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คํานํา
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) เป น ตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ
ที่ บ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
ทั่วประเทศ และผลการสอบก็เปนที่ยอมรับในทุกหนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่เกี่ยวของกับการพัฒนานัก เรียนโดยตรง ซึ่งจากผลการ
ทดสอบที่ผานมาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีผลการ
ทดสอบเป น อั น ดั บ 1 ทั้ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ของประเทศ
มาอยางตอเนื่อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว
จึงไดระดมความคิดของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยูในกลุมดี
และกลุมพัฒนา จํานวน 40 โรงเรียน ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก 5 รายวิชา ประชุมเพื่อ
ถอดประสบการณ การจั ด การเรีย นการสอน รู ป แบบ วิธี การ โดยใช กระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management)
และมีการเสริมเติมเต็มของผูเชี่ยวชาญของแตละกลุมสาระ เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ
และมีประโยชนตอการนําไปใชยิ่งขึ้น
เอกสาร “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-NET)” เลมนี้ จึงนับเป น
เอกสารที่มีคุณคา ที่สามารถนําไปใชเปนแบบอยางหรือแนวทางในการพัฒนาในการยกระดับ
ผลคะแนน O-NET ได อี ก หนึ่ ง แนวทาง ขอขอบคุ ณ โรงเรี ย นทุ ก โรงเรี ย น ครู ที่ เ ป น
คณะกรรมการทุกทาน ผูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก ที่ไดดําเนินการจัดทําเอกสารที่ดี
มี คุ ณ ค า ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ใ ห กั บ โรงเรี ย น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และหน ว ยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศใหเกิด
ประสิทธิภาพตอไป
(นางงามพิศ ลวากร)
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สารบัญ
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ขั้นตอนดําเนินการ
ขั้นดําเนินการ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการสังเคราะหงาน
- กลุมสาระการเรียนรูภาษไทย
- กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
- กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
- กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ภาคผนวก ข รายชื่อครูที่เขารวมถอดบทเรียน
เพื่อสังเคราะหเปนภาพรวมของ สพม.1
ภาคผนวก ค รายชื่อทํางานสังเคราะหพัฒนารูปแบบแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.1
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( O-NET )
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
..............................................................................
หลักการและเหตุผล
ในการจั ด การศึ ก ษาเป า หมายหลั ก คื อ พั ฒ นาผู เ รี ย นให มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ทั้ ง ใน
ปจจุบันและอนาคต หนวยงานที่รับผิดชอบทุกระดับจึงพยายามคิดรูปแบบ วิธีการ ในการสงเสริม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ กิ ด คุ ณ ภาพเต็ ม ตามศั ก ยภาพที่ แ ต ล ะบุ ค คลมี อ ยู แ ละเป น ไป
ตามเปาหมายการพัฒนาบุคลากรของชาติที่กําหนดไว แตดวยปจจัยรอบดานที่สงผลตอการพัฒนา
ทั้งศักยภาพของเด็กที่แตกตางกัน ความพรอมฐานะความเปนอยูของครอบครัว สภาพแวดลอม
ที่ มี บ ริ บ ทแตกต า งกั น รวมถึ ง ป จ จั ย ที่ จ ะไปสนั บ สนุ น ให ก ารพั ฒ นาเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพให กั บ
สถานศึกษาทั้งดานงบประมาณ อัตรากําลังครู สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ยังแตกตางกัน
ในแตละบริบทของพื้นที่นอกจากนั้นก็ยังมีปจจัยความพรอมของครอบครัว ชุมชน ที่ใหความสําคัญ
การศึกษาของบุตรหลานและเขามาใหการสนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาก็แตกตางกันอยางมาก
โดยเฉพาะปจจัยดานครู ที่เปนหัวใจของการพัฒนาผูเรียนจะแตกตางกันทั้งดานความเพียงพอ
กับการพัฒนาเด็กและคุณภาพ ทําใหคุณภาพการศึกษาของผูเรียนแตละโรงเรียนจึงแตกตางกัน
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โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีอยูจํานวนทั้งสิ้น
67 แหง ตางมีบริบทและปจจัยดังกลาวแตกตางกันอยางมากเชนเดียวกัน โดยเฉพาะปญหาที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงการโยกยายของครู ผูบริหารสถานศึกษา ที่เกิดขึ้นทุกป หรือ บางโรงเรียน
จะไดครูบรรจุใหม ทดแทนครูที่มีประสบการณที่ขอยายหรือเกษียณอายุราชการอยูอยางตอเนื่อง
ทุ ก ป จึ ง ทํ า ให ก ารส ง เสริ ม พั ฒ นา เพื่ อ ให เ ด็ ก เกิ ด คุ ณ ภาพเต็ ม ตามศั ก ยภาพที่ แ ต ล ะคนมี อ ยู
หรือเปาหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด จึงเปนเรื่องยาก และมีความสลับซับซอน ทําให
คุณภาพของเด็กแตละโรงเรียนมีคุณภาพแตกตางกันออกไป ซึ่งจะเห็นไดจากผลที่เกิดจากการ
ประเมินคุณภาพผานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ในทุกปที่ผานมา

แตอยางไรก็ตามแมวาการจัดการศึกษาจะมีอุปสรรคอยูหลากหลายปจจัยตามที่กลาวมา
แตหากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะครูผูสอนที่มีความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนเปนอันดับตนๆ
หากมี ค วามรู ความสามารถ มี ทั ก ษะในการออกแบบการจั ด การเรี ย นรู มี เ ทคนิ ค การสอน
มีวิธีการที่สอดคลองกับการพัฒนาเด็กในดานตางๆ แลว การซอมเสริม เต็มเติมใหเด็กเกิดคุณภาพ
อย า งสู ง สุ ด ก็ มี ค วามเป น ไปได สู ง จากความสํ า คั ญ ของการออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอน
และการสงเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จึงไดคิดหาวิธีการที่จะทําใหเกิดรูปแบบ แนวทาง หรือวิธีการที่จะนําไปสงเสริม
พัฒนาผูเรียนไดสอดคลองกับทักษะ และศักยภาพของนักเรียนในสังกัดในแตบริบทที่ประสบอยู
โดยเฉพาะการทําให ครูมีแนวทางที่นําไปสูความสําเร็จ สามารถนําไปดําเนินการพัฒนาผูเรียน
ไดอ ยา งมี ประสิ ทธิ ภาพเปน รูป ธรรม จึ งไดจั ดโครงการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของโรงเรีย น
ในสังกัดขึ้น ดวยการที่กําหนดประเด็นคุณภาพไปที่คะแนน O-NET เปนหลัก ทั้งนี้ดวยผลการ
ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกฝายยอมรับวาเปนตัวชี้วัด
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คุณภาพการศึกษาไทยไดมากกวาวิธีการอื่น และมีผลชัดเจนเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดผลในการ
ปฏิบัติของครูและยกผลระดับทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จึงใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) หรือชุมชน
การเรี ย นรู โ ดยมื อ อาชีพ เป น หลั ก ด ว ยการนํ าครู ที่ มี ป ระสบการณ แ ต ละกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ของโรงเรียนที่มีผลคะแนนดาน O-NET ในทุกบริบท มารวมกันถอดบทเรียนการเรียนรูที่เปนเลิศ
ในครั้งนี้
ขั้นตอนดําเนินการ
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมศึกษานิเทศก เพื่อรวมศึกษานโยบายและเปาหมายโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2560 ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา (O –NET) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดแนวทาง /รูปแบบ /วิธีการ สงเสริม และ
พัฒนาที่จะทําใหครูในสังกัดนําไปสงเสริม พัฒนา ผูเรียนใหมีคุณภาพการศึกษา (O-NET) สูงขึ้น
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
3. แต ง ตั้ ง คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ในแต ล ะด า น
เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการใหเกิดผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
4. วิเคราะหขอมูล
4.1 วิ เ คราะห ข อ มู ล ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET)
ป ก ารศึ ก ษา 2559 ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 แต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู
ของโรงเรียนในสังกัดจํานวน 67 โรงเรียน แลวนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในชวง 3 ป
ตั้งแตปการศึกษา 2557 - 2559 เพื่อคนหาโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้ น โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุ มที่มีผลคะแนน O-NET อยูใ นระดับ ดี
ขึ้นไป (ผลคะแนนสูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1) และกลุมที่มีผลคะแนน
O-NET อยูในระดับพัฒนาสูงขึ้น
4.2 วิเคราะหครูผูสอนของโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ที่อยูในกลุมดี และ กลุมพัฒนา ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ประกอบดวย กลุมสาระ
การเรียนรู ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร เพื่อนําครูที่มีประสบการณในการพัฒนามารวมถอดบทเรียน
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ใหไดวิธีการ รูปแบบหรือแนวทางการแกปญหา การสงเสริม และพัฒนา ที่ไดดําเนินการในชวง
ที่ผานมาจนถึงปจจุบันของแตละโรงเรียน
4.3 คั ด เลื อ กครู จ ากโรงเรี ย น ที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน ที่อยูในกลุมดี 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
กลุ ม พั ฒ นา ได แ ก โรงเรี ย นชิ โ นรสวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นมั ธ ยมวั ด สิ ง ห โรงเรี ย น
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
กลุ ม พั ฒ นา ได แ ก โรงเรี ย นวั ด สระเกศ โรงเรี ย นวั ด ราชบพิ ธ โรงเรี ย น
สายปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ และโรงเรียนวัดราชโอรส
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมดี ไดแก โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
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กลุมพัฒนา ไดแก โรงเรียนวัดนอยนพคุณ โรงเรียนวัดบวรมงคล โรงเรียน
พิทยาลงกรณพิทยาคม และโรงเรียนฤทธิณรงครอน
5. แจ ง โรงเรี ย น เพื่ อ คั ด เลื อ กครู ที่ มี ป ระสบการณ ด า นการจั ด การเรี ย นรู ที่ มี
ประสิทธิภาพในกลุมสาระการเรียนรูที่โรงเรียนไดรับการคัดเลือก เขารวมถอดบทเรียน ตามวัน
เวลา ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กําหนด
ขั้นดําเนินการ
ในการดําเนินการถอดบทเรียนความสําเร็จ เพื่อเปนตนแบบ การสงเสริม พัฒนา
ในการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ใหสูงขึ้น นั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ไดดําเนินการ
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สรางความรู ความเขาใจ ในการถอดบทเรียน
สถานศึกษาคัดเลือกครูที่เปนตัวแทน 5 กลุมสาระการเรียนรู ที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) อยู ใ นกลุ ม ดี และกลุ ม พั ฒ นา ได เ กิ ด ความรู
ความเขาใจ ในวิธีการถอดบทเรียน เพื่อนําไปดําเนินการในระดับโรงเรียนต อไป โดยดําเนินการ
ดังนี้
1.1 นํ า เสนอวิ ธี ก ารถอดบทเรี ย นโดยวิ ท ยากรผ า นกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) และ KM ( Knowledge Management) เพื่อใหได
รูปแบบ วิธีการ ในการดําเนินการของครูและสถานศึกษาที่ปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม
อาทิ
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1.2 แบงกลุมถอดบทเรียน ใหไดวิธีการ / รูปแบบ/แนวทาง ที่สงผลตอความสําเร็จ
การจัดกลุมดําเนินการถอดบทเรียน เพื่อใหไดบทเรียน วิธีการ / รูปแบบ /
แนวทาง ที่สงผลตอความสําเร็จ นั้น ไดดําเนินการโดยใช กระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) และ KM (Knowledge Management) เริ่มตนดวยการกําหนดใหครู
ที่เปนตัวแทนของโรงเรียนที่อยูในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับการคัดเลือก ซึ่งแตละกลุมสาระการ
เรียนรูจ ะแบงออกเปน 2 กลุม ตามผลคะแนน O-NET ไดแก กลุมดี และกลุมพัฒนา
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1.3 การดําเนินการถอดบทเรียน
โดยใหแ ตล ะกลุ มไดใ ชก ระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) วิเ คราะห สั งเคราะห ข อมู ล บริ บทของโรงเรีย นในแต ละกลุ มสาระการเรีย นรู
รวมถึงแนวทางการพัฒนา อาทิ
1.3.1 ภูมิหลัง หรือ ความเปนมาและปญหา ซึ่งเปนบริบทของแตละโรงเรียน
ที่สงผลตอคะแนน O-NET อาทิ
1) บริบทของทั่วไป ประกอบดวย สภาพแวดลอมของชุมชน ฐานะความ
เปนอยู การประกอบอาชีพของผูปกครอง ปญหาของชุมชน ฯลฯ
2) ดานผูเรียน อาทิ ดานวินัย ความรับผิดชอบ ศักยภาพ ทักษะการเรียนรู
รวมถึงปญหาผูเรียนที่ไม ใหความสําคัญกับการสอบ O-NET ไมเคยชินกับรูปแบบของขอสอบ
O-NET เปนตน
3) ดานครู อาทิ ความรู ความเขาใจ รวมถึงทักษะดานการจัดการเรียนรู
การวางแผนในการจัดการเรียนรู การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล การใชหลักสูตรสถานศึกษา
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด การผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การวิจัย ที่ทันสมัยที่จะทําใหเด็ก
สนใจ และพัฒนาไปสูเปาหมาย
4) วิธกี ารวัดและประเมินผล อาทิ
- ครูขาดความรู ความเขาใจ ในการวัดประเมินผล โดยเฉพาะการวัด
และประเมินผลดานการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา
- รูปแบบ วิธีการ ขอสอบวัดและประเมินผลของโรงเรียนไมสอดคลอง
กับขอสอบของ O-NET
- ข อสอบและผู เ รี ยนเปน คนละกลุม มีก ารเปลี่ย นแปลงไปในแต ล ะ
ปการศึกษา ทําใหไมสามารถนํามาเปรียบเทียบคะแนน O-NET ได
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1.3.2 วิธีการสงเสริมพัฒนา ที่สงผลใหผูเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น อาทิ
1) วิธีการแกปญหาการเรียน
2) พัฒนาครู
3) ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
4) วิเคราะหผูเรียน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรูและ ตัวชี้วัด
5) การสรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม วิจัย
6) วิธีการวัดประเมินผล
1.3.3 การนํ า เสนอของครู แ ต ล ะคนผ า นกระบวนการ KM
(Knowledge
Management) “เรื่องเลาเราพลัง” เพื่อใหเห็นภาพแนวทางการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ
เปนรูปธรรมในดานตางๆ อาทิ
1) วิธีการ รูปแบบ หรือมีเทคนิค การจัดการเรียนรู ทีน่ ําไปสูความสําเร็จ
2) การสราง พัฒนา สื่อ นวัตกรรม วิจัย ที่สงผลตอคะแนน O-NET
3) การบริ ห ารจั ด การในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาผู เ รี ย น
ผานกิจกรรม โครงการที่โรงเรียนจัด ทําใหคะแนน O-NET สูงขึ้น
4) ความรวมมือจากเครือขาย โรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน
1.3.4 การนําเสนอความสําเร็จ / ผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
ที่ไดรับการคัดเลือก เขารวมถอดบทเรียน อาทิ
1) ผลการสอบ O-NET เปรียบเทียบกับโรงเรียนของตนเอง เปรียบเทียบกับ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเปรียบเทียบกับระดับประเทศ
2) ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนดานอื่นๆ
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1.4 ผลการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 ความรู ความเขาใจ ในการถอดบทเรียน
1.4.1 ครูมีความรู ความเขาใจ วิธีการ กระบวนการในการถอดบทเรียน เพื่อที่จะได
รับทราบวิธีการและนําไปปรับประยุกตใชในการถอดบทเรียนระดับสถานศึกษา
1.4.2 ครูที่เขารวมถอดบทเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู สามารถถอดบทเรียน
ที่ทําใหเห็นแนวทาง วิธีการ ในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียน ที่สงผลใหคะแนน O-NET สูงขึ้น
ทําใหครูกลุมสาระการเรียนรูที่รวมถอดบทเรียน เขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
1.4.3 ครู แ ต ล ะคนและแต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ได ผ ลงานการถอดบทเรี ย น
ในการนํ า เสนอเบื้ อ งต น สามารถที่ จ ะนํ า ไปเป น ต น แบบให ค รู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู ร ว มกั น
ถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน เพื่อนําเสนอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สรุปนําเสนอเปนภาพรวม ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตอไป

ขั้นตอนที่ 2 การถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน
ในการถอดบทเรี ย นในระดั บ โรงเรี ย น ครู ที่ เ ป น ตั ว แทนมาร ว มถอดบทเรี ย น
ในขั้นตอนที่ 1 จะเปนผูนําในการดําเนินการใหกับครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูที่โรงเรียนไดรับ
การคัดเลือกทั้งหมด ไดรวมกันถอดบทเรียน ตามแนวทาง วิธีการ ที่ไดดําเนินการไปในขั้นตอน
ที่ 1 เพื่ อ ให ไ ด ผ ลการถอดบทเรี ย นซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ค รู แ ละโรงเรี ย นได ดํ า เนิ น การเป น ผลสํ า เร็ จ
อยางแทจริงโดยใชกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) ทั้งดานภูมิหลัง
อุปสรรค ปญหา ความเปนมา วิธีการ รูปแบบ หรือแนวทางการแกปญหา วิธีการสงเสริมพัฒนา
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จนสามารถพัฒนาผูเรียน ทําใหผลคะแนน O-NET สูงขึ้น และสามารถนําเสนอเปน “เรื่องเลา
เราพลัง” ใหครูและโรงเรียนอื่นๆ สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม
ผลการถอดบทเรียนในระดับโรงเรียน ของแตละกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับการ
คัดเลือกไปนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จะนํามาดําเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ จัดเปนเอกสารอางอิงในภาคผนวก หนังสือ “ แนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึ ก ษา ( O-NET)“ ที่ เ กิด จากการถอดบทเรีย นครั้ ง นี้แ ละจะนํ า มาใช ใ นการถอดบทเรี ย น
ในขั้นตอนที่ 3 ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้งที่ 2 ตอไป
ขั้น ตอนที่ 3 ถอดบทเรีย น เพื่อ ใหไ ด วิธี การ รู ป แบบ แนวทาง การยกระดั บ
คุณภาพการศึกษา เปนภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การดํา เนิ นการในขั้น ตอนที่ 3 สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 1
ไดเชิญครูที่เปนตัวแทนของโรงเรียนในกลุมสาระการเรียนรูที่ไดรับการคัดเลือก ที่รวมดําเนินการ
ถอดบทเรีย นตั้ ง แตขั้ น ตอนที่ 1 และ 2 มาร วมกั น ถอดบทเรี ย นอีก ครั้ ง หนึ่ง ซึ่ ง ข อมู ล ที่ นํ า มา
ดําเนินการในครั้งนี้จะนํามาถอดบทเรียนใหไดวิธีการ รูปแบบ แนวทาง ในภาพรวม เพื่อเปน
ตนแบบใหกับโรงเรียนอื่นๆ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ ตอไป โดยใชหัวขอวา “PLC
ถอดบทเรียน การจัดการเรียนรูที่เปนเลิศ” ดําเนินการ ดังนี้

ครูแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้งกลุมคะแนน O-NET ดี และกลุมพัฒนา จะศึกษาวิธีการสงเสริม
พัฒนา จากการถอดบทเรียนของแตละโรงเรียนภายในกลุมทุกโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบวามีความ
เหมือนและแตกตางกันอยางไร แลวนําขอมูลมาสังเคราะห ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
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ในขั้นตอนสังเคราะหเพื่อกําหนดเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นั้น ครูแตละกลุมจะดําเนินการ
เชนเดียวกับขั้นตอนที่ 1 ที่ใชกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และ
KM (Knowledge Management) จนสามารถสรุปไดวิธีการ หรือแนวทาง เปนภาพรวมเดียวกัน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ทั้งกลุมโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET อยูในระดับดีขึ้นไป และกลุม
พัฒนาสูงขึ้น โดยใหครูเลือกวิธีการที่สอดคลองกับขอมูล ดังนี้
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วิ ธี ก ารในขั้ น ตอนดั ง กล า ว จะเป น การรวมกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ นกลุ ม ดี แ ละ
กลุมพัฒนา ใหเหลือเพียงกลุมสาระการเรียนรูละ 1 กลุม แลวดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ทั้งนี้ เพื่อใหโรงเรียนที่อยูในกลุมพัฒนาสูงขึ้น ไดทราบวิธีการ หรือแนวทางในการสงเสริม พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหอยูในกลุมดีขึ้นไป รวมถึง
การวิพ ากษ เสริม เติ มเต็ ม ในวิ ธีก ารพัฒ นาทั้ง 2 กลุ ม ให ไ ดแ นวทาง วิ ธี ก ารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้น แล วสรุปเปนแนวทางหรือวิธีการพัฒนา ในกลุมสาระการเรียนรู นั้นๆ ในภาพรวม
ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
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เมื่อทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงวิธีการ รูปแบบ หรือแนวทาง
ส ง เสริ ม พั ฒ นา ในแต ล ะกลุ ม ของการพั ฒ นาแล ว แต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ได ส รุ ป วิ ธี ก าร
สงเสริม พัฒนา ที่ไดสังเคราะหจากผลการดําเนินการทุกโรงเรียน ใหเปนแนวทางการดําเนินการ
ในภาพรวมของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เพื่ อ ให โ รงเรี ย นในสั ง กั ด
และโรงเรียนอื่นๆ ไดนําวิธีการไปปรับประยุกตใชได
ผลจากการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น คณะศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ไดนํามาศึกษา วิเคราะห ตามผลการดําเนินการของโรงเรียนแลว พบวา ขอมูล
ที่ครูทุกกลุมสาระการเรียนรูไดถอดบทเรียนนั้น ขอมูลการนําเสนอยังมีบางสวนที่ตองเติมเต็ม
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โดยเฉพาะหลักวิชาการ ที่จะนําไปปรับประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเชี่ยวชาญแตละสาขาเฉพาะ มารวมวิเคราะหและพัฒนาวิธีการใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การสังเคราะหเพื่อพัฒนารูปแบบการสงเสริมพัฒนาใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ในขั้ น ตอนดั ง กล า วนี้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ และเชี่ยวชาญ แตละสาขาเฉพาะ ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ภาษาต า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร รวมกับศึกษานิเทศก กลุมสาระการเรียนรูดังกลาว
สังเคราะห เพื่อใหไดแนวทาง วิธีการ ที่มีความชัดเจน สมบูรณ นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
โดยดําเนินการ ดังนี้
1) คณะผูเชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก ศึกษาวิเคราะหขอมูลแนวทางการดําเนินการ
สงเสริมพัฒนา คุณภาพการศึกษา ที่แตละโรงเรียนไดรับการคัดเลือกรวมกันถอดบทเรียน สําหรับ
เปนแนวทางของโรงเรียน ซึ่งนําเสนอในภาคผนวก
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2) แบงกลุมผูเชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก ตามกลุมสาระการเรียนรู เพื่อรวมกัน
สังเคราะห สรุปเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา ในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยใชกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) เพื่อใหไดแนวทางตามที่โรงเรียนในสังกัด
ดําเนินการอยูจริงและเกิดผลสําเร็จเปนรูปธรรม

3) การวิพากษเพื่อเสริมเติมเต็มในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยให แ ต ล ะกลุ ม
สาระการเรียนรูไดนําเสนอ รูปแบบ แนวทาง วิธีการ ที่ไดจากการสังเคราะหขอมูลทั้งหมดจนสรุป
ไดเปนแนวทางการดําเนินการในภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ใน 5 กลุ ม สาระการเรี ย นรู ได แ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วั ฒ นธรรม ภาษาต า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) คณิ ต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ ให
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ผูทรงคุณวุฒิและศึกษานิเทศกทั้งหมด ไดรวมวิพากษ เสนอแนะ เพื่อเสริมเติมเต็มให ไดแนวทาง
วิธีการ ในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรูมีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4) แนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 หลังจากการนําเสนอและมีการสังเคราะหรวมกันทุกกลุมสาระการ
เรียนรูแลว ผูทรงคุณวุ ฒิและศึกษานิเทศกที่รับ ผิดชอบแตล ะกลุม สาระการเรียนรู จะร วมกั น
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ไดรับมา และสรุปเปนแนวทางการสงเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในแตละกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้

ภาคผนวก ก
การดําเนินงานของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ในการสังเคราะหงาน
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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โรงเรียนศึกษานารี
ภูมิหลัง
โรงเรียนศึกษานารีเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอัตราการแขงขันสูง ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2444 เปนโรงเรียนสตรีลวนที่มีชื่อเสียง
ในยานฝงธนบุรี ปจจุบันเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย รวม 72 หองเรียน
รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนในเขตบริการ 5 แขวง ของเขตธนบุรี ไดแก แขวง
วัดกัลยาณ แขวงคลองสาน แขวงคลองตนไทร แขวงสมเด็จเจาพระยาและแขวงหิรัญรูจี ซึ่งตั้งอยู
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และนักเรียนนอกเขตพื้นที่การศึกษา
การจั ด หลั ก สู ต ร โรงเรี ย นจั ด หลั ก สู ต รตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และเริ่มใชหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลในปการศึกษา 2553 มีการจัด
หลักสูตรหองเรียนพิเศษ 3 โครงการคือ โครงการเสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศทางวิชาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (AP Program)
โครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP – English Program) และโครงการ
เสริมสรางศักยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษแบบเขมขน (ISME Program)
การจั ด หลั ก สูต รในระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย จะเน น ส ง เสริม ศั ก ยภาพในการศึ ก ษาต อ
ระดับสูง โดยจัดแผนการเรียน จํานวน 4 แผนการเรียน ดังนี้ 1. แผนการเรียนเนนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร 2. แผนการเรียนเนนภาษาและคณิตศาสตร 3. แผนการเรียนเนนภาษา (ภาษา
ฝรั่งเศส ญี่ปุน จีน เกาหลี รัสเซีย) และ 4. แผนการเรียนธุรกิจ-ศิลป นอกจากนั้นโรงเรียนมีการ
การบริการดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี สาธารณสุข สาธารณูปโภค สวัสดิการ เพื่อใหนักเรียน
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูมีความสะดวกสบาย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และมีความ
ปลอดภัย
นักเรียนและผูปกครองสวนมากมีความคาดหวังในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการคอนขางสูง
รวมไปถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET จึงทําใหโรงเรียนและครูตอง
พัฒนาและจัดกิจกรรม โครงการตางๆ เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดวย
วิธีการสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนศึกษานารี ตระหนักและใหความสําคัญกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนศึกษานารี จึงไดมอบหมาย ใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรูดําเนินการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่สงผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET แตละปการศึกษาของโรงเรียนศึกษานารี
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กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย โรงเรียนศึกษานารีจึงไดทําการวิเคราะหผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในแตละป
การศึกษา แยกตามมาตรฐานการเรียนรู แยกตามสาระการเรียนรู เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับ
โรงเรียน ระดับขนาดโรงเรียน ระดับโรงเรียนในเมือง ระดั บจังหวัด ระดับเขตพื้ นที่การศึกษา
ระดับสังกัด ระดับภาคและระดับประเทศ จากนั้นไดมีการประชุมกลุมสาระการเรียนรูเพื่อกําหนด
วิธีการในการสงเสริมและพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ซึ่งจากการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเบื้องตน และกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ
ประชุมนั้น ไดนําเสนอและอภิปรายในที่ประชุมวิชาการ จึงมีการกําหนดแนวทางในการสงเสริม
และพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยแบงเปน 3 ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาครูและดานการ
พัฒนานักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดานการบริหารจัดการ
1) ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
จัด การเรี ย นการสอนของครู อย า งต อเนื่ อ งและใกลชิ ด ส งเสริ ม และสนั บสนุ น ใหค รู ผู ส อน
ไดทําหนาที่สอนอยางเต็มที่ และสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน ดานนโยบาย
การสงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET ในทุกปการศึกษา
2) โรงเรียนไดดําเนินงานตามขั้นตอนการบริหารแบบ P D C A (Plan Do Check
Action) อยางครบถวน เริ่มจากการสํารวจความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสํ า รวจสภาพแวดล อ มภายในและภายนอก การประชุ ม วางแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป
การปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป การกํ า กั บ ติ ด ตาม การตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพภายใน การใชมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปนเลิศของโรงเรียน มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศของครู การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบรายงานประจําป
3) โรงเรี ย นได รั บ รายงานผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน O-NET
ในแตละปการศึกษา ทางกลุมบริหารวิชาการจะดําเนินการประชุม ใหขอมูลสารสนเทศและ
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ตอผูบริหาร กรรมการ
สถานศึ ก ษา หั ว หน า กลุ ม สาระการเรี ย นรู และแจ ง ครู ใ นการประชุ ม ครู ถึ ง ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยมุงเนนการขับเคลื่อนและพัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน เพื่อใหทราบผล
การศึกษาของป การศึกษาที่ผานมาในภาพรวมและรายกลุมสาระการเรียนรู เทียบกับเกณฑ
ของระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน และใหแตละกลุมสาระไปทําการ
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วิเคราะห ลั กษณะของขอ สอบ แนวโน ม จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒ นาของนักเรี ยนและทิศทาง
ของการออกขอสอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู
4) มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินการของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
ตรวจสอบความกาวหนาเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนระยะๆ ในการประชุมของกลุม
บริหารวิชาการ
5) มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทํา เปนนโยบายหลักของโรงเรียน
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรูในการปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู เชน การพัฒนาการสอน
การออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หรือการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ดวยวิธีก ารต างๆ เพื่ อให นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้ น โดยมี การคัดเลือกนักเรีย น
ที่มีศักยภาพที่ดีและกลุมที่ออน และพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน รวมถึงการสอนปรั บพื้นฐาน
ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เริ่มเขาศึกษา และ
โครงการเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร เปนตน
6) มีนโยบายใหเชิญวิทยากรภายนอกหรือในครูในโรงเรียน ใหความรูและทบทวนเนื้อหา
ความรูในแตละวิชาที่จะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสอบใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยดําเนินการในชวงภาคเรียนที่ 2
เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยจัดในเวลาเรียนเพราะถือวาเปนการเรียนหนังสือตามปกติ โดยการ
จัดการทบทวนความรูนั้นแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและ
กลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ปานกลาง เพื่อใหมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ที่สูงขึ้น
7) มีแผนปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวางแผนระยะยาว
3 ป ดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง เกี่ ย วกั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นทุ ก กลุ ม สาระ
การเรียนรู
8) เป ด โอกาสให เ ครื อ ข า ยผู ป กครองมี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให มี ผ ล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น
ดานการพัฒนาครู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1) หัวหนากลุมสารการเรียนรู จัดประชุมครูกลุมสาระฯ แจงผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ทางสํานักทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดรายงานผลการทดสอบคาสถิติระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับขนาดโรงเรียน ระดับภาค ระดับประเทศ เพื่อให
ครูในกลุมสาระฯ รวมกันวิเคราะหผลและนําไปใชสงเสริมและพัฒนาการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอไป
2) ครูทุกคนในกลุมสาระการเรี ยนรูภาษาไทย จะมีสวนรวมในการวิเคราะหขอสอบ
O-NET ตามรายมาตรฐานการเรียนรู เพื่อวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรูอยางครอบคลุม
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ลักษณะของขอสอบ แนวโนมและทิศทางของการออกขอสอบของกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย
ในแตละระดับชั้น
3) การจัดการเรียนการสอนนั้นกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มุงเนนการขับเคลื่อนและ
พั ฒ นาไปพร อ มกั น ระหว า งครู แ ละนั ก เรี ย น มี ก ารสร า งความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การสอบ O-NET
ทั้งรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ ควบคูไปกับการพัฒนาครูตามเนื้อหารายวิชาของกลุมสาระ
การเรียนรู ดังนี้
- ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับ
แบบทดสอบ O-NET
- ครูฝกใหนักเรียนทํา ขอสอบเกาของปที่ผานมา ขอสอบระวางภาค และขอสอบปลายภาค
- ครูใหการดูแล เอาใจใสในการเรียนของนักเรียน อยางใกลชิด ทบทวนเนื้อหาความรู
ที่เรียนมาตลอดทั้งปการศึกษาและใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะหลังจากจบ บทเรียนนั้นๆ
4) ในดานการจัดการเรียนการสอนนั้นครูกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย ไดนําตัวอยาง
ขอสอบ O-NET มาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรู เชน สอดแทรกในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นํามาใชเปนตัวอยางคําถาม การใชเปนแบบฝกหัด การใชเปนเนื้อหาประกอบ
5) มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนอยูเสมอ โดยมีการสงเสริมใหครู
เขาอบรมและพัฒนาจากหนวยงานภายนอก
6) มีการจัดบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น
7) มีการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของครูผูสอนทุกคน ทุกภาคเรียน
8) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานทุกปการศึกษา
9) มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหขอสอบทุกภาคเรียน
10) กิ จ กรรมต า งๆ ที่ ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย จั ด ให กั บ นั ก เรี ย น จะมุ ง เน น
เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให มี ค วามรู ด า นวิ ช าการ เพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
พัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาทักษะ
เฉพาะดานของภาษาไทยดวย
ดานการพัฒนานักเรียน
1) กระตุน ให นัก เรี ยนเห็ นความสํา คัญ ของการสอบ ซึ่ง เริ่ม จากการสร างความผูก พั น
ระหวางนักเรียนกับโรงเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน และรวมเปน
สวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนตอไป
2) สรางความตระหนักโดยชี้ใหเห็นความสําคัญของการสอบและสรางแรงจูงใจในการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน O-NET โดยครู จ ะย้ํ า ให นั ก เรี ย นรู สึ ก ถึ ง ความ
ภาคภูมิใจในผลสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่เปนอันดับตนๆ ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยชี้แจงใหนักเรียนวาคะแนน O-NET เปนคะแนนที่เปน
ผลมาจากการจัดการศึกษา เปนอีกหนึ่งชองทางที่นักเรียนจะสามารถนําชื่อเสียงมาสูโ รงเรียนได
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3) ยกยอง ชื่นชม นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
O-NET อยูในระดับสูง
4) ชื่นชม และใหกําลังใจนักเรียนในปการศึกษาปจจุบันเมื่อนักเรียนมีความพยายาม
มีวินัย และตั้งใจเรียน ใสใจในการเรียน หรือการฝกทําแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน O-NET
ผลจากการพัฒนา พบวา
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วิ ช าภาษาไทย มี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ ดี สู ง กว า ระดั บ ประเทศในทุ ก ป ก ารศึ ก ษา และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับตนเอง พบวามีคาเฉลี่ยสูงขึ้น 3 ปตอเนื่อง
2) เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 อยู ใ นระดั บ ดี นั้ น ส ง ผลให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต อ โรงเรี ย น การบริ ห าร การจั ด การเรี ย น
การสอน นําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน และทําใหนักเรียนมีความภูมิใจในตนเองมากขึ้นดวย

