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คำนำ 

 

 เอกสารประกอบนำเสนอนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ  (  Best  Practice  )  นวัตวิถี  ครูสอนดี  

สพป.ระนอง  ครั้งท่ี  2  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  ประภทผลงานดานการจัดการ

เรียนการสอน ของนวัตกรรม / วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice)  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   

 ชื่อผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี  6    โรงเรียนบานบางกลาง  ประกอบดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการ 

เสริมแรงใหแกผูเรียน  โดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรูว่้าดว้ยการเสรมิแรงของสกินเนอร  (Skinner)  ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนพรอมการทำขอสอบท่ีใชในการสอบ  o-net  ของแตละป 

 การเผยแพรเอกสารฉบับนี้  จะยังประโยชนสำคัญตอการผลิตสื่อ/นวัตกรรมประเภทแบบฝกการทำ

ขอสอบท่ีใชในการจัดกิจกกรมการเรียนการสอนในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรู  คิดวิเคราะห  

สังเคราะหได 

 

 

       นางเสาวนีย  มัธยัสถ  
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สารบัญ 

 

เรื่อง                 หนา 

คำนำ          ก 

สารบัญ          ข 

ขอมูลท่ัวไป         1 

1.ความสำคัญของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีประสบความสำเร็จ    2 

2. วัตถุประสงคและเปาหมายของการดำเนินงาน     6 

3. ข้ันตอนการดำเนินงาน        6 

4. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน       9 

5. แนวทางการนำนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีประสบผลสำเร็จไปใช    11 

และแนวทางการพัฒนาตอยอด 

6. การเผยแพรนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีประสบผลสำเร็จ    11 

ภาคผนวก         12 

- รูปภาพการประชุม/การวางแผน 

- รายงานผลแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน (O-NET)  คะแนนการทดสอบ  Pre  O-net   

- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O–NET) 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
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นวัตกรรม / วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) “นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง” ครั้งท่ี 2 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

 

ประเภทผลงาน   

() ดานการจัดการเรียนการสอน  

(   ) ดานการบริหารจัดการ 

(   ) ดานการนิเทศภายในสถานศึกษา  (ผลงานสถานศึกษา  ไมตองเลือกระดับผลงาน 

ระดับผลงาน ( ) สถานศึกษา ( ) ครูปฐมวัย ( ) ครูระดับประถมศึกษา (  ) ครูระดับมัธยมศึกษา  
 

ขอมูลท่ัวไป  

1. ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนบานบางกลาง   

สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ท่ีอยู    -       หมูท่ี  1            ตำบล บางริ้น           อำเภอ เมือง 

จังหวัด ระนอง   รหัสไปรษณีย 85000 

 โทรศัพทหนวยงาน 0892923991    

เว็บไซต   http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1085460008 

อีเมล   banbangklangschool@hotmail.com 

2. ขอมูลครูสงผลงาน  

ชื่อ-สกุล   นางเสาวนีย  มัธยัสถ     

โทรศัพทมือถือ 0993653965 อีเมล  kunyarewee@gmail.com      

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  

ตำแหนง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาดำรงตำแหนง 2 ป  
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รายละเอียดผลงาน  

ช่ือผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี  6   

1. ความสำคัญของนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีประสบความสำเร็จ (ระบุเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 และปรับปรุงมาอยางตอเนื่อง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดนำไปใชเปน

กรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

ทุกคนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีคุณภาพดานความรูและทักษะท่ีจำเปนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม ท่ี

มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรมและมีความรอบรู

อยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เปนคนมีปญญาในการใชทักษะ

ชีวิต การคิด การสื่อสารการแกปญหา และการใชเทคโนโลยี และเปนคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตอยาง

พอเพียง โดยอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสรางสรรค  

โรงเร ียนบ านบางกลาง ม ีการจ ัดการศ ึกษาตามมต ิของคณะร ัฐมนตร ี   ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  โดยยึดหลักการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงความแตกตางของเด็กแตละคน ซึ่งสวนใหญเปน

