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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชยีงราย เขต 3 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



 
 

สารบัญ 
  

  

  หน้า 
 บันทึกข้อความรายงานปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล ภาคเรียนที่  1 

ปีการศึกษา 2563 
2 

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคคล 4 
 ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 4 - 7 

บทที่ 2 ผลการประเมิน  
 ตอนที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 8 - 9 
 ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 9 - 10 

บทที่ 3 สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ  
 สรุปผล 11 
 อภิปรายผล 11 
 ข้อเสนอแนะ 11 
   
 ภาคผนวก  
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บทที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

 
ตอนที่  1  :  ข้อมูลส่วนตัว  
1.1 ข้อมูลทั่วไป      ชื่อ นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 
วุฒกิารศึกษา  
  ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก  ฟิสิกส์ จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  ปริญญาโท .................................  วิชาเอก  ...........................   จาก .......................................  
  อ่ืน ๆ ระบุ......-..........     วิชาเอก  -  จาก...............-....................                

ตำแหน่ง   ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ  -   อายุ 26 ปี    ปฏิบัติราชการ  0  ปี  11  เดือน         
วัน / เดือน / ปี บรรจุเข้ารับราชการ  วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562      
ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ปฏิบัติงานพิเศษ  

1. คณะกรรมการงานทะเบียนระดับประถมศึกษา 
2. คณะกรรมการงานอนามัยระดับประถมศึกษา 
3. คณะกรรมการครูสภานักเรียนระดับประถมศึกษา 
4. คณะกรรมการกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา 
5. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. คณะกรรมการพัสดุ 
7. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 
8. คณะกรรมการงานพิธีการ 

สังกัดฝ่าย   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3  
 
แสดงจำนวนวันลา ประจำปีการศึกษา  2563  (1 ตุลาคม  2563 – 30 เมษายน 2564) 
 

วัน เดือน ปี 
ที่ลา 

ลาป่วย  ลากิจ  ลาอุปสมบท  ลาคลอด  มาสาย 
ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน 

           
รวม           

รวมทั้งสิ้น จำนวน  -  ครั้ง   จำนวน  -  วัน 
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1.2   ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่             
1.2.1  ปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น จำนวนห้อง จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์
ภาคเรียนที่ 1 

1 ว15102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 4 12 
2 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒฯ ป.5 2 4 
3 ว14203 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 1 1 
4 ว15202 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.5 1 1 
5 ว16203 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.6 1 1 

รวม  19 
 
 
 
 
   1.2.2   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนตลอดปีการศึกษา 2563 

 
ที ่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ลูกเสือ ป.4 - ป.6   - 
2 ชุมนุม Cover Dance ป.4 - ป.6 18 18 - 

 
1.2.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา 
 

ชั้น จำนวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง 

ประถมศึกษาปีที่ 5/1 12 17 29 
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1.2.4 งานพิเศษ ในโรงเรียน ได้แก่    
 

1) คณะกรรมการงานทะเบียนระดับประถมศึกษา 
2) คณะกรรมการงานอนามัยระดับประถมศึกษา 
3) คณะกรรมการครูสภานักเรียนระดับประถมศึกษา 
4) คณะกรรมการกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา 
5) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6) คณะกรรมการพัสดุ 
7) คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 
8) คณะกรรมการงานพิธีการ 
9) ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 

 
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน         

1.3.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น จำนวนแผน 
1 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 26 แผน 

 
1.3.2 จัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ตามจุดเน้นขอโรงเรียน เช่น SEZ) ได้แก่ 
 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชั้น จำนวนแผน 
1     

 
1.3.3  จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน   1  เรื่อง    ได้แก่ 

 
ที ่ เรื่อง ระดับชั้น 
1 ผลของการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาใน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ที ่มีผลต่อความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก้ไขปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ประถมศึกษาปีที่ ถ 
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1.3.4  การนำ /มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวนครั้ง  
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรื่อง จำนวนครั้ง 
1    

 
1.3.5 การพัฒนาตนเอง (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ / การเข้าร่วมอบรม / ประชุมสัมมนา / 

ศึกษาดูงาน ฯลฯ) 
ที ่ วัน /เดือน/ ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด หลักฐาน 
1      

 
สรุป การพัฒนาตนเอง  จำนวน  ..... ครั้ง  จำนวน  ...... วนั คิดเป็น  ...... ชั่วโมง นำมาขยายผล....-.....ครั้ง 
 

1.3.6  การได้รบัรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อ 
สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

 
ที ่ วัน /เดือน/ ปี รางวัล/เกียรติคุณ หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน 
1     

 
1.3.7 การได้รบัเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษา (หรืออ่ืนๆ ตาม

ความถนดัของตน) 
 

ที ่ วัน /เดือน/ ปี รายการ/เรื่อง หน่วยงานที่เชิญ หลักฐาน 
1     

 
1.4  ผลการปฏิบัติงาน  

1.4.1  การปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา  ปรากฏผลดังนี้ 
 

ภาค
เรียน 

รายวิชา ห้อง จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการเรียน (คน) 
ร มส 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม 

1               
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รวม             

ร้อยละ             

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ข้ึนไป จำนวน......คน คิดเป็นร้อยละ..................... 

 
1.4.2  การปฏิบัติงานหน้าที่พิเศษ  ปรากฏผลดังนี้ (หลักฐานปรากฏในภาคผนวก)                
1)  ฝ่ายวิชาการ  

1. คณะกรรมการงานทะเบียนระดับประถมศึกษา 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 
 

2)  ฝ่ายกิจการนักเรียน  
1. ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1 ครั้ง 
2. ติดตาม/เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
3. คณะกรรมการครูสภานักเรียนระดับประถมศึกษา 
4. คณะกรรมการกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา                                             

 
3)  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

1. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1                                                                   
2. คณะกรรมการงานอนามัยระดับประถมศึกษา 
3. คณะกรรมการพิธีการ 
4. คณะกรรมการพัสดุ 

 
4)  ฝ่ายอำนวยการและบุคลากร     

1.   
 
