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ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 คุณภาพการศึกษาไทย  ตกอยูใ่นสภาพที่ตอ้งไดรั้บการดูแลและเยยีวยาเป็นพิเศษเหมือน
ผูป่้วยในหอ้งไอซีย ู  องคก์รเพือ่ความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ  (OECD)  ไดร้ายงานวา่
นกัเรียนไทยมีความสามารถในการอ่านลดลงอยูใ่นอนัดบัที่  41-42  จาก  57  ประเทศ  และส่งผลให้
การเรียนวิชาอ่ืนๆ   มีปัญหาไปดว้ย,  ความรู้คณิตศาสตร์  และวทิยาศาสตร์ก็อยูใ่นเกณฑต์ ่า  โดยอยู่
ในอนัดบัที่  43-46  และ  44-47  จาก  57  ประเทศตามล าดบั  ขอ้มูลดงักล่าวท าใหท้ราบวา่การบริหาร
และการจดัการศึกษาของไทย  ยงัไม่มีคุณภาพและยงัไม่ไดม้าตรฐาน 

ความส าคญัของการบริหารงานวชิาการงานวชิาการเป็นหวัใจของโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษา  ส่วนงานดา้นอ่ืนๆ  เป็นองคป์ระกอบที่จะท าใหส้ถาบนัด าเนินไปดว้ยความราบร่ืน
เท่านั้น  ผูบ้ริหารการศึกษาทุกคนควรจะรับผดิชอบเป็นผูน้ าของครูในดา้นวชิาการเป็นอนัดบัแรก  
เพราะหนา้ที่ของโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาทุกแห่ง  คือ  การใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในดา้น
วชิาการ  โดยการท างานร่วมกบัครู  กระตุน้เตือนครูใหค้  าแนะน าครู  และประสานงานใหค้รูทุก
คนท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพในการสอน  งานวชิาการเป็นงานหลกัของการบริหาร
สถานศึกษา  ไม่วา่สถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพจิารณา
ไดจ้ากผลงานดา้นวชิาการ  เน่ืองจากงานวชิาการเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  การจดัโปรแกรมการศึกษา  
และการจดัการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งทางตรงหรือทางออ้ม  
ก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของ  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551  โดย
สถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้รับการ  ทดสอบระดบัชาติเพือ่ใหก้ระทรวงศึกษาธิการสามารถ
ใชผ้ลการประเมินในการก าหนดนโยบายและวางแผน  การศึกษาของประเทศ  สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  (องคก์ารมหาชน)  มีภาระหนา้ที่ในการจดัสอบวดัผล  ระดบัชาติให้แก่นกัเรียน
ทุกคน  เพือ่โรงเรียนจะไดน้ าผลประเมินที่ไดไ้ปปรับปรุงการเรียนการสอน  และเพือ่น าผลการ
ทดสอบไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการจบการศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอ านาจหนา้ที่  ตามมาตรา  37  ของพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหาร   ราชการกระทรวงศึกษา  พ.ศ.  2546  มีบทบาทหนา้ที่ในการประสาน  ส่งเสริม  
สนบัสนุน  การจดัการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  รวมทั้งบุคคล  
องคก์รชุมชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จดัแนวทางที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา  อีกทั้งด าเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนการวจิยัและ
พฒันาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

จากความส าคญั ความตอ้งการจ าเป็นดงักล่าว  ผลการประเมินมาตรฐานส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษา  ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2  ระดบัคุณภาพ ของการ
ประเมินตวับ่งช้ี ตามมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหาร และการจดัการศึกษาส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ตวัช้ีวดัที่  3  ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษา 
มีคุณภาพตามหลกัสูตร  และตวัช้ีวดัที่  7  ประชากรวยัเรียนไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเท่าเทียมกนัและส่งเสริมการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น  มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัปรับปรุง  
(รายงานผลการจดัการองคก์รสู่ความเป็นเลิศโดยใชรู้ปแบบการศึกษาที่ดีระยอง: RAYONG  2  
Model,  2561:  31-33)  และผลการทดสอบระดบัชาติของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2556  - 2559  มีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความรู้ความสามารถไม่เป็นไปเป้าหมาย
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เน่ืองจากการทดสอบระดบัชาติเป็น
การวดัและประเมินผลเพือ่ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลส าคญัที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนการสอนที่มีทิศทางไม่เอ้ือและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ดว้ยเหตุดงักล่าวส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จึงมี
แนวคิดพฒันาแนวทางการบริหารวชิาการระดบัโรงเรียนและระดบัเขตพื้นที่การศึกษาที่เอ้ือต่อการ
พฒันาความรู้ความสามารถของนกัเรียน  โดยใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบ
ระดบัชาติเป็นฐาน   
   
