุมนักเรียนใหม โดยเรียงลําดับนักเรียนกลุมเกง กลุมพัฒนาได กลุมปานกลาง กลุมออน
และกลุมออนมาก ตามลําดับ ใชเกณฑเกรดเฉล่ียรวมของนักเรียนในการจําแนกกลุม ดําเนินการ
สอนเสริม 5 รายวิชาใน 1 วันเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
แบบเขมขนสําหรับการสอบ O-NET รูปแบบของการสอนสําหรับการเรียนการสอนคาบเรียนปกติ
เนนการสอนแบบฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เชน การใชภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจําวัน
อยางเปนธรรมชาติ การแสดงละครส้ันและบทบาทสมมุติโดยใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
เปนตน เนนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีการนิเทศดวยครูท่ีสอนระดับเดียวกันและใชผูเชี่ยวชาญดานการสอน
มานิเทศและติดตามดวย การจัดการเรียนการสอนของครูเนนการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
ท่ีระบุไวในโครงการสอนทุกคาบ โรงเรียนมีการจัดหาบุคลากรท่ีมีความรูในระดับมหาวิทยาลัย
มาชวยดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคาบเรียนปกติของนักเรียนโครงการพิเศษทุกโครงการ
นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษาทุกภาคเรียน อยางนอยหองเรียน
ละ 1 คาบ ส่ือและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนปกติและการสอนเสริม ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมชวยเหลือ เคร่ืองฉายทึบแสง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนการสอน
ใหกับครูผูสอนทุกคน ทุกคาบ
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การใหโอกาสในการแสดงศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ

จัดใหมีกิจกรรมการแขงขันทักษะทางดานภาษาอังกฤษ เชน Spelling Bee
Competition, Crossword Game, English Quiz, Multi-Skill Competition, Impromptu
Speech, Story Telling, Skit, Singing Contest เปนตน ใหแกนักเรียน โดยวัตถุประสงค
เพื่อเปนเวทีในการแสดงออกทางความสามารถดานภาษาของนักเรียน และเปนชองทางในการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนท่ีมีความสามารถโดดเดน เปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันในระดับเขต
ระดับประเทศ ตอไป มีการทํา MOU กับโรงเรียนมธัยมและมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อสง
นักเรียนเขารวมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและศึกษาเพิ่มพูนดานภาษาในตางแดน สงเสริม
ใหนักเรียนท่ีมีความสามารถและมีความพรอมเขารวมสอบคัดเลือกเปนนักเรียนแลกเปล่ียนหลายๆ
โครงการ เชน AFS, YES, YFU, EF เปนตน ครูมีการสงเสริมใหประกวดนวัตกรรมทางการสอน
และงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

........................................................................................
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โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ภูมิหลังความเปนมาและปญหา

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเปนโรงเรียนท่ีตั้งอยูบนถนนท่ีมีการเดินทางคมนาคมสะดวก
การเดินทางสามารถเดินทางไดหลายทาง เชน ทาง เรือ ทางบก มีรถโดยสารประจําทาง ผานหนา
โรงเรียน รวมท้ังรถตู บริการ จากบางบัวทอง ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี และ จากศาลายา
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียนสามารถเดินทางไดสะดวกนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียน
สวนมากจะเปนนักเรียนจากโรงเรียนวัดดุสิดาราม ประถมศึกษา และนักเรียนท่ีมาเรียน มีความ
ตองการท่ีจะเขามาเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เพราะการคมนาคมสะดวก เดินทาง
ไดหลายทางและสะดวกในการเดินทาง จึงมีความประสงคที่จะเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

ดานของสังคมชุมชนครอบครัวในสภาพความเปนอยู ฐานะทางครอบครัวของนักเรียน
อยูในระดับฐานะยากจนถึงปานกลาง การศึกษาของผูปกครองอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับความรูของผูปกครอง สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนและตนแบบในการเรียนของ
นักเรียนรวมท้ังจุดมุงหมายในการเรียนเพื่ออาชีพของนักเรียนดวย การประกอบอาชีพของ
ครอบครัว ผูปกครอง มีอาชีพรับจางท่ัวไป คาขาย สภาพบานพักความเปนอยู อาศัยอยูในบานเชา
เปนสวนมาก ในชุมชนของนักเรียนในโรงเรียน คือนักเรียนท่ีอยูในชุมชนบานเปด ตั้งอยูดานหลัง
ของโรงเรียน ท่ีมีกลุมเส่ียงในชุมชน ซึ่งเปนชุมชนแออัดท่ีมีมานาน และในสวนของชุมชนใกล
โรงเรียนท่ีนักเรียนอาศัยอยู คือฝงตรงขามกับโรงเรียน คือ ชุมชนเจาครุฑ ท่ีอยูติดกับคณะ
กายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งชุมชนท้ังสองเปนชุมชนเกาแกท่ีมีมานานในละแวกใกลเคียง
ของโรงเรียน ซึ่งฐานะความเปนอยู ไมแตกตางกันมากนัก

ดานผูเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบในหนาท่ี วินัยในการเรียน รูวาการเรียน
มีความสําคัญ แตไมใฝรู ใฝเรียน ขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมตระหนักถึงบทบาทหนาท่ี
ของตนเองท่ีตองปฏิบัติ และในยุคปจจุบันนักเรียนใชเวลาในการใหความสําคัญ กับการเลน
โทรศัพท อินเตอรเน็ต ขาดการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับการเรียน ไมเห็นความสําคัญในการ
เรียนท่ีตองเรียนเพื่อใหประสบความสําเร็จในการเรียน ขาดการวางแผนการเรียนของตนเอง
เพื่อนําไปสูการใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูตอไปในระดับท่ีสูงขึ้น  การแกปญหานักเรียนท่ีขาด
ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง ขาดความเอาใจใสในการเรียน ตองสรางความ
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ตระหนักใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยจะตองมีการประชุมผูปกครอง มีขอตกลงรวมกันระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง ซึ่งโรงเรียนไดรวมประชุมผูปกครองในแตละปการศึกษา มีการรายงาน
พฤติกรรมการเรียนในหองเรียน รายงานผลการเรียนใหทราบ เพื่อจะไดวางแผนรวมกัน มีการ
ลงโทษตัดคะแนน เพิ่มคะแนน เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักถึงการเรียน มีการสงเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถเพื่อเปนตัวอยางในการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนในโรงเรียน

ดานครู ในการจัดการเรียนการสอนของครู ครูยังคงใชการสอนแบบเดิม ซึ่งในยุคปจจุบัน
จะตองปรับเปล่ียนการสอนเพื่อใหเขากับยุค ศตวรรษท่ี 21 ขาดการใชส่ือนวัตกรรมท่ีตอเนื่อง
การประเมินท่ีตองยึดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลท่ีตองทําอยางตอเนื่อง ครูขาดการ
วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาและการวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อนําไปสูการวางแผนการสอน
การวิเคราะหเนื้อหาใหเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีตอง
สอดคลองกับการจัดการเรียนเรียนรู และการวิเคราะหขอสอบ การประเมินคา  ดานการสอน
ของครูจะตองวิเคราะหตัวชี้วัด ตั้งแตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 เพื่อใหสอดคลองและรองรับ
การพัฒนาเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การสอนจะตองสอดคลองและเตรียมความพรอม
มาตั้งแตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มัธยมศึกษาปท่ี 2 และเมื่อในระดับชั้นปท่ี 3 เปนระดับชั้น
ท่ีจะตองสอบ O-NET นักเรียนสามารถเก็บองคความรูท่ี มีอยูอยางย่ังยืนสามารถนํามาใชในการ
ทดสอบ สามารถวิเคราะห และนําไปใชได เปนการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีจะตอง
ปรับเปล่ียนวิธีการสอน โดยในยุคปจจุบันครูจะตองสรางส่ือการเรียนการสอน และนวัตกรรม
ท่ีสรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน โดยใชเทคโนโลยีในการเรียนมาใช
ในการเรียนการสอนดวย เพราะนักเรียนสวนมากจะใช โทรศัพท และอินเตอรเน็ต และครูสราง
บทเรียนขึ้นมาเพื่อยกผลสัมฤทธ์ินักเรียน นักเรียนสามารถเขาไปอานทดสอบ ไดทุกท่ี ทุกเวลา
เปนการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันท่ีตองอาศัยเทคโนโลยีมารวมในการสอน เปนการสราง
ความนาสนใจใหกับนักเรียนในการเรียน ซึ่งปญหาในการสอบของนักเรียนท่ีเปนปญหา คือ ในสวน
ของขอสอบการอาน (Reading) ท่ีนักเรียนทําคะแนนในการสอบไดนอย ดังนั้น จึงตองสงเสริม
การอานของนักเรียน โดยใชส่ือนวัตกรรมวิธีการท่ีนาสนใจ ใหกับนักเรียนครูรวมกันวางแผน
การจัดการเรียนรูในแตละระดับชั้น ปรับเปล่ียนวิธีการสอน โดยไดรวมกันคิดนวัตกรรมของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขึ้นมา เพื่อชวยใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมในการสอบ
เพราะคะแนนกลายเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของครูในโรงเรียนดวย
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2. วิธีการสงเสริมพัฒนา

ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศรวมกันคิดแกปญหานักเรียนโดย ประชุมหารือ
ครูในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อแกปญหา โดยครูรวมกันหาวิธีการดังนี้

2.1 ศึกษาแนวขอสอบ O-NET ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2.2 สรุปเนื้อหาท่ีนักเรียนตองไดเรียนรู กอนท่ีจะสอนและท่ีจะสอบ O-NET
2.3 ครูตองศึกษาเรียนรูในเนื้อหาใหแมนยํา ครอบคลุม ถูกตองในเนื้อหาและตรงตามตัว

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการสอบ
O-NET

2.4 ครูหาวิธีการ ท่ีนาสนใจ ปรับเปล่ียนวิธีการสอน สรางนวัตกรรม และวิธีการถายทอด
ใหนักเรียนเกิดความสนใจ เราความสนใจของนักเรียน

2.5 ครูรวบรวมเนื้อหาระดมสมอง ใหชวยกันคิดวามีคําถามอะไรบางท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา
ท่ีออกขอสอบทุกป

2.6 ครูใหความรูดานคําศัพทและการอานเร่ืองโดยเฉพาะในสวนเร่ืองการอานเปนขอสอบ
ท่ีนักเรียนทําคะแนนไดนอย

ดังนั้นนักเรียนตองไดรับการพัฒนาดานทักษะดานการอานและสอนการเชื่อมโยงกันทักษะ
ท้ัง 4 ทักษะ ใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียน ไมใชแยกเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง ส่ิงสําคัญ
อยางหนึ่งในการแกปญหาคือครูในกลุมสาระการเรียนรูชวยกันระดมความคิด ในการแกปญหา
และการสรางนวัตกรรมของกลุมสาระการเรียนรูขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง ไดเรียนรูดวย
ตนเอง รวมท้ังการรับผิดชอบตอหนาของตนเองโดยใชนวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยี หองเรียนออนไลน
ท่ีสามารถเขาไปเรียนดวยตนเองไดตลอดเวลา เกิดการเรียนรูท่ีสามารถเรียนรูไดท้ังในหองเรียน
นอกหองเรียน เปนการใช ส่ือ นวัตกรรมเขามาชวยในการเรียนรูซึ่งเขากับยุคการเรียนในศตวรรษ
ท่ี 21 ไดเปนอยางดี โดยครูในกลุมสาระมีสวนรวมทุกระดับชั้น ไมใชเฉพาะนักเรียนใน ระดับชั้น
ท่ีตองสอบ O-NET เทานั้นแตเปนนักเรียนท่ีทุกคนตองเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ
วัดผลในระดับโรงเรียน และระดับชาติ ซึ่งหมายถึงการสอบ O-NET ท่ีตองวางแผนรวมกันตั้งแต
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการเชื่อมตอเทคโนโลยีกับไลฟสไตลของนักเรียน สามารถ
ท่ีจะทําใหการเรียนรูรวมเปนหนึ่ง เขากับชีวิตประจําวัน สามารถเรียนรูกันทุกท่ี ทุกเวลา อยางไร
ขีดจํากัด โดยมีการวางแผนการใชนวัตกรรมดังนี้
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ช่ือนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET
โดยใชนวัตกรรมหองเรียนออนไลน

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ครูสรางหองเรียนออนไลน ขึ้นมา โดยหองเรียนจะอยูท่ีหนาเว็บไซตของโรงเรียน
2. ครูทดลองใชหองเรียนออนไลนและแนะนํานักเรียนในการใช
3. นักเรียนคลิกหัวขอ ENGLISH QUIZ โดยจะมีรหัสสวนตัวของนักเรียน
4. นักเรียนทุกคนเขาไปล็อคอิน เพื่อเขาไปเรียนตามเนื้อหา โดยนักเรียนเลือกระดับชั้น

ของนักเรียน (Log in by your e-mail)
5. นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน ในเร่ือง Reading
6. นักเรียนอานเนื้อหา ท่ีครูกําหนดใหแลวตอบคําถาม ในกลองท่ีกําหนดให (Answer in the

box) โดยนักเรียนตองศึกษาและทําตามคําส่ังในหองเรียนออนไลน ใหครบทุกขั้นตอน
7. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาทุกบทเรียน จะมีการทดสอบทายบทเรียนทุกเนื้อหา และ

นักเรียนจะตองมีสมุดบันทึกคําศัพทเพื่อบันทึกคําศัพทสงครู
8. ครูใชวิธีการประเมินผลโดยเก็บคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบคะแนน ในแตละ

บทเรียน
9. ครูทดสอบ ในชั้นเรียนอีกคร้ังโดยใชวิธีการสุมเนื้อหาในบทเรียนออนไลส มาทดสอบ

ในหองเรียนปกติ
10. ครูบอกความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนแตละคน และมีรางวัลเปนแรงเสริม

ในการเรียน โดยจะประกาศผลคะแนนนักเรียนท่ีทําคะแนนไดสูงสุด ไดรับรางวัล
และเกียรติบัตร

........................................................................................
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โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

ภูมิหลัง
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลจัดการเรียนการสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต1 วิสัยทัศน
ของโรงเรียนคือ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณคือ วินัยงาม ความรูดี และเอกลักษณคือ วิชาการดี กิจกรรมเดน เนน
คุณธรรม

บริบททั่วไป
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน

2,929 คน จํานวน 71 หองเรียน และมีครูรวมจํานวนท้ังส้ิน 144 คน โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 จํานวนท้ังส้ิน 13 หองเรียน โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนระหวางชุมชนบางบอน ชุมชน
วัดโพธ์ิแจ และชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะของชุมชนสวนใหญเปนชุมชนอุสาหกรรม ฐานะ
ความเปนอยูของประชากรสวนใหญอยูในระดับปานกลางคอนขางไปทางต่ํา ผูปกครองสวนใหญ
อพยพมาจากตางจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพรับจางในโรงานอุสาหกรรมยานบางบอน โพธ์ิแจ
และจังหวัดสมุทรสาคร ผูปกครองสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปานกลางไมถึงระดับปริญญาตรี
ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาดูแลบุตรหลานในดานการเรียน แตมีความมุงหวังใหโรงเรียนในชุมชน
เปนผูใหการอบรมส่ังสอนท้ังในดานวิชาการและในดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุตรหลาน และมี
ความยินดีใหความรวมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลาวโดยสรุปโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ท่ีมีเปาหมายสําคัญ
มุงใหบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการและสภาพบริบทของชุมชนอยางเต็มท่ี
ไมปฏิเสธการรับนักเรียน โรงเรียนไดจัดแผนการเรียนท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการ
ของผูปกครองและศักยภาพของผูเรียน ไดแก แผนการเรียนท่ีสงเสริมความเปนเลิศดาน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร แผนการเรียนท่ีสงเสริมความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ-จีนกลาง
แผนการเรียนสงเสริมความสามารถดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา แผนการเรียนท่ีสงเสริม
ดานวิชาชีพตามโครงการทวิภาคี เชน แผนกชางยนต แผนกพานิชยกรรมและการบัญชี  โครงการ
หองเรียนCP โครงการนี้ตอบสนองความตองการของนักเรียนท่ีตองการหารายไดชวยเหลือ
ครอบครัวและมีทักษะทางวิชาการต่ําใหไดมีท่ีเรียนและฝกฝนอาชีพ และแผนการเรียนหองเรียน
ปกติ จะเห็นไดวาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนท่ีมุงบริการชุมชนอยางแทจริง นักเรียน
ในโรงเรียนมีคุณภาพและศักยภาพแตกตางกันอยางมาก ตั้งแตกลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน
และกลุมนักเรียนเรียนรวม จากบริบทดังกลาวโรงเรียนจึงมีจุดเนนท่ีมุงบริการทางการศึกษา
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สงเสริมศักยภาพนักเรียนทุกกลุมใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ และจัดสถานศึกษาใหเปน
ศูนยกลางทางการศึกษาท่ีสําคัญใหกับชุมชน

สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

1. ดานผูเรียน นักเรียนสวนใหญมีความแตกตางระหวางบุคคลสูงมาก เพราะมาจาก
ครอบครัวท่ีมีความแตกตางกัน มีความแตกตางกันในดานความเปนอยู ความรูความสามารถดาน
วิชาการ นักเรียนรอยละ 80 จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐานมาก โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีจบมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีอยูในโรงเรียนรอยละ 20
เปนปจจัยท่ียากตอการพัฒนาดานทักษะภาษาอังกฤษ นักเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชา
ภาษาอังกฤษ และการนําเอาภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการนําเอาภาษาอังกฤษ
เปนเคร่ืองมือเรียนตอในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น นักเรียนสวนมากไมเห็นความสําคัญของการสอบ
O-NET เพราะคิดวาไมมีผลกระทบโดยตรงตอตนเอง

2. ดานครู ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรแกนกลางฯ มาเปน
เปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ขาดทักษะการวิเคราะหหลักสูตรดานมาตรฐานการเรียนรู
และตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบการจัดการเรียนรูและจัดทําแผนการสอนใหครอบคลุมทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนการสอนไมครบตัวชี้วัดในแตละชวงชั้น ครูขาดกระบวนการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เนื่องจากจํานวนนักเรียนในหองเรียนมีมากถึงหองละ 50 – 55 คน
ครูสรางส่ือและเลือกใชส่ือนวัตกรรมท่ีขาดความทันสมัย ท่ีจะทําใหนักเรียนสนใจและพัฒนาตนเอง
ไปสูเปาหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

3. ดานการวัดและประเมินผล ครูขาดทักษะการวัดประเมินผล การออกแบบการวัด
และประเมินผล ไมครอบคลุมตัวชี้วัด บางคร้ังทําการประเมินผลไมตรงตามตัวชี้วัด ครูยังนิยม
นําขอสอบของสถาบันกวดวิชามาออกขอสอบ โดยขาดการวิเคราะหและคัดเลือกใหตรงกับส่ิงท่ี
สอน ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้ วัด ครูไมสามารถสรางขอสอบดานการคิดวิเคราะห การ
เปรียบเทียบ และการประเมินคาได น้ําหนักของขอสอบยังอยูท่ีระดับการวัดความจํา ความเขาใจ
การนําไปใชบางเล็กนอย ครูสวนใหญไมไดมีการจัดทําคลังขอสอบท่ีตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ไมมีการจัดทําการวิเคราะหขอสอบเพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการพัฒนาคลังขอสอบ ขาดการ
นําขอสอบ O-NET มาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
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วิธีการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ

กระบวนการปรับปรุงผลการดําเนินงานโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

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

การปรับปรุงผลการดําเนินงาน

การแลกเปล่ียนเรียนรูดวย
วิธีการที่เปนเลิศ

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และนวัตกรรม

คณะกรรมการ/หัวหนางาน
นัดประชุมเพื่อประเมินทบทวน

แลกเปล่ียนเรียนรู KM

ไดกระบวนการที่ดี

ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

ไดวิธีปฏิบัติการที่เปนเลิศ
Best practice

ผลการวิเคราะหและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
นําขอมูล มาเทียบกบัขอมูลที่

ตองการแขงขัน

วางแผนกลยุทธ

จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนอง

กําหนดคาความสามารถ
ลวงหนาตามแผนกลยุทธ

จัดลําดับความสําคัญ

KM

Best practice

Innovation

Best

ผลการดําเนินงานในอนาคต
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ภูมิหลัง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนโรงเรียนชายลวนขนาดใหญพิเศษ กอตั้งโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) โรงเรียนแหงนี้มีชื่อเสียงยาวนานกวา
รอยป ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีเด็กผูชายหลาย ๆ คนใฝฝนท่ีจะเขาเรียนตอระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียน
แหงนี้ สงผลใหอัตราการแขงขันเพื่อสอบเขาเรียนสูงตอเนื่องกันทุกป  โรงเรียนแหงนี้จึงเปนแหลง
รวมของนักเรียนท่ีเรียนเกงจํานวนมาก

นอกจากโรงเรียนจะมีโอกาสคัดเลือกนักเรียนแลว โรงเรียนและองคกรท่ีเกี่ยวของ มีการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและสนุบสนุนกิจกรรมตาง ๆ จนสงผลใหคะแนนสอบ O-NET วิชา
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียน อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง ส่ิงเหลานั้น
ประกอบดวยอะไรบาง จะไดกลาวใหทราบ ดังนี้

วิธีการสงเสริมพัฒนา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญกับ “การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน” หรือ O-NET มาโดยตลอด เพราะผลการทดสอบจะสะทอนใหทราบถึง
คุณภาพผูเรียน ดังนั้น โรงเรียนและองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของจึงรวมกันสนับสนุน สงเสริม
ใหนักเรียนมีคุณภาพท่ีดี ดวยวิธีการตอไปนี้