เด็กดอยโอกาส  มีความแตกตางทางดานภาษา  ศาสนา  และเชื้อชาติ  เพ่ือนำไปใชในการพัฒนาผูเรียนถือเปน

ภาระความรับผิดชอบของโรงเรียนที ่จะตองจัดระบบชวยเหลือดูแลนักเรียน  ปรับปรุง  แกไข  สงเสริม

สนับสนุน  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตรงตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลจำแนกตามสภาพ

ปญหาและความตองการ  ไดแก  กลุมผูเรียนทั่วไป  กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุมผูเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม  กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุม

ผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  กลุมพิการทางรางการและสติปญญา  เปนตน  ถือเปนหัวใจสำคัญ

ของโรงเรียนในการใหความชวยเหลือผูเรียนตรงตามกับความตรงการของผูเรียนเองและเปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาพรอมท้ังประสบความสำเร็จในการเรียน  

ในปการศึกษา 2563-ปจจุบัน เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการจัดการเรียนการ

สอนเปนไปดวยความยากลำบาก  เนื่องจากนักเรียนไมสามารถเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนได ซึ่งรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการยังยึดนโยบายเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูอยางตอเนื่อง เพราะถึงแมจะมีสภาวะการณไมปกติ  แต

การจัดการเรียนการสอนยังคงตองดำเนินตอไปโดยทางโรงเรียนบานบางกลางไดจัดการเรียนการสอนออกเปน  

3  แบบ  ดังนี้ 
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1.การจัดการเรียนการสอนแบบ  On- hand ครูผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานใหกับนักเรียนท่ี

บาน 

2.การจัดการเรยีนการสอนแบบ On-demand  ผานระบบแอปพลิเคชัน 

3.การจัดการเรียนการสอนแบบ  On- site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะสำหรับ

โรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนนอยสามารถจัดพื้นที่แบบเวนระยะหางและเขมงวดการสวมหนากากอนามัยตาม

มาตรการดานสาธารณสุข 

จากการจัดการเรียนการสอนดังกลาวทำใหทางโรงเรียนตองจัดการเรียนการสอนตามสถานการณท่ี

เกิดข้ึนและในปการศึกษา  2564  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ตองเขารับการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET ) เชนดั่งทุก ๆ ปท่ีผานมา จากผลการ

ทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (  O-NET  )  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  มีคะแนนเฉลี่ยท้ังสูงกวาประดับประเทศ

และบางวิชาต่ำกวาระดับประเทศ  ซ่ึงจากการวิเคราะหพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามผลท่ี

คาดหวังเพราะสวนหนึ่งผูเรียนขาดความรูความเขาใจและทักษะในการแกปญหาซ่ึงจะสงผลตอการเรียนรูท่ีจะ

ศึกษาศาสตรตางๆท่ีตองอาศัยการคิดอยางมีเหตุผล  สามารถใชเหตุผลในการแสดงความคิดเห็นไดอยางถูกตอง

และสรางสรรค  ดังนี้นครูผูสอนตองเนนใหผูเรียนฝกทำกิจกรรมตางๆ  การแกโจทยปญหาตางๆ  เพ่ือใหผูเรียน

เขาใจหลักการ  ทฤษฎีและธรรมชาติของวิชานั้นๆ  เพ่ือใหเกิดทักษะในกระบวนการแกปญหาพรอมท้ังสามารถ

นำหลักการไปประยุกตใชในเชิงปฏิบัติได  ครูจึงควรจัดการเรียนรูอยางมีระบบแบบแผน  กระชับและเขาใจงาย 

ดวยโรงเรียนบานบางกลาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดตระหนักและเล็งเห็นถึง

ความสำคัญของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพรอมกับการทดสอบระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) จึงไดกำหนดและตั้งเปาหมายเพ่ือใหนักเรียนไดความรูความเขาใจและตระหนักใน

เรื่องการเรียน ครูผูสอนไดพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใชรูปแบบขอสอบ  O-

NET ยอนหลัง โดยการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพดานความรู ทักษะ เจตคติ และ

คุณธรรมบนพ้ืนฐานของแตละบุคคล  ท้ังนี้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-

NET) ใหสูงข้ึน 

ตารางท่ี  1  แสดงผล แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  ท้ัง  4  กลุมสาระการ

เรียนรู  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2563 

 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย หมายเหตุ 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 66.13 55.65 54.96 56.20  

ภาษาอังกฤษ 39.58 39.74 38.87 43.55  
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รายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย หมายเหตุ 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

คณิตศาสตร 23.33 27.60 28.59 29.99  

วิทยาศาสตร 38.83 38.01 37.64 38.78  

เฉลี่ย 40.72 40.25 40.02 42.13  

 

 

จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาว ทำใหขาพเจามีความสนใจไดพยามยามคิดคนรูปแบบ

วิธีการท่ีจะนำมาใชพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหบรรลุและใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

และสอดคลองกับวิสัยทัศนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และปรับปรุงมาอยาง

ตอเนื่องบริบทการเรียนรูตามสภาพแวดลอมในชีวิตประจำวันสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะการณใน

ปจจุบันอยางยั่งยืนสืบไป   

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

        ขาพเจาไดทำการศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เอกสานงานวิชาการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวการ

การศึกษา  เพ่ือท่ีจะนำมานวัตกรรมดังนี้  

        PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวย การวางแผนงาน และ กำหนดวิธีการ (Planning)  

หลังจากเรามีเปาหมายแลว เราตองนำเปาหมายนั้นมากำหนดรายละเอียด สิ่งท่ีตองทำโดยเรียงตามลำดับ

ความสำคัญ รายละเอียดข้ันตอน ปจจัยตางๆท่ีตองใช ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานท่ีเก่ียวของในแต

ละข้ันตอน และท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ตัวชี้วัดผล (KPI) เนื่องจากแผนงานหมายถึง เราจะเดินทางไปสถานท่ีนั้นดวยวิธ ี
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แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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ไหน ไปถึงเม่ือไหร ดังนั้น ตัวชี้วัดจึงเปนตัวท่ีจะคอยบอกวาวิธีการท่ีเราเลือกใชนั้นถูกตองหรือไม เร็ว-ชาอยางไร 

ทรัพยากรท่ีใชไปเปนไปตามแผนหรือเกินกวาท่ีกำหนดไว เพ่ือท่ีจะไดปรับแผนหรือวิธีไดอยางทันทวงที 

การลงมือปฏิบัติ (Do) 

          ข้ันตอนนี้คือการลงมือปฏิบัติตามแผนงานและวิธีการท่ีเรากำหนดไวอยางมีวินัย ทักษะการบริหาร

ตางๆจะถูกหยิบมาใชในระยะการลงมือปฏิบัตินี้ เชน การบริหารเวลาใหไดตามแผน การประชุมเพ่ือตรวจสอบ

ความคืบหนา การมอบหมายงานเพ่ือแบงเบาภาระ เปนตน ในเรื่องท่ีนอกเหนือจากการทำงาน ไมวาจะเปนการ

พัฒนาตัวเอง การออกกำลังกาย หรือการบริหารการเงินสวนบุคคล ยอมตองใชวินัยและการบริหารดานตางๆ

ดวยเชนกัน 

 การตรวจสอบ (Check) 

          หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติไปไดสักระยะ ตองเริ่มทำการตรวจสอบความคืบหนาของสิ่งท่ีเราไดลงมือ

ปฏิบัติไปนั้นวาเปนไปตามแผนงานหรือไม ซ่ึงสิ่งท่ีจะบงบอกไดก็คือตัวชี้วัดท่ีเรากำหนดไวนั่นเอง ถาจุดท่ีเรา

ตรวจสอบไดผลลัพธตามตัวชี้วัดท่ีเราตั้งไวหรือดีกวาแสดงวาวิธีการท่ีเราเลือกใชนั้นยังคงถูกตอง แตถา