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพือ่น าเสนอแนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติ 
 2.  เพือ่ศึกษาผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อ 
การบริหารงานวชิาการ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 
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กรอบแนวคดิในกำรด ำเนินกำร 
 กรอบแนวคิดในการด าเนินการคร้ังน้ี  เป็นการรายงานผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพ
จากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง  เขต  2    
   

           
 
ขอบเขตของกำรประเมิน 

 1.  เน้ือหา  ไดแ้ก่  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา  และ  การบริหารงานวิชาการ 
 2.  กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่   
  2.1  ผูบ้ริหารโรงเรียน  จ  านวน  87  คน 
  2.2  ครูผูส้อน  จ  านวน  329  คน 
   1)  ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จ านวน  87  คน 
   2)  ครูผูส้อนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวน  174  คน 
   3)  ครูผูส้อนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  จ านวน  68  คน   

1. ศึกษานิเทศก ์ จ  านวน  7  คน 
 3.  ระยะเวลา  ปีการศึกษา  2559-2560   
  3.1  ระยะเวลาในการสร้างและพฒันาแนวทาง  ด าเนินการในปีการศึกษา  2559 

3.2  ระยะเวลาในการใชแ้นวทาง  ด าเนินการในปีการศึกษา  2560 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ประโยชน์ต่อนกัเรียน 
  ผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

แนวทำงมิตแิห่งคุณภำพ 
 

1.  คน้หาพ้ืนท่ีคุณภาพ 
2.  เปล่ียนความคิด 
3.  คน้หาจุดพฒันา 
4.  ร่วมพฒันาดว้ยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

กำรบริหำรงำนวชิำกำร 
 

1.  ความสามารถในการบริหารจดัการ 
2.  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
3.  ความรู้ความสามารถของนกัเรียน 
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   1.1 นกัเรียนมีความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ซ่ึงเป็นหลกัสูตรที่เนน้มาตรฐานการเรียนรู้ และเป็นมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการประเทศและความเป็นสากล เช่น อ่านออกเขียนได ้มี
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ของวชิาต่างๆ เป็นตน้ 
   1.2 นกัเรียนมีทกัษะและคุณลกัษณะต่างๆ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและชุม นโยบาย
ในการพฒันาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก และการพฒันาคนตามแผนยทุธศาสตร์ชาติและ
แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัระยอง 
   1.3 นกัเรียนมีโอกาสในการเรียนต่อและพฒันาต่อยอดในดา้นต่างๆ ได ้เน่ืองจากมี
ผลการทดสอบระดบัชาติอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ สามารถน าไปเป็นฐานในการเขา้เรียนต่อได ้เป็นที่
ตอ้งการของสถานศึกษาในระดบัสูงขึ้น 
   1.4 นกัเรียนมีโอกาสในการพฒันาคุณภาพชีวติที่ดี เน่ืองจากไดรั้บการพฒันาทกัษะ
ชีวติ ทกัษะการท างาน ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและความตอ้งการทางวชิาชีพของสงัคมและพื้นที่ ท  า
ใหน้กัเรียนมีอาชีพ มีงานท า และมีรายได ้ 
   1.5 นกัเรียนไดรั้บการยอมรับและมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัในวงกวา้ง เน่ืองจากมีความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะต่างๆ อยูใ่นระดบัที่สามารถแข่งขนักบัผูอ่ื้นไดแ้ละระดบัที่
สงัคมยอมรับได ้จึงท าใหไ้ดรั้บรางวลัตั้งแต่ระดบัเบื้องตน้ รางวลัระดบัชาติ และรางวลัระดบัโลก 
เช่น รางวลัดา้นคุณธรรม รางวลัดา้นศิลปะ รางวลัดา้นวชิาการ เป็นตน้ 
 2. ประโยชน์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
   2.1 ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารดา้นวชิาการ สามารถตรวจสอบ
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพฒันา
คุณภาพการสอนเป็นรายช่วงชั้น สร้างความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนที่
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ได ้
   2.2 ครูผูส้อนมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ท  าให้สามารถจดักิจกรรม
การพฒันานกัเรียนไดอ้ยา่งสมดุล ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ และเจตคติ นอกจากน้ีครูผูส้อนยงัมี
ความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติที่สะทอ้นใหเ้ห็นจุดเด่นจุดดอ้ยจากการ
จดัการเรียนการสอนของตนเอง ที่จะน าไปสู่การพฒันาการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
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   2.3 บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการสนบัสนุนดา้นวชิาการที่สอดคลอ้ง
กบัการพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
 3. ประโยชน์ต่อการจดัการศึกษา 
  ผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
   3.1 ท าใหก้ารจดัการศึกษาเนน้ที่การส่งผลต่อการพฒันานกัเรียนทุกดา้น ทั้งดา้นการ
พฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และเจตคติ เป็นการจดัการศึกษาที่มีความสมดุล 
   3.2 ท าใหก้ารจดัการศึกษาตอบโจทยบ์ริบททางสังคม เน่ืองจากแนวทางมิติแห่ง
คุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติเป็นแนวทางที่อาศยัขอ้มูลจากผลการทดสอบระดบัชาติเป็นฐาน  
 4. ประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษา 
  ผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานการศึกษาอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
  4.1 สถานศึกษามีแนวทางการบริหารดา้นวชิาการที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม  
มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษาที่สอดคลอ้งรองรับกนัทั้งระดบั
ประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ทุกระดบัชั้นที่เปิดสอน  
  4.2 หน่วยงานการศึกษา ไดแ้ก่ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
มีแนวทางที่ดีในการสนบัสนุนและการพฒันาการบริหารดา้นวิชาการ การพฒันาการเรียนการสอน 
การวดัและประเมินผล ท าใหโ้รงเรียนในสงักดั 
 5. ประโยชน์ต่อชุมชน 
  ผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
   5.1 ชุมชนมีความพงึพอใจในผลส าเร็จของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เกิด
องคก์ร “สภาการศึกษา” ท าหนา้ที่ใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาเสมือนวา่เป็นเจา้ของสถานศึกษา 
นอกจากน้ีชุมชนยงัมีความรู้ความเขา้ใจในผลการทดสอบระดบัชาติและสนบัสนุนสถานศึกษาในการ
พฒันานกัเรียนใหมี้ผลการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัที่น่าพอใจ 
   5.2 สังคมมีความพงึพอใจในผลส าเร็จของการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และชุมชนที่อยูร่ายรอบสถานศึกษา สงัคมได้
เห็นแนวทางการจดัการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จในระดบัดีเยีย่มและเป็นแบบอยา่งที่ดีใหก้บัสงัคม ท า
ใหส้งัคมเห็นคุณค่าของการจดัศึกษาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งเป็น
รูปธรรม เช่น การสนบัสนุนลกัษณะโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนร่วมพฒันา (partnership school) 
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โรงเรียนในโครงการพฒันาโรงเรียนโดยใชท้อ้งถ่ินเป็นฐาน โรงเรียนในมูลนิธิช่วยเหลือนกัเรียน
ยากจน โรงเรียนในมูลนิธิเพือ่พฒันาผูน้ าธุรกิจและชุมชน (BCL: The Foundation for Business and 
Community Leadership Development) เป็นตน้ 
 6. ประโยชน์ต่อการน าไปใชพ้ฒันางาน 
  ผลการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการเกิดประโยชน์ต่อการน าไปใชพ้ฒันางานอยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
   6.1 น าขอ้มูลบทเรียนที่ไดรั้บจากการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบ
ระดบัชาติไปใชใ้นการจดัท าส่ือส่ิงพมิพแ์ละส่ืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ  
   6.2 น าไปใชเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาการบริหารดา้นวชิาการของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาต่างๆ ที่ประสบปัญหาการพฒันาคุณภาพนกัเรียน โดยสามารถน าไปปรับใชไ้ดต้าม
บริบทและสภาพปัญหาของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.  มิติแห่งคุณภาพ  หมายถึง  กระบวนการพฒันาคุณภาพทางวชิาการใหมี้มาตรฐานตาม
มาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551  นโยบายภาครัฐ  ทิศทางการ
พฒันาประเทศ  ประกอบดว้ย  4  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 ขั้นที่  1  คน้หาพื้นที่คุณภาพ  หมายถึง  การวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ
ทุกชั้นของสถานศึกษาเทียบกบัระดบัประเทศ  วตัถุประสงคเ์พือ่จดักลุ่มโรงเรียนตามเกณฑแ์ละ
ก าหนดวธีิการติดตามผลที่เหมาะสม 
  ขั้นที่  2  เปล่ียนความคิด  หมายถึง  การสะทอ้นขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ  เปล่ียน
ความคิดของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียน  วตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นขอ้มูลผลการทดสอบ
ระดบัชาติ  และสร้างแรงจูงใจใหม่ในการพฒันาการสอน  การบริหารจดัการ  และการนิเทศ 
  ขั้นที่  3  คน้หาจุดพฒันา  หมายถึง  การวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้จากผลการทดสอบระดบัชาติ  วตัถุประสงคเ์พือ่คน้หามาตรฐานการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ที่อยูใ่นระดบัดีมาก  ดี  ปรับปรุงและปรับปรุงเร่งด่วน  ซ่ึงนบัวา่เป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของการ
จดัการเรียนการสอน 
  ขั้นที่  4  ร่วมพฒันาดว้ยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  หมายถึง  การใชค้วามร่วมมือ
ของบุคลากรทางวชิาชีพต่างๆ  ในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ  
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วตัถุประสงคเ์พือ่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนและการบริหารจดัการ 
 2.  ผลการทดสอบระดบัชาติ  หมายถึง  ผลของการทดสอบที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
ระดบัชาติ  แบ่งเป็น 
  2.1  NT  หรือ  National  Test  หมายถึง  การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ
ขั้นพื้นฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือ่ดูแนวโนม้ของการพฒันาและเป็นตวั
บ่งช้ีคุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวม  เพือ่การพแูละและติดตามการจดัการศึกษา
ระดบัประเทศ 
  2.2  O-NET  หรือ  (Ordinary  National  Educational  Test) หมายถึง การทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพือ่วดัความรู้และความคิดของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551วตัถุประสงคเ์พือ่ทดสอบความรู้และความคิดของนกัเรียน  
และน าไปใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนและวตัถุประสงคอ่ื์น 
 3.  การบริหารงานวชิาการ  หมายถึง  กระบวนการในการด าเนินงานเพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้
ความสามารถสอดคลอ้งกบัมาตรฐานของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  
2551  ประกอบดว้ย 
  3.1  ความสามารถในการบริหารจดัการ  หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในการติดตาม  ตรวจสอบ  การจดัการเรียนการสอนของครูทุกชั้น  ในภาพรวมของ
โรงเรียน  ทั้งน้ีพจิารณาจากคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
  3.2  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน  หมายถึง  ความสามารถในการจดัการ
เรียนการสอนของครูผูส้อนที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  2551  ทั้งน้ีพิจารณาจากคะแนนเฉล่ีย  และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบระดบัชาติ  จ  าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ 
  3.3  ความรู้ความสามารถของนกัเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถของนกัเรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศกัราช  
2551  ทั้งน้ีพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติของนกัเรียนที่ไดค้ะแนนเท่ากบัหรือ
มากกวา่ร้อยละ  50  ของคะแนนเตม็ 
 
 