1. จัดแหลงเรียนรูไวใหครูและนักเรียนคนควาอยางเพียงพอ ไดแก หองสมุด และหอง
คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมี หองกุหลาบเพชร และหองกุหลาบฟา ซึ่งมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้

 หองกุหลาบเพชร สังกัดงานสงเสริมศักยภาพนักเรียน จะใหบริการ
สอนเสริม เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนท่ีจะสอบโอลิมปกวิชาการ สอบชิงทุนเพื่อศึกษาตอ
ท้ังในประเทศและตางประเทศ และสอบแขงขันตอบปญหาวิชาการตาง ๆ

 หองกุหลาบฟา เปนรูปแบบหองเรียนคอมพิวเตอร เรียนดวยระบบ
Computer on
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Demand โดยผูเรียนสามารถเลือกวัน เวลา และเนื้อหาท่ีสนใจ (anytime, anywhere, any
contents) ในระหวางเรียนกับคอมพิวเตอรสามารถหยุดเพื่อทําโจทย หรือยอนกลับเมื่อไมเขาใจ
ในสวนของเนื้อหา ไดมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ครูเกา ครูปจจุบัน ศิษยเกา
มาทําการสอนและบันทึกเทปการสอน เพื่อนําไปลงระบบคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดลงทะเบียน
เรียนตอไป

2. สนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ไดแก

 การเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายใหความรูแกครู หรือ จัดสงครู
เขารวมอบอมท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

สําหรับแนวทาง/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ท่ีทําใหคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง พอสรุปได 2 ประเด็น ดังนี้

1. ดานตัวครู ในการสอนเด็กเกงนั้นครูจะตองเตรียมตัวเองอยางดี ดังนี้

1.1 เตรียมความพรอมดานเนื้อหา ครูจะตองฝกทําโจทยจํานวนมาก
ไมเฉพาะในระดับท่ีตนเองสอนเทานั้น ยังตองฝกทําโจทยท่ีไมเคยพบเจอในบทเรียน หรือ ปญหา
ท่ีไมคุนเคย (Non routine problems) เชน ฝกทําขอสอบเขามหาวิทยาลัยยอนหลังหลาย ๆ ป
ฝกทําขอสอบ สอวน. ขอสอบสมาคมคณิตศาสตร เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหแกตนเอง
อยูเสมอ บางคร้ังครูคนใดคนหนึ่งไปพบโจทยแปลก ๆ ท่ีไมคุนเคย ก็จะเอามาพูดคุยและชวยกัน
คิด ระหวางการสนทนาในกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งนอกจากจะสนุกสนานแลวยังไดเพิ่มพูนความรู
แกครูท่ียังไมรูอีกดวย  สําหรับครูนองใหมจะมีครูรุนพี่คอยใหคําปรึกษา ไมเพียงแตดานวิชาการ
ยังรวมไปถึงเทคนิคการคุมชั้นเรียน การติดตามงานนักเรียน และพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของ
นักเรียนในหอง ครูจะไดแลกเปล่ียนเรียนรูเทคนิคตาง ๆ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน

1.2 เตรียมความพรอมดานการวางแผนตางๆ ดังท่ีกลาวแลววาโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย เปนแหลงรวมของนักเรียนระดับหัวกะทิของเมืองไทย ดังนั้น ครูท่ีนี่จะสอน
เหมือนท่ีอื่นไมไดจะตองพฒันาการสอนใหเทาทันกับนักเรียน  เชน
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 การผลิตและพัฒนาตํารา หรือเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม
เพื่อรวบรวมโจทยแปลกใหม โจทยยาก โจทยท่ีทาทายความสามารถของนักเรียน ไวใช
ประกอบการสอนเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน

 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งครูจะตองวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ออกแบบกิจกรรม และ
จัดเตรียมตัวอยางโจทยท่ีทาทายความสามารถของนักเรียน ตลอดจนออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งส่ิงตาง ๆ ท่ีกลาวมานี้ครูจะตองจัดเตรียม
ใหเรียบรอยพรอมใชงานตอนเปดภาคเรียน

1.3 การนําเทคโนโลยีมาชวยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใชไดมีหลากหลาย เชน โปรแกรม GSP โปรแกรม Power
Point นอกจากนี้ครูหลายทานไดจัดซื้อ iPad Pro พรอม Apple Pencil ซึ่งสามารถใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากสมาคมศิษย
เกาสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ

1.4 การทําวิจัยช้ันเรียน เปนนโยบายของโรงเรียนท่ีใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หรือ การวิจัยเพื่อแกปญหาอื่น ๆ เชน ปญหานักเรียนติดเกม
ปญหานกัเรียนมาโรงเรียนสาย เปนตน ซึ่งส่ิงเหลานี้นอกจากจะแกปญหาไดแลวยังชวยพัฒนาครู
ใหมีทักษะในการทําวิจัย ซึ่งจะเปนประโยชนแกครูในการขอเล่ือนวิทยฐานะดวยเชนกัน

1.5 โครงการกุหลาบแกว เปนนโยบายของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ท่ีจะคนหาและชวยเหลือนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไมผานเกณฑ โดยจะใหนักเรียนท่ีมีผลการเรียน
ไมผานเกณฑไดเรียนซอมเสริมกับครูประจําวิชา ตามวันและเวลาท่ีครูและนักเรียนวางตรงกัน
ซึ่งจะชวยแกปญหานักเรียนเรียนไมทัน และชวยเหลือนักเรียนไดบางสวน

2. ดานตัวนักเรียน นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนใหญมีความพรอม
ท่ีจะเรียนรูท้ังในดานวิชาการ และดานกิจกรรม ดังนี้

2.1 ดานวิชาการ นักเรียนมักตื่นตัว และเขารวมการสอบแขงขันคณิตศาสตร
ท่ีจัดโดยหนวยงานตาง ๆ ท้ังหนวยงานของภาครัฐ และหนวยงานเอกชน เชน สอวน. สพฐ. สมาคม
คณิตศาสตร TDET และ ASMO เปนตน  ซึ่งเปนการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการใหเขมขน
มากขึ้น
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2.2 ดานกิจกรรม ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมตางๆ ท่ีนักเรียน
กอตั้งขึ้นตามความสนใจมากมายหลายกิจกรรม แตสําหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตรนั้น
คือ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร ซึ่งจัดตั้งขึ้นและบริหารงานโดยนักเรียน ท่ีมีครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรเปนท่ีปรึกษา กิจกรรมหลักของชุมนุมคณิตศาสตรซึ่งจัดขึ้นทุกป ไดแก

 การจัดคายคณิตศาสตร ซึง่จะจัดขึ้นในชวงปดเทอมใหญ โดยมีครู
และนักเรียนในชุมนุมคณิตศาสตร ชวยกันจัดคายนอกสถานท่ี เปนเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งในคายนี้
นักเรียนจะไดเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคณิตศาสตร ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดเรียนรู
ดานวิชาการแลว นักเรียนยังรวมกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ไดผูกพันกับเพื่อน กับรุนพี่ และครู ซึ่งเปน
วัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนแหงนี้อีกดวย

 การจัดสอบแขงขันประกายกุหลาบ การสอบแขงขันประกาย
กุหลาบนั้น เปนการจัดขึ้นเพื่อสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยเปดโอกาสใหนักเรียนประถม
ปลาย และนักเรียน มัธยมศึกษาตอนตนไดเขาสอบ เพื่อวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร
โครงการนี้จัดโดยนักเรียนในชุมนุมทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแตประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ รับสมัคร
สอบ ออกขอสอบ จัดสอบ และประกาศผลสอบ โดยมีครูเปนท่ีปรึกษาคอยใหการชี้แนะ  ซึ่งใน
สวนนี้ นอกจากจะชวยสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นแลว ยังฝกใหนักเรียนรูจักวางแผน
แกปญหา และทํางานรวมกับคนอื่น ซึ่งถือเปนการเรียนรูทักษะชีวิตท่ีสําคัญผานทางกิจกรรม
ชุมนุมอีกดวย

ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนและองคกรหลักท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน รวมท้ังวิธี

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรท่ีกลาวไวแลวขางตน
สงผลใหคะแนนสอบ O - NET วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ปการศึกษา 2559 อยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับเขตพื้นท่ี ดังขอมูลตอไปนี้
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จํานวน

ผูเขา
สอบ

คะแนน
เฉล่ีย

(Mean)

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.)

มัธยฐาน

(Median)

ฐาน
นิยม

(Mode)

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย

592 69.85 23.02 76 96.80

เขตพื้นท่ี (สพม.1) 17,780 37.25 21.04 32 22.40

จากตาราง จะพบวา คะแนนเฉล่ีย มัธยฐาน และฐานนิยม ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยสูงกวาของระดับเขตพื้นท่ีมาก  นั่นสะทอนใหเห็นวา “คุณภาพผูเรียน” ของนักเรียน
โรงเรียนแหงนี้อยูในระดับสูง และความสําเร็จนี้ถือเปนรางวัลท่ีนาภาคภูมิใจของชาวสวนกุหลาบ
วิทยาลัยทุกคน

........................................................................................
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โรงเรียนศึกษานารี

ภูมิหลัง
โรงเรียนศึกษานารี  เปนโรงเรียนหญิงลวนขนาดใหญพิเศษ  ตั้งอยูในฝงธนบุรี  โดยเปน

โรงเรียนท่ีมีอัตราการแขงขันสูง  เปดแผนการเรียนหองเรียนพิเศษ  จํานวน 3 หอง คือ โครงการ
เสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (AP)
โครงการเสริมสรางศักยภาพทางวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และภาษาอังกฤษแบบเขมขน
(ISME) และโครงการ English  Program (EP) จากท้ังหมด 12 หองเรียน

วิธีการสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนศึกษานารี ตระหนักและใหความสําคัญกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนศึกษานารี จึงไดมอบหมาย ใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรูดําเนินการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศึกษานารี

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  โรงเรียนศึกษานารีจึงไดทําการวิเคราะหผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ปการศึกษา 2559 คาสถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู  แยกตามสาระการเรียนรู แยกตาม
มาตรฐานการเรียนรู   แยกตามสาระการเรียนรู   รอยละของนักเรียนท่ีตอบถูกในแตละขอ
ชวงคะแนนของผูเขาสอบ  เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ระดับโรงเรียน  ระดับขนาดโรงเรียน  ระดับโรงเรียนในเมือง  ระดับจังหวัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ระดับสังกัด  ระดับภาคและระดับประเทศ และกําหนดนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ทางการเรียนตอไป

การวิเคราะหและสังเคราะหภาพรวมของกลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เปนปจจัยท่ีสงผลตอการเพิ่มขึ้น
ของคะแนนสอบ O-NET กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
ศึกษานารี ปการศึกษา 2559

กลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ  ดานการพัฒนาครูและดานการพัฒนา
นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้



100

กลยุทธดานทีห่นึ่ง คือ กลยุทธดานการบริหารจัดการ พบวา
1) ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเนื่องและใกลชิด สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดทํา
หนาท่ีสอนอยางเต็มท่ี และสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน ดานนโยบายการ
สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET ในทุกปการศึกษา

2) โรงเรียนไดดําเนินงานตามขั้นตอนการบริหารแบบ P D C A (Plan Do Check
Action) อยางครบถวน เร่ิมจากการสํารวจความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสํารวจสภาพแวดลอมภายในและภายนอก   การประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจําป
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป  การกํากับ  ติดตาม  การตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพภายใน   การใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศของโรงเรียน  มาตรฐาน
การปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศของครู  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบรายงานประจําป และ OBEC QA

3) โรงเรียนไดรับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในแตละปการศึกษา ทางกลุมบริหารวิชาการจะดําเนินการประชุม  ใหขอมูลสารสนเทศและ
รายงานผลการทดสอบ O-Net ตอผูบริหาร  กรรมการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
และแจงครูในการประชุมครู ถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมุงเนนการขับเคล่ือนและพัฒนา
ไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน เพื่อใหทราบผลการศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมาในภาพรวม
และรายกลุมสาระการเรียนรู  เทียบกับเกณฑของระดับประเทศ  ระดับสังกัด  ระดับจังหวัด
ระดับโรงเรียน และใหแตละกลุมสาระการเรียนรูไปทําการวิเคราะห ลักษณะของขอสอบ
แนวโนม จุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของนักเรียน และทิศทางของการออกขอสอบในแตละกลุม
สาระการเรียนรู

4) มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ผลการดําเนินการของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
ตรวจสอบความกาวหนาเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนระยะๆ  ในการประชุมของกลุม
บริหารวิชาการ

5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยจัดทําเปนนโยบายหลักของโรงเรียน
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรูในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู เชน การพัฒนาการสอน
การออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หรือการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น โดยมีการคัดเลือกนักเรียน
ท่ีมีศักยภาพท่ีดีและกลุมท่ีออน และพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน รวมถึงการสอนปรับพื้นฐาน
ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเร่ิมเขาศึกษา และ
โครงการเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร เปนตน

6) เชิญวิทยากรภายนอกหรือในครูในโรงเรียน ใหความรูและทบทวนเนื้อหาความรู
ทางคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
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โดยดําเนินการในชวงภาคเรียนท่ี 2 เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยจัดในเวลาเรียนเพราะถือวาเปน
การเรียนหนังสือตามปกติ  โดยการจัดการทบทวนความรูนั้นแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีและกลุมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิปานกลาง  เพื่อใหมีผลการ
สอบ O-NET ท่ีสูงขึ้น

7) มีแผนปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการวางแผนระยะยาว
3 ป ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

8) สําหรับครูผูสอนนั้นมีนโยบายใหสอดแทรกเนื้อหาหรือแนวขอสอบหรือขอสอบ
O-NET ยอนหลัง ในการสอนปกติ วิธีการคิดในระหวางการจัดการเรียนรูดวย  เนนการฝกให
นักเรียนฝกทักษะโดยวิเคราะหโจทย

กลยุทธดานทีส่อง คือ กลยุทธดานการพัฒนาครู (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) พบวา
1) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

แจงถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-ETt) วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู  แยกตามสาระการเรียนรู  รอยละของนักเรียน
ท่ีตอบถูกในแตละขอ  ชวงคะแนนของผูเขาสอบ  เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน
ท่ีทางสํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดรายงานผลการทดสอบคาสถิติระดับ
โรงเรียน  เพื่อประมวลสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู  มีการจําแนกคะแนนในแตละชวง
เพื่อดูความแตกตางและรักษาระดับของโรงเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  นํามาเทียบ
กับเกณฑของ สทศ. วามีมาตรฐานหรือตัวชี้วัดใดท่ีไมผานบาง  ซึ่งจะเนนท่ีการสรุปจุดดอย
ในมาตรฐานหรือตัวชี้วัดท่ีนักเรียนไดคะแนนนอยโดยเทียบกับเกณฑของระดับโรงเรียน  ระดับ
โรงเรียนท่ีตั้ง:ในเมืองระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับขนาดโรงเรียน
ระดับภาค  ระดับประเทศ

2) ครูทุกคนในกลุมสาระฯคณิตศาสตรจะมีสวนรวมในการวิเคราะหขอสอบ O-NET
ตามรายมาตรฐานการเรียนรู ตามรายตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรูอยางครอบคลุม  ลักษณะของ
ขอสอบ แนวโนมและทิศทางของการออกขอสอบของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พิจารณา
เปนเพื่อศึกษาจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา จะนําผลสอบ O-NET ไปเทียบกับคาเฉล่ียของปการศึกษา
ท่ีผานๆ มา และพิจารณาถึงจุดท่ียังมีขอบกพรอง เพื่อดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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3) การจัดการเรียนการสอนนั้นกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มุงเนนการขับเคล่ือน
และพัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน มีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสอบ O-NET
ท้ังรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ ควบคูไปกับการพัฒนาครูตามเนื้อหารายวิชาของกลุมสาระ
การเรียนรู  ดังนี้

- ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัดท่ีมีความสอดคลองกับ
แบบทดสอบ O-NET

- ครูฝกใหนักเรียนทํา ขอสอบเกาของปท่ีผานมา ขอสอบระวางภาค และขอสอบปลาย
ภาค

- ครูใหการดูแลเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด ทบทวนเนื้อหาความรู
ท่ีเรียนมาตลอดท้ังปการศึกษาและใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะหลังจากจบบทเรียนนั้นๆ

4) ในดานการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดนําตัวอยาง
ขอสอบ O-NET มาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรู เชน สอดแทรกในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นํามาใชเปนตัวอยางคําถาม การใชเปนแบบฝกหัด การใชเปนเนื้อหาประกอบ

5) มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
คณิตศาสตรบางหนวยการเรียนเชนเร่ือง  พหุนาม  การแยกตัวตัวประกอบของพหุนาม  สมการ
กําลังสอง จัดสอนใหกับนักเรียนทุกหองเรียนท่ีไมไดเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร
(คณิตศาสตรเพิ่มเติม) เพื่อใหนักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น

6) มีการจัดบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรหรือในแตละระดับชั้น  โดยเฉพาะการสงตอความรูและประสบการณของครูท่ีจะ
เกษียณจํานวนมาก ทําใหมีการลดชองวางในการมอบหมายงานใหมากท่ีสุด เพื่อใหการพัฒนา
การเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง ทางโรงเรียนมีการบริหารบุคลากรครูใหสามารถเลือกสอน
ในระดับท่ีตนเองถนัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

7) มีการจัดทํารายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกภาคเรียน
8) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน  สาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกปการศึกษา
9) มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหขอสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรทุกภาคเรียน
10) กิจกรรมท่ีกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจัดใหกับนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานวิชาการในระดับมาตรฐานสากล  ใหสามารถสอบเขา
มหาวิทยาลัยได ภายใตโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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- โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ (พัฒนาศักยภาพ สงเสริมและสนับสนุนความเปนเลิศ
ทางวิชาการของนักเรียน)

- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตรของนักเรียนสนับสนุนโครงการ สอวน.
- โครงการพัฒนาส่ือนวัตกรรมและแหลงเรียนรู (ศูนยการเรียนรู)
- โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
- กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ”นิทรรศน”
- กิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตร
- กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี
- กิจกรรมสอนเสริมนักเรียนเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย
- กิจกรรมทดสอบความรูกับโครงการ สสวท. รายการ TEDET  , อัจฉริยภาพทาง

คณิตศาสตร TMC ทดสอบความรูทางคณิตศาสตรของสถาบันเสริมปญญา , CENTER 1
EDUCATION , ASMO เพื่อวิเคราะหและประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ

- พานักเรียนเขารวมการแขงขันทางคณิตศาสตรของสถาบันการศึกษาตางๆ
- กิจกรรมทบทวนความรูการสอบ PISA และการสอบ LAS วิชาคณิตศาสตร
- กิจกรรมคณิตศาสตรสรางสรรควันปดเทอม

ระดับชั้น ม.1 ขึ้น ม.2 มีการติว LAS
ระดับชั้น ม.2 ขึ้น ม.3 มีการติว O-Net

- กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร
- คายคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
- ชุมนุมคณิตศาสตร , ชุมนุมคณิตคิดสรางสรรค , ชุมนุม GSP

กลยุทธดานทีส่าม คือ กลยุทธดานการพัฒนานักเรียน พบวา
1) กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบ ซึ่งเร่ิมจากการสรางความผูกพัน

ระหวางนักเรียนกับโรงเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน และรวมเปน
สวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนตอไป

2) สรางความตระหนักโดยชี้ใหเห็นความสําคัญของการสอบและสรางแรงจูงใจในการสอบ
O-Net โดยครูจะพูดยํ้า  ใหนักเรียนรูสึกถึงความภาคภูมิใจในผลสอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของโรงเรียนท่ีเปนอันดับตนๆ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในปจจุบัน
คะแนนท่ีออกมาเปนสิ่งท่ีประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวาเปนอยางไร
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3) การสรางแรงจูงใจ โดยชี้แจงใหนักเรียนวาคะแนน O-NET เปนคะแนนท่ีเปนผลมา
จากการจัดการศึกษา เปนชื่อเสียงของโรงเรียน นักเรียนตองทุมเท เนนยํ้าใหนักเรียนทําขอสอบ
อยางเต็มท่ีตามศักยภาพท่ีมีเพราะนักเรียนคือคนสําคัญท่ีจะทําคะแนนใหสูงๆ และมีการ
เทียบเคียงผลการสอบกับโรงเรียนท่ีมีลําดับใกลๆ กันเพื่อเทียบเคียงและเปนแรงกระตุนใหกับ
นักเรียน

4) การเสริมแรงนั้นทางโรงเรียนไดมีการยกยองชมเชยนักเรียนท่ีมีผลคะแนนสอบ
ไดคะแนนเต็มหรือไดคะแนนท่ีสูงสุดระดับประเทศ  เชน การใหเกียรติบัตรหนาเสาธง การให
ทุนการศึกษา รวมถึงติดรายชื่อเชิดชูเกียรติตามปายนิเทศตางๆ เปนตน

5) กลุมบริหารวิชาการและงานแนะแนวไดมีการชี้แจงการจัดการสอบ คะแนนสอบ
O-NET ,  GAT ,  PAT รวมถึงผลการสอบ Admissions ในแตละปการศึกษา ใหกับผูปกครอง
และนักเรียนท้ังคะแนนของโรงเรียน ภาพรวม และระดับประเทศ ผานทางวารสารและเอกสาร
แผนพับของโรงเรียน เพื่อเปนชองทางการกระตุนใหนักเรียนพัฒนาตนเองมากย่ิงขึ้น
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี  ปการศึกษา 2559
(ระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  ระดับประเทศ)

จํานวน
ขอสอบ
(ขอ)

รอยละของจํานวนนักเรียน
ที่ตอบถูก

(ขอสอบ มี 6 ชุด คิดคาเฉลี่ย)

รอยละของจํานวน
นักเรียน
ที่ตอบถูก

(ขอสอบ มี 2 ชุด
คิดคาเฉลี่ย)

ขีดจํากัด
ลาง

รอยละของน.ร.
ที่ไดคะแนนสูง

กวาขีดจํากัดลาง
(จํานวน/รอยละ)

30 มี 29.17 ขอ ท่ีน.ร.ตอบถูก มี
คาเฉล่ียระดับโรงเรียนมากกวา
คาเฉล่ียในทุกระดับ

มี 17.33 ขอ
ท่ีคะแนนเฉล่ีย
มากกวาคร่ึงหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม

24.88 513/90.00

จากตารางท่ี 1 พบวา
มีนักเรียนไดคะแนนสูงสุด 96.8 คะแนน  คะแนนต่ําสุด 3.2 คะแนน
มี 29.17 ขอ ท่ีนักเรียนท่ีตอบถูกมีคาเฉล่ียระดับโรงเรียนสูงกวา คาเฉล่ียของทุกระดับ

โรงเรียนและมี 17.33 ขอ ท่ีคะแนนเฉล่ียมากกวาคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขีดจํากัดลาง ของคะแนนสอบคือ 24.88 มีนักเรียนท่ีไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง
จํานวน 513 คน  คิดเปนรอยละ 90.00 (มีนักเรียนเขาสอบ 570 คน)
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2559
(ระดับโรงเรียน  ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  ระดับประเทศ)

สรุปผลการวิเคราะห
คะแนนเฉล่ียระหวาง 2 ป พัฒนาการ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) และรอยละของนักเรียน ศึกษานารี

ท่ีไดคะแนนสูงกวาคาเฉล่ีย พบวา ในปการศึกษา 2559 คะแนนเฉล่ีย ระดับโรงเรียนมีพัฒนาการ
ลดลง (4.99) จากปการศึกษา 2559 ในขณะท่ีคะแนนเฉล่ียทุกระดับ ลดลง เชนกัน ระดับ
จังหวัด(-2.47) ระดับสังกัด(-2.89) ระดับประเทศ (-3.09) โดยคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน
มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูการพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องของโรงเรียนในการจัด
การเรียนการสอน)

รอยละของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ท่ีไดคะแนน สูงกวา
คาเฉล่ียระดับโรงเรียน จํานวน 276 คน คิดเปนรอยละ 48.42
คาเฉล่ียระดับจังหวัด จํานวน 427 คน คิดเปนรอยละ 74.91
คาเฉล่ียระดับสังกัด จํานวน 480 คน คิดเปนรอยละ 84.21
คาเฉล่ียระดับประเทศ จํานวน 480 คน คิดเปนรอยละ 84.21

คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร รอยละของนักเรียน
ศ.น.

