
บทที่  5 
สรุปผล อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ  

 
 รายงานการใชแ้นวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหาร
วชิาการ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีวตัถุประสงคเ์พือ่น าเสนอ
แนวทางมิติแห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติ และเพือ่ศึกษาผลการใชแ้นวทางมิติแห่ง
คุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการ  ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 เน้ือหา ไดแ้ก่  แนวทางการพฒันาคุณภาพการศึกษา   
การทดสอบระดบัชาติและการบริหารงานวชิาการ กลุ่มเป้าหมาย  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารโรงเรียน   
จ านวน  87  คน ครูผูส้อน  จ  านวน  329  คน และศึกษานิเทศก ์ จ  านวน  7  คน ระยะเวลาด าเนินการ
ปีการศึกษา  2559-2560  แบ่งเป็น ๒ ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการสร้างและพฒันาแนวทาง  
ด าเนินการในปีการศึกษา  2559 และ ระยะเวลาในการใชแ้นวทาง  ด าเนินการในปีการศึกษา  2560 
 

สรุปผล 
 ตอนที่ 1 แนวทางมิติแห่งคุณภาพ 
 ส่วนที่  1  ช่ือแนวทาง 
   แนวทางมิติแห่งคุณภาพ  การบริหารวชิาการ  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส่วนที่  2  แนวคิด  หลกัการและวตัถุประสงค ์
   1.  แนวคิด:  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีบทบาทหนา้ที่
ส าคญัในการจดัการศึกษาในพื้นที่ใหมี้มาตรฐานตามมาตรฐานหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 นโยบายภาครัฐ ทิศทางการพฒันาประเทศ บริบทและความตอ้งการ
ในพื้นที่ 
   2.  หลกัการ:   
    2.1 หลกัการและทฤษฎีการสะทอ้นกลบั (Reflection Theory) น ามาใชใ้นการ
สะทอ้นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง รับรู้ขอ้มูลและเกิดแนวคิดใหม่ใน
การบริหารจดัการและจดัการเรียนการสอน 
    2.2 หลกัการและทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) น ามาใชใ้นการก าหนด
เป้าหมายและทิศทางในการด าเนินการ ตามบริบทและความตอ้งการของโรงเรียนในดา้นการ
บริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอน 
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    2.3 หลกัการและและทฤษฎีภาวะผูน้ า (Leadership Theory) น ามาใชใ้นการส่งเสริม 
สนบัสนุน ใหผู้บ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีแรงจูงใจในการคิดคน้และพฒันาการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนการสอนไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551   
   3.  วตัถุประสงค ์
    1.  เพือ่พฒันาการบริหารวชิาการของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 นโยบายภาครัฐ             
ทิศทางการพฒันาประเทศ บริบทและความตอ้งการในพื้นที่ 
    2.  เพือ่พฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนในโรงเรียนให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นโยบายภาครัฐ                
ทิศทางการพฒันาประเทศ บริบทและความตอ้งการในพื้นที่ 
    3.  เพือ่พฒันาความรู้ความสามารถและสมรรถนะของนกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 นโยบายภาครัฐ                  
ทิศทางการพฒันาประเทศ บริบทและความตอ้งการในพื้นที่ 
  ส่วนที่  3  กระบวนการและรายละเอียด 
   มิตทิี่  1  คน้หาพื้นที่คุณภาพ  หมายถึง  การวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ
ระดบัชาติทุกชั้นของสถานศึกษาเทียบกบัระดบัประเทศ  วตัถุประสงคเ์พือ่จดักลุ่มโรงเรียนตาม
เกณฑแ์ละก าหนดวธีิการติดตามผลที่เหมาะสม 
   มิตทิี่  2  เปล่ียนความคิด  หมายถึง  การสะทอ้นขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ  เปล่ียน
ความคิดของครูผูส้อนและผูบ้ริหารโรงเรียน  วตัถุประสงคเ์พือ่สะทอ้นขอ้มูลผลการทดสอบ
ระดบัชาติ  และสร้างแรงจูงใจใหม่ในการพฒันาการสอน  การบริหารจดัการ  และการนิเทศ 
   มิตทิี่  3  คน้หาจุดพฒันา  หมายถึง  การวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้และสาระ
การเรียนรู้จากผลการทดสอบระดบัชาติ  วตัถุประสงคเ์พือ่คน้หามาตรฐานการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ที่อยูใ่นระดบัดีมาก  ดี  ปรับปรุงและปรับปรุงเร่งด่วน  ซ่ึงนบัวา่เป็นจุดเด่นและจุดดอ้ยของ
