
บทที่  3 

วิธีดำเนินการ 

 รายงานผลการใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  มีวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

 ข้ันที่  1  ศึกษาสภาพปัญหาการทดสอบระดับชาติ  และปัญหาการบริหารงานวิชาการ  ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด 

 ข้ันที่  2  ศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จของการทดสอบระดับชาติ  และการบริหารงานวิชาการ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด 

 ข้ันที่  3  กำหนดแนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  สำนักง่านเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

 ข้ันที่  4  ใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

 ข้ันที่  5  ขยายผลการใช้มิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  กับหน่วยงานต่างๆ   
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ขั้นตอนที่ วิธี/ขั้นตอน ผลที่ได้รับ

1 ศึกษาสภาพปัญหาการทดสอบระดับ

ชาติ  และปัญหาการบริหารงาน

วิชาการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  

และโรงเรียนในสังกัด

ได้ข้อมูลสภาพปัญหาการทดสอบระดับชาติ

และปัญหาการบริหารงานวิชาการ  ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด

2 ศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จของ

การทดสอบระดับชาติ  และการ

บริหารงานวิชาการ  ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด

ได้ข้อมูลองค์ประกอบความสำเร็จของการ

ทดสอบระดับชาติ  และการบริหารงานวิชาการ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด

3 กำหนดแนวทางมิติแห่งคุณภาพจาก

ผลการทดสอบระดับชาติ  สำนักง่าน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง  เขต  2

ได้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบ

ระดับชาติ  สำนักง่านเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง  เขต  2  ที่มีความเป็นไปได้สูง

4 ใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการ

ทดสอบระดับชาติ  กับโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง  เขต  2

ได้ข้อมูลผลการใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจาก

ผลการทดสอบระดับชาติ  กับโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง  เขต  2  แบ่งเป็น  3  ด้าน  ได้แก่   

1.  ความสามารถในการบริหารจัดการ 

2.  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

3.  ความรู้ความสามารถของนักเรียน

5 ขยายผลการใช้มิติแห่งคุณภาพจากผล

การทดสอบระดับชาติ  กับ  หน่วย

งานต่างๆ

ได้ข้อมูลสำคัญในการนำมาพัฒนาแนวทางมิติ

แห่งคุณภาพ  
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 รายละเอียดการดำเนินงาน 

  

 ข้ันที่  1  ศึกษาสภาพปัญหาการทดสอบระดับชาติ  และปัญหาการบริหารงานวิชาการ  ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด 

  1.  วัตถุประสงค์   

   เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทดสอบระดับชาติ  และการบริหารงานวิชาการ  ของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย 

   2.1  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน  10  โรงเรียน 

   2.2  ครูผู้สอน  จำนวน  26  คน  แบ่งเป็น   

    1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์  จำนวน  

10  คน 

    2)  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่าน

เกณฑ์  จำนวน  10  คน 

    3)  ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์  

จำนวน  6  คน 

    รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์ 

     1.  โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 

     2.  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 

     3.  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 

     4.  โรงเรียนวัดสันติวัน 

     5.  โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 

     6.  โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 

     7.  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 

     8.  โรงเรียนวัดป่ายุบ 

     9.  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 

     10.  โรงเรียนบ้านศรีประชา 

  3.  ระยะเวลา 

   เดือนเมษายน  2560   

  4.  ข้ันตอน 

   ข้ันตอนที่  1  สำรวจข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา  2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่  

3,  6  และมัธยมศึกษาปีที่  3  ดำเนินการเดือนเมษายน  2560  ทำให้ได้ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติของ

โรงเรียนในสังกัด  เป็น  13  กลุ่ม  ดังนี้ 
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กลุ่มที่  เกณฑ์ จำนวน/รายชื่อโรงเรียน