........................................................................................
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โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
๑. ภูมิหลัง
๑. บริบทของโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ดาน O-NET
๑.๑ บริบททั่วไป
สภาพแวดลอมของชุมชนรอบโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียนเปนชุมชน
เมื อ ง ประชากรค อ นข า งหนาแน น เพราะมี ศู น ย ก ารค า โรงพยาบาลและสถานที่ ร าชการ
อยูใกลเคียง ผูปกครองมีหลากหลายอาชีพ สวนใหญมีอาชีพรับจาง ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
๑.๒ ดานผูเรียน
นักเรียนอานออกเขียนได นักเรียนจะอานคลองเขียนคลองประมาณรอยละ ๙๐
นักเรียนสวนใหญจะมีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัย
๑.๓ ดานครู
ครูผูสอนมีความรูความเขาใจและมีทักษะดานการจัดการเรียนรู มีการดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูกอนทําการสอนจริงครบทุกคน
๑.๔ ดานการวัดผลประเมินผล
ครูทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องการวัดและประเมินผลและนําผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังการสอบทุกครั้งมาวิเคราะหเพื่อนําปญหาที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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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เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET)
ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
สราง

๑. ความตระหนัก

เสริม

๒. ความรู

นําสู

๓. การปฏิบัติ

พัฒนา

๔. การนิเทศ ติดตาม

สะทอน

๕. สรุปรายงานผล

ขั้นสรางความตระหนัก
ประชุมครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และปที่ ๖ เพื่อชวยกันวิเคราะหผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) โดยวิเคราะหผลคะแนนของผูเรียน
เปนรายบุคคล ดําเนินการจัดทําขอมูลเปนรายหองเรียนวาในแตละหองผลคะแนนสูงสุด ต่ําสุด
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เปนอยางไร ใครเปนผูสอน สภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอนเปนอยางไร สอบผานเกณฑ
รอยละ ๕๐ กี่คน
การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับหองเรียน
วิชาภาษาไทย
หอง
จํานวน
จํานวน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
นักเรียนที่ นักเรียนที่ สูงสุดที่ได ต่ําสุดที่ได เฉลี่ยที่ได
สอบ
สอบผาน
๓/๑
๔๔
๑๙
๗๑.๐๐
๓๓.๐๐
๔๙.๑๘
๓/๒
๔๘
๑๘
๖๘.๐๐
๒๒.๐๐
๔๖.๓๓
๓/๓
๔๘
๒๘
๖๗.๐๐
๒๓.๐๐
๕๐.๓๕
๓/๔
๔๘
๒๘
๖๘.๐๐
๒๘.๐๐
๕๑.๐๒
๓/๕
๔๗
๒๐
๗๒.๐๐
๒๔.๐๐
๔๗.๖๓
๓/๖
๔๗
๒๓
๖๗.๐๐
๒๔.๐๐
๔๗.๘๒
๓/๗
๕๑
๓๖
๗๖.๐๐
๒๓.๐๐
๕๒.๓๓
๓/๘
๕๐
๔๔
๗๗.๐๐
๔๔.๐๐
๖๐.๘๐
๓/๙
๔๘
๔๐
๗๕.๐๐
๔๐.๐๐
๕๘.๒๐
๓/๑๐
๔๗
๔๗
๘๒.๐๐
๕๐.๐๐
๖๔.๖๘
๓/๑๑
๔๐
๓๖
๗๕.๐๐
๔๒.๐๐
๖๑.๒๗
๓/๑๒
๓๕
๒๕
๗๙.๐๐
๒๓.๐๐
๕๗.๐๗

หมายเหตุ
อ.จินตนา
อ.ฉันทนา
อ.จินตนา
อ.ฉันทนา
อ.จินตนา
อ.ฉันทนา
อ.จินตนา
อ.ฉันทนา
อ.จินตนา
อ.ฉันทนา
อ.จินตนา
อ.ฉันทนา

การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ตามมาตรฐานการเรียนรู ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๓
มาตรฐานการ คะแนน
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ
เรียนรู
เต็ม
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 ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความและเขียนเรื่องราว
ในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
มาตรฐาน ท๓.๑ สามารถเลือกฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิดและ
ความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวิจารณญาณและสรางสรรค
มาตรฐาน ท๔.๑ เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญญาและรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ
มาตรฐาน ท๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็น
คุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง
สรุปผลการสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๑. คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานสูงกวาระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ
๒. มาตรฐานที่ควรพัฒนาใหมีคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นเรงดวนคือ
๒.๑ มาตรฐาน ท๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยอความ
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควา
๒.๒ มาตรฐาน ท๕.๑ เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง)
๓. ไมมีมาตรฐานการเรียนรูใดที่ต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับหองเรียน
วิชาภาษาไทย
หอง
จํานวน
จํานวน
คะแนน
คะแนน
คะแนน หมายเหตุ
นักเรียนที่สอบ นักเรียนที่ สูงสุดที่ได ต่ําสุดที่ได เฉลี่ยที่ได
สอบผาน
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
การวิเคราะหผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ตามสาระการเรียนรู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
สาระ
คะแนน
โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ประเทศ
เต็ม
การอาน
๑๐๐
๖๘.๘๙
๗๑.๐๙
๖๕.๒๙
๖๔.๒๖
การเขียน
๑๐๐
๕๖.๘๑
๖๐.๕๓
๕๔.๗๐
๕๓.๘๗
การฟง การดูและ
๑๐๐
๖๗.๑๖
๗๒.๒๕
๖๔.๙๓
๖๔.๕๔
การพูด
หลักการใช
๑๐๐
๓๗.๓๖
๔๐.๕๔
๓๕.๖๔
๓๕.๒๔
ภาษาไทย
วรรณคดีและ
๑๐๐
๔๗.๙๙
๕๔.๐๗
๔๗.๙๘
๔๗.๐๓
วรรณกรรม

55

สรุปผลการสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๑. คะแนนเฉลี่ยในทุกสาระการเรียนรูสูงกวาระดับสังกัด และระดับประเทศ
๒. สาระที่ควรพัฒนาใหมีคาเฉลี่ยที่สูงขึ้นเรงดวนคือ หลักการใชภาษาไทย
ขั้นเสริมความรู
๑. เมื่อวิเคราะหผลการทดสอบระดับชาติเรียบรอยแลว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ไดจัดทําคลังขอสอบโดยรวบรวมขอสอบของการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในทุกป
การศึกษา โดยแยกเปนหัวขอ เชน เรื่อง สระ พยัญชนะ วรรณยุกต คํามูล คําประสม
คําซ้ํา คําซอน ระดับภาษา คําราชาศัพท ฯลฯ เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
โดยครูผูสอนจะใชขอสอบที่เตรียมไวทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง
๒. ครูผูสอนทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยทดลองทําขอสอบจากคลังขอสอบ
พรอมอธิบายที่มาที่ไปของคําตอบใหกับครูที่สอนในกลุมไดรับฟงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน
นําสูการปฏิบัติ
๑. ดําเนินการสอนโดยใชกระบวนการสอนแบบกลุม ฝกใหนักเรียนไดใชกระบวนการคิด
วิเคราะห และแลกเปลี่ยนเรียนรู และทดสอบโดยใชขอสอบ O-NET จากคลังขอสอบเพื่อฝกให
นักเรียน
๒. กอนสอบ O-NET จัดเปนสัปดาหแหงการสอนเสริม
พัฒนาการนิเทศ ติดตาม
ครูในกลุมสาระการเรียนรูมีการนิเทศเปนระบบ โดยครูทุกคนจะตองนิเทศการสอน
และรับการนิเทศการสอนทุกคน นําผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ยึดความเปนกัลยาณมิตร
สะทอน สรุปรายงานผล
๑. ครูทุกคนตองบันทึกหลังการสอน
๒. ประชุมกลุมสาระการเรียนรูปดภาคเรียน เพื่อนําปญหาที่พบในแตละภาคเรียน
มาพัฒนาและปรับปรุงรวมกัน
........................................................................................
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โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
ภูมิหลัง
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม เปนโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญพิเศษและโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ประเภทสหศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเลขที่ 443 ถนน
เลียบคลอง
ภาษีเจริญฝงใต แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โรงเรียน
มัธยมวัดหนองแขม ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2490
คุณลักษณะของโรงเรียน
อักษรยอ : น.ข. (NK)
ตราสัญลักษณ : เสมาธรรมจักร มีอักษรยอ นข อยูดานใน
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน : พระพุทธเขมามุนี จิรคหปตานีสิสสาจารยพหุชนวชิรปธานอุบัติ
(ประดิษฐานที่หอพระ) และ พระพุทธปฏิมเขมา มหาสิริมงคล
นิมิต (ประดิษฐานหนาประตูโรงเรียน)
สิ่งศักดิ์สิทธิท์ ี่เคารพนับถือประจําโรงเรียน : พระภูมิเจาที่ 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 ยิ้ม ไหว ทักทาย ใหเกียรติกัน
อัตลักษณประจําโรงเรียน : สุภาพชน คนดี ศรีหนองแขม
สภาพปญหาที่ทําใหคะแนน O-NET ไมเปนไปตามเปาหมาย
1.นักเรียนขาดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET
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2.ครูสอนและออกขอสอบไมตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
3.พฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียนยังไมดีพอ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีแนวปฏิบัติที่นําไปสูจุดมุงหมายใหผลการทดสอบ
O-NET สูงขึ้น ดังนี้
กลยุทธ
1. การตระหนักเห็นคุณคา
1.1 ครูสรางความตระหนักใหนักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณคาของการนําผล O-NET ไปใช
ในการวางแผนการเรียนและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
1.2 จัดกิจกรรมติวเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่สามารถกระตุนใหนักเรียนเกิดความพรอม และความตะ
หนักในการทําขอสอบโอเน็ต เห็นความสําคัญของการสอบ O-NET ทั้งตอตนเองและโรงเรียนมาก
ขึ้น นักเรียนมีความตั้งใจและเอาใจใสในการทําขอสอบมากขึ้น รูถึงบทบาท หนาที่ ความสําคัญ
ของตนเอง อันนําไปสูก ารปฏิบัติหนาที่ของตนเองใหเต็มตามศักยภาพ
2. พฤติกรรม/วิธีการเรียนการสอน
2.1 ครู
2.1.1 ครูทําแผนการสอนแบบอิงมาตรฐาน และกําหนดรายการนวัตกรรมที่จะนํามา
ทดลองในภาคเรียนถัดไปอยางนอย 1 รายการ ครูที่สอนระดับชั้นเดียวกัน รวมประชุม
แลวกําหนดกิจกรรมสําคัญ ๆ ในรอบภาคเรียนและในรอบปการศึกษา กําหนดใหชัดเจนวา ในแต
ละภาคเรียน มีกี่ชิ้นงานสําคัญ แตละชิ้นงาน เปนการบูรณาการระหวางวิชาใดบาง (อยูระหวาง
5-8 ชิ้น/ภาคเรียน) กําหนดวันและเวลาในการสงหรือนําเสนอชิ้นงานสําคัญ พรอมทั้งแจงรายการ
ชิน้ งานใหผูปกครองนักเรียนทราบดวย
2.1.2 จัดทําผังขอสอบในรายวิชาแบบอิงมาตรฐาน และออกขอสอบตามผัง
(อิงมาตรฐาน)
2.1.3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห โดยให
เรียนจากสิ่งแวดลอมรอบตัว 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
การสอนในรอบภาคเรียนที่ 2 และความพรอมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 เมื่อสิ้นสุด
เทอมตน จึงสัมมนาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และความพรอมในการสอนภาค
เรียนที่ 2 โดยสรุป สัมมนาอยางนอย ปละ 2 ครั้ง เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC
(Professional Learning Community)
2.2.2 การจัดทําฐานขอมูลผลงานทางวิชาการวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
รายกลุมสาระฯ
2.2.3 กําหนดเปาหมายคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับกลุมสาระการเรียนรู พรอมสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ความแตกตางระหวางโรงเรียน
2.3. กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนสอบ 6 เดือน
2.3.1 โรงเรียนจัดติวเขมเปนรายกลุมสาระการเรียนรู
2.3.2 การสอบ Pre O-NET
2.3.3 ใหนักเรียนแตละคนตั้งจุดมุงหมายวา ในการสอบครั้งนี้ จะพยายามทําคะแนน
ใหสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศกี่กลุมสาระฯ ในวิชา อะไรบาง
2.3.4 ใหนักเรียน ม.1 และ ม.2 มีโอกาสรับทราบเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
และเตรียมตัวแตเนิ่นๆ
2.4 นักเรียน
2.4.1 นักเรียนมีเจตคติและเห็นคุณคาของการนําผล O-NET ไปใชในการวาง
แผนการเรียนและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2.4.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1 ไดรับการแกปญหาการอานไมคลองเขียนไมคลอง
2.4.3 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข มีการทบทวนกอนเรียน ตั้งใจระหวางเรียน
และทบทวนหลังเรียน
ภาพแหงความสําเร็จ

เปรียบเทียบผลการประเมิน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557-2559
2557
2558

ประเทศ สังกัด จังหวัด
35.20 35.39 37.75

โรงเรียน รร.-จว. ประเทศ
38.77 1.02 42.64

สังกัด จังหวัด
42.89 45.24

2559

โรงเรียน รร.-จว. ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน รร.-จว.
44.92
0.32
46.36 46.81 50.65 51.03 0.38

................................................................................
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โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ภูมิหลังดานผูเรียน
เนื่ อ งด ว ยโรงเรี ย นวั ด นวลนรดิ ศ เป น โรงเรี ย นขนาดใหญ พิ เ ศษ จั ด อยู ใ นประเภท
โรงเรียนที่มีการแขงขันสูงในเขตฝงธนบุรี เพราะเปนโรงเรียนที่มีประวัติความเปนมายาวนาน
กวา ๑๒๗ ป ในสมัยกอนอาจเปรียบไดวาเปนโรงเรียนสวนกุหลาบฝงธนบุรีเพราะเปนโรงเรียนชาย
ลวน และมีนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานมากมายลวนเปนที่ยอมรับขององคกร
นั้น ตามอั ตลั ก ษณ ข องโรงเรี ย นที่ วา “ผู นํ า ทํ าความดี ” จึง เป น ที่ ป ระจั ก ษ ทั้ ง ภาครั ฐ บาลและ
ภาคเอกชน สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนวัดนวลนรดิศมาอยางยาวนาน เชน ในอดีต มีนักเรียน
ที่สามารถสอบเขาโรงเรียนเตรียมทหารไดปละหลายคน รวมมีศิษยเกาที่เปนผูนําทางทหารและ
ตํารวจที่มียศระดับพลเอกหลายทาน และบุคคลเหลานี้ไดกลับมาชวยสงเสริมกิจกรรมงานตาง ๆ
ของโรงเรี ยนดว ยดีเสมอมา และปจจุ บันบุค ลที่มีค นรูจัก กันทั่ว ประเทศไทยและตางประเทศ
คือ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ ของประเทศไทย และยังมีศิษยเกา
ที่เปนผูนําองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลาย ๆ ทานเปนทั้งศิลปนนักรอง นักแสดง
เจาของบริษัท ผูจัดการสายการบิน และนักการเมืองฯ แมแตนักเรียนรุนใหม ๆ ก็สามารถสอบ
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยได ๑๐๐ % ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนที่นิยมของผูปกครองในยาน
ฝงธนบุรี ที่ตองการใหบุตรหลานเขามาศึกษา ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สถานบานความรูแหงนี้
อยางมากมายทุกป
ในแต ล ะป ก ารศึ ก ษามี นั ก เรี ย นที่ มี ค วามประสงค จ ะเข า มาศึ ก ษาต อ ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ มากเกินกวาจํานวนที่โรงเรียนสามารถรับไดจึงตอง
ดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กจึ ง ให ไ ด นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ที่ ต อ งการ แต ร ะยะหลั ง
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนที่ใกลบานในภูมิลําเนาของนักเรียน
โดยมี แนวปฏิบั ติ ใ นการรับ สมั ครตามที่ ก ระทรวงศึก ษากํา หนด มี ก ารกํ า หนดเขตพื้ น ที่ใ นการ
รับสมัคร จึงทําใหนักเรียนที่เขามาสมัครสวนใหญเปนนักเรียนที่มีภูมิลําเนาหรือจบจากโรงเรียน
ที่อยูในเขตพื้นที่ชุมชนของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ สวนนอยคือนักเรียนที่อยูนอกเขตพื้นที่ และใน
ป จ จุ บั น มี โ รงเรี ย นของรั ฐ บาลและเอกชนหลายแห ง ในย า นฝ ง ธนบุ รี ที่ เ ป ด สอนในระดั บ
มัธยมศึ กษาตอนตน โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทํ าใหผู ปกครองตัดสิ นใจเลื อกโรงเรีย น
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ที่ส ามารถลดค า ใช จ า ยของครอบครั ว ได นั ก เรี ย นมี ที่ เ รี ย นให เ ลื อ กเพิ่ ม ขึ้ น จํ า นวนนั ก เรี ย น
ที่ ม าสมั ค รเข า เรี ย นที่ โ รงเรี ย นวั ด นวลนรดิ ศ และผ า นเกณฑ เ บื้ อ งต น ที่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข า เรี ย น
ก็มีจํา นวนนอยลงระดับ คุณภาพผูเ รียนก็ลดลง แตก็ ถือว ามีนั กเรี ยนมากกว าโรงเรี ยนในยา น
เดียวกัน และโรงเรียนก็มีโครงการหองเรียนพิเศษตาง ๆ ไวสําหรับใหผูปกครองตัดสินใจในดาน
การยกระดั บ ของผู เ รี ย นเพราะผู ป กครองยั ง เชื่ อ มั่ น ในระบบการเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น
วัดนวลนรดิศอยู เชน หองเรียนเนนความสามารถดานวิทย – คณิต หองเรียนเนนความสามารถ
ด า นภาษาต า งประเทศ และห อ งเรี ย นที่ เ น น ความสามารถด า นดนตรี ศิ ล ปะและกี ฬ า ที่ ใ ห
ผูปกครองไดมีโอกาสเลือกใหกับบุตรหลานของตนเอง ทําใหผูปกครองสนใจและนําบุตรหลาน
เขามาเรียน โดยในสวนนี้ตองคัดสรรผลการเรียน ความสามารถของนักเรียน และการสอบในการ
คัดเลือกจึงทําใหมีนักเรียนที่ผานเกณฑนอยลง
นักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขามามีพื้นฐานความรูความสามารถในการเรียนไม เทากัน
เนื่องจากจบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ที่มีเกณฑตัดเกรดตามศักยภาพของผูเรียนในแตละ
โรงเรียนที่แตกตางกัน จึงตองเขามาปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน ๕ วิชา กอนเปดภาคเรียน
ที่ ๑ เปนเวลา ๒ สัปดาห แตก็สามารถคัดแยกเด็กไดระดับหนึ่ง โดยการใชผลการสอบหลังเรียน
ปรับพื้นฐานมาเปนเกณฑในการคัดแยกหองเรียนปกติ
ดวยพื้นฐานทางการเรียนวิชาภาษาไทยไมเทากัน จํานวนนักเรียนในหองมากทําให
กระบวนการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เพราะตองปรับกระบวนการเรียน
การสอนใหมใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละหอง ครูตองเสียเวลาในการแกปญหา
นักเรียนรายบุคคลที่เรียนรวมในหองเดียวกัน แตการเรียนการสอนก็ตองดําเนินใหตรงตามแผน
ที่ไดกําหนดไว ดวยความเอาใจใสของครูทําใหพื้นฐานของนักเรียนสวนใหญพัฒนาดีขึ้นและ
ส ว นน อ ยอยู ใ นระดั บ พอใช ห รื อ ผ า นเกณฑ แต เ มื่ อ นั ก เรี ย นจบระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑
ขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ กระบวนการเรียนการสอนก็เขมขึ้นภาระงานก็เริ่มใชกระบวนการคิด
วิเคราะหที่ยากขึ้น และเนื่องดวยนักเรียนเริ่มคุนเคยกับเพื่อนๆ จากเพื่อนในหองก็เปนตางหอง
สังคมของเพื่อนๆ ก็แตกตาง นักเรียนสนใจกิจกรรมดานอื่นๆ มากกวาการเรียนในหองเรียน
ทําใหนักเรียนหลงทางไมสนใจเรียน ขาดสติ ขาดวินัย และขาดความรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับมอบหมาย ไมสนใจฝกทักษะตาง ๆ ตามที่ครูมอบหมายดวยตนเอง
ความรู ความสามารถจึง ไมพัฒ นา ทํ าใหก ระบวนการเรียนรู ขาดชวงไมตอ เนื่อง พอขึ้ นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ จึ งเปนเหตุใหนักเรียนมี พื้นฐานความรูในรายวิ ชาภาษาไทยไมเขมแข็ ง
แตนักเรียนก็พยายามใชความรูความสามารถทางภาษาไทยที่ครูไดสั่งสมไวใหมาทําขอสอบ O-NET
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เนื้ อ หาของข อ สอบในแต ล ะป ก็ มี ค วามยากง า ยสลั บ กั น ไป ที่ สํ า คั ญ นั ก เรี ย นบางส ว นที่ ไ ม เ ห็ น
ความสําคัญของผลสอบ O-NET วามีความสําคัญตอตัวเองและสถาบันการศึกษาของนักเรียน
อยางไร นักเรียนมาสอบแตไมมีการเตรียมตัวใด ๆ ทั้งสิ้น ใชพื้นฐานความรูเทาที่มีมาสอบเทานั้น
จึงสงผลใหผลการสอบไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
ภูมิหลังดานครู
ครูเปนบุคคลที่เปนหลักในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน จัดกระบวนการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน การกําหนดรายวิชาภาษาไทยในหลักสูตรสถานศึกษา
เปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน ใหนักเรียน
สามารถนําไปใชศึกษาตอตามความสนใจหรือพัฒนาทักษะชีวิต ใหเหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูไมนาสนใจเนื่องดวยสภาพหองเรียนในบาง
หองขาดสื่ออุปกรณที่ทันสมัย การใชกระบวนการสอนแบบเดิมและผลิตสื่อไมนาสนใจสําหรับ
นักเรียนรุนใหม ครูมีภาระงานอื่น ๆ มากทําใหครูไมสามารถพัฒนาสื่อไดเต็มที่ จึงทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในภาพรวมไมนาสนใจ
จํานวนนักเรียนในแตละหองมีระดับความรูความสามารถ ความรับผิดชอบที่แตกตางกัน
และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ครูบางคนยังขาดทักษะในการบริหารจัดการภายในหองเรียน
คุมหองเรียนไดนอยลง ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลปลอยปละละเลยไมติดตามนักเรียน
เปนรายบุคคล
ครู ผู ส อนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ ๑, ๒ ยั ง ให ค วามสํ า คั ญ ในการสอบ O-NET
นอยลง ใชกระบวนการเรียนการสอนตามที่ครูกําหนดสอนตามหลักสูตร ไมมีการฝกเตรียมความ
พร อ มในเนื้ อ หาวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ เป น พื้ น ฐานในการสอบ O-NET และส ง ต อ เพื่ อ เป น
กระบวนการตอยอดใหกับนักเรียน พอถึงมือครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ครูตอง
มาเรงสอนปรับพื้นฐานใหมหมดในเทอมที่ ๒ เพราะนักเรียนยังไมเคยเห็นขอสอบ O-NET เวลา
ที่เหลือ ๑ เทอม จึงตองจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตร และตองแบงเวลาเพื่อเตรียม
ติวสอบจึงทําใหเวลากระชั้นชิดทําใหไมบรรลุเปาหมายได
วิธีการวัดประเมินผล
จากผลการสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย ตั้งแตป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ นักเรียนโรงเรียน
วัดนวลนรดิศ สามารถทําคะแนนอยูในระดับสูงขึ้นติดตอกัน ๓ ป และทุกปก็มีคะแนนสูงกวา
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ระดับประเทศทุกปทั้ง ๓ ป แตก็ยังไมบรรลุเปาหมายของกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยที่ตั้งไว
คือ ตองการใหผลสอบ O-NET ในวิชาภาษาไทย สูงกวาระดับขนาดโรงเรียนทุกป
สาเหตุที่ผลการสอบไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เกิดจากคุณภาพของผูเรียนในแตละป
มี ศั ก ยภาพไม เ หมื อ นกั น และข อ สอบ
O-NET ก็ มี ค วามยากง า ยแตกต า งกั น ในแต ล ะป
ประสบการณทําขอสอบของนักเรียนยังนอยเกินไป เพราะมีการทดลองทําขอสอบในภาคเรียนที่ ๒
การคิ ด วิ เ คราะห ข อ สอบยั ง ไม ค รอบคลุ ม เวลาเตรี ย มตั ว น อ ย ประกอบกั บ ภาคเรี ย นที่ ๒
มีกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนมากมาย เชน กีฬาสี วันปใหม และวันหยุดก็มีมาก รูปแบบวิธีการ
ออกขอสอบของครูก็ออกแบบตรงตัวชี้วัดตามหลักสูตร ไมไดออกแบบใหสอดคลองกับขอสอบ
O-NET
การนําเสนอวิธีการสงเสริมพัฒนา
จากผลสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่ผานมาทางกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนวัดนวลนรดิศไดหาวิธีการพัฒนาอยูเนื่อง ๆ ไดมีการปรับปรุงหลักสูตร
โครงสรางการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนแตเดิมวิชาภาษาไทยจะสอน
เฉพาะรายวิชาพื้นฐานเทานั้น ตามโครงสราง ๑.๕ หนวยกิต เวลาเรียน ๓ ชั่วโมงตอภาคเรียน
แตเนื่องดวยปที่ผาน ๆ มาผลการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ อยูใน
ระดับต่ํา เพราะนักเรียนยังขาดทักษะการใชภาษาไทยทุกดาน ซึ่งสงผลตอการเรียนในรายวิชา
อื่นๆ ดวย ในปการศึกษา ๒๕๕๙ จึงไดเปดสอนรายวิชาเพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ หลักภาษา
โครงสราง ๐.๕ หนวยกิต เวลาเรียน ๑ ชั่วโมง ใหกับนักเรียนหองเรียนปกติเทานั้น สาเหตุที่เพิ่ม
เฉพาะหองเรี ยนปกติ คือ นักเรียนสวนใหญมีพื้นฐานทางภาษาไทยออน เนื้อ หาที่นํามาสอน
เปนเนื้อหาทบทวนเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการใชภาษาไทยทั้งสิ้นที่เปนเรื่องที่อยูในขอสอบ
O-NET ทําใหผลการสอบดีขึ้นในภาพรวม
หัวหน ากลุ มสาระการเรี ยนรู ไดประชุม ครูผู สอนในกลุ มสาระการเรี ยนรู ภาษาไทย
ใหแนวปฏิบัติในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET ใหครูผูสอนในแตรายวิชาไปคนหาขอสอบ
O-NET ในปที่ผาน ๆ มาที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่สอนในระดับชั้นนั้นๆ แลวนําเสนอยกตัวอยาง
พร อ มไปกั บ กระบวนการเรี ย นการสอนให นั ก เรี ย นได ท ดลองทํ า ให ไ ด ม ากที่ สุ ด เพื่ อ สร า ง
ความคุนเคยในการทําขอสอบจริง
ครูผูสอนตองพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนเนนกระบวนการคิดวิเคราะห
การสังเคราะห ประเมินคา มากกวาสื่อการเขียนตอบในกระดาษ เพราะสมัยนี้นั กเรียนใชลอก
ผานทางไลนแลวเขียนมาสงครู ซึ่งคําตอบที่ไดจะเหมือนกัน การมอบหมายงานของครู ครูตอง
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อธิบายกรอบงานและมอบหมายใหนักเรียนสรางชิ้นงานไดดวยตนเองโดยใชกระบวนการใฝรู
การคิดวิเคราะห การสังเคราะห ประเมินคาและการบูรณาการดานวิชาอื่น ๆ เพื่อสร างคุณคา
ให ชิ้ น งานนั้ น ๆ โดยครู เ ป น ที่ ป รึ ก ษา เช น การบู ร ณาการชิ้ น งานด ว ยเทคนิ ค การนํ า เสนอ
เชิงสรางสรรค นาสนใจกับศิลปะ การวาดรูปลงสีใหสวยงาม เปนแนวคิดการนําเสนอชิ้นงาน
รูปแบบที่แตกตางของผูเรียนในแตคน แตกรอบของเนื้อหายังคงเดิม และสามารถแสดงผลงานได
ครูตองรูจุดแข็งและจุดออนของนักเรียนเปนรายบุคคล คนหาขอบกพรองและแกไข
ใหทันทวงทีถาสิ่งไหนดีแลวใหตอยอดใหตรงความตองการของนักเรียน เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ
ใหดีขึ้น มีการทําวิจัยเกี่ยวกับปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับทัศนคติการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
หรือแนวการออกขอสอบ O-NET จะไดนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยยึ ด ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางได ถู ก ต อ ง ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการทํ า วิ จั ย จะส ง ผลให ค รู ส ามารถจั ด
กระบวนการเรียนการสอนไดตรงประเด็นสงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและการสอบสูงขึ้น
ในดานการบริหารจัดการในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาผูเรียน ทางฝายบริหาร
ของโรงเรียนไดเห็นความสําคัญของผลสอบ O-NET เปนอยางมาก เพราะเปนตัวหนึ่งที่บงบอก
ถึงระดับคุณภาพโรงเรียนชั้นนําได ที่ผานมางานพัฒนาความเปนเลิศ กลุมบริหารวิชาการและ
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ไดจัดทําโครงการติวหลากหลายรูปแบบ
ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการสอบใหอยูในระดับสูงขึ้น ดังนี้
๑. การจัดติวใหกับนักเรียนเปนเวลา ๑ สัปดาหกอนสอบ โดยการจัดติวในหองเรียน
โดยครูผูสอนแบงเวลาเอง
๒. การจัดติวใหกับนักเรียนเปนเวลา ๑ สัปดาหกอนสอบ โดยการจัดติวในภาพรวมทุก
กลุมสาระการเรียนรู โดยการจัดทําตารางติวคล ายกับตารางสอน โดยหัวหนากลุม
สาระฯจั ด ครู ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถมาติ ว อาจจะเป น ครู ที่ ส อนในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือวิทยากรจากที่อื่น ๆ ที่ครูในแตละกลุมสาระฯ สามารถ
ติดตอมาได ในวันหนึ่งจะติวไดครบ ๘ วิชา ในหนึ่งสัปดาห รายวิชาหนึ่งจะติวได
๕ ชั่วโมง คือตั้งแตวันจันทร ถึง วันศุกร
๓. การจัดรายวิชาเพิ่มเติม กําหนดรหัสวิชา เพื่อใหนักเรียนมีผลการเรียนและจะได
ตั้ ง ใจเรี ย น ไม ต อ งใช เ วลาในรายวิ ช าพื้ น ฐานมาแบ ง เพื่ อ ทํ า การติ ว ครู ผู ส อน
ก็รับผิดชอบเปนรายบุคคลไป รูจุดบกพรองของนักเรียนในแตละคนและแตละหอง
ที่สอน จะเนนเนื้อหา ตามขอสอบ O-NET โดยเฉพาะ มีการสอบวัดผลประเมินผล
เปนระยะ
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๔. การเชิญวิทยากรพิเศษ มาทําการติวแบบรวบชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ใหแตไมบอยนัก
เพราะธรรมชาติของนักเรียนยังขาดความตั้งใจและเปาหมายในการสอบ O-NET
นอยลง
ที่สํ าคั ญในการสรา งขวัญ และกํา ลัง ใจให กั บครูแ ละนัก เรีย น ให เกิ ด เป าหมายและ
ดํา เนิ น การให บ รรลุ เป า หมายในทิศ ทางเดีย วกัน คื อ ผูบ ริ หาร ได นํา เสนอโครงการส ง เสริ ม
การสอบ O-NET และเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและนักเรียน เสนอไปยังสมาคมนักเรียน
เกานวลนรดิศ และไดรับการอนุมัติตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อเปนแรงจูงใจกระตุนครูในกลุม
สาระฯทุกกลุมสาระใหหากลวิธีในการทําใหนักเรียนสามารถทําขอสอบ O-NET ไดสูงขึ้นติดตอกัน
๒ ป ทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ๖ แลวจะมอบเงินพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนใหกลุมสาระฯ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท สวนของนักเรียนถานักเรียนคนใดไดคะแนนเต็ม ๑๐๐
ในรายวิชาที่สอบจะไดรับการประกาศความสามารถ ไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูความสามารถ
จากโรงเรียน โดยผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูมอบหนาเสาธงตอหนานักเรียนทั้งโรงเรียน
ความสําเร็จ / ผลสัมฤทธ
จากผลการสอบ O-NET โรงเรียนวัดนวลนรดิศปการศึกษา๒๕๕๗ ในระดับโรงเรียน
คะแนนวิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ย ๓๘.๐๓ สูงกวาระดับจังหวัดอยูที่ ๐.๒๘ สูงกวาระดับประเทศ
อยูที่ ๒.๘๓ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการสอบ O-NET ในระดับโรงเรียนคะแนนวิชาภาษาไทย
มีคาเฉลี่ย ๔๔.๓๘ ต่ํากวาระดับจังหวัดอยูที่ ๐.๘๖ แตสูงกวาระดับประเทศอยูที่ ๑.๗๔ แมผล
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับจังหวัดแตนับวาคะแนนสอบ O-NET ในปนี้สูงกวาป ๒๕๕๗ มากถึง
๖.๓๕ และในปการศึกษา ๒๕๕๙ ในระดับโรงเรียนคะแนนวิชาภาษาไทยมีคาเฉลี่ย ๕๐.๔๓
ต่ํา กว าระดั บจั งหวัด อยู ที่ ๐.๒๒ แตสู งกวา ระดับ ประเทศอยู ที่ ๔.๐๗ จะเห็น ได ชัด วา ตั้ง แต
ปการศึกษา ๒๕๕๗ ผลการสอบ O-NET รายวิชาภาษาไทยนั้นมีการพัฒนาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งมีผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