ที่ไดคะแนนสูงกวา
คาเฉลี่ยของป 2559

ระดับ ป
การศึกษา

2557

ป
การศึกษา

2558

ป
การศึกษา

2559

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 2 ป พัฒนาการ

(เพ่ิมข้ึน/ลดลง)

ป 57 – 58 ป 58 – 59 จํานวน รอยละ

โรงเรียน 50.26 57.93 52.94 7.67 -4.99 276 48.42

จังหวัด 34.81 38.70 36.23 3.89 -2.47 427 74.91

สังกัด 29.59 32.42 29.53 2.83 -2.89 480 84.21

ประเทศ 29.65 32.40 29.31 2.75 -3.09 480 84.21
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงเกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2559

ระดับคุณภาพ เกณฑของ
การคํานวณ
ชวงระดับ
คะแนน

ผลการวิเคราะห ระดับคุณภาพ ผลการวิเคราะห หมายเหตุ

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

ดีเย่ียม 85.00-100.00 34 5.96 0.00 0 0.000 ระดบั
คุณภาพ
ดีเย่ียม = 4
ดีมาก = 3.5
ดี = 3
คอนขางด=ี
2.5
ปานกลาง =
2
พอใช = 1.5
ควร
ปรับปรุง=1
ควรปรับปรุง
อยางย่ิง = 0

ดีมาก 71.00-84.99 88 15.44 0.01-10.00 6 1.053

ดี 56.50-70.99 130 22.81 10.01-20.00 38 6.667

คอนขางดี 42.00-56.49 139 24.39 20.01-30.00 50 8.772

ปานกลาง 28.00-41.99 108 18.95 30.01-40.00 72 12.632

พอใช 13.50-27.99 62 10.87 40.01-50.00 94 16.491

ควรปรับปรุง 6.80-13.49 6 1.05 50.01-60.00 91 15.965

ควรปรับปรุง
อยางย่ิง

0.00-6.79 3 0.53 60.01-70.00 95 16.667

รวม 570 100 70.01-80.00 69 12.105

วิเคราะห คะแนนรวม 1496.5 80.01-90.00 39 6.842

จํานวน 570 90.01-99.99 16 2.807

สรุป คะแนน
เชิงปรมิาณ

2.63 100.00 0 0.00

แปรผล ระดบั
คุณภาพ

คอนขางดี รวม 570 100

จากตารางท่ี 3 พบวา เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน พบวา สามารถแบง
นักเรียนไดเปน 3 กลุม คือ
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กลุมเกง ไดคะแนน 56.50-96.80 จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 44.21
(ระดับคุณภาพ ดี , ดีมาก , ดีเย่ียม)

กลุมปานกลาง  ไดคะแนน 13.50-56.49 จํานวน 309 คน คิดเปนรอยละ 54.21
(ระดับคุณภาพ พอใช , ปานกลาง , คอนขางดี )

กลุมออน ไดคะแนน 3.20-13.49 จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 1.58
(ระดับคุณภาพ ควรปรับปรุงอยางย่ิง , ควรปรับปรุง )

ไดคะแนนรวม 1,496.5 คะแนนเชิงปริมาณ 2.63 แปรผล ระดับคุณภาพ คอนขางดี
เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน สวนใหญอยูในระดับคุณภาพ คอนขางดี

โดยมีผลการพัฒนาระดับคุณภาพคอนขางดี , ดี , ดีมาก , ดีเย่ียม ในปริมาณท่ีเพิ่มมากขึ้น
และมีคะแนนเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปการศึกษา

สรุปปจจัยที่สงผลตอการเพ่ิมข้ึนของคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559

กลยุทธดานทีห่นึ่ง คือ กลยุทธดานการบริหารจัดการ
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนของครูอยางตอเนื่องและใกลชิด โดยโรงเรียนเมื่อไดรับผลการทดสอบ O-NET
มาแลว ทําการประชุมชี้แจง ใหขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแกครูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู  เพื่อใหทราบผลการศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมาในภาพรวม และรายกลุม
สาระการเรียนรู  รวมถึงรายตัวชี้วัด จากนั้นจึงวิเคราะหขอสอบ O-NET ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 เพื่อวิเคราะหลักษณะของขอสอบ แนวโนม
และทิศทางของการออกขอสอบ

กลยุทธในดานที่สอง คือ การพัฒนาครู (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร)
ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีสวนรวมในการวิเคราะหขอสอบ O-NET

วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
แยกตามมาตรฐานการเรียนรู   แยกตามสาระการเรียนรู รอยละของนักเรียนท่ีตอบถูก
ในแตละขอ  ชวงคะแนนของผูเขาสอบ  เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน นํามาเทียบ
กับเกณฑของ สทศ. วามีมาตรฐานหรือตัวชี้วัดใดท่ีไมผานบาง ซึ่งจะเนนท่ีการสรุปจุดท่ีควรพัฒนา
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ในมาตรฐานหรือตัวชี้วัดท่ีนักเรียนไดคะแนนนอย โดยเทียบกับเกณฑของระดับโรงเรียน ระดับ
โรงเรียนท่ีตั้ง:ในเมือง ระดับจังหวัด  ระดับสังกัด  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับขนาดโรงเรียน
ระดับภาค  ระดับประเทศ พิจารณาเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของปการศึกษา 2555-2558 เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ดานการจัดการเรียนการสอน มุงเนนการขับเคล่ือนและพัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและ
นักเรียน สอนโดยสอดแทรกขอสอบ O-NET ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสรางองคความรู ใชส่ือ นวัตกรรม ในการจัดการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย สงเสริมใหครูคณิตศาสตรทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน มกีารนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จัดทําโครงการและกิจกรรม โดยวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานวิชาการในระดับ
มาตรฐานสากล ภายใตโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลยุทธในดานที่สาม คือ การพัฒนานักเรียน
โรงเรียนเมื่อไดรับผลการทดสอบทางการศึกษามาแลว ทําการชี้แจงใหขอมูลสารสนเทศ

และรายงานผลการทดสอบแกผูปกครองและนักเรียน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนหรือ
การศึกษาตอเพื่อใหนักเรียนไดเห็นและคนพบศักยภาพของตน และเปนขอมูลยอนกลับใหแก
นักเรียนการเตรียมตัวและเตรียมความพรอมในการเรียนและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นไป
อีกท้ังมีการจัดสอนเสริม ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ O-Net โดยอาจมีการ
เชิญวิทยากร ติวเตอรท่ีมีชื่อเสียง หรือในครูในโรงเรียน มาสอนทบทวนเนื้อหากอนการสอบ
และถือเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อใหมีผลการสอบท่ีสูงขึ้น

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

โรงเรียนเทพศิรินทร
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ภูมิหลัง
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหเปนบุคคลท่ีมีความสมบูรณท้ังดานรางกาย

จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคม
อยางมีความสุขอีกท้ังสงผลเกื้อกูลตอการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ เปาหมายสําคัญของการศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนใหมีการ
เรียนรูสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน

การประเมินคุณภาพทางการศึกษา ถือวาเปนกลไกท่ีสําคัญในการท่ีจะสะทอนใหเห็นถึง
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทพศิรินทรเปนโรงเรียนท่ีตองการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพในดานตางๆ อยางครบถวน ไมเพียงแตดานการเรียน แตยังสงเสริมผูเรียนท้ังดาน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาประเภทตางๆ เพื่อใหผูเรียนเปนผูท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวน มีความพรอม และทักษะชีวิตท่ีจะนําไปใชไดในอนาคตตอไป ซึ่งการพัฒนาและสงเสริมนี้
จะผานทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชส่ือตางๆ และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีทาง
โรงเรียนจัดขึ้น เมื่อมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเกิดขึ้น ส่ิงสําคัญท่ีจะวัดผล และ
ประเมินผลผูเรียนไดนั้นจะตองใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย ซึ่งการท่ีจะประเมินคุณภาพของผูเรียน
นั้นจําเปนจะตองมีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะ
สะทอนใหเห็นถึงผลการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมตางๆ ชวยใหผูเรียนไดรูถึงศักยภาพ
ของตนเอง หรือผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูของตนเองไดเปนอยางดี โดยผูเรียนจะไดรูถึงสมรรถนะ
ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพท่ีตนมีวาตองไดรับการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาในเร่ืองใด
ท่ีจําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ รวมท้ังยังมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ

แนวทางการสงเสริมและพัฒนาดานครู
ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะยกระดับผลสัมฤทธ์ิดาน O-NET โดยการพัฒนาและ

สงเสริมครู ไมเพียงแตจะสงเสริมเฉพาะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เทานั้น หากแตจะตอง
อาศัยความรวมมือจากครูทุกคนในแตละกลุมสาระการเรียนรู  โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ในระดับกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้

1. กลุมสาระการเรียนรูวิเคราะหคะแผนผลการทดสอบ O-NET ตอเนื่อง 3 ป และ
ตั้งเปาหมายเพิ่มขึ้นทุกๆ ป ปละ 2% – 3%
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2. ศึกษาโครงสรางสัดสวนการออกขอสอบ O-NET เพื่อจัดสัดสวนจํานวนขอสอบ
ใหครอบคลุมทุกตัวชี้วัด

3. รวบรวมขอสอบ O-NET ในแตละป เพื่อนํามาสอนเสริม และสรุปองคความรู
ในระหวางเรียน

4. เนนใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ O-NET
5. สอดแทรกขอสอบ O-NET ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเลือกขอสอบท่ีตรงกับ

เนื้อหาในแตละชั้นเรียน

เมื่อแตละกลุมสาระการเรียนรูมีการวางแผนรวมกันขางตน ตอมาจะเปนหนาท่ี
ของครูผูสอนในแตละรายวิชา ควรมีแนวทางในการปฏิบัติระหวางการจัดการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนของตนเอง ดังนี้

1. ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
การวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนพฤติกรรม

การเรียนรูในแตละหองเรียนท่ีตนเองเปนผูรับผิดชอบ เพื่อจะไดสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

2. วิเคราะหผูเรียนเพื่อแบงกลุมออกเปน เกง, ปานกลาง, ออน
การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลโดยการวิเคราะหผูเรียน เปนขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด

กอนเร่ิมทําการสอน ครูผูสอนทุกคนตองมีความเขาใจวานักเรียนแตละคนมีพื้นฐานความเปนมา
ของชีวิตท่ีไมเหมือนกัน  ถูกหลอหลอมจนเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ แตกตางกันออกไป
การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมจะชวยใหครูมีขอมูลท่ีสําคัญในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูท่ีเหมาะสม  ตามความตองการ  ความถนัด  ความสนใจการเรียนรูชองผูเรียนแตละคน
ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผูเรียนอยางชัดเจนจะชวยใหเขาใจนักเรียนมากขึ้น
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการสงเสริม  พัฒนาหรือปองกันแกไขปญหา
นักเรียนไดอยางถูกทาง

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน โดยใชเทคนิค วิธีการท่ีหลากหลาย
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ในปจจุบันคือ ผูเรียนไมคอยสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย
และไมตั้งใจเรียนเทาท่ีควร  สาเหตุท่ีสําคัญก็คือ ผูเรียนเบ่ือหนายในการเรียน   ซึ่งอาจเปนเพราะ
การสอนของครูไมมีอะไรแปลกใหม หรือนาสนใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย
และเหมาะสมตอผูเรียนในแตละหองนั้น นอกจากจะเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจในบทเรียน
แลว ยังจะสงผลตอเจตคติตอการเรียนท่ีดีอีกดวย

4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย การประเมินผลเปน
กระบวนการสําคัญท่ีมีสวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียน และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะท่ีสอดคลองกันแตในการจัดการศึกษา
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ท่ีผานมากลับมีเหตุการณท่ีทําใหดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเปนคนละสวน แยกจากกัน
การประเมินผลนาจะเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูสอนไดขอมูลท่ีจะนําไปใชประโยชนในการรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน

5. สรางส่ือ นวัตกรรม การสอนท่ีทันสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

การสงเสริมพัฒนา
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิดาน O-NET มีขั้นตอน

ดังนี้
1. จัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการอยางชัดเจน

2. พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหครูมีการจัดรูปแบบการเรียนรู
ท่ีหลากหลาย สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ รวมถึงการแกไขจุดบกพรองของผูเรียน
รายบุคคล

3. พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบั
ความตองการและความสามารถของผูเรียน

4. จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน วิธีการ
และรูปแบบท่ีหลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู

5. มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินการท่ีชัดเจน

ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

1. นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น

กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ของ O-NET
1. โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ สอวน.คณิตศาสตร มีนักเรียน เขารวมโครงการ

40 คน และไดรับการคัดเลือกเขาคายท่ี 2 จํานวน 2 คน ไดแก
1.1 เด็กชายอัครวัชร    ชางตอ   ระดับชั้น ม.2/8
1.2 นายณฐพล   เลาหเชียร ประธาน ระดับชั้น ม.5/6
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2. การแขงขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจําป พ.ศ.2560 มีนักเรียนเขารวมการ
แขงขัน 52 คน และไดรับรางวัลระดับประเทศ ไดแก

2.1 เด็กชายพงศธร    ตั้งจิตวิริยะ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
2.2 เด็กชายณัฏฐเดช   ธีระพระเพิ่มสุข ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
2.3 เด็กชายธนกร    สุธรรมเกษม ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
2.4 เด็กธราวุธ    ชิณเพ็ง ไดรับรางวัลชมเชย

3. ชุมนุม A-math และ Sudoku ไดจัดสงนักเรียนเขารวมรายการการแขงขันดังนี้
การแขงขันซูโดกุ รุน มัธยมศึกษาตอนตน ผลรางวัลชนะเลิศ

3.1 เด็กชายสิรวิชญ พูลเขตรกิจ ม.3/8 จาก 5 รายการ
“สตั๊ดดี้พลัส กรังดปรีซชิงแชมปประเทศไทยสนามท่ี 1”
“สตั๊ดดี้พลัส กรังดปรีซชิงแชมปประเทศไทยสนามท่ี 2”
“สตั๊ดดี้พลัส กรังดปรีซชิงแชมปประเทศไทยสนามท่ี 3 (Final)”
“แม็กพลอยส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ประจําป 2560”
“แบรนดครอสเวิรดเกมชิงแชมปประเทศไทยและนานาชาติคร้ังท่ี 29 และ แบรนด

ซูโดกุชิงแชมปนานาชาติ ประจําป 2560”
3.2 เด็กชายอิฏฐณัฏฐ งามจินดาสุกล ม.3/4 จากรายการ
“สตั๊ดดี้ พลัส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปเอเซียและแปซิฟก

คร้ังท่ี 1 ประจําป 2560”
การแขงขันเอแม็ท รุน มัธยมศึกษาตอนตน ผลรางวัลชนะเลิศ
3.3 รางวัลชนะเลิศ เด็กชายอัครวัชร ชางตอ ม.3/8 และเด็กชายชัยพัชร อารยา

สุทธิพงศ ม.1/8 จากรายการ
“แม็กพลอยส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ประจําป 2560”
การแขงขันเอแม็ท รุน มัธยมศึกษาตอนตน ผลรางวัลชนะเลิศ
3.4 เด็กชายพิริยพล วังพลับ ม.3/8 คูกับ เด็กชายอิฏฐณัฏฐ งามจินดาสกุล ม.3/4

จากรายการ “สตั๊ดดี้ พลัส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปเอเซียและแปซิฟก
คร้ังท่ี 1 ประจําป 2560”

การแขงขันเอแม็ท รุน มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลรางวัลชนะเลิศ
3.5 นายฐิติวัฒน ล้ิมพัฒนนันท ม.6/7 จากรายการ
“สตั๊ดดี้ พลัส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปเอเซียและแปซิฟก

คร้ังท่ี 1 ประจําป 2560”
การแขงขัน Four MaxPloys Game ผลรางวัลชนะเลิศ
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3.6 นายปญจพล เตชะงามวงศ ม.6/6 จากรายการ
“แม็กพลอยส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปภาคกลางและ

ภาคตะวันออก ประจําป 2560”
4. สงเสริมนักเรียนเขารวมสอบประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิศาสตรและ

วิทยาศาสตร(TEDET) เปนเวลา 3 ป โดยแตละปมีนักเรียนเขารวมโครงการไมต่ํากวาปละ 100 คน

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

โรงเรียนวัดสระเกศ

๑. ภูมิหลัง
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จากบริบทของโรงเรียนวัดสระเกศ เปนโรงเรียนสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ เปนโรงเรียน
ชายลวนท่ีมีขนาดเล็ก ตั้งอยู เลขท่ี 344 ถนนจักรพรรดิพงษ แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรู
พาย กรุงเทพมหานคร  เปนโรงเรียนท่ีเปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดสระเกศ เปนองคกรสรางเสริมความรูคูคุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเนนใหนักเรียนมีความรูควบคูกับดานคุณธรรมท่ีจะสามารถนําทาง
ใหนักเรียนอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข ท้ังนี้เนื่องจากโรงเรียนวัดสระเกศเปนโรงเรียน
ท่ีมีจํานวนนักเรียนท่ีไมมากนัก จึงงายตอการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงขึ้น ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงเห็นความสําคัญกับผลสอบ O–NET
แตก็ประกอบกับเนื้อหาท่ียากและเนื้อหาท่ีมีมากของวิชาคณิตศาสตร ทางกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรจึงเล็งเห็นวาจําเปน ท่ีจะตองมีการจัดการเรียนการสอนท่ียืดหยุนและหลากหลายวิธี
วิธีการท่ีดีของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ อาจไมใชวิธีการท่ีดีสําหรับ
โรงเรียนอื่น จึงจําเปนตองปรับเปล่ียนเพื่อใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และบริบทโดยรวม
ซึ่งมีกระบวนการทํางานดังนี้ ครู : สรางบรรยากาศในหองเรียน โดยครูตองสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนวามีอุปนิสัยอยางไร ครูตองใหความเปนกันเองกับนักเรียน จากนั้นก็คอยๆสอนอธิบาย
ใหเด็กเขาใจในเนื้อหาวิชา , นักเรียน : ตองมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร กลาตอบคําถาม
ของครูเวลาเรียน ตองมีความอยากรูอยากเห็น และผูบริหาร : ผูบริหารใหความดูแลเอาใจใสและ
คอยใหคําปรึกษาแกคุณครูดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ จึงจะขอ
อนุญาตถอดบทเรียนแลกเปล่ียนประสบการณการเรียนรู เพื่อใหผูอานไดนําขอมูลไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอไป

๒. วิธีการสงเสริมพัฒนา
๒.๑. การใหกําลังใจกับนักเรียนและรวมกันวางจุดมุงหมายใหนักเรียน

ดวยบริบทของนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ สวนใหญเปนนักเรียนท่ีมาจากครอบครัว
ท่ีมีฐานะยากจน  และในบางครอบครัวมักจะมีปญหาครอบครัว ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอนักเรียน และเร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับนามธรรมแตสําคัญท่ีสุดตอการดํารงชีวิตของนักเรียน
เปนอยางย่ิง ทางบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงเห็นความสําคัญของปญหานี้
จึงไดมีการใหกําลังใจและรวมกันวางจุดมุงหมายกับนักเรียนเสมอ เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา ใหนักเรียนรับรูถึงส่ิงท่ีนักเรียนอยากเปนในอนาคตบนพื้นฐานของความเปนจริง
ถานักเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน นักเรียนก็จะมีอนาคตท่ีดีขึ้น ถาอยากมีชีวิตท่ีดีขึ้น ส่ิงท่ีชวยไมใช
โชคลาภ แตคือการศึกษาและการตั้งใจคนควาหาความรูท่ีจะเปนแนวทางไปสูอนาคตท่ีประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต   ครูยกตัวอยางใหเห็นภาพ เชน ศิษยเกาหลายๆทาน ท่ีดิ้นรนตอสูกับความ
ยากลําบาก และตั้งใจเรียน เห็นความสําคัญของการศึกษา จนประสบผลสําเร็จในชีวิต เปนตน
โดยกลุมสาระคณิตศาสตรก็จะกระตุน พูดคุยใหกําลังใจกับนักเรียนเสมอ และเมื่อนักเรียนเบ่ือ
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หนายหรือทอถอย ก็ควรใหกําลังนักเรียนบอยๆ เพื่อใหนักเรียนมีกําลังใจในการเรียนและพัฒนา
ตนเองทางดานการเรียนอยูเสมอ

๒.๒. บอกจุดมุงหมายของการเรียน
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีมีเนื้อหามากและยากสําหรับนักเรียน มักจะมีคําถาม

จากนักเรียนเสมอวา “เรียนไปทําไม เรียนคณิตศาสตรไปเพื่ออะไร นําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันไดอยางไร” การบอกจุดมุงหมายของการเรียนจึงเปนสวนสําคัญ เพื่อจะให
นักเรียนเขาใจและเห็นความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร การบอกจุดมุงหมายของการเรียน
คือ การใหนักเรียนทราบวาเราจะเรียนอะไร และเรียนไปเพื่ออะไร ถาผูสอนบอกนักเรียนใหเขาใจ
นักเรียนจะมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน และยอนกลับมาใหความสําคัญตอการเรียนเพิ่มมากขึ้น

๒.๓. การจัดการเรียนการสอน (เนนผูเรียนเปนสําคัญ)
กลุมสาระคณิตศาสตรตระหนักและใหความสําคัญของดานการจัดการเรียนการสอน

เปนอยางมาก เนื่องจากนักเรียนสวนใหญมักจะไมชอบวิชาคณิตศาสตร และเกิดความเบ่ือหนาย
ระหวางเรียน บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ จึงเนนทางดานการ
สอนโดยการสอนคณิตศาสตรใหเปนไปดวยความสนุกสนานและนักเรียนไดรับความรูควบคูกันไป
ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีแนวคิดท่ีวา ถานักเรียนเกิดความสนุกสนาน และนักเรียน
ไดพบกับการสอนท่ีดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจและมีความสุขในการเรียน
และเขาใจในเนื้อหาวิชามากย่ิงขึ้น อยาปลอยใหครูกับนักเรียนมีระยะหางกันมากเกินไป
จนนักเรียนไมกลาท่ีจะถาม ครูผูสอนจะสอนเทคนิคตางๆเกี่ยวกับคณิตศาสตรท่ีใหนักเรียนเขาใจ
งาย สอนเทคนิคคิดลัดคิดเร็ว เทคนิคในการทําขอสอบ และเทคนิคของการจําสูตร เพื่อใหนักเรียน
ไดหาคําตอบไดอยางถูกตองรวดเร็ว และการสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนวัดสระเกศจะสอน
ใหผูเรียนเห็นถึงความเปนจริง และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน และเมื่อนักเรียน
เขาใจในมโนทัศนของวิชาคณิตศาสตร นักเรียนก็สามารถเขาใจวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี
จึงสงผลใหนักเรียนสามารถทําขอสอบ O–NET มีผลการพัฒนาท่ีสูงขึ้น ท้ังนี้ครูผูสอนของกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไดอบรมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการสอนคิด
ซึ่งผลจากการอบรมครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจะพัฒนาทางดานการสอนเสมอ
เพื่อเนนใหนักเรียนไดฝกคิดและเรียนรูคณิตศาสตรใหดีขึ้น มีการนําปญหาจากการสอนมาพัฒนา
และปรับปรุงแกไข เพื่อใหนักเรียนไดคิดเปนอยางเขาใจ โดยใหความสําคัญกับผูเรียนและไมยึด
ผูสอนเปนจุดศูนยกลาง

๒.๔. จุดประกายความคิดเพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ O– NET
ครูผูสอนจุดประกายความคิดเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ O–NET

วาสอบไปทําไม มีผลดีผลเสียอยางไร เกี่ยวของกับตัวเราหรือสถานศึกษาอยางไร เพราะธรรมชาติ
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ของนักเรียน จะไมชอบสนใจเร่ืองท่ีอยูไกลตัว การจุดประกายความคิดจึงเปนสวนหนึ่งในการ
กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญตอการสอบ O–NET เปนอยางย่ิง

๒.๕. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดมีการวิเคราะหขอสอบ O–NET
การลองเปรียบเทียบขอสอบในปกอนๆ ยอนหลัง จะพบวาขอสอบมีเนื้อหาเดิมตามตัวชี้วัด

แตจะเปล่ียนรูปแบบในการออกขอสอบ เนื้อหาท่ีออกบอยๆ สํานักทดสอบทางการศึกษา ก็มักจะ
หยิบยกมาเปนขอสอบ  ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงเนนใหความรูเพิ่มเติมกับ
แนวขอสอบท่ีออกบอยๆ และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงไดศึกษาตัวชี้วัด วิเคราะห
ตัวชี้วัด และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูและสามารถนําความรูไปใช
ทําขอสอบได

๒.๖. การสอนซอมเสริมใหกับนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ ไดจัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียน

เพื่อใหนักเรียน ท่ีมีความบกพรองทางดานคณิตศาสตร ไดพัฒนาตนเองใหมีความรูมากกวาเดิม
และเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนไมมากนัก จึงมีเวลาศึกษาขอมูลเปนรายบุคคลไดคอนขางละเอียด
สามารถนํานักเรียนท่ีมีผลการเรียนทางดานคณิตศาสตรออน มาสอนเพิ่มเติมในชวงพักกลางวัน
หรือหลังเลิกเรียนได

๒.๗. การติวขอสอบ O–NET หรือใหนักเรียนทาํขอสอบบอยๆ
การทําขอสอบบอยๆ จะทําใหนักเรียนคุนเคยกับคําถาม และรูปแบบคําตอบ แตไมควรอัด

แนนจนเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงไดมี
การจัดการติว เชน สอดแทรกขอสอบในชั้นเรียน และติวนักเรียนในหองประชุม เพื่อใหนักเรียน
ไดฝกทําขอสอบ และฝกกระบวนการคิดในกระบวนการติวขอสอบ อยาเพียงแคบอกวา ถูก
หรือ ผิด แตตองอธิบายเพิ่มเติมวา ถูกหรือผิด เพราะอะไร เนื่องจากขอสอบมักจะออกเนื้อหา
เดิมๆ ท้ังนี้ ในการติวตองกระตุนใหนักเรียนสนใจ มิฉะนั้นนักเรียนจะไมสนใจและจะไมไดความรู
จากการติวเลย นอกจากครูในโรงเรียนติวแลว ทางโรงเรียนวัดสระเกศไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง ซึ่งโรงเรียนวัดสระเกศเปนโรงเรียนคูพัฒนากับโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย   ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจึงไดจัดสงวิทยากรมาติวขอสอบใหกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนวัดสระเกศ จึงทําใหนักเรียนไดรับประสบการณใหมๆ
และไดรับความรูจากการติวกับวิทยากรอื่น ซึ่งอาจจะทําใหนักเรียนตื่นตัว สนใจ และสามารถ
เรียนรูจากการติวแลวนําความรูท่ีไดไปใชไดอยางมีศักยภาพ
๓. ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์

จากการถอดบทเรียนขางตน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางดาน
คณิตศาสตรของโรงเรียนวัดสระเกศนั้นประกอบไปดวย การใหกําลังใจและรวมกันวางจุดมุงหมาย
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ใหนักเรียน การบอกจุดมุงหมายการจัดการเรียนการสอน การจุดประกายความคิดใหกับนักเรียน
การวิเคราะหขอสอบ การจัดสอนซอมเสริม และการติวขอสอบหรือใหนักเรียนทําขอสอบบอยๆ
แทจริงนั้นตองเกิดจากความรวมมือของผูบริหาร คณะคุณครู และตัวนักเรียนเอง ถาทุกฝาย
มีความเชื่อมั่นและพรอมท่ีรวมมือพัฒนาไปดวยกัน เชื่อไดวาผลสัมฤทธ์ิของการสอบ จะพัฒนาขึ้น
ทุกๆ ป ทางโรงเรียนวัดสระเกศจึงเล็งเห็นความสําคัญและหาแนวทางในการพัฒนาเสมอ เพื่อให
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายท่ีปรับเปล่ียนไปแตละป บางวิธีอาจจะยังใชได แตบางวิธี
อาจจะตองปรับเปล่ียนหรือตองพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียนทางดาน
การเรียนการสอนคณิตศาสตรตอไป ท้ังนี้ จากการถอดบทเรียนยังสามารถเปนแนวทางท่ีผูท่ีได
ศึกษาขอมูลจากการถอดบทเรียน ไดนําสวนท่ีดีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษา
ของตนเองดวย ซึ่งในปการศึกษาท่ีผานมา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดนําวิธีตางๆ ท่ีได
ถอดบทเรียนมาใชกับผูเรียน จึงทําใหคะแนนของวิชาคณิตศาสตรมีการพัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปการศึกษาท่ีผานมา และผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนนั้น ผูเรียนไดมีความรูทางดานคณิตศาสตร
เพิ่มมากขึ้น มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร และสามารถนําความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร
จากมัธยมศึกษาตอนตน ไปประยุกตใชในการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดเปนอยางดี

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

โรงเรียนวัดราชบพิธ
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โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนโรงเรียนชายลวนขนาดใหญ เมื่อพิจารณาถึงบริบทท่ัวไปของ
โรงเรียนนั้น พบวา โดยภาพรวมแลว นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจ
ระดับปานกลางจนถึงระดับคอนขางต่ํา นักเรียนสวนหนึ่งประสบปญหาครอบครัว เชน พอแม
หยาราง การขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวอันเนื่องมาจากภาวะปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
เหลานี้ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอผูเรียน เชน การขาดเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไมตอเนื่อง
การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวในดานการพัฒนาความรูความสามารถทางการเรียน เปนตน
ในดานคุณลักษณะของผูเรียน มีผูเรียนจํานวนไมนอยท่ีขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบท้ังตอตนเอง
และโรงเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education
Test: O-NET) แตละปการศึกษานั้น มีผูเรียนจํานวนหนึ่งท่ีไมใหความสําคัญกับการสอบโอเน็ต
อีกท้ังผูเรียนบางคนขาดประสบการณในการทําขอสอบโอเน็ต ไมคุนชินกับรูปแบบของขอสอบ
โอเน็ต ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ จึงเปนปญหาท่ีสําคัญและสงผลตอคาเฉล่ียของคะแนนโอเน็ต
ของโรงเรียน

ในดานรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนนั้น โรงเรียน
วัดราชบพิธ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 10 หองเรียน โดยแบงออกเปน
หองเรียนปกติจํานวน 8 หองเรียน และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน
2 หองเรียน นักเรียนท่ีมีความถนัดดานคณิตศาสตรถูกจัดใหอยูในหองเรียนพิเศษ แตอยางไรก็ดี
จากการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร พบวา เมื่อพิจารณาผูเรียน
ท้ังหมดท่ีเรียนอยูในหองเรียนพิเศษนั้น มีผูเรียนจํานวนหนึ่งท่ีไมมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร
และขาดทักษะของการคิดคํานวณ สงผลตอความยากลําบากในการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน แมโรงเรียนวัดราชบพิธจะเผชิญปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีสงผลตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิของวิชาคณิตศาสตรในสวนของคะแนนโอเน็ต แตทางโรงเรียนยังคงใหความสําคัญ
กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยมีนโยบายใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
ในการติดตามและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน วางแผนและจัดการกับปญหาและอุปสรรคตางๆ
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อมุงหวังในการเพิ่มผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรใหมีระดับคะแนนท่ีสูงขึ้น
โดยมอบหมายการดําเนินการผานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และดวยความรวมมือของครู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน ภายใตการสนับสนุนจากผูบริหารของโรงเรียน
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เมื่อวิเคราะหสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นดังท่ีกลาวมาขางตน พบวา ปญหาเหลานี้สงผลกระทบ
ตอผลการทดสอบโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงได
รวมประชุมเพือ่กําหนดแนวทางในการแกปญหาและสงเสริมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางดานคณิตศาสตร ตลอดจนมีความพรอมในการเขารับการ
ทดสอบโอเน็ตมากขึ้น โดยเบ้ืองตนนั้น ทางโรงเรียนวัดราชบพิธไดสรางความเขาใจและกําหนด
แนวทางรวมกันท้ังครูและนักเรียน เพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึงความสําคัญของการทดสอบโอเน็ต
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันในการพัฒนาและเพิ่ม
ระดับคะแนนเฉล่ียของผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนใหเพิ่มสูงขึ้น ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
มีบทบาทในการสรางเจตคติของผูเรียนท่ีมีตอการเขารับการทดสอบโอเน็ต เนนยํ้าและทําความ
เขาใจกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ ใสใจ มีความมุงมั่น และ
มีความพยายาม มีเปาหมายรวมกันเพื่อพัฒนาผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียน
ในภาพรวมของการเตรียมผูเรียนเพื่อเขารับการทดสอบโอเน็ตนั้น ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียน
เสริมเพิ่มเติม โดยจัดใหครูผูมีความชํานาญในการสอนเพื่อการสอบโอเน็ต เพื่อเปนการทบทวน
ความรูตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และชวยใหนักเรียนคุนชินกับรูปแบบขอสอบโอเน็ต
สามารถวางแผนการอานหนังสือเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบไดอยางเปนระบบ ในสวนของ
ครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดใชการเสริมแรงจูงใจทางบวกกับผูเรียน โดยการ
ใหรางวัลแกผูเรียนท่ีสามารถทําขอสอบโอเน็ตโดยไดระดับคะแนนตามเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้
เพื่อใหสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูเรียน ใหมีความมุงมั่น และมีความพยายามเต็มท่ีในการ เขา
รับการทดสอบ นอกจากนี้ กอนเขารับการทดสอบจริง ทางโรงเรียนยังจัดใหมีการสอบ
PRE-ONET เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการทดลองสอบ และประเมินความพรอมของตนเองกอน
เขารับการทดสอบจริง อีกท้ังยังเปนโอกาสท่ีผูเรียนจะไดแกไขในสวนท่ีตนเองยังบกพรอง และ
เสริมเพิ่มเติมความรูและทักษะการคิดคํานวณในสวนท่ีผูเรียนแตละคนยังขาดอยู

ในกลุมของผูเรียนนั้นสามารถจําแนกออกไดเปนเด็กเรียนออนและเด็กเรียนเกง การ
กําหนดเปาหมายและทิศทางในการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนจึงมีความแตกตางกัน
เปาหมายสําหรับกลุมของเด็กเรียนออนนั้นมีความสอดคลองกับความเปนจริง มุงหวังใหผูเรียน
ไดทําการทดสอบไดอยางเต็มท่ีตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน  การจัดการเรียนการสอนนั้น
มุงไปท่ีการปรับพื้นฐานของผูเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนา ทบทวนทักษะการคํานวณ
ขั้นพื้นฐานท่ีจําเปน เนนการสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร ผานกิจกรรมการเรียนรู
โดยออกแบบและเลือกใชวิธีการสอนท่ีใหผูเรียนไดมีสวนรวม เชน กิจกรรมการทดลองเร่ือง
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ปริมาตรของกรวยและทรงกระบอก ท่ีใหนักเรียนไดมีโอกาสทําการทดลองจริง และสามารถ
สรุปผลถึงความสัมพันธระหวางปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งเปนสามเทาของปริมาตรของกรวย
ท่ีมีฐานเดียวกันและมีความสูงเทากัน ผลท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนรู นอกจากท่ีจะทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร และไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรมแลว ยังทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจ และลดภาระในการทองสูตรของผูเรียน ขณะท่ีเปาหมายของกลุมเด็กเรียนเกงนั้น มุงหวัง
ท่ีจะเพิ่มศักยภาพในการทําขอสอบโอเน็ต การจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมเด็กเรียนเกงนั้น
จะมุงไปท่ีการคิดวิเคราะห และการนําความรูไปใชในการแกโจทยปญหา เนนการดึงศักยภาพ
ของผูเรียนแตละคน ใหสามารถนํามาใชไดอยางเต็มท่ี ใหผูเรียนไดแกโจทยปญหาท่ีหลากหลาย
แปลกใหม ครอบคลุมเนื้อหาสาระของการทดสอบ เพื่อใหผูเรียนไมเกิดความเบ่ือหนายในการเรียน
เนนการเชื่อมโยงแตละบทเรียน ใหผูเรียนเกิดการบูรณาการความรูท่ีไดเรียนมา และสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไดนําเอา
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชน โปรแกรม geogebra ในการสอนเร่ือง กราฟ ระบบ
สมการเชิงเสน เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังยังใชปากกา
ดิจิตอลในการเรียนการสอน เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูท่ีแตกตางจากเดิม เปนตน นอกจากนี้
ในสวนของผูเรียนท่ีไมมีความพรอมทางดานเศรษฐกิจ ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาสําหรับผูเรียน
ท่ีมีความขาดแคลน เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางแทจริง

ผลท่ีเกิดขึ้นจากวิธีการท่ีโรงเรียนวัดราชบพิธไดดําเนินการในปการศึกษาท่ีผานมา ทําใหผล
การทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนในปการศึกษา 2559 เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย ในขณะท่ี
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศลดลงจาก 32.40 คะแนน ในปการศึกษา 2558 เหลือเพียง 29.31
คะแนน ในปการศึกษา 2559 กลาวคือ ผลการทดสอบโอเน็ตในปการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
วัดราชบพิธ ในวิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉล่ียเทากับ 41.40 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2558
ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 41.39 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียน
ในปการศึกษา 2559 กับคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศในปเดียวกันแลว พบวา คะแนนเฉล่ียของผล
การทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรโรงเรียนวัดราชบพิธสูงกวาคะแนนเฉล่ียท้ังในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดับชาติ ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 37.25 คะแนน และ 29.31 คะแนน อีกดวย

........................................................................................
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โรงเรียนสายปญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภ

ภูมิหลัง บริบทของโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ดาน O-NET
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test

หรือ O-NET) เปนการทดสอบความรูทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียนท่ีกําลังศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนไว 3 ระดับ
คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ผูเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน  การวัดผลและการ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนหนาท่ีของครูผูสอนท่ีจะตองหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนา
ท้ังดานความรู ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด

จากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช
เปนองคประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบในนโยบายดังกลาวแลว  การสอบ O-NET จึงมีความสําคัญตอการเรียน
มากขึ้น  จากผลการทดสอบสองปท่ีผานมา  ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ สพฐ.
ตองนําผลการสอบมาทบทวน เนื่องจากท้ังหากลุมสาระท่ีทดสอบ นักเรียนมีคะแนนไมถึงคร่ึง
ของคะแนนเต็ม  โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีคะแนนต่ํากวาคร่ึงมาก  และ
ผูสอบบางคนสอบไดคะแนน 0 คะแนน  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคุณภาพของนักเรียนท่ีจบการศึกษา
ยังไมมีคุณภาพอยูในระดับท่ีนาพอใจ  จึงเปนท่ีมาของการนําผลการสอบ O-NET มาใชเปน
องคประกอบในการจบหลักสูตร เพราะผูเรียนบางคนไมตั้งใจสอบเทาท่ีควรนั่นเอง

โรงเรียนสายปญญา  ในพระบรมราชินูปถัมภก็ประสบปญหาดังกลาวเชนเดียวกัน
เนื่องจากนักเรียนไมเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ท่ีจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  นักเรียนมุงมั่นท่ีจะสอบในวิชาเรียนปกติใหผาน
มากกวาการสอบ O-NET รวมถึงนักเรียนมีความมุงหวังท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนเดิมเปนสวนใหญ  มีสวนนอยท่ีตองการไปศึกษาตอโรงเรียนอื่นท่ีตองใชเกรด
เฉล่ียสูง ๆ  และใชคะแนน O-NET นักเรียนจึงไมกระตือรือรนท่ีจะตั้งใจสอบ O-NET อีกท้ัง
ขอสอบ O-NET เปนขอสอบท่ีรวมเนื้อหาตั้งแต ม. 1 ถึง ม. 3 ซึ่งมีเนื้อหาคอนขางมากประมาณ
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26 บท แตละบทออกขอสอบ 1 – 3 ขอ และบางบทนักเรียนยังไมไดเรียนเนื่องจากอยูบททายๆ
ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพราะการสอบ O-NET จะสอบชวงท่ีนักเรียนยังไมจบ นักเรียนจึงเกิด
ความทอและอานทบทวนเนื้อหาไมทันเพราะเปนเวลาเดียวกันกับท่ีตองเรียนตามปกติรวมถึง
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีคอนขางมากในระดับ ม. 3 โดยเฉพาะในเทอม 2 และลักษณะของขอสอบ
O-NET มีหลายตอนท่ีแตกตางกัน นักเรียนไมคุนชินกับการตอบในลักษณะตางๆ อีกท้ังปญหา
นักเรียนท่ีเรียนออนในวิชาคณิตศาสตรก็สะสมมาโดยตลอดจากชั้นประถมศึกษา  ซึ่งไดรับการ
แกไขแคทําใหผาน ไมไดเขาใจอยางถองแท  ทําใหเกิดปญหาสะสมมาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ท่ีเปนเนื้อหาตอเนื่องและตองใชความพื้นฐานในระดับประถมศึกษา  สําหรับการสอบ O-NET
ครูเปนเพียงผูแนะนําในการสอบ เพื่อตองการใหนักเรียนไดทดสอบความรูความสามารถ
ของตนเองโดยแทจริง จึงทําใหคะแนนสอบ O-NET ต่ํากวาคร่ึงหนึ่งของคะแนนเต็ม