1 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 

ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 

ม.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ

จำนวน  1  รร.  ได้แก่   

รร.วัดสุขไพรวัน

2 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 

ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50

จำนวน  14  รร.  ได้แก่  รร.บ้านดอนสำราญ,  บ้านเนิน

ดินแดง,  บ้านวังหิน,  บ้านหนองน้ำขุ่น,  วัดพลงช้างเผือก,  

บ้านหนองคุย,  บ้านมาบเหลาชะโอน,  วัดจำรุง,  วัดเนินทราย,  

วัดบุนนาค,  วัดพลงไสว,  บ้านเขาช่องลม,  วัดคลองปูน,  วัด

ท่ากง

3 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 

ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 

ม.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ

จำนวน  1  รร.  ได้แก่  รร.ชุมชนวัดตะเคียนงาม

4 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 

ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50

จำนวน  2  รร.  ได้แก่  รร.บ้านหนองไทร,  บ้านชุมแสง

5 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 

ม.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ

จำนวน  2  รร.  ได้แก่  รร.บ้านพลงตาเอี่ยม,  บ้านชำฆ้อ

6 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50   

ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ

จำนวน  24  รร.  ได้แก่  รร.บ้านเจริญสุข,  บ้านห้วยยาง,  วัดคง

คาวราราม,  วัดสารนารถธรรมาราม,  วัดหนองกันเกรา,  บ้าน

ชุมนุมสูง,  บ้านห้วงหิน,  วัดมงคลวุฒาวาส,  วัดหนองกะพ้อ,  

วัดทุ่งควายกิน,  วัดเขาน้อย,  วัดกองดิน,  บ้านเนินสมบูรณ์,  

วัดปากน้ำพังราด,  ชุมชนวัดกลางกร่ำ,  บ้านคลองทุเรียน,  

บ้านสองสลึง,  วัดคลองชากพง,  วัดถนนกะเพรา,  ไทยรัฐ

วิทยา  43,  บ้านเขาตาอิ๋น,  บ้านบึงตะกาด,  บ้านสีระมัน,  วัด

เขาสำรอง

7 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ 

ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ

จำนวน  2  รร.  ได้แก่  รร.บ้านเขาตลาด,  บ้านน้ำกร่อย

8 ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 จำนวน  1  รร.  ได้แก่  รร.วัดชากมะกรูด

9 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50 จำนวน  18  รร.  ได้แก่  รร.วัดโพธ์ิทอง,  วัดวังหว้า,  บ้าน

คลองป่าไม้,  บ้านท่าลำบิด,  บ้านเนินสุขสำรอง,  บ้านยางงาม,  

วัดกะแส,  วัดบ้านนา,  บ้านยางเอน,  บ้านชำสมอ,  วัดไตร

รัตนาราม,  วัดเนินยาง,  วัดเกาะลอย,  วัดสมอโพรง,  บ้าน

คลองไผ่,  บ้านชงโค,  บ้านมะเด่ือ,  บ้านมาบช้างนอน

10 ป.6  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ จำนวน  7  รร.  ได้แก่  รร.บ้านเนินหย่อง,  วัดเขากะโดน,  บ้านสามแยกน้ำ

เป็น,  บ้านเหมืองแร่,  บ้านเต้าปูนหาย,  บ้านน้ำเป็น,  บ้านห้วยทับมอญ

11 ป.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ จำนวน  2  รร.  ได้แก่  รร.วัดพังราด,  บ้านยุบตาเหน่ง

12 ม.3  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศ จำนวน  2  รร.  ได้แก่  รร.ชุมชนบ้านวังจันทร์,  บ้านน้ำใส

13 ไม่ผ่านเกณฑ์ใดเลย จำนวน  10  รร.  ได้แก่  รร.บ้านทุ่งเค็ด,  วัดเนินเขาดิน,  บ้านสองพี่น้อง,  

วัดสันติวัน,  บ้านแก่งหวาย,  บ้านคลองบางบ่อ,  บ้านหนองม่วง,  วัดป่า

ยุบ,  บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง,  บ้านศรีประชา
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  ข้ันตอนที่  2  จัดประชุมสนทนากลุ่มกับโรงเรียนในกลุ่มที่  13  ซ่ึงเป็นโรงเรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์ใด  (คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศและไม่ถึงร้อยละ  50)  ในชั้นประถมศุึกษาปีที่  3,  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งส้ิน  36  คน  ประกอบด้วยผู้

บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น  แนวคิด  เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ  

