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บทคัดยอ 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด ในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดและเพื่อศึกษาแนวทางการนำรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการ
เรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 
ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา ใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
ไดแก ๑) การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R๑) ๒)การสรางและตรวจสอบรูปแบบ (D๑) ๓) การ
ทดลองใชรูปแบบ (R๒) ๔) พัฒนาเพิ่ม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) ๕) การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๓) ๖) การปรับปรุง 
และเผยแพร (D๓) นำไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดรอยเอ็ดทุกสังกัด
จำนวน ๑๕ โรงเรียน พบวา 

โรงเรียนนำรูปแบบเปาหมายโครงการมีการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดโดยเริ่มจาก 
(๑) วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) : การวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ต มีการวิเคราะหผลการสอบ ๓ ป
ยอนหลังของโรงเรียน โดยวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาในระดับมาตรฐานการเรียนรู  เพื่อใหทราบจุดแข็ง 
– จุดออนการจัดการเรียนการสอนของครู และวิเคราะหผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ในป
การศึกษาปจจุบัน ดวยแบบทดสอบโอเน็ตปการศึกษาที่ผานมา และใชโปรแกรมการตรวจขอสอบที่สามารถ
แสดงผลจุดแข็ง - จุดออนในระดับมาตรฐาน และจัดกลุมนักเรียนตามศักยภาพและความถนัด จากนั้น (๒)
กำหนดเปาหมาย ดังนี้ โดยวิเคราะหจำนวนรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนน แตละวิชา
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ จากนั้น กำหนดเปาหมายรอยละของนักเรียนที่ตองไดคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนน 
แตละวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๓ และกำหนดจำนวนนักเรียนโดยระบุเปนรายบุคคลในการเรงพัฒนาให
นักเรียนไดคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนนในแตละรายวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๓  ทดสอบนักเรียนโดยใช
แบบทดสอบโอเน็ตในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อคาดการณวาจะตองพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลจำนวนกี่คน 
(๓) การลงมือทำตามหลัก PLC (๕) สรางการมีสวนรวมกับครูภายในโรงเรียนโดยการวิเคราะหจุดแข็ง – 
จุดออนระดับตัวชี้วัดแลวนำผลการวิเคราะหแตละตัวชี้วัดมอบใหครูผูสอนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว ชี้แจง
แผนผังแบบทดสอบโอเน็ตใหนักเรียนรับรู และมอบเกียรติบัตรใหผู ปกครองที่นักเรียนมีพัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธิ์ มีการสรางเครือขายขยายผลโดยใชการถายทอดสดผานโปรแกรมสตีมมิ่งนำเสนอเทคนิคการ
วิเคราะห test blue print ของขอสอบโอเน็ตออนไลน เพื ่อไมตองนำครูออกจากหองเร ียน เมื ่อเกิด
กระบวนการ PLC แลว ใชแนวทาง Backwards Design ในการกำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรู ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง Active Learning และ Inquiry Learning และสะทอนผลผาน
กิจกรรม PLC (๔) การประเมินผลดวยตนเอง โดยการจัดทำคลังขอสอบรวมกับหนวยงานตนสังกัด เพื่อใชใน
การสอบพรี-โอเน็ต การใชคลังขอสอบของ สทศ. ในการสอดแทรกในบทเรียนและใชขอสอบของ โครงการ
ประเม ินและพ ัฒนาส ู  ความเป นเล ิศทางคณิตศาสตร และว ิทยาศาสตร  .  Thailand Educational 
Development and Evaluation Tests (TEDET) (ระดับอาเซียน) และโครงการประเมินผลผูเรียนนานาชาติ 
PISA และ (๕) จัดกิจกรรมเสริมเติมความรูกอนสอบโดยทบทวนบทเรียนกอนสอบและกิจกรรมสรางแรงจูงใจ
ในการทำขอสอบรวมถึงกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห 
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สารบัญ 

เรื่อง                   หนา 

บทคัดยอ           ก 

สารบัญ            ข 

สวนท่ี ๑ บทนำ           ๑ 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญ        ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคในการวิจัย        ๒ 

 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย         ๒ 

 ๑.๔ ระยะเวลาในการวิจัย         ๓ 

 ๑.๕ สถานท่ีในการวิจัย         ๓ 

 ๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ        ๓ 

 ๑.๗ นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย        ๔ 

สวนท่ี ๒ เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ      ๕ 

 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ      ๕ 

 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)         ๑๓ 

 ๒.๓ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยั                ๒๑
สวนท่ี ๓ วิธีดำเนินการวิจัย                  ๒๒
 ๓.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R๑)             ๒๒ 

๓.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การสรางและตรวจสอบนรูปแบบ (D๒)     ๒๙ 

๓.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ การทดลองใชรูปแบบ (R๒)      ๓๑ 

๓.๔ ข้ันตอนท่ี ๔ พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรงุ /แกไขรูปแบบ (D๒)     ๓๒ 

๓.๕ ข้ันตอนท่ี ๕ การทดลองใชรูปแบบ (R๓)      ๓๔ 

๓.๖ ข้ันตอนท่ี ๖ การปรับปรุงและเผยแพร       ๓๕ 

สวนท่ี ๔ การวิเคราะหขอมูล         ๓๖ 

๔.๑ การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R๑)     ๓๖ 

๔.๒ การสรางและตรวจสอบรูปแบบ (D๒)       ๔๑ 

๔.๓ การทดลองใชนวัตกรรม (R๒)        ๔๓ 
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สารบัญ (ตอ) 

เร่ือง                         หนา 
๔.๔ พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒)       ๔๘ 

๔.๕ การนำรูปแบบสูการปฏิบัติในสถานศึกษา : การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๓)   ๕๔ 

๔.๖ การปรับปรุง และเผยแพร (D๓)       ๕๗ 

สวนท่ี ๕ การสรุปผลและอภิปรายผล        ๖๕ 

 ๕.๑ สรุปผล          ๖๖ 

 ๕.๒ อภิปรายผล          ๖๙ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ         ๖๙ 

บรรณานุกรม           ๗๐ 

ภาคผนวก           ๗๑ 
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สวนที่ ๑ 

บทนำ 

๑.๑ ความเปนมาและความสำคัญ 

ประเทศไทยไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาประเทศไวในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป เปนการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการ

กัน อันจะกอใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๘๐) ซ่ึงยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนไดตองใชการศึกษาเปน

เครื่องมือในการดำเนินการ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและ

ทุกชวงวัยเพ่ือใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ ดวยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ สอดคลองกับวิจารณ  พานิชย (๒๕๕๕) กลาววา กระบวนการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูตอง

มีทักษะใน การ “จุดไฟ” ในใจศิษย ใหรักการเรียนรู ใหสนุกกับการเรียนรู หรือใหการ เรียนรูสนุกและกระตุน

ใหอยากเรียนรูตอไปตลอดชีวิต ครูจึงตองยึดหลัก “สอนนอย เรียนมาก” คือ ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของเด็ก 

ครูตองตอบไดวาศิษยไดเรียนอะไร และเพ่ือใหศิษยไดเรียนสิ่งเหลานั้นครูตองทำอะไร ไมทำอะไร ในสภาพ

เชนนี้ ครูยิ่งมีความสำคัญมากข้ึน การเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ตอง “กาวขามสาระวิชา” ไปสูการเรียนรู 

“ทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑” ( 21st Century Skills) ท่ีครูสอนไมได นักเรียนตองเรียนเอง 

หรือพูดใหมวาครูตองไมสอน แตตองออกแบบการเรียนรูและอำนวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรูให

นักเรียนเรียนรูจากการลงมือทำ แลวการเรียนรูก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๕) ไดกลาววา การจัดกระบวนการ

เรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัด  และความแตกตางของผูเรียน 

ซ่ึงจะชวยพัฒนาผูเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง อันตัวบงชี้หนึ่งถึงคุณภาพทางการศึกษาและ

คุณภาพของผูเรียน  

กระทรวงศึกษาธิการไดมีการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูสูระดับภูมิภาค

และจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรูสูระดับสถานศึกษา กลาวคือถึงแมวาการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ัวประเทศจะใชหลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แตการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ผูเรียนท้ังในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินได - ตก และการอนุมัติความสำเร็จ

การศึกษา เปนอำนาจของสถานศึกษา จึงจำตองมีการประเมินผลวาการจัดการศึกษาท่ีเปนการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชนนั้นท่ัวถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยจัดตั้งสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ(องคการมหาชน) ข้ึนเพ่ือดำเนินการทดสอบการศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เปนการประเมิน

คุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษา

ปท่ี ๓ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ซ่ึงผลจากการประเมินใชเปน

ขอมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพ่ือนำไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด

การศึกษา ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของตนสังกัดระดับตาง ๆ ตลอดท้ังขอมูล

ท่ีไดจากการประเมินในระดับชั้นท่ีเขาทดสอบขางตนจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการตรวจสอบ ทบทวน 
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พัฒนาคุณภาพผูเรียน  ถือเปนภาระความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีจะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง

แกไข สงเสริมสนับสนุน เพ่ือใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกตางระหวางบุคคลท่ี

จำแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนท่ัวไป กลุมผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุม

ผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนท่ีปฏิเสธ

โรงเรียน กลุมผูเรียนท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูล

จากการประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดำเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปนโอกาสให

ผูเรียนไดรับการพัฒนาและประสบความสำเร็จในการเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน คุณภาพ

การจัดการเรียนรู เพ่ือเปนการสรางคุณลักษณะและทักษะท่ีจำเปนตอการเรียนรู ในศตวรรษท่ี ๒๑ ใหกับ