วิธีการสงเสริมพัฒนา
จากปญหาดังกลาว โรงเรียนสายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภจึงไดหาทางแกไข

เร่ิมตั้งแตการใชหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนซึ่งไดรับการแปลงจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาใชอยางเหมาะสมกับสถานศึกษาแลวทําการวิเคราะห
หลักสูตร ตามตารางการวิเคราะหหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งกระทําอยางละเอียด
ตามตัวชี้วัดในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดกระทําอยางถูกตองตามหลักวิชา  โดยใชกิจกรรมการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม ตั ว ชี้ วั ด ใ น ห ลั ก สู ต ร ข อ ง ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู
มีการวัดผลและประเมินผล โดยไดทําการออกขอสอบท่ีสะทอนความรู 6 ระดับตามคุณภาพ
ของตัวชี้วัด กลาวคือ มีการวัดผลเพื่อทดสอบความรูจํา ความเขาใจ การนําความรูไปประยุกตใช
การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหและการประเมินคุณคา การบริหารเวลาเรียนตามโครงสราง
เวลาเรียนไดใชเวลาเรียนเต็มประสิทธิภาพในรายวิชานั้นๆ การสอนในชั่วโมงเรียนของครูผูสอน
ไดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีออกแบบและวิเคราะหมาอยางถูกตอง

อีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนไดเพิ่มวิชาสงเสริมศักยภาพการสอบแหงชาติ 1-2 รหัสวิชา
ท 21201, ท 21202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต วิชาสงเสริมศักยภาพ
การสอบแหงชาติ 1-2 ท 22201, ท 22202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต
และวิชาสงเสริมศักยภาพการสอบแหงชาติ 1-2 ท 23201, ท 23202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 จํานวน 1.0 หนวยกิต ซึ่งเปนการวิเคราะหลักษณะขอสอบ O-NET ของแตละระดับชั้น
ใหตรงกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดในแตละบทเรียนเพื่อใหไดความคิดรวบยอด
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ตลอดจนในภาคเรียนท่ี 2 ไดจัดการติวขอสอบโอเน็ต โดยใชเวลาเรียนเพิ่มเติม หรือเรียน
เพิ่มจากวันปกติ เปนการใหผูเรียนเกิดความคุนชินกับขอสอบ และเปนการทบทวนความรูเดิม
โดยเนนการคิดวิเคราะหขอสอบ เพราะในกระบวนการสอนติวนั้น เกิดจากการใชขอสอบเกา
เพื่อใหผูเรียนดูตัวอยางแนวขอสอบ โดยเนนในสาระท่ีนักเรียนทําไมได ไดแก สาระการวิเคราะห
ขอมูลและความนาจะเปน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร เนนการสอนใหนักเรียนคิด
เชื่อมโยงเนื้อหา  โดยครูศึกษาเพิ่มเติม สรางและใชขอสอบเทียบเคียงขอสอบ O-NET ในเนื้อหา
เดียวกัน เปนขอสอบคูขนานเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคํานวณใหนักเรียนชํานาญ และแมนยํามากขึ้น

สุดทายคือชี้ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET ท้ังทางตรงและทางออม
กับนักเรียน สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเกิดความตั้งใจ ความพยายามในการทําขอสอบ O-NET

ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากการสงเสริมพัฒนาดังกลาว ทําใหคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตรระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ป 2559 สูงขึ้นจากป 2558 ในระดับโรงเรียน และในป 2559 สูงกวาระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ และทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทางดานความรู ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง ตลอดจนความคงทนของความรูอันเกิดจากการสะสม
ความรูท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและสาระอื่นๆ เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม  ซึ่งเปนเร่ืองท่ีนาภาคภูมิใจสําหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน อันเกิดจาการรวมกันพัฒนา และจะพัฒนาตอไปใหดีย่ิงๆ ขึ้น

........................................................................................
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โรงเรียนวัดราชโอรส

บริบทของโรงเรียนวัดราชโอรสท่ีสงผลสัมฤทธ์ิทางดาน O-NET โรงเรียนวัดราชโอรส
เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ท่ีตั้งอยูในเขตพื้นท่ีของวัดราชโอรสารามวรมหาวิหาร ซึ่งเปนวัด
ประจําของรัชกาลท่ี 3 (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว) สภาพแวดลอมของโรงเรียน
รายลอมไปดวยโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรสจะมีฐานะความ
เปนอยูในระดับชนชั้นกลาง เพราะผูปกครองของนักเรียนสวนใหญจะประกอบอาชีพเปน ลูกจาง
ของโรงงานตาง ๆ ท่ีตั้งอยูในละแวกใกลเคียงกับโรงเรียนวัดราชโอรส ดังนั้นจึงมีการสงผลทางดาน
ผลสัมฤทธ์ิ O-NET ใหสูงขึ้นหรือต่ําลงก็ได ถาฐานะความเปนอยูของนักเรียนดีขึ้นอาจจะมีการ
ไปเรียนเสริมพิเศษขางนอก ก็จะสงผลใหทางดานผลสัมฤทธ์ิ O-NET สูงขึ้นในปนั้น ประกอบกับ
ในทางดานพฤติกรรมของนักเรียนในแตละบุคคลก็จะสงผลทางดานผลสัมฤทธ์ิ O-NET ดวย
ถานักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมมีวินัยก็จะทําใหทางดานผลสัมฤทธ์ิ O-NET ต่ําลง

และอีกตัวแปรท่ีสําคัญตัวหนึ่งท่ีทําใหทางดานผลสัมฤทธ์ิ O-NET จะสูงขึ้นหรือต่ําลง
คือ ครู ถาครูขาดทักษะทางดานการจัดการเรียนรู ขาดการจัดการเรียนรู และขาดการวางแผน
ในการจัดการเรียนรู ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ไมเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษา
ขาดส่ือ นวัตกรรม ขาดการทําวิจัย มีรูปแบบการสอนเหมือนเดิมไมมีส่ิงดึงดูดความสนใจ
จากผูเรียนก็จะทําใหผูเรียนมีความเบ่ือหนายตอการเรียนจึงสงผลทางดานผลสัมฤทธ์ิ O-NET
ต่ําลง สาเหตุอีกประการหนึ่งคือครูขาดความรู ความเขาใจในการวัดประเมินผล โดยเฉพาะการ
วัดและประเมินผลดานความคิด วิ เคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา ไมสอดคลองกับ
O-NET จึงทําใหผลการสอบ O-NET ท่ีผานมาของโรงเรียนเปรียบเทียบเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และระดับประเทศโดยคะแนนท่ีออกมาจะสูงกวาระดับประเทศแตต่ํา
กวาเขตพื้นท่ีการศึกษาและเวลาเรียนมีกิจกรรมอยางอื่นมาแทรกทําใหการเรียนไมสม่ําเสมอ
ดังนั้น ครูควรหาวิธีการสอนคณิตศาสตรซึ่งมีอยูหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา
คณิตศาสตร โดยครูตองตั้งวัตถุประสงคในการเรียนใหชัดขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ครูควรหา
กิจกรรมในการเรียนคณิตศาสตรเพื่อเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหนาสนใจ เกิดความ
สนุกสนาน เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจและความสนุกสนานแลว นักเรียนจะเกิดความเขาใจในวิชา
คณิตศาสตรมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมนั้น ครูอาจใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดกิจกรรมหรือชวย
ทําอุปกรณเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค หากนักเรียนเกิดความทอแทเบ่ือ
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หนายในการเรียน ครูควรเสริมกําลังใจใหนักเรียน และครูควรทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการ
เรียนคณิตศาสตร โดยครูใหนักเรียนหาตัวอยางในชีวิตประจําวันมาสังเกตและชี้ใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการใชวิชาคณิตศาสตร

วิธีการสงเสริมพัฒนา
ในการพัฒนาทักษะศักยภาพผูเรียนนั้นตองอาศัยปจจัยหลายอยาง  บุคคลหลายสวน

เขามาเกี่ยวของเพื่อเปนไปในการพัฒนาเพื่อทิศทางเดียวกัน  ไมวาสถาบันครอบครัว  สถานศึกษา
ผูปกครอง  ครู  สภาพแวดลอม  ผูมีสวนไดสวนเสีย  รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อเปนไป
ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนลวนเปนส่ิงสําคัญ  หากขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่ง การพัฒนานั้นก็จะ
เปนไปไดยากและขาดประสิทธิภาพ การสงเสริมและพัฒนาจึงตองทําควบคูกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยใหนักเรียนฝกทําและคิดวิเคราะหขอสอบ O-NET ปกอนๆ เปนประจํา นักเรียน
จะเกิดความเคยชินและเขาใจในเนื้อหา และเห็นแนวทางเกี่ยวกับขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร
ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงขึ้น

ในกระบวนการคัดสรร  คัดเลือกผูเรียนถือเปนอยางหนึ่งท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะทําใหการ
พัฒนาศักยภาพเปนไปโดยงายและรวดเร็วขึ้น หากการคัดเลือกผูเรียนไดตามเกณฑท่ีตั้งเปาหมาย
ไวแลว  การพัฒนาผูเรียนตองเร่ิมขึ้นทันทีจากเนื้อหาท่ีเขมขนตามระดับชั้นเรียนของผูเรียน

โรงเรียนวัดราชโอรสมีวิธีการแกปญหาเพื่อไมใหทางดานผลสัมฤทธ์ิ O-NET ต่ําลง โดย
เร่ิมจากการสรางองคความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของครูท่ีมีตอการสอน มีการ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูโดยมีการสงครูไปอบรมในดานตาง ๆ ท่ีเปนผลประโยชนโดยตรง
แกนักเรียนไมวาจะเปนการทําส่ือการสอน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด มีการวางแผน
ในการออกแบบการจัดการเรียนรูไดอยางถูกตอง รวมท้ังการอบรมโดยการเชิญวิทยากร
ผู เชี่ยวชาญมาใหความรูแกครูผูสอนในดานวิจัย  การวัดผลประเมินผล ทุกปการศึกษา
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของครูผูสอนในความชํานาญทางดานการพัฒนาวิชาชีพ  แลวนําผล
ท่ีไดจากการวิจัย วัดผล ประเมินผลมาวิเคราะหแลวนํามาพัฒนาตอไปกับผูเรียนและมีการสงผล
ใหครูผูสอนในระดับชั้นตอไปเพื่อครูผูสอนในระดับชั้นตอไปวางแผนการพัฒนาผูเรียนตอไป

การนําเสนอวิธีการสงเสริมพัฒนา
ครูนํารูปแบบเทคนิคท่ีได มาชวยในกระบวนการสอนในหองเรียนมีการสอดแทรกเนื้อหา

แนวขอสอบ O-NET ของปท่ีผานมาใหนักเรียนไดลองทําดู ท่ีชวยยกผลสัมฤทธ์ิใหสูงขึ้น
มีโครงการตางๆมากมายท่ีครูผูสอนไดจัดตั้งขึ้นเนื่องจากผลการเรียน และการวิเคราะหผูเ รียน
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ในระดับชั้นกอนหนา  มีโครงการตางๆท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนท่ีไมเขาใจในเนื้อหาท่ีเรียน
ขณะนั้นหรือตองการทบทวนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาท่ีเขมขนขึ้น  ผูเรียนสามารถสมัครหรือเลือกตาม
กิจกรรมหรือโครงการตางๆตามท่ีผูเรียนใหความสนใจ มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสอบถาม
เร่ือง ท่ีเรียนมา  สอบถามเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆกับครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรได
ทุกชวงเวลาท่ีวาง และยังมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนท่ีชวยในเร่ืองของกระบวนการเรียน
การสอน เชน กิจกรรมการแขงขันทักษะทางดานคณิตศาสตรเปนการแขงขันทักษะภายใน
โรงเรียนเชน  การตอบปญหาคณิตศาสตร  การแขงขันชิงแชมป A – MATH การแขงขันชิงแชมป
SUDOKU การแขงขันคิดเลขเร็วเปนตน การจัดตั้งชุมนุมทางดานคณิตศาสตร เกมสเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร เปนตน การสนับสนุนของผูบริหาร ผูแทนองคกร สมาคมผูปกครองรวมถึงผูมีสวนได
สวนเสียในการดําเนินการอนุมัติโครงการตางๆท่ีเปนประโยชนตอผูเรียน เชน

คายฝกประสบการณตรงทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูและศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร
การสนับสนุนการแขงขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการเสริมสรางอัจฉะริยภาพทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน

หองเรียนพิเศษ (Gifted)
การจัดสอบ Pre – O-net แลวนําผลคะแนนมาวิเคราะหผลเพื่อประเมินเนื้อหาท่ียาก

และงาย เพื่อจัดเนื้อหาซอมเสริม
โครงการสอนเสริมจากผูเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตร
โครงการสอบประเมินและพัฒนาความรูสูความเปนเลิศทางดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร (TEDET)
โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร

ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากการสงเสริม การพัฒนา ท่ีกลาวมาขางตนสงผลใหผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET ของ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงขึ้น ไมวาจะเปนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือใน
ระดับประเทศสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดผลดีกับผูเรียนท้ังท้ังผูเรียน  ผูปกครอง  ผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยเฉพาะตัวผูเรียนเอง  การไดรับความรูท่ีถูกตอง วิธีการ  หรือเทคนิควิธีท่ีสงเสริมผูเรียนนั้น
ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและนําไปใชศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันพ้ืนฐาน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร

การจําแนก คะแนนเฉลี่ย
คาสถิติ ป 2557 ป 2558 ป 2559

โรงเรียน 34.35 36.01 35.79
เขตพื้นท่ี 35.64 39.77 37.25
จังหวัด 34.81 38.7 36.23
ประเทศ 29.65 32.4 29.31
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ภูมิหลัง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนโรงเรียนท่ีมีเฉพาะนักเรียนชาย ขนาดใหญพิเศษ สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดตั้งตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5)ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
สถาบันการศึกษาแหงนี้ไดผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพเปนระยะเวลา 135 ป ตลอดระยะเวลา 135 ป
จะมีนักเรียนท่ีมีชื่อเสียงท้ังดานวิชาการ ดานกิจกรรม มากมาย  โดยศิษยเกาของนักเรียนโรงเรียน
นี้เปนผูมีชื่อเสียง โดยโรงเรียนมีนายกรัฐมนตรี ท่ีผานมา 8 คน ทําใหโรงเรียน  แหงนี้เปนโรงเรียน
ท่ีเปนท่ียอมรับของสังคมจึงมีนักเรียนจํานวนมากตองการเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ทําใหกลายเปนโรงเรียนแขงขันสูงในทุกปท่ีมีการสอบเขา และการคัดเลือกเขาเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชระบบการคัดเลือกตามเขตพื้นท่ีการศึกษากําหนด โดยมีนักเรียนโครงการ
GATE PROGRAM EPLUS+ และนักเรียนหลักสูตรปกติ ซึ่งรับนักเรียนท้ังนอกเขตพื้นท่ีและในเขต
พื้นท่ี ซึ่งจะใชวิธีการสอบคัดเลือกทุก ๆ ประเภท  โดยมีอัตราการแขงขันเฉล่ีย 1 : 9 นอกจาก
จะไดนักเรียนท่ีมีความรูในระดับแนวหนาเขาศึกษาตอระดับ ม.1 แลว ยังมีองคตางๆ ท่ีได
สนับสนุนการทํางานดานวิชาการ และกิจกรรมของโรงเรียน เปนสวนท่ีชวยสนับสนุนใหการเรียน
ของนักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

การจัดแผนการเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนโรงเรียนท่ีเนนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 12 หองเรียน จะมี
แผนการเรียนตางๆ ดังนี้

1. โครงการการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
(GATE PROGRAM ) จํานวน 4 หองเรียน

2. โครงการการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางดานภาษา (EPLUS+) จํานวน
2 หองเรียน

3. แผนการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 6 หองเรียน

วิธีการสงเสริมพัฒนา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร และใหความสําคัญกับ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน หรือ
O–NET มาโดยตลอด เพราะผลของการทดสอบเปนตัวสะทอนใหทราบถึงคุณภาพของผูเรียน
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และการจัดกระบวนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนและองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
จึงรวมกันสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา ดวยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. การจัดแหลงเรียนรูและกิจกรรมใหผูสอนและผูเรียนไดเกิดการคนควาหาความรูได
และเผยแพรความรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร นอกจากนี้
ยังมีหองกุหลาบฟา หองกุหลาบเพชร หอง Open Lab โดยแตละหองมีบทบาทดังนี้

- หองกุหลาบฟา เปนรูปแบบหองเรียนคอมพิวเตอร เรียนดวยระบบ Computer
On Demand โดยผูเรียนสามารถเลือก วัน เวลา และเนื้อหาท่ีนาสนใจ ไดดวยตนเอง บทเรียนจะ
เปนในรูปแบบบันทึกเทป และการสอนดวยตัวผูสอนเอง ซึ่งถานักเรียนไมสามารถมาเรียน
ในวัน เวลา ดังกลาวก็สามารถมาลงเรียนดูบันทึกเทปยอยหลังได เนื้อหาในการเรียนจะเร่ิมตั้งแต
เนื้อหาในบทเรียนจนถึงเนื้อหาเขาสอบ สอวน. สาขาตางๆ  วิทยากรในการสอนจะเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ เชน ครูเกา ศิษยเกา จุดประสงคของกุหลาบฟามุงใหนักเรียน
ทุกคนไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการศึกษา

- หองกุหลาบเพชร อยูภายใตการดําเนินงานของงานสงเสริมศักยภาพนักเรียน
มีจุดประสงคมุงหมายเพื่อพัฒนาและตอยอดการเรียนรูของนักเรียนมุงสูระดับโลก ในรูปแบบของ
นักเรียนโอลิมปกวิชาการ และทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกประเทศ

- หอง Open Lab เปนกิจกรรมท่ีอยูภายใตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ท่ีมุงเนน
ใหนักเรียนท่ีรักและสนใจทางดานวิทยาศาสตรไดทํากิจกรรมการทดลองดวยตนเอง โดยกิจกรรม
การทดลองจะเปนกิจกรรมอยางงายนอกเหนือจากบทเรียน โดยจะมีอาจารยใหคําปรึกษาระหวาง
ท่ีนักเรียนทําการทดลอง

- ศูนยดาราศาสตร สอวน. ระดับ ม.ตน เปนการสงเสริมศักยภาพดานดาราศาสตรและ
ฟสิกสดาราศาสตร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน

- ชุมนุมวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร สัปดาหวิทยาศาสตร กิจกรรมรุนพี่
ติวนอง รวมท้ังการจัดคายเรียนรูทางวิทยาศาสตร

2. สนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก
- การเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายใหความรูแกครู หรือจัดสงครูเขารวมอบรบ

เชิงปฏิบัติการกับหนวยงานท่ีสงเสริมความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตร เชน สวทช.
สสวท. รวมท้ังมุงสงครูเขารวมเปนวิทยากรและครูสังเกตการณใน สอวน. สาขาตาง ๆ เชน
ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และดาราศาสตร

- สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการเรียนการสอน โดยโรงเรียนสนับสนุน
เทคโนโลยี เชน โปรเจคเตอร และ wi-fi ครอบคลุมทุกหองเรียน และองกรตาง ๆ ของโรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณใหครูจัดหาอุปกรณ ส่ือ และเทคโนโลยีตาง ๆ

- สงเสริมใหครูพัฒนาการสอนเร่ืองการทําโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาและเผยแพร
องคความรู ตลอดจนนํานักเรียนเขาแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอ
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- จัดใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการได
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมุงใหคะแนนสอบ O–NET วิชา วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง สรุปได
4 ประเด็น ดังนี้

1. ดานหลักสูตร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรสงเสริมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร

อยางเขมขน  โดยมีหลักสูตร GATE PROGRAM ท่ีเนนทักษะและองคความรูทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หลักสูตร EPLUS+ เปน ENGLISH PROGRAM ท่ีเนนความรูและทักษะ
ทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตลอดจนหลักสูตรปกติก็ยังจัดวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตรใหนักเรียน

2. ดานครูผูสอน
2.1 การเตรียมความพรอมดานเนื้อหาทางดานวิชาการ

ในการสอนวิชาวิทยาศาสตรในแตละระดับ และแตละแผนการเรียน อาจจะมี
ครูผูสอนท่ีมากกวา 1 คนท่ีทําการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ดังนั้นจะตองมีการประชุมเพื่อสรุป
เนื้อหาแกนกลาง โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร ป 2551
เปนหลัก และเพิ่มเติมกิจกรรมหรือเนื้อหาท่ีชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานวิทยาศาสตร
มุงเนนใหนักเรียนทําการทดลองเพื่อสงเสริมความรูในดานวิทยาศาสตร โดยครูผูสอนจะรวมกัน
ระดมสมองคิดกิจกรรมและเพิ่มเติมความรูใหเขมขนมากขึ้น โดยนําประสบการณท่ีไดจากการ
เขารวมการอบรมตางๆ มาเพิ่มเติมเปนเนื้อหาหลักสูตรของวิชานั้น ทําใหครูทุกคนไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น  สําหรับครูผูชวยท่ีบรรจุใหม จะมีครูพี่เล้ียงท่ีคอยใหคําปรึกษา และ
นิเทศการสอน รวมถึงเปน   แกนนําในการใหครูบรรจุใหมไดทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรตางๆ
สอนเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทําใหครูท่ีเปนครูบรรจุใหมพัฒนาตนเอง
ไดรวดเร็วขึ้น