ตรวจสอบออกมาแลวผลปรากฏวาต่ำกวาตัวชี้วัดท่ีตั้ง ถือเปนสัญญาณเตือนวามีความผิดปกติบางอยาง

เก่ียวกับแผนงานหรือวิธีการท่ีเรากำหนดไวในตอนแรก 

การปรับปรุง (Act / Action) 

        ข้ันตอนนี้คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอยางเพ่ือทำใหผลลัพธกลับมาอยูใน

แผนงานหรือเสนทางสูเปาหมายตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในครั้งแรก ซ่ึงกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการ

วิเคราะหหาสาเหตุท่ีทำใหผลลัพธไมเปนไปตามท่ีเราวางแผนหรือกำหนดไว วาเกิดจากองคประกอบหรือปจจัย

ภายใน/ภายนอกใดบาง แลวจึงมากำหนดมาตรการแกไข ปรับปรุงตอไป 

ทฤษฎีการเรียนรูของสกินเนอร (Skinner)  กลาววา ปฏิกริยาตอบสนองหนึ่งอาจไมใชเนื่องมาจากสิ่ง

เราสิ่งเดียว สิ่งเรานั้นๆ ก็คงจะทำใหเกิดการตอบสนองเชนเดียวกันได ถาไดมีการวางเง่ือนไขท่ีถูกตอง การนำ

ทฤษฎีการเรียนรูของกลุมพฤติกรรมมาใชกับเทคโนโลยีการศึกษานี้จะใชในการออกแบบการเรียนการสอนให

เขากับลักษณะดังตอไปนี้คือ 1. การเรียนรูเปนข้ันเปนตอน (Step by Step) 2. การมีสวนรวมในการเรียนรูของ

ผูเรียน (Interaction) 3. การไดทราบผลในการเรียนรูทันที (Feedback)  

4. การไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) 

การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยการเสริมแรง การเสริมแรงทางบวกจะดีกวาทางลบ การเรียนรูจะ

เกิดข้ึนไดตองอาศัยความใกลชิดระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง การเสริมแรงมีหลายวิธี อาจใชวัตถุสิ่งของ 

หรือถอยคำท่ีแสดงความรูสึกก็ได ท่ีสามารถสรางบรรยากาศกระตุนใหความพึงพอใจใหเกิดความสำเร็จหรือ

เครื่องบอกผลการกระทำวาถูกผิด และอาจเปนการสงเสริมใหเกิดการเสริมแรงตอๆ ไป การเสริมแรงควร

จะตองใหสม่ำเสมอ นอกจากนั้นหลักการเสริมแรงยังทำใหสามารถปรับพฤติกรรมได ควรจะใหการเสริมแรง 
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ทันที ท่ีมีการตอบสนองไดอยางถูกตอง ซ่ึงควรจะเกิดข้ึนภายใน ประมาณ 10 วินาที ถาหากมีการตอบสนองท่ี

ตองการซ้ำหลายครั้งๆ ก็ควรเลือกใหมีการเสริมแรงเปนบางคราว แทนท่ีจะเสริมแรงทุกครั้งไป ควรจะจัด

กิจกรรมการเรียนใหเปนไปตามลำดับจากงายไปยาก และเปนตอนสั้นๆ ท่ีสอดคลองกับความสามารถของ

ผูเรียน 

การใหขอมูลปอนกลับ (Giving Feedback) เปนแนวทางหนึ่งในการใชการเสริมแรงในการจัดการ

เรียนการสอน การใหขอมูลปอนกลับ Giving Feedback หมายถึง คำหรือประโยคท่ีใชพูดหรือเขียนเพ่ือกระตุน

ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

ในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนควรใหขอมูลปอนกลับเพ่ือเปนการกระตุนการเรียนรูของ

นักเรียน ครูผูสอนสามารถนำการใหขอมูลปอนกลับไปใช ในการตรวจสอบการทำงานของนกัเรียน หรือในขณะ

ท่ีนักเรียนนำเสนองาน เปนตน ประโยชนของการใหขอมูลปอนกลับ ชวยกระตุนการเรียนรูของนักเรียนและ

ชวยใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน 

แนวทางการนำการใหขอมูลปอนกลับไปใชในชั้นเรียน ทำไดดวยการพูดหรือเขียนคำหรือประโยคท่ี

เปนการชื่นชม เพ่ือชวยใหนักเรียนชอบและปรับปรุงการเรียนรูของตน ประเภทของการใหขอมูลปอนกลับ มี 1. 

