
ประเด็นนิเทศแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 ปีการศึกษา 2559 
********************************************* 

กิจกรรมนิเทศ 
 จัดท าสารสนเทศข้อมูลผล O-NET ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2558   
แนวทางแก้ปัญหา 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
- การติวของโรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่งต่อคะแนน           
O-NET ของนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ซ่ึงการติวจากวิทยากร
บางหน่วยงานประสบความส าเร็จ ในขณะที่บาง
หน่วยงานไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องจากโรงเรียนยัง
ไม่ค านึงถึงการรับรู้ของเด็กกลุ่มปานกลางและกลุ่ม
อ่อน 

- บางโรงเรียนที่ใช้วิทยากรแล้วไม่ได้ผล อาจปรับ
ให้ครูที่โรงเรียนคิดค้นพัฒนาวิธีการติวให้กับ
นักเรียน 
- ใช้สื่อ VCD/CD ของติวเตอร์ที่มีชื่อเสียง 
- ใช้สื่อ DLTV/DLIT  
- ปรับช่วงตารางเวลาการติวให้เหมาะสม 

- ความตระหนักต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้น
เรียนตามปกติ ม.1-2 และ ม.4-5 ให้เกิดการเรียนรู้ที่
ยั่งยืน  

- ครูแนะแนวควรมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการวางแผน/
ให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้พบความถนัด 
ความสนใจ และทราบปัญหานักเรียนทุกกลุ่มทั้ง 
เก่ง/ปานกลาง/อ่อน เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป 
- ควรสร้างความตระหนักต่อกิจกรรมการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนตามปกติชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 ให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ยั่งยืน  
- จัดตารางสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มอ่อน 
- การวัดและประเมินผล 0,ร.,มส. ควรปฏิบัติตาม
ระเบียบการวัดและประเมินผล  

- ภาระงานครูมีมาก เช่น งานพิเศษ, กิจกรรมอื่นที่เป็น
งานสายสนับสนุนการสอน เป็นต้น ท าให้ครูไม่มีเวลา
เตรียมแผนการสอน ท าให้ยังใช้รูปแบบการสอนเดิม
โดยร้อยละ 80 ถือหนังสือเข้าห้องสอนแล้วสอน
ตามนั้น (Passive Learning)   

- โรงเรียนควรวางแผนบริหารจัดเวลาการท างาน
ของครูให้ชัดเจนระหว่างงานสอนกับงานสาย
สนับสนุนการสอน เพ่ือให้ครูได้มีเวลาเตรียมตัวจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานเพิ่มข้ึน 
- หากมีงบประมาณเพียงพอโรงเรียนควรจัด
บุคลากรให้ตรงกับสายงานเกิดความชัดเจน 

- โรงเรียนควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งผลต่อนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนด้วย เช่น 
ต าแหน่งของจอ T.V./ Projector, ความสะอาดของ
ห้องน้ า/ห้องส้วมของครูและนักเรียน   

- ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
ต าแหน่งของจอ T.V., Projector, ความสะอาดของ
ห้องน้ า ห้องส้วมของครูและนักเรียน 

- ความชัดเจนของการจัดสอบ O-NET  - ศึกษาคู่มือขั้นตอนการจัดสนามสอบ O-NET 
- การประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ   



ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 
- จิตวิญญาณความเป็นครูต่อการเข้าถึงตัวนักเรียน
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากครูเคยชินกับรูปแบบการ
สอนแบบเดิมๆ ผู้บริหารบางท่านไม่ใส่ใจต่อขวัญ
ก าลังใจในการท างานของครู 
 

- โรงเรียนควรหาวิธีการ/กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 
- ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม/อบรมให้ครู
ตระหนักต่อจิตวิญญาณความเป็นครูและให้ครูมี
ความรู้ความช านาญในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตระหนักต่อ
การรับรู้และความต้องการของนักเรียน 

- คุณภาพของเด็ก (Input) แต่ละโรงเรียนแตกต่าง
กัน 
- ความตระหนักต่อกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (Process) แต่ละโรงเรียนแตกต่าง
กัน 
- กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการสอบเพ่ือให้
ผ่านแต่ไม่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

- หากลวิธีให้ครูเข้าถึงเด็กและใส่ใจต่อการเรียนรู้
ของเด็ก เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียน 
- โรงเรียนควรปรับวิธีการสอน/หลักสูตร/การวัด
และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ครูสอนให้ตรงตัวชี้วัด/ครูคิดนวัตกรรมหรือวิธีการ
สอนให้เด็กมีความสุขในการเรียน (Active 
Learning) 

- ระบบ/กลไกการนิเทศภายในโรงเรียน - โรงเรียนควรสร้างความเข้มแข็งและชัดเจนของ
ระบบ/กลไกการนิเทศภายในโรงเรียนให้เกิดความ
ยั่งยืนและต่อเนื่อง 

- ระบบงานแนะแนว  - ควรคัดกรองเด็กตามความถนัด/ความสามารถ 
- นโยบายเบญจพัฒน์ - โรงเรียนควรศึกษาท าความเข้าใจและหาแนวทาง

น านโยบายเบญจพัฒน์ลงสู่การปฏิบัติภายใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ความรู้หรือข้อคิดท่ีได้ 
 

 
  
แปลผล: คะแนน O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึนทุกวิชา ยกเว้น ภาษาไทย ลดลง 
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แปลผล: คะแนน O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2558 เพ่ิมข้ึน 3 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย, อังกฤษ, คณิตศาสตร ์
ลดลง 2 วิชา ได้แก่ สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 

ผู้รายงาน 
20/12/2559 
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