........................................................................................
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โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ปญหาและความเปนมา
โรงเรียนสตรีวัดระฆังเปนโรงเรียนขนาดใหญตั้งอยูบนพื้นที่ 2 ไร 3 งาน 20 ตารางวา
มีนั กเรีย นจํ านวน 1814 คน ก อตั้ งมา 103 ป และเปน โรงเรีย นแขง ขัน สูง ผู ปกครองมีค วาม
คาดหวั ง ในการดํ า เนิ น งานของโรงเรี ย นในเรื่ อ งวิ ช าการและความเป น คนดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ
เปนโรงเรียนสตรี คือ นักเรียนมีอัตลักษณ เปนกัลยาณีสตรีวัดระฆัง หญิงที่งามดวยกิ ริยามารยาท
วิสัยทัศนของโรงเรียนคือ มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานความเปนไทย ใสใจสังคมโลก เหลานี้
คือโจทยสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่บงบอกไดวา โรงเรี ยนสตรีวั ดระฆัง นําวิชาการเพียงใด ดังนั้ นจึงเปน ที่มาของโครงการ
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหโรงเรียนนําไปสูวิสัยทัศน เรื่องนําวิชาการ
วิธีการพัฒนา
โรงเรียนสตรีวัดระฆังตระหนักวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยูกับคุณภาพของผูเรียน
วาผูเรียนรูและเขาใจเรื่องราวสาระที่เรียนรูเพียงใด มีทักษะสามารถนําไปแกไขปญหาไดหรือไม
เมื่ อ เป น เช น นี้ โ รงเรี ย นจึ ง จั ด ให มี ก ารประชุ ม ครู ใ ห ทราบเป าหมายของหลั ก สู ต ร และกํ า หนด
เปนนโยบายสําคัญใหทุกกลุมสาระนําไปปฏิบัติ ครูตองเตรียมการสอน โดยจัดทําแผนการเรียนรู
ที่สามารถนําไปใชสอนไดจริงและศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดวาจะตองจัดการเรียนการสอนอยางไร
ข อ สํ า คั ญ ความรั ก ความเมตตาของครู ที่ มี ต อ ลู ก ศิ ษ ย ซึ่ ง แต ล ะคนมี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ ง
การเรียนรู โรงเรียนสตรีวัดระฆังใชคําวา KINDNESS (ความเมตตา) มาเปนแนวทางในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ
K มาจากคําวา Knowledge คือ นักเรียนตองรูความเขาใจเรื่องที่เรียน ดังนั้น
ครูจึงตองสอนใหนักเรียนเขาใจ และนําไปปรับใชได
I มาจากคําวา Individual คือ นักเรียนสามารถเรียนรูไดแตกตางกัน ครูตองเขาใจ
และมีวิธีการสอนที่แตกตาง เหมาะสมกับนักเรียนกลุมนั้นๆ
N มาจากคําวา Never give up คือ ครูตองไมยอทอตอการสอนใหนักเรียนเขาใจ
นักเรียนตองไมยอทอที่จะเรียนรู
D มาจากคําวา Diligent คือ ตองขยันหมั่นเพียร พยามยาม ซึ่งทั้งครูและนักเรียน
ตองมีคุณสมบัตินี้ คือ ครูใสใจนักเรียน นักเรียนใสใจที่จะเรียนรู
N มาจากคําวา Non stop learning คือ นักเรียนและครูตองไมหยุดการเรียนรู
ที่จะพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ
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E มาจากคําวา Emotional quotient คือ ครูตองภูมิใจที่สามารถสอนใหนักเรียน
ทุกคนรูและเขาใจได นักเรียนตองภูมิใจที่ครูรักและหวงใย
S มาจากคําวา Sufficiency คือ ตองมีความพอประมาณ หมายถึง ครูไมเขมงวด
เกินไปหรือปลอยปละละเลย ครูตองทําใหนักเรียนพึงพอใจในการที่จะเรียนรู
S มาจากคําวา Success คือ ความสําเร็จที่ทกุ คนจะไดรับ
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนสตรีวัดระฆังมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) พัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะกลุมสาระฯภาษาไทยซึ่งผลสัมฤทธิ์พัฒนาขึ้นทุกป และจากวิสัยทัศนของโรงเรียน
ดานนําวิชาการผนวกกับความเมตตาของครูที่มีตอเด็กๆ ที่จะมุงมันใหเปนไปตามเปาหมาย
และนโยบาย โรงเรียนสตรีวัดระฆังจึงขอถอดประสบการณ เพื่อเปนแนวทางที่ทุกโรงเรียน
อาจจะไปใชพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ไดดังนี้
1. ฝายบริหารกําหนดเปนนโยบายสําคัญ ที่นักเรียนตองรูตามเปาหมายของหลักสูตร
และครูผูสอนทุกคนรับนโยบายไปปฏิบัติ โดยศึกษาเปาหมาย ตัวชี้วัด ของรายวิชาที่โรงเรียน
มอบหมายใหสอน
2. ครูผูสอนทุกคนทําแผนจัดการเรียนรูตามมาตรฐานและตัวชี้วัด และคัดเลือกแนว
ขอสอบที่ตรงเนื้อหาวิชาที่สอนมาใหนักเรียนฝกปฏิบัติ เพราะโรงเรียนเชื่อวา แนวขอสอบดังกลาว
มีมาตรฐาน เมือ่ นักเรียนไดฝกประสบการณจากขอสอบเหลานั้นจะเกิดทักษะและความเคยชิน
กับขอสอบ
3. โรงเรียนมอบหมายใหกลุมสาระฯ วิเคราะหแบงกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ เกง
ปานกลาง และออน เพื่อใหครูจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน ดังนี้
3.1 กลุมที่มีผลการเรียนดี โรงเรียนไดจัดสอนเสริมและสงเสริมความเปนเลิศ
โดยคัดเลือกครูผูสอนที่มีความรูความสามารถ โดยมอบหมายใหกลุมสาระฯ คัดเลือกครูผูสอน
ที่มีความรูความสารถมาจัดสอนเสริมใหนักเรียน และคัดเลือกแนวขอสอบ ซึ่งกลุมสาระทําเปน
คลังขอสอบไว ใหนักเรียนไดฝกฝน เพราะโรงเรียนเชื่อวานักเรียนกลุมนี้สามารถทําผลสัมฤทธิ์
ใหกับโรงเรียนได เวลาที่จัดสอนเสริมมีทั้งกอนเขาเรียนและหลังเลิกเรียน
3.2 กลุมที่มีผลการเรียนปานกลาง โรงเรียนไดจัดสอนเสริมเชนเดียวกัน แตใชวิธี
ที่แตกตางจากกลุมนักเรียนเรียนดี โรงเรียนมีคลังขอสอบใหนักเรียนไดฝกฝนเชนเดียวกัน นักเรียน
กลุมที่ 2 เมื่อเรียนรูและเขาใจตอไปจะกลายเปนนักเรียนกลุมที่ 1
3.3 กลุมที่มีผลการเรียนต่ํา ซึ่งจะเรียนรูไดชา โรงเรียนมุงหวังใหนักเรียนกลุมนี้
ลดปริมาณลง เพราะเมื่อคิดคาเฉลี่ยนักเรียนกลุมนี้จะดึงคะแนนของสวนรวมลงมา ดังนั้น นโยบาย
ของโรงเรียนจึงลดปริมาณนักเรียนกลุมนี้ลงใหมากที่สุด

67

4. โรงเรียนขอความรวมมือจากผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการดูแลนักเรียน
ใหใสใจการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่ออยูบาน โดยแจงใหผูปกครองทราบ ทั้งทางจดหมายและวันประชุม
ผูปกครอง
5. โรงเรียนจัดทําปายนับเวลาถอยหลังวันสอบ O-NET ตั้งแตเปดภาคเรียนที่ 2
เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนัก เรื่องการสอบ และกระตุนเตือนนักเรียนทุกครั้ง ทั้งหนาเสาธง
และคาบจริยธรรมตามระดับชั้น
6. โรงเรียนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนดวยการมอบเงินรางวัล พรอมเกียรติบัตร
แกนักเรียนทุกคนที่มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยในแตละรายวิชาไดรอยละ 50 ขึ้นไป และปการศึกษาตอมา
จะนําขอมูลจากการประเมินโครงการมาสรางแรงจูงใจใหนักเรียน ดวยการเพิ่มเงินรางวัลและเพิ่ม
คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ซึ่งในปการศึกษา 2559 นักเรียนที่ไดรับรางวัลตองไดเฉลี่ยรวมทุกรายวิชา
รอยละ 60 ขึ้นไป เพื่อกระตุนใหนักเรียนพัฒนาตนเองขึ้นเรื่อยๆ ทุกป
7. โรงเรียนสรางแรงจูงใจใหนักเรียนที่เรียนออนมีกําลังใจ โดยจัดกิจกรรมปลอด 0 ร
มส มผ ขึ้นในโรงเรียนทุกรายวิชา ซึ่งปจจุบันนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังปลอด 0 ร มส นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 จบการศึกษาพรอมกันทุกคน สรางความภาคภูมิใจใหนักเรียนที่เรียน
ออนมีกําลังใจและมีแรงพยายามเพิ่มขึ้น
8. โรงเรียนมีการประชุมนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อทราบปญหาและรวมหา
แนวทางแกไขในระหวางดําเนินการ พรอมใหการสนับสนุนชวยเหลือ
9. โรงเรียนเสริมขวัญและกําลังใจใหครูดวยการมอบเงินรางวัลใหกลุมสาระที่มี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนพัฒนาขึ้น
10. ทุกสิ้นปการศึกษา โรงเรียนจะมอบหมายใหผูรับผิดชอบโครงการ จัดทําประเมิน
โครงการ โดยใช Cipp model เพื่อดูวากิจกรรมที่ดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผานมา มีดานใดที่ควรปรับปรุงแกไข ดานใดที่ควรสงเสริมพัฒนา และสนับสนุน ซึ่งจากผลการ
ประเมินโครงการดังกลาว โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในป
การศึกษา 2560 ตอไป
จากผลการจัดกิจกรรมดังกลาว ทําใหผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ทั้ง 3 วิชา
หลักของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ไดแก วิชาภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปการศึกษา 2557-2559 มีการ
พัฒนาขึ้นดังนี้
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การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลียการทดสอบระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET)
ช่ วงชั นที 3 (มัธยมศึกษาปี ที 3) ปี การศึกษา 2557-2559
โรงเรียนสตรีวดั ระฆัง
ปี การศึกษา
2557
2558
2559

ภาษาไทย
40.85
48.58
55.36

คะแนนเฉลีย
สั งคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ วิทย์ ฯ สุ ขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ
56.07
29.43
35.12 46.11
65.95 54.52 53.07
57.25
37.84
41.12 45.87
58.53
39.12
34.51 39.21
-

คะแนนเฉลีย
70.00
60.00

2557

50.00

2558
2559

40.00
30.00
20.00
10.00

วิชา

0.00
ภาษาไทย

สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิ ตฯ

วิทย์ฯ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

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

การงานฯ
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โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
ปญหาและความเปนมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ แบงการดูแลออกเปนกลุมโรงเรียน
โดยในแตละกลุมจะประกอบไปดวยโรงเรียนใหญ กลางและเล็ก การจัดการศึกษา การบริหารงาน
รวมไปถึงลักษณะของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนก็แตกตางกันออกไป โรงเรียนไชยฉิมพลี
วิทยาคมเปนโรงเรียนหนึ่งที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ และอยูในกลุมโรงเรียน
กลุมที่ ๖ เปนโรงเรียนขนาดกลางและใกลจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก แมในอดีตจะเคยเปนโรงเรียน
ขนาดใหญ มีนักเรียนจํานวนหลักพันคนแตดวยจํานวนประชากรในแตละรุนที่นอยลงประกอบกับ
มี โ รงเรี ย นขนาดใหญ แ ละโรงเรี ย นขยายโอกาสที่ ขึ้ น ตรงกั บ สํ า นั ก งานเขตกรุ ง เทพมหานคร
ในบริเวณรอบโรงเรียนรัศมีประมาณ ๒ กิโลเมตรจํานวนหลายโรงเรียน จํานวนนักเรียนจึงลด
นอยลงในทุก ป นักเรียนโดยสวนใหญเปนนักเรียนที่ยายตามผูปกครองมาจากตางจังหวัด มีการ
ยายเขาออกกลางปการศึกษาคอนขางมาก ผูปกครองทํางานรับจางหาเชากินค่ํา ไมมีเวลาในการ
อบรมเลี้ยงดูนักเรียน นักเรียนบางคนจําเปนตองทํางานในชวงหลังเลิกเรียน ทําใหไมมีเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนหรือทํางานที่ครูสั่งไดมากเทาที่ควร ในหองเรียนมีความแตกตางของนักเรียน
คอนขางสูงแตโดยรวมนักเรียนจะเปนนักเรียนที่ขาดสมาธิและเขาใจบทเรียนชา การเรียนการสอน
ตองอาศัยทักษะความเขาใจในตัวนักเรียนของครูมาก แตจํา นวนครูที่อยูในโรงเรียนเมื่อแบงตาม
กลุมสาระการเรียนรูแลวมีไมเพียงพอตอการสอน ทําใหครูรับภาระการสอนหลายรายวิชา อีกทั้ง
ยังตองรับงานพิเศษตามที่ไดรับมอบหมาย จึงสงผลใหครูขาดเวลาในการเตรียมการเรียนการสอน
ใหดี ในดานการบริหารโรงเรียนมีปญหาในดานการผลัดเปลี่ยนผูอํานวยการโรงเรียนบอยครั้งและ
มักจะเปนผูบริหารที่ไดรับตําแหนงใหม รวมถึงขาดรองผูอํานวยการในการชวยผูบริหารในการคิด
และตั ด สิ น ใจในหลายๆ ด า น บางครั้ ง จํ า เป น ต อ งให ค รู ที่ มี อ ายุ ง านสู ง มาดํ า รงตํ า แหน ง
รองผูอํานวยการหรือเปนผูคิดและตัดสินใจ
ด ว ยป ญ หาที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น นี้ ส ง ผลให ก ารจั ด การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย น
ขาดประสิทธิภาพ เมื่อ มีการประเมินความรูข องนักเรียนโดยเฉพาะการวัดคุณภาพการศึกษา
ระดั บ ชาติ (O-Net) จึ ง ทํ า ให ไ ด ร ะดั บ คะแนนไม สู ง อย า งที่ ค วร คะแนนต่ํ า กว า คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ
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วิธีการแกปญหา
จากปญหาในดานตางๆ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมจึงเลือกเนนวิธีการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชตัวชี้วัดเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยกําหนดใหครูที่รับหนาที่สอน ในแตละ
รายวิชาวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อจัดทําหนวยการเรียนการสอนใหเหมาะกับวิธีการและความเขาใจของครูแต
ละคน โดยจะตองมีตัวชี้วัดใหครบตามที่หลักสูตรของโรงเรียนกําหนด ครูจึงเขียนแผนการเรียนการสอน
ตามหนวยการเรียนและใชตัวชี้วัดตามที่ไดวิเคราะหโครงการรายวิชา ครูเนนการจัดการเรียนการสอน
ในห อ งเรี ย น ใช กิ จ กรรมและมี ก ารใช แ บบฝ ก หั ด เพื่ อ เน น ย้ํ า ให นั ก เรี ย นเข า ใจในบทเรี ย นให ต รง
ตามตัวชี้วัดในแตละระดับชั้น เมื่อนักเรียนเขาใจบทเรียน ตามตัวชี้วัดในทุกระดับชั้น นักเรียนจะเกิด
ความเขาใจและสามารถเชื่อมตอบทเรียนได เมื่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนจะใชวิธีการสอน
เสริมเพื่อเปนการทบทวนตัวชี้วัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
แลวใหครูเปนผูอธิบายเพิ่มเติม เปนการใหนักเรียนทําความคุนชินกับการทําขอสอบ และได ทบทวน
บทเรียน โดยไมตองใชเวลานอกหองเรียนมากนัก จึงทําใหนักเรียนไมกดดันในการเรียนและการทํา
ขอสอบ อีกทั้งครูผูสอนจะคอยย้ําใหนักเรียนมีความระมัดระวังในการทําขอสอบและวิธีการเลือกตอบ
จากการทําแบบฝกหัดหลังบทเรียนเสมอๆ ดวย
เมื่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามสอดคล อ งกั น ในทุ ก ระดั บ ชั้ น ทํ า ให นั ก เรี ย น
เกิด ความเขาใจบทเรียนจากหองเรียน จึงสงผลใหคะแนน O-Net ของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
มีการพัฒนาอยางคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่องในทุกป
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนวิชาภาษาไทย ปการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ แลวจะไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยดังนี้ ๓๔.๙๙, ๔๐.๘๙ และ ๔๖.๓๓ ตามลําดับ โดยในป ๒๕๕๙ นั้นคะแนน O-NET วิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมเมื่อเทียบกับในระดับ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
แลว จะอยูในระดับที่ ๒๗ และเมื่อเทียบกับคะแนนระดับประเทศคะแนนเฉลี่ยจะตางกันอยูที่ ๐.๐๓
คะแนน
ตารางแสดงผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทยของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
ปการศึกษา
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ย
๓๔.๙๙
๔๐.๘๙
๔๖.๓๓

คะแนนระดับสังกัด
๔๒.๘๙
๔๖.๘๑

คะแนนระดับประเทศ
๓๕.๒๐
๔๒.๖๔
๔๖.๓๖

................................................................................
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จัดกิจกรรม “ถอดบทเรียน
สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ”
(O-NET)ด ว ยเป น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกํ า หนด ซึ่ ง
สอดคลองกับบริบทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๑ และมอบหมายใหโรงเรียนไดดําเนินการถอดบทเรียนที่ประสบผลสําเร็จในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการนี้ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม โรงเรี ย นชิ โ นรสวิ ทยาลั ย ได ดํ า เนิน การประชุ ม กลุ ม สาระฯเพื่ อ ปรึ ก ษาหาข อ สรุ ป
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาและแนวทางแก ไ ขเกี่ ย วกั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอสรุปรายงานดังกลาว ดังนี้
๑. ดานครูผูสอน
๑.๑ ภาระงานของครู ที่ มี ม ากมายจนไม มี เ วลาที่ จ ะพั ฒ นาตนเองทั้ ง ทางด า น
การสอนและความรูเพิ่มเติมในสาขาวิชาตนเอง ตองทําเอกสาร รองรอยเพื่อรอรับการประเมิน
จากหนวยงานตางๆ ตองเอาเวลาไปทํางานอยางอื่น ที่ไมใชงานสอน เปนงานที่ไดรั บมอบหมาย
เพิ่มเติมจากงานสอน ทําใหครูมีเวลาในการเตรียมการสอนนอยลง
๑.๒ พฤติกรรมการสอนของครู ยังมีครูที่ใชวิธีการสอนแบบเดิมๆ การบรรยาย
มุงเนนให นักเรียนทองจํา จัดการเรียนการสอนที่ไมเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก ทําใหเด็กขาดการ
คิดวิเคราะห ขาดทักษะการคิด
๒. ดานผูเรียน
๒.๑ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่ไดโควตารับตรงจากมหาวิทยาลัย
ทําใหไมสนใจและเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET
๒.๒ นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห เพราะแบบทดสอบ O-NET จะเนนการ
คิดวิเคราะหมากกวาการจํา ทําใหนักเรียนไมสามารถทําแบบทดสอบได
แนวทางการดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
๑. คัดแยกนักเรียนออกเปน ๓ กลุมโดยใชผลการเรียนเปนเกณฑในการแบง ไดแก
กลุมที่มีผลการเรียนอยูในระดับดี ตั้งแต ๓.๐๐ ขึ้นไป กลุมที่มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง
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เกรดเฉลี่ยอยูระหวาง ๒.๐๐ – ๓.๐๐ กลุมที่มีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา เกรดเฉลี่ยต่ํากวา
๒.๐๐ โดยการสอนแยกกลุมเพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนรูของนักเรียนแตละกลุม รวมถึง
ความยากงายของเนื้อหาวิชาก็จะตางกัน ระยะเวลาในการติว เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ ๑ จนจบ
ปการศึกษา โดยใชเวลาหลังเลิกเรียน สัปดาหละ ๑ ครั้ง ครูที่ทําหนาที่สอนจะใชครูในกลุมสาระ
การเรียนรู
๒. กอนสอบ O-NET ๑ เดือน จะมีการเชิญติวเตอรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
ในแตละสาระ ไดแก สาระพระพุทธศาสนา สาระหนาที่พลเมือง สาระเศรษฐศาสตร สาระ
ภูมิศาสตร และสาระประวัติศาสตร มาติวใหกับนักเรียน

........................................................................................
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โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
บริบทของโรงเรียน
โรงเรี ย นไตรมิ ต รวิ ทยาลั ย เป น โรงเรี ย นชายล ว น ที่ เ ป ด สอนเฉพาะนั ก เรี ย นชาย
ในระดับมัธยมศึกษา ที่มีประวัติความเปนมายาวนานแหงหนึ่งในประเทศไทย เดิมชื่อโรงเรียน
มั ธ ยมวั ด สามจี น ใต เป น โรงเรี ย นรั ฐ บาลสั ง กั ด กองการมั ธ ยมศึ ก ษา กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยูที่ เลขที่ 661 ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร กอตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2439 ปจจุบันโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีอายุ 121 ป
เป น โรงเรี ย นผู นํ า ด า นภาษาจี น แห ง แรกของประเทศไทย โดยในป จ จุ บั น ได รั บ การสนั บ สนุ น
จากสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การเรี ย นการสอนภาษาจี น นานาชาติ โรงเรี ย นไตรมิ ต รวิ ท ยาลั ย
เป น โรงเรี ย นขนาดกลาง ผูป กครองนั ก เรีย นส ว นใหญ จ ะมี อ าชี พรั บ จ า ง จึ ง ทํา ให ค รอบครั ว
ไมพรอมในการดูแลนักเรียน หรือสนับสนุนนักเรียนในดานตางๆ ทําใหนักเรียนไมมีวินัยในตนเอง
เชน มาสาย โดดเรียน ขาดเรียน ไมสนใจเรียน ฯลฯ นักเรียนไมมีทักษะในดานการเรียน จึงไม
เห็นความสําคัญของการเรียน
ในการจั ด การเรี ย นการสอนครู ผู ส อนต อ งอิ ง มาตรฐานการเรี ย นรู และตั ว ชี้ วั ด
หรือระดับความรูของผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่กําหนดไว
แตการสอนจริงของครูผูสอนในโรงเรียนสวนใหญยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงสงผลใหความรู
ที่เกิดขึ้นในตัวผูเรียนอยูในระดับขั้นต่ํากวาเกณฑ และยังสงผลใหผลการสอบ O-NET ไมผาน
เกณฑมาตรฐาน ครูผูสอนไมไดมีการออกแบบการจัดการเรียนเรียนการสอนโดยการตั้งคําถาม
เพื่ อ นํ า เข า สู บ ทเรี ย น เพื่ อ ให ผู เ รี ย นคิ ด ตอบคํ า ถาม และลงมื อ ทํ า ด ว ยตั ว ของผู เ รี ย นเอง
แตครูผูสอนสวนใหญยังเปนการสอนแบบอธิบาย บอกเลา ใหทองจําเนื้อหาที่ครูผูสอนตองการ
ใหจําใหครบถวน ซึ่งทําใหผูเรียนไม เกิดทักษะการเรียนรู ทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ และ
ทักษะการแกปญหา ผูเรียนจึงไมสามารถสรางองคความรูได
แนวทางการแกปญหา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยใชวิธีการศึกษา และวิเคราะหตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน
ครูผูสอนตองวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ
ของผู เ รี ย นตามกลุ ม สาระการเรี ย นรู ที่ มุ ง เน น ผู เ รี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ผู เ รี ย นทุ ก คน
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มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดยึดประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน กระบวนการ
จัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึง
ความแตกต างระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เนน ใหค วามสํ าคัญ ทั้งความรู และ
คุณธรรมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตองใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อให
ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ที่ ดี บรรลุ เ ป า หมายตามมาตรฐานการเรี ย นรู / ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรูที่จําเปนสําหรับผูเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการ กระบวนการ
สรางความรู กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ และ
แกปญ หา กระบวนการเรีย นรูจ ากประสบการณจ ริง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการวิจั ย
กระบวนการเรียนรูของตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เปนการใชแหลงการเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น มีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อใหเกิดการพัฒนาผูเรียนอยาง
แทจริง
ดังนี้

ในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูซึ่งมีวิธีการ
1. วิเคราะหผลการจัดการเรียนรู ระดับกลุมสาระการเรียนรู หรือรายวิชา
2. วิเคราะหผลการสอน ระดับสาระ ในวิชาที่สอน
3. วิเคราะหผลการสอนระดับมาตรฐานการเรียนรูแตละกลุมสาระ ในวิชาที่สอน
4. วิเคราะหเงื่อนไข/ปจจัยที่สงผลใหการจัดการเรียนรูดีขึ้น
5. วิเคราะหผูเรียนแบบรายบุคคล
6. ตรวจสอบพฤติกรรม/วิธีเรียนของผูเรียน
7. เชื่อมโยงคุณภาพผูเรียนจากมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัดสูการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
8. วิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อจัดทําแบบทดสอบรวบยอด
9. จัดทําผังการสรางแบบทดสอบ
10. ประเมินคุณภาพของขอสอบรายขอ
11. วิเคราะหคุณภาพขอสอบ
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ผลที่เกิดขึ้น

จากการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน ทําใหผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET สูงขึ้นตามตาราง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

สาระวิชา
สังคมศึกษา
ม.3

โรงเรียน
เขตพื้นที่
ประเทศ
ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา ปการศึกษา
2558
2559
2558
2559
2558
2559
42.56
44.23
46.42
49.34
46.24
49.00

........................................................................................
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โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม
ความเปนมา
โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จัดเปนโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยูในซอยเพชรเกษม 15
แขวงวั ด ท า พระ เขตบางกอกใหญ กรุ ง เทพฯ ที่ ตั้ ง ของโรงเรี ย นอยู ใ นซอยซึ่ ง เป น ซอยแคบ
การคมนาคมไมคอยสะดวกมีโรงเรียนมัธยมขนาดใหญซึ่งเปนโรงเรียนการแขงขันสูงอยูในบริเวณ
ใกล เ คี ย งและพื้ น ที่ บ ริ ก ารซ้ํ า ซ อ นนั ก เรี ย นส ว นใหญ ที่ ม าเรี ย นโรงเรี ย นวั ด ประดู ใ นทรงธรรม
เป น นั ก เรี ย นที่ ไม ส ามารถสอบเข า โรงเรี ย นที่ มี ก ารสอบแขง ขั น สู งได ครอบครัว ของนัก เรี ย น
สวนใหญมี่ปญหา เชน พอแมแยกทางกัน ไมไดอยูกับพอแม ฐานะทางครอบครัวยากจน ประกอบ
อาชี พ รั บ จ า งทั่ ว ไป นั ก เรี ย นบางคนต อ งทํ า งานหารายได ช ว ยผู ป กครอง ระดั บ การศึ ก ษา
ของผูปกครองคอนขางต่ํา ดวยปญหาดังกลาวของครอบครัวทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม จึงทําให
ไม ส ามารถดู แ ลบุ ต รหลานให มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นได ดี เ ท า ที่ ค วร นั ก เรี ย นขาดวิ นั ย
ไมตระหนักและเห็นความสําคัญของการศึกษาตอการดําเนินชีวิต นักเรียนบางคนอานหนังสือ
ไมออก และเขียนไมคลอง
ครูหลายคนมีภาระงานซึ่งนอกเหนือจากงานสอนจํานวนมาก ขาดประสบการณและ
ทักษะในดานการสอน การวัดผลประเมินผล และการพัฒนาเด็ก การวัดผลประเมินผลหรือการ
ออกขอสอบของผูสอนบางสวนไมสอดคลองกับ O-NET หรือไมตรงตาม มาตรฐาน ตัวชี้วัด
ความสามารถและทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยี ยังมีไมมาก นโยบายทางการศึกษาที่ไมมีการเรียน
ซ้ําชั้นของนักเรียน ทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญหรือตระหนักในการเรียนนอยลง จากบริบท
ของโรงเรียนดังกลาวจึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ดาน O–NET อยูในเกณฑต่ํา
วิธีการสงเสริมพัฒนา
การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ดาน O–NET เพื่อใหพัฒนาขึ้น ตองอาศัยกระบวนการ
วิธีการที่หลากหลายเพื่อใหเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม จึงรวมกันคิดหาแนวทาง จัดทําโครงการขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยใหครูผูสอนทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ทําโครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนทุกรายวิชา
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วิธีการ
- ประชุมกลุมสาระฯเพื่อวางแผน
- ชี้แจงเปาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
- นําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล O–NET ของปการศึกษาที่ผานๆ มา
เปรียบเทียบ พูดคุยประเด็นปญหา
วิธีดําเนินการ
ครูผูสอนทุกรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ เขียนและเสนอโครงการ
ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชกระบวนการพัฒนา ตามวงจรคุณภาพ PDCA คือ
1.1 ขั้นวางแผน (Plan)
1) ศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผานมาพรอมแยกแยะ
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) จัดเตรียมวัสดุอุปการณในการจัดการเรียนรูใหพรอม ดังนี้
3.1) แบบฝกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห
3.2) สื่อ/อุปกรณในกิจกรรมการเรียนเชน แผนที่ ลูกโลกจําลอง วิดิทัศน
ภาพ และสื่อสิ่งพิมพตางๆ
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 ขั้นการปฏิบัติ (Do)
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่จัดทําไว โดยจัด
กิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนที่สงเสริมจุดเนนตามศักยภาพของนักเรียนทั้ง 3 กลุม
โดยใชแหลงเรียนรู หองสมุดกลุมสาระสังคมศึกษาฯ หองสมุดโรงเรียน ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนเปนระยะ ๆ มีการปรับปรุงแกไขตลอดเวลา จนเกิดความ
พึงพอใจของนักเรียน ดําเนินการพัฒนาสื่อการเรียนรูที่ชวยใหเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ทั้งรายบุคคลและรายกลุม นําผลการประเมินไปใชพัฒนาและแกไขปญหานักเรียนตาม
กระบวนการวิจัย มีการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสารการเรียนรู
1.3 ขั้นการตรวจสอบ (Check)
โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อตรวจสอบวาเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนดไว คือ นักเรียนมีระดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน สูงขึ้น โดยใช
การสังเกต ประเมินภาระงานหรือผลงาน และแบบทดสอบ
1.4 ขั้นการกําหนดมาตรการแกไข (Act)
นําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มากําหนดมาตรการแกไข
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและมาตรการแกไขแนวทางการจัดการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปนแนว
ทางการพัฒนาในขั้นวางแผนตอไป และจัดทํารายงานนําเสนอผูบริหาร
2. โครงการสอนซอมเสริม หรือ การติว
2.1 การสอนชอมเสริมหรือติวโดยครูผูสอนในแตละรายวิชา โดยใชเวลาเรียนในคาบ
การสอนปกติ ซึ่งครูผูสอนตองนําขอสอบ O–NET ของปการศึกษาที่ผานๆมา มาวิเคราะห
มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อซอมเสริมในตัวชี้วัดที่ไมผานนักเรียนไมสามารถทําได
2.2 การสอนชอมเสริมหรือติวโดยวิทยากรภายนอก ดําเนินการโดยจัดทําโครงการ
เพื่อเสนอผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ผลที่เกิดขึ้น
จากการทําโครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทําใหผลสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O – NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงขึ้นตามตาราง
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ตารางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบระดับชาติ O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 – 2559
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปการศึกษา
2557
2558
2559

โรงเรียน
38.89
39.63
43.07

เขตพื้นที่
50.09
51.52
54.73

ประเทศ
46.79
46.24
49.00

แผนภูมิแสดงคาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบระดับชาติ O-NET
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2557 - 2559
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
60.00