การจดัการเรียนการสอน 
   มิตทิี่  4  ร่วมพฒันาดว้ยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  หมายถึง  การใชค้วามร่วมมือ
ของบุคลากรทางวชิาชีพต่าง ๆ  ในการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการ  วตัถุประสงคเ์พือ่สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  และการพฒันาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนและการบริหารจดัการ 
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  รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอน 
   มิตทิี่  1  คน้หาพื้นที่คุณภาพ   
    วตัถุประสงค ์
    1.  เพือ่จดักลุ่มโรงเรียนโดยใชผ้ลการทดสอบระดบัชาติเป็นเกณฑ ์
    2.  เพือ่เลือกแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกบัระดบัคุณภาพ
ของโรงเรียน 
   ขั้นตอน 
    1.  รวบรวมผลการทดสอบระดบัชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 (O-NET) 
    2.  สร้างแบบบนัทึกขอ้มูล และกรอกขอ้มูลลงในตาราง จนครบทุกโรงเรียน จดั
กลุ่มโรงเรียนตามระดบัคุณภาพ 
    3.  โรงเรียนในพื้นที่คุณภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียจากผลการ
ทดสอบระดบัชาติสูงกวา่ระดบัประเทศทุกชั้น 
   ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
    1.  เขตพื้นที่การศึกษามีขอ้มูลโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
    2.  เขตพื้นที่มีแนวทางในการติดตามและประเมินผลที่เหมาะสมกบัระดบัคุณภาพ
ของโรงเรียน 
 มิติที ่ 2  เปล่ียนความคิด   
    วตัถุประสงค ์
     1.  เพือ่สะทอ้นขอ้มูลผลการทดสอบระดบัชาติ และสร้างแรงจูงใจใหม่ในการ
พฒันาการสอน เปล่ียนความคิด สร้างความเช่ือมัน่วา่คุณภาพนกัเรียนเกิดจากคุณภาพการสอน การ
บริหารจดัการ และการนิเทศ 
    ขั้นตอน 
     1.  วิเคราะห์ขอ้มูล เขียนแผนภูมิต่าง ๆ จากใบรายงานผลการทดสอบระดบัชาติ 
เพือ่ใหเ้ห็นภาพรวมของคุณภาพนกัเรียนที่เกิดจากการสอนของครูแต่ละวชิา 
     2.  สนทนาเชิงสร้างสรรคก์บักลุ่มเป้าหมายเป็นรายโรงเรียน หรือ กลุ่มโรงเรียน 
เพือ่ศึกษาปัญหาและแนวทางการสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง 
    ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
     1.  ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน มีแรงจูงใจใหม่ในการพฒันาการจดัการเรียน
การสอน 
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     2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีความเช่ือมัน่วา่คุณภาพนกัเรียนเกิดจาก
คุณภาพการสอน การบริหารจดัการและการนิเทศ 
 มิติที ่ 3  คน้หาจุดพฒันา   
  วตัถุประสงค ์
   1.  เพือ่คน้หาจุดพฒันาในการสอน การบริหารจดัการ และการนิเทศ 
  ขั้นตอน 
   1.  สร้างความเขา้ใจแก่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเก่ียวกบัผลการทดสอบระดบัชาติ จากใบ
รายงานผลการทดสอบระดบัชาติ เก่ียวกบัมาตรีฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ที่ตอ้งพฒันา 
   2.  สนทนาเชิงสร้างสรรคก์บักลุ่มเป้าหมายเป็นรายโรงเรียน หรือ กลุ่มโรงเรียน เพือ่
ศึกษาปัญหาและแนวทางการสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง 
  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
   1.  ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนคน้หาจุดพฒันาในการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียนการสอน และการนิเทศ 
 มิติที ่ 4  ร่วมพฒันาดว้ยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ   
  วตัถุประสงค ์
   1.  เพือ่พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการสอน การบริหารจดัการ และการนิเทศ โดยการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
  ขั้นตอน 
   1.  จดักิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC:  Professional Learning 
Community) ในโรงเรียน โดยเช่ือมโยงกบัขอ้มูลการทดสอบระดบัชาติ มาตรฐานการเรียนรู้และ
สาระการเรียนรู้ที่ตอ้งเร่งพฒันา 
   2.  ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพือ่การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
หอ้งเรียนเป็นฐาน 
  ผลที่คาดวา่จะไดรั้บ 