ขอมูลปอนกลับเชิงบวก Positive Feedback 2.ขอมูลปอนกลับเชิงลบ Negative Feedback   การใหขอมูล

ปอนกลับเชิงลบอาจลดแรงจูงใจของนักเรียน ดังนั้นผูสอนควรเปลี่ยนไปใชการใหขอมูลปอนกลับเชิงบวกแทน  

2. วัตถุประสงคและเปาหมายของการดำเนินงาน (ระบุ  

2.1 วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชขอสอบ O-NET 

 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนใหสูงข้ึนและตอเนื่อง 

 3.เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี ละมีความสุข   

          2.2 เปาหมาย 

           เปาหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  รอยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

สูงข้ึน 

           เปาหมายเชิงปริมาณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

3. ข้ันตอนการดำเนินงาน (ระบุข้ันตอนการดำเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการจัดทำและการนำ 

ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะหปญหา 

 นำปญหาท่ีไดรับมาวิเคราะห ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการในการแกปญหาและแนวทางการ

แกปญหา 
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ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนา สรางเครื่องมือนวัตกรรม 

กรอบแนวคิดในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดในการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6 

มีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้  

1. อา้งถึง  การใชท้ฤษฎีการเรียนรูข้องโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรูว่้าดว้ยการเสรมิแรงของ 

สกินเนอร  (Skinner)  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียนนั้นครูผูสอนทำทำการศึกษาผูเรียนกอนโดยแบง

ผูเรียนกลุมผูเรียนออกเปน  เกง  ปานกลาง  ออน  เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีการรับรูตอบสนองไดไมเทากัน 

ดังนั้นครูผูสอนตองสรางทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับเนื้อหาวิชาท่ีเรียนใหกับผูเรียน 

2.ครูศึกษาเอกสารตาม  Test  blueprint   ของแตละรายวิชาและตัวชี้วัดในแตละรายวิชาท่ีใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหเขาใจอยางถองแท ถายทอดความรูใหนักเรียนตามเนื้อหาในบทเรียนตามตัวชี้วัดนั้นๆ  

3.นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำแบบฝกหัดและฝกพัฒนาโจทยท่ียากงายสลับกัน  ตามแนวขอสอบ

ตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด  

 

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน   (O-NET)    

   

ทฤษฎีการเรียนรูของสกิน

เนอร  (Skinner) 

วาดวยการเสริมแรง 

ครูผูสอน 

จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

วาดวยการ

เสริมแรง 

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

กำหนด

นโยบายท่ี

 

ผูปกครอง 

ใหความรวมมือและ

สนับสนุนใหกำลังใจ 

กิจกรรมครูผูสอน 

สอนซอมเสริมติว 

ทำแบบฝกขอสอบ 

นักเรียน 

ไดรับการเสริมแรงจาก

ครูผูสอนและผูบริหาร 
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4.ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหจบเนื้อหาภายในภาคเรียนท่ี 1 เนน 4 กลุมสาระการ

เรียนรูหลักกอน พรอมท้ังทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาตั้งแตของชั้นประถมศึกษาปท่ี  4  ถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  

โดยใชสื่อตางๆ  เชน  สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  สื่ออินเทอรเน็ต และ

หนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ  เปนตน 

5.อธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมในขอสอบเปนรายขอในแตละวิชา  พรอมท้ังยกตัวอยางขอสอบท่ีคลายกันมา