5)  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา     

1.  รายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR) ประจำปีการศึกษา  2563      
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บทที่ 2 ผลการประเมิน 
 
ตอนที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. การประเมินผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับดี หลักฐานหรือ ร่องรอยที่สนับสนุน
ผลการประเมิน ได้แก่. 

1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
       - รายงานผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 50 
คะแนน (ปพ5)  

1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
- รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือน (PDCA) ดังนี้ 

กรกฎาคม  เลขบันทึกข้อความท่ี /2563  วันที่ 3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
สิงหาคม    เลขบันทึกข้อความท่ี /2563  วันที่ 3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
กันยายน    เลขบันทึกข้อความที่ /2563  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
ตุลาคม      เลขบันทึกข้อความที่ /2563  วันที่ 29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   

 - รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือน (PDCA) ดังนี้ 
กรกฎาคม  เลขบันทึกข้อความท่ี /2563  วันที่ 3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
สิงหาคม    เลขบันทึกข้อความท่ี /2563  วันที่ 3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
กันยายน    เลขบันทึกข้อความที่ /2563  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
ตุลาคม      เลขบันทึกข้อความที่ /2563  วันที่ 29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

- รายงานการพัฒนาคุณภาพ ประจำเดือน (PDCA) ดังนี้ 
กรกฎาคม  เลขบันทึกข้อความท่ี /2563  วันที่ 3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
สิงหาคม    เลขบันทึกข้อความท่ี /2563  วันที่ 3  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
กันยายน    เลขบันทึกข้อความที่ /2563  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 
ตุลาคม      เลขบันทึกข้อความที่ /2563  วันที่ 29  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    

- รายงานผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 50 
คะแนน (ปพ5) 



7 
 

1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
- ผลการรายงานหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้  
- รายงานการายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
- ภาพถ่าย  
แผนปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาผู้เรียนได้แก่   
1. จัดทำแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2563 
2. จัดทำกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563  
3.  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
4.  จัดรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA.    

1.2. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
หลักฐานหรือร่องรอยที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่  
1. แบบประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
2. รายงานผลการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ใบ ปพ. 5)  
3. แผนปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่  

1) ให้ความรู้เกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม ในคาบวิชาคุณธรรมจริยธรรม  
2) จัดทำแผนการวัดผลและประเมินผลในรูปแบบ K P A ภาคเรียนที่ 1/2563  
3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA ในทุกเดือน   
4) แบบบันทึกการเช็คชื่อการเข้าแถวหน้าเสาธง  

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
 หลักฐานหรือร่องรอยที่สนับสนุนผลการประเมินได้แก่   
2.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  - รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA    
2.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานโดยใช้กระบวนการ PDCA    
2.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก    
 - รายงานจัดทำกำหนดการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5   
2.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 -  รายงานการจัดทำแผนการวัดผลและประเมินผล 
 -  รายงานจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    
2.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 - การหาค่าประสิทธิภาพความสอดคล้องของแบบทดสอบกลางภาคเรียนมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด (IOC) 
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บทที่ 3 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผล   

1.1. ผลการประเมินการพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  
1.2.ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี 
1.3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี  

 
2. อภิปรายผล  

2.1.จากการผลการประเมินการพัฒนาผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้เป็น เพราะว่าขาด
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำการทดลอง ส่งผลให้นักเรียนทดลองได้ไม่ทั่วถึงเพราะปริมาณกลุ่มการ 
ทดลองน้อยแต่จำนวนนักเรียนมากเกินไป รวมถึงความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนไม่เท่ากันมี  ทำให้ 
นักเรียนบางคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ นักเรียนไม่มีการวางแผนในการทำงาน และส่งงานไม่ตรงเวลา 
รวมถึงไม่เห็นถึงความสำคัญ ขาดความรับผิดชอบ และนักเรียนยังขาดทักษะที่จำเป็นอีกมากในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะการคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

2.2 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
นักเรียนสามรถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในส่วนใหญ่ได้ทำให้ในข้อ
อื่นๆที่นักเรียนทำได้ไม่ดี เช่น มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เป็นต้น ถูกดึงด้วยคะแนนห้าข้อเป็น
ส่วนใหญ่ ค่าเฉลี่ยจึงอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศ 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภาพรวมอยู่ในระดับ  ดี ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า ครูสามารถจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ มีบกพร่องคือมีไม่
เพียงพอต่อกระบวนการเรียนการสอน  แต่สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายมาใช้ในกิจกรรม รวมถึง
ใช้สื่อและเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอ เกมส์ออนไลน์ ต่างๆมาสร้างความสนใจให้กับบทเรียน   
 
3. ข้อเสนอแนะ   

3.1. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กระบวนการเรียนการสอนที่ปฏิบัติจริง   
จัดชื้อวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงหาคลิปวิดีโอการทดลองแทนการทดลองที่ไม่สามารถทำได้ให้ครอบคลุม 

3.2. กลุ่มนักเรียนก่อนด้วยแบบทดสอบความรู้พ้ืนฐาน เพ่ือจะได้ทราบพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน
และ บูรณาการกิจกรรมสำหรับนักเรียนเรียนร่วม ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกับ
เพ่ือนคนอ่ืนๆได ้

3.3. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยการใช้สื ่อต่างๆดึงความสนใจ และให้นักเรียนสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น 

3.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านภาษาให้แก่
ผู้เรียน 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ตารางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1.1 มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ  