50.09

50.00
40.00

51.52

46.79
39.63

38.89

54.73
46.24

49.00
43.07
โรงเรียน

30.00

เขตพื้นที่
ประเทศ

20.00
10.00

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

0.00

2557

2558

2559

……………………………………………………………………..
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
ปญหาและความเปนมา
โรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความแตกตางและหลากหลายกันในบริบทของโรงเรียน และมีความ
แตกตางกันในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงมาก โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งระดับคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสวนใหญจะมีผลคะแนน
อยูในระดับปานกลาง หรือต่ํา จะมีเพียงจํานวนนอยที่อยูในระดับดี สวนใหญโรงเรียนในสังกัดนี้
เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ การบริหารจัดการภายในโรงเรียนจะเปนการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวม คือ มุงเนนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน ในรูปแบบของ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือขายผูปกครองและครู สมาคมผูปกครองและครู เปนตน
เพื่อสนับสนุนการดําเนินการภายในโรงเรียน ชวยเหลือ สงเสริมกิจกรรมที่เปนการสงเสริม
การเรียนรูแกผูเรียนในโรงเรียน ทั้งทางดานวิชาการและการดํารงชีวิตในชีวิตจริงของผูเรียน
จํานวนของผูเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จะมีจํานวนผูเรียนเฉลี่ย
หองเรียนละ 50 คน และมีจํานวนหองเรียนมากกวา 10 หองเรียนในแตละระดับชั้น
ทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย หลักสูตรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
มีความหลากหลาย เชน มีหองเรียนพิเศษเนนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร หองเรียนพิเศษ
เนนวิชาภาษาอังกฤษ และโรงเรียนหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล เปนตน จึงทําใหกิจกรรมที่ใช
เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางดานวิชาการ จําเปนตองหลากหลายและทาทาย เนื่องจากความ
แตกตางนี้
ดานครู โรงเรียนสวนใหญกําลังอยูในระยะของการเปลี่ยนผานครู คือ เริ่มจะมีครูรุนใหม
อายุนอย เพิ่งจบการศึกษามาไมนานไดรับการแตงตั้งบรรจุในโรงเรียนเปนจํานวนมาก ครูรุนเกา
เกษียณอายุราชการเปนสวนใหญ ทําใหตองมีการสงตอการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นตางๆ
ใหกับครูที่เพิ่งบรรจุใหม โดยมีการสอนงาน หรือถายทอดรูปแบบของการสอนจากครูรุนเกาบาง
เปนบางราย
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เมื่อมีความแตกตางและหลากหลายกันในแตละองคประกอบของโรงเรียนจึงมีผลทําใหตอง
มีการกําหนดรูปแบบ หรือนโยบายในการสงเสริม พัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) โดยเฉพาะคะแนนในรายวิชาที่นักเรียน
ในหลายๆ โรงเรียนไดคะแนนในระดับต่ํา เชนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทําใหคะแนนสามารถปรับอยู
ในเกณฑของระดับระดับดีได
วิธีการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ
การสรางความตระหนัก
โรงเรียนมีการแจงนักเรียนทราบถึงความสําคัญของคะแนน O-NET ที่มีตอการศึกษาตอ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีการจําแนกสัดสวนของคะแนน O-NET แตละวิชาวามีสัดสวนเทาไหร
สําหรับนักเรียนที่ตองการศึกษาตอในสถานศึกษาเดิม เชน ใชคะแนน O-NET รอยละ 20
ของคะแนนการสอบเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใชคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ O-NET รอยละ
10 สําหรับนักเรียนที่ตองการเรียนในแผนการเรียนที่เนนดานภาษาทั้งหมด มีการคัดเลือกตัวแทน
ครูจากกลุมสาระภาษาตางประเทศ เพื่อเปนครูดําเนินการสอนเสริมความรูตลอดปการศึกษา
จะเปนรูปแบบของการสอนแบบทีม (Team Teaching) หรือกําหนดใหครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนผูรับผิดชอบการสอนเสริม แตจะจัดเฉพาะตอนใกลสอบ O-NET เทานั้น
ครูที่รับผิดชอบการสอนเสริมตองจัดทําคลังขอสอบที่รวบรวมตัวอยางขอสอบ O-NET จากป
ทีผ่ านมา เพื่อนํามาวิเคราะหตัวชี้วัด และมาตรฐานการเรียนรู ที่มักจะออกขอสอบ O-NET
แลวนํามาจัดทําเอกสารสําหรับการสอนเสริม นอกจากนั้น โรงเรียนมีการจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อรวมกันวางแผนการสอนเสริมใหกับนักเรียนกอนการ
เริ่มสอนจริง
การสรางแรงกระตุนและการเสริมแรงทางบวก
การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลใหกับนักเรียนที่มีผลการสอบคะแนน O-NET สูงที่สุด
ในแตละรายวิชาและนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET ไดคะแนน 100 คะแนนเต็มในแตละรายวิชา
มีการจัดพิธีการมอบรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกนักเรียนและเปนตัวอยางที่ดีกับนักเรียน
ในรุนถัดไป โรงเรียนจัดสรรงบประมาณสําหรับคาตอบแทนแกครูที่ดําเนินการสอนเสริมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และครูที่ปรึกษาเนื่องจากเปนผูเสียสละเวลาในการชวยควบคุมดูแลนักเรียน
ขณะมีการดําเนินการสอนเสริมความรูตลอดทั้งปการศึกษา สมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียน
ใหการสนับสนุนเงินรางวัลและคาตอบแทนดังกลาวแกนักเรียนและครูที่มีผลงานโดดเดน ผูบริหาร
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มีสวนรวมในการเสริมแรงทางบวกใหแกครูโดยการใชผลการสอบคะแนน O-NET ของนักเรียน
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใหครูที่สามารถเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ของคะแนน O-NET ในรายวิชานั้นได
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนของครูมีการจัดการสอนเสริมความรูนอกเวลาเรียน คือ จัดการ
เรียนการสอนเสริมเพื่อเนนการสอบ O-NET ในชวงวันหยุดเสารและอาทิตย และเปนระยะเวลา
ใกลๆ จะมีการสอบจริง หรือจัดใหมีการสอนเสริมความรูเปนคาบเรียนปกติตลอดทั้งปการศึกษา
โดยเรียนเสริมความรู จํานวน 2 คาบตอสัปดาห แบงนักเรียนเปน 2 กลุม กลุมละไมเกิน 300 คน
แบงตามหองเรียน และใชหองเรียนรวม คือ หอประชุมโรงเรียนในการดําเนินการสอน สอนโดยครู
ตัวแทนจากกลุมสาระการเรียนรู สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอนตามตารางที่กําหนดไวในแตละ
สัปดาห เอกสารที่ใชในการสอนคือขอสอบเกาจากปที่ผานมา และชวงเวลาใกลการสอบจริง จะมี
การแบงกลุมนักเรียนใหม โดยเรียงลําดับนักเรียนกลุมเกง กลุมพัฒนาได กลุมปานกลาง กลุมออน
และกลุมออนมาก ตามลําดับ ใชเกณฑเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนในการจําแนกกลุม ดําเนินการ
สอนเสริม 5 รายวิชาใน 1 วันเปนระยะเวลา 3 วันติดตอกัน เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
แบบเขมขนสําหรับการสอบ O-NET รูปแบบของการสอนสําหรับการเรียนการสอนคาบเรียนปกติ
เนนการสอนแบบฝกใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เชน การใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน
อยางเปนธรรมชาติ การแสดงละครสั้นและบทบาทสมมุติโดยใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เปนตน เนนการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ มีการนิเทศดวยครูที่สอนระดับเดียวกันและใชผูเชี่ยวชาญดานการสอน
มานิเทศและติดตามดวย การจัดการเรียนการสอนของครูเนนการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัด
ที่ระบุไวในโครงการสอนทุกคาบ โรงเรียนมีการจัดหาบุคลากรที่มีความรูในระดับมหาวิทยาลัย
มาชวยดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคาบเรียนปกติของนักเรียนโครงการพิเศษทุกโครงการ
นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดเรียนภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษาทุกภาคเรียน อยางนอยหองเรียน
ละ 1 คาบ สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนปกติและการสอนเสริม ใชคอมพิวเตอร
โปรแกรมชวยเหลือ เครื่องฉายทึบแสง 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
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถโดดเดน เปนตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันในระดับเขต
ระดับประเทศ ตอไป มีการทํา MOU กับโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยในตางประเทศเพื่อสง
นักเรียนเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาเพิ่มพูนดานภาษาในตางแดน สงเสริม
ใหนักเรียนที่มีความสามารถและมีความพรอมเขารวมสอบคัดเลือกเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนหลายๆ
โครงการ เชน AFS, YES, YFU, EF เปนตน ครูมีการสงเสริมใหประกวดนวัตกรรมทางการสอน
และงานวิจัยเกี่ยวกับการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

........................................................................................
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โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ภูมิหลังความเปนมาและปญหา
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูบนถนนที่มีการเดินทางคมนาคมสะดวก
การเดินทางสามารถเดินทางไดหลายทาง เชน ทาง เรือ ทางบก มีรถโดยสารประจําทาง ผานหนา
โรงเรียน รวมทั้งรถตู บริการ จากบางบัวทอง ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี และ จากศาลายา
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นักเรียนสามารถเดินทางไดสะดวกนักเรียนที่เรียนในโรงเรียน
สวนมากจะเปนนักเรียนจากโรงเรียนวัดดุสิดาราม ประถมศึกษา และนักเรียนที่มาเรียน มีความ
ตองการที่จะเขามาเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม เพราะการคมนาคมสะดวก เดินทาง
ไดหลายทางและสะดวกในการเดินทาง จึงมีความประสงคที่จะเขาเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
ดานของสังคมชุมชนครอบครัวในสภาพความเปนอยู ฐานะทางครอบครัวของนักเรียน
อยูในระดับฐานะยากจนถึงปานกลาง การศึกษาของผูปกครองอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และระดับความรูของผูปกครอง สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนและตนแบบในการเรียนของ
นักเรียนรวมทั้งจุดมุงหมายในการเรียนเพื่ออาชีพของนักเรียนดวย การประกอบอาชีพของ
ครอบครัว ผูปกครอง มีอาชีพรับจางทั่วไป คาขาย สภาพบานพักความเปนอยู อาศัยอยูในบานเชา
เปนสวนมาก ในชุมชนของนักเรียนในโรงเรียน คือนักเรียนที่อยูในชุมชนบานเปด ตั้งอยูดานหลัง
ของโรงเรียน ที่มีกลุมเสี่ยงในชุมชน ซึ่งเปนชุมชนแออัดที่มีมานาน และในสวนของชุมชนใกล
โรงเรียนที่นักเรียนอาศัยอยู คือฝงตรงขามกับโรงเรียน คือ ชุมชนเจาครุฑ ที่อยูติดกับคณะ
กายภาพบําบัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งชุมชนทั้งสองเปนชุมชนเกาแกที่มีมานานในละแวกใกลเคียง
ของโรงเรียน ซึ่งฐานะความเปนอยู ไมแตกตางกันมากนัก
ดานผูเรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบในหนาที่ วินัยในการเรียน รูวาการเรียน
มีความสําคัญ แตไมใฝรู ใฝเรียน ขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ของตนเองที่ตองปฏิบัติ และในยุคปจจุบันนักเรียนใชเวลาในการใหความสําคัญ กับการเลน
โทรศัพท อินเตอรเน็ต ขาดการจัดสรรเวลาใหเหมาะสมกับการเรียน ไมเห็นความสําคัญในการ
เรียนที่ตองเรียนเพื่อใหประสบความสําเร็จในการเรียน ขาดการวางแผนการเรียนของตนเอง
เพื่อนําไปสูการใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูตอไปในระดับที่สูงขึ้น การแกปญหานักเรียนที่ขาด
ความรับผิดชอบในบทบาทและหนาที่ของตนเอง ขาดความเอาใจใสในการเรียน ตองสรางความ
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ตระหนักใหเกิดขึ้นกับนักเรียน โดยจะตองมีการประชุมผูปกครอง มีขอตกลงรวมกันระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง ซึ่งโรงเรียนไดรวมประชุมผูปกครองในแตละปการศึกษา มีการรายงาน
พฤติกรรมการเรียนในหองเรียน รายงานผลการเรียนใหทราบ เพื่อจะไดวางแผนรวมกัน มีการ
ลงโทษตัดคะแนน เพิ่มคะแนน เพื่อใหนักเรียนเกิดความตระหนักถึงการเรียน มีการสงเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถเพื่อเปนตัวอยางในการสรางแรงบันดาลใจใหกับนักเรียนในโรงเรียน
ดานครู ในการจัดการเรียนการสอนของครู ครูยังคงใชการสอนแบบเดิม ซึ่งในยุคปจจุบัน
จะตองปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อใหเขากับยุค ศตวรรษที่ 21 ขาดการใชสื่อนวัตกรรมที่ตอเนื่อง
การประเมินที่ตองยึดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลที่ตองทําอยางตอเนื่อง ครูขาดการ
วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาและการวิเคราะหตัวชี้วัดเพื่อนําไปสูการวางแผนการสอน
การวิเคราะหเนื้อหาใหเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ตอง
สอดคลองกับการจัดการเรียนเรียนรู และการวิเคราะหขอสอบ การประเมินคา ดานการสอน
ของครูจะตองวิเคราะหตัวชี้วัด ตั้งแตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อใหสอดคลองและรองรับ
การพัฒนาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนจะตองสอดคลองและเตรียมความพรอม
มาตั้งแตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มัธยมศึกษาปที่ 2 และเมื่อในระดับชั้นปที่ 3 เปนระดับชั้น
ที่จะตองสอบ O-NET นักเรียนสามารถเก็บองคความรูที่ มีอยูอยางยั่งยืนสามารถนํามาใชในการ
ทดสอบ สามารถวิเคราะห และนําไปใชได เปนการจัดการเรียนการสอนของครูที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยในยุคปจจุบันครูจะตองสรางสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรม
ที่สรางแรงจูงใจ ใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน โดยใชเทคโนโลยีในการเรียนมาใช
ในการเรียนการสอนดวย เพราะนักเรียนสวนมากจะใช โทรศัพท และอินเตอรเน็ต และครูสราง
บทเรียนขึ้นมาเพื่อยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน นักเรียนสามารถเขาไปอานทดสอบ ไดทุกที่ ทุกเวลา
เปนการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบันที่ตองอาศัยเทคโนโลยีมารวมในการสอน เปนการสราง
ความนาสนใจใหกับนักเรียนในการเรียน ซึ่งปญหาในการสอบของนักเรียนที่เปนปญหา คือ ในสวน
ของขอสอบการอาน (Reading) ที่นักเรียนทําคะแนนในการสอบไดนอย ดังนั้น จึงตองสงเสริม
การอานของนักเรียน โดยใชสื่อนวัตกรรมวิธีการที่นาสนใจ ใหกับนักเรียนครูรวมกันวางแผน
การจัดการเรียนรูในแตละระดับชั้น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน โดยไดรวมกันคิดนวัตกรรมของกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศขึ้นมา เพื่อชวยใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมในการสอบ
เพราะคะแนนกลายเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของครูในโรงเรียนดวย
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2. วิธีการสงเสริมพัฒนา
ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศรวมกันคิดแกปญหานักเรียนโดย ประชุมหารือ
ครูในกลุมสาระการเรียนรู เพื่อแกปญหา โดยครูรวมกันหาวิธีการดังนี้
2.1 ศึกษาแนวขอสอบ O-NET ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2.2 สรุปเนื้อหาที่นักเรียนตองไดเรียนรู กอนที่จะสอนและที่จะสอบ O-NET
2.3 ครูตองศึกษาเรียนรูในเนื้อหาใหแมนยํา ครอบคลุม ถูกตองในเนื้อหาและตรงตามตัว
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการสอบ
O-NET
2.4 ครูหาวิธีการ ที่นาสนใจ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน สรางนวัตกรรม และวิธีการถายทอด
ใหนักเรียนเกิดความสนใจ เราความสนใจของนักเรียน
2.5 ครูรวบรวมเนื้อหาระดมสมอง ใหชวยกันคิดวามีคําถามอะไรบางที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่ออกขอสอบทุกป
2.6 ครูใหความรูดานคําศัพทและการอานเรื่องโดยเฉพาะในสวนเรื่องการอานเปนขอสอบ
ที่นักเรียนทําคะแนนไดนอย
ดังนั้นนักเรียนตองไดรับการพัฒนาดานทักษะดานการอานและสอนการเชื่อมโยงกันทักษะ
ทั้ง 4 ทักษะ ใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการเรียน ไมใชแยกเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง สิ่งสําคัญ
อยางหนึ่งในการแกปญหาคือครูในกลุมสาระการเรียนรูชวยกันระดมความคิด ในการแกปญหา
และการสรางนวัตกรรมของกลุมสาระการเรียนรูขึ้นเพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง ไดเรียนรูดวย
ตนเอง รวมทั้งการรับผิดชอบตอหนาของตนเองโดยใชนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี หองเรียนออนไลน
ที่สามารถเขาไปเรียนดวยตนเองไดตลอดเวลา เกิดการเรียนรูที่สามารถเรียนรูไดทั้งในหองเรียน
นอกหองเรียน เปนการใช สื่อ นวัตกรรมเขามาชวยในการเรียนรูซึ่งเขากับยุคการเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ไดเปนอยางดี โดยครูในกลุมสาระมีสวนรวมทุกระดับชั้น ไมใชเฉพาะนักเรียนใน ระดับชั้น
ที่ตองสอบ O-NET เทานั้นแตเปนนักเรียนที่ทุกคนตองเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ
วัดผลในระดับโรงเรียน และระดับชาติ ซึ่งหมายถึงการสอบ O-NET ที่ตองวางแผนรวมกันตั้งแต
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการเชื่อมตอเทคโนโลยีกับไลฟสไตลของนักเรียน สามารถ
ที่จะทําใหการเรียนรูรวมเปนหนึ่ง เขากับชีวิตประจําวัน สามารถเรียนรูกันทุกที่ ทุกเวลา อยางไร
ขีดจํากัด โดยมีการวางแผนการใชนวัตกรรมดังนี้
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ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET
โดยใชนวัตกรรมหองเรียนออนไลน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.

ครูสรางหองเรียนออนไลน ขึ้นมา โดยหองเรียนจะอยูที่หนาเว็บไซตของโรงเรียน
ครูทดลองใชหองเรียนออนไลนและแนะนํานักเรียนในการใช
นักเรียนคลิกหัวขอ ENGLISH QUIZ โดยจะมีรหัสสวนตัวของนักเรียน
นักเรียนทุกคนเขาไปล็อคอิน เพื่อเขาไปเรียนตามเนื้อหา โดยนักเรียนเลือกระดับชั้น
ของนักเรียน (Log in by your e-mail)
5. นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน ในเรื่อง Reading
6. นักเรียนอานเนื้อหา ที่ครูกําหนดใหแลวตอบคําถาม ในกลองที่กําหนดให (Answer in the
box) โดยนักเรียนตองศึกษาและทําตามคําสั่งในหองเรียนออนไลน ใหครบทุกขั้นตอน
7. เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาทุกบทเรียน จะมีการทดสอบทายบทเรียนทุกเนื้อหา และ
นักเรียนจะตองมีสมุดบันทึกคําศัพทเพื่อบันทึกคําศัพทสงครู
8. ครูใชวิธีการประเมินผลโดยเก็บคะแนนจากผลการทําแบบทดสอบคะแนน ในแตละ
บทเรียน
9. ครูทดสอบ ในชั้นเรียนอีกครั้งโดยใชวิธีการสุมเนื้อหาในบทเรียนออนไลส มาทดสอบ
ในหองเรียนปกติ
10. ครูบอกความกาวหนาในการเรียนของนักเรียนแตละคน และมีรางวัลเปนแรงเสริม
ในการเรียน โดยจะประกาศผลคะแนนนักเรียนที่ทําคะแนนไดสูงสุด ไดรับรางวัล
และเกียรติบัตร

........................................................................................
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โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
ภูมิหลัง
โรงเรี ย นศึ ก ษานารี วิ ท ยาเป น โรงเรี ย นมาตรฐานสากลจั ด การเรี ย นการสอนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 วิสัยทัศน
ของโรงเรียนคือ โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปนไทย ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณคือ วินัยงาม ความรูดี และเอกลักษณคือ วิชาการดี กิจกรรมเดน เนน
คุณธรรม
บริบททั่วไป
โรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น
2,929 คน จํานวน 71 หองเรียน และมีครูรวมจํานวนทั้งสิ้น 144 คน โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 13 หองเรียน โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชนระหวางชุมชนบางบอน ชุมชน
วัดโพธิ์แจ และชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ลักษณะของชุมชนสวนใหญเปนชุมชนอุสาหกรรม ฐานะ
ความเปนอยูของประชากรสวนใหญอยูในระดับปานกลางคอนขางไปทางต่ํา ผูปกครองสวนใหญ
อพยพมาจากตางจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพรับจางในโรงานอุสาหกรรมยานบางบอน โพธิ์แจ
และจังหวัดสมุทรสาคร ผูปกครองสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปานกลางไมถึงระดับปริญญาตรี
ผูปกครองสวนใหญไมมีเวลาดูแลบุตรหลานในดานการเรียน แตมีความมุงหวังใหโรงเรียนในชุมชน
เปนผูใหการอบรมสั่งสอนทั้งในดานวิชาการและในดานคุณธรรมจริยธรรมแกบุ ตรหลาน และมี
ความยินดีใหความรวมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
กลาวโดยสรุปโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ที่มีเปาหมายสําคัญ
มุงใหบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการและสภาพบริบทของชุมชนอยางเต็มที่
ไมปฏิเ สธการรับนัก เรียน โรงเรี ยนได จัดแผนการเรี ยนที่ห ลากหลายตอบสนองความต องการ
ของผู ป กครองและศั ก ยภาพของผู เ รี ย น ได แ ก แผนการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ความเป น เลิ ศ ด า น
วิทยาศาสตร -คณิ ต ศาสตร แผนการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม ความเป น เลิ ศ ด านภาษาอั ง กฤษ-จี น กลาง
แผนการเรี ย นส ง เสริ ม ความสามารถด า นศิ ล ปะ ดนตรี และกี ฬ า แผนการเรี ย นที่ ส ง เสริ ม
ดานวิชาชีพตามโครงการทวิภาคี เชน แผนกชางยนต แผนกพานิชยกรรมและการบัญชี โครงการ
หองเรียนCP โครงการนี้ตอบสนองความตองการของนักเรียนที่ตองการหารายไดชวยเหลือ
ครอบครัวและมีทักษะทางวิชาการต่ําใหไดมีที่เรียนและฝกฝนอาชีพ และแผนการเรียนหองเรียน
ปกติ จะเห็นไดวาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเปนโรงเรียนที่มุงบริการชุมชนอยางแทจริง นักเรียน
ในโรงเรียนมีคุณภาพและศักยภาพแตกตางกันอยางมาก ตั้งแตกลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน
และกลุม นักเรีย นเรียนรวม จากบริบทดั งกลาวโรงเรี ยนจึงมีจุ ดเนนที่ มุงบริการทางการศึกษา
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สงเสริมศักยภาพนักเรียนทุกกลุมใหมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ และจัดสถานศึกษาใหเปน
ศูนยกลางทางการศึกษาที่สําคัญใหกับชุมชน
สภาพปญหาที่สงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
1. ดานผูเรียน นักเรียนสวนใหญมีความแตกตางระหวางบุคคลสูงมาก เพราะมาจาก
ครอบครัวที่มีความแตกตางกัน มีความแตกตางกันในดานความเปนอยู ความรูความสามารถดาน
วิชาการ นักเรียนรอยละ 80 จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีความรูพื้นฐานดานภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑมาตรฐานมาก โดยพิจารณาจากผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนที่จบมาจาก
โรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีอยูในโรงเรียนรอยละ 20
เป น ป จ จั ย ที่ ย ากต อ การพั ฒ นาด า นทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ นั ก เรี ย นไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของวิ ช า
ภาษาอังกฤษ และการนําเอาภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการนําเอาภาษาอังกฤษ
เป น เครื่ อ งมื อ เรี ย นต อ ในระดั บ ชั้ น ที่ สู ง ขึ้ น นั ก เรี ย นส ว นมากไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการสอบ
O-NET เพราะคิดวาไมมีผลกระทบโดยตรงตอตนเอง
2. ดานครู ครูสวนใหญขาดความรูความเขาใจในการนําหลักสูตรแกนกลางฯ มาเปน
เปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ขาดทักษะการวิเคราะหหลักสูตรดานมาตรฐานการเรีย นรู
และตัวชี้วัดเพื่อนํามาออกแบบการจัดการเรียนรูและจัดทําแผนการสอนใหครอบคลุมทุกมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรแกนกลาง จัดการเรียนการสอนไมครบตัวชี้วัดในแตละชวงชั้น ครูขาดกระบวนการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เนื่องจากจํานวนนักเรียนในหองเรียนมีมากถึงหองละ 50 – 55 คน
ครูสรางสื่อและเลือกใชสื่อนวัตกรรมที่ขาดความทันสมัย ที่จะทําใหนักเรียนสนใจและพัฒนาตนเอง
ไปสูเปาหมายตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. ดานการวัดและประเมินผล ครูขาดทักษะการวัดประเมินผล การออกแบบการวัด
และประเมินผล ไมครอบคลุมตัวชี้วัด บางครั้งทําการประเมินผลไมตรงตามตัวชี้วัด ครูยังนิยม
นําขอสอบของสถาบันกวดวิชามาออกขอสอบ โดยขาดการวิเคราะหและคัดเลือกใหตรงกับสิ่งที่
สอน ตรงตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด ครู ไ ม ส ามารถสร า งข อ สอบด า นการคิ ด วิ เ คราะห การ
เปรียบเทียบ และการประเมินคาได น้ําหนักของขอสอบยังอยูที่ระดับการวัดความจํา ความเขาใจ
การนําไปใชบางเล็กนอย ครูสวนใหญไมไดมีการจัดทําคลังขอสอบที่ตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ไมมีการจัดทําการวิเคราะหขอสอบเพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการพัฒนาคลังขอสอบ ขาดการ
นําขอสอบ O-NET มาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
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วิธีการแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบระดับชาติของกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ
กระบวนการปรับปรุงผลการดําเนินงานโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
การปรับปรุงผลการดําเนินงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูดว ย
วิธีการที่เปนเลิศ

คณะกรรมการ/หัวหนางาน
นัดประชุมเพื่อประเมินทบทวน
แลกเปลี่ยนเรียนรู KM
ไดกระบวนการที่ดี
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

ไดวิธีปฏิบัตกิ ารที่เปนเลิศ

ผลการดําเนินงานในอนาคต

การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และนวัตกรรม

ผลการวิเคราะหและ
ทบทวนผลการดําเนินงาน

จัดลําดับความสําคัญ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
นําขอมูล มาเทียบกับขอมูลที่
ตองการแขงขัน

KM

วางแผนกลยุทธ
กําหนดคาความสามารถ
ลวงหนาตามแผนกลยุทธ

Best practice

จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่
ตอบสนอง

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

Best practice

Innovation

Best
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ภูมิหลัง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนโรงเรียนชายลวนขนาดใหญพิเศษ กอตั้งโดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โรงเรียนแหงนี้มีชื่อเสียงยาวนานกวา
รอยป ดังนั้นจึงไมแปลกที่เด็กผูชายหลาย ๆ คนใฝฝนที่จะเขาเรียนตอระดับชั้น ม.1 ในโรงเรียน
แหงนี้ สงผลใหอัตราการแขงขันเพื่อสอบเขาเรียนสูงตอเนื่องกันทุกป โรงเรียนแหงนี้จึงเปนแหลง
รวมของนักเรียนที่เรียนเกงจํานวนมาก
นอกจากโรงเรียนจะมีโอกาสคัดเลือกนักเรียนแลว โรงเรียนและองคกรที่เกี่ยวของ มีการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและสนุบสนุนกิจกรรมตาง ๆ จนสงผลใหคะแนนสอบ O-NET วิชา
คณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียน อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง สิ่งเหลานั้น
ประกอบดวยอะไรบาง จะไดกลาวใหทราบ ดังนี้
วิธีการสงเสริมพัฒนา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตระหนักและใหความสําคัญกับ “การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน” หรือ O-NET มาโดยตลอด เพราะผลการทดสอบจะสะทอนใหทราบถึง
คุณภาพผูเรียน ดังนั้น โรงเรียนและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของจึงรวมกันสนับสนุน สงเสริม
ใหนักเรียนมีคุณภาพที่ดี ดวยวิธีการตอไปนี้
1. จัดแหลงเรียนรูไวใหครูและนักเรียนคนควาอยางเพียงพอ ไดแก หองสมุด และหอง
คอมพิวเตอร นอกจากนี้ยังมี หองกุหลาบเพชร และหองกุหลาบฟา ซึ่งมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
 หองกุหลาบเพชร สังกัดงานสงเสริมศักยภาพนักเรียน จะใหบริการ
สอนเสริม เพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนที่จะสอบโอลิมปกวิชาการ สอบชิงทุนเพื่อศึกษาตอ
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และสอบแขงขันตอบปญหาวิชาการตาง ๆ

Computer on

หองกุหลาบฟา เปนรูปแบบหองเรียนคอมพิวเตอร เรียนดวยระบบ
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Demand โดยผูเรียนสามารถเลือกวัน เวลา และเนื้อหาที่สนใจ (anytime, anywhere, any
contents) ในระหวางเรียนกับคอมพิวเตอรสามารถหยุดเพื่อทําโจทย หรือยอนกลับเมื่อไมเขาใจ
ในสวนของเนื้อหา ไดมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ ครูเกา ครูปจจุบัน ศิษยเกา
มาทําการสอนและบันทึกเทปการสอน เพื่อนําไปลงระบบคอมพิวเตอรใหนักเรียนไดลงทะเบียน
เรียนตอไป
2. สนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ไดแก
 การเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายใหความรูแกครู หรือ จัดสงครู
เขารวมอบอมที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สําหรับแนวทาง/วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ที่ทําใหคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย อยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง พอสรุปได 2 ประเด็น ดังนี้
1. ดานตัวครู ในการสอนเด็กเกงนั้นครูจะตองเตรียมตัวเองอยางดี ดังนี้
1.1 เตรียมความพรอมดานเนื้อหา ครูจะตองฝกทําโจทยจํานวนมาก
ไมเฉพาะในระดับที่ตนเองสอนเทานั้น ยังตองฝกทําโจทยที่ไมเคยพบเจอในบทเรียน หรือ ปญหา
ที่ไมคุนเคย (Non routine problems) เชน ฝกทําขอสอบเขามหาวิทยาลัยยอนหลังหลาย ๆ ป
ฝกทําขอสอบ สอวน. ขอสอบสมาคมคณิตศาสตร เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหแกตนเอง
อยูเสมอ บางครั้งครูคนใดคนหนึ่งไปพบโจทยแปลก ๆ ที่ไมคุนเคย ก็จะเอามาพูดคุยและชวยกัน
คิด ระหวางการสนทนาในกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งนอกจากจะสนุกสนานแลวยังไดเพิ่มพูนความรู
แกครูที่ยังไมรูอีกดวย สําหรับครูนองใหมจะมีครูรุนพี่คอยใหคําปรึกษา ไมเพียงแตดานวิชาการ
ยังรวมไปถึงเทคนิคการคุมชั้นเรียน การติดตามงานนักเรียน และพฤติกรรมที่เปนปญหาของ
นักเรียนในหอง ครูจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคตาง ๆ เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน
1.2 เตรียมความพรอมดานการวางแผนตางๆ ดังที่กลาวแลววาโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย เปนแหลงรวมของนักเรียนระดับหัวกะทิของเมืองไทย ดังนั้น ครูที่นี่จะสอน
เหมือนที่อื่นไมไดจะตองพัฒนาการสอนใหเทาทันกับนักเรียน เชน
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 การผลิตและพัฒนาตํารา หรือเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติม
เพื่อรวบรวมโจทยแปลกใหม โจทยยาก โจทยที่ทาทายความสามารถของนักเรียน ไวใช
ประกอบการสอนเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะกับระดับความสามารถของนักเรียน
 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งครูจะตองวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ออกแบบกิจกรรม และ
จัดเตรียมตัวอยางโจทยที่ทาทายความสามารถของนักเรียน ตลอดจนออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผลใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ซึ่งสิ่งตาง ๆ ที่กลาวมานี้ครูจะตองจัดเตรียม
ใหเรียบรอยพรอมใชงานตอนเปดภาคเรียน
1.3 การนําเทคโนโลยีมาชวยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชไดมีหลากหลาย เชน โปรแกรม GSP โปรแกรม Power
Point นอกจากนี้ครูหลายทานไดจัดซื้อ iPad Pro พรอม Apple Pencil ซึ่งสามารถใชจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากสมาคมศิษย
เกาสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
1.4 การทําวิจัยชั้นเรียน เปนนโยบายของโรงเรียนที่ใหครูทําวิจัยเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หรือ การวิจัยเพื่อแกปญหาอื่น ๆ เชน ปญหานักเรียนติดเกม
ปญหานักเรียนมาโรงเรียนสาย เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้นอกจากจะแกปญหาไดแลวยังชวยพัฒนาครู
ใหมีทักษะในการทําวิจัย ซึ่งจะเปนประโยชนแกครูในการขอเลื่อนวิทยฐานะดวยเชนกัน
1.5 โครงการกุหลาบแกว เปนนโยบายของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ที่จะคนหาและชวยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนไมผานเกณฑ โดยจะใหนักเรียนที่มีผลการเรียน
ไมผานเกณฑไดเรียนซอมเสริมกับครูประจําวิชา ตามวันและเวลาที่ครูและนักเรียนวางตรงกัน
ซึ่งจะชวยแกปญหานักเรียนเรียนไมทัน และชวยเหลือนักเรียนไดบางสวน
2. ดานตัวนักเรียน นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สวนใหญมีความพรอม
ที่จะเรียนรูทั้งในดานวิชาการ และดานกิจกรรม ดังนี้
2.1 ดานวิชาการ นักเรียนมักตื่นตัว และเขารวมการสอบแขงขันคณิตศาสตร
ที่จัดโดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานของภาครัฐ และหนวยงานเอกชน เชน สอวน. สพฐ. สมาคม
คณิตศาสตร TDET และ ASMO เปนตน ซึ่งเปนการสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการใหเขมขน
มากขึ้น
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2.2 ดานกิจกรรม ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนั้นมีกิจกรรมตางๆ ทีน่ ักเรียน
กอตั้งขึ้นตามความสนใจมากมายหลายกิจกรรม แตสําหรับกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรนั้น
คือ กิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร ซึ่งจัดตั้งขึ้นและบริหารงานโดยนักเรียน ที่มีครูทุกคนในกลุมสาระ
การเรียนรูค ณิตศาสตรเปนที่ปรึกษา กิจกรรมหลักของชุมนุมคณิตศาสตรซึ่งจัดขึ้นทุกป ไดแก
 การจัดคายคณิตศาสตร ซึง่ จะจัดขึ้นในชวงปดเทอมใหญ โดยมีครู
และนักเรียนในชุมนุมคณิตศาสตร ชวยกันจัดคายนอกสถานที่ เปนเวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งในคายนี้
นักเรียนจะไดเรียนรูกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร ซึ่งนอกจากนักเรียนจะไดเรียนรู
ดานวิชาการแลว นักเรียนยังรวมกิจกรรมที่สนุกสนาน ไดผูกพันกับเพื่อน กับรุนพี่ และครู ซึ่งเปน
วัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนแหงนี้อีกดวย
 การจัดสอบแขงขันประกายกุหลาบ การสอบแขงขันประกาย
กุหลาบนั้น เปนการจัดขึ้นเพื่อสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ โดยเปดโอกาสใหนักเรียนประถม
ปลาย และนักเรียน มัธยมศึกษาตอนตนไดเขาสอบ เพื่อวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร
โครงการนี้จัดโดยนักเรียนในชุมนุมทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตประชุมวางแผน ประชาสัมพันธ รับสมัคร
สอบ ออกขอสอบ จัดสอบ และประกาศผลสอบ โดยมีครูเปนที่ปรึกษาคอยใหการชี้แนะ ซึ่งใน
สวนนี้ นอกจากจะชวยสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการใหเกิดขึ้นแลว ยังฝกใหนักเรียนรูจักวางแผน
แกปญหา และทํางานรวมกับคนอื่น ซึ่งถือเปนการเรียนรูทักษะชีวิตที่สําคัญผานทางกิจกรรม
ชุมนุมอีกดวย
ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนและองคกรหลักที่เกี่ยวของกับโรงเรียน รวมทั้งวิธี
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรที่กลาวไวแลวขางตน
สงผลใหคะแนนสอบ O - NET วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2559 อยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่ ดังขอมูลตอไปนี้
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จํานวน

โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
เขตพื้นที่ (สพม.1)

คะแนน
เฉลี่ย

สวนเบี่ยงเบน

มัธยฐาน

ฐาน
นิยม

ผูเขา
สอบ

(Mean)

592

69.85

23.02

76

96.80

17,780

37.25

21.04

32

22.40

มาตรฐาน (S.D.) (Median)

(Mode)

จากตาราง จะพบวา คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และฐานนิยม ของโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัยสูงกวาของระดับเขตพื้นที่มาก นั่นสะทอนใหเห็นวา “คุณภาพผูเรียน” ของนักเรียน
โรงเรียนแหงนี้อยูในระดับสูง และความสําเร็จนี้ถือเปนรางวัลที่นาภาคภูมิใจของชาวสวนกุหลาบ
วิทยาลัยทุกคน