   1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
   2.  ครูผูส้อนพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้อ้งเรียนเป็นฐาน 
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ตอนที ่ 2  ผลการใช้แนวทางมติิแห่งคุณภาพ  การบริหารวชิาการ  ส านักงานเขตพื้นที่ 
             การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 
 
 ส่วนที่  1  ความสามารถในการบริหารจัดการ  พจิารณาจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ  ช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกช้ันที่โรงเรียนเปิดสอน   
 
 1. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ เม่ือพจิารณา
รายดา้น พบวา่ คะแนนเฉล่ียรายดา้นสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา และ
ดา้นเหตุผล ส่วนดา้นค านวณมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
 เม่ือพจิารณาจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ พบวา่ โดยรวมมี
โรงเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 67 โรงเรียน เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น
มีโรงเรียนที่ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศทุกดา้น เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 ดา้นภาษา จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดบัประเทศ 72 แห่ง 
 ดา้นค านวณ จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 70 แห่ง 
 ดา้นเหตุผล จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 58 แห่ง 
 2. คะแนนเฉล่ียเขตพื้นที่ คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ความต่าง และจ านวนโรงเรียน                
ที่สูงกวา่ระดบัประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 
 3. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ เม่ือ
พจิารณารายวิชา พบวา่ คะแนนเฉล่ียรายวชิาสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 4 วชิา ไดแ้ก่ วชิา
ภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วิชาวทิยาศาสตร์ 
 เม่ือพจิารณาจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ พบวา่ โดยรวมมี
โรงเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 51 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 87 แห่ง  
เม่ือพจิารณาเป็นรายวชิา พบวา่ ทุกวชิามีโรงเรียนที่ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศทุกวชิา 
เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 วชิาภาษาไทย จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 70 แห่ง 
 วชิาวทิยาศาสตร์ จ  านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 54 แห่ง 
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 วชิาคณิตศาสตร์ จ  านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 44 แห่ง 
 วชิาภาษาองักฤษ จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 36 แห่ง 
 4. คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ของส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ เม่ือ
พจิารณารายวิชา พบวา่ คะแนนเฉล่ียรายวชิาสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 1 วชิา ไดแ้ก่ วชิา
ภาษาไทย ส่วนวชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ 
 เม่ือพจิารณาจ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ พบวา่ โดยรวมมี
โรงเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 7 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งหมด 17 แห่ง  
เม่ือพจิารณาเป็นรายวชิา พบวา่ ทุกวชิามีโรงเรียนที่ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศทุกวชิา 
เรียงตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 วชิาวทิยาศาสตร์ จ  านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 9 แห่ง 
 วชิาภาษาไทย จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 8 แห่ง 
 วชิาคณิตศาสตร์ จ  านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 6 แห่ง 
 วชิาภาษาองักฤษ จ านวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ 4 แห่ง 