  ✓   

1.2 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

  ✓   

1.3 มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม   

  ✓   

1.4 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร   

  ✓   

1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา    

  ✓   

1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   

  ✓   

รวมอยู่ในระดับ   ✓   
2. การประเมิน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

2.1 การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  

  ✓   

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  

  ✓   

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย  

  ✓   
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2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 

  ✓   

 รวมอยู่ในระดับ      
 

 

มาตรฐาน รายการ 
ระดับคุณภาพ 

ยอดเย่ียม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

  ✓   

 2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้    

  ✓   

 3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก    

  ✓   

 4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

  ✓   

 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  ✓   

 รวมอยู่ในระดับ   ✓   
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รายงานผลการเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยคิดเป็นร้อยละประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
 

เลขที ่ รายชื่อนักเรียน 
หน่วย 1 หน่วย 2 

คำนวณ 
1 

คะแนน
สอบ 

รวม 

15 15 10 10 50 

1 เด็กชายณัฐพงษ์ พูลชัย 11 10 8 5 34 

2 เด็กชายเตชาวีร์ อินทรวิจิตร 11 10 5 4 30 

3 เด็กชายธัญเทพ มะลิดง 11 10 5 3 29 

4 เด็กชายธนพัทธ์ วรรณศร ี 14 14 9 8 44 

5 เด็กชายวรเดช มหาวงค์วรรณ ์ 13 10 6 2 31 

6 เด็กชายธนพล ชัยชนะ 11 15 8 6 40 

7 เด็กชายธนกร ณ ลำพูน 11 8 5 3 27 

8 เด็กชายกรวีร์ ชัยวิน 11 9 3 2 25 

9 เด็กชายณัฐกร แซ่ผ่าน 9 9 5 6 29 

10 เด็กชายประกฤษฏิ์ อ้ายมงคล 9 10 5 4 28 

11 เด็กชายโอบนิทิ บุญคงวิวัฒน์ 11 10 6 4 31 

12 เด็กชายธนากรณ์ ปันตา 10 10 4 4 28 

13 เด็กชายอิทธิเชษฐ์ คำด ี 8 9 6 4 26 

14 เด็กหญิงประพินพร แก้วรากมุข 15 12 8 8 43 

15 เด็กหญิงไปรยา ปันทอง 15 11 9 8 42 

16 เด็กหญิงกชพรรณ จินดา 15 12 9 6 42 

17 เด็กหญิงพฤศจิกา วัฒนาฟุ้งเจรญิ 15 11 8 7 41 

18 เด็กหญิงจริาพร สตุะวงค ์ 11 12 5 5 33 

19 เด็กหญิงธัญญรตัน์ จันทราพูน 15 13 9 8 44 

20 เด็กหญิงลลิตา ติ๊บจ๊ะ 12 11 8 5 35 

21 เด็กหญิงสิริยากร มีปัญญา 7 12 6 4 29 

22 เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์ใหญ ่ 15 11 9 7 41 

23 เด็กหญิงกัญญาพัชร ธรรมวงค ์ 11 10 8 4 32 

24 เด็กหญิงอรญา แก่บ้าน 15 11 8 4 38 

25 เด็กหญิงวารินทร์ พันธ์งาม 14 11 7 4 36 
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26 เด็กหญิงชญานิศ โนระ 13 9 8 6 35 

27 เด็กหญิงรตนภร พันทอง 11 9 7 6 33 

28 เด็กหญิงกัญญาพร สายจันยรู 5 11 5 4 25 

29 เด็กหญิงพิมพ์รวินทร์ วิจิตรวรรณกร 15 0 5 4 23 

30 เด็กหญิงอรสิา งามจิต 15 11 8 7 41 
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รายงานผลการเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยคิดเป็นร้อยละประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/2 
 

เลขที ่ รายชื่อนักเรียน 
หน่วย 1 หน่วย 2 

คำนวณ 
1 

คะแนน
สอบ 

รวม 

15 15 10 10 50 

1 เด็กชายจีรพัฒน์ จันทาพูล 8 6 5 6 25 

2 เด็กชายจีรายุทธ ศรีบุญเรือง 8 10 1 2 20 

3 เด็กชายดลธรรม จำนงค ์ 7 8 6 4 25 

4 เด็กชายธเนษฐ ศิริธาร 7 8 3 3 20 

5 เด็กชายกิตตศิักดิ์ มโนวรรณ 8 4 2 6 20 

6 เด็กชายภรูิวัฒน์ ยอดผ่านเมือง 8 5 6 2 21 

7 เด็กชายกรกานต์ ทองคำ 5 8 5 3 20 

8 เด็กชายนภสัรพี ฟูจิวารา 9 8 8 5 30 

9 เด็กชายศุกลภัทร์ ดวงคำ 12 10 8 7 37 

10 เด็กชายวรพล แซ่ฟุ้ง 5 7 5 3 20 

11 เด็กชายธนกร มงคลแก้ว 8 5 6 6 25 

12 เด็กชายชลชาติ เปล่งรัตน ์ 14 12 7 7 40 

13 เด็กชายอณุชา รีอินทร ์ 3 5 5 7 20 

14 เด็กหญิงณัฐมล จรัลพรเลิศสิน 14 10 8 6 38 

15 เด็กหญิงณัฐรฎา ลำปน 12 8 6 5 30 

16 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไชยมงคล 13 11 8 5 37 

17 เด็กหญิงศศินภิา ไชยชนะ 14 10 8 3 35 

18 เด็กหญิงไอยรินทร์ เผื่อนปฐม 15 10 8 6 39 

19 เด็กหญิงภคัจิรา จันทราพูน 12 12 6 5 35 

20 เด็กหญิงลักขิกา ฉั่วตระกลู 14 13 10 6 43 

21 เด็กหญิงสาวิตรี ไชยกุล 15 10 8 4 37 

22 เด็กหญิงฉัตรมณี รากะรินทร ์ 13 8 7 4 32 

23 เด็กหญิงชญาดา สภุัตราภรรณ ์ 14 8 6 3 30 

24 เด็กหญิงอนัญญา หมื่นติ๊บ 14 13 8 5 40 

25 เด็กหญิงวรินทร ธีรบัณฑิตกลุ 14 10 7 6 36 
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26 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วรากมุก 12 8 6 4 30 