ผูเรียนเพ่ือเปนการพัฒนาการเรียนรู ใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี ๒๑  ไดอยางมีคุณภาพรวมถึง

การวัดและประเมินผลโดยใชเครื่องมือของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทำโครงการ “TFE 

(Teams For Education )” เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของหนวยงานทุกระดับ ทุกประเภท

สงผลตอการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหเกิดการเรียนรู   มีทักษะจำเปนในการดำรงชีวิตในสังคมคุณภาพ

ยุคศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมีหนวยงานในระดับภาคและระดับจังหวัด เปนศูนยกลางสงเสริมการเรียนรู การพัฒนา 

และถายทอดองคความรูดานการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับภาคและระดับ

จังหวัดเพ่ือนำไปสูการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูท่ียั่งยืนในอนาคตตอไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

๑.๒.๑ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 

๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการนำรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด ไปสูการ

ปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย 

 ๑.๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

และการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ

จังหวัดรอยเอ็ด ไดแก 

  (๑) ประชากร คือ โรงเรยีนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบของรัฐและเอกชน

สังกัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด  

  (๒) กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนเปาหมายโครงการ TFE (Teams For Education) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ดงันี้ 

(๒.๑) ร.ร. โสภโณประชาสรรค  สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ 

(๒.๒) ร.ร. บานหนองแวงหนองหัวคน สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ 
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(๒.๓) ร.ร. หวันางามวิทยา  สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ 

(๒.๔) ร.ร. อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ 

(๒.๕) ร.ร.บานเปลือย (คุรุสรรควิทยา) สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ 

(๒.๖) ร.ร. บานสาหราย   สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ 

(๒.๗) ร.ร. ชุมชนบัวคำ   สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ 

(๒.๘) ร.ร. บานวังยาว   สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ 

(๒.๙) ร.ร. หนองหวานาคำพัฒนา  สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ 

(๒.๑๐) ร.ร. ขัติยะวงษา   สพม. เขต ๒๗ 

(๒.๑๑) ร.ร. โพนเมืองประชารัฐ  สพม. เขต ๒๗ 

(๒.๑๒) ร.ร. หวัโทนวิทยา   สพม. เขต ๒๗ 

(๒.๑๓) ร.ร. ภัทรดล   สช. 

(๒.๑๔) ร.ร. การกุศลวัดสระทอง  สช. 

(๒.๑๕) ร.ร. อนุบาลเมืองสรวง  สช. 
 

  ๑.๓.๒ ตวัแปรท่ีศึกษา 

   (๑) ตัวแปรท่ีจัดกระทำ ไดแก รูปแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของครูใน

รายวิชาท่ีมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และแนวทางในการสนับสนุน สงเสริม 

ชวยเหลือของผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา 

   (๒) ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูของครูในรายวิชาท่ีมีการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) และความพึงพอใจตอรูปแบบในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของครู ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 

๑.๔ ระยะเวลา 

 วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

๑.๕ สถานท่ีดำเนินการวิจัย 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศธจ.รอยเอ็ด 

๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๘.๑ หนวยงานทางการศึกษามีเครือขายการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม 

๘.๒ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๘.๓ ครูไดรับการพัฒนาตรงตามสภาพปญหาและความตองการท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

๘.๔ ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาการ และทักษะชีวิต ซ่ึงเปนองคประกอบสำคัญในการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๑.๗ นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 
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 ๑.๗.๑ รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู หมายถึง ลักษณะการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง การจัด

กิจกรรมการเรยีนรูของครูท่ีดำเนินการอยางเปนแบบแผน มีหลักการ ตามแนวคิดทฤษฎีท่ีเชื่อถือได โดยแสดง

ใหเห็นลำดับข้ันอยางชัดเจน แสดงความสัมพันธของลำดับข้ันเปนเหตุเปนผล และนำไปสูผลลัพธท่ีคาดหวัง

อยางเปนระบบ 

 ๑.๗.๒ ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) หมายถึง ผลคะแนนของ

นักเรียนรายบุคคลในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary National Education Test) ท่ีสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดข้ึน 

 ๑.๗.๓ การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) หมายถึง การวิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนในการจัดการ

เรียนรูของครู โดยอางอิงจากขอมูลผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียน ๓ ปยอนหลัง และการวิเคราะหจุดออน 

- จุดแข็งของนักเรียน โดยใชการทดสอบดวยแบบทดสอบโอเน็ตของปการศึกษาท่ีผานมา 

๑.๗.๔ การกำหนดเปาหมาย (Set Goal) หมายถึง การกำหนดเปาหมายมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ี

โรงเรียนตองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และกำหนดเปาหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายบุคคล 

 ๑.๗.๕ การลงมือทำตามหลัก PLC หมายถึง การแกปญหาการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยใชชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 

(Professional Learning Community)  

 ๑.๗.๖ การประเมินผลดวยตนเอง หมายถึง ครจูัดสรรเวลาในการประเมินผลในชัน้เรียนอยางเพียงพอ

เพ่ือผูเรียนประเมินผลตนเองไดหลายครั้งจนกวาจะผานเกณฑท่ีกำหนด โดยใหหนวยงานการศึกษาชวยเหลือ

เครื่องมือในการประเมินความพรอมใหเกิดความหลากหลาย 

 ๑.๗.๗ กิจกรรมเสริมเติมความรู หมายถึง การทบทวนความรูกอนสอบในลักษณะของคายวิชาการ 

หรือกิจกรรมสรางแรงจูงใจในการสอบโอเน็ตของผูเรียน 

 ๑.๗.๘ หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base) หมายถึง การใหความสำคัญกับกิจกรรมการเรียนรูใน

หองเรียน การแกปญหาในชั้นเรียน และการคำนึงถึงความตองการของผูเรียน 

๑.๗.๙ บริหารเสริมพลัง (Empowerment) หมายถึง การสงเสริมหรือกระตุนใหครูและผูเก่ียวของได

รูสึกวาตนมีคุณคา มีพลังและมีความสามารถในการควบคุมและจัดการกับปญหาของตนเองได 

๑.๗.๑๐ สรางสรรคความรวมมือ (Participation) หมายถึง การรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตลอดกระบวนการ จัดใหมีบุคคลภายนอกเขาไปชวยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามข้ันตอนในรูปแบบ ฯ 

ตลอดปการศึกษา 
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สวนท่ี ๒  

เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

  
ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดดำเนินการศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบ และแนวคิดเก่ียวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบ   

๑.๑ ความหมายของรูปแบบ นักวิชาการไดใหความหมายของรูปแบบ พอสรุปไดดังนี้   

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖, น. ๙๖๕) ใหความหมาย

ไววา รูปแบบ หมายถึง รูปท่ีกำหนดข้ึนเปนหลักหรือเปนแนว ซ่ึงเปนท่ียอมรับแสดงวาเปน สิ่งนั้น ๆ เชน 

รูปแบบบาน เปนตน   

ทิศนา  แขมมณี (๒๕๕๐: ๒๒๐) ซ่ึงกลาวไววา รูปแบบ (Model) เปนรูปธรรมของความคิดท่ีเปน

นามธรรม ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เปนคำอธิบาย เปนแผนผัง ไดอะแกรมหรือ

แผนภาพ เพ่ือชวยใหตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเขาใจไดชัดเจนข้ึน รูปแบบจึงเปนเครื่องมือทางความคิดท่ี

บุคคลใชในการสืบเสาะหาคำตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณท้ังหลาย 

บุญชม  ศรีสะอาด (Online) รูปแบบ หมายถึง โครงสรางแสดงถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ สามารถใชรูปแบบอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง

ท่ีมีในปรากฏการณธรรมชาติหรือในระบบตาง ๆ อธิบายลำดับข้ันตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ   

รัตนะ  บัวสนธ (๒๕๕๒: ๑๒๔) ความหมายของรูปแบบจำแนกออกเปน ๓ ความหมาย ไดแก ๑) 

แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ียังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้มักจะเรียกทับ

ศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนต โมเดลเสื้อ เปนตน ๒) แบบแผนความสัมพันธ

ของตัวแปรหรือสมการทางคณิตศาสตรท่ีรูจักกันในชื่อท่ีเรียกวา “Mathematical Model” และ ๓) แผนภาพ

ท่ีแสดงถึงองคประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้บางทีเรียกกันวา ภาพยอสวนของ

ทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เปนตน  

ณัฐศักดิ์  จันทรผล (๒๕๕๓ : ๑๒๕) รูปแบบหมายถึง โครงสรางโปรแกรม แบบจำลองหรือตัวแบบท่ี

จำลองสภาพความเปนจริงท่ีสรางข้ึนจากการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวามีสิ่งใดบางท่ีจะตองนำมา

ศึกษาเพ่ือใชทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง  โดยอธิบายความสัมพันธขององคประกอบ

ตาง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ         

มีลี  สืบกระแสน (๒๕๕๒ : ๑๐๘ – ๑๐๙) รูแบบมีสองลักษณะ คือ รูปแบบจำลองของสิ่งท่ีเปน

รูปธรรม เชน ระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบท่ีเปนแบบจำลองของสิ่งท่ีเปนนามธรรม เชน เครื่อง

คอมพิวเตอร เปนตน รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธดวยเสนโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในสมการ

คณิตศาสตร หรือสมการพยากรณ หรือเขียนเปนขอความ จำนวน หรือภาพ หรือแผนภูมิ หรือรูปสามมิติ  

กูด (Good, ๑๙๗๓, p. ๓๗๐) กลาววา ความหมายของรูปแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเปน

แนวทางในการสราง หรือทำซ้ำเปนตัวอยางเพ่ือการเลียนแบบ เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเปนตัวแทนของ
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สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลักการหรือแนวคิด เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมี ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกัน

เปนตัวประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสงัคม  

สรุป รปูแบบ หมายถึง แผนภาพท่ีแสดงถึงองคประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ีสามารถใช

อธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีในระบบ อธิบายลำดับข้ันตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมใน

ระบบ  

๑.๒ ประเภทของรูปแบบ รปูแบบสามารถจำแนกออกไดหลายประเภท ไดมีผูจำแนกประเภทของ

รูปแบบ ดังนี้  

Keeves (๑๙๘๘: ๕๖๑-๕๖๕) ไดจำแนกรูปแบบออกเปน ๔ ประเภท ไดแก      

๑.๒.๑ รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนรูปแบบเชิง กายภาพสวนใหญใชใน

ดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบโครงสรางอะตอม สรางข้ึนโดยใชหลักการ เปรยีบเทียบโครงสรางของรูปแบบให

สอดคลองกับลักษณะท่ีคลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับ ขอมูลและความรูท่ีมีอยูในลักษณะนั้นดวย 

รูปแบบท่ีสรางข้ึนตองมีองคประกอบชัดเจน สามารถนำไป ทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษได และสามารถ

นำไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยาง กวางขวาง เชน รูปแบบจำนวนนักเรียนในโรงเรียน สราง

ข้ึนโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ำท่ี ประกอบดวยทอน้ำเขาและทอน้ำออก ปริมาณท่ีไหลเขาถังเปรียบเทียบ

ไดกับจำนวนนักเรียนท่ีเขา โรงเรียน อัตราการเกิด อัตราการยายเขา อัตราการรับเด็กอายุต่ำกวาเกณฑ สวน

ปริมาณน้ำท่ีไหล ออกเปรียบเทียบไดกับจำนวนนักเรียนท่ีออกจากโรงเรียน เนื่องจากพนเกณฑการศึกษา การ

ยายออก  การจบการศึกษา สำหรับปริมาณน้ำท่ีเหลือในถัง เปรียบเทียบไดกับจำนวนนักเรียนท่ีเหลืออยูใน 

โรงเรียน เปนตน จุดมุงหมายของรูปแบบนี้เพ่ืออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน ใน

โรงเรียน       

๑.๒.๒ รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบท่ีใชภาษา เปนสื่อในการ

บรรยายหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็น โครงสรางทางความคิด 

องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น และใช ขอความในการอธิบายเพ่ือให

เกิดความกระจางมากข้ึน แตจุดออนของรูปแบบประเภทนี้ คือขาดความ ชัดเจนแนนอน ทำใหยากแกการ

ทดสอบรูปแบบ แตอยางไรก็ตามไดมีการนำรูปแบบนี้มาใชกับ การศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูใน

โรงเรียน     

๑.๒.๓ รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) เปนรูปแบบท่ีใช แสดง

ความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปรโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนำไปใชใน

ดานพฤติกรรมศาสตรมากข้ึน โดยเฉพาะในการวัดและ ประเมินผลทางการศึกษา  รูปแบบลักษณะนี้สวนมาก

พัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ      

๑.๒.๔ รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบท่ีเริ่มจากการนำ เทคนิคการ

วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเก่ียวกับพันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ ทำใหสามารถศึกษา

รูปแบบเชิงขอความท่ีมีตัวแปรสลับซับซอนได แนวคิดสำคัญของรูปแบบนี้คือ ตอง สรางข้ึนจากทฤษฎีท่ี

เก่ียวของหรืองานวิจัยท่ีมีมาแลว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเสนตรง แตละสมการแสดงความสัมพันธ

เชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลใน สภาพการณท่ีเปนจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ 

รูปแบบเชิงสาเหตุนี้แบงออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก ๑) รูปแบบระบบเสนเด่ียว (Recursive Model) เปน
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รูปแบบท่ีแสดงความ สัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทาง

เดียวโดยไมมี ความสัมพันธยอนกลับ ๒) รูปแบบระบบเสนคู (Non-recursive Model) เปนรูปแบบท่ีแสดง 

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรหนึ่งอาจเปนท้ังตัว

แปรเชิงสาเหตุและเชิงผลพรอมกัน จึงมีทิศทางความสัมพันธยอนกลับได      

สำหรับการพัฒนารปูแบบในครั้งนี้ สรุปไดวา เปนรูปแบบท่ีใชภาษา เปนสื่อในการบรรยาย

หรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็น โครงสรางทางความคิด 

องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบของการดำเนินงาน 

๑.๓ องคประกอบของรูปแบบ  มีผูใหแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของรูปแบบ ดังนี้    

Brown and Moberg (๑๙๘๐: ๑๖-๑๗) ไดสังเคราะหรูปแบบข้ึนมาจากแนวคิดเชิงระบบ (System 

Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ (Contingency Approach) กลาววา องคประกอบของ

รูปแบบ ประกอบดวย ๑) สภาพแวดลอม (Environment) ๒) เทคโนโลยี (Technology) ๓) โครงสราง 

(Structure) ๔) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ     ๕) การตัดสินใจสั่งการ (Decision 

Making)     

สมบูรณ  ศิริสรรหิรัญ (๒๕๔๗: ๓๕๔-๓๕๕) ไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ ผูนำของ

คณบดี ผลการศึกษาพบวารูปแบบมีองคประกอบ ๔ องคประกอบ ไดแก ๑) คุณลักษณะ ภาวะผูนำของคณบดี

ท่ีตองพัฒนา ๒) หลักการและแนวคิดก ากับรูปแบบและวัตถุประสงคท่ัวไปของ รูปแบบ  ๓) 

กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผูนำของคณบดี ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนเนื้อหาการ พัฒนาวิธีการ และ

กิจกรรมการพัฒนาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและผลท่ีตองการและ ๔) แนว ทางการนำรูปแบบไปใช เง่ือนไข

ความสำเร็จ และตัวบงชี้ความสำเร็จของรูปแบบ     

ชนกนารถ  ชื่นเชย (๒๕๕๐: ๑๗๙-๑๘๐) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องใน 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา รูปแบบมีองคประกอบ ๙ องคประกอบ ไดแก ๑) ปรัชญาและ หลักการของ

การศึกษาตอเนื่อง ๒) กลุมเปาหมายของการจัดการศึกษาตอเนื่อง ๓) จุดมุงหมายของ การจัดการศึกษา

ตอเนื่อง ๔) โครงสรางระบบบริหารของการศึกษาตอเนื่อง ๕) หลักสูตรการเรียนการสอนของการศึกษา

ตอเนื่อง ๖) วิธีการจัดการศึกษาตอเนื่อง ๗) สื่อการศึกษาและแหลงเรียนรูของการศึกษาตอเนื่อง ๘) การ

ติดตามและประเมินผลของการศึกษาตอเนื่อง และ ๙) การเทียบระดับและเทียบโอนผลการเรียน  

อัมพร  พงษกังสนานันท (๒๕๕๐: ๒๗๔-๒๗๕) ไดพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอก ระบบใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบวา รูปแบบมีองคประกอบ ๘  องคประกอบ ไดแก 

๑) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา ๒) หลักสูตร ๓) การจัดการเรียนรู ๔) การ ประเมินผลการเรียนรู ๕) 

การเทียบโอนความรูประสบการณและการเทียบระดับการศึกษา ๖) การ บริหารและการจัดการศึกษา ๗) 

กลุมเปาหมาย และ ๘) การมีสวนรวมของพอแมและชุมชน 

ศักดิ์จิต  มาศจิตต (๒๕๕๐: ๒๒๖-๒๒๗) ไดเสนอองคประกอบของรูปแบบกลาวคือ ๑) องคประกอบ

พ้ืนฐาน ประกอบดวย จุดมุงหมาย หลักการ การมีสวนรวม และการกำหนดแนวทางการนำรูปแบบไปใช ๒) 

องคประกอบโครงสราง ๓) องคประกอบกระบวนการดำเนินงาน และ๔) องคประกอบดานการสนบัสนุน    

พิเชฐ  โพธิ์ภักดี (๒๕๕๓: ๑๕๙-๑๖๐) ไดสรุปไววา รูปแบบประกอบดวยสวนประกอบ ๓ สวน คือ 

สวนท่ี ๑ หลักการและวัตถุประสงคของรูปแบบ ประกอบดวย ๑) หลักการของรูปแบบ ๒) วัตถุประสงคของ



๘ 
 

รูปแบบ สวนท่ี ๒ โครงสรางและสาระสำคัญของรูปแบบ ประกอบดวย ๑) ฐานะของสถานศึกษา และ

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสวนกลาง ๒) บทบาทคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูอำนวยการ ๓) การกระจายอำนาจภารกิจการจัดการศึกษา ๔ ดาน ๔) หนวยงานกำกับ

ติดตาม ตรวจสอบและสงเสริมสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน ๕) มาตรฐานและการประกันคุณภาพผูเรียน สวน

ท่ี ๓ การนำสูการปฏิบัติและเง่ือนไขความสำเร็จ ๑) การนำไปสูการปฏิบัติ ๒) เง่ือนไขความสำเร็จในสวนการ

บริหารขององคการ    

ไมตรี บุญทศ (๒๕๕๔: ๑๔๙-๑๕๓) สรุปองคประกอบของรูปแบบท่ีคลายกันไววา ควรมี 

องคประกอบหลัก คือ ๑) วัตถุประสงคของรูปแบบ ๒) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ ๓) ระบบงาน

และกลไกของรูปแบบ ๔) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ และ ๕) แนวการประเมินรูปแบบ โดยมีคำอธิบายศัพท

เฉพาะประกอบรปูแบบ พรอมมีเง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช การจัดทำคูมือการใชรูปแบบโดยนำสาระของ