ดังนี้ 

   ประเด็นที่  1  ปัญหาการทดสอบระดับชาติ  คำถามนำเพื่อให้เกิดการสนทนา  ได้แก่  คำถาม  

“อะไรเป็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ทำให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติไม่ผ่านเกณฑ์ใดๆ”   

   ประเด็นที่  2  ปัญหาการบริหารงานวิชาการ  คำถามนำเพื่อให้เกิดการสนทนา  ได้แก่  คำถาม  

“อะไรเป็นปัญหาและสาเหตุของการบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบระดับชาติ” 

  ข้ันตอนที่  3  บันทึกข้อมูลเป็นความเรียง  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  รวบรวม  

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

 5.  ผลที่ได้รับ 

  5.1  สภาพปัญหาการทดสอบระดับชาติ 

   1)  สภาพปัญหา:  คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 

    สาเหตุ:  จากการบริหารจัดการ  ได้แก่  ผู้บริหารไม่มีกระบวนการควบคุมคุณภาพ,   
ผู้บริหารไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา,  ผู้บริหารไม่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด,  ผู้บริหารไม่

เข้าใจกระบวนการทดสอบระดับชาติ 

    สาเหตุ:  จากการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  ครูไม่เข้าใจกระบวนการทดสอบระดับชาติ,  

ครูไม่อ่านและไม่เข้าใจระบบการรายงานผลและใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติ,  ครูไม่รู้จุดเด่นจุดด้อย

ของตนเอง,  ครูไม่รู้แนวการออกข้อสอบ,  ครูจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

  5.2  สภาพปัญหาของการบริหารวิชาการ    

   1)  สภาพปัญหา:  การบริหารวิชาการไม่เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียน 

    สาเหตุ:  จากการบริหารจัดการระดับโรงเรียน  ได้แก่  ไม่มีแนวทางการบริหารด้าน

วิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน,  ระบบบริหารด้านวิชาการไม่อยู่บนฐานของโรงเรียน  แต่เป็นระบบ

บริหารที่ต้องเอื้อกับหน่วยงานต่างๆ,  การส่งเสริม  สนับสนุน  จากเขตพื้นที่  เป็นระบบส่ังการ  จึงไม่มี

แนวทางในการบริหารจัดการตามบริบทของตนเอง,  การบริหารวิชาการเน้นการดำเนินงานด้านเอกสาร

มากกว่าการดำเนินงานที่คุณภาพนักเรียน 

    สาเหตุ:  จากการบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ได้แก่  ขาดการประสานส่งเสริม  

สนับสนุนการศึกษาที่เน้นคุณภาพของนักเรียนเป็นหลัก,  การบริหารจัดการระดับเขตพื้นที่มุ่งเน้นการตอบ

โจทย์ของหน่วยงาน,  ไม่มีแนวทางการบริหารวิชาการที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาตาม

หลักสูตรสถานศึกษา 



 37

 ข้ันที่  2  ศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จของการทดสอบระดับชาติ  และการบริหารงานวิชาการ  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด 

  1.  วัตถุประสงค์  เพื่อค้นหาองค์ประกอบความสำเร็จของการทดสอบระดับชาติ  และการ

บริหารวิชาการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  และโรงเรียนในสังกัด   

  2.  กลุ่มเป้าหมาย   

   รวมทั้งส้ิน  48  คน  แบ่งเป็น   

   2.1  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านทุกเกณฑ์  จำนวน  15  โรงเรียน 

   2.2  ครูผู้สอน  จำนวน  33  คน  แบ่งเป็น   

    1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านทุกเกณฑ์  

จำนวน  15  คน 

    2)  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ  
ผ่านทุกเกณฑ์  จำนวน  15  คน 

    3)  ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ  
ผ่านทุกเกณฑ์  จำนวน  3  คน 

   รายชื่อโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านทุกเกณฑ์  (ทุกชั้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศ  และสูงกว่าร้อยละ  50)  จำนวน  15  โรงเรียน  ดังนี้ 

   1.  โรงเรียนวัดสุขไพรวัน  (ขยายโอกาส) 