27 เด็กหญิงอรญัญา แซ่น่าน 13 9 7 3 32 

28 เด็กหญิงเมณชา นันทกรปรวัน 12 10 7 3 31 

29 เด็กหญิงอัญชิสา ศรีรตันา 12 8 5 4 29 

30 เด็กหญิงสุพิชญา ใจเขียว 11 8 6 4 29 
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รายงานผลการเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยคิดเป็นร้อยละประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/3 
 

เลขที ่ รายชื่อนักเรียน 
หน่วย 1 หน่วย 2 คำนวณ 1 

คะแนน
สอบ 

รวม 

15 15 10 10 50 

1 เด็กชายอภณิัฐ นาระเรศ 13 8 9 7 37 

2 เด็กชายกิตติกร ภิระบรรณ ์ 13 10 7 6 36 

3 เด็กชายกิตนัย ทะเลเหนือ 14 10 7 3 33 

4 เด็กชายณัฐกลุ เด่นวภิัยเลิศลำ้ 2 10 5 3 20 

5 เด็กชายณัฐนนท์ ไพอารินทร ์ 8 8 6 3 25 

6 เด็กชายเสกสรรค์ ธรรมวงค ์ 14 5 6 3 28 

7 เด็กชายสริภพ ศรีพรม 8 7 2 4 20 

8 เด็กชายวายุ แซ่ฟุ้ง 9 8 5 3 25 

9 เด็กชายปิยะศักดิ์ ธรรมวงค ์ 14 10 7 5 36 

10 เด็กชายเจตพล กองสูงเนิน 4 5 6 6 20 

11 เด็กชายใคคิน ล ี 9 10 6 5 29 

12 เด็กชายอนุภาพ เปี่ยมแช่ม 6 8 5 5 24 

13 เด็กหญิงกิตยิาภรณ์ ชูประยูร 14 5 7 6 32 

14 เด็กหญิงชนกนันท์ ศักดา 11 3 5 4 23 

15 เด็กหญิงชนาภา กมลเพชร 15 13 8 7 42 

16 เด็กหญิงพรชนก ชุณหะชา 14 10 7 4 34 

17 เด็กหญิงสุวารี ช่ืนสด 14 11 7 8 40 

18 เด็กหญิงจันทรวมิล ยอดผ่านเมือง 15 10 8 8 41 

19 เด็กหญิงพัชริดา ไชยอุด 14 11 6 6 37 

20 เด็กหญิงจริภิญญา น้อยหมอ 7 10 5 7 28 

21 เด็กหญิงธนภรณ์ ปันต ิ 11 10 7 6 33 

22 เด็กหญิงอรวรรณ แซ่หลา่น 14 10 6 7 37 

23 เด็กหญิงอาญากะ โอมิยะ 10 10 7 7 34 

24 เด็กหญิงพราวรวี ประชุมของ 10 10 7 8 34 

25 เด็กหญิงเพญ็นภา เมธีกุลโชค 10 10 5 3 28 

26 เด็กหญิงพัชรินทร์ ใจตื่น 12 10 6 7 35 
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27 เด็กหญิงอรญัญารัตน์ อยู่ด ี 7 5 5 3 20 

28 เด็กหญิงนภสัสร งามบุษบงล้ำเลิศ 12 10 6 5 33 

29 เด็กหญิงปาณิตา วงศ์สุวรรณ ์ 9 10 1 0 20 
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รายงานผลการเรียน 
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยคิดเป็นร้อยละประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/4 
 

เลขที ่ รายชื่อนักเรียน 
หน่วย 1 หน่วย 2 

คำนวณ 
1 

คะแนน
สอบ 

รวม 

15 15 10 10 50 

1 เด็กชายนพฤทธ์ิ ยานะ 14 8 6 6 33 

2 เด็กชายสมรรถชัย ดวงแก้ว 14 8 6 4 32 

3 เด็กชายคณินนิธิศ วงค์ประเสริฐ 15 8 6 2 30 

4 เด็กชายธนภูมิ ปติวงค์ 12 8 5 3 28 

5 เด็กชายบวร มลูสถาน 15 11 8 6 39 

6 เด็กชายกิตติทัช อ่ินใจ 15 10 7 5 37 

7 เด็กชายธนภัทร ลาพิงค์ 15 10 9 5 39 

8 เด็กชายธนภัทร บญุญารัตนานสุรณ ์ 14 8 6 6 34 

9 เด็กชายลัทธพงศ์ บุญนำ 15 9 9 7 40 

10 เด็กชายกฤตยศ สุทธโทธน 15 10 8 4 36 

11 เด็กชายกรพิสิษฐ ปงลังกา 12 8 3 2 24 

12 เด็กชายปราชญ์ พรหมปัจจา 15 8 5 3 31 

13 เด็กชายเป็นเอก พลพมิพ์ 2 8 5 5 19 

14 เด็กหญิงธัญรดี นาระตะ๊ 10 5 3 5 23 

15 เด็กหญิงปาณิศา ปานทะวงษ ์ 8 8 3 5 23 

16 เด็กหญิงอมราพร สายเทพ 14 10 5 5 34 

17 เด็กหญิงธนัชญา พรมปัญญา 15 10 8 6 39 

18 เด็กหญิงบุญฑริกา ขัดทลู 14 10 7 5 36 

19 เด็กหญิงอรสิรา ชุ่มมงคล 14 10 7 4 35 

20 เด็กหญิงภาวิณี บุญมาศักดิ ์ 15 11 6 4 36 

21 เด็กหญิงวรรณษา พวงสวยสัน 15 10 6 5 36 

22 เด็กหญิงธัญญรตัน์ ไรล่ือคำ 7 8 3 4 21 

23 เด็กหญิงเบญจรตัน์ อินจันทร ์ 13 10 8 5 36 

24 เด็กหญิงนันท์นภา แซ่ฟุ้ง 15 10 6 5 35 

25 เด็กหญิงดรัลพร ทันใจ 9 8 1 4 22 
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26 เด็กหญิงพัณณติา ทรายก๋อง 5 8 1 6 20 