องคประกอบบรรจุไวอยางสมบูรณเอ้ือประโยชนตอผูสนใจศึกษาและนำรูปแบบไปใช   

มีศิลป ชินภักดี (๒๕๕๕: ๒๒) ไดกำหนดองคประกอบของรูปแบบไววา ประกอบดวย ๓ สวน คือ สวน

สถาบันหรือองคการ ซ่ึงประกอบดวย ๑) เทคโนโลยี ๒) โครงสราง ๓) บทบาท ๔) เปาหมายหรือความ

คาดหวังสวนบุคคล ซ่ึงประกอบดวย ๑) ภาวะผูนำ ๒) บุคลิกภาพ ๓) กระบวนการบริหาร ๔) การตัดสินใจสั่ง

การ ๕) ความตองการ และสวนสภาพแวดลอม ซ่ึงประกอบดวย ๑) ชุมชน  ๒) แหลงเรยีนรู ๓) เศรษฐกิจ ๔) 

การมีสวนรวมทางดานการบริหารสถานศึกษา  

สมชัย  จรรยาไพบูลย (๒๕๕๕: ๑๖) ไดสรุปองคประกอบของรูปแบบท่ีคลายกันไววา  ควรมี

องคประกอบหลัก คือ ๑) วัตถุประสงคของรูปแบบ ๒) ทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการของรูปแบบ    ๓) 

ระบบงานและกลไกของรูปแบบ ๔) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ และ ๕) แนวการประเมินรปูแบบ โดยมี

คำอธิบายศัพทเฉพาะประกอบรูปแบบพรอมมีเง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช การจัดทำคูมือการใชรูปแบบโดยนำ

สาระขององคประกอบบรรจุไวอยางสมบูรณเอ้ือประโยชนตอผูสนใจศึกษาและนำรูปแบบไปใช 

บราวนและโมเบิรก (Brown and Moberg, ๑๙๘๐, pp. ๑๖-๑๗) ไดสังเคราะหรูปแบบข้ึน และได

นำเสนอองคประกอบดังนี้ ๑) สภาพแวดลอม (Environment) ๒) เทคโนโลยี (Technology) ๓) โครงสราง 

(Structure) ๔) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ ๕) การตัดสินใจสั่งการ  (Decision 

Making)  

องคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไรบาง จำนวนเทาใดมีโครงสราง และความสัมพันธกัน

อยางไรนั้นอยูกับปรากฏการณท่ีเรากำลังศึกษา หรือจะออกแบบแนวคิด ทฤษฎี และหลักการพ้ืนฐานในการ

กำหนดรูปแบบแตละรูปแบบนั้น ๆ เปนหลัก ผูวิจัยไดวิเคราะหความสอดคลององคประกอบของรูปแบบโดย

นำเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบการวิเคราะห เพ่ือเปนกรอบในการกำหนดองคประกอบของรูปแบบสำหรับ

การวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงในตารางท่ี ๑   

 

 

 

 ตารางท่ี ๑ ตารางประกอบการวิเคราะหองคประกอบของรูปแบบ  



๙ 
 

องคประกอบของรูปแบบ 

ศักดิ์จิต  มาศจิตต (๒๕๕๐)  
 พิเชฐ  โพธิ์ภักดี (๒๕๕๓)  
 นิวัตร  นาคะเวช (๒๕๕๔)  

ไมตรี  บุญ
ทศ (๒๕๕๔)  

 ปริชาติ  ชมชื่น (๒๕๕๕)  
 สมชัย  จรรยาไพบูลย (๒๕๕๕)  
 มีศิลป  ชินภักดี (๒๕๕๕)  
 Brow

n and M
oberg (๑๙๘๐) 

๑. หลักการ          - - 
๒. วัตถุประสงค            

๓. ระบบงานและกลไก          - - 
๔. วิธีดำเนินงาน      - - - - - - 
๕. แนวการประเมิน - - -  -    

๖. คำอธิบายประกอบ    - - -   - - - 
๗. เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช            

สรุปไดวา การกำหนดองคประกอบของรูปแบบวาจะประกอบดวยอะไร จำนวนเทาใด  มี โครงสราง 

และความสัมพันธกันอยางไร ข้ึนอยูกับปรากฏการณ ปจจัยหรือตัวแปรตาง ๆ ท่ีกำลังศึกษา ซ่ึงจะออกแบบ

ตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย และหลักการพ้ืนฐานในการกำหนดรูปแบบนั้น ๆ เปนหลัก 

การวิจัย ครั้งนี้ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดท่ีสอดคลองกันขององคประกอบของรูปแบบท่ีนักการศึกษา ได

แบงองคประกอบไวโดยเลือกองคประกอบท่ีสวนใหญเห็นสอดคลองกัน ไดองคประกอบของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียน โดยสำหรับการสรางรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ มี ๔ องคประกอบท่ี สอดคลองกัน ไดแก ๑) หลักการ 

๒) วัตถุประสงค ๓) ระบบงานและกลไก ๔) แนวทางการประเมิน และ ๕) เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช    

๑.๔ การสรางรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ  

๑.๔.๑ การสรางรูปแบบ คือ การกำหนดมโนทัศนเก่ียวของสัมพันธกันอยางเปนระบบ เพ่ือ

ชี้ใหเห็นชัดเจนวารูปแบบเสนออะไร เสนออยางไร เพ่ือใหไดอะไร และสิ่งท่ีไดนั้นอธิบายปรากฏการณอะไร  

และนำไปสูขอคนพบอะไรใหม ๆ (Steiner, ๑๙๖๙ ; Keeve, ๑๙๘๘ : ๑๗๒)  ข้ันตอนการสรางรูปแบบเขียน

ไวในภาพท่ี  ๒   ความสัมพันธระหวางตัวแปร  

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๑  แสดงข้ันตอนการสรางรูปแบบสรางความสัมพันธ 

กลาวโดยสรุป รูปแบบท่ีจะนำไปใชใหไดประโยชนสูงสุดนั้น ตองประกอบดวยลักษณะท่ี

สำคัญ คือ มีความสัมพันธเชิงโครงสราง สามารถทำนายผลได สามารถขยายความผลทำนายไดกวางขวางข้ึน  



๑๐ 
 

และสามารถนำไปสูแนวความคิดใหม ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผูวิจัยจะตองศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการ

สรางรูปแบบ นำเอาขอมูลท่ีจัดเก็บมาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือกำหนดความสัมพันธขององคประกอบของ

รูปแบบ กำหนดโครงสรางและขอเสนอของรูปแบบอยางชัดเจน เพ่ือนำไปสูผลสรุปเพ่ืออธิบายปรากฏการณท่ี

มุงหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบกอนนำรูปแบบไปใชงานจริง และมีการประเมินผล

หลังจากการนำรูปแบบไปใชงานจริง          

 ๑.๔.๒ ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ 

บรรจง  เจริญสุข (๒๕๕๒: ๙๒-๙๓) แบงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหาร สถานศึกษาตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ออกเปน ๓ ระยะ คือ  

ระยะท่ี ๑ ศึกษาและสำรวจขอมูลเบื้องตน โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กับ

ทฤษฎี หลักการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาและหลักธรรมาภิบาล สัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 

๑๒ คน  

ระยะท่ี ๒ พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดย ผูทรงคุณวุฒิ 

จำนวน ๒๔ คน ดวยเทคนิคเดลฟายจำนวน ๓ รอบ 

ระยะท่ี ๓ ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูบริหารสถานศึกษาโดยใชแบบสอบถาม 

รมย  พะโยม (๒๕๕๒: ๑๗) สรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารการปฏิบัติงาน ของสถานศึกษา 

ดังนี้  

๑. การสังเคราะหองคประกอบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา จาก แนวคิด 

หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ แลวจัดทำเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน ประมาณคาสอบถาม

ผูบริหารสถานศึกษา      

๒. การสรางรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยใชขอมูลจากการ 

สังเคราะหข้ันตอนท่ี ๑ ใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยสนทนากลุม      

๓. การประเมินรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน จำนวน ๑๕ คน พิจารณาความเหมาะสม ความ เปนไปได  และ

ความเปนประโยชน              

สมยงค  แกวสุพรรณ (๒๕๕๒: ๑๓๘-๑๔๕) ไดนำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมี 

ประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา แบงออกเปน ๔ ระยะ คือ     

๑. วิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล       

๒. สรางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพ การศึกษา 

โดยใชการสนทนากลุมและจัดเวทีวิพากษ      

๓. ทดลองใชรูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการประกันคุณภาพ 

การศึกษา      

๔. ประเมินผลการใชรปูแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือการประกัน คุณภาพ

การศึกษา  

วาโร  เพ็งสวัสดิ์ (๒๕๕๓: ๙-๑๐) กลาววา การสรางและพัฒนารูปแบบ แบงออกเปน ๒ ข้ันตอน ดังนี้      



๑๑ 
 

ข้ันตอนท่ี ๑ การสรางหรือพัฒนารูปแบบ ในข้ันตอนนี้ ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนา รูปแบบ

ข้ึนมากอน เปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ ผลการวิจัยท่ี

เก่ียวของ นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษารายกรณี หนวยงานท่ีดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ไดเปนอยางดี ซ่ึงผล

การศึกษาจะนำมาใชกำหนดองคประกอบ หรือตัวแปรตาง ๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะความสัมพันธ

ระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น หรือลำดับกอนหลังของแตละองคประกอบในรูปแบบ ดังนั้นการ

พัฒนารูปแบบในข้ันตอนนี้จะตองอาศัยหลักการของเหตุผลเปนรากฐานสำคัญ ซ่ึงโดยท่ัวไปการศึกษาใน

ข้ันตอนนี้จะมีข้ันตอนยอย ๆ ดังนี้       

๑.๑ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำสารสนเทศท่ีไดมาวิเคราะห และ

