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รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

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  

ซึ ่งข้าพเจ้าได้นำกระบวนการ PDCA เข้ามาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนในช่วงเดือน
พฤษภาคม ซึ ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๕ ผู ้เรียนมีความรู ้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนเฉลี ่ยตามเกณฑ์ซึ ่งเป็นการช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื ้นฐาน 4 หัสวิชา ว14101 จำนวนนักเรียน 94  คน และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนและตัวชี้วัด จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
มาตรฐานและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
 

สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัด ว.1.2 ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
มาตรฐาน ว ๑.๓ เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การ

เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัด ว.1.3 ป.4/1  จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิต 
ออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ 
  ตัวชี้วัด ว.1.3 ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูล
ที่รวบรวมได้ 

2/ตัวชี้วัด ว.1.3 ป.4/3 ….. 
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 ตัวชี้วัด ว.1.3 ป.4/3 จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยใช้การมี
กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 

ตัวชี้วัด ว.1.3 ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์
สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม 

สาระท่ี ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
มาตรฐาน ว ๒.๑ เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสสารกับโครงสร้าง

และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการ
เกิดปฏิกิริยาเคม ี

ตัวชี้วัด ว.2.1 ป.4/1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็งสภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และ
การนำไฟฟ้าของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็งสภาพยืดหยุ่น การนำ
ความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน 

ตัวชี้วัด ว.2.1 ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
อย่างมีเหตุผลจากการทดลอง 

มาตรฐาน ว ๒.๒ เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวิตประจำวัน ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุลักษณะการเคลื่อนที่แบบ
ต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัด ว.2.2 ป.4/1  ระบุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ตัวชี้วัด ว.2.2 ป.4/2  ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดน้ำหนักของวัตถุ 
ตัวชี้วัด ว.2.2 ป.4/2  บรรยายมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐาน

เชิงประจักษ 
มาตรฐาน ว ๒.๓ เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

สสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติของคลื ่น ปรากฏการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกั บเสียง แสง และคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวชี้วัด ว.2.3 ป.4/1  จำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง จากลักษณะการ
มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ 

สาระท่ี ๓ วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ 
มาตรฐาน ว ๓.๑ เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการของเอกภพกาแล็กซี ดาว ฤกษ์ 

และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ 
 ตัวชี้วัด ว.3.1 ป.4/1  อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
 

3/สาระที่ ๔ เทคโนโลยี….. 
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สาระท่ี ๔ เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว ๔.๒ เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม 

 ตัวชี้วัด ว.4.2 ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์ 
จากปัญหาอย่างง่าย 

 ตัวชี้วัด ว.4.2 ป.4/2 ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 ตัวชี้วัด ว.4.2 ป.4/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ตัวชี้วัด ว.4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพ่ือ

แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 
 ตัวชี้วัด ว.4.2 ป.4/5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิ

ของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสังเคราะห์ผลการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยให้กระบวนการ PDCA ของ

ครูผู้สอน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
       ๑. นำผลการสังเคราะห์จากกระบวนการ PDCA มาวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 
       ๒. ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์ นำมาใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
 
  



รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกระบวนการ PDCA 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 

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

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
มาตรฐาน ว ๑.๒ เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ 

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่ทำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด ว.1.2 ป.4/1 บรรยายหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืชดอก โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
ตัวชี้วัด ว.1.3 ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอกโดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 
การดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการพัฒนางาน PDCA   

๑. PLAN   

ตัวบ่งชี้ วิธีการที่วางแผน 

๓.๑ ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบของพืชดอก 

๓.๒ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ครูใช้สื่อ Power point ในการนำเสนอและบงชี้ลักษณะ
ของส่วนประกอบของพืชดอก 

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 

นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของพืชดอก 

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 

นักเรียนบางคนไม่สามารถอธิบายส่วนประกอบของพืช
ดอกได้ 

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 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

       

 