   2.  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 

   3.  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 

   4.  โรงเรียนบ้านวังหิน 

   5.  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 

   6.  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 

   7.  โรงเรียนบ้านหนองคุย 

   8.  โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 

   9.  โรงเรียนวัดจำรุง 

   10.  โรงเรียนวัดเนินทราย 

   11.  โรงเรียนวัดบุนนาค 

   12.  โรงเรียนวัดพลงไสว 

   13.  โรงเรียนบ้านเขาช่องลม 

   14.  โรงเรียนวัดคลองปูน 

   15.  โรงเรียนวัดท่ากง 

  3.  ระยะเวลา 

   เดือนเมษายน  2560 
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  4.  ข้ันตอน 

   ข้ันตอนที่  1  ค้นหาข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา  2559  ชั้นประถมศึกษาปีที่  

3,  6  และมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์ทุกชั้นทุกเกณฑ์  (คะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50)  พบว่ามีโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว  15  โรงเรียน   

   ข้ันตอนที่  2  จัดประชุมสนทนากลุ่มกับโรงเรียนในกลุ่มที่  1  และ  2  ซ่ึงเป็นโรงเรียนมีผล

การทดสอบระดับชาติผ่านทุกเกณฑ์  (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50)  ในชั้นประถม

ศุึกษาปีที่  3,  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวนผู้เข้าประชุมทั้งส้ิน  48  คน  

ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น  แนวคิด  เกี่ยวกับ

ประเด็นสำคัญ  ดังนี้ 

   ประเด็นที่  1  องค์ประกอบความสำเร็จของการทดสอบระดับชาติ  คำถามนำเพื่อให้เกิดการ

สนทนา  ได้แก่  คำถาม  “อะไรเป็นองค์ประกอบที่ทำให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติผ่านทุกเกณฑ์  

(คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50)”   

   ประเด็นที่  2  องค์ประกอบความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการ  คำถามนำเพื่อให้เกิดการ

สนทนา  ได้แก่  คำถาม  “อะไรเป็นองค์ประกอบที่ทำให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อผลการ

ทดสอบระดับชาติผ่านทุกเกณฑ์  (คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าร้อยละ  50” 

  ข้ันตอนที่  3  บันทึกข้อมูลเป็นความเรียง  ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  รวบรวม  

วิเคราะห์  สังเคราะห์  เป็นข้อมูลพื้นฐาน 

  5.  ผลที่ได้รับ 

   5.1  องค์ประกอบความสำเร็จของการทดสอบระดับชาติ 

    1)  การสะท้อนข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติเชิงรูปธรรม 

    2)  แนวคิดของครูผู้สอนที่เชื่อมโยงระหว่างการทดสอบระดับชาติและมาตรฐานหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   

    3)  กลุ่มบุคคลหรือทีมงาน  และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการ 

    4)  ขวัญและกำลังใจ 

  5.2  องค์ประกอบความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการ   

   1)  ระดับโรงเรียน 

    1.1)  การสนทนาเชิงสร้างสรรค์  หรือ  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดยใช้ห้องเรียน

เป็นฐาน   

    1.2)  การกำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียนที่เป็นรูปธรรม  และมีความเป็นไปได้สูง 

    1.3)  การลดภาระหรือการบูรณาการภาระงานของครูให้เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน 

   2)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

    2.1)  การกำหนดเป้าหมายคุณภาพนักเรียนที่เป็นรูปธรรม  และมีความเป็นไปได้สูง 

    2.2)  การวิเคราะห์นโยบายและการบูรณาการนโยบายสู่การปฏิบัติ  เพื่อลดภาระงานของ

โรงเรียน 
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    2.3)  การค้นหาพื้นที่คุณภาพ  เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและการเลือกวิธีการที่เหมาะ

สมในการติดตามผลคุณภาพโรงเรียนระดับต่างๆ   

    2.4)  การสร้างแนวทางส่งเสริม  สนับสนุน  การบริหารงานวิชาการและการทดสอบ

ระดับชาติ 

 ข้ันที่  3  กำหนดแนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  สำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

  1.  วัตถุประสงค์  เพื่อกำหนดแนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย   

   กลุ่มเป้าหมายทั้งส้ิน  27  คน  แบ่งเป็น 

   2.1  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  จำนวน  15  คน 

   2.2  ผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  6  คน 

   2.3  ครูผู้สอน  จำนวน  6  คน   

  3.  ระยะเวลา   

   เดือนเมษายน  2561 

  4.  ข้ันตอน 

   ข้ันตอนที่  1  รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา  และองค์ประกอบความสำเร็จ  ที่เป็นผลจาก  
ข้ันตอนที่  1  และข้ันตอนที่  2  เป็นเอกสารเพื่อนำมาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   ข้ันตอนที่  2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนแนวทางมิติแห่งคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมายจำนวน  

27  คน  เพื่อกำหนดแนวทางมิติแห่งคุณภาพ   

   ข้ันตอนที่  3  รวบรวมข้อมูล  เขียนรายละเอียด  จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน  ส่ือ  และ

เอกสารประกอบ 
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  5.  ผลที่ได้รับ 

 ข้ันที่  4  ใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

  1.  วัตถุประสงค์  เพื่อใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  กับโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย 

   กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งส้ิน  คน  แบ่งเป็น   

    2.1  ผู้บริหารโรงเรียน  จำนวน  87  คน 

    2.2  ครูผู้สอน  จำนวน  329  คน 

สภาพปัญหา องค์ประกอบความสำเร็จ แนวทางมิติแห่งคุณภาพ

ระดับโรงเรียน 

1.  ผู้บริหารไม่มีกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพ 

2.  ผู้บริหารไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง

ของปัญหา 

3.  ผู้บริหารไม่ส่งเสริมให้ครู

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะและกระบวนการคิด 

4.  ผู้บริหารไม่เข้าใจกระบวนการ

ทดสอบระดับชาติ 

5.  ครูไม่เข้าใจกระบวนการ

ทดสอบระดับชาติ 

6.  ครูไม่อ่าน/ไม่เข้าใจระบบ

รายงานผล 

7.  ครูไม่รู้จุดเด่นจุดด้อยของ

ตนเอง 

8.  ครูไม่รู้แนวการออกข้อสอบ 

9.  ครูจัดการเรียนการสอนไม่

สอดคล้องกับมาตรฐาน

หลักสูตร

ระดับโรงเรียน 

1.  สะท้อนข้อมูลผลการทดสอบ

ระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม  

แสดงจุดเด่นจุดด้อยของการ

สอนและการบริหารจัดการ 

2.  ครูมีแนวคิดเชื่อมโยงการสอน

กับการทดสอบระดับชาติ  

และหลักสูตร  
แกนกลางฯ 

3.  กลุ่มบุคคล/ทีมงาน  และ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.  ขวัญและกำลังใจ 

ระดับเขตพ้ืนที่ 

1.  การกำหนดเป้าหมายเชิงรูป

ธรรมและมีความเป็นไปได้ 

2.  การวิเคราะห์และบูรณาการ

นโยบาย  เพื่อลดภาระงานของ

โรงเรียน 

3.  การค้นหาพื้นที่คุณภาพ 

4.  การสร้างแนวทางการบริหาร

งานวิชาการ

ข้ันตอนที่  1  ค้นหาพื้นที่

คุณภาพ 

ข้ั้นตอนที่  2  เปลี่ยน 
ความคิด 

ข้ันตอนที่  3  ค้นหา  
จุดพัฒนา 

ข้ันตอนที่  4  ร่วมพัฒนา

ด้วยชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
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     1)  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  87  คน 

     2)  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  174  คน 

     3)  ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  68  คน   

    2.3  ศึกษานิเทศก์  จำนวน  7  คน 

  3.  ระยะเวลา 

   เดือนพฤษภาคม  256  ถึงเดือน  มีนาคม  2561   

  4.  ข้ันตอน 

   ข้ันตอนที่  1  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย  เป้าหมาย  และแนวทางการดำเนินงาน  แจ้งให้ผู้

เกี่ยวข้องทราบ  ลักษณะการดำเนินงานให้เครือข่ายการศึกษาพิจารณาวิธีดำเนินงานตามความเหมาะสม   