สังเคราะหเปนรางกรอบความคิดการวิจัย 

๑.๒ การศึกษาจากบรบิทจริงในข้ันตอนนี้อาจจะดำเนินการไดหลายวิธี ดังนี้        

๑.๒.๑ การศึกษาสภาพ และปญหาการดำเนินการในปจจุบันของหนวยงาน 

 โดยศึกษาความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเก่ียวของ (Stakeholder) ซ่ึงวิธีศึกษาอาจจะใชวิธีการสัมภาษณ การ

สอบถาม การสำรวจ การสนทนากลุม เปนตน        

๑.๒.๒ การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหนวยงานท่ีประสบ 

ผลสำเร็จ  หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษา เพ่ือนำมาเปนสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนารูปแบบ         

๑.๒.๓ การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช 

วิธีการสัมภาษณการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เปนตน      

๑.๓ การจัดทำรูปแบบ ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะใชสารสนเทศท่ีไดในขอ ๑.๑ และ๑.๒ มา

วิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือก าหนดเปนกรอบความคิดการวิจัยเพ่ือนำมาจัดทำรูปแบบ    

ข้ันตอนท่ี ๒ การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีไดพัฒนารูปแบบ ในข้ันตอน

แรกแลว จำเปนท่ีจะตองทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกลาว เพราะรูปแบบท่ี พัฒนาข้ึนถึงแมจะพัฒนา

โดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอ่ืน และผลการวิจัย ท่ีผานมา แตก็เปนเพียงรูปแบบ

ตามสมมติฐาน ซ่ึงจำเปนท่ีจะตองตรวจสอบความเท่ียงตรงของ รูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปน

รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม การเก็บรวบรวม ขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบ

ในสถานการณจริง จะชวยใหทราบอิทธิพลหรือ ความสำคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตาง ๆ ใน

รูปแบบ ผูวิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหมโดย การตัดองคประกอบหรือตัวแปรท่ีพบวาไมมีอิทธิพลหรือมี

ความสำคัญนอยออกจากรูปแบบ ซ่ึงจะทำ ใหไดรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

กระบวนการสรางและพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเปนแผนภาพ ไดดังนี้ 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๒ แสดงข้ันตอนการพัฒนาแบบจากการวิเคราะหเอกสารและ การศึกษาจากสภาพจริง 
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ท่ีมา : วาโร  เพ็งสวัสดิ์ . การวิจัยพัฒนารูปแบบ, ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

ข้ันตอน กิจกรรม ผลท่ีได 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาและ

รูปแบบของเรื่องท่ีศึกษา 

(ราง) กรอบความคิด

การวิจัย 

การศึกษาจากสภาพจริง ไดแก 

๑) การศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงานหนวยงาน 

๒) การศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญโดยการสมัภาษณหรือ

การสนทนากลุม 

๓) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหนวยงานท่ี

ดำเนินการไดดีในเรื่องท่ีศึกษา 

 

กรอบความคิดการ

วิจัย 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีไดจาก

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและจากการศึกษาจาก

สภาพจริง 

(ราง) รูปแบบ หรือ

เรียกวารปูแบบตาม

สมติฐาน 

๑. ข้ันการพัฒนา

รูปแบบ 

การทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบซึ่ง

สามารถกระทำไดดังน้ี 

๑) การศึกษาความคิดเห็นของผูเก่ียวของ ซึ่งอาจกระทำไดโดย

การสัมภาษณ การสนทนากลุม การสอบถาม เปนตน 

๒) การศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ซึ่งอาจใชวิธีการ

สัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน 

๓) การนำรูปแบบไปทดลองใชจริง 

ขอเสนอแนะ 

คำแนะนำในการ

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ รูปแบบท่ีเหมาะสม 

๒. ข้ันตรวจสอบ

ความเท่ียงตรง

ของรูปแบบ 

………………………………………………………………………………………………………
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๒. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) 

ศุภพงษา จันทรังษ (๒๕๕๖) ศึกษาการพัฒนางานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สำหรับโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต ๖ 

๑. ผลการพัฒนางานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนกลุมเปาหมาย ภายใต 
กระบวนการดำเนินการดังนี้  

๑.๑ วิเคราะหบริบทโรงเรียน  
๑.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
๑.๓ นำองคความรูท่ีไดรับสูการปฏิบัติในชั้นเรียน เปนเวลา ๑ เดือน 
๑.๔ การกำกับติดตามและพัฒนาครูดวยกระบวนนิเทศการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูจากความสำเร็จของครูสูเพ่ือนครูแตละคน  
๑.๕ การสะทอนผลและรายงานเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและนำไปใชใหม  

๒. ผลการดำเนินการทำใหครูเกิดความม่ันใจและมีความสามารถจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนสงผลใหผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๖ ใน ๕ กลุมสาระ
การเรียนรูหลัก โดยใชแบบทดสอบเชิงคิดวิเคราะหของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สองชุด 
คูขนานสำหรับทดสอบกอนพัฒนาและหลังพัฒนา ทำใหคะแนนเฉลี่ยท้ัง ๖ ชั้นเรียน หลังการพัฒนาสูงกวา
กอนการพัฒนา เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๙.๖๘ การท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เพราะครูไดรับ
การพัฒนาอยางเปนระบบเริ่มตั้งแต ๑) การสรางความตระหนักใหเห็นความสำคัญในการพัฒนางานวิชาการ
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒) สรางโอกาสการมีสวนรวม รวมวิเคราะหองคการเพ่ือคนพบจุดแข็ง
จุดออน และกำหนดแนวทางพัฒนา ๓) ดำเนินการพัฒนาครูดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูและการ
นิเทศการศึกษาดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญท่ีเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมกิจกรรมให
มากท่ีสุด ๔) การจัดกิจกรรมการเรียนรูเนนทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห ครูนำองคความรูไปประยุกตใชใน
การเรียนการสอนโดยจัดทำแผนการการจัดการเรียนรู จัดทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ดำเนินการตามแผนฯ และ ๕) ผูบริหารสถานศึกษา ผูชวยวิจัยและครูวิชาการดำเนินการนิเทศการเรียนการ
สอน จัดการแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณ และสะทอนผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาและจัดการเรียนการสอนตอไป  

ดร.จันทมา นนทิกร (๒๕๕๒) โดยโครงการพัฒนาโรงเรียนเขมแข็งดวยการจัดการความรู 
(Healthy School by Knowledge Management) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู (มสวร.) 
ไดสังเคราะหวิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 
๑๖ โรงเรียนดีเดนแลวจำแนกเปนประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

๑. การบริหารจัดการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้  
๑.๑ การจัดการความรูเพ่ือกำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน  
๑.๒ การวิเคราะหสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
๑.๓ การกำหนดยุทธศาสตรในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๑.๔ การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  
๑.๕ การประสานงานกับผูปกครองเพ่ือเฝาระวังและติดตามแกไขปญหา  



๑๔ 
 

๒. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดำเนินการได ๓ รูปแบบ คือ  
๒.๑ รูปแบบท่ี ๑ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนตามเกณฑท่ี

คาดหวัง มีวิธีการดำเนินการ ดังนี้  
๒.๑.๑ การปรับเปลี่ยนทาทีของครูในการจัดการเรียนรู  
๒.๑.๒ การกำหนดเกณฑท่ีคาดหวังและเกณฑการประเมินผล  
๒.๑.๓ การจัดกลุมผูเรียนท่ีเหมาะสม  
๒.๑.๔ การกำหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรูและการจัดกิจกรรม  

๒.๒ รูปแบบท่ี ๒ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ  
๒.๒.๑ การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนพิเศษ  
๒.๒.๒ การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมความเปนเลิศ  

๒.๓ รูปแบบท่ี ๓ การชวยเหลือนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการจบหลักสูตร  
๒.๓.๑ การดูแลใกลชิดเพ่ือปรับพฤติกรรมและใหโอกาสนักเรียน  
๒.๓.๒ การเพ่ิมพูนผลสัมฤทธิ์เพ่ือใหไดตามเกณฑการจบหลักสูตร  

Thomas Sergiovanni (๑๙๙๔) ไดกลาวถึง ชุมชนแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยแบงตามดาน ไดดังนี้  

ดานการพัฒนาองคการ (Developing the organization) มีกระบวนการท่ีเปนเครือขายเชื่อมโยงท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนั้นผูนำสถานศึกษาจึงมีบทบาทในประเด็นตอไปนี้  

๑. เสริมสรางความแข็งแกรงดานวัฒนธรรมของโรงเรียน (Strengthening school  
culture) โดยพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนไปสูความเอ้ืออาทร (Caring) และความไววางใจ (Trust) ตอกัน 
นำไปสูเปาหมายเดียวกันของโรงเรียน  

๒. ทำการปรับปรุงแกไขโครงสรางองคการของโรงเรยีน (Modifying organization  
structure) ตรวจสอบดูแลและปรับปรุงโครงสรางองคการ เพ่ือใหมีความยืดหยุน คลองตัวและสอดคลองกับ
คุณลักษณะของการเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู ซ่ึงไดแก การจัดโครงสรางงานและการมอบหมายงานท่ีเนน
รูปแบบทีมงานมากข้ึน ปรับปรุงเกณฑการประเมินใหความดีความชอบท่ียึดผลการทำงานแบบทีม และตอง
เปนไปเพ่ือการสรางคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสูงข้ึน โครงสรางองคการของโรงเรียนจึงเปนกรอบหลัก
ของการปฏิบัติงาน โดยโครงสรางอาจชวยสงเสริมหรืออาจกลายเปนอุปสรรคตอการทาหนาท่ีของครูใหบรรลุ
เปาหมายของโรงเรียนแหงการเรียนรูก็ได  