เปรียบเทียบและลงมือใหนักเรียนฝกปฏิบัติทำขอสอบ กรณีนักเรียนยังไมเขาใจครูผูสอนตองทบทวนและ

อธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมอีกครั้งจนกวาผูเรียนจะเขาใจ  

6.สรางความตระหนักและกระตุนใหผูเรียนอยากเรียนในแตละวิชา เชน ใหการเสริมแรง สรางความ

เปนกันเองกับนกัเรียน ในขณะท่ีกำลังจัดการเรียนการสอนสรางบรรยากาศในหองเรียนใหนักเรียนสนุกสนาน 

ไมเครียด  

7.ครูทุมเทเวลาในการเรียนการสอน โดยสอนเสริมกอนเขาเรียน  หลังเลิกเรียนและวันหยุดเรียนให

นักเรียนไดเรียนรู ดวยการฝกทักษะซ้ำ ๆ บอย ๆ ฝกทำขอสอบมาก ๆ และดูแลนักเรียนกลุมออนเปนกรณี

พิเศษ ใชวิธีสอนท่ีแตกตางออกไป เปดโอกาสใหซักถาม ใหเวลาเพ่ิมกิจกรรมท่ีหลากหลายจนกระท่ังนักเรียน

เขาใจเนื้อหา และสามารถทำแบบฝกไดเหมือนนักเรียนกลุมปานกลาง  

8.เม่ือสอนจบตามตัวชี้วัดในแตละวิชา ใหครูผูสอนนำขอสอบ O-NET ของปกอน ๆ ใหนักเรียนทำ 

พรอมท้ังครูเฉลยและอธิบายท่ีมาของคำตอบอยางละเอียดและสามารถใหผูเรียนซักถามไดเม่ือมีขอสงสัย

หรือไมเขาใจ  

2.  การดำเนินงานตามกิจกรรม (ตามวงจร PDCA) 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  เริ่มตนปการศึกษา ครูผูสอนพบปะนักเรียนในหองจากการสอนท้ังกลุม  4  

สาระการเรียนรู และไดคัดกรองนักเรียนจากการท่ีนักเรียนลองฝกทำแนวขอสอบ เพ่ือวัดความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเนื้อหาในรายวิชาแตละวิชาท้ัง  4  กลุมสาระการเรียนรู 

2. ข้ันดำเนินการ (Do)  ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ิมเติมโดยการสอนเสริมหรือติวใหนักเรียน

ตามท่ีโรงเรียนกำหนดเปนจุดเนน ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้จะดาเนินการซ้ำๆ บอยๆและครูผูสอนคอยเสริมแรงใหแก

ผูเรียน  เชน  การกลาวชมเชย  การใหกำลังใจ  การพูดจาเปนกันเองและแนะนำขอบกพรองใหแกผูเรียน 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางาน (Check)  

1. ผูบริหารนิเทศ กำกับ ติดตามอยางจริงจังและตอเนื่อง  

2. ใหครูผูสอนเสริม/ ติว O-NET นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 รายงานผลการดำเนินงาน

ทุกสิ้นเดือน  

3. สำรวจความพึงพอใจของครู ผูปกครอง และนักเรียน 

4. ข้ันสรุปและรายงาน (Action)  
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1. ครูผูสอนเสริมและสอนติว O-NET ในกลุมสาระการเรียนรูท้ัง  4  กลุมสาระใหแกผูเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 พรอมท้ังฝายวิชาการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนใหผูบริหารทราบ 

2. นำผลการประเมินมาวิเคราะหรวมกัน เพ่ือท่ีจะไดนำไปเปนขอมูล ในการวางแผนพัฒนา ใหดียิ่งข้ึน

ตอไป 

4. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดจากการนำ  

โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา  

ปท่ี 6 ในปการศึกษา 2564  ดังนี้ 

ตารางท่ี  2  แสดงผล แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  ท้ัง  4  กลุมสาระการ

เรียนรู  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ปการศึกษา  2564 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย หมายเหตุ 

ระดับโรงเรยีน ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 58.78 48.65 46.92 50.38  