27 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พานิชย์ 14 10 8 5 37 

28 เด็กหญิงจันจริา พรหมฤาษ ี 7 8 2 5 22 

29 เด็กหญิงอธิชนาการต์ จอมสวรรค ์ 15 9 6 4 33 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยคิดเป็นร้อยละประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
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 การปฏิบัติหน้าที่ตาม MOU 



 
 

 



การประเมินคร้ังที่ ๑

ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน

ระหว่างเดือนตุลาคม -มีนาคม



นายอดิเทพ
บุบผาสุวรรณ

ผู้รับการประเมิน

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕



ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

รอบ ๖ เดือน
ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม



การน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรองรับเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

น าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติระดับชั้น

เรียน

การขับเคล่ือนห้องเรียนคุณภาพ และห้องเรียน

ดิจิตอล

การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

การสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และ ID PLAN

การส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง

การรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้/

หน่วยการเรียนตารางสอนแบบยืดหยุ่น

ด้าน
การพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑



การน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

สอดแทรกพระบรมราโชบาย ๑๒ ข้อ น้อมน าพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่

๑๐ ทั้ง ๔ ด้าน มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เช่น เป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา

ช่วยเหลืองานต่างๆ

STAFF เ ชียงแสนมาราธอน STAFF เวียงเก่ามินิมาราธอนแต่งหน้าให้นักเรียน เพ่ือท าการแสดงวันเด็กแห่งชาติ



การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรองรับ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอเชียงแสน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน อ าเภอเชียงแสน

การทัศนศึกษาของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๑ ใช้สื่อการเรียน การสอน ๒ ภาษาการฝึกการอ่านเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน



การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้ส่ือการสอนที่

ทันสมัย และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

การใช้สื่อที่ทันสมัย การใช้สื่อที่ทันสมัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม



การน าจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ

ระดับช้ันเรียน

เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีแบบกลุ่ม

ผู้เรียนร่วมกันแก้ไขปัญหา การฝึกอ่านออกเสียงผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเอง



การขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ

และห้องเรียนดิจิตอล

ครูใช้ SMART TV ช่วยในการจัดการเรียนการสอน และน าแบบฝึกหัดที่เหมาะสม

กับผู้เรียนมาร่วมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมต่างๆผู้เรียนลงมือท ากิจกรรมต่างๆ



การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

ให้ผู้เรียนได้ท ากระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมวัฒนธรรม

การฝกึทักษะการอ่าน การฝึกทักษะการอ่านการร่วมมือกันแก้ไขปญัหา



การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้

การใช้ข้อมูลที่ได้ในการจัดการเรียนรู้ การใช้ข้อมูลที่ได้ในการจัดการเรียนรู้โครงสร้างและก าหนดการจัดการเรียนรู้



การสืบค้นข้อมูลเพ่ือพัฒนาการศึกษา

และ ID-PLAN

การเข้าร่วมการอบรม GOOGLE FOR EDUCATION และเข้าร่วมอบรมหรือเรียน

คอร์สออนไลน์

การอบรม GOOGLE FOR EUCATION การลงเรียนคอร์สพัฒนาตัวเองการลงเรียนคอร์สพัฒนาตัวเอง



การส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ลูกเสือ ยุวกาชาด ) และกิจกรรม

จิตอาสาต่างๆ

จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เก็บขยะบริเวณโรงเรียน จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เก็บขยะบริเวณโรงเรียนกิจกรรมเดินทางไกล



การรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

และหน่วยการเรียนตารางสอนแบบยืดหยุ่น

รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA

ประจ าเดือน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ผ่านทาง E - REPORT

E - REPORT ตย.ก าหนดการจัดการเรียนรู้ตย. PDCA ของแต่ละเดือน



 
 
 
 
 

 
รายงานการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA 

ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เดือน กรกฎาคม 

 
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

โดย 
 
 

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 
ครูผู้ช่วย 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ที ่                  ……….. / ๒๕๖๓ วันที่  ๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง        รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA  ประจำเดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เรียน       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้โดยได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๕ โดยใช้กระบวนการ PDCA 
ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ตามสาระการเรียนรู้ และรายงานผลงานประจำเดือน
กรกฎาคม ดังรายงานที่แนบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
ลงชื่อ......................................................................  