2.2 เตรียมความพรอมดานการวางแผนตาง ๆ
เนื่องจากโรงเรียนสวนกุหลาบเปนโรงเรียนท่ีเนนทางดานวิชาการและกิจกรรม

ดังนั้นปฏิทินของโรงเรียนจะมีตารางของกิจกรรมของโรงเรียนแทรกอยูเสมอ ครูผูสอนจะตอง
จัดการเรียนรูใหครบกับตัวชี้วัดและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหสูงสุดดังนี้

- ผลิตเอกสารการเรียนรูนอกเหนือจากหนังสือเรียน เพื่อเพิ่มเติมโจทยหรือ
แบบฝกหัดในเนื้อหาบทเรียนนั้นท่ีสงเสริมความสามารถ เชน โจทย O–NET ขอสอบ PISSA
ขอสอบ IJSO โดยระดับแบบฝกหัดเพิ่มเติมในแตละแผนการเรียนจะมีความแตกตางกันครูผูสอน
จะเลือกระดับของแบบฝกหัดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนท่ีตนเองสอน
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- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครูจะตองออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู
เปนรายภาค และรายหนวย จัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรท่ีสงเสริมความรู สํารวจอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรใหพรอมสําหรับการเรียนรู ถาไมเพียงพอหรือชํารุด ดําเนินการใหทางพัสดุจัดซื้อ
หรือจัดจาง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑนั้นใหพรอมใชงาน และแผนการจัดการเรียนรูสงกลุมบริหาร
วิชาการในการอนุมัติการสอนทุกภาคเรียน

- การนําเทคโนโลยีมาชวยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การทําการ
ทดลองเปนส่ิงท่ีชวยพิสูจนความรูท่ีเกิดจากทฤษฎีตาง ๆ ในบทเรียน ซึ่งเปนการอธิบายในรูปแบบ
การมองเห็นดวยตาเปลา และไมไดอธิบายถึงโมเลกุลของสารในการเกิดปฏิกิริยาตางๆ รวมถึง
พลังงาน ซึ่งสวนนี้เปนสวนท่ีไมสามารถมองเห็นได ดังนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ท่ีส่ือใหเห็น
ในระดับโมเลกุล จะทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังการมีส่ือ
เทคโนโลยีพรอมในหองเรียนทําใหครูจัดการเรียนรูจากประสิทธิภาพ

- การทําวิจัยในชั้นเรียน เปนนโยบายของโรงเรียนท่ีมุงใหครูทําวิจัยเพื่อแกปญหา
ในหองเรียน    ซึ่งเปนสวนชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละ
บุคคลได

- การทําโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรและนําเสนอ
ในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

2.3 ระบบการทํางานเปน TEAM ภายใตเงื่อนไขท่ีกลาววา NO ONE IS PERFECT BUT
A TEAM CAN BE คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีระบบการทํางานเปนทีม นิเทศ และ
วางแผนรวมกันเพื่อผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนทุกๆ ดาน

3. ดานผูเรียน
3.1 ดานวิชาการ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนผูท่ีมีความกระตือรือรน

ในการเรียนรูเสมอ และผูปกครองสวนใหญมีความพรอมในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมท้ังโรงเรียนยังมุงเนนผลักดันสงนักเรียนเขาแขงขัน
ในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองกรตาง ๆ เชน สอวน.ทุกสาขาวิชา TDET  ASMO เปนตน
รวมท้ังมีการแนะแนวการศึกษาทางวิชาการจากศิษยเกาหรือผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ทําใหบรรยากาศ
ของโรงเรียนเปนลักษณะของบรรยากาศทางวิชาการ

3.2 ดานกิจกรรม  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาศาสตรมีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย
กรรมการนักเรียนและนักเรียนชุมนุมตาง ๆ จะแกนนําในการทํากิจกรรมสวนใหญของโรงเรียน
โดยมีครูเปนท่ีปรึกษาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมนุมตางๆของโรงเรียนจะมีชุมนุมภายใตการ
ดูแลของกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร คือ ชุมนุมวิทยาศาสตร และชุมนุมดาราศาสตร ซึ่งทําให
เกิดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรตลอดปการศึกษา ดังนี้

- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ซึ่งจะจัดขึ้นทุกป ในชวงเดือนสิงหาคม การจัดกิจกรรม
แตละปนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตรเปนเปนบุคคลแกนนําในการจัดกิจกรรม รวมท้ังการจัดหอง
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นิทรรศการท่ีกระตุนใหนักเรียนภายในโรงเรียนตื่นตัวทางดานวิทยาศาสตร มีกิจกรรมการแขงขัน
ตาง ๆ การทําการทดลอง และมีการเชิญหนวยงานจากภายนอกมาใหความรูทางดานวิทยาศาสตร
เชน หนวยงานจากสถานท่ีเกิดเหตุ สถาบันนิติเวชวิทยาวิทยากรจาก สวทช. โดยภายใตการ
จัดงานครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะเปนผูใหคําปรึกษา

- กิจกรรมคายสงเสริมความสามารถทางดานวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนไดจัดคาย
เพื่อพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนโครงการ GATE และ EPLUS+ ภายใตความ
รวมมือระหวาง โรงเรียน      สวนกุหลาบวิทยาลัย และ สวทช. โดยกระตุนใหนักเรียนมีความ
สนใจทางดานวิทยาศาสตรในชื่อวา กาวแรกสูการเปนนักวิทย และเชื่อมโยงตอไปสู โครงงานมือ
อาชีพ และสงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสบรรยากาศการเรียนรูระบบนิเวศเชิงอนุรักษ ท่ีศูนยวิจัย
ส่ิงแวดลอมสะแกราช ในนักเรียนแผนการเรียนรูท่ัวไปจัดกิจกรรมทัศนศึกษาท่ีเกี่ยวของกับ
วิทยาศาสตร เชน การเขาเย่ียมชมพิพิธภัณฑการเรียนรูท่ี อพวช. และการเรียนรูเกี่ยวกับอวกาศ
ท่ี SPACE INSPIRIUM และเมื่อมีขาวดาราศาสตรหรือปรากฎการณดาราศาสตรท่ีเกิดขึ้น ชุมนุม
ดาราศาสตรจะมีกิจกรรมการศึกษาดาราศาสตรในชวงเวลานั้นและประชาสัมพันธใหนักเรียน
เขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีและเขาใจในเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรมาขึ้น

- การจัดสอบการแขงขัน Suan Smart Science เปนการแขงขันท่ีใหนักเรียน
ชั้นประถมปลายเขาวัดระดับความรู โดยการดําเนินการจัดการท้ังหมด เร่ิมตนตั้งแตวางแผน
ประชาสัมพันธ ออกขอสอบ เฉลยขอสอบ และประกาศผลสอบ โดยครูกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนท่ีปรึกษาและดูแล ซึ่งเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจทางดานวิทยาศาสตรและ
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น

4. กิจกรรมสงเสริมดานการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET
โรงเรียนโดยทางฝายวิชาการไดจัดโครงการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET โดยมี

การจัดสอนเพิ่มเติมโดยใชวิทยากรท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน รวมถึงการ Pre-test
Post-test ประเมินผลและปรับปรุงแกไขในหัวขอท่ีนักเรียนขาดความพรอม โดยมีสมาคม
ผูปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย และสมาคมศิษยเกา
สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยางสม่ําเสมอ

ความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
จากกระบวนการและระบบบริหารจัดการของโรงเรียนและองคกรหลักท่ีเกี่ยวของ

กับโรงเรียน รวมท้ังวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรท่ีกลาวไวขางตน สงผลใหคะแนน O – NET วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2559 อยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับเขตพื้นท่ี ดังขอมูลตอไปนี้
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จํานวน
ผูเขาสอบ

คะแนน
เฉล่ีย

(Mean)

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)

มัธยฐาน
(Median)

ฐานนิยม
(Mode)

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย

593 57.66 18.01 58.00 44.00

เขตพื้นท่ี (สพม.1) 17,774 39.06 13.53 36.00 34.00

จากตาราง จะพบวา คะแนนเฉล่ีย มัธยฐานและฐานนิยม ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยสูงกวาระดับเขตพื้นท่ีมาก นั่นสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของนักเรียน อันเปนผลมาจาก
การระดมสรรถกําลังรวมกันของผูบริหาร ครูและองคกรท่ีเกี่ยวของ เชน สมาคมผูปกครองและครู
สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ และมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย สนับสนุนดานงบประมาณ ชมรมครูเกาฯ
ศิษยเกา มาชวยเปนวิทยากร จึงทําใหประสบความสําเร็จ และความสําเร็จนี้ ถือเปนรางวัล
ท่ีนาภาคภูมิใจของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคน

........................................................................................
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตั้งอยูในเขตทวีวัฒนา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เปดทําการสอนตั้งแตป พ.ศ.2535 รวมเวลา 25 ป
เปนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมบัติพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ในวาระครบรอบ
60 พรรษา โดยมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อรองรับนักเรียนบริเวณปริมณฑลกรุงเทพ ไมให
เขาไปสูโรงเรียนกลางใจเมืองกรุงเทพมหานคร  ในอดีต เนื่องจากเปนโรงเรียนเปดใหมทาง
กระทรวงจึงมอบหมายใหโรงเรียนสตรีวิทยาเปนพี่เล้ียงสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน
บุคลากร การวัดผลและประเมินผล   และเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูชายขอบปริมณฑล โรงเรียน
ยังไมเปนท่ีรูจักของผูปกครอง ทางโรงเรียนตองออกแนะแนวประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูจักทราบ
ความเปนมาของโรงเรียนและสรางจุดขายดวยการจัดโครงการบริการรถตูรับ-สงนักเรียนระหวาง
บาน – โรงเรียน แนะนําถึงสภาพแวดลอมท่ีตั้งของโรงเรียน อยูในบริเวณท่ีไมมีแหลงอบายมุข
อยูหางไกลชุมชนแออัดและ หางสรรพสินคาแตตั้งอยูใกลสถานท่ีราชการ เชน สถานีตํารวจ
อนามัย และสํานักงานเขต  การเดินทางเขา-ออก คอนขางลําบาก ไมมีรถประจําทางว่ิงผาน เชน
โรงเรียนอื่นๆ ดวยเหตุผลดังกลาว ผูปกครองจึงนิยมนําบุตร หลานมาเขาเรียน ดวยเหตุผล
ดานความปลอดภัยของบุตรหลาน จนกระท่ังปจจุบัน มีนักเรียนจํานวน 2,908 คน ครูและ
บุคลากรอื่นๆ รวม 176 คน จัดเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ เปนโรงเรียนแขงขันสูง
รับนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 แผนการเรียนหองเรียนพิเศษคือ โครงการ English
Program ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โครงการสงความสามารถพิเศษดานวิชาการ (Gifted)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย และแผนการเรียนปกติ โดยรับนักเรียนเขาเรียน
ดวยการสอบ 100 เปอรเซ็นต มาตั้งแตปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบัน

ดานบุคลากร ในอดีตชวงเปดการเรียนการสอนใหมโรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอ
ไมครบทุกกลุมสาระวิชา โรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากโรงเรียนพี่เล้ียงสงบุคลากรบางกลุม
สาระมาชวยสอน รวมท้ังมีการจางครูเพิ่มเติมในสาขาท่ีขาดแคลน ปจจุบันโรงเรียนมีบุคลากร
คอนขางครบตามกลุมสาระทุกกลุมสาระ แตยังขาดแคลนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะในสาขาวิชาฟสิกส เคมี และชีววิทยา ประกอบกับโรงเรียนเปดการเรียนการสอน
โครงการหองเรียนพิเศษ (Gifted) เพื่อสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน ฉะนั้นนักเรียนในโครงการดังกลาวจึงใชบุคลากรท่ีเปน
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อาจารยจากมหาวิทยาลัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร มาชวย
สอนทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรดีขึ้นเปนลําดับ

ปจจุบัน มีบุคลากรเขามาบรรจุเปนครูผูชวยเพิ่มจํานวนมากขึ้น ในขณะครูอาวุโส
ลดลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการไปเปนจํานวนมาก โรงเรียนจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ดวยการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอน มีการใช
กระบวนการนิเทศติดตามภายในกลุมและตางกลุมสาระการเรียนรู  มีการสงบุคลากรเขารับการ
อบรมตามหนวยงานตางๆ รวมท้ังการอบรมภายในโรงเรียนตามเกณฑการพัฒนาตนเองของ สพฐ.
มีการสงเสริมใหบุคลากรใหใชเทคโนโลยี พัฒนาส่ือการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน

นับตั้งแตสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) กําหนดใหนักเรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 ไดรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เพื่อวัดและประเมินผลความรูขั้นพื้นฐานของนักเรียน  ในชวงแรกๆ ผลการประเมิน O-NET
ของนักเรียนในทุกสาขาวิชาอยูในระดับต่ํา โรงเรียนจึงไดกําหนด แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ในการสอบ โรงเรียนมีนโยบายในหลายๆดาน ดังนี้

1. เพิ่มจํานวนหองนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ (Gifted) และเพิ่ม
โครงการหองเรียนพิเศษ English Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังนี้เนื่องจาก
ขอมูลผลการสอบ O-NET พบวานักเรียนท่ีไดคะแนนสูง สวนใหญเปนนักเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษท้ังหมด

2. ผลักดันใหโรงเรียนรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ดวยวิธีการสอบคัดเลือก
100 เปอรเซ็นต โดยโรงเรียนรับนักเรียนเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ดวยการ
สอบแขงขันมาตั้งแต    ปการศึกษา 2555 ถึงปจจุบัน สงผลใหคุณภาพของนักเรียนดีขึ้น

3. เพิ่มจํานวนคาบในตารางเรียนในรายวิชาท่ีสามารถเพิ่มเติมได เชน วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จาก 3 คาบตอสัปดาห เปน 4 คาบตอ
สัปดาห เปนตน

4. จัดคาบสอนเสริมใหแกนักเรียน โดยแยกกลุมนักเรียนเปนกลุมเกง
ไดแกนักเรียนหองเรียนพิเศษ และกลุมท่ีตองไดรับการพัฒนาไดแกนักเรียนหองเรียนปกติ
โดยอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสมาคมผูปกครอง
และครู นอกจากนี้ นักเรียนยังไดรับการสอนเสริมจากคุณครูประจําการท่ีมีความสามารถในการ
ถายทอดความรูในชวงเวลาท่ีใกลการสอบ
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5. เสริมแรงดวยการตั้งรางวัลใหแกนักเรียนท่ีมีผลการสอบไดคะแนนเต็ม
100 คะแนน และเสริมแรงบุคลากรดวยการตั้งรางวัลมอบใหกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีผลการสอบ
O-NET สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาโดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู

6. โรงเรียนมีนโยบายคุณครูออกขอสอบท่ีมีลักษณะของขอสอบเหมือน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับการทําขอสอบ

7. สงเสริมใหนักเรียนเขารวมการแขงขันตามหนวยงานตางๆ ท่ีมีการ
จัดการแขงขันความสามารถดานวิชาการ เพื่อเปนการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

8. จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูเชนการแขงขันทักษะดานตางๆ ของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู  ในวันสําคัญๆ เชนวันภาษาไทย วันวิทยาศาสตรแหงชาติ

ผลจากการพัฒนาในแนวทางตางๆ ขางตน ทําใหผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้นพอใช ดังขอมูลในตารางท่ีแนบทาย

อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหผลการสอบ O-NET โรงเรียนก็ยังมีปญหาอุปสรรค
ท่ีควรไดรับการแกไขและพัฒนาในหลายๆ ดาน ดังนี้

1. ผลการสอบคะแนน O-NET ไมไดถูกนําไปใชในการตัดสินผลการเรียน รวมท้ัง
ไมไดใชเปนเกณฑในการพิจารณาเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 นักเรียนจึงขาดความ
ตั้งในการทําขอสอบ

2. นักเรียนกลุมออน ถึงออนมาก ท่ีเขาเรียนดวยวิธีพิเศษจะมีผลการสอบอยูใน
ระดับต่ํา ไมมีความตั้งใจในการทําขอสอบ

3. ครูประจําการผูสอนเสริมเพิ่มเติมขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ เนื่องดวย
ระเบียบดานการเงิน

4. นักเรียนไมตั้งใจเรียนในคาบสอนเสริม เนื่องเรียนเปนกลุมใหญ และไมมีการ
จําแนกกลุมนักเรียน เกง ออน และอาจารยคุมนักเรียนไมอยู

5. ขอสอบท่ีใหนักเรียนสอบในเวลาเรียนปกติงายเกินไป ไมเนนทักษะการ
แกปญหา

6. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในรายวิชาเดียวกัน มีครูผูรับผิดชอบสอน
หลายคน ทําใหเกิดความหลากหลายในวิธีการสอน และเกิดการเรียนท่ีแตกตางกัน

7. ครูท่ีเปนครูรุนเกามีวิธีการสอนแบบเดิมๆ ขาดการใชส่ือเทคโนโลยี แตจะมีการ
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สอนประกอบการทําการทดลอง เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในขณะท่ีครูรุนใหม
เนนการใชส่ือเทคโนโลยี แตขาดการเสริมทักษะการทดลอง ทําใหผูเรียนขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร

8. วิธีการวัดผลและประเมินในปจจุบัน ท่ีตองการใหผูเรียนผานเกณฑการ
ประเมิน ไมมีการติด 0 ร หรือไมใหมีมาก เนื่องจากตัวบงชี้การประเมินของ สมศ. ท่ีตองมีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี – ดีมาก

จากปญหาอุปสรรคดังกลาว โรงเรียนมีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู  โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูตองมีการตั้งเปาหมายการเพิ่มคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑท่ีโรงเรียนกําหนด โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูตองมีแผนงาน โครงการ
ท่ีสงเสริมหรือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บรรจุอยูในแผนการปฏิบัติงานประจําป มีการคิด
หานวัตกรรมเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน เชน นําวิธีการสอนท่ีหลากหลายมาใชใหเหมาะสม
กับกลุมนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางกัน การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเนนการทําการ
ทดลองเพื่อสรางองคความรูประกอบกับการทําแบบฝกหัดท่ีหลากหลาย มีการวัดเปนเมินผลโดยใช
ขอสอบท่ียากขึ้นและเปนขอสอบเชิงวิเคราะห เพื่อใหนักเรียนคุนชิน  กับการทําขอสอบ มีการใช
ระบบการใชขอสอบวัดผลตัวชี้วัดท่ีออกขอสอบโดยผูสอนคนอื่นท่ีสอนในระดับเดียวกัน จัดระบบ
การสอนเสริมใหมจากท่ีเคยใชอาจารยจากภายนอกมาเปนครูประจําการ และจัดสอนเสริมเปน
หองเรียนสลับกลุมสาระ และสลับหองเรียน โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู

จากแนวทางท่ีกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรนําเสนอ เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการสอบ O-NET คาดหวังวาจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดอยางนอย 3 %

........................................................................................
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โรงเรียนวัดนอยนพคุณ

1) ภูมิหลัง (ความเปนมาและปญหา)

ดานบริบททั่วไปของโรงเรียน
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปรอบๆโรงเรียน เปนชุมชนแออัด ติดกับวัดและแฟลตทหาร

ทําใหไมสามารถขยายพื้นท่ีออกไปได ในโรงเรียนจึงมีพื้นท่ีจํากัด ฐานะความเปนอยูสวนใหญ
ในชุมชนคอนขางยากจน ผูปกครองนักเรียนสวนใหญทําอาชีพรับจาง คาขาย แตจะมีบางสวน
เปนบุตรหลานของทหารชั้นประทวน ซึ่งมีรายไดนอย ตองออกจากบานทํางานตั้งแตเชากลับค่ํา
ทําใหไมมีเวลาดูแลบุตรหลานมากนัก และเกือบ 80% ประสบปญหาครอบครัวแตกแยก
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเร่ืองของยาเสพติด การทะเลาะวิวาท รวมถึงปญหาเด็กแวนท่ีรวมกลุมกัน
ออกไปแขงรถตอนกลางคืน สรางความเดือดรอนใหกับคนในชุมชนคอนขางมาก

ดานผูเรียน
- ขาดวินัยในการเขาเรียน เชนมาสาย หนีเรียน ไมเขาหองเรียน
- ขาดความรับผิดชอบ เชนขาดเรียนก็ไมมาตามงาน ไมเอางานหรือการบานมาสง

ไมอานหนังสือทบทวนบทเรียน หรือคนควาเพิ่มเติมตามท่ีครูบอก
- ไมสนใจหรือตั้งใจเรียน เพราะไมกลัวท่ีจะสอบตก ติด 0 ร. มส. เนื่องจากนักเรียน

ทราบวานโยบายของรัฐบาลคือหามตกซ้ําชั้น และถาติด 0 สอบแกก็ผาน จึงทําให
นักเรียนไมรูสึกถึงความสําคัญของการเรียน

- ไมเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET เพราะนักเรียนสวนใหญเรียนตอในสายอาชีพ
เชน อาชีวะ เทคโนฯ เทคนิค พาณิชย ซึ่งไมจําเปนตองใชผลคะแนน O-NET ในการ
สอบเขาหรือสมัครเรียนตอนักเรียนจึงคิดวาคะแนน O – NET ไมสําคัญ