 5. จ านวนโรงเรียนที่ี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติระดบัประถมศึกษาทุกชั้น 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ จ านวน
ทั้งส้ิน 39 แห่ง และทุกระดบั (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 2 แห่ง 
 
 ส่วนที่  2  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย  และความ
เบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบระดับชาติ  จ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้   
 

 1. ระดบัชาติ  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 มีการทดสอบทั้งส้ิน 15 ตวัช้ีวดั พบวา่โรงเรียนมีมาตรฐานการ
สอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมากปรากฏอยูทุ่กตวัช้ีวดั ร้อยละ 51.40 ของโรงเรียนทั้งหมด เรียง
ตามล าดบัมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ดงัน้ี 
 อนัดบั 1 ตวัช้ีวดัที่ 1 ดา้นเหตุผล ร้อยละ 66.38 ของโรงเรียนทั้งหมด 
 อนัดบั 2 ตวัช้ีวดัที่ 3 ดา้นภาษา ร้อยละ 62.52 ของโรงเรียนทั้งหมด 
 อนัดบั 3 ตวัช้ีวดัที่ 1 ดา้นภาษา ร้อยละ 59.83 ของโรงเรียนทั้งหมด 
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 2. จ านวนโรงเรียนที่ี มีคุณภาพระดบัดีเยีย่มตามมาตรฐานของผลการทดสอบ พื้นฐาน
ของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 มีการทดสอบทั้งส้ิน 35 ตวัช้ีวดั พบวา่โรงเรียนมีมาตรฐานการ
สอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่มปรากฏอยูเ่กือบทุกมาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานที่ 10 ของวชิา
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนทั้งหมด เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ดงัน้ี 
 อนัดบั 1 มาตรฐานที่ 8 วชิาคณิตศาสตร์ จ  านวน 64 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
 อนัดบั 2 มาตรฐานที่ 2 วชิาภาษาไทย จ านวน 59 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด  

 อนัดบั 3 มาตรฐานที่ 3 วิชาภาษาไทย จ านวน 58 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
 3. จ านวนโรงเรียนที่ี มีคุณภาพระดบัดีเยีย่มตามมาตรฐานของผลการทดสอบ พื้นฐาน
ของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 มีการทดสอบทั้งส้ิน 33 ตวัช้ีวดั พบวา่โรงเรียนมีมาตรฐานการ
สอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่มปรากฏอยูเ่กือบทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 8 
ของวชิาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนทั้งหมด  เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ดงัน้ี 
 อนัดบั 1 มาตรฐานที่ 5 วชิาภาษาไทย มาตรฐานที่ 4  วิชาภาษาองักฤษ  วชิาคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานที่ 5 วชิา วทิยาศาสตร์  จ  านวน 9 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
 อนัดบั 2 มาตรฐานที่ 5 วชิาภาษาองักฤษ มาตรฐานที่ 7 วชิาวทิยาศาสตร์ จ  านวน 8 แห่ง
ของโรงเรียนทั้งหมด  

 อนัดบั 3 มาตรฐานที่ 3 และ 4  วชิาภาษาไทย มาตรฐานที่ 4 วิชาวทิยาศาสตร์ จ  านวน 7 
แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
 ส่วนที่  3  ความรู้ความสามารถของนกัเรียน  พจิารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติของนกัเรียนที่ไดค้ะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ  50  ของคะแนนเตม็  และร้อยละ
นกัเรียนที่ได ้ 0  คะแนน  
 1. ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 พบวา่มีนกัเรียนที่ไดค้ะแนน
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ปรากฏอยูทุ่กดา้นทั้ง 3 ดา้น เรียงตามล าดบัมากไป
หานอ้ย ดงัน้ี 
 ดา้นภาษา มีนกัเรียนร้อยละ 70.69 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน 
ดงักล่าว 72 แห่ง 
 ดา้นเหตุผล มีนกัเรียนร้อยละ 51.87 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน 
ดงักล่าว 57 แห่ง 
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 ดา้นค านวณ มีนกัเรียนร้อยละ 32.73 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน 
ดงักล่าว 14 แห่ง 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีโรงเรียนและไม่มีนกัเรียนคนใดได ้0 คะแนน 