   ข้ันตอนที่  2  สร้างทีมงาน  โดยการประสานความร่วมมือระหว่างทีมงานศึกษานิเทศก์และ

ทีมงานของเครือข่ายการศึกษา  เนื่องจากพื้นฐานคุณภาพของโรงเรียนในเครือข่ายแต่ละเครือข่ายไม่เหมือน

กัน  จำเป็นต้องใช้แนวทางที่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละเครือข่าย 

   ข้ันตอนที่  3  จัดทำคู่มือการใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพ  ส่ือ  และเอกสารประกอบการดำเนิน

งาน  ดังนี้ 

    1.  คู่มือการใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  

จำนวน  1  เล่ม  มีเนื้อหา  ดังนี้ 

     ตอนที่  1  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการทดสอบระดับชาติ 

     ตอนที่  2  ใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

     ตอนที่  3  สถิติที่ควรรู้จากใบรายงานผลการทดสอบระดับชาติ 

     ตอนที่  4  การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย 

     ตอนที่  5  การพัฒนาการเรียนการสอน 

    2.  ส่ือและเอกสารประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  ดังนี้ 

     2.1  แบบที่  1  แบบบันทึกข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ  เพื่อตรวจสอบคุณภาพการ

บริหารจัดการของโรงเรียน 

     2.2  แบบที่  2  แบบบันทึกคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  เพื่อสะท้อนข้อมูล

เบื้องต้นเทียบกับระดับประเทศ 

     2.3  แบบที่  3  แบบบันทึกร้อยละนักเรียนตามช่วงคะแนน  เพื่อสะท้อนข้อมูลนักเรียน

แยกรายวิชา  สู่การเปลี่ยนความคิดและวิธีสอนของครู 

     2.4  แบบที่  4  แบบวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย  เพื่อสะท้อนข้อมูลคะแนนเฉลี่ยและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เทียบกับเกณฑ์  4  ระดับ  ได้แก่  ระดับดีมาก  ดี  ปรับปรุง  และปรับปรุงเร่งด่วน   

     2.5  แบบที่  5  แบบออกแบบการสอนทีี่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  เพื่อ

ออกแบบการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

   ข้ันตอนที่  4  ดำเนินการพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน  รายเครือข่าย  โดยการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  อย่างน้อย  1  วัน  หลังจากนั้นสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน  รวบรวมข้อมูล

ผลการทดสอบระดับชาติ  ปีการศึกษา  2560  แบ่งเป็น  3  ประเด็น  ดังนี้ 
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    ประเด็นที่  1  ความสามารถในการบริหารจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการดำเนิน

งานของผู้บริหารโรงเรียนในการติดตาม  ตรวจสอบ  การจัดการเรียนการสอนของครูทุกชั้น  ในภาพรวม

ของโรงเรียน.  ทั้งนี้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชัั้นประถม

ศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

    ประเด็นที่  2  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  ความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ทั้งนี้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  และความเบี่ยงเบน

มาตรฐานของผลการทดสอบระดับชาติ  จำแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

    ประเด็นที่  3  ความรู้ความสามารถของนักเรียน  หมายถึง  ความรู้ความสามารถของ

นักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช  2551  ทั้งนี้พิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนที่ได้คะแนนเท่ากับ

หรือมากกว่าร้อยละ  50  ของคะแนนเต็ม 

    5.  ผลที่ได้รับ 

  1.  ได้ข้อมูลความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน 

  2.  ได้ข้อมูลความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

  3.  ได้ข้อมูลความรู้ความสามารถของนักเรียน 

 ข้ันที่  5  ขยายผลการใช้มิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดับชาติ  กับ  หน่วยงานต่างๆ   

  1.  วัตถุประสงค์  เพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญในการนำมาพัฒนาแนวทางมิติแห่งคุณภาพ 

  2.  กลุ่มเป้าหมาย   

   กลุ่มผู้สนใจ  จากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งส้ิน  775  คน  รายละเอียดดังตาราง 
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ตาราง  1  รายละเอียดการขยายผลการใช้แนวทางมิติแห่งคุณภาพ  สพป.ระยอง  เขต  2   