- ไมชินกับรูปแบบขอสอบ O – NET เนื่องจากขอสอบ O-NET เปนขอสอบวิเคราะห
การนํ า ไปใช  แตขอสอบท่ี โรง เ รียนสวนใหญ เปนขอสอบความจํ า  และตั ว
กระดาษคําตอบของ O – NET เปนกระดาษแบบระบายคําตอบ แตท่ีโรงเรียน
เปนแบบกากบาท ทําใหนักเรียนไมชินตองใช เวลาในการระบายคําตอบมาก
จึงทําขอสอบไมทันเวลา
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ดานครูผูสอน
- ครูไมเพียงพอในรายวิชาเฉพาะ เชน ฟสิกส ชีวะ ทําใหครูในกลุมสาระฯ ตองลงมา

ชวยกันสอน นักเรียนจึงไดรับความรูแคพื้นฐานเทาท่ีครูสามารถสอนได
- ครูขาดทักษะดานการจัดการเรียนรู  เนื่องจากครูสวนใหญเปนครูท่ีมีอายุมาก

กระบวนการสอนจึงเปนเหมือนในอดีตท่ีผานมา คือทองจํา และไมมีเทคนิคใหมๆ
มาดึงดูดผูเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกเบ่ือ และไมอยากเรียน

- ครูไมมี ส่ือ นวัตกรรม ท่ีจะดึงความสนใจของผู เ รียน เนื่องจากความไมพรอม
ของอุปกรณเทคโนโลยีตางๆของโรงเรียน เชนโปรเจคเตอร ทีวี หรือเคร่ืองเสียง
ในหองเรียน ทําใหส่ือท่ีใชไมทันสมัย ไมเปนภาพเคล่ือนไหว จึงดึงดูดความสนใจผูเรียน
ไมได

- ครูขาดการวิเคราะหหลักสูตร หรือตัวชี้วัดท่ีใชในการสอบ O–NET ทําใหสอนไมตรง
จุดหมายท่ีนักเรียนควรไดรับ และไมตรงกับจุดเนนท่ี O–NET ใชในการออกขอสอบ

ดานวิธีการวัดและประเมินผล
- ครูขาดความรูความเขาใจในวิธีการวัดประเมินผล โดยเฉพาะการวัดประเมินผล

ดานการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา
- รูปแบบขอสอบวัดประเมินผลของโรงเรียนไมสอดคลองกับ O–NET ซึ่ง O–NET

เปนการใชดินสอ 2B ระบายคําตอบท่ีถูกตอง แตในโรงเรียนเปนการใชปากกา
ทําเคร่ืองหมายกากบาท ทําใหนักเรียนไมมีความชํานาญในการระบาย จึงทําให
ทําขอสอบไมทันเวลา

2) วิธีการแกปญหา/พัฒนา
วิธีการแกปญหาการเรียนของผูเรียน
- สรางแรงจูงใจในวิชาวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน โดยมีการมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียน

ท่ีมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดีเดนในแตละระดับชั้น ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
ท่ีโรงเรียนจัดขึ้นทุกป

- มีการอบรมการสรางส่ือ นวัตกรรม ท่ีทันสมัยใหกับคุณครูทุกคน เพื่อใหครูผลิตส่ือ
ท่ีทันกับยุคสมัยและสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน ใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้นอีก
ดวย เชน การอบรมการศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 /อบรมการสอนแบบ STEM
ศึกษา
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- จัดติวสอบ O–NET เพิ่มเติม ในชั่วโมง 4H โดยครูผูสอนในรายวิชานั้นๆ และ
กอนสอบ 1-2 สัปดาห จัดติวสอบ O–NET จากวิทยากรภายนอก

- จัดโครงการยกผลสัมฤทธ์ิ เพิ่มประสิทธิภาพ O-NET ขึ้นเปนปแรก มีกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรเปนกลุมนํารองในโครงการนี้ โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
o นําขอสอบ Pre O-NET ท่ี สพม.1 ใหสอบรอบแรก มาวิเคราะหวาแตละขอ

ตรงกับตัวชี้วัดอะไร ของระดับชั้นใด
o นําคําตอบของนักเรียนแตละคนมาพิจารณาวา นักเรียนคนนั้นตอบในผิด

ตัวชี้วัดใดบาง
o แบงกลุมนักเรียนท่ีตอบผิดในตัวชี้วัดเดียวกันใหอยูดวยกัน จะไดกลุมท่ีตอง

เรียนเพิ่มเติมในระดับนั้นๆ เชน คนท่ีตอบผิดมากในระดับม.1 ก็อยูกลุมท่ีตอง
เรียนเนนในระดับ ม.1 มากขึ้น
o จัดวันสอนเพิ่มเติมโดยเจาะจงตามระดับชั้นท่ีแบงกลุมนักเรียนแลว
o เมื่อนักเรียนไดเรียนเพิ่มเติมในระดับชั้นหรือตัวชี้วัดท่ีตัวเองไมคอยถนัดเสร็จ

แลวใหนักเรียนทุกคนทําขอสอบ Pre O-NET อีกคร้ัง (เปนการติวดวยขอสอบ)

3) ผลสําเร็จ/คะแนน O-NET 3 ป ยอนหลัง(วิชาวิทยาศาสตร)
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

ระดับ 2557 2558 2559
โรงเรียน 33.99 31.40 32.53
เขตพ้ืนที่ 35.64 42.98 39.06
ภาค 34.81 42.32 38.67
ประเทศ 29.65 37.63 34.99

........................................................................................
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โรงเรียนวัดบวรมงคล

๑. ปญหาและความเปนมา

ภูมิหลัง/บริบททั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนวัดบวรมงคล เปนโรงเรียนท่ีมีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ คน สภาพชุมชนบริเวณ

โรงเรียนเปนชุมชนแออัด ชุมชนบริเวณโรงเรียนไมใหการสนับสนุนลูกหลานของตนเขาศึกษาตอ
ในโรงเรียน นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนจึงมาจากชุมชนอื่นบริเวณใกลเคียง ฐานะทางครอบครัว
ของนักเรียนคอนขางยากจน ผูปกครองสวนใหญทําอาชีพรับจาง หาเชากินค่ํา ครอบครัวนักเรียน
แตกแยก นักเรียนบางคนอาศัยอยูกับปูยา ตายาย หรือไดรับการเล้ียงดูจากพอแมบุญธรรม ทําให
ขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว

๑) ดานผูเรียน
นักเรียนมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ทําใหขาดความเอาใจใสดูแลจากครอบครัว

จึงสะทอนพฤติกรรมท่ีคอนขางกาวราว ไมมีมารยาท และขาดระเบียบวินัย อีกท้ังนักเรียนมีเจตคติ
เกี่ยวกับคานิยมในการใชชีวิตผิดๆ เชน พฤติกรรมการสนใจเพศตรงขาม ตองการมีแฟน ใหความ
สนใจความรักในวัยเรียนเปนพิเศษ เมื่อตนเองมีแฟน สามารถนําเร่ืองนี้ไปประกาศใหเพื่อนๆ รู
เพื่อใหไดรับการยอมรับและชื่นชม เปนตน อีกท้ังนักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจเรียน ไมมีแรงจูงใจ
ในการเรียน ไมมีเปาหมายในชีวิต เนื่องจากนักเรียนเห็นครอบครัวใชชีวิตแบบเดิมๆ จึงไมมีความ
ทะเยอทะยานในชีวิต คิดวาเรียนเพื่อใหจบและไดรับวุฒิการศึกษา จึงทําใหผลการเรียน
ของนักเรียนคอนขางต่ํา

๒) ดานครู
ครูขาดการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เนื่องจากภาระงานท่ีมาก และครูมีภาระงานสอน

ในหลายวิชา เนื่องจากจํานวนครูนอยไมเพียงพอตอการสอน ซึ่งทําใหครูขาดเวลาในการเตรียม
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังครูผูใหญบางทาน ขาดความรูความสามารถในการใชส่ือเทคโนโลยี
ตาง ๆประกอบการเรียนการสอน ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร
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ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีลักษณะ
การเรียนรูท่ีตางกัน รวมท้ังครูไมสามารถวัดและประเมินผลการคิดดานตางๆของนักเรียนได
อยางครบถวน ทําใหบางคร้ังนักเรียนไมไดพัฒนากระบวนการคิดไดดีเทาท่ีควร รวมท้ังขอสอบท่ีครู
ไดจัดทําขึ้น เพื่อทดสอบผลการเรียนในชั้นเรียนไมสอดคลองกับการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทําใหนักเรียนไมคุนชินกับขอสอบในลักษณะนี้ และไมเห็น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

๒. วิธีการสงเสริมและพัฒนา

โรงเรียนวัดบวรมงคลไดจัดติว O-NET จากครูภายในโรงเรียน ในคาบ ๖-๗ ทุกวันพุธ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ๖ เพื่อใหนักเรียนไดฝกวิเคราะหขอสอบ และเรียนรู
เทคนิคตางๆในการทําขอสอบ มีการติว O-NET สลับกันภายใน ๕ กลุมสาระ คือ วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา โดยครูแตละกลุมสาระการเรียนรู มีการ
วิเคราะหมาตรฐาน ตัวชี้วัดในขอสอบวา มาตรฐานใด ตัวชี้วัดใดออกขอสอบบอย เพื่อนําผลการ
วิเคราะหมาใชในการติวขอสอบ O-NET เมื่อใกลระยะเวลาสอบ O-NET ทางโรงเรียนจะมีการ
จัดติว O-NET อีกคร้ังเปนเวลา ๑ สัปดาห โดยครูภายในโรงเรียนหรือบุคลากรภายนอก

ครูไดรับการอบรมในทุกภาคเรียน ท้ังในดานการวัดและประเมินผล ส่ือนวัตกรรม
ท่ีทันสมัย การวิเคราะหขอสอบใหมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู และการ
ออกแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีการท่ีนาสนใจและเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง เสริมทักษะในดานตางๆใหแกนักเรียน โดยไดรับการอบรมท้ังจากบุคลากรภายใน
โรงเรียนและโรงเรียนเครือขายตางๆ รวมท้ังไดรับการอบรมจากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษาเขต ๑

โรงเรียนวัดบวรมงคลไดรับการพัฒนาในดานส่ือ เทคโนโลยีดานตาง ๆ โดยมีการติดตั้ง
โพรเจคเตอรและทีวีในหองเรียนทุกหอง และการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมใหครู
ไดใชส่ือในการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและนาสนใจ เพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรู
อยางสูงสุดและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

โรงเรียนวัดบวรมงคลไดกระตุนและสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยมีการจัด
โครงการเรียนฟรีแกนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียมากกวา ๓.๘ ในทุกระดับชั้น
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตั้งใจเรียนใสใจการเรียน รวมท้ังทางโรงเรียนยังมีการกวดขันใหนักเรียน
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ท่ีมีผลการเรียน ๐ ในวิชาตางๆ ไดแกไขผลการเรียนของตนเองใหเรียบรอยกอนขึ้นเรียน
ในระดับชั้นถัดไป หากไมมีการแกไขผลการเรียน นักเรียนคนนั้นจําเปนตองเรียนซ้ําชั้น โดยมีการ
ประชุมผูปกครองนักเรียนเหลานี้ เพื่อแจงใหผูปกครองไดรับทราบและติดตามนักเรียนในการแกไข
ผลการเรียน กระตุนใหนักเรียนใสใจการเรียนมากขึ้น

โรงเรียนไดรับความรวมมือจากเครือขายโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนในการนําบุคลากรจาก
ภายนอกมาเปนวิทยากรใหความรูในดานตางๆ ท้ังทักษะการใชชีวิต การสรางเปาหมายในชีวิต
และการแนะแนวในอาชีพตาง ๆ เปนตน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติในการใชชีวิต มีพฤติกรรม
ท่ีดีในดานตางๆ และเติบโตเปนคนดีของสังคม

๓. ความสําร็จ/ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๓

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๓.๘๒ ๒๘.๕๕ ๓๓.๐๑ ๔๓.๗๗ ๒๙.๙๒
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๐.๖๕ ๓๖.๒๓ ๓๘.๖๗ ๕๔.๓๔ ๔๐.๒๗
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.
ทั้งหมด

๔๖.๘๑ ๒๙.๕๓ ๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๓๖ ๒๙.๓๑ ๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๗.๓๘ ๑๘.๒๔ ๒๗.๑๓ ๓๓.๑๑ ๒๓.๒๖
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๘.๗๔ ๓๒.๓๗ ๓๔.๘๑ ๓๙.๒๕ ๓๘.๐๑
คะแนนเฉลี่ยสังกัดสพฐ.
ทั้งหมด

๕๓.๐๙ ๒๔.๙๐ ๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๒.๒๙ ๒๔.๘๘ ๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖
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จากตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบวา
ผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ๓ และ ๖ มีคาเฉล่ียต่ํากวาระดับประเทศ
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายๆดาน เพื่อเปนการพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙

๔๐.๓๗

๒๙.๔๙

๓๒.๕๖

๔๓.๖๒

๒๙.๓๖

๔๓.๘๒

๒๘.๕๕
๓๓.๐๑

๔๓.๗๗

๒๙.๙๒

๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๓๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓

ปการศึกษา ๒๕๕๙

ปการศึกษา ๒๕๕๘

๔๓.๓๗

๒๐.๔๙

๒๗.๔๐

๓๗.๖๓

๒๐.๒๙

๔๗.๓๘

๑๘.๒๔

๒๗.๑๓

๓๓.๑๑

๒๓.๒๖

๐.๐๐ ๕.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๓๐.๐๐ ๓๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๕๐.๐๐

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

สังคมฯ

ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๕๘
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จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) พบวา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตรและ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ และผลการทดสอบ
ทางการศึ กษาระดั บช าติ ขั้ นพื้ น ฐ าน (O-NET) ขอ งนั ก เ รี ยนระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษา
ปท่ี ๖ ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ จากการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูในดานตางๆ ของโรงเรียน

........................................................................................
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โรงเรียนฤทธิณรงครอน

ปญหาและความเปนมา

โรงเรียนฤทธิณรงครอนตั้งอยูเลขท่ี 554 ซอยเพชรเกษม 2 ถนนเพชรเกษม แขวง
วัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10600 เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
แบบสหศึกษาขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนนักเรียน 770 คน ผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 46 คน ประกอบดวยครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จํานวน 6 คน

ดานสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ บริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนขนาดกลาง
ผูปกครองสวนมากประกอบอาชีพคาขายและรับจาง มีฐานะคอนขางยากจนและโรงเรียนตั้งอยูใน
บริเวณโรงเรียนท่ีมีอัตราการการแขงขันสูง ดานผูเรียนโดยนักเรียนสวนมากมีความสนใจในดาน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา จึงทําใหไมไดใหความสําคัญหรือการมีเปาหมายกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนบางสวนขาดความ
รับผิดชอบและไมตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนและการตั้งเปาหมายชีวิตเทาท่ีควร
ดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนยังขาดการใชส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย
ในชั้นเรียน ทําใหการจัดการเรียนการสอนขาดความนาสนใจ ดานการวัดและการประเมินผล
โดยรูปแบบของการวัดและประเมินผลท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของผูเรียนในโรงเรียนไมสอดคลองกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) อีกท้ังในแตละปขอสอบมีความยากงายแตกตางกันและผูเรียนมีความ
แตกตางกันระหวางบุคคล  สงผลใหผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผานมาท้ังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และ
ระดับชาติ

จากปญหาในเร่ืองผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรลดลง คณะผูบริหารและครูก ลุมสาระการเรียนรู



149

วิทยาศาสตร โรงเรียนฤทธิณรงครอน จึงมีการหาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแกปญหาการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหเพิ่มสูงขึ้น

การเตรียมการในการพัฒนา

คณะผูบริหารและครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนฤทธิณรงครอน มีการ
รวมกันประชุมและวางแผนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 3 ใหเพิ่มสูงขึ้น โดยในดาน
นักเรียนคณะผูบริหารและครูสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักและการตั้งเปาหมายชีวิต
ของตนเองใหแกนักเรียน ดานผูปกครองมีการจัดประชุมผูปกครอง โดยคณะผูบริหารและครู
สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ดานครูผูสอนมีการเขารวมการประชุม
และการอบรม เชน การอบรมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูครูผูสอน แกนนําและผูบริหาร
โดยรูปแบบ Participated at Increase the O-Net Achievement by using Google
Classroom Training And EIS Association of Thailand (EIS) การเขารวมการอบรมพัฒนาครู
ในหัวขอ "คุณธรรม จริยธรรม นํา STEM สูความสําเร็จ การพัฒนาการศึกษายุค Thailand 4.0 "
โดย วิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปนตน ดานการจัดการเรียนรูโดยคณะผูบริหาร
ใหการนิเทศครูภายในโรงเรียนในการกําหนดเปาหมาย GPA และกําหนดเปากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ในระดับ 2.5 ขึ้นไป และการใชเทคนิคความพึงพอใจในคะแนนสอบเกินรอยละ 60
ขึ้นไป อีกท้ังคณะผูบริหารใหการนิเทศครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติในพัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
ใหเพิ่มสูงขึ้น และครูผูสอนรวมกัน วิเคราะห รูปแบบขอสอบ สาระ/มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
จํานวนขอสอบ เวลา และคะแนน ปการศึกษา 2558-2559 และเปรียบเทียบคะแนน
ปการศึกษา 2558-2559 ตามสาระในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตรของโรงเรียนฤทธิณรงครอน ครูผูสอนวางแผนการจัดการเรียนการสอน
โดยการวางแผน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เพื่อบูรณาการ
โดยการเสริมขอสอบ O-NET ดานส่ือ นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนครูผูสอนวางแผนการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีการเสริมขอสอบ
O-NET ลงในส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใชในการประกอบการเรียนการสอน

การสงเสริมพัฒนา

คณะผูบริหารและครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนฤทธิณรงครอน มีการ
สงเสริมพัฒนาการจัด การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหเพิ่มสูงขึ้น โดยดานนักเรียนมีการมอบเกียรติบัตรและการยกเวนการเก็บเงิน
บํา รุงการศึกษาใหกับนัก เ รียน ท่ีมีผลการเ รียนดี เดน เกรดเฉ ล่ียรวม 3.80 ขึ้ น ไปตอ
ปการศึกษา ดานนักเรียนโดยมีการสนับสนุนและสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร เชน กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ดานผูปกครองมีการมอบเกียรติบัตรคุณพอดีเดนในดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนใหกับนักเรียน ดานครูมีการ
สงเสริมพัฒนาการประกวดแผนการจัดการเรียนรู การประกวดส่ือและนวัตกรรมและการประกวด
งานวิจัยในชั้นเรียน และการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในพัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร  เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้น ดานการจัดการเรียนรูโดยมีการจัดการเรียนรู
ท่ีหลากหลายเพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เชน กิจกรรม
การทดลองและ การลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบSTEM กิจกรรมแผนผัง
ความคิด(Mind Mapping) กิจกรรมการทดสอบยอยโดยการปฏิบัติ(แล็บกร๊ิง) การจัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science
Show) การแสดงโครงงานวิทยาศาสตรและการประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรม5 นาทีมีสาระ
กิจกรรมทัศนศึกษางานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กิจกรรมเสริมทักษะ
ทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และกิจกรรมติวเขมพรอมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
ดานส่ือ นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยมีการเสริมขอสอบ O-NET
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ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนกบัตัวผูเรียน

ตารางท่ี 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3
โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557-2559

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบ

2558 -
2559

ภาคเรียน
ท่ี 1

ภาคเรียน
ท่ี 2

ภาคเรียนท่ี
1

ภาคเรียนท่ี
2

ภาคเรียน
ท่ี 1

ภาคเรียน
ท่ี 2

1.68 2.49 2.09 1.80 2.65 2.23 2.17 3.18 2.68 0.45

จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนท่ี 1 เทากับ 1.68 ภาคเรียนท่ี 2
เทากับ 2.49 เกรดเฉล่ียรวม เทากับ 2.09 ปการศึกษา 2558 ภาคเรียนท่ี 1 เทากับ 1.80
ภาคเรียนท่ี 2 เทากับ 2.65 เกรดเฉล่ียรวม เทากับ 2.23 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 1
เทากับ 2.17 ภาคเรียนท่ี 2 เทากับ 3.18 เกรดเฉล่ียรวม เทากับ 2.68 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรปการศึกษา 2558-2559 เกรดเฉล่ียรวมเพิ่มขึ้น
เทากับ 0.45

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557-2558

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 เปรียบเทียบป 2557-2558

โรงเรียน สพม.1 ประเทศ โรงเรียน สพม.1 ประเทศ โรงเรียน สพม.1 ประเทศ

32.63 43.67 38.62 32.00 42.98 37.63 -0.63 -0.69 -0.99

จากตาราง พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557 ระดับโรงเรียน
เทากับ 32.63 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เทากับ 43.67 และระดับประเทศ  เทากับ 38.62
ปการศึกษา 2558 ระดับโรงเรียน เทากับ 32.00 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เทากับ 42.98
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และระดับประเทศ  เทากับ 37.63 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา
2557-2558 ระดับโรงเรียน เทากับ -0.63 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เทากับ -0.69 และ
ระดับประเทศ  เทากับ -0.99 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอนมีคะแนนลดลงนอยกวาระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษา และระดับประเทศ

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2558-2559

จากตาราง พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2558 ระดับโรงเรียน
เทากับ 32.00 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เทากับ 42.98 และระดับประเทศ  เทากับ 37.63
ปการศึกษา 2559 ระดับโรงเรียน เทากับ 32.55 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เทากับ 39.06 และ
ระดับประเทศ  เทากับ 34.99 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2558-2559
ระดับโรงเรียน เทากับ 0.55 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา เทากับ -3.92 และระดับประเทศ  เทากับ
-2.64 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอนมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกวาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
และระดับประเทศ

ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบป 2558-2559

โรงเรียน สพม.1 ประเทศ โรงเรียน สพม.1 ประเทศ โรงเรียน สพม.1 ประเทศ

32.00 42.98 37.63 32.55 39.06 34.99 0.55 -3.92 -2.64
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3
โรงเรียนฤทธิณรงครอน
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ  ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

๑. ภูมิหลัง (ความเปนมาและปญหา)
๑.๑ บริบททั่วไป : บริบทของโรงเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต ๑ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีตั้ง ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เนื้อท่ี ๒๒ ไร ๑๔๔ ตารางวา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กับกลุมสาระการเรียนรู ๘ กลุม บริหารดวยการจัดองคกรตามระบบ
มาตรฐานของโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โดยกําหนดกรอบกลยุทธ ในการบริหารงานท่ียึดหลัก
ธรรมาภิบาล และใชขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ มีการกํากับติดตามในรูปแบบของการ
ประเมินผลแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูท้ัง ๘ กลุม รวมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่อทบทวนการดําเนินงานดานวิชาการ และการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยมุงเนนการ
มีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สมาคมฯ และองคกรอิสระใหมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยตั้งมั่น
ตามปรัชญาของโรงเรียน “ศรัทธาตั้งมั่นแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ” ทําใหระบบงานของโรงเรียน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดผลิตนักเรียนท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความยืดหยุนและหลากหลายในรายวิชา
เพิ่มเติมเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียน

๑.๒ ดานผูเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑

จากการสอบคัดเลือกรอยละ ๑๐๐ ตลอดจนรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและนักเรียนของผูมี
อุปการะคุณรวมกันรอยละ ๑๐๐ และมีกลุมการเรียนตามความสามารถของนักเรียนดังนี้

๑.๒.๑ หองเรียนปกติ (หอง ๓-๖) ตามโครงสรางในเวลาเรียนปกติ
๑.๒.๒. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม : ESC

(หอง ๑) ตามโครงสรางในเวลาเรียนปกติ โครงสรางนอกเวลาเรียนปกติ และโครงสรางรายวิชา
เพิ่มเติมวันเสาร

๑.๒.๓. หองเรียนพิเศษดานคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร : MSEP (หอง๒) ตาม
โครงสรางในเวลาเรียนปกติ โครงสรางนอกเวลาเรียนปกติ และโครงสรางรายวิชาเพิ่มเติมวันเสาร
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๑.๒.๔. หองเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนบูรณาการภาษาอังกฤษในวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอรโดยครูไทย (หอง ๗-๘) ตาม
โครงสรางในเวลาเรียนปกติ โครงสรางนอกเวลาเรียนปกติ

๑.๒.๕. หองเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ : English Program (หอง ๙-๑๒)

จากระบบการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอชั้น มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ขางตน ทําใหโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัยมีนักเรียนท่ีมีความถนัดทางวิชาการ และมีทักษะท่ีหลากหลาย

๑.๓ ดานครู
จากผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยท่ีอยูในระดับดี เปนผล

มาจากบุคลากรและครูภายในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยท่ีมีความรู  ความสามารถ และประสบการณ
ในการสอนเปนอยางมาก โดยมีจํานวนครูผูสอนภายในโรงเรียนเปนท้ังหมด ๑๔๕ คนตอจํานวน
นักเรียน ๓,๐๑๗ คน (อางอิงขอมูลโรงเรียนป ๒๕๕๙) ทําใหมีอัตราสวนในการสอนเทากับครู ๑ คน
สามารถควบคุมดูแลนักเรียนได ๒๐ คนโดยเฉล่ีย  ซึ่งสงผลใหคุณครูสามารถถายทอดความรูไดกับ
นักเรียนไดอยางท่ัวถึง  รวมท้ังบุคคลากรครูภายในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยยังไดรับการพัฒนา
ความรูและพัฒนาตนเองดานตางๆอยูอยางสม่ําเสมอ ดังนี้

๑.๓.๑ ดานการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครู
เนื่องจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนคอนขาง

หลากหลาย ดังนั้นในการเตรียมการสอนครูทุกคนจะไดรับทราบตัวชี้วัดและเกณฑคะแนนโดยอิง
ตามตัวชี้วัดตั้งแตตนปการศึกษาจากฝายวิชาการ  และไดรับทราบปฎิทินงานของโรงเรียนรวมถึง
กําหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาคของโรงเรียน  ทําใหครูสามารถจัดสรรเวลาและออกแบบ
บทเรียนไดอยางพอดีกับเนื้อหาโดยไมมีอัดเรงการสอนในตอนกอนสอบ รวมถึงเทคนิคในการสอนท่ี
หลากหลายของครูผูสอนแตละวิชา เชน การทดลองดานวิทยาศาสตร  การทําโครงงานวิชา
คณิตศาสตร ท่ีมีหลักการและมีครูท่ีมีประสบการณแนะนําอยางละเอียดจนสามารถตอยอดโครงการ
ไดในระดับมหาวิทยาลัย  รวมท้ังใชนวัตกรรมและส่ือการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในบทเรียน

๑.๓.๒ การศึกษาแนวขอสอบ O-NET
บุคคลากรครูทุกคนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไดรับการอบรมเร่ืองการออก

ขอสอบโดยวิทยากรผูมีความรูจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆอยางสม่ําเสมอในการ
อบรมครูกอนเปดภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอสอบ O-NET
และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการออกขอสอบตามแนวทาง PISA ซึ่งเปนโครงการท่ีฝายวิชาการ
ไดจัดใหกับครูทุกคนในโรงเรียน  สงผลใหในการเรียนการสอนครูสามารถถายทอดเนื้อหาและเขาใจ
ลักษณะขอสอบO-NETเปนอยางดี  และมีการฝกทําขอสอบอยูตลอดเวลาภายในชั่วโมงการเรียน
ท่ีครูจะหยิบยกตัวอยางขอสอบขึ้นมาและใหนักเรียนลองวิเคราะหดวยตนเอง
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๑.๓.๓ ดานองคความรูของครูผูสอน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไดรับบุคลากรครูท่ีมีความรูมาสอนภายในโรงเรียน

อยูอยางสม่ําเสมอ  ไมวาจะเปนครูอัตราจางท่ีตองผานการสอบสอนกอนท่ีจะไดเขามาสอนจริง
ซึ่งสวนใหญมักเปนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ ท่ีเคยผานการฝกประสบการณสอนในโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัยมากอน  ซึ่งทําใหเขาใจหลักสูตรอยางละเอียด   หรือครูประจําการซึ่งผานการสอน
มาอยางยาวนาน และครูประจําการภายในโรงเรียนไดมีการศึกษาตอในระดับปริญญาโท  และมี
ความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษจนสามารถนําตําราหรือเนื้อหาท่ีเปนภาษาอังกฤษ มาศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมได  อีกท้ังไดรับการเสริมความรูอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนเทคนิคการสอนแบบ
ใหมๆ ท่ีไมนาเบ่ือ เชน การนําเนื้อหามารองเปนเพลงใหจดจํางาย เปนตน

๒. วิธีการสงเสริมพัฒนา
๑. ผูบริหารกับครูทําขอตกลงรวมกันในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิใหสูงขึ้นกวาปกอน
๒. ครูทุกกลุมสาระตองศึกษาวิเคราะหทุกตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ใหเหมาะสมและศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดออนและจุดแข็ง และดําเนินการ
ซอมจุดออนและ เสริมจุดแข็งดวยแบบทดสอบ O-NET ยอนหลัง

๓. ใหขวัญและกําลังใจนักเรียนท่ีมีผลการทดสอบสูงๆ
๔. ชื่นชมความสําเร็จของกลุมสาระการเรียนรูท่ีมีผลคะแนน O-NET ท่ีสูงขึ้น
๕. จัดสอนเสริมเพื่อใหผูเรียนสรุปความคิดรวบยอดในแตละรายวิชากอนเขาทดสอบ O-NET
๖. สงเสริมใหนักเรียนเขาทดสอบโอลิมปกวิชาการโดยจัดใหมีการสอนเสริมทุกรายวิชา

ของโอลิมปก วิชาการในชวงเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติ
๗. เรียนเสริมการทําโจทยเฉพาะทางคณิตศาสตรนานาชาติ (IMC)
๘. เรียนเสริมคณิตศาสตรพื้นฐานโจทยแนวทางแขงขัน
๙. พัฒนาทักษะแกปญหาโจทยคณิตศาสตร
๑๐. สงเสริมใหนักเรียนรุนพี่ท่ีประสบความสําเร็จมีผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET สูงมาชวย

แนะนํารุนนอง
๑๑. ดําเนินการตามแผนและแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารวิชาการในการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช ๑๒ จุดเนน กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ไดแก

๑) เนนใหทุกคนมีสวนรวม ดวยการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห O-NET และการ
ออกขอสอบแนวทาง PISA และ O-NET

๒) เนนการจัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน โดยใหความสําคัญ
กับสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และบูรณาการสาระการ
เรียนรูอื่นๆในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET โดยมีการจัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทําแผน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

๓) เนนการนิเทศ ติดตามใหขอเสนอแนะการสอนของครูอยางตอเนื่อง
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๔) เนนการสงเสริมใหผูปกครอง องคกรตางๆมีสวนรวม และรับผิดชอบในการพัฒนา
นักเรียนดวยการเรียนรู

๕) เนนพัฒนาระบบสารสนเทศการคัดกรอง การสอนซอมและเสริมนักเรียนโดยครูและ
ส่ือ IT

๖) เนนพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกปฏิบัติกิจกรรมในกลุมสาระหลัก และการกิจกรรมคาย
๗) เนนสงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาความเปนเลิศตามความถนัด

และกลุมสนใจ
๘) เนนสงเสริมการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียน การสอน
๙) เนนพัฒนาผูเรียนใหมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเรียน

และรักการคนควา เทาทันเทคโนโลยี นํามาใชในชีวิตประจําวัน
๑๐) เนนสงเสริมและพัฒนาครูใหมีการ ใฝรู ใฝเรียน มีการศึกษาคนควา และรูเทาทัน

เทคโนโลยี
๑๑) การจัดสอนซอมและเสริมใหกับนักเรียนนอกเวลาเรียนปกติ
๑๒) กิจกรรมคลินิกพิชิต O-NET แบบเขมขนนอกเวลา

๓. ความสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์
๑. ผลการทดสอบ O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับตนเอง เปรียบเทียบเขต และ

ระดับชาติ
๒. นักเรียนสามารถไปศึกษาตอในโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศ
 คะแนน O-NET ปการศึกษา ๒๕๕๙

๑. วิชาคณิตศาสตร ๑๐๐ คะแนนเต็ม  จํานวน ๑๓ คน
๑. ด.ช.ภวัต  สถาพรพิริยะเดช ๒. ด.ช.ภัสพล อุประกุล
๓. ด.ช.ธัญชนก เลาวานันทพันธุ ๔. ด.ช.ภูรินท หาววงษ
๕. ด.ช.สุชกฤช  โตเหมือน ๖. ด.ญ.นภัทร วัฒนวารุณ
๗. ด.ญ.นภัสนันท  ศิริเนตรเมธีกุล ๘. ด.ช.ณพล  ลินลาวรรณ
๙. ด.ช.ณัฐดนัย  พึ่งสุนทรบัตร ๑๐. ด.ญ.ณัชชา  วระโพธ์ิ
๑๑. ด.ช.ธัญ  ไชยมาดี ๑๒. ด.ช.สริตา  สุวัฒนะ
๑๓. ด.ช.ภูริชญา  กุลสิทธ์ิ

๒. วิชาภาษาอังกฤษ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  จํานวน ๙ คน
๑. ด.ญ.ภูริชญา  อภินทนาพงศ ๒. ด.ช.เอกดนัย  สมานุหัตถ
๓. ด.ช.บวรทัต  ถาวรวิสุทธิกุล ๔. ด.ช.ธนธรณ  วีรดิษฐกิจ
๕. ด.ญ.ธัญญา  จินตาอุดม ๖. ด.ญ.ณิชารีย  สาริกะภูติ
๗. ด.ช.นิธิวงศ  ฐิตสมานนท ๘. ด.ญ.พิมฟา คณาพงศภุล
๙. ด.ญ.ณภัทร  วัฒนวารุณ

๓. วิชาสังคมศึกษาฯ ๑๐๐ คะแนนเต็ม  จํานวน ๑ คน
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๑. ด.ญ.จีรนันท  สาริพันธ

 นักเรียนท่ีมีคะแนน O-NET สูงสุดของโรงเรียนในแตละรายวิชา
๑. ด.ช.ตนหลา  ไขมุก ได ๙๔.๐๐ คะแนน  วิชาวิทยาศาสตร
๒. ด.ญ.พรธีรา  โตวรกุล ได ๙๔.๐๐ คะแนน  วิชาวิทยาศาสตร
๓. ด.ญ.ชนิกานต  เทียนกิ่งแกว ได ๙๐.๐๐ คะแนน  วิชาภาษาไทย
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ผลการทดสอบ O-NET
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘

วิชา คะแนนเฉล่ีย
โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ

ภาษาไทย ๕๖.๔๙ ๔๒.๘๙ ๔๒.๖๔
สังคมศึกษา ๖๘.๘๖ ๔๘.๔๒ ๔๖.๒๔
ภาษาอังกฤษ ๖๗.๙๖ ๓๐.๐๘ ๓๐.๕๔
คณิตศาสตร ๗๐.๙๐ ๓๒.๔๒ ๓๒.๔๐
วิทยาศาสตร ๖๗.๕๔ ๓๗.๘๘ ๓๗.๖๓

ผลการทดสอบ O-NET
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙

วิชา คะแนนเฉล่ีย
โรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับชาติ

ภาษาไทย ๖๗.๘๘ ๔๖.๘๑ ๔๑.๓๖
สังคมศึกษา ๗๒.๙๔ ๔๙.๓๔ ๔๙.๐๐
ภาษาอังกฤษ ๗๓.๒๑ ๓๑.๓๙ ๓๑.๘๐
คณิตศาสตร ๗๓.๕๙ ๒๙.๕๓ ๒๙.๓๑
วิทยาศาสตร ๖๐.๒๔ ๓๕.๑๒ ๓๔.๙๙
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........................................................................................



ภาคผนวก ข

รายช่ือครูที่เขารวมถอดบทเรียน เพ่ือสังเคราะห
เปนภาพรวมของ สพม.1
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รายช่ือครูในสังกัดโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET อยูในระดับดีข้ึนไป

ที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน สาระการเรียนรู
1 นางรจเรข ปนทอง ศึกษานารี ภาษาไทย

น.ส.สุธิศา ศรีอันยู คณิตศาสตร
2 น.ส.ภรภัทร คงธนชุณหพร สตรีวิทยา ภาษาไทย

น.ส.ปฐมาพร ปนสันเทียะ วิทยาศาสตร
3 นางรัตนากร พุทธิเสาวภาคย รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน ภาษาไทย

4 นางทัศนีย สมสวัสดิ์
เบญจมราชาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ ภาษาไทย

5 นางสาวศรีนภา บุตรภักดี สามเสนวิทยาลัย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

น.ส.ปทมรัตน ธนสัมบันม ภาษาตางประเทศ
นายปรเมศวร ล้ิมสกุล คณิตศาสตร
น.ส.ดวงกมล นอยเอียด วิทยาศาสตร

6 น.ส.ลลิตา งามเพริดพร้ิง โยธินบูรณะ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

7 น.ส.ศรินทรยา แพรกทอง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ภาษาตางประเทศ
8 นายโสภณ ไทยจีน สวนกุหลาบวิทยาลัย คณิตศาสตร

น.ส.พรลภัส เสวกะ วิทยาศาสตร
9 น.ส.พวงชมพู มาศเขื่อนขันธ เทพศิรินทร คณิตศาสตร
10 นางสุดารัตน ณัฎฐมีบุญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา วิทยาศาสตร

พุทธมณฑล
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รายช่ือครูในสังกัดโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET อยูในระดับพัฒนาสูงข้ึน

ที่ ช่ือ - สกุล โรงเรียน สาระการเรียนรู
1 น.ส.นันทนา โนจิตร มัธยมวัดหนองแขม ภาษาไทย
2 น.ส.พรสุดา ไชยเทพา วัดนวลนรดิศ ภาษาไทย
3 นางกัญญาภัค ทองมี สตรีวัดระฆัง ภาษาไทย
4 น.ส.เสาวรส วรรณเกษม ไชยฉิมพลีวิทยาคม ภาษาไทย

5 นายกําธร สุมา ชิโนรสวิทยาลัย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

6 นางจริยา ภูริธิติมา ไตรมิตรวิทยาลัย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

7 นางจําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ วัดประดูในทรงธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

8 น.ส.กันตพัฒน มาตรา มัธยมวัดดุสิตาราม ภาษาตางประเทศ
9 นางสิริพร พานิชเจริญ ศึกษานารีวิทยา ภาษาตางประเทศ

10 นายถิรายุ ธารีนาท
ราชนันทาจารย
สามเสนวิทยาลัย 2 ภาษาตางประเทศ

11 นายนภา ภูมิอาวาส วัดสระเกศ คณิตศาสตร
12 นายตวงสิทธ์ิ สิงหที วัดราชบพิธ คณิตศาสตร

13 นางสุภา เหร็นเส็บ
สายปญญา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ คณิตศาสตร

14 นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก วัดราชโอรส คณิตศาสตร
15 น.ส.ทัตพิชา เพ็ญศิริ วัดนอยนพคุณ วิทยาศาสตร
16 น.ส.ธิพาภรณ มีสังข วัดบวรมงคล วิทยาศาสตร
17 น.ส.อติพร เอี่ยมธีระไพบูลย ฤทธิณรงครอน วิทยาศาสตร



ภาคผนวก ค

รายช่ือคณะทํางาน
สังเคราะหพัฒนารูปแบบแนวทาง

การยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.1
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คณะทํางาน

1. ที่ปรึกษา
1. นางงามพิศ  ลวากร รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ประธาน

2. นายจตุรงค  เปรมชัยพร รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

รองประธาน

3. นายธนารัชต  สมคเณ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กรรมการ

4. นางสาววนิดา  มิตรอุปถัมภ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

กรรมการ

5. นายวิทยา ศรีชมพู ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรรมการ
6. นายวิโรฒ  สํารวล ผูอํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรรมการ
7. นายสุรพงศ   งามสม ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรรมการ
8. นายขจิตพันธ  สุวรรณสิริภักดิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารี กรรมการ
9. นายโสภณ   กมล ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรรมการ
10. นางสิริกร  สุกิน ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค กรรมการ
11. นายกุณฑล  ราชนิล ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา
กรรมการและ
เลขานุการ

12. นางฐิตาภรณ บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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2. คณะทํางานดําเนินงาน
1. นายธนารัชต  สมคเณ รองผูอํานวยการ ประธานคณะทํางาน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. นายกุณฑล  ราชนิล ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา
รองประธาน
คณะทํางาน

3. นายกล่ิน  สระทองเนียม ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
4. นางวิรัตน  ขวัญยืน ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
5. นางสมบูรณ   ราชนิล ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
6. นายทองดี ศรีอันยู ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
7. นางสาวจรินทร   โฮสกุล ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
8. นางศันสนีย   จันไกรผล ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
9. นางสาวรุงทิพย  ทองไทย ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
10. นางปริมฤดี  แทนพิทักษ ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
11. นางอัจฉรา   มากแกว ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
12. นางสาวธนวรรณ  จินดา ศึกษานิเทศก คณะทํางาน
13. นางฐิตาภรณ    บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก คณะทํางาน

และเลขานุการ
14. นางวิมลรัตน  วารีบริสุทธิกุล พนักงานธุรการ คณะทํางาน

และผูชวยเลขานุการ
15. นางสาวชุติมา  สุไผโพธ์ิ เจาพนักงานธุรการ คณะทํางาน

และผูชวยเลขานุการ

3. คณะทํางานสังเคราะหรูปแบบแนวทางการยกระดับคุณการศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

1. นางสมบูรณ  ราชนิล ศึกษานิเทศก
2. นางกานดา  แสงมณี ขาราชการบํานาญ
3. นางนวลจันทร  ดวงสรอยทอง ขาราชการบํานาญ

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสาวรุงทิพย  ทองไทย ศึกษานิเทศก
2. นางสาวธนวรรณ  จินดา ศึกษานิเทศก
3. นางสาวพรรณงาม เสาะแสวง ขาราชการบํานาญ
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ
1. นางสาวจรินทร  โฮสกุล ศึกษานิเทศก
2. นางสุธีรา  สีพยา ขาราชการบํานาญ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นางฐิตาภรณ  บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก
2. นางสาวธนศร  อุนยืนยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
3. นางสาวมณนิภา  ชุติบุตร ขาราชการบํานาญ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายกุณฑล  ราชนิล ศึกษานิเทศก
2. นายทองดี  ศรีอันยู ศึกษานิเทศก

4. ฝายจัดทําขอมูล
1. นางวิมลรัตน  วารีบริสุทธิกุล พนักงานธุรการ
2. นางสาวชุติมา  สุไผโพธ์ิ เจาพนักงานธุรการ

5. ฝายจัดทํารายงาน
1. นายกล่ิน  สระทองเนียม ศึกษานิเทศก
2. นางฐิตาภรณ  บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก

6. ฝายออกแบบปก
นางสาวจรินทร  โฮสกุล ศึกษานิเทศก


	2.คำนำ.pdf (p.1-2)
	3.สารบัญ.pdf (p.3)
	4.เนื้อหาส่วนที่ 1.pdf (p.4-26)
	6.ภาคผนวก ก.pdf (p.27-144)
	7.ภาคผนวก ข.pdf (p.145-147)
	8.ภาคผนวก ค.pdf (p.148-151)