 2. ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 พบวา่มีนกัเรียนที่ได้
คะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ปรากฏอยูทุ่กวชิา 4 วิชา เรียงตามล าดบัมาก
ไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 วชิาภาษาไทย มีนกัเรียนร้อยละ 49.81 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน
ดงักล่าว 46 แห่ง 
 วชิาคณิตศาสตร์ มีนกัเรียนร้อยละ 24.28 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน
ดงักล่าว 10 แห่ง 
 วชิาภาษาองักฤษ มีนกัเรียนร้อยละ 18.92 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มี
นกัเรียนดงักล่าว 6 แห่ง 
 วชิาวทิยาศาสตร์ มีนกัเรียนร้อยละ 17.84 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มี
นกัเรียนดงักล่าว 6 แห่ง 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีโรงเรียนและไม่มีนกัเรียนคนใดได ้0 คะแนน 
 3. ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 พบวา่มีนกัเรียนที่ได้
คะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ปรากฏอยูทุ่กดา้นทั้ง 3 ดา้น เรียงตามล าดบั
มากไปหานอ้ย ดงัน้ี 
 วชิาภาษาไทย มีนกัเรียนร้อยละ 47.90 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน
ดงักล่าว 8 แห่ง 
 วชิาคณิตศาสตร์ มีนกัเรียนร้อยละ 4.70 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน
ดงักล่าว 6 แห่ง 
 วชิาวทิยาศาสตร์ มีนกัเรียนร้อยละ 1.92 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน
ดงักล่าว 9 แห่ง 
 วชิาภาษาองักฤษ มีนกัเรียนร้อยละ 1.70 ของนกัเรียนทั้งหมด และมีโรงเรียนที่มีนกัเรียน
ดงักล่าว 4 แห่ง 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีโรงเรียนและไม่มีนกัเรียนคนใดได ้0 คะแนน 
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อภปิรายผล 
 1.  ความสามารถในการบริหารจดัการ พิจารณาจากคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 สูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศทุกชั้นที่โรงเรียนเปิดสอน โดยพจิารณาจาก  
  1.1 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 2 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นภาษา และดา้นเหตุผล ส่วนดา้นค านวณมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  1.2 คะแนนเฉล่ียเขตพื้นที่  คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ  ความต่าง  และจ านวนโรงเรียน
ที่สูงกวา่ระดบัประเทศของผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 
  1.3 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
เม่ือพจิารณารายวชิา พบวา่ คะแนนเฉล่ียรายวิชาสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 4 วชิา ไดแ้ก่ 
วชิาภาษาไทย วชิาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ 
  1.4 คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ของ
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โดยรวมต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
เม่ือพจิารณารายวชิา พบวา่ คะแนนเฉล่ียรายวิชาสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 1 วชิา ไดแ้ก่ 
วชิาภาษาไทย ส่วนวิชาภาษาองักฤษ วชิาคณิตศาสตร์ วิชาวทิยาศาสตร์ ต  ่ากวา่ระดบัประเทศ 
  1.5 จ านวนโรงเรียนที่ี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติระดบัประถมศึกษาทุกชั้น 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ จ านวน
ทั้งส้ิน 39 แห่ง และทุกระดบั (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
3) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 2 แห่ง 
  ผลการทดสอบระดบัชาติสะทอ้นใหเ้ห็นวา่โรงเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่
คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศอนัสืบเน่ืองมาจากการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ ไดใ้ชแ้นวทางมิติ
แห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติ ทั้ง 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การคน้หาพื้นที่คุณภาพ การเปล่ียน
ความคิด การคน้หาจุดพฒันา และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดว้ยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการ
นิเทศ ตรวจสอบและติดตามอยา่งเป็นรูปธรรม ท าใหก้ารจดัการเรียนการสอนของครูแต่ละชั้นใน
โรงเรียนมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ 
  การด าเนินการตามแนวทางมิติแห่งคุณภาพท าใหผู้บ้ริหารโรงเรียนมีขอ้มูลผลการสอน
ของครูผูส้อนทุกคนวา่ชั้นใดอยูใ่นพื้นที่คุณภาพระดบัใด ครูผูส้อนแต่ละชั้นมีความคิดต่อการ
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พฒันาการสอนอยา่งไร นอกจากน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนไดด้ าเนินการนิเทศ ช่วยเหลือใหมี้การปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอน และน าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้และพฒันาต่อไป 
 2.  ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน พจิารณาจากคะแนนเฉล่ีย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลการทดสอบระดบัชาติ จ  าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 

  2.1 ผลการทดสอบระดบัชาติ  (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 มีการทดสอบทั้งส้ิน 15 ตวัช้ีวดั พบวา่
โรงเรียนมีมาตรฐานการสอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมากปรากฏอยูทุ่กตวัช้ีวดั ร้อยละ 51.40 ของ
โรงเรียนทั้งหมด เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ดงัน้ี 
   อนัดบั 1 ตวัช้ีวดัที่ 1 ดา้นเหตุผล ร้อยละ 66.38 ของโรงเรียนทั้งหมด 
   อนัดบั 2 ตวัช้ีวดัที่ 3 ดา้นภาษา ร้อยละ 62.52 ของโรงเรียนทั้งหมด 
   อนัดบั 3 ตวัช้ีวดัที่ 1 ดา้นภาษา ร้อยละ 59.83 ของโรงเรียนทั้งหมด 
  2.2 จ านวนโรงเรียนที่ี มีคุณภาพระดบัดีเยีย่มตามมาตรฐานของผลการทดสอบพื้นฐาน
ของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 มีการทดสอบทั้งส้ิน 35 ตวัช้ีวดั พบวา่โรงเรียนมีมาตรฐานการ
สอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่มปรากฏอยูเ่กือบทุกมาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานที่ 10 ของวชิา
คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนทั้งหมด เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ดงัน้ี 
   อนัดบั 1 มาตรฐานที่ 8 วชิาคณิตศาสตร์ จ  านวน 64 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
   อนัดบั 2 มาตรฐานที่ 2 วชิาภาษาไทย จ านวน 59 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด  

   อนัดบั 3 มาตรฐานที่ 3 วชิาภาษาไทย จ านวน 58 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
  2.3 จ านวนโรงเรียนที่ี มีคุณภาพระดบัดีเยีย่มตามมาตรฐานของผลการทดสอบ พื้นฐาน
ของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 มีการทดสอบทั้งส้ิน 33 ตวัช้ีวดั พบวา่โรงเรียนมีมาตรฐานการ
สอนอยูใ่นระดบัคุณภาพดีเยีย่มปรากฏอยูเ่กือบทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 8 
ของวชิาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนทั้งหมด  เรียงตามล าดบัมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ดงัน้ี 
   อนัดบั 1 มาตรฐานที่ 5 วชิาภาษาไทย มาตรฐานที่ 4  วิชาภาษาองักฤษ  วชิา
คณิตศาสตร์ มาตรฐานที่ 5 วิชา วทิยาศาสตร์  จ  านวน 9 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
   อนัดบั 2 มาตรฐานที่ 5 วชิาภาษาองักฤษ มาตรฐานที่ 7 วชิาวทิยาศาสตร์ จ  านวน 8 
แห่งของโรงเรียนทั้งหมด  

   อนัดบั 3 มาตรฐานที่ 3 และ 4  วิชาภาษาไทย มาตรฐานที่ 4 วิชาวทิยาศาสตร์ จ  านวน 
7 แห่งของโรงเรียนทั้งหมด 
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 ผลการทดสอบระดบัชาติสะทอ้นใหเ้ห็นมาตรฐานการสอนของครูผูส้อน เน่ืองจากขอ้มูล 
ดงักล่าวเป็นแสดงให้เห็นวา่ครูผูส้อนดงักล่าวท าใหมี้คะแนนเฉล่ียสูงกวา่ประเทศและมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานต ่ากวา่ระดบัประเทศ แสดงใหเ้ห็นวา่ครูผูส้อนจดัการเรียนการสอนตามแนวทาง
ของมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  
 ครูผูส้อนส่วนใหญ่สามารถจดัการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบเน่ืองมาจากกระบวนการของแนวทางมิติแห่งคุณภาพ
จากผลการทดสอบระดบัชาติ ที่มีล  าดบัขั้นตอนทีส่ าคญัไดแ้ก่ การสะทอ้นขอ้มูลผลการทดสอบ
