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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

สภำพปัจจุบัน 
โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ตั้งอยู่ หมู่ที่  2   ต าบลเจ๊ะบิลัง   อ าเภอเมืองสตูล   จังหวัดสตูล  มีเนื้อที่ 2 ไร่ 

2 งาน  ได้ก่อต้ังเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2478   โดยความร่วมมือของชาวบ้านเจ๊ะบิลังร่วมกัน
ก่อสร้างโรงเรียน เริ่มแรกเป็นอาคารเรียน 1 หลัง 2 ห้องเรียน  ต่อมาปี พ.ศ. 2525 ได้รับบริจาคที่ดิน จาก 
นายดอล๊ะ บิลังโหลด เนื้อท่ี 1 ไร่  53 ตารางวา 

ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน  332 คน ข้าราชการครู จ านวน 17 คน พนักงานราชการ  2 คน 
อัตราจ้าง 2 คน 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบัน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1 นายอาหลี  ลิมานัน ปริญญาโท ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 นางวณิชยา  พลพงษา ปริญญาตรี ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 
3 นางสาวสุวัยบ๊ะ  สะโดน ปริญญาตรี ครูประจ าชั้นอนุบาล 1 
4 นางบุปผาชาติ  มะด า ปริญญาตรี ครูประจ าชั้นอนุบาล 2 
5 นางพิชญ์สินี ธีรชาติอนันต์ ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ป.1/1 
6 นางสากีน๊ะห์  แวสู ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ป.1/2 
7 นางสาวสุจิกา ยีมัสซา ปริญญาโท ครูประจ าชั้น ป.2 
8 นางสาวฟาตีม๊ะ นาปาเลน ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ป.3/1 
9 นางสาวปนัดดา ปานรงค์ ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ป.3/2 
10 นายบรรจบ  พยายาม ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ป.4 
11 นางกุลสวัสดิ์ ผลึกเพชร ปริญญาโท ครูประจ าชั้น ป.5 
12 นางสาวศิริวรรณ อินทสโร ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ป.6 
13 นางซีตีฝาตีม๊ะ แปดเนียม ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ม.1 
14 นางสิริญาภรณ์ ปึงสิริชัยกุล ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ม.2 
15 นายสันต์พงศ์ สิทธิภาจิรสกุล ปริญญาตรี ครูประจ าชั้น ม.3 
16 นายอาซีซัน ทองสีสัน ปริญญาโท ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 

17 นายมูสา มุสิกพันธ์ ปริญญาตรี ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 

18 นางสุวัชรี  สายพรม ปริญญาตรี ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 

19 นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการ ปริญญาโท ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 

20 นางสาวพรจิตร์ หลังจิ ปริญญาโท ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 

21 นางพชรมาศ สิริภัทรพล ปริญญาโท ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 

22 นางสาวรอปีอะ  สาฮีบาตู ปริญญาตรี ครสูอนประจ ากลุ่มสาระ 
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ข้อมูลจ านวนนักเรียนในปัจจุบัน 

(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) 
ตารางแสดงจ านวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.1 2 30 24 54 1:27 
อ.2 1 26 15 41 1:41 
รวม 3 56 39 95 - 
ป.1 2 19 23 42 1:21 
ป.2 1 16 15 31 1:31 
ป.3 2 27 19 46 1:23 
ป.4 1 13 17 30 1:30 
ป.5 1 11 15 26 1:26 
ป.6 1 18 18 36 1:36 
รวม 8 104 107 211 - 
ม.1 1 8 2 10 1:10 
ม.2 1 7 2 9 1:9 
ม.3 1 7 - 7 1:7 
รวม 3 22 4 26 - 

รวมทั้งหมด 14 182 150 332 - 
 

ภำรกิจของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีการพัฒนาการทุก
ด้านตามวัยเหมาะสมกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

2. การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
3. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 มุ่งให้นักเรียนสร้างอาชีพ มีรายได้ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

1. ด้านปริมาณ 
1.1 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในระดับปฐมวัย โรงเรียนสามารถเกณฑ์เด็กในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ 

ร้อยละ 100 
1.2 นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อร้อยละ 95 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษา 2542 อัตราการออกกลางคันลดลง 
1.3 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถประกอบอาชีพและสร้างอาชีพให้กับตนเองได้ 

2. ด้านคุณภาพ 
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 พัฒนาขึ้น 
2.2 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน ารูปแบบ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง 
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 2 
แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำ 

 

แนวคิดในกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 แนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา สถานศึกษา : Empowerment 
Approach Empowerment Evaluation ของ David Fetterman (1993) เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่
มุ่งหวังให้องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรสามารถชี้น าตนเอง (Self-Directing) ที่จะช่วยให้โรงเรียนเกิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
 

กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพนักเรียน 
 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือท าแผนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2558-2559  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  โรงเรยีนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

  

รำยวิชำ ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 36.64 41.97 5.33 
คณิตศาสตร์ 30.14 29.48 -0.66 
วิทยาศาสตร์ 30.77 33.03 2.26 
สังคมศึกษา 39.54 40.17 0.63 
ภาษาอังกฤษ 27.29 25.09 -2.20 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบและเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2559  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

  

รำยวิชำ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต
พื้นที่ฯ 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย   41.97 49.84 51.88 52.98 
คณิตศาสตร์   29.48 37.12 38.76 40.47 
วิทยาศาสตร์   33.03 46.26 45.08 46.68 
สังคมศึกษา   40.17 39.81 40.27 41.22 
ภาษาอังกฤษ   25.09 30.35 31.11 34.59 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2558-2559  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

  

รำยวิชำ ปี 2558 ปี 2559 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 30.29 37.00 6.71 
คณิตศาสตร์ 23.31 22.40 -0.91 
วิทยาศาสตร์ 22.29 32.00 9.71 
สังคมศึกษา 28.86 40.00 11.14 
ภาษาอังกฤษ 22.86 20.00 -2.86 
 

ตำรำงแสดงผลกำรทดสอบและเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2559  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

  

รำยวิชำ 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ ำสุด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขต
พื้นที่ฯ 

คะแนนเฉลี่ย
สังกัด สพฐ.

ทั้งหมด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย   37.00 45.44 46.81 46.36 
คณิตศาสตร์   22.40 27.73 29.53 29.31 
วิทยาศาสตร์   32.00 47.14 49.34 49.00 
สังคมศึกษา   40.00 33.93 35.12 34.99 
ภาษาอังกฤษ   20.00 29.58 31.39 31.80 
 

ตำรำงเปรียบเทียบภำพรวมกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) 
ปีกำรศึกษำ 2558-2559  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  โรงเรยีนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 

ควำมสำมำรถ ปีกำรศึกษำ 2558 ปีกำรศึกษำ 2559 ผลต่ำง 
ด้านภาษา 30.88 36.22 5.34 
ด้านค านวณ 22.97 25.51 2.54 
ด้านเหตุผล 29.67 36.22 6.55 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 27.84 32.65 4.81 
 

ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National : NT) 
ปีกำรศึกษำ 2559  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับเขตพื้นที่ฯ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 36.22 46.18 51.00 
ด้านค านวณ 25.51 32.84 36.99 
ด้านเหตุผล 36.22 48.60 53.38 
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 32.65 42.54 47.13 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ ภำษำไทย  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 1 : การอ่าน มฐ. ท.1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  

               แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 
1.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง  
2.  อธิบายความหมายของค า ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร 
3.  อ่านเรื่องสั้นอย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
4.  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
5.  อธิบายการน าความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต 
6.  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย ค าสั่ง ข้อแนะน า และปฏิบัติตาม 
7.  อธิบายความหมายของข้อมูล จากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ 
8.  อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ 
9.  มีมารยาทในการอ่าน 

สำระท่ี 2 : การเขียน มฐ. ท.2.1  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 
               เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และ 
               รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด และครึ่งบรรทัด 
2.  เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม 
3.  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดพัฒนางานเขียน 
4.  เขียนเรียงความ 
5.  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน 
6.  เขียนจดหมายส่วนตัว 
7.  กรอกแบบรายการต่าง ๆ 
8.  เขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ 
9.  มีมารยาทในการเขียน 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 3 : การฟัง การดู 
และการพูด 

มฐ. ท.3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  
               ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ 
               สร้างสรรค ์
1.  พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู 
2.  ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผล จากเรื่องที่ฟังและดู 
3.  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล 
4.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการ
สนทนา 
5.  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ 
6.  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สำระท่ี 4 : หลักการใช้
ภาษาไทย 

มฐ. ท.4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
               ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทย 
               ไว้เป็นสมบัติของชาติ 
1.  วิเคราะห์ชนิดของค าและหน้าที่ของค าในประโยค 
2.  ใช้ค าได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 
3.  รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
4.  ระบุลักษณะของประโยค 
5.  แต่งบทร้อยกรอง 
6.  วิเคราะห์และเปรียบเทียบส านวนที่เป็นค าพังเพย และสุภาษิต 

สำระที่ 5 : วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

มฐ. ท.5.1  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย 
               อย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
1.  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน 
2.  เล่านิทานพ้ืนบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพ้ืนบ้านของท้องถิ่น 
3.  อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริง 
4.  ท่องจ าอาขยานตามที่ก าหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ ภำษำไทย  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 1 : การอ่าน มฐ. ท.1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ  

               แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว – รอ้ยกรองได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน 
2. ระบุความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัย 
3. ระบุใจความส าคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน 
4. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน 
5. วิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น 
6. ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน 
7. วิจารณ์ความสมเหตุสมผลการล าดับความและเป็นไปได้ของเรื่อง 
8. วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องที่อ่าน 
9. ตีความ ประเมินคุณค่า และแนวคิดท่ีได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อ
น าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 
10. มีมารยาทในการอ่าน 

สำระท่ี 2 : การเขียน มฐ. ท.2.1  ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน 
               เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และ 
               รายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. คัดลายมือตัวบรรจง ครึ่งบรรทัด 
2. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องตามระดับภาษา 
3. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติใน
เรื่องต่าง ๆ 
4. เขียนย่อความ 
5. เขียนจดหมายกิจธุระ 
6. เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 
7. เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่างๆ 
8. กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ และทักษะของตนเองที่
เหมาะสมกับงาน 
9.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน 
10. มีมารยาทในการเขียน 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 3 : การฟัง การดู 
และการพูด 

มฐ. ท.3.1  สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมิวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้  
               ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ 
               สร้างสรรค ์
1. แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู 
2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูเพ่ือน าข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
3. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
4. พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
5. พูดโน้มน้าวโดยน าเสนอหลักฐานตามล าดับเนื้อหา อย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ 
6. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 

สำระท่ี 4 : หลักการใช้
ภาษาไทย 

มฐ. ท.4.1  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ 
               ภาษาและพลังของภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
1. จ าแนกและใช้ค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
2. วิเคราะห์โครงสร้างประโยค ซับซ้อน 
3. วิเคราะห์ระดับภาษา 
4. ใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
5. อธิบายความหมายค าศัพท์ทางวิชาการ และวิชาชีพ 
6. แต่งบทร้อยกรอง   
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ คณิตศำสตร ์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 2 : การวัด มฐ. ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด

1. อธิบายเส้นทางหรือบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทาง
จริงจากรูปภาพ แผนที่และแผนผัง 
2. หาพื้นที่ของรูปวงกลม 
3. หาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูปวงกลม 

สำระท่ี 1 : จ านวนและ
การด าเนินการ  

มฐ. ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 
1. บอกค่าประมาณใกล้เคียงจ านวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจ านวนนับและน าไปใช้ได้ 
2. บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 

สำระท่ี 5 : การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

มฐ. ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

1. อธิบายเหตุการณ์โดยใช้ค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า 
- เกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
- อาจจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ได้ 
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 

สำระท่ี 1 : จ านวนและ
การด าเนินการ  

มฐ. ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 

1. บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จ านวนคละ และ
ทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
2. วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ
จ านวนนับ เศษส่วน จ านวนคละ ทศนิยมและร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจ านวนนับได้ 

สำระท่ี 1 : จ านวนและ
การด าเนินการ  

มฐ. ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 

1. เขียนและอ่านทศนิยมไม่กินสามต าแหน่ง 
2. เปรียบเทียบและเรียงล าดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามต าแหน่ง 
3. เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 4 : พีชคณิต  มฐ. ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

(Mathematical Model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจน
แปลความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 

1. เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหาและแก้สมการพร้อมทั้งตรวจค าตอบ 
สำระท่ี 3 : เรขาคณิต มฐ. ค 3.2  ใช้การนึกภาพ(Visuallzation) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ(Spatial 

reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต(Qeometric Model) 
ในการแก้ปัญหา 

1. ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึมและพีระมิดจากรูปคลี่ 
หรือรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีก าหนดให้ 
2. สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 

สำระท่ี 2 : การวัด มฐ. ค 2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 
2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
3. เขียนแผนผังแสดงต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง 

สำระท่ี 4 : พีชคณิต  มฐ. ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

สำระท่ี 3 : เรขาคณิต มฐ. ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
1. บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
2. บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  
3. บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน 

สำระท่ี 5 : การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

มฐ. ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม 
2. เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ คณิตศำสตร ์  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 

มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 4 : พีชคณิต  มฐ. ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

สำระท่ี 3 : เรขาคณิต มฐ. ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
1. อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม 

สำระท่ี 1 : จ านวนและ
การด าเนินการ  

มฐ. ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนใน
ชีวิตจริง 

มฐ. ค 1.4  เข้าใจระบบจ านวนและการน าสมบัติเก่ียวกับจ านวนไปใช้ 
มฐ. ค 1.2  เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์

ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
สำระท่ี 3 : เรขาคณิต มฐ. ค 3.2  ใช้การนึกภาพ(Visuallzation) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ(Spatial 

reasoning) และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต(Qeometric Model) ใน
การแก้ปัญหา 

1. ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา 
สำระท่ี 5 : การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น  

มฐ. ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ก าหนดประเด็นและเขียนข้อความเกีย่วกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ รวมทัง้
ก าหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่หมาะสม  
2. หาค่าเฉลี่เลขคณิต มัธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่และ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3. น าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
4. อ่าน แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอ 

สำระท่ี 4 : พีชคณิต  มฐ. ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Model) อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมายและน าไปใช้แก้ปัญหา 

1. ใช้ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหา พร้อมทั้ง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
2. เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 
3. เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
4. อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอ่ืนๆ 
5. แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และน าไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึง
ความสมเหตุสมผลของค าตอบ 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ วิทยำศำสตร ์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 5 : พลังงาน มฐ. ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้
พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

1. ทดลองและอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
2. ทดลองและอธิบายตัวน าไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า 
3. ทดลองและอธิบายการ่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม และน าความรู้ไฟใช้ประโยชน์ 
4. ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม แบบขนาน และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
5. ทดลองและอธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กรอสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สำระท่ี 1 : สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 

มฐ. ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สำระท่ี 4 : แรงและการ
เคลื่อนที่ 

มฐ. ว 4.2  เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติมี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์ 

สำระท่ี 1 : สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 

มฐ. ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 3 : สารและ
สมบัติของสาร 

มฐ. ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

1. ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสถานะ 
2. วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป 
3. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

สำระท่ี 4 : แรงและการ
เคลื่อนที่ 

มฐ. ว 4.1  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง
นิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

สำระท่ี 2 : ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 

มฐ. ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลกน าความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
2. วิเคราะห์ผลของการเพ่ิมข้ึนของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
3. อภิปรายผลต่อสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ทั้งโดยธรรมชาติและ
โดยมนุษย์ 
4. อภิปรายแนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

สำระท่ี 6 : กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

มฐ. ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

1. อธิบาย จ าแนกประเภทของหิน โดยใช้ลักษณะของหิน สมบัติของหินเป็น
เกณฑ์และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์
2. ส ารวจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของหิน 
3. สืบค้นและอธิบายธรณีพิบัติที่มีผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 2 : ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อม 

มฐ. ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ
สิ่งมีชีวิต   ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. ส ารวจและอภิปรายความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใย
อาหาร 
3. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

สำระท่ี 7 : ดาราศาสตร์
และอวกาศ 

มฐ. ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. สร้างแบบจ าลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา 
จันทรุปราคา และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ วิทยำศำสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 3 : สารและ
สมบัติของสาร 

มฐ. ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร   ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สำระท่ี 7 : ดาราศาสตร์
และอวกาศ 

มฐ. ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพการ
ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มี
กระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  การสื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาว
เคราะห์อ่ืนๆ และผลที่เกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก 
2. สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภาพ กาแล็กซี่ และระบบสุริยะ 
3. ระบุต าแหน่งของกลุ่มดาว และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สำระท่ี 6 : กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

มฐ. ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ 

สำระท่ี 1 : สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 

มฐ. ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

1. สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนใน
นิวเคลียส 
2. อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ และกระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม 
3. อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
 4. ส ารวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ท าให้สิ่งมีชีวิต

ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล 
5. อธิบายผลของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่งแวดล้อม 
6. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

สำระท่ี 1 : สิ่งมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต 

มฐ. ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไป
ใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต 

สำระท่ี 5 : พลังงาน มฐ. ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้
พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความรู้  
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

1. อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
2. ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความ
ต้านทาน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
3. ค านวณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
4. สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และ
ประหยัด 
5. อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบื้องต้อนที่มีทรานซิสเตอร์ 

สำระท่ี 4 : แรงและการ
เคลื่อนที่ 

มฐ. ว 4.1  เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง
นิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม    

1. อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่ท าต่อวัตถุ 
2. ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหว่างวัตถุ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
3. ทดลองและอธิบายแรงพยุงของเหลวที่กระท าต่อวัตถุ 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ มฐ. ส.4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้าน

ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 
ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

1. อธิบายสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศเพ่ือนบ้านในปัจจุบัน 
2. บอกความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนโดยสังเขป 

สำระท่ี 2 : หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

มฐ. ส.2.2  เข้าใจระบบการเมืองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็น
ประมุข 

1. เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล 
2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ 
3. อภิปรายบทบาท ความส าคัญในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์ มฐ. ส.5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมในประเทศ 
2. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน 
และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
3. จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน 

สำระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร์ มฐ. ส.3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
2. ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 2 : หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

มฐ. ส.2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดี
งามและธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของครอบครัวและชุมชน 
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธ ารงรักษาวัฒนธรรม 
อันดีงาม 
3. แสดงออกถึงมารยาทไทยได้เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
4. อธิบายคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนในสังคมไทย 
5. ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน เลือกรับและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  

สำระท่ี 1 : ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

มฐ. ส.1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ในศาสนสถานและปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม 
2. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่ก าหนด 
3. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรมและกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
4. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกขนของศาสนาที่ตนนับถือ 

สำระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร์ มฐ. ส.3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่าง
มีดุลยภาพ 

1. อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ 
2. อธิบายบทบาทของผู้บริโภคท่ีรู้เท่าทัน 
3. บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

สำระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ มฐ. ส.4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 

1. อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยสังเขป 
2. อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองของ
ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
3. ยกตัวอย่าง ผลงานของบุคคลส าคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์ 
4. อธิบายภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่
การอนุรักษ์ 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์ มฐ. ส.5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่ง

มีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะส าคัญทาง
กายภาพและสังคมของประเทศ  
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ของประเทศ 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ มฐ. ส.4.1  เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

1. วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตาม
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ 
 

สำระท่ี 1 : ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

มฐ. ส.1.1  รู้และเข้าใจประวัติความส าคัญ ศาสนา หลักธรรมของพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอ่ืน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตามหลักธรรม เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

สำระท่ี 1 : ศาสนา 
ศีลธรรม จริยธรรม 

มฐ. ส.1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธ ารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 

1. วิเคราะห์หน้าที่และบทบาทของสาวกและปฏิบัติตนต่อสาวกตามที่ก าหนดได้
อย่างถูกต้อง 
2. ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่าง ๆ ตามหลักศาสนาตามท่ีก าหนด 
3. ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนที่ดี 
4. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมได้ถูกต้อง 
5. อธิบายประวัติ วันส าคัญทางศาสนาตามที่ก าหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 
6. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ 
7. น าเสนอแนวทางในการธ ารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 2 : หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรมและการด าเนิน
ชีวิตในสังคม 

มฐ. ส.2.2  เข้าใจระบบการเมืองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธาและธ ารงรักษา
ไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็น
ประมุข 

1. อธิบายระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน 
2. วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอ่ืนๆที่มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
3. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
การมีส่วนร่วม และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
4. วิเคราะห์ประเด็น ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยและเสนอแนวทางแก้ไข 

สำระท่ี 3 : เศรษฐศาสตร์ มฐ. ส.3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 

1. อธิบายบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
2. แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีต่อ
บุคคล กลุ่มคนและประเทศชาติ 
3. อภิปรายบทบาทความส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
4. อภิปรายผลกระทบที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด 
5. วิเคราะห์ผลเสียจากการว่างงาน และแนวทางแก้ปัญหา 
6. วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่างประเทศ 

สำระท่ี 5 : ภูมิศาสตร์ มฐ. ส.5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1. วิเคราะห์การก่อเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
2. ระบุแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 
3. ส ารวจ อภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ 
4. วิเคราะห์เหตุและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 
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มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 4 : ประวัติศาสตร์ มฐ. ส.4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 

ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย 
1. วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ  
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความม่ันคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัย
รัตนโกสินทร์ 
3. วิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการ
พัฒนาชาติไทย 
4. วิเคราะห์บทบาทของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ ภำษำอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 1 : ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร    
 

มฐ. ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน 
3. เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ  สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน 
4. บอกใจความส าคัญ และตอบค าถามจากการฟัง และอ่านบทสนทนา นิทาน
ง่าย ๆ และเรื่องเล่า 

สำระท่ี 2 : ภาษาและ
วัฒนธรรม   
 
 
 

มฐ. ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 

1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/งานฉลอง/ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของ
ภาษา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

สำระท่ี 3 : ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อ่ืน  

มฐ. ต 3.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์
ของตน 

1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการ
เรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด / การเขียน 

สำระท่ี 4 : ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

มฐ. ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 
และสังคม 

1. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
สำระท่ี 1 : ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

มฐ. ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และความคดิเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล  
2. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง  ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า 
 



25 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
 3. พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้

ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ 
4.  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่อง
ใกล้ตัว 
5.  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง 
ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ 

สำระท่ี 2  : ภาษาและ
วัฒนธรรม   
 

มฐ. ต 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การ
ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
2. เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและ
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 

สำระท่ี 1  :  ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 
 
 

มฐ. ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 
1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
2. เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟัง หรืออ่าน 
3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
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วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET  ปีกำรศึกษำ 2559 

วิชำ ภำษำอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 

 
มำตรฐำนและตัวชี้วัด ที่โรงเรียนควรพัฒนำโดยเร่งด่วน ตำมล ำดับดังนี้ 
 

มำตรฐำน ตัวช้ีวัด 
สำระท่ี 2 : ภาษาและ
วัฒนธรรม   

มฐ. ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม กับกาลเทศะ 

1. พูดและท าท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
2. บอกชื่อและค าศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลส าคัญของเจ้าของภาษา 
3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย 

สำระท่ี 1 : ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร   
 

มฐ. ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. พูดโต้ตอบด้วยค าสั้นๆง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง 
2. ใช้ค าสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง 
3. บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง 
4. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง 

สำระท่ี 1  :  ภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร 

มฐ. ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่างๆ โดยการพูดและการเขียน 

1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 

สำระท่ี 1 : ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร    
 

มฐ. ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคดิเห็นอย่างมีเหตุผล 

1. ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง 
2. ระบุตัวอักษรและเสียง อ่านออกเสียงและสะกดค าง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการ
อ่าน 
3. เลือกภาพตรงตามความหมายของค าและกลุ่มค าท่ีฟัง 
4. ตอบค าถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว 
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ส่วนที่ 3 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 จากการวัดและประเมินผล เพ่ือประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี
การศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ผลการสอบยังไม่บรรลุตามคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และต่ ากว่าเกณฑ์
คุณภาพที่น่าจะเป็น ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับระบบการเรียนการสอนของ
คุณครูโดยจัดให้คุณครูสอนตรงตามวิชาเอกให้มากที่สุด และจัดให้สอนตรงตามความถนัด ฉะนั้น แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาฉบับนี้ บางกลุ่มสาระมีคุณครูผู้สอนคนเดียวกันในหลายชั้น 
 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง ปีกำรศึกษำ 2560 

 

ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
ผลกำรทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
ด้ำนภำษำ 
     ตัวชี้วัดที่ 5 
     ตัวชี้วัดที่ 6 
     ตัวชี้วัดที่ 1 
     ตัวชี้วัดที่ 4 
     ตัวชี้วัดที่ 3 

 
 

1. ฝึกเขียนตามค าบอกวันละ 10 ค า ทุกวัน และน าค าที่
เขียนตามค าบอกในแต่ละวันมาแต่งประโยควันละ 5 
ประโยค 
2. ฝึกให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพเดือนละครั้ง 
3. ก่อนสอบ 2 เดือน ฝึกท าข้อสอบย้อนหลัง 

 
ด้ำนค ำนวณ 
     ตัวชี้วัดที่ 4 
     ตัวชี้วัดที่ 2 
     ตัวชี้วัดที่ 1 
     ตัวชี้วัดที่ 5 
     ตัวชี้วัดที่ 3 

1. จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณทุกวัน 
2. จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็วทุกวัน 
3. จัดท าแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา 
4. จัดหาสื่อการสอนและหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
5. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
6. จัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

ด้ำนเหตุผล 
     ตัวชี้วัดที่ 4 
     ตัวชี้วัดที่ 3 
     ตัวชี้วัดที่ 2 
 

1. จัดท าสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้ และสามารถ
เห็นเห็นภาพอย่างชัดเจน เพ่ือให้เป็นความรู้ที่คงทน 
2. ปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลายเหมาะสม
กับเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ เช่น การทดลองที่ให้นักเรียนได้
สัมผัสของจริง หากเป็นของไกลตัวก็จัดหาวิธีการสอน 
โดยน าสื่อการสอนจ าลองมาใช้ 
3. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและภายนอก
สถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
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ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

 4. ให้นักเรียนทดลองท าโครงการวิทยาศาสตร์อย่างน้อย
ปีละ 1 โครงการ5. สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการให้
รางวัลส าหรับนักเรียนที่มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
6. ก่อนสอบ 2 เดือนให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบย้อนหลัง 
7. ส่งครูเข้าอบรมเพ่ิมเติมหรือให้ครูไปศึกษาดูงาน 
โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่น เพ่ือน าวิธีการและ
กระบวนการมาปรับใช้ 
 
 

ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
     มาตรฐาน ท 3.1 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
     มาตรฐาน ท 4.1 
สาระที่ 1 การอ่าน 
     มาตรฐาน ท 1.1 
สาระที่ 2 การเขียน 
     มาตรฐาน ท 2.1 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
     มาตรฐาน ท 5.1 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 1 การอ่าน 
     มาตรฐาน ท 1.1 
สาระที่ 2 การเขียน 
     มาตรฐาน ท 2.1 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
     มาตรฐาน ท 3.1 
สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
     มาตรฐาน ท 4.1 

1. สอนซ่อมเสริมรายบุคคล และรายกลุ่มทั้งในเวลา
เรียนและนอกเวลาเรียน 
2. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
“อ่าน-เขียนเรียนภาษาไทย” เน้นการเขียน 
3. จัดท าสื่อช่วยสอน “แผนภูมิเรียนหลักภาษาไทยจาก
พยัญชนะวรรค” 
4. ด าเนินกิจกรรม “สนุกกับค า” 
5. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย 
6. ฝึกท าข้อสอบย้อนหลัง 
7. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการห้องสมุด 3D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



29 
 
ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 2 การวัด 
     มาตรฐาน ค 2.1 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
     มาตรฐาน ค 1.3 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
     มาตรฐาน ค 5.2 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
     มาตรฐาน ค 1.2 
     มาตรฐาน ค 1.1 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
     มาตรฐาน ค 4.2 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
     มาตรฐาน ค 3.2 
สาระที่ 2 การวัด 
     มาตรฐาน ค 2.2 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
     มาตรฐาน ค 4.1 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
     มาตรฐาน ค 3.1 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
     มาตรฐาน ค 5.1 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
     มาตรฐาน ค 4.1 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
     มาตรฐาน ค 3.1 
สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ 
     มาตรฐาน ค 1.1 
สาระที่ 3 เรขาคณิต 
     มาตรฐาน ค 3.2 

1. จัดกิจกรรมท่องสูตรคูณทุกวัน 
2. จัดท าแบบฝึกคิดเลขเร็ว 
3. จัดท าแบบฝึกการแก้โจทย์ปัญหา 
4. จัดตั้งชุมชนคณิตศาสตร์ 
5. ให้นักเรียนฝึกท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
6. จัดท าสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
7. พัฒนาแผนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
8. จัดหาสื่อและหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
9. จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะและโครงงานคณิตศาสตร์ 
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ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
     มาตรฐาน ค 5.1 
สาระที่ 4 พีชคณิต 
     มาตรฐาน ค 4.1 

 

 
ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 5 พลังงาน 
     มาตรฐาน ว 5.1 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
     มาตรฐาน ว 1.2 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
     มาตรฐาน ว 4.2 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
     มาตรฐาน ว 1.1 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
     มาตรฐาน ว 3.2 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
     มาตรฐาน ว 4.1 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐาน ว 2.2 
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     มาตรฐาน ว 6.1 
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
     มาตรฐาน ว 2.1 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
     มาตรฐาน ว 7.1 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
     มาตรฐาน ว 3.1 
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
     มาตรฐาน ว 7.1 

1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้และสามารถ
เห็นภาพอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นความรู้ที่คงทน 
2. ปรับรูปแบบการสอนให้มีความหลากหลาย เหมาะสม
กับเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ เช่น การทดลองที่นักเรียนได้
สัมผัสของจริง หากเป็นของไกลตัวก็จัดหาวิธีการสอน 
โดยน าสื่อการสอนจ าลองมาใช้ 
3. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นและภายนอก
สถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
4. ให้นักเรียนฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 โครงงาน 
5. ในเนื้อหาที่มีการทดลอง ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง โดยน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ 
6. ท าบัญชีค าศัพท์เฉพาะส าหรับวิทยาศาสตร์ที่มักออก
ข้อสอบบ่อยๆ โดยมีทั้งความหมายและตัวอย่างเรื่องที่ใช้ 
7. จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
8. สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการให้รางวัลส าหรับ
นักเรียนที่มีผลการพัฒนาขึ้น 
9. ก่อนสอบ 2 เดือนให้นักเรียนฝึกท าข้อสอบย้อนหลัง 
10. ส่งครูเข้าอบรมเพ่ิมเติมหรือไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่
มีผลสัมฤทธิ์ดีเด่น เพ่ือน าวิธีการและกระบวนการมา
ปรับใช้ 
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ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
     มาตรฐาน ว 6.1 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
     มาตรฐาน ว 1.2 
     มาตรฐาน ว 1.1 
สาระที่ 5 พลังงาน 
     มาตรฐาน ว 5.1 
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที ่
     มาตรฐาน ว 4.1 

 

 
 

ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 4.2 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
     มาตรฐาน ส 2.2 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 5.2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 3.2 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
     มาตรฐาน ส 2.1 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     มาตรฐาน ส 1.2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 3.2 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 4.3 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 5.1 

1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ 
2. ปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิธีสอนที่
หลากหลายรูปแบบ 
3. คุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน 
4. คุณครูน าสื่อการสอนเพ่ือสร้างความสนใจของผู้เรียน 
5. ส่งครูเข้าอบรมเพ่ิมเติมเทคนิควิธีการสอน วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สาระสังคมศึกษาฯ 
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
7. จัดกิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการคิด 
8. ฝึกท าข้อสอบย้อนหลังหลาย ๆ ปี 
9. สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการให้รางวัลนักเรียนที่มี
ผลการเรียนพัฒนาขึ้น 
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ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 4.1 
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
     มาตรฐาน ส 1.1 
     มาตรฐาน ส 1.2 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง 
     มาตรฐาน ส 2.2 
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 3.2 
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 5.2 
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
     มาตรฐาน ส 4.3 

 

 
 

ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     มาตรฐาน ต 1.1 
     มาตรฐาน ต 1.2  
     มาตรฐาน ต 1.3 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
     มาตรฐาน ต 2.1 
     มาตรฐาน ต 2.2  
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น 
     มาตรฐาน ต 3.1 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
    มาตรฐาน ต 4.1 

1. กิจกรรม English Day 
2. จัดท าป้ายค าศัพท์ที่ควรรู้ติดตามบริเวณต่าง ๆ ใน
โรงเรียน  
3. ฝึกท่องจ าค าศัพท์และความหมายที่คล้องจองกันวัน
ละ 5 ค า (English is fun) 
4. กิจกรรมเสียงตามายสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
5. ท าแบบฝึกหัดและข้อสอบบ่อยๆ 
6. ฝึกเขยีนค าศัพท์ทุกวัน 
7. จัดหาสื่อและเกมที่หลากหลาย 
8. สร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยการชมเชยและการมอบ
รางวัลให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการท่ีดีขึ้น 
9. กิจกรรม English Camp 
10. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
11. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
12. จัดหาสื่อจากอินเตอร์เน็ตเพ่ิมเติม 
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ประเด็นปัญหำจำกกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบ แนวทำงแก้ปัญหำ 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ที่โรงเรียนควรพัฒนาโดยเร่งด่วนตามล าดับ ดังนี้ 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
     มาตรฐาน ต 2.1 
สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
     มาตรฐาน ต 1.1 
     มาตรฐาน ต 1.2  
     มาตรฐาน ต 1.3 

13. แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
14. จัดหาสื่อ CAI 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
 

โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
   1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
NT, O-NET 
   1.2 จัดท าข้อสอบติวเข้มก่อนสอบ 
NT, O-NET 
   1.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริมกลุ่ม
สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และ
ภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น
เรียน ในปีการศึกษา 2560 ให้
สูงขึ้น 5% 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาในสาระวิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาฯ
ของโรงเรียนให้สูงขึ้นทุกชั้นเรียน 
5% 

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 1. การสอนซ่อมเสริมในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ
สังคมศึกษาฯ ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้นในทุกชั้นเรียน 
2. กิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกชั้น
เรียน 
3. กิจกรรมการติวเข้มก่อนสอบ 
NT O-NET และข้อสอบกลาง  

มิ.ย.60 – มี.ค.61 5,000 

2. โครงการเปิดโลกการศึกษาโรงเรียน
บ้านเจ๊ะบิลัง 
3. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน
ทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองสู่ชุมชน 
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง 

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 1. การจัดนิทรรศการและการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
นักเรียน 
2. การส่งนักเรียนร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับ
เครือข่ายและสพป.สตูล และ
หน่วยงานอื่น ๆ 

มี.ค.61 4,000 
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โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรม ระยะเวลำ งบประมำณ 
4. โครงการห้องสมุด3ดี 1. นักเรียนเกิดทักษะการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 1. กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน 
2. กิจกรรมประกวดงานทาง
วิชาการ 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ป้ายนิเทศ 

มิ.ย.60 – มี.ค.61 6,000 

5. โครงการรักษ์ภาษาไทย 1. นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2. นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 
3. พัฒนาคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 1. อ่านคล่อง เขียนคล่องวันละค า 
2. แต่งประโยคเพ่ือการสื่อสาร 
3. กิจกรรมรักการอ่านวันละนิด 

มิ.ย.60 – มี.ค.61 3,000 

6. โครงการอ่านเขียนเรียนภาษาไทย 1. พัฒนานักเรียนอ่านไม่ได้ อ่าน
ไม่คล่อง 
2. พัฒนานักเรียนเขียนไม่ได้ 
เขียนไม่คล่อง 

นักเรียนชั้น ป.1-6 1. จัดท าเอกสารตามความสามารถ
รายบุคคล 
2. สอนซ่อมเสริมการอ่านการเขียน
ในเวลาเรียนหรือชั่วโมงสุดท้าย 
3. อ่านหนังสือเพ่ิมเติม 
4. อ่าน-เขียนตามค าบอก ประโยค 
เขียนเรื่องราว 

มิ.ย.60 – มี.ค.61 6,000 

7. โครงการเสริมสร้างทักษะด้านภาษา 
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
8. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ 
2. นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น ป.1-ม.3 1. กิจกรรม English Day 
2. กิจกรรม English Camp 
3. กิจกรรม English is Fun 
4. กิจกรรมเสียงตามสาย 

มิ.ย.60 – มี.ค.61 6,000 
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 เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ในปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งเป้าหมายไว้ดังนี้    
 

ผลทดสอบ  NT  ประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ความสามารถ 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+5) 
ความสามารถด้านภาษา 36.22 38.03 
ความสามารถด้านค านวณ 25.51 26.79 
ความสามารถด้านเหตุผล 36.22 38.03 

รวมเฉลี่ย 32.65 34.28 
 

ผลทดสอบ  O-NET ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+5) 
ภาษาไทย 41.97 44.07 
คณิตศาสตร์ 29.48 30.95 
วิทยาศาสตร์ 33.03 34.68 
สังคมศึกษา 40.17 42.18 
ภาษาอังกฤษ 25.09 26.34 

รวมเฉลี่ย 33.95 35.64 
 

ผลทดสอบ  O-NET มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

กลุ่มสาระรายวิชา 
เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย 

2559 2560 (+5) 
ภาษาไทย 37.00 38.85 
คณิตศาสตร์ 22.40 23.52 
วิทยาศาสตร์ 32.00 33.60 
สังคมศึกษา 40.00 42.00 
ภาษาอังกฤษ 20.00 21.00 

รวมเฉลี่ย 30.28 31.79 
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้ำนเจ๊ะบิลัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ค ำน ำ  
 

 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ที่จัดท าขึ้นเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยการศึกษาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
และปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา  และตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
  เพ่ือให้การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา 2560 ขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขอบคุณคณะครู  บุคลากร  ทุกคน 
ที่ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนส าเร็จ 
 

 
           โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง 
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สำรบัญ 
  หน้ำ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 1 
 สภาพปัจจุบัน 1 
 ผลการด าเนินงาน 3 

ส่วนที่ 2 แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำ 4 
 แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   4 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน 4 
 วิชาภาษาไทย 6 
 วิชาคณิตศาสตร์ 10 
 วิชาวิทยาศาสตร์  13 
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 
 วิชาภาษาอังกฤษ 24 

ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 27 
 เป้าหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 36 
   

 