ภาษาอังกฤษ 47.27 35.68 32.27 39.22  

คณิตศาสตร 34.75 35.05 34.16 36.83  

วิทยาศาสตร 34.75 35.05 32.58 34.31  

เฉลี่ย 43.89 38.61 36.48 40.19  
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แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6

ระดบัโรงเรียน ระดบัจงัหวดั รดับัเขตพืน้ท่ี ระดบัปรเทศ
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ตารางท่ี  3  แสดงผล เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-net)  ท้ัง  4  กลุมสาระ

การเรียนรู  ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ระหวางปการศึกษา  2563  กับ  2564 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย ผลตาง 

ปการศึกษา  2563 ปการศึกษา  2564 

ภาษาไทย 66.13 58.78 - 7.35 

ภาษาอังกฤษ 39.58 47.27 +  11.42 

คณิตศาสตร 23.33 34.75 +  12.69 

วิทยาศาสตร 38.83 34.75 +  7.43 

รวมเฉลี่ย 40.72 46.76 +  6.05 

 

ท่ีมา  SAR  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 256๔ โรงเรียนบานบางกลาง 

5. แนวทางการนำนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีประสบผลสำเร็จไปใช และแนวทางการพัฒนาตอยอด ( 

1. นำนวัตกรรมท่ีประสบความสำเร็จ ไปใชในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ในปตอไป  

2. นำนวัตกรรมท่ีประสบความสำเร็จเขาสูกระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) เพ่ือใหครูทานท่ีสนใจนำไปพัฒนาใชกับงานของตนเอง  

3. นำนวัตกรรมท่ีประสบความสำเร็จไปเผยแพร ใหกับโรงเรียนในเครือขายการจัดการศึกษา เพ่ือให

เกิดการขยายผลสูผูเรียน 

4.นวัตกรรมสง่ผลใหเ้กิดความตัง้ใจและเอาใจใสข่องครูและนกัเรียน 
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แผนภูมิผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษา

ระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ระหวางปการศึกษา  2563  - 2564 ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6

คะแนนเฉลี่ย ปีการศกึษา 2563 คะแนนเฉลี่ย  ปีการศกึษา  2564
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5.เม่ือครูผูสอนนำนวัตกรรมไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการเสริมแรงการใหรางวัลเม่ือ

นักเรียนสอบไดคะแนนตามเกณฑ  

6.นวัตกรรมสงผลใหครูผูสอนและผูเรียนเห็นความสำคัญของการทดสอบ O-NET และกิจกรรมการ

เรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีเรียน 

7.การศึกษาและวิเคราะห มาตรฐานและตัวชี้วัด ขอสอบ O-NET  ตาม  Test  blueprint 

6. การเผยแพรนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีประสบผลสำเร็จ (ระบุขอมูลท่ีทำใหเห็นรองรอยหลักฐานกา 

6.1 เผยแพรผลงาน นวัตกรรม ผานกลุมไลนโรงเรียนบานบางกลาง 

6.2 เผยแพรผลงาน นวัตกรรม ผานหนาเพจ Facebook โรงเรียนบานบางกลาง 

https://www.facebook.com/banbangklang 

6.3 เผยแพรผลงาน นวัตกรรม ผานหนาเพจ Facebook นางเสาวนีย  มัธยัสถ 
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การทำกิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  

ประชุมครูเพ่ือมอบนโยบายและวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน (O-NET)  
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ผูบริหารโรงเรียนติดตาม  นิเทศแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน (O-NET)  
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รายงานผลแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

คะแนนการทดสอบ  Pre  O-net  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ประจำปการศึกษา  2564  ครั้งท่ี  1 

 
 

รายงานผลแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

คะแนนการทดสอบ  Pre  O-net  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ประจำปการศึกษา  2564  ครั้งท่ี  2 
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การทดสอบ  Pre-o  net  ครั้งท่ี  1
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การทดสอบ  Pre-o  net  ครั้งท่ี  2
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ( O–NET) 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564 
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