ระดบัชาติซ่ึงเป็นการสะทอ้นขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติที่มีความน่าเช่ือถือและเป็นขอ้มูลที่เป็นผล
จากการสอนของครูผูส้อนโดยตรง เป็นขอ้มูลของนกัเรียนที่อยูใ่นความรับผดิชอบของครูผูส้อน
ตั้งแต่ตน้ปีการศึกษาจนถึงปลายปีการศึกษา การสะทอ้นขอ้มูลทีมี่ความหมายท าใหค้รูผูส้อนเห็น
ส่วนที่เป็นจุดเด่นหรือขอ้ดีและจุดดอ้ยหรือขอ้เสีย ดว้ยวธีิการสะทอ้นขอ้มูลที่โปร่งใส การท านาย
ผลดว้ยวธีิการทางสถิติที่แม่นย  า ท  าใหค้รูยอมรับและเขา้ใจตนเอง เขา้ใจนกัเรียน มากยิง่ขึ้น ไม่
ปฏิเสธ ส่งผลให้เกิดการคิดคน้หาวธีิการพฒันาการเรียนการสอนตามผลการวเิคราะห์ขอ้มูลของตน 
นอกจากน้ีมิติแห่งคุณภาพเป็นกระบวนการที่ท  าใหเ้กิดการด าเนินงานที่เช่ือมโยงระหวา่งผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูผูส้อน ศึกษานิเทศก ์จึงท าใหมี้พื้นที่แห่งคุณภาพอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในระดบัโรงเรียน 
ระดบัหอ้งเรียน และระดบัหน่วยงาน 
 3.  ความรู้ความสามารถของนกัเรียน พจิารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ของนกัเรียนที่ไดค้ะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ และร้อยละนกัเรียนที่ได ้0 
คะแนน โดยพจิารณาจาก 

  3.1 ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 พบวา่มีนกัเรียนที่ไดค้ะแนน
เท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ปรากฏอยูทุ่กดา้นทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษา ดา้น
เหตุผล และดา้นค านวณ นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีโรงเรียนและไม่มีนกัเรียนคนใดได ้0 คะแนน 
  3.2 ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ  (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 พบวา่มีนกัเรียนที่ได้
คะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ปรากฏอยูทุ่กวชิา 4 วิชา ไดแ้ก่ วชิา
ภาษาไทย วชิาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาองักฤษ และวชิาวทิยาศาสตร์ นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีโรงเรียน
และไม่มีนกัเรียนคนใดได ้0 คะแนน 
  3.3 ความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ปีการศึกษา  2560 พบวา่มีนกัเรียนที่ได้
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คะแนนเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ปรากฏอยูทุ่กวชิา ไดแ้ก่ วชิาภาษาไทย วชิา
คณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ นอกจากน้ียงัพบวา่ไม่มีโรงเรียนและไม่มีนกัเรียน
คนใดได ้0 คะแนน 
 ผลการทดสอบระดบัชาติสะทอ้นใหเ้ห็นวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 สืบเน่ืองจากแนวทางมิติแห่ง
คุณภาพเป็นกระบวนการที่ท  าใหค้รูผูส้อนใส่ใจนกัเรียนรายบุคคล นกัเรียนจึงไดรั้บการพฒันา 
จากการจดัการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของนกัเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ 
ที่หลกัสูตรก าหนด การพฒันาดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีระบบที่สอดคลอ้งกนัตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมายของการสอน การจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ ควรถอดบทเรียนของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เพือ่พฒันาเป็นแนวทางของการพฒันาคุณภาพนกัเรียนและการ
บริหารงานวชิาการที่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของพื้นที ่
 2. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน ๆ ควรน าแนวทางมิติแห่งคุณภาพไปทดลองใชใ้น
ลกัษณะการวจิยัเชิงปฏิบตัิการเพือ่พฒันาเป็นแนวทางของการพฒันาคุณภาพนกัเรียนและการ
บริหารงานวชิาการที่สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของพื้นที ่
 3. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ควรมีการสร้างส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางมิตแิห่งคุณภาพจากผลการทดสอบระดบัชาติ 
 4. ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ควรศึกษานวตักรรมการ
บริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนที่โรงเรียนพฒันาขึ้นในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการและการจดัการเรียนการสอน 


