
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