       (นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ)  
                                                                                                   ครูผู้ช่วย 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา  
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ...................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................................  
         (นายกัมพล ไชยนันท์)  

                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

  



รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่มาและความสำคัญ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจและสอดคล้องกับผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นไปตามกระบวนการ
การปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่ดี ออกแบบและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยอาศัยเทคนิค กระบวนการทางด้านการสอนที่หลากหลาย การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบและแตกต่างกันไปตาม
ความรู้และความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาอย่างแท้จริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ื อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ซึ ่งข้าพเจ้าได้นำกระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนในช่วงเดือน
พฤษภาคม ซึ ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๕ ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลี ่ยตามเกณฑ์ซึ ่งเป็นการช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๓ หัสวิชา ว๑๓๑๐๑ จำนวนนักเรียน ๕๐  คน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
สาระท่ี  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว   ๓. ๑   เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระท่ี ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

 
 



สาระท่ี ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗. ๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
สาระท่ี ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้
ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสังเคราะห์ผลการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้กระบวนการ PDCA ของ
ครูผู้สอน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
       ๑. นำผลการสังเคราะห์จากกระบวนการ PDCA มาวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑ 
       ๒. ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ นำมาใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 
  



รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

******************************* 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

 
ตัวช้ีวัด 

๑. ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
 
 
การดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

๑. PLAN   
ตัวบ่งชี้ วิธีการที่วางแผน 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูให้นักเรียนศึกษาเกี ่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิต 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื่อ Power point ในการนำเสนอและบงชี้ลักษณะ
ของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนมีส่วนร่วมในการภาม ตอบคำถาม และมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

จากนั ้นครูให้ผ ู ้ เร ียนนำใบงานมาส่งและดำเน ินการ
ตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูซักถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
และสรูปสาระสำคัญให้กับผู้เรียนอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



     ๒. DO  
ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอยท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติ 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนสามารถบอกลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตได้ 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่มีความ
สมจริงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เมื่อนักเรียนมีชิ้นงานที่สวยงาม นักเรียนจะได้คะแนน
เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในกรทำงาน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดถูกต้องร้อยละ ๗๕  

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นักเร ียนร่วมกันกับเพื ่อนในกลุ ่มทำกิจกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ 

  
     ๓. CHECK   

ตัวบ่งชี้ อุปสรรค/ปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนบางคนไม่สามารถอธิบายการลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้  

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนบางคนยังขาดทักษะในการอ่านทำให้ไม่เข้าใจ
บางคำหรือบางประโยค 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนที่เข้าใจและทำแบบฝึกหัดเสร็จก่อนช่วย
สอนเพ่ือน ตามการเรียนรู้แบบเพ่ือนสอนเพ่ือนและยก
ย่องชมเชยถึงการมีน้ำใจต่อเพ่ือน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ๔. ACT 
ตัวบ่งชี้ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหา 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ค่อยอธิบายทีละคำ ทีละประโยค 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนที่เข้าใจและทำแบบฝึกหัดเสร็จก่อนช่วย
อธิบายให้กับนักเรียนที่ไม่เข้าใจหรือทำงานได้ช้าและ
ยกย่องชมเชยถึงการมีน้ำใจต่อเพ่ือน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
    สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ขั้น 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

ภาพรวม ดีเลิศ 
 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐-๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๘๐-๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๗๐-๗๙.๙๙ ๓ ดี 
๖๐-๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐-๕๙.๙๙ ๑ กาลังพัฒนา 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

  



ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
รายงานการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เดือน สิงหาคม 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

 
 

โดย 
 
 

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 
ครูผู้ช่วย 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ท่ี                   ……….. / ๒๕๖๓ วันที่  ๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง        รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA  ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรียน       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนได้โดยได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๓ โดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิ ตามสาระการเรียนรู้ และรายงาน
ผลงานประจำเดือนสิงหาคม ดังรายงานที่แนบ  
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณา  
 
ลงช่ือ......................................................................  

       (นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ)  
                                                                                                   ครูผู้ช่วย 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา  
............................................................................................................................. .....................................................................
........................................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ...................................................................... 
 

ลงช่ือ......................................................................  
         (นายกัมพล ไชยนันท์)  

                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

  



รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ท่ีมาและความสำคัญ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เปน็ที่น่าพอใจและสอดคล้องกับผูเ้รยีนยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นไปตามกระบวนการ
การปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่ดี ออกแบบและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยอาศัยเทคนิค กระบวนการทางด้านการสอนที่หลากหลาย การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบและแตกต่างกันไปตาม
ความรู้และความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้  
เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาอย่างแท้จริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ให้สูงข้ึน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ซึ ่งข้าพเจ้าได้นำกระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนในช่วงเดือน
พฤษภาคม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ รหัสวิชา ว ๕๓๑๐๑ จำนวนนักเรียน ๘๐  คน และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและ
ตัวช้ีวัด จำนวน ๑๖ ตัวช้ีวัด ดังนี ้
 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
สาระที่  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที่ ๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว   ๓. ๑   เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระที่ ๔ แรงและการเคลื่อนท่ี 

มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

 
 



สาระที่ ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระที่ ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗. ๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
สาระที่ ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้
ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลาน้ันๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสังเคราะห์ผลการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ของผู้เรียน โดยให้กระบวนการ PDCA ของ
ครูผู้สอน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
       ๑. นำผลการสังเคราะห์จากกระบวนการ PDCA มาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ 
       ๒. ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ นำมาใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและได้ลงมือปฎิบัติจริงในปีการศึกษาต่อไป 
 
  



รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

******************************* 

มาตรฐานการเรียนรู ้
สาระที่  ๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบตัิของสสารกับโครงสรา้ง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวชี้วัด 

1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของสสารเมื่อทำใหส้สารร้อนข้ึนหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

 
การดำเนนิการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

๑. PLAN   
ตัวบ่งชี้ วิธีการท่ีวางแผน 

๓.๑ ครจูัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สาร และอธิบายวิธีการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร 

๓.๒ ครูใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ครูใช้สื ่อ Power point ในการนำเสนอ พร้อมอธิบาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

๓.๓ ครมูีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นักเรียนมีส่วนร่วมในการถาม ตอบคำถาม ลงมือปฏิบัติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 

จากนั้นครูให้นักเรียนแบบบักทึกผลการทดลองมาส่งและ
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง 

๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้น
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูซักถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
และสรุปสาระสำคัญให้กับผูเ้รียนอกีครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



     ๒. DO  
ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอยท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัต ิ

๓.๑ ครจูัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนสามารถทำการทดลองเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารและบันทกึผลการทดลอง 
พร้อมอธิบายการเปลี่ยนแปลงได ้

๓.๒ ครูใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ครูใช้สื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่มีความ
สมจริงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

๓.๓ ครมูีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ค่อยซักถาม แนะนำเกี ่ยวกับการทำการทดลอง ช้ี
ช่องทางการเสาะหาความรู้ต่างๆ 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 

นักเรียนสามารถทำบันทึกผลการทดลองและสามารถ
อธิบายเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนสถานะของสารจากการ
ทดลองได ้

๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้น
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นักเร ียนร ่วมกันกับเพื ่อนในกลุ ่มทำกิจกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ได ้

  
     ๓. CHECK   

ตัวบ่งชี้ อุปสรรค/ปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนบางคนไมส่ามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสารได้  

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนบางคนยังขาดทกัษะในการอ่านทำให้ไมเ่ข้าใจ
บางคำหรือบางประโยค  

๓.๓ ครมูีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองได้แล้ว ช่วยดูนักเรียน
กลุ่มที่ยังไม่ได้โดยผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้น
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ๔. ACT 

ตัวบ่งชี้ การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีเป็นปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูอธิบายเนื ้อหาเพิ ่มเติมอีกครั ้งให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหา 

๓.๒ ครูใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

ค่อยอธิบายทีละคำ ทีละประโยค 

๓.๓ ครมูีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองได้แล้ว ช่วยดูนักเรียน
กลุ่มที่ยังไม่ได้โดยผ่านการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพฒันาผูเ้รียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้น
กลับเพื่อพฒันาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
    สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานท้ัง ๔ ขัน้ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ครจูัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

๓.๒ ครูใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อตอ่การเรียนรู้      
๓.๓ ครมูีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก      
๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

๓.๕ ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลบัเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้

     

ภาพรวม ดีเลิศ 
 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐-๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๘๐-๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๗๐-๗๙.๙๙ ๓ ดี 
๖๐-๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐-๕๙.๙๙ ๑ กาลังพฒันา 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

  



ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
รายงานการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เดือน กันยายน 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

 
 

โดย 
 
 

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 
ครูผู้ช่วย 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ที ่                  ……….. / ๒๕๖๓ วันที่  ๔  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง        รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA  ประจำเดือน สิงหาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรียน       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้โดยได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานที่  ๓ โดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ตามสาระการเรียนรู้ และรายงาน
ผลงานประจำเดือนตุลาคม ดังรายงานที่แนบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา  
 
ลงชื่อ......................................................................  

       (นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ)  
                                                                                                   ครูผู้ช่วย 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา  
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ...................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................................  
         (นายกัมพล ไชยนันท์)  

                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

  



รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่มาและความสำคัญ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจและสอดคล้องกับผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นไปตามกระบวนการ
การปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่ดี ออกแบบและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยอาศัยเทคนิค กระบวนการทางด้านการสอนที่หลากหลาย การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบและแตกต่างกันไปตาม
ความรู้และความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาอย่างแท้จริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ซึ่งข้าพเจ้าได้นำกระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในช่วงเดือนกันยายน 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ รหัสวิชา ว ๕๓๑๐๑ จำนวนนักเรียน ๘๐  คน และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด 
จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
สาระท่ี  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว   ๓. ๑   เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระท่ี ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

 
 



สาระท่ี ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗. ๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
สาระท่ี ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้
ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสังเคราะห์ผลการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้กระบวนการ PDCA ของ
ครูผู้สอน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
       ๑. นำผลการสังเคราะห์จากกระบวนการ PDCA มาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ 
       ๒. ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ นำมาใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและได้ลงมือปฏิบัติจริงในปีการศึกษาต่อไป 
 
  



รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ประจำเดือน สิงหาคม ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 

******************************* 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี  ๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ี
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

 
การดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

๑. PLAN   
ตัวบ่งชี้ วิธีการที่วางแผน 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สาร และอธิบายวิธีการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื ่อ Power point ในการนำเสนอ พร้อมอธิบาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนมีส่วนร่วมในการถาม ตอบคำถาม ลงมือปฏิบัติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

จากนั้นครูให้นักเรียนแบบบักทึกผลการทดลองมาส่งและ
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูซักถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
และสรุปสาระสำคัญให้กับผู้เรียนอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



     ๒. DO  
ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอยท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติ 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนสามารถทำการทดลองเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารและบันทึกผลการทดลอง 
พร้อมอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่มีความ
สมจริงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ค่อยซักถาม แนะนำเกี ่ยวกับการทำการทดลอง ชี้
ช่องทางการเสาะหาความรู้ต่างๆ 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนสามารถทำบันทึกผลการทดลองและสามารถ
อธิบายเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนสถานะของสารจากการ
ทดลองได้ 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นักเร ียนร่วมกันกับเพื ่อนในกลุ ่มทำกิจกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ 

  
     ๓. CHECK   

ตัวบ่งชี้ อุปสรรค/ปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนบางคนไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสารได้  

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนบางคนยังขาดทักษะในการอ่านทำให้ไม่เข้าใจ
บางคำหรือบางประโยค  

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองได้แล้ว ช่วยดูนักเรียน
กลุ่มท่ียังไม่ได้โดยผ่านการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ๔. ACT 

ตัวบ่งชี้ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหา 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ค่อยอธิบายทีละคำ ทีละประโยค 

๓.๓ ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองได้แล้ว ช่วยดูนักเรียน
กลุ่มท่ียังไม่ได้โดยผ่านการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
    สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ขั้น 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

ภาพรวม ดีเลิศ 
 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐-๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๘๐-๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๗๐-๗๙.๙๙ ๓ ดี 
๖๐-๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐-๕๙.๙๙ ๑ กาลังพัฒนา 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

  



ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 

 
รายงานการวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 
ภาคเรียนที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เดือน ตุลาคม 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
 

 
 

โดย 
 
 

นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ 
ครูผู้ช่วย 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
ที ่                  ……….. / ๒๕๖๓ วันที่  ๓  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรื่อง        รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA  ประจำเดือน ตุลาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรียน       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้าพเจ้า นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้โดยได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐานที่  ๓ โดยใช้
กระบวนการ PDCA ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ตามสาระการเรียนรู้ และรายงาน
ผลงานประจำเดือนตุลาคม ดังรายงานที่แนบ  
 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 
ลงชื่อ......................................................................  