๓. สรางกระบวนการใหเกิดความรวมมือรวมใจ (Building collaboratiove  
process) สงเสริมใหการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนเปนไปในลักษณะท่ีใหโอกาสแกครูอาจารย ไดเขามามีสวน
รวมในการตัดสินใจตอประเด็นสำคัญท่ีมีผลกระทบตอตัวครู หรือตอการปฏิบัติงานดานวิชาชีพของครูดวย  

๔. การบริหารจัดการสภาพแวดลอม (Managing the environment) ทำงานรวมกับ
ตัวแทนกลุมตางๆ ท่ีเปนสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพ่ือใหคนเหลานี้เขาใจ และมีภาพลักษณท่ีเปนบวกตอ
วิสัยทัศน และเปาหมายของโรงเรียน และใหการสนับสนุนปจจัยดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรเพ่ือ
การเรียนรูจากชุมชนตอโรงเรียน  

ศักดา กะแหมะเตบ (๒๕๖๑) ศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
สรุปไดดังนี้  



๑๕ 
 

๑. ดานการพัฒนาหลักสูตรแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดาน
การพัฒนาหลักสูตร มีแนวทางพัฒนา ๗ ประเด็น ไดแก  

๑.๑ ตองมีการจัดทำและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางจริงจัง ชัดเจน เปนประจำตอเนื่อง 
โดยใหสอดคลองกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

๑.๒ มีการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ตลอดจนการวิจัยหลักสูตรของสถานศึกษา เพ่ือจะไดจัดทำ
และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและผูเรียน  

๑.๓ ตองใหทุกฝายท้ังผูเรียน องคกรชุมชน ผูปกครอง และครูมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  

๑.๔ ควรมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร  
๑.๕ ควรสงเสริมสนับสนุนหรอืใหการอบรมพัฒนาในการใหความรูกับผูท่ีเก่ียวของกับการ

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอยูเสมอ  
๑.๖ มีการจัดทำหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับชวงอายุหรือชวงชั้น  
๑.๗ สถานศึกษาตองจัดทำหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และตรงกับความ

ตองการของชุมชน  
๒. ดานการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดาน
การจัดการเรียนการสอน มีแนวทางพัฒนา ๖ ประเด็น ไดแก  

๒.๑ มีการวิเคราะหผูเรียนกอน เพ่ือนำผลมาจัดกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 
โดยคำนึงความแตกตางของบุคคล  

๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหครูมีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และ
ตรงตามความตองการของผูเรียน ใชเทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย และตองสอดคลองตรงตามหลักสูตร สาระ 
มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตร ตลอดจนตามตัวชี้วัดท่ีใชทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

๒.๓ การจัดการเรียนรู หรือกระบวนการเรียนการสอนตองเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง 
คนพบความรูดวยตนเองไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน  

๒.๔ พัฒนาและสงเสริมการสอนซอม-เสริม ใหกับผูเรียนอยางตอเนื่องและท่ัวถึง ท้ังในกลุม
ผูเรียนท่ีเกง ออน ปานกลาง รวมถึงเด็กพิเศษดวย โดยคำนึงถึงความสามารถและความแตงตางของบุคคล  

๒.๕ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาใหครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอในดานการ
จัดการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ และหลากหลายตรงกับความตองการของผูเรียน ตลอดจนมีเทคนิค
ใหมๆท่ีทันสมัย  

๒.๖ มีการจัดทำแผนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ ตลอดจน
ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรและตามตัวชี้วัดของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-NET) 

๓. ดานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๒ ดานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีแนวทางพัฒนา ๖ ประเด็น ไดแก  

๓.๑ การจดัสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษาอยางตอเนื่องและเพียงพอ  



๑๖ 
 

๓.๒ แผนการผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาใหเหมาะสม และเพียงพอตอ
ความตองการของผูเรียน  

๓.๓ มีการจัดตั้งศูนยเครือขายเพ่ือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยน 
ผลิต และพัฒนาตลอดจนการนาสื่อมาใชรวมกัน อาศัยภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวม  

๓.๔ สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูในการใชและผลิตสื่อท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง  
๓.๕ มีการจัดทำหรือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ใหสามารถนำไป

ประยุกตใชรวมกับกลุมสาระตาง ๆ ได  
๓.๖ จัดใหมีและพัฒนาระบบอินเตอรเนตของโรงเรียนใหสามารถใชงานไดดี เพ่ือใชในการ

ผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัยและเปนท่ีสนใจของผูเรียน 
๔. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต ๒ ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา มีแนวทางพัฒนา ๔ ประเด็น ไดแก  

๔.๑ สนับสนุนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพ่ือสรางขวัญและกาลังใจกับบุคลากร และสราง
ความตระหนักในการนิเทศการศึกษา  

๔.๒ จัดใหมีการนิเทศอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอจนเปนวัฒนธรรมขององคกร  
๔.๓ นำผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงแกไขอยางจริงจังและเปนระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๔.๔ มีระบบการนิเทศท่ีชัดเจน และมีผูเชี่ยวชาญการนิเทศตลอดจนการอาศัยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๕. ดานการนิเทศการศึกษา แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ดาน
การนิเทศการศึกษา มีแนวทางพัฒนา ๕ ประเด็น ไดแก  

๕.๑ ควรวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยคำนึงถึงความสามารถและความแตกตางของ
ผูเรียน โดยอาศัยพ้ืนฐานของตัวผูเรียนเอง และมีวิธีการท่ีหลากหลาย  

๕.๒ ควรมีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลองตรงตามสาระ มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรของสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง  

๕.๓ ควรมีจุดมุงหมาย และวัตถุประสงคของการวัดและประเมินผลไปในทิศทางเดียวกัน มี
สวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  

๕.๔ มีการวัดและประเมินผลอยางมีระบบ มีเกณฑและแนวทางการวัดผลและประเมินผล
อยางชัดเจน และควรวัดหลายๆครั้ง  

๕.๕ มีการนำผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไข สามารถนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของ 

ประหยัด อนุศิลป (๒๕๕๙)  ผลของรูปแบบการบริหารสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

๑. ข้ันตอนท่ี ๑ กอการณงานวิเคราะห มีข้ันตอนดังนี้ 
๑.๑ สรางความตระหนักรวมกันระหวางครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และระดับโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
๑.๑.๑ นำผลโอเน็ตไปคิดคะแนนปลายภาค 



๑๗ 
 

๑.๑.๒ นำผลโอเน็ตไปใชศึกษาตอ 
๑.๑.๓ นำผลโอเน็ตไปสรางชื่อเสียงโรงเรียน  

๑.๒ วิเคราะหสภาพปญหา โดยพิจารณาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือกำหนดแผนงาน เปาหมายความสำเร็จ และ
หาทางเลือกในการพัฒนาอยางมีสวนรวม 

   ๑.๒.๑ วิเคราะหผลโอเน็ตรายมาตรฐาน เพ่ือหามาตรฐานท่ีเปนจุดออน จุดแข็ง 
   ๑.๒.๒ วิเคราะหจำนวนนักเรียนท่ีผานรอยละ ๕๐ 
   ๑.๒.๓ ตั้งเปาหมายรวมกัน 

๒. ข้ันตอนท่ี ๒ บมเพาะ เสริมเพ่ิมพลัง มีข้ันตอนดังนี้ 
๒.๑ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยมีการสรางบรรยากาศในการเรียน  
๒.๒ จัดหาสื่อและแหลงเรียนรู สื่อพอเพียง ประดิษฐจากวัสดุท่ีหาไดรอบตัว 
๒.๓ ครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๒.๔ สอนซอมเสริม เพ่ิมเวลาในการเรียน มีการทดสอบอยางตอเนื่องเปนระยะๆ โดยการ

รวบรวมขอสอบโอเน็ต ๑๐ ปยอนหลัง แลวแยกขอสอบเปนหมวดหมูตามตัวชี้วัด แลวนำไปทดสอบรวมกับการ
เรียนการสอนตามตัวชี้วัด 

๒.๕ สงเสริมใหผูปกครององคกรตาง ๆ มีสวนรวม นำไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตลอดจนนำความรูไปใชในชีวติประจำวัน  

๓. ข้ันตอนท่ี ๓ จริงจัง งานเกาะติด  
๓.๑ นิเทศ กำกับ ติดตามอยางตอเนื่องเปนระยะๆ ท้ังระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และระดับโรงเรียน โดยมีการใหคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน  
๓.๒ วัดและประเมินผลอยางตอเนื่อง โดยไดทำการตรวจสอบประเมินคุณภาพผูเรียนใน ๕ 

วิชาหลัก ไดแก วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

๔. ข้ันตอนท่ี ๔ พิชิตผลเปนเลิศ  

๔.๑ นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังในโรงเรียนและผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  

๔.๒ นำผลการปฏิบัติงานท่ีดีของแตละโรงเรียน บุคคลไปเผยแพร  

ปนัดดา หัสปราบ (๒๕๕๗)  แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดังนี้ 

๑. สภาพการการดำเนินการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดย
โรงเรียนมีการดำเนินการมากท่ีสุดตามลำดับ ไดแก ๑) การสรางความตระหนักถึงความสำคัญในการสอบ O-
NET ใหแกครูผูสอนและนักเรียนทุกคนในระดับชั้นท่ีเขาสอบ ๒) การสงเสริมใหครูนำผลการประเมินไปใช
พัฒนาการจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ๓) การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย โดยมุงเนนท่ีคุณภาพ
ผูเรียนท่ีสะทอนคุณภาพความสำเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ๔) จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา ๕) สงเสริม สนับสนุน กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  