........................................................................................
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โรงเรียนศึกษานารี
ภูมิหลัง
โรงเรียนศึกษานารี เปนโรงเรียนหญิงลวนขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูในฝงธนบุรี โดยเปน
โรงเรียนที่มีอัตราการแขงขันสูง เปดแผนการเรียนหองเรียนพิเศษ จํานวน 3 หอง คือ โครงการ
เสริมสรางศักยภาพความเปนเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (AP)
โครงการเสริม สร างศัก ยภาพทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอั งกฤษแบบเขมขน
(ISME) และโครงการ English Program (EP) จากทั้งหมด 12 หองเรียน
วิธีการสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนศึกษานารี ตระหนักและใหความสําคัญกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมบริหารวิชาการโรงเรียนศึกษานารี จึงไดมอบหมาย ใหแตละกลุมสาระ
การเรียนรูดําเนินการวิเคราะหสาเหตุและปจจัยที่สงผลตอผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนศึกษานารี
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนศึกษานารีจึงไดทําการวิเคราะหผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2559 คาสถิติ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู แยกตามสาระการเรียนรู แยกตาม
มาตรฐานการเรียนรู แยกตามสาระการเรียนรู รอยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแตละขอ
ชวงคะแนนของผูเขาสอบ เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน ระดับขนาดโรงเรียน ระดับโรงเรียนในเมือง ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสังกัด ระดับภาคและระดับประเทศ และกําหนดนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพผูเรียน
ทางการเรียนตอไป
การวิเคราะหและสังเคราะหภาพรวมของกลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มขึ้น
ของคะแนนสอบ O-NET กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
ศึกษานารี ปการศึกษา 2559
กลยุทธการนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาครูและดานการพัฒนา
นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กลยุทธดานทีห่ นึ่ง คือ กลยุทธดานการบริหารจัดการ พบวา
1) ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของครูอยางตอเนื่องและใกลชิด สงเสริมและสนับสนุนใหครูผูสอนไดทํา
หนาที่สอนอยางเต็มที่ และสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน ดานนโยบายการ
สงเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET ในทุกปการศึกษา
2) โรงเรียนไดดําเนินงานตามขั้นตอนการบริหารแบบ P D C A (Plan Do Check
Action) อยางครบถวน เริ่มจากการสํารวจความพึงพอใจตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสํารวจสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การประชุมวางแผนปฏิบัติงานประจําป
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป การกํากับ ติดตาม การตรวจสอบภายใน
การประกันคุณภาพภายใน การใชมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เปนเลิศของโรงเรียน มาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศของครู การประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ในรูปแบบรายงานประจําป และ OBEC QA
3) โรงเรียนไดรับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในแตละปการศึกษา ทางกลุมบริหารวิชาการจะดําเนินการประชุม ใหขอมูลสารสนเทศและ
รายงานผลการทดสอบ O-Net ตอผูบริหาร กรรมการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
และแจงครูในการประชุมครู ถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมุงเนนการขับเคลื่อนและพัฒนา
ไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน เพื่อใหทราบผลการศึกษาของปการศึกษาที่ผานมาในภาพรวม
และรายกลุมสาระการเรียนรู เทียบกับเกณฑของระดับประเทศ ระดับสังกัด ระดับจังหวัด
ระดับโรงเรียน และใหแตละกลุมสาระการเรียนรูไ ปทําการวิเคราะห ลักษณะของขอสอบ
แนวโนม จุดแข็งและจุดทีค่ วรพัฒนาของนักเรียน และทิศทางของการออกขอสอบในแตละกลุม
สาระการเรียนรู
4) มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินการของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรู
ตรวจสอบความกาวหนาเกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนระยะๆ ในการประชุมของกลุม
บริหารวิชาการ
5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดทําเปนนโยบายหลักของโรงเรียน
ใหแตละกลุมสาระการเรียนรูในการปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู เชน การพัฒนาการสอน
การออกแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู หรือการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีการคัดเลือกนักเรียน
ที่มีศักยภาพที่ดีและกลุมที่ออน และพัฒนาตามศักยภาพของผูเรียน รวมถึงการสอนปรับพื้นฐาน
ใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เริ่มเขาศึกษา และ
โครงการเรียนเสริมศักยภาพวันเสาร เปนตน
6) เชิญวิทยากรภายนอกหรือในครูในโรงเรียน ใหความรูและทบทวนเนื้อหาความรู
ทางคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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โดยดําเนินการในชวงภาคเรียนที่ 2 เปนระยะเวลา 1 เดือน โดยจัดในเวลาเรียนเพราะถือวาเปน
การเรียนหนังสือตามปกติ โดยการจัดการทบทวนความรูนั้นแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและกลุมนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ปานกลาง เพื่อใหมีผลการ
สอบ O-NET ที่สูงขึ้น
7) มีแผนปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการวางแผนระยะยาว
3 ป ดําเนินงานอยางตอเนื่อง เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุมสาระการ
เรียนรู
8) สําหรับครูผูสอนนั้นมีนโยบายใหสอดแทรกเนื้อหาหรือแนวขอสอบหรือขอสอบ
O-NET ยอนหลัง ในการสอนปกติ วิธีการคิดในระหวางการจัดการเรียนรูด วย เนนการฝกให
นักเรียนฝกทักษะโดยวิเคราะหโจทย
กลยุทธดานทีส่ อง คือ กลยุทธดานการพัฒนาครู (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร) พบวา
1) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประชุมครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
แจงถึงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-ETt) วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 แยกตามมาตรฐานการเรียนรู แยกตามสาระการเรียนรู รอยละของนักเรียน
ที่ตอบถูกในแตละขอ ชวงคะแนนของผูเขาสอบ เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน
ที่ทางสํานักทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) ไดรายงานผลการทดสอบคาสถิติระดับ
โรงเรียน เพื่อประมวลสภาพปญหาในการจัดการเรียนรู มีการจําแนกคะแนนในแตละชวง
เพื่อดูความแตกตางและรักษาระดับของโรงเรียนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นํามาเทียบ
กับเกณฑของ สทศ. วามีมาตรฐานหรือตัวชี้วัดใดที่ไมผานบาง ซึ่งจะเนนที่การสรุปจุดดอย
ในมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไดคะแนนนอยโดยเทียบกับเกณฑของระดับโรงเรียน ระดับ
โรงเรียนที่ตั้ง:ในเมืองระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับขนาดโรงเรียน
ระดับภาค ระดับประเทศ
2) ครูทุกคนในกลุมสาระฯคณิตศาสตรจะมีสวนรวมในการวิเคราะหขอสอบ O-NET
ตามรายมาตรฐานการเรียนรู ตามรายตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อวิเคราะหมาตรฐานและสาระการเรียนรูอยางครอบคลุม ลักษณะของ
ขอสอบ แนวโนมและทิศทางของการออกขอสอบของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร พิจารณา
เปนเพื่อศึกษาจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา จะนําผลสอบ O-NET ไปเทียบกับคาเฉลี่ยของปการศึกษา
ที่ผานๆ มา และพิจารณาถึงจุดที่ยังมีขอบกพรอง เพื่อดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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3) การจัดการเรียนการสอนนั้นกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มุงเนนการขับเคลื่อน
และพัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและนักเรียน มีการสรางความเขาใจเกี่ยวกับการสอบ O-NET
ทั้งรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการ ควบคูไปกับการพัฒนาครูตามเนื้อหารายวิชาของกลุมสาระ
การเรียนรู ดังนี้
- ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัดที่มีความสอดคลองกับ
แบบทดสอบ O-NET
- ครูฝกใหนักเรียนทํา ขอสอบเกาของปที่ผานมา ขอสอบระวางภาค และขอสอบปลาย
ภาค
- ครูใหการดูแลเอาใจใสในการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด ทบทวนเนื้อหาความรู
ที่เรียนมาตลอดทั้งปการศึกษาและใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะหลังจากจบบทเรียนนั้นๆ
4) ในดานการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดนําตัวอยาง
ขอสอบ O-NET มาใชเปนสวนหนึ่งในการจัดการเรียนรู เชน สอดแทรกในการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน นํามาใชเปนตัวอยางคําถาม การใชเปนแบบฝกหัด การใชเปนเนื้อหาประกอบ
5) มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
คณิตศาสตรบางหนวยการเรียนเชนเรื่อง พหุนาม การแยกตัวตัวประกอบของพหุนาม สมการ
กําลังสอง จัดสอนใหกับนักเรียนทุกหองเรียนที่ไมไดเรียนรายวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร
(คณิตศาสตรเพิ่มเติม) เพื่อใหนักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
6) มีการจัดบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรหรือในแตละระดับชั้น โดยเฉพาะการสงตอความรูและประสบการณของครูที่จะ
เกษียณจํานวนมาก ทําใหมีการลดชองวางในการมอบหมายงานใหมากที่สุด เพื่อใหการพัฒนา
การเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง ทางโรงเรียนมีการบริหารบุคลากรครูใหสามารถเลือกสอน
ในระดับที่ตนเองถนัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
7) มีการจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกภาคเรียน
8) มีการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน สาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกปการศึกษา
9) มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหขอสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรทุกภาคเรียน
10) กิจกรรมที่กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจัดใหกับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานวิชาการในระดับมาตรฐานสากล ใหสามารถสอบเขา
มหาวิทยาลัยได ภายใตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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- โครงการความเปนเลิศทางวิชาการ (พัฒนาศักยภาพ สงเสริมและสนับสนุนความเปนเลิศ
ทางวิชาการของนักเรียน)
- โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตรของนักเรียนสนับสนุนโครงการ สอวน.
- โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหลงเรียนรู (ศูนยการเรียนรู)
- โครงการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
- กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ”นิทรรศน”
- กิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตร
- กิจกรรมทัศนศึกษาและศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
- 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
กลยุทธดานทีส่ าม คือ กลยุทธดานการพัฒนานักเรียน พบวา
1) กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการสอบ ซึ่งเริ่มจากการสรางความผูกพัน
ระหวางนักเรียนกับโรงเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในโรงเรียน และรวมเปน
สวนหนึ่งในการสรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนตอไป
2) สรางความตระหนักโดยชี้ใหเห็นความสําคัญของการสอบและสรางแรงจูงใจในการสอบ
O-Net โดยครูจะพูดย้ํา ใหนักเรียนรูสึกถึงความภาคภูมิใจในผลสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของโรงเรียนที่เปนอันดับตนๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในปจจุบัน
คะแนนที่ออกมาเปนสิ่งที่ประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวาเปนอยางไร
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3) การสรางแรงจูงใจ โดยชี้แจงใหนักเรียนวาคะแนน O-NET เปนคะแนนที่เปนผลมา
จากการจัดการศึกษา เปนชื่อเสียงของโรงเรียน นักเรียนตองทุมเท เนนย้ําใหนักเรียนทําขอสอบ
อยางเต็มที่ตามศักยภาพที่มีเพราะนักเรียนคือคนสําคัญที่จะทําคะแนนใหสูงๆ และมีการ
เทียบเคียงผลการสอบกับโรงเรียนที่มีลําดับใกลๆ กันเพื่อเทียบเคียงและเปนแรงกระตุนใหกับ
นักเรียน
4) การเสริมแรงนั้นทางโรงเรียนไดมีการยกยองชมเชยนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบ
ไดคะแนนเต็มหรือไดคะแนนที่สูงสุดระดับประเทศ เชน การใหเกียรติบัตรหนาเสาธง การให
ทุนการศึกษา รวมถึงติดรายชื่อเชิดชูเกียรติตามปายนิเทศตางๆ เปนตน
5) กลุมบริหารวิชาการและงานแนะแนวไดมีการชี้แจงการจัดการสอบ คะแนนสอบ
O-NET , GAT , PAT รวมถึงผลการสอบ Admissions ในแตละปการศึกษา ใหกับผูปกครอง
และนักเรียนทั้งคะแนนของโรงเรียน ภาพรวม และระดับประเทศ ผานทางวารสารและเอกสาร
แผนพับของโรงเรียน เพื่อเปนชองทางการกระตุนใหนักเรียนพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2559
(ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ)
จํานวน
ขอสอบ
(ขอ)
30

รอยละของจํานวนนักเรียน
ที่ตอบถูก
(ขอสอบ มี 6 ชุด คิดคาเฉลี่ย)

มี 29.17 ขอ ที่น.ร.ตอบถูก มี
คาเฉลี่ยระดับโรงเรียนมากกวา
คาเฉลี่ยในทุกระดับ

รอยละของจํานวน
นักเรียน
ที่ตอบถูก
(ขอสอบ มี 2 ชุด
คิดคาเฉลี่ย)
มี 17.33 ขอ
ทีค่ ะแนนเฉลี่ย
มากกวาครึ่งหนึ่ง
ของคะแนนเต็ม

ขีดจํากัด
ลาง

24.88

รอยละของน.ร.
ที่ไดคะแนนสูง
กวาขีดจํากัดลาง
(จํานวน/รอยละ)
513/90.00

จากตารางที่ 1 พบวา
มีนักเรียนไดคะแนนสูงสุด 96.8 คะแนน คะแนนต่ําสุด 3.2 คะแนน
มี 29.17 ขอ ที่นักเรียนที่ตอบถูกมีคาเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกวา คาเฉลี่ยของทุกระดับ
โรงเรียนและมี 17.33 ขอ ที่คะแนนเฉลี่ยมากกวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
ขีดจํากัดลาง ของคะแนนสอบคือ 24.88 มีนักเรียนที่ไดคะแนนสูงกวาขีดจํากัดลาง
จํานวน 513 คน คิดเปนรอยละ 90.00 (มีนักเรียนเขาสอบ 570 คน)
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2559
(ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ)
รอยละของนักเรียน
คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร
ศ.น.
ป
ป
ป
ระดับ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
การศึกษา การศึกษา การศึกษา ระหวาง 2 ป พัฒนาการ
ที่ไดคะแนนสูงกวา
2557 2558 2559
คาเฉลี่ยของป 2559
(เพิ่มขึ้น/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

สรุปผลการวิเคราะห
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2 ป พัฒนาการ (เพิ่มขึ้น/ลดลง) และรอยละของนักเรียน ศึกษานารี
ที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย พบวา ในปการศึกษา 2559 คะแนนเฉลี่ย ระดับโรงเรียนมีพัฒนาการ
ลดลง (4.99) จากปการศึกษา 2559 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ ลดลง เชนกัน ระดับ
จังหวัด(-2.47) ระดับสังกัด(-2.89) ระดับประเทศ (-3.09) โดยคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
มีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูก ารพัฒนานักเรียนอยางตอเนื่องของโรงเรียนในการจัด
การเรียนการสอน)
รอยละของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ที่ไดคะแนน สูงกวา
คาเฉลี่ยระดับโรงเรียน จํานวน
276 คน
คิดเปนรอยละ 48.42
คาเฉลี่ยระดับจังหวัด
จํานวน
427 คน
คิดเปนรอยละ 74.91
คาเฉลี่ยระดับสังกัด
จํานวน
480 คน
คิดเปนรอยละ 84.21
คาเฉลี่ยระดับประเทศ
จํานวน
480 คน
คิดเปนรอยละ 84.21
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงเกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน O-Net วิชาคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ปการศึกษา 2559
ระดับคุณภาพ

เกณฑของ ผลการวิเคราะห
การคํานวณ จํานวน รอยละ
ชวงระดับ
คะแนน

ระดับคุณภาพ

ผลการวิเคราะห
จํานวน รอยละ

ดีเยี่ยม

85.00-100.00

34

5.96

0.00

0

ดีมาก

71.00-84.99

88

15.44

0.01-10.00

6

ดี

56.50-70.99

130

22.81

10.01-20.00

38

คอนขางดี

42.00-56.49

139

24.39

20.01-30.00

50

ปานกลาง

28.00-41.99

108

18.95

30.01-40.00

72

พอใช

13.50-27.99

62

10.87

40.01-50.00

94

ควรปรับปรุง

6.80-13.49

6

1.05

50.01-60.00

91

ควรปรับปรุง
อยางยิ่ง

0.00-6.79

3

0.53

60.01-70.00

95

รวม

570

100

70.01-80.00

69

วิเคราะห

หมายเหตุ

0.000 ระดับ
1.053 คุณภาพ
ดีเยี่ยม = 4
6.667
ดีมาก = 3.5
8.772 ดี = 3
12.632 คอนขางดี=
2.5
16.491
ปานกลาง =
15.965 2
16.667 พอใช = 1.5
ควร
12.105 ปรับปรุง=1
ควรปรับปรุง
6.842 อยางยิ่ง = 0
2.807

คะแนนรวม

1496.5

80.01-90.00

39

จํานวน

570

90.01-99.99

16

สรุป

คะแนน
เชิงปริมาณ

2.63

100.00

0

0.00

แปรผล

ระดับ
คุณภาพ

คอนขางดี

รวม

570

100

จากตารางที่ 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 , ดีเยี่ยม)
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 ควรปรับปรุงอยางยิ่ง , ควรปรับปรุง )
ไดคะแนนรวม 1,496.5 คะแนนเชิงปริมาณ 2.63 แปรผล ระดับคุณภาพ คอนขางดี
เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน สวนใหญอยูในระดับคุณภาพ คอนขางดี
โดยมีผลการพัฒนาระดับคุณภาพคอนขางดี , ดี , ดีมาก , ดีเยี่ยม ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
และมีคะแนนเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปการศึกษา
สรุปปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นของคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559
กลยุทธดานทีห่ นึ่ง คือ กลยุทธดานการบริหารจัดการ
ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญ มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนของครูอยางตอเนื่องและใกลชิด โดยโรงเรียนเมื่อไดรับผลการทดสอบ O-NET
มาแลว ทําการประชุมชี้แจง ใหขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแกครูในแตละกลุม
สาระการเรียนรู เพื่อใหทราบผลการศึกษาของปการศึกษาที่ผานมาในภาพรวม และรายกลุม
สาระการเรียนรู รวมถึงรายตัวชี้วัด จากนั้นจึงวิเคราะหขอสอบ O-NET ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 เพื่อวิเคราะหลักษณะของขอสอบ แนวโนม
และทิศทางของการออกขอสอบ
กลยุทธในดานที่สอง คือ การพัฒนาครู (กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร)
ครูทุกคนในกลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตรมีสวนรวมในการวิเคราะหขอสอบ O-NET
วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และวิชาคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
แยกตามมาตรฐานการเรียนรู แยกตามสาระการเรียนรู รอยละของนักเรียนที่ตอบถูก
ในแตละขอ ชวงคะแนนของผูเขาสอบ เกณฑของการคํานวณชวงระดับคะแนน นํามาเทียบ
กับเกณฑของ สทศ. วามีมาตรฐานหรือตัวชี้วัดใดที่ไมผานบาง ซึ่งจะเนนที่การสรุปจุดที่ควรพัฒนา
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ในมาตรฐานหรือตัวชี้วัดที่นักเรียนไดคะแนนนอย โดยเทียบกับเกณฑของระดับโรงเรียน ระดับ
โรงเรียนที่ตั้ง:ในเมือง ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับขนาดโรงเรียน
ระดับภาค ระดับประเทศ พิจารณาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของปการศึกษา 2555-2558 เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ดานการจัดการเรียนการสอน มุงเนนการขับเคลื่อนและพัฒนาไปพรอมกันระหวางครูและ
นักเรียน สอนโดยสอดแทรกขอสอบ O-NET ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เนนกระบวนการ
คิดวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสรางองคความรู ใชสื่อ นวัตกรรม ในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย สงเสริมใหครูคณิตศาสตรทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศ กํากับ
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จัดทําโครงการและกิจกรรม โดยวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรูดานวิชาการในระดับ
มาตรฐานสากล ภายใตโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธในดานที่สาม คือ การพัฒนานักเรียน
โรงเรียนเมื่อไดรับผลการทดสอบทางการศึกษามาแลว ทําการชี้แจงใหขอมูลสารสนเทศ
และรายงานผลการทดสอบแกผูปกครองและนักเรียน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนหรือ
การศึกษาตอเพื่อใหนักเรียนไดเห็นและคนพบศักยภาพของตน และเปนขอมูลยอนกลับใหแก
นักเรียนการเตรียมตัวและเตรียมความพรอมในการเรียนและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป
อีกทั้งมีการจัดสอนเสริม ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบ O-Net โดยอาจมีการ
เชิญวิทยากร ติวเตอรที่มีชื่อเสียง หรือในครูในโรงเรียน มาสอนทบทวนเนื้อหากอนการสอบ
และถือเปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เพื่อใหมีผลการสอบที่สูงขึ้น

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

โรงเรียนเทพศิรินทร
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ภูมิหลัง
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหเปนบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกาย
จิตใจ สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองใหดํารงชีวิตอยูรวมกับสังคม
อยางมีความสุขอีกทั้งสงผลเกื้อกูลตอการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานของประเทศ เปาหมายสําคัญของการศึกษาคือการพัฒนาผูเรียนใหมีการ
เรียนรูสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน
การประเมินคุณภาพทางการศึกษา ถือวาเปนกลไกที่สําคัญในการที่จะสะทอนใหเห็นถึง
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทรเปนโรงเรียนที่ตองการสงเสริมให ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศัก ยภาพในดา นต า งๆ อย า งครบถ วน ไม เ พี ย งแต ด า นการเรี ย น แต ยัง ส ง เสริ ม ผูเ รี ย นทั้ ง ด า น
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานศิลปะ ดนตรี และกีฬาประเภทตางๆ เพื่อใหผูเรียนเปนผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวน มีความพรอม และทักษะชีวิตที่จะนําไปใชไดในอนาคตตอไป ซึ่งการพัฒนาและสงเสริมนี้
จะผา นทางการจัด กิจ กรรมการเรี ย นรู การใช สื่ อต างๆ และการเขา ร วมกิจ กรรมต างๆ ที่ทาง
โรงเรี ย นจั ด ขึ้ น เมื่ อ มี ก ระบวนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู เ กิ ด ขึ้ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะวั ด ผล และ
ประเมินผลผูเรียนไดนั้นจะตองใชเครื่องมือที่หลากหลาย ซึ่งการที่จะประเมินคุณภาพของผูเรียน
นั้นจําเปนจะตองมีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะ
สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง ผลการจั ด การศึ ก ษา การจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ช ว ยให ผู เ รี ย นได รู ถึ ง ศั ก ยภาพ
ของตนเอง หรือผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูของตนเองไดเปนอยางดี โดยผูเรียนจะไดรูถึงสมรรถนะ
ความสามารถ ตลอดจนศั กยภาพที่ ตนมี วา ตอ งไดรั บ การปรับ ปรุ ง แก ไขหรื อพั ฒ นาในเรื่ องใด
ที่จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ รวมทั้งยังมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา
ตอและประกอบอาชีพ
แนวทางการสงเสริมและพัฒนาดานครู
ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ดาน O-NET โดยการพัฒนาและ
สงเสริมครู ไมเพียงแตจะสงเสริมเฉพาะครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เทานั้น หากแตจะตอง
อาศัยความรวมมือจากครูทุกคนในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 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 โดยเลือกขอสอบที่ตรงกับ
เนื้อหาในแตละชั้นเรียน
เมื่ อ แต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู มี ก ารวางแผนร ว มกั น ข า งต น ต อ มาจะเป น หน า ที่
ของครูผูสอนในแตละรายวิชา ควรมีแนวทางในการปฏิบัติระหวางการจัดการเรียนการสอนภายใน
หองเรียนของตนเอง ดังนี้
1. ควรมีการวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
การวิเคราะหหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง เพื่อใหสอดคลองกับสัดสวนพฤติกรรม
การเรียนรูในแตละหองเรียนที่ตนเองเปนผูรับผิดชอบ เพื่อจะไดสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหผูเรียนเพื่อแบงกลุมออกเปน เกง, ปานกลาง, ออน
การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลโดยการวิเคราะหผูเรียน เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด
กอนเริ่มทําการสอน ครูผูสอนทุกคนตองมีความเขาใจวานักเรียนแตละคนมีพื้นฐานความเปนมา
ของชีวิตที่ไมเหมือนกัน ถูกหลอหลอมจนเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ แตกตางกันออกไป
การรูจักผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมจะชวยใหครูมีขอมูลที่สําคัญในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสม ตามความตองการ ความถนัด ความสนใจการเรียนรูชองผูเรียนแตละคน
ครูผูสอนจึงจําเปนตองมีขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับผูเรียนอยางชัดเจนจะชวยใหเขาใจนักเรียนมากขึ้น
สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนในการสงเสริม พัฒนาหรือปองกันแกไขปญหา
นักเรียนไดอยางถูกทาง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน โดยใชเทคนิค วิธีการที่หลากหลาย
เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจ ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน
ในปจจุบันคือ ผูเรียนไมคอยสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
และไมตั้งใจเรียนเทาที่ควร สาเหตุที่สําคัญก็คือ ผูเรียนเบื่อหนายในการเรียน ซึ่งอาจเปนเพราะ
การสอนของครูไมมีอะไรแปลกใหม หรือนาสนใจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
และเหมาะสมตอผูเรียนในแตละหองนั้น นอกจากจะเปนการกระตุนใหผูเรียนสนใจในบทเรียน
แลว ยังจะสงผลตอเจตคติตอการเรียนที่ดีอีกดวย
4. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ดวยวิธีการที่หลากหลาย การประเมินผลเปน
กระบวนการสําคัญที่มีสวนเสริมสรางความสําเร็จใหกับผูเรียน และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลจําเปนตองมีลักษณะที่สอดคลองกันแตในการจัดการศึกษา
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ที่ผานมากลับมีเหตุการณที่ทําใหดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเปนคนละสวน แยกจากกัน
การประเมินผลนาจะเปนกระบวนการที่ชวยใหผูสอนไดขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนในการรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
5. สรางสื่อ นวัตกรรม การสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
การสงเสริมพัฒนา
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ดาน O-NET มีขั้นตอน
ดังนี้
1. จัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน มีการกําหนดเปาหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการอยางชัดเจน
2. พัฒนาครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนใหครูมีการจัดรูปแบบการเรียนรู
ที่หลากหลาย สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ รวมถึงการแกไขจุดบกพรองของผูเรียน
รายบุคคล
3. พัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ความตองการและความสามารถของผูเรียน
4. จัดใหมีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรูดวยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน วิธีการ
และรูปแบบที่หลากหลายในทุกกลุมสาระการเรียนรู
5. มีระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินการที่ชัดเจน
ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
1. นักเรียนมีความรูและทักษะตามมาตรฐานการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระการเรียนรูเพิ่มขึ้น
3. นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติทุกกลุมสาระการเรียนรูเ พิ่มขึ้น

กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมผลสัมฤทธิ์ของ O-NET
1. โครงการเตรียมความพรอมในการสอบ สอวน.คณิตศาสตร มีนักเรียน เขารวมโครงการ
40 คน และไดรับการคัดเลือกเขาคายที่ 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 กรังดปรีซชิงแชมปประเทศไทยสนามที่ 1”
“สตั๊ดดี้พลัส กรังดปรีซชิงแชมปประเทศไทยสนามที่ 2”
“สตั๊ดดี้พลัส กรังดปรีซชิงแชมปประเทศไทยสนามที่ 3 (Final)”
“แม็กพลอยส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ประจําป 2560”
“แบรนดครอสเวิรดเกมชิงแชมปประเทศไทยและนานาชาติครั้งที่ 29 และ แบรนด
ซูโดกุชิงแชมปนานาชาติ ประจําป 2560”
3.2 เด็กชายอิฏฐณัฏฐ งามจินดาสุกล ม.3/4 จากรายการ
“สตั๊ดดี้ พลัส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปเอเซียและแปซิฟก
ครั้งที่ 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
ครั้งที่ 1 ประจําป 2560”
การแขงขันเอแม็ท รุน มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลรางวัลชนะเลิศ
3.5 นายฐิติวัฒน ลิ้มพัฒนนันท ม.6/7 จากรายการ
“สตั๊ดดี้ พลัส ครอสเวิรดเกม เอแม็ท คําคม และซูโดกุ ชิงแชมปเอเซียและแปซิฟก
ครั้งที่ 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
ชายลวนที่มีขนาดเล็ก ตั้งอยู เลขที่ 344 ถนนจักรพรรดิพงษ แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรู
พาย กรุงเทพมหานคร เปนโรงเรียนที่เปดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดสระเกศ เปนองคกรสรางเสริมความรูคูคุณธรรม พัฒนาทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเนนใหนักเรียนมีความรูควบคูกับดานคุณธรรมที่จะสามารถนําทาง
ใหนักเรี ยนอยูรว มในสัง คมไดอย างมีความสุข ทั้ งนี้เนื่องจากโรงเรียนวั ดสระเกศเปนโรงเรีย น
ที่ มี จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ ไ ม ม ากนั ก จึ ง ง า ยต อ การพั ฒ นาและจั ด การเรี ย นการสอนให นั ก เรี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงเห็นความสําคัญกับผลสอบ O–NET
แตก็ประกอบกับเนื้อหาที่ยากและเนื้อหาที่มีมากของวิช าคณิตศาสตร ทางกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรจึงเล็งเห็นวาจําเปน ที่จะตองมีการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุนและหลากหลายวิธี
วิธีการที่ดีของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ อาจไมใชวิธีการที่ดีสําหรับ
โรงเรี ยนอื่น จึงจํ าเปน ตองปรับเปลี่ยนเพื่ อให เหมาะสมกั บกลุม เปาหมาย และบริบทโดยรวม
ซึ่งมีกระบวนการทํางานดังนี้ ครู : สรางบรรยากาศในหองเรียน โดยครูตองสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนวามีอุปนิสัยอยางไร ครูตองใหความเปนกันเองกับนักเรียน จากนั้นก็คอยๆสอนอธิบาย
ใหเด็กเขาใจในเนื้อหาวิชา , นักเรียน : ตองมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร กลาตอบคําถาม
ของครูเวลาเรียน ตองมีความอยากรูอยากเห็น และผูบริหาร : ผูบริหารใหความดูแลเอาใจใสและ
คอยใหคําปรึกษาแกคุณครูดังนั้นกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ จึงจะขอ
อนุญาตถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู เพื่อใหผูอานไดนําขอมูลไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอไป
๒. วิธีการสงเสริมพัฒนา
๒.๑. การใหกําลังใจกับนักเรียนและรวมกันวางจุดมุงหมายใหนักเรียน
ดวยบริบทของนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ สวนใหญเปนนักเรียนที่มาจากครอบครัว
ที่ มี ฐ านะยากจน และในบางครอบครั ว มั ก จะมี ป ญ หาครอบครั ว ซึ่ ง อาจจะส ง ผลกระทบ
ตอนักเรียน และเรื่องนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับนามธรรมแตสําคัญที่สุดตอการดํารงชีวิตของนักเรียน
เปนอยางยิ่ง ทางบุคลากรของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงเห็นความสําคัญของปญหานี้
จึงไดมีการใหกําลังใจและรวมกันวางจุดมุงหมายกับนักเรียนเสมอ เพื่อใหนักเรียนเห็นความสําคัญ
ของการศึกษา ใหนักเรียนรับรูถึงสิ่งที่นักเรียนอยากเปนในอนาคตบนพื้นฐานของความเปนจริง
ถานักเรียนตั้งใจศึกษาเลาเรียน นักเรียนก็จะมีอนาคตที่ดีขึ้น ถาอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งที่ชวยไมใช
โชคลาภ แตคือการศึกษาและการตั้งใจคนควาหาความรูที่จะเปนแนวทางไปสูอนาคตที่ประสบ
ผลสําเร็จในชีวิต ครูยกตัวอยางใหเห็นภาพ เชน ศิษยเกาหลายๆท าน ที่ดิ้นรนตอสูกับความ
ยากลําบาก และตั้งใจเรียน เห็นความสําคัญของการศึกษา จนประสบผลสําเร็จในชีวิต เปนตน
โดยกลุมสาระคณิตศาสตรก็จะกระตุน พูดคุยใหกําลังใจกับนักเรียนเสมอ และเมื่อนักเรียนเบื่อ
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หนายหรือทอถอย ก็ควรใหกําลังนักเรียนบอยๆ เพื่อใหนักเรียนมีกํา ลังใจในการเรียนและพัฒนา
ตนเองทางดานการเรียนอยูเสมอ
๒.๒. บอกจุดมุงหมายของการเรียน
วิ ช าคณิ ต ศาสตร เ ป น วิ ช าที่ มี เ นื้ อ หามากและยากสํ า หรั บ นั ก เรี ย น มั ก จะมี คํ า ถาม
จากนั ก เรี ย นเสมอว า “เรี ย นไปทํ า ไม เรี ย นคณิ ต ศาสตร ไ ปเพื่ อ อะไร นํ า ไปใช ป ระโยชน
ในชีวิ ตประจํา วั นไดอ ยา งไร” การบอกจุ ดมุ งหมายของการเรี ย นจึ งเปน สว นสํ า คัญ เพื่อ จะให
นั ก เรี ย นเข า ใจและเห็ น ความสํ า คั ญ ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร การบอกจุ ด มุ ง หมายของการเรี ย น
คือ การใหนักเรียนทราบวาเราจะเรียนอะไร และเรียนไปเพื่ออะไร ถาผูสอนบอกนักเรียนใหเขาใจ
นักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน และยอนกลับมาใหความสําคัญตอการเรียนเพิ่มมากขึ้น
๒.๓. การจัดการเรียนการสอน (เนนผูเรียนเปนสําคัญ)
กลุ มสาระคณิ ต ศาสตร ตระหนั กและใหค วามสํ าคั ญของด านการจั ดการเรีย นการสอน
เปนอยางมาก เนื่องจากนักเรียนสวนใหญมักจะไมชอบวิชาคณิตศาสตร และเกิดความเบื่อหนาย
ระหวางเรียน บุคลากรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ จึงเนนทางดานการ
สอนโดยการสอนคณิตศาสตรใหเปนไปดวยความสนุกสนานและนักเรียนไดรับความรูควบคูกันไป
ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีแนวคิดที่วา ถานักเรียนเกิดความสนุกสนาน และนักเรียน
ไดพบกับการสอนที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียน นักเรียนก็จะตั้งใจและมีความสุขในการเรียน
และเข า ใจในเนื้ อ หาวิ ช ามากยิ่ ง ขึ้ น อย า ปล อ ยให ค รู กั บ นั ก เรี ย นมี ร ะยะห า งกั น มากเกิ น ไป
จนนักเรียนไมกลาที่จะถาม ครูผูสอนจะสอนเทคนิคตางๆเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่ใหนักเรียนเขาใจ
งาย สอนเทคนิคคิดลัดคิดเร็ว เทคนิคในการทําขอสอบ และเทคนิคของการจําสูตร เพื่อใหนักเรียน
ไดหาคําตอบไดอยางถูกตองรวดเร็ว และการสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนวัด สระเกศจะสอน
ใหผูเรียนเห็นถึงความเปนจริง และสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน และเมื่อนักเรียน
เขาใจในมโนทัศนของวิชาคณิตศาสตร นักเรียนก็สามารถเขาใจวิชาคณิตศาสตรไดเปนอยางดี
จึงสงผลใหนักเรียนสามารถทําขอสอบ O–NET มีผลการพัฒนาที่สูงขึ้น ทั้งนี้ครูผูสอนของกลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไดอบรมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการสอนคิด
ซึ่ ง ผลจากการอบรมครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร จ ะพั ฒ นาทางด า นการสอนเสมอ
เพื่อเนนใหนักเรียนไดฝกคิดและเรียนรูคณิตศาสตรใหดีขึ้น มีการนําปญหาจากการสอนมาพัฒนา
และปรับปรุงแกไข เพื่อใหนักเรียนไดคิดเปนอยางเขาใจ โดยใหความสําคัญกับผูเรียนและไมยึด
ผูสอนเปนจุดศูนยกลาง
๒.๔. จุดประกายความคิดเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ O– NET
ครูผูสอนจุดประกายความคิดเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการสอบ O–NET
วาสอบไปทําไม มีผลดีผลเสียอยางไร เกี่ยวของกับตัวเราหรือสถานศึกษาอยางไร เพราะธรรมชาติ
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ของนักเรียน จะไมชอบสนใจเรื่องที่อยูไกลตัว การจุดประกายความคิดจึงเปนสวนหนึ่งในการ
กระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญตอการสอบ O–NET เปนอยางยิ่ง
๒.๕. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดมีการวิเคราะหขอสอบ O–NET
การลองเปรียบเทียบขอสอบในปกอนๆ ยอนหลัง จะพบวาขอสอบมีเนื้อหาเดิมตามตัวชี้วัด
แตจะเปลี่ยนรูปแบบในการออกขอสอบ เนื้อหาที่ออกบอยๆ สํานักทดสอบทางการศึกษา ก็มักจะ
หยิ บ ยกมาเป น ข อ สอบ ทางกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร จึ ง เน น ให ค วามรู เ พิ่ ม เติ ม กั บ
แนวขอสอบที่ออกบอยๆ และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงไดศึกษาตัวชี้วัด วิเคราะห
ตัวชี้วัด และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูและสามารถนําความรูไปใช
ทําขอสอบได
๒.๖. การสอนซอมเสริมใหกับนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนวัดสระเกศ ไดจัดสอนซอมเสริมใหกับนักเรียน
เพื่อใหนักเรียน ที่มีความบกพรองทางดานคณิตศาสตร ไดพัฒนาตนเองใหมีความรูมากกวาเดิม
และเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนไมมากนัก จึงมีเวลาศึกษาขอมูลเปนรายบุคคลไดคอนขางละเอียด
สามารถนํานักเรียนที่มีผลการเรียนทางดานคณิตศาสตรออน มาสอนเพิ่มเติมในชวงพักกลางวัน
หรือหลังเลิกเรียนได
๒.๗. การติวขอสอบ O–NET หรือใหนักเรียนทําขอสอบบอยๆ
การทําขอสอบบอยๆ จะทําใหนักเรียนคุนเคยกับคําถาม และรูปแบบคําตอบ แตไมควรอัด
แนนจนเกินไปจนทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรจึงไดมี
การจัดการติว เชน สอดแทรกขอสอบในชั้นเรียน และติวนักเรียนในหองประชุม เพื่อใหนักเรียน
ได ฝ กทํ า ข อสอบ และฝก กระบวนการคิ ดในกระบวนการติว ข อ สอบ อย า เพีย งแคบ อกวา ถู ก
หรือ ผิด แตตองอธิบายเพิ่มเติมวา ถูกหรือผิด เพราะอะไร เนื่องจากขอสอบมักจะออกเนื้อหา
เดิมๆ ทั้งนี้ ในการติวตองกระตุนใหนักเรียนสนใจ มิฉะนั้นนักเรียนจะไมสนใจและจะไมไดความรู
จากการติวเลย นอกจากครูในโรงเรียนติวแลว ทางโรงเรียนวัดสระเกศไดรับความชวยเหลือจาก
โครงการโรงเรี ย นพี่ โ รงเรี ย นน อ ง ซึ่ ง โรงเรี ย นวั ด สระเกศเป น โรงเรี ย นคู พั ฒ นากั บ โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย ทางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจึงไดจัดสงวิทยากรมาติวขอสอบใหกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนวัดสระเกศ จึงทําใหนักเรียนไดรับประสบการณใหมๆ
และไดรับความรูจากการติวกับวิทยากรอื่น ซึ่งอาจจะทําใหนักเรียนตื่นตัว สนใจ และสามารถ
เรียนรูจากการติวแลวนําความรูทไี่ ดไปใชไดอยางมีศักยภาพ
๓. ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากการถอดบทเรี ย นข า งต น เพื่ อ เป น แนวทางในการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างด า น
คณิตศาสตรของโรงเรียนวัดสระเกศนั้นประกอบไปดวย การใหกําลังใจและรวมกันวางจุดมุงหมาย
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ใหนักเรียน การบอกจุดมุงหมายการจัดการเรียนการสอน การจุ ดประกายความคิดใหกับนักเรียน
การวิเคราะหขอสอบ การจัดสอนซอมเสริม และการติวขอสอบหรือใหนักเรียนทําขอสอบบอยๆ
แทจริง นั้นตองเกิดจากความรวมมือ ของผูบ ริหาร คณะคุณ ครู และตัวนัก เรียนเอง ถา ทุกฝา ย
มีความเชื่อมั่นและพรอมที่รวมมือพัฒนาไปดวยกัน เชื่อไดวาผลสัมฤทธิ์ของการสอบ จะพัฒนาขึ้น
ทุกๆ ป ทางโรงเรียนวัดสระเกศจึงเล็งเห็นความสําคัญและหาแนวทางในการพัฒนาเสมอ เพื่อให
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายที่ปรับเปลี่ยนไปแตละป บางวิธีอาจจะยังใชได แตบางวิธี
อาจจะตองปรับเปลี่ยนหรือตองพัฒนาใหดี ขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานักเรียนทางดาน
การเรียนการสอนคณิตศาสตรตอไป ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียนยังสามารถเปนแนวทางที่ผูที่ได
ศึกษาขอมูลจากการถอดบทเรียน ไดนําสวนที่ดีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับสถานศึกษา
ของตนเองดวย ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมา กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ไดนําวิธีตางๆ ที่ได
ถอดบทเรียนมาใชกับผูเรียน จึงทําใหคะแนนของวิชาคณิตศาสตรมีการพัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปการศึกษาที่ผานมา และผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนนั้น ผูเรียนไดมีความรูทางดานคณิตศาสตร
เพิ่มมากขึ้น มีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร และสามารถนําความรูพื้นฐานดานคณิตศาสตร
จากมัธยมศึกษาตอนตน ไปประยุกตใชในการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายไดเปนอยางดี

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

โรงเรียนวัดราชบพิธ
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โรงเรียนวัดราชบพิธ เปนโรงเรียนชายลวนขนาดใหญ เมื่อพิจารณาถึงบริบททั่วไปของ
โรงเรียนนั้น พบวา โดยภาพรวมแลว นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
ระดับปานกลางจนถึงระดับคอนขางต่ํา นักเรียนสวนหนึ่งประสบปญหาครอบครัว เชน พอแม
หยาราง การขาดการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวอันเนื่องมาจากภาวะปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหา
เหลานี้ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอผูเรียน เชน การขาดเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไมตอเนื่อง
การขาดการสนับสนุนจากครอบครัวในดานการพัฒนาความรูความสามารถทางการเรียน เปนตน
ในดานคุณลักษณะของผูเรียน มีผูเรียนจํานวนไมนอยที่ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง
และโรงเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education
Test: O-NET) แตละปการศึกษานั้น มีผูเรียนจํานวนหนึ่งที่ไมใหความสําคัญกับการสอบโอเน็ต
อีกทั้งผูเรียนบางคนขาดประสบการณในการทําขอสอบโอเน็ต ไมคุนชินกับรูปแบบของขอสอบ
โอเน็ต ทั้งหมดที่กลาวมานี้ จึงเปนปญหาที่สําคัญและสงผลตอคาเฉลี่ยของคะแนนโอเน็ต
ของโรงเรียน
ในดานรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรของโรงเรียนนั้น โรงเรียน
วัดราชบพิธ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 10 หองเรียน โดยแบงออกเปน
หองเรียนปกติจํานวน 8 หองเรียน และหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร จํานวน
2 หองเรียน นักเรียนที่มีความถนัดดานคณิตศาสตรถูกจัดใหอยูในหองเรียนพิเศษ แตอยางไรก็ดี
จากการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูผสู อนวิชาคณิตศาสตร พบวา เมื่อพิจารณาผูเรียน
ทั้งหมดที่เรียนอยูในหองเรียนพิเศษนั้น มีผูเรียนจํานวนหนึ่งที่ไมมีความถนัดในวิชาคณิตศาสตร
และขาดทักษะของการคิดคํานวณ สงผลตอความยากลําบากในการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน แมโรงเรียนวัดราชบพิธจะเผชิญปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่สงผลตอการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของวิชาคณิตศาสตรในสวนของคะแนนโอเน็ต แตทางโรงเรียนยังคงใหความสําคัญ
กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยมีนโยบายใหแตละกลุมสาระการเรียนรู
ในการติดตามและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน วางแผนและจัดการกับปญหาและอุปสรรคตางๆ
ทีเ่ กิดขึ้น เพื่อมุงหวังในการเพิ่มผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรใหมีระดับคะแนนที่สูงขึ้น
โดยมอบหมายการดําเนินการผานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และดวยความรวมมือของครู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรทุกคน ภายใตการสนับสนุนจากผูบริหารของโรงเรียน
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เมื่อวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังที่กลาวมาขางตน พบวา ปญหาเหลานี้สงผลกระทบ
ตอผลการทดสอบโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จึงได
รวมประชุมเพือ่ กําหนดแนวทางในการแกปญหาและสงเสริมพัฒนาผูเรียน เพื่อใหผูเรียน
มีศักยภาพและทักษะความสามารถทางดานคณิตศาสตร ตลอดจนมีความพรอมในการเขารับการ
ทดสอบโอเน็ตมากขึ้น โดยเบื้องตนนั้น ทางโรงเรียนวัดราชบพิธไดสรางความเขาใจและกําหนด
แนวทางรวมกันทั้งครูและนักเรียน เพื่อใหเกิดการตระหนักรูถึงความสําคัญของการทดสอบโอเน็ต
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกันในการพัฒนาและเพิ่ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียนใหเพิ่มสูงขึ้น ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร
มีบทบาทในการสรางเจตคติของผูเรียนที่มีตอการเขารับการทดสอบโอเน็ต เนนย้ําและทําความ
เขาใจกับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการทดสอบ ใสใจ มีความมุงมั่น และ
มีความพยายาม มีเปาหมายรวมกันเพื่อพัฒนาผลการทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียน
ในภาพรวมของการเตรียมผูเรียนเพื่อเขารับการทดสอบโอเน็ตนั้น ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเรียน
เสริมเพิ่มเติม โดยจัดใหครูผูมีความชํานาญในการสอนเพื่อการสอบโอเน็ต เพื่อเปนการทบทวน
ความรูตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และชวยใหนักเรียนคุนชินกับรูปแบบขอสอบโอเน็ต
สามารถวางแผนการอานหนังสือเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบไดอยางเปนระบบ ในสวนของ
ครูผูสอนของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดใชการเสริมแรงจูงใจทางบวกกับผูเรียน โดยการ
ใหรางวัลแกผูเรียนที่สามารถทําขอสอบโอเน็ตโดยไดระดับคะแนนตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งนี้
เพื่อใหสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูเรียน ใหมีความมุงมั่น และมีความพยายามเต็มที่ในการ เขา
รับการทดสอบ นอกจากนี้ กอนเขารับการทดสอบจริง ทางโรงเรียนยังจัดใหมีการสอบ
PRE-ONET เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสในการทดลองสอบ และประเมินความพรอมของตนเองกอน
เขารับการทดสอบจริง อีกทั้งยังเปนโอกาสที่ผูเรียนจะไดแกไขในสวนที่ตนเองยังบกพรอง และ
เสริมเพิ่มเติมความรูและทักษะการคิดคํานวณในสวนที่ผูเรียนแตละคนยังขาดอยู
ในกลุมของผูเรียนนั้นสามารถจําแนกออกไดเปนเด็กเรียนออนและเด็กเรียนเกง การ
กําหนดเปาหมายและทิศทางในการดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียนจึงมีความแตกตางกัน
เปาหมายสําหรับกลุมของเด็กเรียนออนนั้นมีความสอดคลองกับความเปนจริง มุงหวังใหผูเรียน
ไดทําการทดสอบไดอยางเต็มที่ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน การจัดการเรียนการสอนนั้น
มุงไปที่การปรับพื้นฐานของผูเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนา ทบทวนทักษะการคํานวณ
ขั้นพื้นฐานที่จําเปน เนนการสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ผานกิจกรรมการเรียนรู
โดยออกแบบและเลือกใชวิธีการสอนที่ใหผูเรียนไดมีสวนรวม เชน กิจกรรมการทดลองเรื่อง
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ปริมาตรของกรวยและทรงกระบอก ที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสทําการทดลองจริง และสามารถ
สรุปผลถึงความสัมพันธระหวางปริมาตรของทรงกระบอกซึ่งเปนสามเทาของปริมาตรของกรวย
ที่มีฐานเดียวกันและมีความสูงเทากัน ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู นอกจากที่จะทําใหนักเรียน
เกิดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร และไดเรียนรูอยางเปนรูปธรรมแลว ยังทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจ และลดภาระในการทองสูตรของผูเรียน ขณะที่เปาหมายของกลุมเด็กเรียนเกงนั้น มุงหวัง
ที่จะเพิ่มศักยภาพในการทําขอสอบโอเน็ต การจัดการเรียนการสอนสําหรับกลุมเด็กเรียนเกงนั้น
จะมุงไปที่การคิดวิเคราะห และการนําความรูไปใชในการแกโจทยปญหา เนนการดึงศักยภาพ
ของผูเรียนแตละคน ใหสามารถนํามาใชไดอยางเต็มที่ ใหผูเรียนไดแกโจทยปญหาที่หลากหลาย
แปลกใหม ครอบคลุมเนื้อหาสาระของการทดสอบ เพื่อใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน
เนนการเชื่อมโยงแตละบทเรียน ใหผูเรียนเกิดการบูรณาการความรูที่ไดเรียนมา และสามารถ
นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรยังไดนําเอา
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชน โปรแกรม geogebra ในการสอนเรื่อง กราฟ ระบบ
สมการเชิงเสน เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ และเรียนรูไดอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังใชปากกา
ดิจิตอลในการเรียนการสอน เพื่อสรางบรรยากาศการเรียนรูที่แตกตางจากเดิม เปนตน นอกจากนี้
ในสวนของผูเรียนที่ไมมีความพรอมทางดานเศรษฐกิจ ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาสําหรับผูเรียน
ที่มีความขาดแคลน เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางแทจริง
ผลที่เกิดขึ้นจากวิธีการที่โรงเรียนวัดราชบพิธไดดําเนินการในปการศึกษาที่ผานมา ทําใหผล
การทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนในปการศึกษา 2559 เพิ่มสูงขึ้นเล็กนอย ในขณะที่
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศลดลงจาก 32.40 คะแนน ในปการศึกษา 2558 เหลือเพียง 29.31
คะแนน ในปการศึกษา 2559 กลาวคือ ผลการทดสอบโอเน็ตในปการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
วัดราชบพิธ ในวิชาคณิตศาสตร คะแนนเฉลี่ยเทากับ 41.40 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2558
ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 41.39 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบโอเน็ตของโรงเรียน
ในปการศึกษา 2559 กับคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในปเดียวกันแลว พบวา คะแนนเฉลี่ยของผล
การทดสอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตรโรงเรียนวัดราชบพิธสูงกวาคะแนนเฉลี่ยทั้งในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับชาติ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 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) เปนการทดสอบความรูทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผูเรียนที่กําลังศึกษา
ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดใหมีการวัดผลการเรียนรูของผูเรียนไว 3 ระดับ
คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียน การวัดผลและการ
ประเมินผลระดับชั้นเรียนเปนหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองหาคําตอบวาผูเรียนมีความกาวหนา
ทั้งดา นความรู ทั กษะ กระบวนการ คุ ณธรรมและคานิ ยมอัน พึงประสงค เนื่ องมาจากการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด
จากนโยบายของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาใช
เปน องคประกอบหนึ่ง ในการจบหลัก สูตรการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน และคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบในนโยบายดังกลาวแลว การสอบ O-NET จึงมีความสําคัญตอการเรียน
มากขึ้น จากผลการทดสอบสองปที่ผานมา ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ สพฐ.
ตองนําผลการสอบมาทบทวน เนื่องจากทั้งหากลุมสาระที่ทดสอบ นักเรียนมีคะแนนไมถึงครึ่ง
ของคะแนนเต็ม โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคะแนนต่ํากวาครึ่งมาก และ
ผูสอบบางคนสอบไดคะแนน 0 คะแนน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษา
ยั ง ไม มี คุ ณ ภาพอยู ใ นระดั บ ที่ น า พอใจ จึ ง เป น ที่ ม าของการนํ า ผลการสอบ O-NET มาใช เ ป น
องคประกอบในการจบหลักสูตร เพราะผูเรียนบางคนไมตั้งใจสอบเทาที่ควรนั่นเอง
โรงเรี ย นสายป ญ ญา ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ ก็ ป ระสบป ญ หาดั ง กล า วเช น เดี ย วกั น
เนื่องจากนักเรียนไมเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ที่จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนมุงมั่นที่จะสอบในวิช าเรียนปกติใหผาน
มากกวาการสอบ O-NET รวมถึงนักเรียนมีความมุงหวังที่จะศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนเดิมเปนสวนใหญ มีสวนนอยที่ตองการไปศึกษาตอโรงเรียนอื่นที่ตองใชเกรด
เฉลี่ ย สู ง ๆ และใช ค ะแนน O-NET นั ก เรี ย นจึง ไม ก ระตื อ รื อ ร น ที่ จ ะตั้ ง ใจสอบ O-NET อี ก ทั้ ง
ขอสอบ O-NET เปนขอสอบที่รวมเนื้อหาตั้งแต ม. 1 ถึง ม. 3 ซึ่งมีเนื้อหาคอนขางมากประมาณ
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26 บท แตละบทออกขอสอบ 1 – 3 ขอ และบางบทนักเรียนยังไมไดเรียนเนื่องจากอยูบททายๆ
ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพราะการสอบ O-NET จะสอบชวงที่นักเรียนยังไมจบ นักเรียนจึงเกิด
ความทอและอานทบทวนเนื้อหาไมทันเพราะเปนเวลาเดียวกันกับที่ตองเรียนตามปกติรวมถึง
กิจ กรรมอื่ น ๆ ที่ค อ นข า งมากในระดับ ม. 3 โดยเฉพาะในเทอม 2 และลั กษณะของข อสอบ
O-NET มีหลายตอนที่แตกตางกัน นักเรียนไมคุนชิ นกับการตอบในลักษณะตางๆ อีกทั้งปญหา
นักเรียนที่เรียนออนในวิชาคณิตศาสตรก็สะสมมาโดยตลอดจากชั้นประถมศึกษา ซึ่งไดรับการ
แกไขแคทําใหผาน ไมไดเขาใจอยางถองแท ทําใหเกิดปญหาสะสมมาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
ที่เปนเนื้อหาตอเนื่องและตองใชความพื้นฐานในระดับประถมศึกษา สําหรับการสอบ O-NET
ครู เ ป น เพี ย งผู แ นะนํ า ในการสอบ เพื่ อ ต อ งการให นั ก เรี ย นได ท ดสอบความรู ค วามสามารถ
ของตนเองโดยแทจริง จึงทําใหคะแนนสอบ O-NET ต่ํากวาครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
วิธีการสงเสริมพัฒนา
จากป ญ หาดั ง กล า ว โรงเรี ย นสายป ญ ญา ในพระบรมราชิ นู ป ถั ม ภ จึ ง ได ห าทางแก ไ ข
เริ่ มตั้ งแตก ารใชห ลัก สูต รสถานศึก ษาของครู ผูส อนซึ่ งไดรั บการแปลงจากหลั ก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มาใชอยางเหมาะสมกับสถานศึกษาแลวทําการวิเคราะห
หลั ก สู ต ร ตามตารางการวิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รในกลุ ม สาระการเรี ย นรู ซึ่ ง กระทํ า อย า งละเอี ย ด
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 โดยไดทําการออกขอสอบที่สะทอนความรู 6 ระดับตามคุณภาพ
ของตัวชี้วัด กลาวคือ มีการวัดผลเพื่อทดสอบความรูจํา ความเขาใจ การนําความรูไปประยุกตใช
การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหและการประเมินคุณคา การบริหารเวลาเรียนตามโครงสราง
เวลาเรียนไดใชเวลาเรียนเต็มประสิทธิภาพในรายวิชานั้นๆ การสอนในชั่วโมงเรียนของครูผูสอน
ไดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่ออกแบบและวิเคราะหมาอยางถูกตอง
อีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนไดเพิ่มวิชาสงเสริมศักยภาพการสอบแหงชาติ 1-2 รหัสวิชา
ท 21201, ท 21202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 0.5 หนวยกิต วิชาสงเสริมศักยภาพ
การสอบแหงชาติ 1-2 ท 22201, ท 22202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 0.5 หนวยกิต
และวิชาสงเสริมศักยภาพการสอบแหงชาติ 1-2 ท 23201, ท 23202 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 1.0 หนวยกิต ซึ่งเปนการวิเคราะหลักษณะขอสอบ O-NET ของแตละระดับชั้น
ใหตรงกับสาระ มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดในแตละบทเรียนเพื่อใหไดความคิดรวบยอด
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ตลอดจนในภาคเรียนที่ 2 ไดจัดการติวขอสอบโอเน็ต โดยใชเวลาเรียนเพิ่มเติม หรือเรียน
เพิ่มจากวันปกติ เปนการใหผูเรียนเกิดความคุนชินกับขอสอบ และเปนการทบทวนความรูเดิม
โดยเนนการคิดวิเคราะหขอสอบ เพราะในกระบวนการสอนติวนั้น เกิดจากการใชขอสอบเกา
เพื่อใหผูเรียนดูตัวอยางแนวขอสอบ โดยเนนในสาระที่นักเรียนทําไมได ไดแก สาระการวิเคราะห
ข อ มู ล และความน า จะเป น ทั ก ษะกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร เน น การสอนให นั ก เรี ย นคิ ด
เชื่อมโยงเนื้อหา โดยครูศึกษาเพิ่มเติม สรางและใชขอสอบเทียบเคียงขอสอบ O-NET ในเนื้อหา
เดียวกัน เปนขอสอบคูขนานเพื่อเพิ่มทักษะการคิดคํานวณใหนักเรียนชํานาญ และแมนยํามากขึ้น
สุดทายคือชี้ใ หนักเรียนเห็ นความสําคัญ ของการสอบ O-NET ทั้งทางตรงและทางออ ม
กับนักเรียน สรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเกิดความตั้งใจ ความพยายามในการทําขอสอบ O-NET
ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากการสงเสริมพัฒนาดังกลาว ทําใหคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตรระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ป 2559 สูงขึ้นจากป 2558 ในระดับโรงเรียน และในป 2559 สูงกวาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ และทําใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทางดานความรู ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง ตลอดจนความคงทนของความรูอันเกิดจากการสะสม
ความรู ที่มีค วามเชื่อมโยงกันทั้ง ในสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร และสาระอื่นๆ เพื่อ นําไปใชใ น
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจสําหรับนักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน อันเกิดจาการรวมกันพัฒนา และจะพัฒนาตอไปใหดียิ่งๆ ขึ้น

........................................................................................
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โรงเรียนวัดราชโอรส
บริบทของโรงเรียนวัดราชโอรสที่สงผลสัมฤทธิ์ทางดาน O-NET โรงเรียนวัดราชโอรส
เปนโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของวัดราชโอรสารามวรมหาวิหาร ซึ่งเปนวัด
ประจํ าของรั ชกาลที่ 3 (พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกลา เจา อยู หั ว ) สภาพแวดล อ มของโรงเรี ย น
รายลอมไปดวยโรงงานอุตสาหกรรม ดั งนั้นเด็ กนักเรีย นโรงเรียนวัดราชโอรสจะมีฐานะความ
เปนอยูในระดับชนชั้นกลาง เพราะผูปกครองของนักเรียนสวนใหญจะประกอบอาชีพเปน ลูกจาง
ของโรงงานตาง ๆ ที่ตั้งอยูในละแวกใกลเคียงกับโรงเรียนวัดราชโอรส ดังนั้นจึงมีการสงผลทางดาน
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ใหสูงขึ้นหรือต่ําลงก็ได ถาฐานะความเปนอยูของนักเรียนดีขึ้นอาจจะมีการ
ไปเรียนเสริมพิเศษขางนอก ก็จะสงผลใหทางดานผลสัมฤทธิ์ O-NET สูงขึ้นในปนั้น ประกอบกับ
ในทางดานพฤติกรรมของนักเรียนในแตละบุคคลก็จะสงผลทางดานผลสั มฤทธิ์ O-NET ดวย
ถานักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไมมีวินัยก็จะทําใหทางดานผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ําลง
และอีกตัวแปรที่สําคัญตัวหนึ่งที่ทําใหทางดานผลสัมฤทธิ์ O-NET จะสูงขึ้นหรือต่ําลง
คือ ครู ถาครูขาดทักษะทางดานการจัดการเรียนรู ขาดการจั ดการเรียนรู และขาดการวางแผน
ในการจัดการเรียนรู ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ไมเขาใจในหลักสูตรสถานศึกษา
ขาดสื่ อ นวั ต กรรม ขาดการทํ า วิ จั ย มี รู ป แบบการสอนเหมื อ นเดิ ม ไม มี สิ่ ง ดึ ง ดู ด ความสนใจ
จากผูเรียนก็จะทําใหผูเรียนมีความเบื่อหนายตอการเรียนจึงสงผลทางดานผลสัมฤทธิ์ O-NET
ต่ําลง สาเหตุอีกประการหนึ่งคือครูขาดความรู ความเขาใจในการวัดประเมินผล โดยเฉพาะการ
วั ด และประเมิ น ผลด า นความคิ ด วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บ ประเมิ น ค า ไม ส อดคล อ งกั บ
O-NET จึ ง ทํ า ให ผ ลการสอบ O-NET ที่ ผ า นมาของโรงเรี ย นเปรี ย บเที ย บเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และระดับประเทศโดยคะแนนที่ออกมาจะสูงกวาระดับประเทศแตต่ํา
กวาเขตพื้นที่การศึกษาและเวลาเรียนมีกิจกรรมอยางอื่นมาแทรกทําใหการเรียนไมสม่ําเสมอ
ดังนั้น ครูควรหาวิธีการสอนคณิ ตศาสตรซึ่งมีอยูหลากหลายรูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหา
คณิตศาสตร โดยครูตองตั้งวัตถุประสงคในการเรียนใหชัดขึ้นเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ครูควรหา
กิจกรรมในการเรียนคณิตศาสตรเพื่อเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหนาสนใจ เกิดความ
สนุกสนาน เมื่อนักเรียนเกิดความสนใจและความสนุกสนานแลว นักเรียนจะเกิดความเขาใจในวิชา
คณิตศาสตรมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมนั้น ครูอาจใหนักเรียนมีสวนรวมในการคิดกิจกรรมหรือชวย
ทําอุปกรณเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค หากนักเรียนเกิดความทอแทเบื่อ
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หนายในการเรียน ครูควรเสริมกําลังใจใหนักเรียน และครูควรทําใหนักเรียนเห็นความสําคัญในการ
เรียนคณิตศาสตร โดยครูใหนักเรียนหาตัวอยางในชีวิตประจําวันมาสังเกตและชี้ใหนักเรียนเห็น
ความสําคัญของการใชวิชาคณิตศาสตร
วิธีการสงเสริมพัฒนา
ในการพัฒนาทักษะศักยภาพผูเรียนนั้นตองอาศัยปจ จัยหลายอยาง บุคคลหลายสวน
เขามาเกี่ยวของเพื่อเปนไปในการพัฒนาเพื่อทิศทางเดียวกัน ไมวาสถาบันครอบครัว สถานศึกษา
ผูปกครอง ครู สภาพแวดลอม ผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเปนไป
ในการพัฒนาศักยภาพของผู เรียนลวนเปนสิ่งสําคัญ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การพัฒนานั้นก็จะ
เปนไปไดยากและขาดประสิทธิภาพ การสงเสริมและพัฒนาจึงตองทําควบคูกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร โดยใหนักเรียนฝกทําและคิดวิเคราะหขอสอบ O-NET ปกอนๆ เปนประจํา นักเรียน
จะเกิดความเคยชินและเขาใจในเนื้อหา และเห็นแนวทางเกี่ยวกับขอสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร
ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสูงขึ้น
ในกระบวนการคัดสรร คัดเลือกผูเรียนถือเปนอยางหนึ่งที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการ
พัฒนาศักยภาพเปนไปโดยงายและรวดเร็วขึ้น หากการคัดเลือกผูเรียนไดตามเกณฑที่ตั้งเปาหมาย
ไวแลว การพัฒนาผูเรียนตองเริ่มขึ้นทันทีจากเนื้อหาที่เขมขนตามระดับชั้นเรียนของผูเรียน
โรงเรียนวัดราชโอรสมีวิธีการแกปญหาเพื่อไมใหทางดานผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ําลง โดย
เริ่มจากการสรางองคความรู ความเข าใจเกี่ยวกับบทบาทหน าที่ของครูที่ มีตอการสอน มีการ
สงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูโดยมีการสงครูไปอบรมในดานตาง ๆ ที่เปนผลประโยชนโดยตรง
แกนักเรียนไมวาจะเปนการทําสื่อการสอน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานตัวชี้วัด มีการวางแผน
ในการออกแบบการจั ดการเรี ยนรู ได อ ยา งถูก ต อง รวมทั้ ง การอบรมโดยการเชิ ญวิ ทยากร
ผู เ ชี่ ย วชาญมาให ค วามรู แ ก ค รู ผู ส อนในด า นวิ จั ย การวั ด ผลประเมิ น ผล ทุ ก ป ก ารศึ ก ษา
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของครูผูสอนในความชํานาญทางดานการพัฒนาวิชาชีพ แลวนําผล
ที่ไดจากการวิจัย วัดผล ประเมินผลมาวิเคราะหแลวนํามาพัฒนาตอไปกับผูเรียนและมีการสงผล
ใหครูผูสอนในระดับชั้นตอไปเพื่อครูผูสอนในระดับชั้นตอไปวางแผนการพัฒนาผูเรียนตอไป
การนําเสนอวิธีการสงเสริมพัฒนา
ครูนํารูปแบบเทคนิคที่ได มาชวยในกระบวนการสอนในหองเรียนมีการสอดแทรกเนื้อหา
แนวขอสอบ O-NET
ของปที่ผานมาใหนักเรียนไดลองทําดู ที่ชวยยกผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น
มีโครงการตางๆมากมายที่ครูผูสอนไดจัดตั้งขึ้นเนื่องจากผลการเรียน และการวิเคราะหผูเ รียน
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ในระดับชั้นกอนหนา มีโครงการตางๆที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนที่ไมเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
ขณะนั้นหรือตองการทบทวนหรือเพิ่มเติมเนื้อหาที่เขมขนขึ้น ผูเรียนสามารถสมัครหรือเลือกตาม
กิจกรรมหรือโครงการตางๆตามที่ผูเรียนใหความสนใจ มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดสอบถาม
เรื่ อ ง ที่ เ รี ย นมา สอบถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนั้ น ๆกั บ ครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ไ ด
ทุกชวงเวลาที่วาง และยังมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ชวยในเรื่องของกระบวนการเรียน
การสอน เช น กิ จ กรรมการแข ง ขั น ทั ก ษะทางด า นคณิ ต ศาสตร เ ป น การแข ง ขั น ทั ก ษะภายใน
โรงเรียนเชน การตอบปญหาคณิตศาสตร การแขงขันชิงแชมป A – MATH การแขงขันชิงแชมป
SUDOKU การแขงขันคิดเลขเร็วเปนตน การจัดตั้งชุมนุมทางดานคณิตศาสตร เกมสเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร เปนตน การสนับสนุนของผูบริหาร ผูแทนองคกร สมาคมผูปกครองรวมถึงผูมีสวนได
สวนเสียในการดําเนินการอนุมัติโครงการตางๆที่เปนประโยชนตอผูเรียน เชน
คายฝกประสบการณตรงทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น ณ ประเทศสิงคโปร
การสนับสนุนการแขงขันทักษะวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการเสริมสรางอัจฉะริยภาพทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน
หองเรียนพิเศษ (Gifted)
การจัดสอบ Pre – O-net แลวนําผลคะแนนมาวิเคราะหผลเพื่อประเมินเนื้อหาที่ ยาก
และงาย เพื่อจัดเนื้อหาซอมเสริม
โครงการสอนเสริมจากผูเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตร
โครงการสอบประเมิ น และพั ฒ นาความรู สู ค วามเป น เลิ ศ ทางด า นคณิ ต ศาสตร แ ละ
วิทยาศาสตร (TEDET)
โครงการเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร
ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์
จากการสงเสริม การพัฒนา ที่กลาวมาขางตนสงผลใหผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET ของ
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร สู ง ขึ้ น ไม ว า จะเป น ในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ ใน
ระดับประเทศสูงขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดผลดีกับผูเรียนทั้งทั้งผูเรียน ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยเฉพาะตัวผูเรียนเอง การไดรับความรูที่ถูกตอง วิธีการ หรือเทคนิควิธีที่สงเสริมผูเรียนนั้น
ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและนําไปใชศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตอไป

128

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตร
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
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โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ภูมิหลัง
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนโรงเรียนที่มีเฉพาะนักเรียนชาย ขนาดใหญพิเศษ สังกัด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว (รัชกาลที่ 5)ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
สถาบันการศึกษาแหงนี้ไดผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเปนระยะเวลา 135 ป ตลอดระยะเวลา 135 ป
จะมีนักเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งดานวิชาการ ดานกิจกรรม มากมาย โดยศิษยเกาของนักเรียนโรงเรียน
นี้เปนผูมีชื่อเสียง โดยโรงเรียนมีนายกรัฐมนตรี ที่ผานมา 8 คน ทําใหโรงเรียน แหงนี้เปนโรงเรียน
ที่เปนที่ยอมรับของสังคมจึงมีนักเรียนจํานวนมากตองการเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ทําใหกลายเปนโรงเรียนแขงขันสูงในทุกปที่มีก ารสอบเขา และการคัดเลือกเขาเรียนในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชระบบการคัดเลือกตามเขตพื้นที่การศึกษากําหนด โดยมีนักเรียนโครงการ
GATE PROGRAM EPLUS+ และนักเรียนหลักสูตรปกติ ซึ่งรับนักเรียนทั้งนอกเขตพื้นที่และในเขต
พื้นที่ ซึ่งจะใชวิธีการสอบคัดเลือกทุก ๆ ประเภท โดยมีอัตราการแขงขันเฉลี่ย 1 : 9 นอกจาก
จะไดนักเรียนที่มีความรูในระดับแนวหนาเขาศึกษาตอระดับ ม.1 แลว ยังมีองคตางๆ ที่ได
สนับสนุนการทํางานดานวิชาการ และกิจกรรมของโรงเรียน เปนสวนที่ชวยสนับสนุนใหการเรียน
ของนักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
การจัดแผนการเรียนในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนโรงเรียนที่เนนการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร
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
วิ ทยาศาสตร และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน หรื อ
O–NET มาโดยตลอด เพราะผลของการทดสอบเปนตัวสะทอนใหทราบถึงคุณภาพของผูเรียน
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และการจัดกระบวนการสอนวิทยาศาสตรในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
จึงรวมกันสนับสนุน สงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษา ดวยวิธีการตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การจัดแหลงเรียนรูและกิจกรรมใหผูสอนและผูเรียนไดเกิดการคนควาหาความรูได
และเผยแพรความรูเต็มตามศักยภาพของตนเอง ไดแก หองสมุด หองคอมพิวเตอร นอกจากนี้
ยังมีหองกุหลาบฟา หองกุหลาบเพชร หอง Open Lab โดยแตละหองมีบทบาทดังนี้
- หอ งกุห ลาบฟา เปนรู ปแบบห องเรีย นคอมพิ วเตอร เรี ยนด วยระบบ Computer
On Demand โดยผูเรียนสามารถเลือก วัน เวลา และเนื้อหาที่นาสนใจ ไดดวยตนเอง บทเรียนจะ
เป น ในรู ป แบบบั น ทึ ก เทป และการสอนด ว ยตั ว ผู ส อนเอง ซึ่ ง ถ า นั ก เรี ย นไม ส ามารถมาเรี ย น
ในวัน เวลา ดังกลาวก็สามารถมาลงเรียนดูบันทึกเทปยอยหลังได เนื้อหาในการเรียนจะเริ่มตั้งแต
เนื้ อ หาในบทเรี ย นจนถึ ง เนื้ อ หาเข า สอบ สอวน. สาขาต า งๆ วิ ท ยากรในการสอนจะเป น
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ เชน ครูเกา ศิษยเกา จุดประสงคของกุหลาบฟามุงใหนักเรียน
ทุกคนไดมีโอกาสเทาเทียมกันในการศึกษา
- ห อ งกุ ห ลาบเพชร อยู ภ ายใต ก ารดํ า เนิ น งานของงานส ง เสริ ม ศั ก ยภาพนั ก เรี ย น
มีจุดประสงคมุงหมายเพื่อพัฒนาและตอยอดการเรียนรูของนักเรียนมุงสูระดับโลก ในรูปแบบของ
นักเรียนโอลิมปกวิชาการ และทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- หอง Open Lab เปนกิจกรรมที่อยูภายใตกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ที่มุงเนน
ใหนักเรียนที่รักและสนใจทางดานวิทยาศาสตรไดทํากิจกรรมการทดลองดวยตนเอง โดยกิจกรรม
การทดลองจะเปนกิจกรรมอยางงายนอกเหนือจากบทเรียน โดยจะมีอาจารยใหคําปรึกษาระหวาง
ที่นักเรียนทําการทดลอง
- ศูนยดาราศาสตร สอวน. ระดับ ม.ตน เปนการสงเสริมศักยภาพดานดาราศาสตรและ
ฟสิกสดาราศาสตร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของนักเรียน
- ชุมนุมวิทยาศาสตร จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร สัปดาหวิทยาศาสตร กิจกรรมรุนพี่
ติวนอง รวมทัง้ การจัดคายเรียนรูทางวิทยาศาสตร
2. สนับสนุนใหครูผูสอนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่งไดแก
- การเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาบรรยายใหความรูแกครู หรือจัดสงครูเขารวมอบรบ
เชิง ปฏิบั ติการกับ หนว ยงานที่ สงเสริม ความรูค วามสามารถทางดา นวิทยาศาสตร เชน สวทช.
สสวท. รวมทั้ งมุ ง ส ง ครู เ ข า รว มเป นวิ ทยากรและครูสั ง เกตการณ ใน สอวน. สาขาต า ง ๆ เช น
ชีววิทยา เคมี ฟสิกส และดาราศาสตร
- สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีเขามามีสวนรวมในการเรี ยนการสอน โดยโรงเรียนสนับสนุน
เทคโนโลยี เชน โปรเจคเตอร และ wi-fi ครอบคลุมทุกหองเรียน และองกรตาง ๆ ของโรงเรียน
สนับสนุนงบประมาณใหครูจัดหาอุปกรณ สื่อ และเทคโนโลยีตาง ๆ
- สงเสริมใหครูพัฒนาการสอนเรื่องการทําโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อพัฒนาและเผยแพร
องคความรู ตลอดจนนํานักเรียนเขาแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรอยางสม่ําเสมอ
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- จัดใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการได
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่มุงใหคะแนนสอบ O–NET วิชา วิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง สรุปได
4 ประเด็น ดังนี้
1. ดานหลักสูตร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรสงเสริมการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร
อยางเขมขน โดยมีหลักสูตร GATE PROGRAM ที่เนนทักษะและองคความรูทางวิทยาศาสตรและ
คณิ ต ศาสตร หลั ก สู ต ร EPLUS+ เป น ENGLISH PROGRAM ที่ เ น น ความรู แ ละทั ก ษะ
ทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตลอดจนหลักสูตรปกติก็ยังจัดวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตรใหนักเรียน
2. ดานครูผูสอน
2.1 การเตรียมความพรอมดานเนื้อหาทางดานวิชาการ
ในการสอนวิ ช าวิ ทยาศาสตร ใ นแต ล ะระดั บ และแต ละแผนการเรี ย น อาจจะมี
ครูผูสอนที่มากกวา 1 คนที่ทําการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ดังนั้นจะตองมีการประชุมเพื่ อสรุป
เนื้ อหาแกนกลาง โดยยึ ด หลั กสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน วิ ชาวิทยาศาสตร ป 2551
เปนหลัก และเพิ่มเติมกิจกรรมหรือเนื้อหาที่ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานวิทยาศาสตร
มุงเนนใหนักเรียนทําการทดลองเพื่อสงเสริมความรูในดานวิทยาศาสตร โดยครู ผูสอนจะรวมกัน
ระดมสมองคิดกิจกรรมและเพิ่มเติมความรูใหเขมขนมากขึ้น โดยนําประสบการณที่ไดจากการ
เขา รว มการอบรมตา งๆ มาเพิ่ม เติ มเป นเนื้อ หาหลัก สูตรของวิช านั้ น ทํ าใหครู ทุก คนไดพั ฒนา
ศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น สําหรับครูผูชวยที่บรรจุใหม จะมีครูพี่ เลี้ยงที่คอยใหคําปรึกษา และ
นิเทศการสอน รวมถึงเปน แกนนําในการใหครูบรรจุใหมไดทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรตางๆ
สอนเทคนิคและวิธีการตางๆ ในการจัดการเรียนการสอน ทําใหครูที่เปนครูบรรจุใหมพัฒนาตนเอง
ไดรวดเร็วขึ้น
2.2 เตรียมความพรอมดานการวางแผนตาง ๆ
เนื่อ งจากโรงเรี ยนสวนกุห ลาบเป นโรงเรีย นที่ เน นทางด านวิชาการและกิ จกรรม
ดังนั้นปฏิทินของโรงเรียนจะมีตารางของกิจกรรมของโรงเรียนแทรกอยูเสมอ ครูผูสอนจะตอง
จัดการเรียนรูใหครบกับตัวชี้วัดและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนใหสูงสุดดังนี้
- ผลิต เอกสารการเรีย นรูน อกเหนือ จากหนัง สื อเรี ยน เพื่ อ เพิ่ ม เติ ม โจทยห รื อ
แบบฝ ก หัด ในเนื้ อหาบทเรี ย นนั้ น ที่ส ง เสริ มความสามารถ เช น โจทย O–NET ขอ สอบ PISSA
ขอสอบ IJSO โดยระดับแบบฝกหัดเพิ่มเติมในแตละแผนการเรียนจะมีความแตกตางกันครูผูสอน
จะเลือกระดับของแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนที่ตนเองสอน

133

- การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ครูจะตองออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู
เปนรายภาค และรายหนวย จัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตรที่สงเสริมความรู สํารวจอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรใหพรอมสําหรับการเรียนรู ถาไมเพียงพอหรือชํารุด ดําเนินการใหทางพัสดุจัดซื้อ
หรือจัดจาง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑนั้นใหพรอมใชงาน และแผนการจัดการเรียนรูสงกลุมบริหาร
วิชาการในการอนุมัติการสอนทุกภาคเรียน
- การนําเทคโนโลยีมาชวยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู การทําการ
ทดลองเปนสิ่งที่ชวยพิสูจนความรูที่เกิดจากทฤษฎีตาง ๆ ในบทเรียน ซึ่งเปนการอธิบายในรูปแบบ
การมองเห็นดวยตาเปลา และไมไดอธิบายถึงโมเลกุลของสารในการเกิดปฏิกิริยาตางๆ รวมถึง
พลังงาน ซึ่งสวนนี้เปนสวนที่ไมสามารถมองเห็นได ดังนั้น โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ที่สื่อใหเห็น
ในระดับโมเลกุล จะทําใหนักเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการมีสื่อ
เทคโนโลยีพรอมในหองเรียนทําใหครูจัดการเรียนรูจากประสิทธิภาพ
- การทําวิจัยในชั้นเรียน เปนนโยบายของโรงเรียนที่มุงใหครูทําวิจัยเพื่อแกปญหา
ในหองเรียน ซึ่งเปนสวนชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูใหเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละ
บุคคลได
- การทําโครงงาน สงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตรและนําเสนอ
ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2.3 ระบบการทํางานเปน TEAM ภายใตเงื่อนไขที่กลาววา NO ONE IS PERFECT BUT
A TEAM CAN BE คณะครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมีระบบการทํางานเปนทีม นิเทศ และ
วางแผนรวมกันเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทุกๆ ดาน
3. ดานผูเรียน
3.1 ดานวิชาการ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปนผูที่มี ความกระตือรือรน
ในการเรียนรูเสมอ และผูปกครองสวนใหญมีความพรอมในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
ทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น รวมทั้ ง โรงเรี ย นยั ง มุ ง เน น ผลั ก ดั น ส ง นั ก เรี ย นเข า แข ง ขั น
ในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และองกรตาง ๆ เชน สอวน.ทุกสาขาวิชา TDET ASMO เปนตน
รวมทั้งมีการแนะแนวการศึกษาทางวิชาการจากศิษยเกาหรือผูทรงคุณวุฒิตาง ๆ ทําใหบรรยากาศ
ของโรงเรียนเปนลักษณะของบรรยากาศทางวิชาการ
3.2 ดา นกิ จกรรม โรงเรีย นสวนกุ หลาบวิทยาศาสตรมี กิจกรรมตา ง ๆ มากมาย
กรรมการนักเรียนและนักเรียนชุมนุมตาง ๆ จะแกนนําในการทํากิจกรรมสวนใหญของโรงเรียน
โดยมีครูเปนที่ปรึกษาในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชุมนุมตางๆของโรงเรียนจะมีชุมนุมภายใตการ
ดูแลของกลุมสาระการเรียนวิทยาศาสตร คือ ชุมนุมวิทยาศาสตร และชุมนุมดาราศาสตร ซึ่งทําให
เกิดกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตรตลอดปการศึกษา ดังนี้
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ซึ่งจะจัดขึ้นทุกป ในชวงเดือนสิงหาคม การจัดกิจกรรม
แตละปนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตรเปนเปนบุคคลแกนนําในการจัดกิจกรรม รวมทั้งการจัดหอง
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นิทรรศการที่กระตุนใหนักเรียนภายในโรงเรียนตื่นตัวทางดานวิทยาศาสตร มีกิจกรรมการแขงขัน
ตาง ๆ การทําการทดลอง และมีการเชิญหนวยงานจากภายนอกมาใหความรูทางดานวิทยาศาสตร
เชน หนวยงานจากสถานที่เกิดเหตุ สถาบันนิติเวชวิทยาวิทยากรจาก สวทช. โดยภายใตการ
จัดงานครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรจะเปนผูใหคําปรึกษา
- กิจกรรมคายสงเสริมความสามารถทางดานวิทยาศาสตร ทางโรงเรียนไดจัดคาย
เพื่อพัฒนาทางดานวิทยาศาสตร ใหกับนักเรียนโครงการ GATE และ EPLUS+ ภายใตความ
รวมมือระหวาง โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย และ สวทช. โดยกระตุนใหนักเรียนมีความ
สนใจทางดานวิทยาศาสตรในชื่อวา กาวแรกสูการเปนนักวิทย และเชื่อมโยงตอไปสู โครงงานมือ
อาชีพ และสงเสริมใหนักเรียนไดสัมผัสบรรยากาศการเรียนรูระบบนิเวศเชิงอนุรักษ ที่ศูนยวิจัย
สิ่ง แวดล อมสะแกราช ในนัก เรี ย นแผนการเรีย นรู ทั่ ว ไปจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึก ษาที่ เ กี่ย วข อ งกั บ
วิทยาศาสตร เชน การเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑการเรียนรูที่ อพวช. และการเรียนรูเกี่ยวกับอวกาศ
ที่ SPACE INSPIRIUM และเมื่อมีขาวดาราศาสตรหรือปรากฎการณดาราศาสตรที่เกิดขึ้น ชุมนุม
ดาราศาสตรจะมีกิจกรรมการศึกษาดาราศาสตรในชวงเวลานั้นและประชาสัมพันธใหนักเรียน
เขารวมกิจกรรม ทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีและเขาใจในเนื้อหาความรูทางวิทยาศาสตรมาขึ้น
- การจัดสอบการแขงขัน Suan Smart Science เปนการแขงขันที่ใหนักเรียน
ชั้นประถมปลายเขาวัดระดับความรู โดยการดําเนินการจัดการทั้งหมด เริ่มตนตั้งแตวางแผน
ประชาสัม พันธ ออกขอสอบ เฉลยขอสอบ และประกาศผลสอบ โดยครูก ลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรเปนที่ปรึกษาและดูแล ซึ่งเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจทางดานวิทยาศาสตรและ
สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น
4. กิจกรรมสงเสริมดานการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET
โรงเรียนโดยทางฝายวิชาการไดจัดโครงการเตรียมความพรอมในการสอบ O-NET โดยมี
การจั ด สอนเพิ่ ม เติ ม โดยใช วิ ท ยากรทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น รวมถึ ง การ Pre-test
Post-test ประเมินผลและปรับปรุงแกไขในหัวขอที่นักเรียนขาดความพรอม โดยมีสมาคม
ผู ป กครองและครู ส วนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ฯ มู ล นิ ธิ ส วนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย และสมาคมศิ ษ ย เ ก า
สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยางสม่ําเสมอ
ความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์
จากกระบวนการและระบบบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย นและองค ก รหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ ง
กั บ โรงเรี ย น รวมทั้ ง วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนของครู ใ นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิทยาศาสตรที่กลาวไวขางตน สงผลใหคะแนน O – NET วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2559 อยูในระดับสูง เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่ ดังขอมูลตอไปนี้
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จํานวน
ผูเขาสอบ
โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย
เขตพื้นที่ (สพม.1)

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
18.01

มัธยฐาน
(Median)

ฐานนิยม
(Mode)

593

คะแนน
เฉลี่ย
(Mean)
57.66

58.00

44.00

17,774

39.06

13.53

36.00

34.00

จากตาราง จะพบว า คะแนนเฉลี่ ย มั ธ ยฐานและฐานนิ ย ม ของโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ
วิทยาลัยสูงกวาระดับเขตพื้นที่มาก นั่นสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของนักเรียน อันเปนผลมาจาก
การระดมสรรถกําลังรวมกันของผูบริหาร ครูและองคกรที่เกี่ยวของ เชน สมาคมผูปกครองและครู
สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ และมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย สนับสนุนดานงบประมาณ ชมรมครูเกาฯ
ศิษ ย เ กา มาช ว ยเป น วิ ทยากร จึ ง ทํา ให ประสบความสํา เร็ จ และความสํ า เร็จ นี้ ถือ เป นรางวั ล
ที่นาภาคภูมิใจของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกคน

........................................................................................
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตั้งอยูในเขตทวีวัฒนา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1 เป ด ทํ า การสอนตั้ ง แต ป พ.ศ.2535 รวมเวลา 25 ป
เปนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมบัติพระนางเจาพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวาระครบรอบ
60 พรรษา โดยมีวั ตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อรองรับนักเรียนบริเวณปริมณฑลกรุงเทพ ไมให
เข า ไปสู โ รงเรี ย นกลางใจเมื อ งกรุง เทพมหานคร ในอดี ต เนื่ อ งจากเป น โรงเรี ยนเป ด ใหม ทาง
กระทรวงจึงมอบหมายใหโรงเรียนสตรีวิทยาเปนพี่เลี้ยงสนับสนุนดานการจัดการเรียนการสอน
บุคลากร การวัดผลและประเมินผล และเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูชายขอบปริมณฑล โรงเรียน
ยังไมเปนที่รูจักของผูปกครอง ทางโรงเรียนตองออกแนะแนวประชาสัมพันธใหชุมชนไดรูจักทราบ
ความเปนมาของโรงเรียนและสรางจุดขายดวยการจัดโครงการบริการรถตูรับ -สงนักเรียนระหวาง
บาน – โรงเรียน แนะนําถึงสภาพแวดลอมที่ตั้งของโรงเรียน อยูในบริเวณที่ไมมีแหลงอบายมุข
อยู หา งไกลชุ ม ชนแออั ดและ หา งสรรพสิ นค าแต ตั้ง อยู ใ กล สถานที่ ร าชการ เชน สถานี ตํ ารวจ
อนามัย และสํานักงานเขต การเดินทางเขา -ออก คอนขางลําบาก ไมมีรถประจําทางวิ่งผาน เชน
โรงเรี ย นอื่ น ๆ ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู ป กครองจึ ง นิ ย มนํ า บุ ต ร หลานมาเข า เรี ย น ด ว ยเหตุ ผ ล
ด า นความปลอดภั ย ของบุ ต รหลาน จนกระทั่ ง ป จ จุ บั น มี นั ก เรี ย นจํ า นวน 2,908 คน ครู แ ละ
บุ ค ลากรอื่ น ๆ รวม 176 คน จั ด เป น สถานศึ ก ษาขนาดใหญ พิ เ ศษ เป น โรงเรี ย นแข ง ขั น สู ง
รับนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แผนการเรียนหองเรียนพิเศษคือ โครงการ English
Program ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โครงการสงความสามารถพิเศษดานวิชาการ (Gifted)
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย และแผนการเรียนปกติ โดยรับนักเรียนเขาเรียน
ดวยการสอบ 100 เปอรเซ็นต มาตั้งแตปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบัน
ดานบุคลากร ในอดีตชวงเปดการเรียนการสอนใหมโรงเรียนมีบุคลากรไมเพียงพอ
ไมครบทุกกลุมสาระวิชา โรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากโรงเรียนพี่เลี้ยงสงบุคลากรบางกลุม
สาระมาชวยสอน รวมทั้งมีการจางครูเพิ่มเติมในสาขาที่ขาดแคลน ปจจุบันโรงเรียนมีบุคลากร
คอนขางครบตามกลุมสาระทุกกลุมสาระ แตยังขาดแคลนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
โดยเฉพาะในสาขาวิช าฟ สิกส เคมี และชีว วิทยา ประกอบกับ โรงเรี ยนเปด การเรี ยนการสอน
โครงการหองเรียนพิเศษ (Gifted) เพื่อสงเสริมความสามารถดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
มาตั้งแตปการศึกษา 2549 จนถึงปจจุบัน ฉะนั้นนักเรียนในโครงการดังกลาวจึงใชบุคลากรที่เปน
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อาจารยจากมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร มาชวย
สอนทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรดีขึ้นเปนลําดับ
ปจจุบัน มีบุคลากรเขามาบรรจุเปนครูผูชวยเพิ่มจํานวนมากขึ้น ในขณะครูอาวุโส
ลดลง เนื่องจากเกษียณอายุราชการไปเปนจํานวนมาก โรงเรียนจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
ดว ยการสง เสริม ให บุค ลากรได รับ การพั ฒนาศั ก ยภาพดา นการจัด การเรีย นการสอน มีก ารใช
กระบวนการนิเทศติดตามภายในกลุมและตางกลุมสาระการเรียนรู มีการสงบุคลากรเขารับการ
อบรมตามหนวยงานตางๆ รวมทั้งการอบรมภายในโรงเรียนตามเกณฑการพัฒนาตนเองของ สพฐ.
มีก ารส ง เสริ มให บุค ลากรให ใ ชเ ทคโนโลยี พั ฒ นาสื่ อการเรี ยนการสอนอิ เล็ ก ทรอนิก ส พั ฒ นา
นวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน
นั บ ตั้ ง แต ส ถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษา (สทศ.) กํ า หนดให นั ก เรี ย นในระดั บ
ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และ 6 ได รั บการทดสอบทางการศึก ษาระดั บ ชาติขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
เพื่อวัดและประเมินผลความรูขั้นพื้นฐานของนักเรียน ในชวงแรกๆ ผลการประเมิน O-NET
ของนักเรียนในทุกสาขาวิชาอยูในระดับต่ํา โรงเรียนจึงไดกําหนด แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในการสอบ โรงเรียนมีนโยบายในหลายๆดาน ดังนี้
1. เพิ่มจํานวนหองนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษ (Gifted) และเพิ่ม
โครงการหองเรียนพิเศษ English Program (EP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอมูลผลการสอบ O-NET พบวานักเรียนที่ไดคะแนนสูง สวนใหญเปนนักเรียนในโครงการ
หองเรียนพิเศษทั้งหมด
2. ผลักดันใหโรงเรียนรับนักเรียนเขาศึกษาตอ ดวยวิธีการสอบคัดเลือก
100 เปอร เซ็ น ต โดยโรงเรี ย นรั บนั ก เรี ย นเข าเรีย นตอ ในระดับ ชั้น มั ธยมศึก ษาป ที่ 1 ด ว ยการ
สอบแขงขันมาตั้งแต ปการศึกษา 2555 ถึงปจจุบนั สงผลใหคุณภาพของนักเรียนดีขึ้น
3. เพิ่มจํานวนคาบในตารางเรียนในรายวิชาที่สามารถเพิ่มเติมได เชน วิชา
ภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จาก 3 คาบตอสัปดาห เปน 4 คาบตอ
สัปดาห เปนตน
4. จัด คาบสอนเสริ มให แกนั กเรี ยน โดยแยกกลุม นักเรี ยนเปน กลุม เก ง
ได แ ก นั ก เรี ย นห อ งเรี ย นพิ เ ศษ และกลุ ม ที่ ต อ งได รั บ การพั ฒ นาได แ ก นั ก เรี ย นห อ งเรี ย นปกติ
โดยอาจารยจากสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสมาคมผูปกครอง
และครู นอกจากนี้ นักเรียนยังไดรับการสอนเสริมจากคุณครูประจําการที่มีความสามารถในการ
ถายทอดความรูในชวงเวลาที่ใกลการสอบ
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5. เสริมแรงดวยการตั้งรางวัลใหแกนักเรียนที่มีผลการสอบไดคะแนนเต็ม
100 คะแนน และเสริมแรงบุคลากรดวยการตั้งรางวัลมอบใหกลุมสาระการเรียนรูที่มีผลการสอบ
O-NET สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาโดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู
6. โรงเรียนมีนโยบายคุณครูออกขอสอบที่มีลักษณะของขอสอบเหมือน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อใหนักเรียนคุนเคยกับการทําขอสอบ
7. สงเสริมใหนักเรียนเขารวมการแขงขันตามหนวยงานตางๆ ที่มีการ
จัดการแขงขันความสามารถดานวิชาการ เพื่อเปนการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
8. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูเชนการแขงขันทักษะดานตางๆ ของ
แตละกลุมสาระการเรียนรู ในวันสําคัญๆ เชนวันภาษาไทย วันวิทยาศาสตรแหงชาติ
ผลจากการพัฒนาในแนวทางตางๆ ขางตน ทําใหผลการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้นพอใช ดังขอมูลในตารางที่แนบทาย
อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหผลการสอบ O-NET โรงเรียนก็ยังมีปญหาอุปสรรค
ที่ควรไดรับการแกไขและพัฒนาในหลายๆ ดาน ดังนี้
1. ผลการสอบคะแนน O-NET ไมไดถูกนําไปใชในการตัดสินผลการเรียน รวมทั้ง
ไมไดใชเปนเกณฑในการพิจารณาเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นักเรียนจึงขาดความ
ตั้งในการทําขอสอบ
2. นักเรียนกลุมออน ถึงออนมาก ที่เขาเรียนดวยวิธีพิเศษจะมีผลการสอบอยูใน
ระดับต่ํา ไมมีความตั้งใจในการทําขอสอบ
3. ครูประจําการผูสอนเสริมเพิ่มเติมขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ เนื่องดวย
ระเบียบดานการเงิน
4. นักเรียนไมตั้งใจเรียนในคาบสอนเสริม เนื่องเรียนเปนกลุมใหญ และไมมีการ
จําแนกกลุมนักเรียน เกง ออน และอาจารยคุมนักเรียนไมอยู
5. ขอสอบที่ใหนักเรียนสอบในเวลาเรียนปกติงายเกินไป ไมเนนทักษะการ
แกปญหา
6. ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรายวิชาเดียวกัน มีครูผูรับผิดชอบสอน
หลายคน ทําใหเกิดความหลากหลายในวิธีการสอน และเกิดการเรียนที่แตกตางกัน
7. ครูที่เปนครูรุนเกามีวิธีการสอนแบบเดิมๆ ขาดการใชสื่อเทคโนโลยี แตจะมีการ
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สอนประกอบการทําการทดลอง เนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในขณะที่ครูรุนใหม
เนนการใชสื่อเทคโนโลยี แตขาดการเสริมทักษะการทดลอง ทําใหผูเรียนขาดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
8. วิธีการวัดผลและประเมินในปจจุบัน ที่ตอ งการใหผูเรียนผานเกณฑการ
ประเมิน ไมมีการติด 0 ร หรือไมใหมีมาก เนื่องจากตัวบงชี้การประเมินของ สมศ. ที่ตองมีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดี – ดีมาก
จากปญหาอุปสรรคดังกลาว โรงเรียนมีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูตองมีการตั้งเปาหมายการเพิ่มคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด โดยทุกกลุมสาระการเรียนรูตองมีแผนงาน โครงการ
ที่สงเสริมหรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บรรจุอยูในแผนการปฏิบัติงานประจําป มีการคิด
หานวัตกรรมเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน เชน นําวิธีการสอนที่หลากหลายมาใชใหเหมาะสม
กับกลุมนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกตางกัน การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเนนการทําการ
ทดลองเพื่อสรางองคความรูประกอบกับการทําแบบฝกหัดที่หลากหลาย มีการวัดเปนเมินผลโดยใช
ขอสอบทีย่ ากขึ้นและเปนขอสอบเชิงวิเคราะห เพื่อใหนักเรียนคุนชิน กับการทําขอสอบ มีการใช
ระบบการใชขอสอบวัดผลตัวชี้วัดที่ออกขอสอบโดยผูสอนคนอื่นที่สอนในระดับเดียวกัน จัดระบบ
การสอนเสริมใหมจากที่เคยใชอาจารยจากภายนอกมาเปนครูประจําการ และจัดสอนเสริมเปน
หองเรียนสลับกลุมสาระ และสลับหองเรียน โดยไดรับการสนับสนุนจากสมาคมผูปกครองและครู
จากแนวทางที่กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรนําเสนอ เพื่อเปนแนวทางการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET คาดหวังวาจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางนอย 3 %

........................................................................................
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โรงเรียนวัดนอยนพคุณ
1) ภูมิหลัง (ความเปนมาและปญหา)
ดานบริบททั่วไปของโรงเรียน
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปรอบๆโรงเรียน เปนชุมชนแออัด ติดกับวัดและแฟลตทหาร
ทําใหไมสามารถขยายพื้นที่ออกไปได ในโรงเรียนจึงมีพื้นที่จํากัด ฐานะความเปนอยูสวนใหญ
ในชุมชนคอนขางยากจน ผูปกครองนักเรียนสวนใหญทําอาชีพรับจาง คาขาย แตจะมีบางสวน
เปนบุตรหลานของทหารชั้นประทวน ซึ่งมีรายไดนอย ตองออกจากบานทํางานตั้งแต เชากลับค่ํา
ทํา ให ไม มีเ วลาดู แลบุต รหลานมากนัก และเกื อบ 80% ประสบป ญหาครอบครัว แตกแยก
นอกจากนี้ ยังมีปญหาเรื่องของยาเสพติด การทะเลาะวิวาท รวมถึงปญหาเด็กแวนที่รวมกลุมกัน
ออกไปแขงรถตอนกลางคืน สรางความเดือดรอนใหกับคนในชุมชนคอนขางมาก
ดานผูเรียน
- ขาดวินัยในการเขาเรียน เชนมาสาย หนีเรียน ไมเขาหองเรียน
- ขาดความรับ ผิ ด ชอบ เช น ขาดเรี ย นก็ ไ ม มาตามงาน ไม เ อางานหรื อ การบ า นมาส ง
ไมอานหนังสือทบทวนบทเรียน หรือคนควาเพิ่มเติมตามที่ครูบอก
- ไมสนใจหรือตั้งใจเรียน เพราะไมกลัวที่จะสอบตก ติด 0 ร. มส. เนื่องจากนักเรียน
ทราบวานโยบายของรัฐบาลคือหามตกซ้ําชั้น และถาติด 0 สอบแกก็ผาน จึงทําให
นักเรียนไมรูสึกถึงความสําคัญของการเรียน
- ไมเห็นความสําคัญของการสอบ O-NET เพราะนักเรียนสวนใหญเรียนตอในสายอาชีพ
เชน อาชีวะ เทคโนฯ เทคนิค พาณิชย ซึ่งไมจําเปนตอ งใชผลคะแนน O-NET ในการ
สอบเขาหรือสมัครเรียนตอนักเรียนจึงคิดวาคะแนน O – NET ไมสําคัญ
- ไมชินกับรูปแบบขอสอบ O – NET เนื่องจากขอสอบ O-NET เปนขอสอบวิเคราะห
การนํ า ไปใช แต ข อ สอบที่ โ รงเรี ย นส ว นใหญ เ ป น ข อ สอบความจํ า และตั ว
กระดาษคําตอบของ O – NET เปนกระดาษแบบระบายคําตอบ แตที่โรงเรียน
เป น แบบกากบาท ทํ า ให นั ก เรี ย นไม ชิ น ต อ งใช เ วลาในการระบายคํ า ตอบมาก
จึงทําขอสอบไมทันเวลา
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ดานครูผูสอน
- ครูไมเพียงพอในรายวิชาเฉพาะ เชน ฟสิกส ชีวะ ทําใหครูในกลุมสาระฯ ตองลงมา
ชวยกันสอน นักเรียนจึงไดรับความรูแคพื้นฐานเทาที่ครูสามารถสอนได
- ครู ข าดทั ก ษะด า นการจั ด การเรี ย นรู เนื่ อ งจากครู ส ว นใหญ เ ป น ครู ที่ มี อ ายุ ม าก
กระบวนการสอนจึงเปนเหมือนในอดีตที่ผานมา คือทองจํา และไมมีเทคนิคใหม ๆ
มาดึงดูดผูเรียน ทําใหนักเรียนรูสึกเบื่อ และไมอยากเรียน
- ครู ไ ม มี สื่ อ นวั ต กรรม ที่ จ ะดึ ง ความสนใจของผู เ รี ย น เนื่ อ งจากความไม พ ร อ ม
ของอุ ป กรณ เ ทคโนโลยี ต า งๆของโรงเรี ย น เช น โปรเจคเตอร ที วี หรื อ เครื่ อ งเสี ย ง
ในหองเรียน ทําใหสื่อที่ใชไมทันสมัย ไมเปนภาพเคลื่อนไหว จึงดึงดูดความสนใจผูเรียน
ไมได
- ครูขาดการวิเคราะหหลักสูตร หรือตัวชี้วัดที่ใชในการสอบ O–NET ทําใหสอนไมตรง
จุดหมายที่นักเรียนควรไดรับ และไมตรงกับจุดเนนที่ O–NET ใชในการออกขอสอบ
ดานวิธีการวัดและประเมินผล
- ครู ข าดความรู ค วามเข า ใจในวิ ธี ก ารวั ด ประเมิ น ผล โดยเฉพาะการวั ด ประเมิ น ผล
ดานการคิด วิเคราะห เปรียบเทียบ ประเมินคา
- รูปแบบขอสอบวัดประเมินผลของโรงเรียนไมสอดคลองกับ O–NET ซึ่ง O–NET
เปนการใชดินสอ 2B ระบายคําตอบที่ถู กตอง แตในโรงเรี ยนเปนการใชปากกา
ทํ า เครื่ อ งหมายกากบาท ทํ า ให นั ก เรี ย นไม มี ค วามชํ า นาญในการระบาย จึ ง ทํ า ให
ทําขอสอบไมทันเวลา
2) วิธีการแกปญหา/พัฒนา
วิธีการแกปญหาการเรียนของผูเรียน
- สรางแรงจูงใจในวิชาวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน โดยมีการมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียน
ที่มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดีเดนในแตละระดับชั้น ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
ที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกป
- มีการอบรมการสรางสื่อ นวัตกรรม ที่ทันสมัยใหกับคุณครูทุกคน เพื่อใหครูผลิตสื่อ
ที่ทันกับยุคสมัยและสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน 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
- จัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ เพิ่มประสิทธิภาพ O-NET ขึ้นเปนปแรก มีกลุมสาระการ
เรียนรูว ิทยาศาสตรเปนกลุมนํารองในโครงการนี้ โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
o นําขอสอบ Pre O-NET ที่ สพม.1 ใหสอบรอบแรก มาวิเคราะหวาแตละขอ
ตรงกับตัวชี้วัดอะไร ของระดับชั้นใด
o นํา คํ า ตอบของนั ก เรี ย นแต ล ะคนมาพิ จ ารณาว า นั ก เรี ย นคนนั้ น ตอบในผิ ด
ตัวชี้วัดใดบาง
o แบงกลุมนักเรียนที่ตอบผิดในตัวชี้วัดเดียวกันใหอยูดวยกัน จะไดกลุมที่ตอง
เรียนเพิ่มเติมในระดับนั้นๆ เชน คนที่ตอบผิดมากในระดับม.1 ก็อยูกลุมที่ตอง
เรียนเนนในระดับ ม.1 มากขึ้น
o จัดวันสอนเพิ่มเติมโดยเจาะจงตามระดับชั้นที่แบงกลุมนักเรียนแลว
o เมื่อนักเรียนไดเรียนเพิ่มเติมในระดับชั้นหรือตัวชี้วัดที่ตัวเองไมคอยถนัดเสร็จ
แลวใหนักเรียนทุกคนทําขอสอบ Pre O-NET อีกครั้ง (เปนการติวดวยขอสอบ)
3) ผลสําเร็จ/คะแนน O-NET 3 ป ยอนหลัง(วิชาวิทยาศาสตร)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับ
2557
2558
โรงเรียน
33.99
31.40
เขตพื้นที่
35.64
42.98
ภาค
34.81
42.32
ประเทศ
29.65
37.63

2559
32.53
39.06
38.67
34.99

O-NET ม.3
50

คะแนน

40
30

2557

20

2558

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

10

0
โรงเรี ยน

เขตพื นที

ภาค

ประเทศ

2559
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โรงเรียนวัดบวรมงคล
๑. ปญหาและความเปนมา
ภูมิหลัง/บริบททั่วไปของโรงเรียน
โรงเรียนวัดบวรมงคล เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ ๕๐๐ คน สภาพชุมชนบริเวณ
โรงเรียนเปนชุมชนแออัด ชุมชนบริเวณโรงเรียนไมใหการสนับสนุนลูกหลานของตนเขาศึกษาตอ
ในโรงเรียน นักเรียนสวนใหญของโรงเรียนจึงมาจากชุมชนอื่นบริเวณใกลเคียง ฐานะทางครอบครัว
ของนักเรียนคอนขางยากจน ผูปกครองสวนใหญทําอาชีพรับจาง หาเชากินค่ํา ครอบครัวนักเรียน
แตกแยก นักเรียนบางคนอาศัยอยูกับปูยา ตายาย หรือไดรับการเลี้ยงดูจากพอแมบุญธรรม ทําให
ขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว
๑) ดานผูเรียน
นั ก เรี ย นมาจากครอบครั ว ที่ แ ตกแยก ทํ า ให ข าดความเอาใจใส ดู แ ลจากครอบครั ว
จึงสะทอนพฤติกรรมที่คอนขางกาวราว ไมมีมารยาท และขาดระเบียบวินัย อีกทั้งนักเรียนมีเจตคติ
เกี่ยวกับคานิยมในการใชชีวิตผิดๆ เชน พฤติกรรมการสนใจเพศตรงขาม ตองการมีแฟน ใหความ
สนใจความรักในวัยเรียนเปนพิเศษ เมื่อตนเองมีแฟน สามารถนําเรื่องนี้ไปประกาศใหเพื่อนๆ รู
เพื่อใหไดรับการยอมรับและชื่นชม เปนตน อีกทั้งนักเรียนมีพฤติกรรมไมสนใจเรียน ไมมีแรงจูงใจ
ในการเรียน ไมมีเปาหมายในชีวิต เนื่องจากนักเรียนเห็นครอบครัวใชชีวิตแบบเดิมๆ จึงไมมีความ
ทะเยอทะยานในชี วิ ต คิ ด ว า เรี ย นเพื่ อ ให จ บและได รั บ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา จึ ง ทํ า ให ผ ลการเรี ย น
ของนักเรียนคอนขางต่ํา
๒) ดานครู
ครูขาดการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เนื่องจากภาระงานที่มาก และครูมีภาระงานสอน
ในหลายวิชา เนื่องจากจํานวนครูนอยไมเพียงพอตอการสอน ซึ่งทําใหครูขาดเวลาในการเตรียม
สอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งครูผูใหญบางทาน ขาดความรูความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี
ตาง ๆประกอบการเรียนการสอน ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร
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ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพของนักเรียน เนื่องจากนักเรียนแตละคนมีลักษณะ
การเรี ยนรูที่ ตางกั น รวมทั้งครูไมส ามารถวัดและประเมิน ผลการคิดด านตา งๆของนักเรียนได
อยางครบถวน ทําใหบางครั้งนักเรียนไมไดพัฒนากระบวนการคิดไดดีเทาที่ควร รวมทั้งขอสอบที่ครู
ได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ทดสอบผลการเรี ย นในชั้ น เรี ย นไม ส อดคล อ งกั บ การทดสอบทางการศึ ก ษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ทํ า ให นั ก เรี ย นไม คุ น ชิ น กั บ ข อ สอบในลั ก ษณะนี้ และไม เ ห็ น
ความสําคัญของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. วิธีการสงเสริมและพัฒนา
โรงเรียนวัดบวรมงคลไดจัดติว O-NET จากครูภายในโรงเรียน ในคาบ ๖-๗ ทุกวันพุธ
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 อีกครั้งเปนเวลา ๑ สัปดาห โดยครูภายในโรงเรียนหรือบุคลากรภายนอก
ครู ไ ด รั บ การอบรมในทุ ก ภาคเรี ย น ทั้ ง ในด า นการวั ด และประเมิ น ผล สื่ อ นวั ต กรรม
ที่ทันสมัย การวิเคราะหขอสอบใหมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู และการ
ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารที่ น า สนใจและเน น ให ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู จ ากการลงมื อ
ปฏิบัติจริง เสริมทักษะในดานตางๆใหแกนักเรียน โดยไดรับการอบรมทั้งจากบุคลากรภายใน
โรงเรียนและโรงเรียนเครือขายตางๆ รวมทั้งไดรับการอบรมจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑
โรงเรียนวัดบวรมงคลไดรับการพัฒนาในดานสื่อ เทคโนโลยีดานตาง ๆ โดยมีการติดตั้ง
โพรเจคเตอรและทีวีในหองเรียนทุกหอง และการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมใหครู
ไดใชสื่อในการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและนาสนใจ เพื่อใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรู
อยางสูงสุดและพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โรงเรี ย นวั ด บวรมงคลได ก ระตุ น และส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู โดยมี ก ารจั ด
โครงการเรี ย นฟรี แ ก นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นเฉลี่ ย มากกว า ๓.๘ ในทุ ก ระดั บ ชั้ น
เพื่อสงเสริมใหนักเรียนตั้งใจเรียนใสใจการเรียน รวมทั้งทางโรงเรียนยังมีการกวดขันใหนักเรียน
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ที่ มี ผ ลการเรี ย น ๐ ในวิ ช าต า งๆ ได แ ก ไ ขผลการเรี ย นของตนเองให เ รี ย บร อ ยก อ นขึ้ น เรี ย น
ในระดับชั้นถัดไป หากไมมีการแกไขผลการเรียน นักเรียนคนนั้นจําเปนตองเรียนซ้ําชั้น โดยมีการ
ประชุมผูปกครองนักเรียนเหลานี้ เพื่อแจงใหผูปกครองไดรับทราบและติดตามนักเรียนในการแกไข
ผลการเรียน กระตุนใหนักเรียนใสใจการเรียนมากขึ้น
โรงเรียนไดรับความรวมมือจากเครือขายโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชนในการนําบุคลากรจาก
ภายนอกมาเปนวิทยากรใหความรูในดานตางๆ ทั้งทักษะการใชชีวิต การสรางเปาหมายในชีวิต
และการแนะแนวในอาชีพตาง ๆ เปนตน เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติในการใชชีวิต มีพฤติกรรม
ที่ดีในดานตางๆ และเติบโตเปนคนดีของสังคม
๓. ความสําร็จ/ผลสัมฤทธิ์
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
คะแนนเฉลี่ ย สั ง กั ด สพฐ. ๔๖.๘๑
๒๙.๕๓
๓๕.๑๒ ๔๙.๓๔ ๓๑.๓๙
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๖.๓๖
๒๙.๓๑
๓๔.๙๙ ๔๙.๐๐ ๓๑.๘๐
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
คะแนนเฉลี่ ย สั ง กั ด สพฐ. ๕๓.๐๙
๒๔.๙๐
๓๑.๗๗ ๓๖.๑๗ ๒๗.๓๕
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๒.๒๙
๒๔.๘๘
๓๑.๖๒ ๓๕.๘๙ ๒๗.๗๖
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จากตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) พบว า
ผลการทดสอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป ๓ และ ๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ
จึงจําเปนตองไดรับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลายๆดาน เพื่อเปนการพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓
๒๙.๙๒
๒๙.๓๖

ภาษาอังกฤษ
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ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖
๒๓.๒๖
๒๐.๒๙

ภาษาอังกฤษ

๓๓.๑๑

สังคมฯ
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๒๗.๑๓
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วิทยาศาสตร
๑๘.๒๔
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๒๐.๔๙
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ปการศึกษา ๒๕๕๘
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จากแผนภูมิแ สดงการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ขั้นพื้ นฐาน
(O-NET) พบวา ปการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตรและ
สัง คมศึก ษา ศาสนาและวั ฒนธรรม มี คะแนนเฉลี่ย เพิ่ มขึ้ นจากป ๒๕๕๘ และผลการทดสอบ
ทางก ารศึ ก ษาระ ดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ข องนั ก เรี ย นระ ดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษ า
ปที่ ๖ ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากป ๒๕๕๘ จากการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูในดานตางๆ ของโรงเรียน

........................................................................................
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โรงเรียนฤทธิณรงครอน
ปญหาและความเปนมา
โรงเรี ย นฤทธิ ณ รงค ร อนตั้ ง อยู เ ลขที่ 554 ซอยเพชรเกษม 2 ถนนเพชรเกษม แขวง
วัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10600 เปนโรงเรียนมัธยมศึกษา
แบบสหศึ ก ษาขนาดกลาง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 1 สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนนักเรียน 770 คน ผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 46 คน ประกอบดวยครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
จํานวน 6 คน
ดานสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ บริเวณโรงเรียนมีลักษณะเปนชุมชนขนาดกลาง
ผูปกครองสวนมากประกอบอาชีพคาขายและรับจาง มีฐานะคอนขางยากจนและโรงเรียนตั้งอยูใน
บริเวณโรงเรียนที่มีอัตราการการแขงขันสูง ดานผูเรียนโดยนักเรียนสวนมากมีความสนใจในดาน
ศิลปะ ดนตรีและกีฬา จึงทําใหไมไดใหความสําคัญหรือการมีเปาหมายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติ ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) นัก เรี ย นบางสว นขาดความ
รั บ ผิ ด ชอบและไม ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการเรี ย นและการตั้ ง เป า หมายชี วิ ต เท า ที่ ค วร
ดานการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนยังขาดการใชสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย
ในชั้นเรียน ทําใหการจัดการเรียนการสอนขาดความนาสนใจ ดานการวัดและการประเมินผล
โดยรู ป แบบของการวั ด และประเมิ น ผลทั้ ง ด า นความรู ทั ก ษะกระบวนการ และคุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค ข องผู เ รี ย นในโรงเรี ย นไม ส อดคล อ งกั บ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) อี กทั้ ง ในแต ละป ข อ สอบมี ค วามยากง า ยแตกต า งกั นและผู เ รีย นมี ค วาม
แตกตางกันระหวางบุคคล สงผลใหผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนลดลง
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปก ารศึก ษาที่ ผา นมาทั้ งระดั บเขตพื้น ที่ก ารศึ กษามั ธยมศึ กษาเขต 1 และ
ระดับชาติ
จากปญหาในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ล ดลง คณะผู บ ริ ห ารและครู ก ลุ ม สาระการเรี ย นรู
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วิทยาศาสตร โรงเรียนฤทธิณรงครอน จึงมีการหาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแกปญหาการ
จั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ ยกผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใหเพิ่มสูงขึ้น
การเตรียมการในการพัฒนา
คณะผูบริหารและครู กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนฤทธิณรงครอน มีการ
รวมกันประชุมและวางแผนเพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและแกปญหาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้ นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรร ะดับ ชั้นมั ธยมศึก ษา ป ที่ 3 ให เพิ่ มสูง ขึ้น โดยในดา น
นักเรียนคณะผูบริหารและครูสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักและการตั้งเปาหมายชีวิต
ของตนเองใหแกนักเรียน ดานผูปกครองมีการจัดประชุมผูปกครอง โดยคณะผูบริหารและครู
สรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
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 ดานการจัดการเรียนรู โดยคณะผูบริหาร
ใหการนิเทศครูภายในโรงเรียนในการกําหนดเปาหมาย GPA และกําหนดเปากลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร ในระดับ 2.5 ขึ้นไป และการใชเทคนิคความพึงพอใจในคะแนนสอบเกินรอยละ 60
ขึ้นไป อีกทั้งคณะผูบริหารใหการนิเทศครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อเปนแนวทาง
ปฏิ บั ติใ นพั ฒนาและแกป ญ หาการจั ด การเรี ยนการสอนวิ ช าวิทยาศาสตร เพื่ อ ยกผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
ใหเพิ่มสูงขึ้น และครูผูสอนรวมกัน วิเคราะห รูปแบบขอสอบ สาระ/มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
จํ า นวนข อ สอบ เวลา และคะแนน ป ก ารศึ ก ษา 2558-2559 และเปรี ย บเที ย บคะแนน
ปการศึกษา 2558-2559 ตามสาระในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิ ท ยาศาสตร ข องโรงเรี ย นฤทธิ ณ รงค ร อน ครู ผู ส อนวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอน
โดยการวางแผน วิเคราะหหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู เพื่อบูรณาการ
โดยการเสริมขอสอบ O-NET ดานสื่อ นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนครูผูสอนวางแผนการ
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จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมีการเสริมขอสอบ
O-NET ลงในสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใชในการประกอบการเรียนการสอน
การสงเสริมพัฒนา
คณะผูบริหารและครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนฤทธิณรงครอน มีการ
สงเสริมพัฒนาการจัด การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) วิ ช าวิ ท ยาศาสตร ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหเพิ่มสูงขึ้น โดยดานนักเรียนมีการมอบเกียรติบัตรและการยกเวนการเก็บเงิน
บํ า รุ ง การศึ ก ษาให กั บ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการเรี ย นดี เ ด น เกรดเฉลี่ ย รวม 3.80 ขึ้ น ไปต อ
ป ก ารศึ ก ษา ด า นนั ก เรี ย นโดยมี ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ
ทางวิทยาศาสตร เชน กิจกรรมการแขงขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ดานผูปกครองมีการมอบเกียรติบัตรคุณพอดีเดนในดานการ
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนใหกับนักเรียน ดานครู มีการ
สงเสริมพัฒนาการประกวดแผนการจัดการเรียนรู การประกวดสื่อและนวัตกรรมและการประกวด
งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น และการนิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการสอนภายในกลุ ม สาระการเรี ย นรู
วิ ท ยาศาสตร เพื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นพั ฒ นาและแก ป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
วิ ท ยาศาสตร เพื่ อ ยกผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตรใหเพิ่มสูงขึ้น ดานการจัดการเรียนรูโดยมีการจัดการเรียนรู
ทีห่ ลากหลายเพื่อใหนักเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติที่ดีตอการเรียนวิทยาศาสตร เชน กิจกรรม
การทดลองและ การลงมือปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบSTEM กิจกรรมแผนผัง
ความคิด(Mind Mapping) กิจกรรมการทดสอบยอยโดยการปฏิบัติ(แล็บกริ๊ง) การจัดกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร การแสดงทางวิทยาศาสตร (Science
Show) การแสดงโครงงานวิทยาศาสตรและการประกวดชุดรีไซเคิล กิจกรรม5 นาทีมีสาระ
กิจ กรรมทั ศ นศึ ก ษางานมหกรรมวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะ
ทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และกิจกรรมติวเขมพรอมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ดานสื่อ นวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา โดยมีการเสริมขอสอบ O-NET
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ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557-2559
ปการศึกษา 2557
ภาคเรียน ภาคเรียน
ที่ 1
ที่ 2
1.68

2.49

ปการศึกษา 2558
ภาคเรียนที่ ภาคเรียนที่
1
2
2.09

1.80

2.65

ปการศึกษา 2559
ภาคเรียน ภาคเรียน
ที่ 1
ที่ 2
2.23

2.17

3.18

เปรียบเทียบ

2.68

จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 เทากับ 1.68 ภาคเรียนที่ 2
เทากับ 2.49 เกรดเฉลี่ยรวม เทากับ 2.09 ปการศึก ษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 เทากั บ 1.80
ภาคเรียนที่ 2 เทากับ 2.65 เกรดเฉลี่ยรวม เทากับ 2.23 ปการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
เทากับ 2.17 ภาคเรียนที่ 2 เทากับ 3.18 เกรดเฉลี่ ยรวม เทากับ 2.68 ผลการเปรียบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ป ก ารศึ ก ษา 2558-2559 เกรดเฉลี่ ย รวมเพิ่ ม ขึ้ น
เทากับ 0.45
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 พบว า ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2557 ระดับโรงเรียน
เท า กั บ 32.63 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เท า กั บ 43.67 และระดั บ ประเทศ เท า กั บ 38.62
ป ก ารศึ ก ษา 2558 ระดั บ โรงเรี ย น เท า กั บ 32.00 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เท า กั บ 42.98

2558 2559
0.45
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และระดั บประเทศ เทา กับ 37.63 ผลการเปรีย บเทีย บการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา
2557-2558 ระดั บ โรงเรี ย น เท า กั บ -0.63 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เท า กั บ -0.69 และ
ระดับประเทศ เทากับ -0.99 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอนมีคะแนนลดลงนอยกวาระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2558-2559
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

จากตาราง พบวา ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2558 ระดับโรงเรียน
เท า กั บ 32.00 ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เท า กั บ 42.98 และระดั บ ประเทศ เท า กั บ 37.63
ปการศึกษา 2559 ระดับโรงเรียน เทากับ 32.55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เทากับ 39.06 และ
ระดับประเทศ เทากับ 34.99 ผลการเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอน ปการศึกษา 2558-2559
ระดับโรงเรียน เทากับ 0.55 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เทากับ -3.92 และระดับประเทศ เทากับ
-2.64 พบวาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาวิทยาศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนฤทธิณรงครอนมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับประเทศ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร
....... ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนฤทธิณรงครอน
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

3.18
1.68 1.8

2.17

2.49

2.65
2.09

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2
2557

2558

2.23

2.68

เกรดเฉลี่ยรวม
2559

.................................................................................
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑. ภูมิหลัง (ความเปนมาและปญหา)
๑.๑ บริบททั่วไป : บริบทของโรงเรียน
โรงเรีย นสามเสนวิ ทยาลัย เปน โรงเรี ย นสั งกั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา
เขต ๑ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ เนื้อที่ ๒๒ ไร ๑๔๔ ตารางวา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น กั บ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ๘ กลุ ม บริ ห ารด ว ยการจั ด องค ก รตามระบบ
มาตรฐานของโรงเรี ยนขนาดใหญพิ เ ศษ โดยกํ าหนดกรอบกลยุ ทธ ในการบริ หารงานที่ ยึ ดหลั ก
ธรรมาภิ บ าล และใช ข อ มู ล สารสนเทศในการตั ด สิ น ใจ มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามในรู ป แบบของการ
ประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม รวมกับกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เพื่ อ ทบทวนการดํ า เนิ น งานด า นวิ ช าการ และการบริ ห ารจั ด การของโรงเรี ย น โดยมุ ง เน น การ
มีสวนรวมของบุคลากร ชุมชน สมาคมฯ และองคกรอิสระใหมีสวนรวมในการบริหารงาน โดยตั้งมั่น
ตามปรัชญาของโรงเรียน “ศรัทธาตั้งมั่นแลว ยังประโยชนใหสําเร็จ” ทําใหระบบงานของโรงเรียน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และไดผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความยืดหยุนและหลากหลายในรายวิชา
เพิ่มเติมเหมาะสมกับความถนัดของผูเรียน
๑.๒ ดานผูเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย พิจารณารับนักเรียนเขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
จากการสอบคัดเลือกรอยละ ๑๐๐ ตลอดจนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและนักเรียนของผูมี
อุปการะคุณรวมกันรอยละ ๑๐๐ และมีกลุมการเรียนตามความสามารถของนักเรียนดังนี้
๑.๒.๑ หองเรียนปกติ (หอง ๓-๖) ตามโครงสรางในเวลาเรียนปกติ
๑.๒.๒. หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม : 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 มัธยมศึกษาปที่ ๑ ขางตน ทําใหโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัยมีนักเรียนที่มีความถนัดทางวิชาการ และมีทักษะที่หลากหลาย
๑.๓ ดานครู
จากผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่อยูในระดับดี เปนผล
มาจากบุคลากรและครูภายในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ
ในการสอนเปนอยางมาก โดยมีจํานวนครูผูสอนภายในโรงเรียนเปนทั้งหมด ๑๔๕ คนตอจํานวน
นักเรียน ๓,๐๑๗ คน (อางอิงขอมูลโรงเรียนป ๒๕๕๙) ทําใหมีอัตราสวนในการสอนเทากับครู ๑ คน
สามารถควบคุมดูแลนักเรียนได ๒๐ คนโดยเฉลี่ย ซึ่งสงผลใหคุณครูสามารถถายทอดความรูไดกับ
นักเรียนไดอยางทั่วถึง รวมทั้งบุคคลากรครูภายในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยยังไดรับการพัฒนา
ความรูและพัฒนาตนเองดานตางๆอยูอยางสม่ําเสมอ ดังนี้
๑.๓.๑ ดานการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครู
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นสามเสนวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนค อ นข า ง
หลากหลาย ดังนั้นในการเตรียมการสอนครูทุกคนจะไดรับทราบตัวชี้วัดและเกณฑคะแนนโดยอิง
ตามตัวชี้วัดตั้งแตตนปการศึกษาจากฝายวิชาการ และไดรับทราบปฎิทินงานของโรงเรียนรวมถึง
กําหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาคของโรงเรียน ทําใหครูสามารถจัดสรรเวลาและออกแบบ
บทเรียนไดอยางพอดีกับเนื้อหาโดยไมมีอัดเรงการสอนในตอนกอนสอบ รวมถึงเทคนิคในการสอนที่
หลากหลายของครู ผู ส อนแต ล ะวิ ช า เช น การทดลองด า นวิ ทยาศาสตร การทํ า โครงงานวิ ช า
คณิตศาสตร ที่มีหลักการและมีครูที่มีประสบการณแนะนําอยางละเอียดจนสามารถตอยอดโครงการ
ไดในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งใชนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ในบทเรียน
๑.๓.๒ การศึกษาแนวขอสอบ O-NET
บุคคลากรครูทุกคนในโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไดรับการอบรมเรื่องการออก
ขอสอบโดยวิทยากรผูมีความรูจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสถาบันอื่นๆอยางสม่ําเสมอในการ
อบรมครูกอนเปดภาคเรียน ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอสอบ O-NET
และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการออกขอสอบตามแนวทาง PISA ซึ่งเปนโครงการที่ฝายวิชาการ
ไดจัดใหกับครูทุกคนในโรงเรียน สงผลใหในการเรียนการสอนครูสามารถถายทอดเนื้อหาและเขาใจ
ลักษณะขอสอบO-NETเปนอยางดี และมีการฝกทําขอสอบอยูตลอดเวลาภายในชั่วโมงการเรียน
ที่ครูจะหยิบยกตัวอยางขอสอบขึ้นมาและใหนักเรียนลองวิเคราะหดวยตนเอง
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๑.๓.๓ ดานองคความรูของครูผูสอน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ไดรับบุคลากรครูที่มีความรูมาสอนภายในโรงเรียน
อยูอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนครูอัตราจางที่ตองผานการสอบสอนกอนที่จะไดเขามาสอนจริง
ซึ่งสวนใหญมักเปนนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ ที่เคยผานการฝกประสบการณสอนในโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัยมากอน ซึ่งทําใหเขาใจหลักสูตรอยางละเอียด หรือครูประจําการซึ่งผานการสอน
มาอยางยาวนาน และครูประจําการภายในโรงเรียนไดมีการศึกษาตอในระดับปริญญาโท และมี
ความรู พื้ น ฐานด า นภาษาอั ง กฤษจนสามารถนํ า ตํ า ราหรื อ เนื้ อ หาที่ เ ป น ภาษาอั ง กฤษ มาศึ ก ษา
หาความรูเพิ่มเติมได อีกทั้งไดรับการเสริมความรูอยางสม่ําเสมอไมวาจะเปนเทคนิคการสอนแบบ
ใหมๆ ที่ไมนาเบื่อ เชน การนําเนื้อหามารองเปนเพลงใหจดจํางาย เปนตน
๒. วิธีการสงเสริมพัฒนา
๑. ผูบริหารกับครูทําขอตกลงรวมกันในการยกระดับผลสัมฤทธิใ์ หสูงขึ้นกวาปกอน
๒. ครูทุกกลุมสาระตองศึกษาวิเคราะหทุกตัวชี้วัด เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะสมและศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อหาจุดออนและจุดแข็ง และดําเนินการ
ซอมจุดออนและ เสริมจุดแข็งดวยแบบทดสอบ O-NET ยอนหลัง
๓. ใหขวัญและกําลังใจนักเรียนที่มีผลการทดสอบสูงๆ
๔. ชื่นชมความสําเร็จของกลุมสาระการเรียนรูที่มีผลคะแนน O-NET ที่สูงขึ้น
๕. จัดสอนเสริมเพื่อใหผูเรียนสรุปความคิดรวบยอดในแตละรายวิชากอนเขาทดสอบ O-NET
๖. สงเสริมใหนักเรียนเขาทดสอบโอลิมปกวิชาการโดยจัดใหมีการสอนเสริมทุกรายวิชา
ของโอลิมปก วิชาการในชวงเชากอนเขาแถวเคารพธงชาติ
๗. เรียนเสริมการทําโจทยเฉพาะทางคณิตศาสตรนานาชาติ (IMC)
๘. เรียนเสริมคณิตศาสตรพื้นฐานโจทยแนวทางแขงขัน
๙. พัฒนาทักษะแกปญหาโจทยคณิตศาสตร
๑๐. สงเสริมใหนักเรียนรุนพี่ที่ประสบความสําเร็จมีผลสัมฤทธิ์การสอบ O-NET สูงมาชวย
แนะนํารุนนอง
๑๑. ดําเนินการตามแผนและแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารวิชาการในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช ๑๒ จุดเนน กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ไดแก
๑) เนนใหทุกคนมีสวนรวม ดวยการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห O-NET และการ
ออกขอสอบแนวทาง PISA และ O-NET
๒) เนนการจัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอน โดยใหความสําคัญ
กับสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และบูรณาการสาระการ
เรียนรูอื่นๆในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยมีการจัดประชุมปฏิบัติการ การจัดทําแผน
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
๓) เนนการนิเทศ ติดตามใหขอเสนอแนะการสอนของครูอยางตอเนื่อง
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๔) เนนการสงเสริมใหผูปกครอง องคกรตางๆมีสวนรวม และรับผิดชอบในการพัฒนา
นักเรียนดวยการเรียนรู
๕) เนนพัฒนาระบบสารสนเทศการคัดกรอง การสอนซอมและเสริมนักเรียนโดยครูและ
สื่อ IT
๖) เนนพัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกปฏิบัติกิจกรรมในกลุมสาระหลัก และการกิจกรรมคาย
๗) เนนสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาความเปนเลิศตามความถนัด
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. นักเรียนสามารถไปศึกษาตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 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 วระโพธิ์
๑๑. ด.ช.ธัญ ไชยมาดี
๑๒. ด.ช.สริตา สุวัฒนะ
๑๓. ด.ช.ภูริชญา กุลสิทธิ์
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

๑.
๒.
๓.

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET สูงสุดของโรงเรียนในแตละรายวิชา
ด.ช.ตนหลา ไขมุก
ได ๙๔.๐๐ คะแนน วิชาวิทยาศาสตร
ด.ญ.พรธีรา โตวรกุล
ได ๙๔.๐๐ คะแนน วิชาวิทยาศาสตร
ด.ญ.ชนิกานต เทียนกิ่งแกว ได ๙๐.๐๐ คะแนน วิชาภาษาไทย
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ผลการทดสอบ O-NET
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๘
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
๕๖.๔๙
๖๘.๘๖
๖๗.๙๖
๗๐.๙๐
๖๗.๕๔

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชาติ

๔๒.๘๙
๔๘.๔๒
๓๐.๐๘
๓๒.๔๒
๓๗.๘๘

๔๒.๖๔
๔๖.๒๔
๓๐.๕๔
๓๒.๔๐
๓๗.๖๓

ผลการทดสอบ O-NET
มัธยมศึกษาปที่ ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๙
วิชา
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย
๖๗.๘๘
๗๒.๙๔
๗๓.๒๑
๗๓.๕๙
๖๐.๒๔

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับชาติ

๔๖.๘๑
๔๙.๓๔
๓๑.๓๙
๒๙.๕๓
๓๕.๑๒

๔๑.๓๖
๔๙.๐๐
๓๑.๘๐
๒๙.๓๑
๓๔.๙๙
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........................................................................................

ภาคผนวก ข
รายชื่อครูที่เขารวมถอดบทเรียน เพื่อสังเคราะห
เปนภาพรวมของ สพม.1
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รายชื่อครูในสังกัดโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET อยูในระดับดีขึ้นไป
ที่
1
2
3
4
5

6
7
8

ชื่อ - สกุล
นางรจเรข ปนทอง
น.ส.สุธิศา ศรีอันยู
น.ส.ภรภัทร คงธนชุณหพร
น.ส.ปฐมาพร ปนสันเทียะ
นางรัตนากร พุทธิเสาวภาคย
นางทัศนีย สมสวัสดิ์
นางสาวศรีนภา บุตรภักดี
น.ส.ปทมรัตน ธนสัมบันม
นายปรเมศวร ลิ้มสกุล
น.ส.ดวงกมล นอยเอียด

น.ส.ลลิตา งามเพริดพริ้ง
น.ส.ศรินทรยา แพรกทอง
นายโสภณ ไทยจีน
น.ส.พรลภัส เสวกะ
9 น.ส.พวงชมพู มาศเขื่อนขันธ
10 นางสุดารัตน ณัฎฐมีบุญ

โรงเรียน
ศึกษานารี
สตรีวิทยา
รัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน
เบญจมราชาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ
สามเสนวิทยาลัย

โยธินบูรณะ
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
สวนกุหลาบวิทยาลัย
เทพศิรินทร
นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา
พุทธมณฑล

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

163

รายชื่อครูในสังกัดโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET อยูในระดับพัฒนาสูงขึ้น
ที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
น.ส.นันทนา โนจิตร
น.ส.พรสุดา ไชยเทพา
นางกัญญาภัค ทองมี
น.ส.เสาวรส วรรณเกษม

โรงเรียน
มัธยมวัดหนองแขม
วัดนวลนรดิศ
สตรีวัดระฆัง
ไชยฉิมพลีวิทยาคม

5

นายกําธร สุมา

ชิโนรสวิทยาลัย

6

นางจริยา ภูริธิติมา

ไตรมิตรวิทยาลัย

7
8
9

นางจําเนียร สิทธิวิชาภิญโญ
น.ส.กันตพัฒน มาตรา
นางสิริพร พานิชเจริญ

10
11
12

นายถิรายุ ธารีนาท
นายนภา ภูมิอาวาส
นายตวงสิทธิ์ สิงหที

13
14
15
16
17

นางสุภา เหร็นเส็บ
นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก
น.ส.ทัตพิชา เพ็ญศิริ
น.ส.ธิพาภรณ มีสังข
น.ส.อติพร เอี่ยมธีระไพบูลย

วัดประดูในทรงธรรม
มัธยมวัดดุสิตาราม
ศึกษานารีวิทยา
ราชนันทาจารย
สามเสนวิทยาลัย 2
วัดสระเกศ
วัดราชบพิธ
สายปญญา ในพระบรม
ราชินูปถัมภ
วัดราชโอรส
วัดนอยนพคุณ
วัดบวรมงคล
ฤทธิณรงครอน

สาระการเรียนรู
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร

ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะทํางาน
สังเคราะหพัฒนารูปแบบแนวทาง
การยกระดับคุณภาพการศึกษา สพม.1
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คณะทํางาน

1. ที่ปรึกษา
1. นางงามพิศ ลวากร

รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. นายจตุรงค เปรมชัยพร
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
3. นายธนารัชต สมคเณ
รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
4. นางสาววนิดา มิตรอุปถัมภ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
5. นายวิทยา ศรีชมพู
ผูอ ํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
6. นายวิโรฒ สํารวล
ผูอ ํานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
7. นายสุรพงศ งามสม
ผูอ ํานวยการโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
8. นายขจิตพันธ สุวรรณสิริภักดิ์ ผูอ ํานวยการโรงเรียนศึกษานารี
9. นายโสภณ กมล
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
10. นางสิริกร สุกิน
ผูอ ํานวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
11. นายกุณฑล ราชนิล
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
12. นางฐิตาภรณ บุญประเสริฐ

ศึกษานิเทศก

ประธาน

รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
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2. คณะทํางานดําเนินงาน
1. นายธนารัชต สมคเณ

รองผูอํานวยการ
ประธานคณะทํางาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตาม
รองประธาน
2. นายกุณฑล ราชนิล
และประเมินผลการจัดการศึกษา
คณะทํางาน
3. นายกลิ่น 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 สุไผโพธิ์
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
2. นางสุธีรา สีพยา

ศึกษานิเทศก
ขาราชการบํานาญ

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
1. นางฐิตาภรณ บุญประเสริฐ
2. นางสาวธนศร อุนยืนยง
3. นางสาวมณนิภา ชุติบุตร

ศึกษานิเทศก
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ขาราชการบํานาญ

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
1. นายกุณฑล ราชนิล
2. นายทองดี ศรีอันยู

ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

4. ฝายจัดทําขอมูล
1. นางวิมลรัตน วารีบริสุทธิกุล
2. นางสาวชุติมา สุไผโพธิ์

พนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

5. ฝายจัดทํารายงาน
1. นายกลิ่น สระทองเนียม
2. นางฐิตาภรณ บุญประเสริฐ

ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก

6. ฝายออกแบบปก
นางสาวจรินทร โฮสกุล

ศึกษานิเทศก