       (นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ)  
                                                                                                   ครูผู้ช่วย 
 

 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา  
............................................................................................................................. .....................................................................
.............................................................. ............................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ...................................................................... 
 

ลงชื่อ......................................................................  
         (นายกัมพล ไชยนันท์)  

                            ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

  



รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่มาและความสำคัญ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่น่าพอใจและสอดคล้องกับผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นไปตามกระบวนการ
การปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องมีการวางแผนจัดการเรียนรู้ที่ดี ออกแบบและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยอาศัยเทคนิค กระบวนการทางด้านการสอนที่หลากหลาย การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัด ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบและแตกต่างกันไปตาม
ความรู้และความเชี่ยวชาญของครูผู้สอน ดังนั้น ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์วิธีการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนาอย่างแท้จริง มีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ซึ่งข้าพเจ้าได้นำกระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในช่วงเดือนกันยายน 
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  รายวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ รหัสวิชา ว ๕๓๑๐๑ จำนวนนักเรียน ๘๐  คน และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด 
จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 
สาระท่ี  ๑ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๑   เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของ
สิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของ
ตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

มาตรฐาน ว  ๑.๒   เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๓ สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว   ๓. ๑   เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
สาระท่ี ๔ แรงและการเคลื่อนที่ 

มาตรฐาน ว ๔. ๑   เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

 
 



สาระท่ี ๖ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
มาตรฐาน ว ๖. ๑   เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
สาระท่ี ๗ ดาราศาสตร์และอวกาศ 

มาตรฐาน ว ๗. ๑  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและ
ผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
สาระท่ี ๘ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๘. ๑  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้
ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อสังเคราะห์ผลการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้กระบวนการ PDCA ของ
ครูผู้สอน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
       ๑. นำผลการสังเคราะห์จากกระบวนการ PDCA มาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๕ 
       ๒. ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ นำมาใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญและได้ลงมือปฏิบัติจริงในปีการศึกษาต่อไป 
 
  



รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ประจำเดือน ตุลาคม 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

******************************* 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี  ๑ วิทยาศาสตร์กายภาพ 

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ี
ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายการเปลี่ยนสถานะ ของสสารเมื่อทำให้สสารร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  

 
การดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

๑. PLAN   
ตัวบ่งชี้ วิธีการที่วางแผน 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
สาร และอธิบายวิธีการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสาร 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื ่อ Power point ในการนำเสนอ พร้อมอธิบาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก นักเรียนมีส่วนร่วมในการถาม ตอบคำถาม ลงมือปฏิบั ติ 
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

จากนั้นครูให้นักเรียนแบบบักทึกผลการทดลองมาส่งและ
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูซักถามนักเรียนเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
และสรุปสาระสำคัญให้กับผู้เรียนอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 



 
     ๒. DO  

ตัวบ่งชี้ หลักฐานร่องรอยท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติ 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนสามารถทำการทดลองเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสารและบันทึกผลการทดลอง 
พร้อมอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื่อในการสอนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่มีความ
สมจริงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน 

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ค่อยซักถาม แนะนำเกี ่ยวกับการทำการทดลอง ชี้
ช่องทางการเสาะหาความรู้ต่างๆ 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

นักเรียนสามารถทำบันทึกผลการทดลองและสามารถ
อธิบายเกี ่ยวกับการเปลี ่ยนสถานะของสารจากการ
ทดลองได้ 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

นักเร ียนร่วมกันกับเพื ่อนในกลุ ่มทำกิจกรรมตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ได้ 

  
     ๓. CHECK   

ตัวบ่งชี้ อุปสรรค/ปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นักเรียนบางคนไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
สถานะของสารได้  

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

นักเรียนบางคนยังขาดทักษะในการอ่านทำให้ไม่เข้าใจ
บางคำหรือบางประโยค  

๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองได้แล้ว ช่วยดูนักเรียน
กลุ่มท่ียังไม่ได้โดยผ่านการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     ๔. ACT 

ตัวบ่งชี้ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นปัญหา 
๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมอีกครั้งให้นักเรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหา 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ค่อยอธิบายทีละคำ ทีละประโยค 

๓.๓ ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้นักเรียนกลุ่มที่ทำการทดลองได้แล้ว ช่วยดูนักเรียน
กลุ่มท่ียังไม่ได้โดยผ่านการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ครูให้นักเรียนอธิบายผลการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่า
นักเรียนมีความเข้าใจมากหรือน้อย 

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้ท้ายบทเรียนและให้
นักเรียนทำแบบฝึกหัด 

 
    สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ขั้น 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

     

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
๓.๓ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
๓.๔ ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

     

๓.๕ ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

ภาพรวม ดีเลิศ 
 

ผลการประเมิน (ร้อยละ) ระดับคุณภาพ แปลผล 
๙๐-๑๐๐ ๕ ยอดเยี่ยม 

๘๐-๘๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
๗๐-๗๙.๙๙ ๓ ดี 
๖๐-๖๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
๐-๕๙.๙๙ ๑ กาลังพัฒนา 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

  



ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