  ปี  พ.ศ.2560-2561 

  3.  ระยะเวลา 

   ปี  พ.ศ.2560-2561 

  4.  ข้ันตอน 

   เผยแพร่แนวทางมิติแห่งคุณภาพผ่านส่ือต่างๆ  ประสานกับหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้

แนวทาง  หลังจากนั้นรวบรวมความคิดเห็น  ความพึงพอใจ  และข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง

แนวทาง 

  5.  ผลที่ได้รับ    

   ข้อค้นพบข้อมูลสำคัญเพื่อนำมาใช้พัฒนาแนวทางมิติแห่งคุณภาพมีดังนี้ 

    5.1  ในระยะเริ่มต้นการขยายผลเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ทีมงานของโรงเรียนใน

สังกัด  สพป.ระยอง  เขต  2  เป็นผู้อบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผู้บริหารและครูผู้สอนต่างสังกัด  ต่าง

บริบท  พบปัญหาในเรื่องการส่ือสารทำความเข้าใจระหว่างผู้ให้กับผู้รับ   

วัน  เดือน  ปี รายละเอียดการขยายผล

19-20  สิงหาคม  2560 ผู้บริหารและครูผู้สอน  สพป.ปทุมธานี  เขต  2  จำนวน  103  คน

28  สิงหาคม  2560 ผู้บริหารและครูผู้สอน  รร.บ้านท่าเสา  สพป.ระยอง  เขต  1  จำนวน  15  

คน

24-27  ตุลาคม  2560 ผู้บริหารและครูผู้สอน  รร.เขาชะเมาวิทยา  จ.ระยอง  สพม.18  จำนวน  

25  คน

21-22  พฤศจิกายน  2560 ผู้บริหารและครูผู้สอนในคลัสเตอร์  9  (จังหวัดระยอง  จันทบุรี  ตราด  

และชลบุรี)  จำนวน  227  คน

4  เมษายน  2561 ผู้บริหารและครูผู้สอน  รร.สังกัด  สพป.ชลบุรี  เขต  2  จำนวน  120  คน

6  เมษายน  2561 เตรียมศึกษานิเทศก์ใหม่  ณ  จุดฝึกประสบการณ์  สพป.ระยอง  เขต  1  

จำนวน  10  คน

21-23  พฤษภาคม  2561 ผู้บริหารและครูผู้สอนในจังหวัดระยอง  (รร.ภาครัฐ  สังกัด  

สพป.ระยอง  เขต  1,  เขต  2,  สพม.18,  สำนักพระพุทธศาสนา,  

เอกชน,  ท้องถิ่น)  จำนวน  200  คน

15-18  มิถุนายน  2561 ผู้บริหารและครูผู้สอน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  จำนวน  40  คน

1  กรกฎาคม  2561 ผู้บริหารและครูผู้สอน  รร.ชำฆ้อพิทยา  จ.ระยอง  สพม.18  จำนวน  15  

คน
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    วิธีการแก้ไข  ทำได้โดยสร้างทีมงานของผู้รับการอบรมก่อน  แล้วจึงให้ทีมงานของผู้รับ

อบรมถ่ายทอดขยายผลกันเอง  ลดปัญหาการส่ือสาร   

    ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพัฒนา:  การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจ

แนวทาง 

    5.2  การขยายผลการใช้แนวทางโดยใช้บุคลากรเป็นวิทยากร  ไม่ตอบสนองกรณีที่มีผู้เข้า

รับการอบรมจำนวนมาก  ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ 

    วิธีการแก้ไข  ทำได้โดยการสร้างส่ือแสดงวิธีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ในลักษณะคลิปวิดีโอ  

ความยาวไม่เกิน  2  นาที  เพื่อให้สะดวกในการนำไปขยายผลในระบบออนไลน์ได้   

    ข้อมูลที่นำมาใช้ในการพัฒนา:  การขยายผลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีส่ือที่มี

ประสิทธิภาพ  ทำให้การขยายผลสามารถใช้ในวงกว้างได้