๑๘ 
 

๒. ปจจัยท่ีสงผลตอการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน
สูการปฏิบัติใหเกิดความสำเร็จ ไดแก ๑) ดานความตระหนักและการเห็นความสำคัญของการทดสอบทาง
การศึกษา เปนปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด และ ๒) ดานความรูความเขาใจของบุคลากรเก่ียวกับการทดสอบทาง
การศึกษา มีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

แนวทางปฏิบัติการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของของ
โรงเรียน ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา รองผูอำนวยการ และครู เก่ียวกับแนวทางปฏิบัติการ
นำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของโรงเรียน จากการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจาก
การสังเกต สัมภาษณ จำนวน ๕ แหง ไดแก มหิดลวิทยานุสรณ, บุญวาทยวิทยาลัย, มอ. วิทยานุสรณ, ราชสีมา
วิทยาลัย และสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สถานศึกษาไดดำเนินการนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนของของโรงเรียนดังนี้  

ดานการบริหารจัดการ พบวา เม่ือประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแลว โรงเรียนทำการประชุม
ชี้แจง ใหขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแกครูเพ่ือใหทราบผลการศึกษาของปการศึกษาท่ีผานมา
ในภาพรวมและรายกลุมสาระการเรียนรู ในบางโรงเรียนไดเพ่ิมกระบวนการการกำกับติดตามผลการ
ดำเนินการของครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูดวยเชนกัน เม่ือแตละกลุมสาระการเรียนรูไดรับสารสนเทศและ
มีการวิเคราะหขอสอบรายตัวชี้วัดแลว โรงเรียนมีการปรับการจัดการเรียนรูตามตัวชี้วัด  

การพัฒนานักเรียน พบวา เม่ือประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแลว โรงเรียนชี้แจงใหขอมูลและ
รายงานผลการทดสอบแกนักเรียน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนหรือการศึกษาตอเพ่ือใหนักเรียนไดเห็น
และคนพบศักยภาพของตน และเปนขอมูลยอนกลับใหแกนักเรียนการเตรียมตัวและเตรียมความพรอมในการ
เรียนและการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป นอกจากนี้ในบางโรงเรียนมีการจัดสอนเสริม ทบทวนเนื้อหาเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการสอบ โดยอาจมีการเชิญวิทยากร ติวเตอรท่ีมีชื่อเสียง หรือในครูในโรงเรียน ในการ
สอนเนื้อหากอนการสอบ  

การพัฒนาครู พบวา โรงเรียนไดสงเสริมใหครูทำการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
โดยบางโรงเรียนเนนการสงเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะเพ่ือใหครูพัฒนาเทคนิคและ
วิธีการสอน และในบางโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาครูโดยการประเมินการสอนของครูเปนระยะเพ่ือกำกับให
เปนไปตามทิศทางและมาตรฐานของโรงเรียน และบางโรงเรียนมีการสรางแรงจูงใจใหกับครูผูสอนในการมอบ
รางวัล หรือยกยองเชิดชูเกียรติในกรณีท่ีนักเรียนไดผลการทดสอบท่ีดีหรือไดคะแนนเต็ม  

อิทธิพัทธ สุวทันพรกูล (๒๕๕๘) การวิเคราะหและสังเคราะหกลยุทธการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
โดยใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน : พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทาง
การศึกษาในระดับดี เพ่ือวิเคราะห สังเคราะห และเปรียบเทียบกลยุทธการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานระหวางโรงเรียน ๓ สังกัด คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๐ โรงเรียน พบวา มีกลยุทธจำแนกออกเปน ๔ ดาน ดังนี้  

กลยุทธดานท่ีหนึ่ง คือ กลยุทธการใหขอมูลขอมูลปอนกลับ (feedback) เชิงนโยบายแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยโรงเรียนท้ัง ๓ สังกัดไดดำเนินการคลายกัน คือ เม่ือไดรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐานมาแลว ฝายงานวิชาการไดดำเนินการสรุปสารสนเทศของนักเรียนเก่ียวกับผลการทดสอบและจัด
ประชุมชี้แจง ใหขอมูลและรายงานผลการทดสอบแกครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูเพ่ือใหทราบผลการศึกษา
ของปการศึกษาท่ีผานมาในภาพรวมและรายกลุมสาระการเรียนรูรวมถึงรายตัวชี้วัด  
  



๑๙ 
 

กลยุทธดานท่ีสอง คือ กลยุทธการวิเคราะหขอมูลปอนกลับ การกำหนดแผนงาน/โครงการ และการ
กำกับติดตามการดำเนินงาน โดยฝายงานวิชาการของโรงเรียนท้ัง ๓ สังกัด ไดมอบหมายผานหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรูใหครูในแตละกลุมสาระการเรียนรูวิเคราะหขอสอบ O-NET ตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห
ลักษณะของขอสอบ แนวโนมและทิศทางของการออกขอสอบ สวนความแตกตางในการดำเนินการของ
โรงเรียน ในแตละสังกัดมีดังนี้  

๑. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ฝายงานวิชาการดำเนินการจัดระบบ
การจัดบุคลากรสายการสอนท่ีเหมาะสมในแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือในแตละระดับชั้นตามวุฒิการศึกษา
และตามความเชี่ยวชาญ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการสอนเสริมหรือปรับพ้ืนฐานใน
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 

๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฝายงานวิชาการดำเนินการวางแผนการปรับ
การจัดการเรียนรูตามตัวชี้วัด เนนเรื่องการสงเสริมทักษะการคิดและกำหนดเง่ือนไขการใชคะแนน O-NET ใน
การเลื่อนชั้นเรียนเพ่ือศึกษาตอในโรงเรียนเดิม  

๓. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ฝายงานวิชาการไดมอบหมายใหครูในแต
ละกลุมสาระการเรียนรูปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับผลการทดสอบ กลาวคือ กลุมสาระการเรียนรูใด ท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไมเปนไปตามเปาหมาย
ของโรงเรียน ครูในกลุมสาระการเรียนรูไดเพ่ิมรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักเรียนไดเรียนเสริมเพ่ือความเขมแข็ง
ทางวิชาการ รวมถึงกำหนดเง่ือนไข การใชคะแนน O-NET ศึกษาตอในโรงเรียนเดิมเชนเดียวกัน ท้ังนี้กลยุทธ 
ดานท่ีสองนี้ ฝายงานวิชาการมีบทบาทหนาท่ีหลักในกระบวนการกำกับติดตามผลการดำเนินการของแตละ
กลุมสาระการเรียนรูเปนระยะตามแผนงานท่ีไดกำหนดไว  

กลยุทธดานท่ีสาม คือ กลยุทธการนำนโยบายจากขอมูลปอนกลับสูการปฏิบัติระดับนักเรียน โดย
โรงเรียนท้ัง ๓ สังกัดไดดำเนินการคลายกัน คือ ทุกโรงเรียนเม่ือไดรับผลการทดสอบทางการศึกษา ฝายงาน
วิชาการทำการชี้แจงใหขอมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแกนักเรียน โดยดำเนินการรวมกับฝาย
แนะแนวโรงเรียนในการแนะแนวทางการเรียนหรือการศึกษาตอเพ่ือให นักเรียนไดเห็นและคนพบศักยภาพ
ของตน และเปนขอมูลปอนกลับใหแกนักเรียนในการเตรียมตัว และเตรียมความพรอมในการเรียนและ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนไป สวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน โดยฝาย
งานวิชาการได ดำเนินการจัดการสอนเสริมทบทวนเนื้อหาเพ่ือเตรียมความพรอมในการสอบ โดยเชิญวิทยากร/
ติวเตอรท่ีมีชื่อเสียง ครูในโรงเรียนหรือครูในโรงเรียนเครือขายในการสอนเนื้อหากอนการสอบ โดยใชเวลา
สัปดาหละ ๑ วัน หรือใชเวลาหลังเลิกเรียนเพ่ือใหมีผลการสอบท่ีสูงข้ึน สวนบทบาทของฝายงานบริหาร
โรงเรียนของโรงเรียนท้ังสามสังกัดไดดำเนินการ สรางความตระหนักเก่ียวกับการทดสอบแกนักเรียนในแงของ
มุมมองดานชื่อเสียงของโรงเรียน ทำใหนักเรียนเกิดแรงผลักดันในการทำขอสอบอยางเต็มท่ี 

กลยุทธดานท่ีส่ี คือ กลยุทธการนำนโยบายจากขอมูลปอนกลับสูการปฏิบัติระดับครู กลยุทธนี้ พบใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยฝายงานวิชาการไดสงเสริมใหครู ทำวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือแกปญหาและพัฒนาผูเรียนโดยใหครูพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน และดำเนินการประเมินการสอน
ของครูเปนระยะเพ่ือกำกับใหเปนไปตามทิศทางและมาตรฐานของโรงเรียน สวนบทบาทของฝายงานบริหาร
โรงเรียนไดสรางแรงจูงใจใหกับครูผูสอนโดยการมอบรางวัล หรือยกยอง เชิดชูเกียรติในกรณีท่ีนักเรียนไดผล
การทดสอบท่ีดีหรือไดคะแนนเต็ม เปนตน เพ่ือใหครูเกิดความ ภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี  



๒๐ 
 

จากกลยุทธการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนท่ีเปนกรณีศึกษานั้น หากพิจารณาแลวจะพบวาในแตละกลยุทธนั้นมีความสัมพันธซ่ึงกัน และกันการ
ขับเคลื่อนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี ตองประกอบไปดวยระบบการบริหารจัดการ ท่ีดี ยืดหยุน 
หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาครูท่ีมีศักยภาพและประสิทธิภาพ และการใหความสำคัญกับตัวผูเรียนเปนสำคัญ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดดำเนินการวิเคราะหข้ันตอนการดำเนินงานจากการศึกษา

เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของโดยจัดทำตารางวิเคราะหความถ่ีของข้ันตอนการดำเนินงานท่ีมี

ลักษณะคลายกัน ๓ ครั้งข้ึนไป ดังตารางท่ี ๑ ตารางวิเคราะหความถ่ีข้ันตอนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ตารางท่ี ๒ ตารางวิเคราะหความถ่ีข้ันตอนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
Thom

as Sergiovanni (1994) 

จันทมา นนทิกร (๒๕๕๒) 

ศุภพ
งษา จันทรังษ (๒๕๕๖) 

ปนัดดา หัสปราบ (๒๕๕๗) 

อิทธิพั
ทธ สุวทันพ

รกูล (๒๕๕๘) 

ประหยัด อนุศิลป (๒๕๕๙)   

ศักดา กะแหมะเตบ (๒๕๖๑) 

๑. วิเคราะหขอมูลสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

-       

๒. สรางความตระหนักครู/นักเรียนใหเห็น
ความสำคัญของการสอบ 

      - 

๓. ประสานเครือขายผูปกครอง   - - -   
๔. กำหนดเปาหมายรวมกัน     -   
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาครู 

 -  - - -  

๖. จัดการเรียนรูตามตัวชี้วัดโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

-  -     

๗. จัดสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู -  -   -  
๘. นิเทศการเรียนการสอน จัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ และสะทอนผลเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาและจัดการเรียนการสอน 

- -  - -   



๒๑ 
 

 

๒.๓ สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู 

เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา 

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
 

ทดลองใชรูปแบบในสถานศึกษาเปาหมาย 

- ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 

- ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

 



๖ 
 

 



๗ 
 

สวนที่ ๓ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ดำเนินการ
ตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ ,๒๕๖๒) ไดแก  

๑. การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R1) 

๒. การสรางและตรวจสอบรูปแบบในการแกปญหา (D๑) 

๓. การทดลองใชรูปแบบ (R๒) 

๔. พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) 

๕. การวิจัยเชิงทดลอง (R๓) 

๖. การปรับปรุง และเผยแพร (D๓) 

๓.๑ การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R1) 

๓.๑.๑ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำกรอบ รางรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)มกราคม ๒๕๖๒ 

    ๓.๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก เพ่ือเสนอแนะกรอบราง

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-

NET)กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

    ๓.๑.๓ สัมภาษณเชิงลึกแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงมีนาคม ๒๕๖๒ 

๓.๒ การสรางและตรวจสอบนวตักรรม (D๒) 

    ๓.๒.๑ ประชุมสังเคราะหขอมูลจากขอ ๑.๑ - ๑.๓ เปนรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

    ๓.๒.๒ ประชุมวิพากษรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด เมษายน ๒๕๖๒ 

๓.๓ การทดลองใชนวัตกรรม (R๒) 



๘ 
 

๓.๑ นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดไปทดลองใชในกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนนำรองโครงการ 

TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก 

          ๓.๑.๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 

          ๓.๑.๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค 

          ๓.๑.๓ โรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ (อนุบาลเมืองใหม) 

          ๓.๑.๔ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 

          ๓.๑.๕ โรงเรียนภทัรดล 

    โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด จำนวน ๘ ข้ันตอนดังนี้ 

          ๑. การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  

          ๒. การสรางความตระหนักใหครู/นักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ 

          ๓. การประสานเครือขายผูปกครอง 

          ๔. การกำหนดเปาหมายรวมกัน 

          ๕. การพัฒนาครูสรางการรับรูสูการปฏิบัติ 

          ๖. การจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

          ๗. กิจกรรมเสริมเพ่ิมพูนความรู 

          ๘. นิเทศ ติดตาม และสะทอนผล 

๓.๔ พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) 

๓.๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จากการสังเคราะหขอเสนอแนะในการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๔.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของไดแก คณะ

ครูและผูบริหารจากโรงเรียนนำรอง และศึกษานิเทศกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดรับขอเสนอแนะ

ดังนี้ (กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 

  ๓.๔.๒.๑ หัวขอตาง ๆ ในรูปแบบนี้ ควรเรียกวา “ข้ันตอน” หรือ “องคประกอบ” เนื่องจาก
การพัฒนารูปแบบมีศัพทเฉพาะท่ีเรียกวา “องคประกอบ” อยูแลว เชน องคประกอบท่ี ๑ หลักการของ
รูปแบบ ,องคประกอบท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบฯ เปนตน 

       ๓.๔.๒.๒ หัวลูกศรในรูปแบบนี้ แสดงความสัมพันธอยางมีโครงสรางระหวางหัวขอตางๆ จาก
หัวขอท่ี ๑ ไป หัวขอท่ี ๒ จากหัวขอท่ี ๒ ไปหัวขอท่ี ๓ และจากหัวขอท่ี ๓ ไปหัวขอท่ี ๔ แตกลับไมมีลูกศรจาก
หัวขอท่ี ๔ ไปหัวขอท่ี ๕ กลับกลายเปนวามีลูกศรชี้จากหัวขอท่ี ๕ กลับมาท่ีหัวขอท่ี ๔ สงผลใหผูใชรูปแบบ
มองไมเห็นผลลัพธสุดทายในการใชรูปแบบ เม่ือไมเห็นผลลัพธก็ไมสามารถทดสอบหรือพิสูจนรูปแบบได เกรง
วารูปแบบนี้อาจไมไดรับการยอมรับทางวิชาการ 

      ๓.๔.๒.๓ ในรูปแบบพบคำวา “Administration War Room Monitoring” จึงขอถามวา 
คำนี้ไดรับการยอมรับในวงวิชาการแลวหรือไม อยางไร  

      ๓.๔.๒.๔ ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค กลาววา รูปแบบท่ีปรับใหมนี้มีความกระชับข้ึน 
ชวยใหโรงเรียนนำไปใชไดงายข้ึน 

        ๓.๔.๒.๕ การดำเนินงานตามรูปแบบ อยากใหเพ่ิมการวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐาน แยก
ขอสอบโอเน็ตแตละขอ แตละป ใหนำมาอยูในกลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการนำขอสอบ
ไปใชทดสอบนักเรียน 

      ๓.๔.๒.๖ ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค กลาววา รูปแบบท่ีปรับใหมนี้มีความกระชับข้ึน 
ชวยใหโรงเรียนนำไปใชไดงายข้ึน 



๑๐ 
 

    ๓.๔.๒.๗ ครูโรงเรียนขัติยะวงษา เสนอวาการดำเนินงานตามรูปแบบ อยากใหเพ่ิมการ
วิเคราะหขอสอบตามมาตรฐาน แยกขอสอบโอเน็ตแตละขอ แตละป ใหนำมาอยูในกลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด
เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการนำขอสอบไปใชทดสอบนักเรียน 

 ๓.๔.๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดย

ไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารยชวลิต  ชูกำแพง อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไดรับขอเสนอแนะดังนี้ (มีนาคม ๒๕๖๓) 

      ๓.๔.๓.๑ การขับเคลื่อนโครงการใด ๆ ในสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ

ความตองการในการพัฒนาตนเองของครู ผูบริหารและชุมชน ดังนั้นจึงควรมีหลักการเสริมพลังอำนาจ 

(Empowerment) ใหผูปฏิบัติมีความรูสึกวา การดำเนินงานนั้น ๆ เปนการเลือกและตัดสินใจของผูปฏิบัติเอง 

 ๓.๔.๓.๒ การปฏิรูปการศึกษาคือการสรางคุณภาพผูเรียน การสรางคุณภาพผูเรียนจะเกิดข้ึน

ไดก็ตอเม่ือครูปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองอยูเสมอ ดังนั้นหองเรียนจึงสำคัญท่ีสุด ไมวาการดำเนินงานใด 

ๆ ขอใหยึดหองเรียนเปนฐาน (Classroom Base)  

 ๓.๔.๓.๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องใหญ ผูเรียน หองเรียนและครูมีความสำคัญ

มาก แตเราไมควรปลอยใหครูตอสูเพียงลำพัง ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน (Participation) 

เขาไปชวยเหลือ  

 ๓.๔.๓.๔ จากรูปแบบเดิมมีการสรางความตระหนัก มีการกำหนดเปาหมาย และมีการสราง

ความรวมมือกับผูปกครองดวย ดังนั้นขอเสนอแนวทางการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ (Improvement 

plan) ของครู และโรงเรียน ซ่ึงจะไดผล ๓ ประการ ไดแก 

           (๑) การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเอง สอดคลองกับหลักการเสริมพลัง 

(Empowerment) ใหผูปฏิบัติมีอิสระในการกำหนดเปาหมาย และดำหนดแนวทางสูการปฏิบัติดวยตนเอง 

 (๒) การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเอง ชวยสรางความตระหนักแกผูปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

 (๓) การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเอง สามารถทำไดท้ังในระดับโรงเรียน 

ระดับครูผูสอน และระดับนักเรียนรายบุคคล ซ่ึงในระดับรายบุคคลนี้จะชวยใหผูปกครองมีสวนรวม เขามารับรู

เปาหมายและแนวทางพัฒนาตนเองของบุตรหลานเพ่ือเปนขอมูลในการสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลานตอไป 

 ๓.๔.๓.๕ เม่ือมีการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ (Improvement plan) แลว ควรมีข้ันตอน

การนำแผนพัฒนาตนเองไปปฏิบัติ (Apply) ซ่ึงหมายถึงข้ันตอนในการจัดการเรียนรู เปนอำนาจของครูผูสอน

ในการดำเนินการตามบริบทของตนเอง ตามหลักการเสริมพลัง (Empowerment) แตในการสอนตัวชี้วัดท่ีเปน

จุดออนท่ีไดจากการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี ๑ นั้น ควรแสวงหาความรวมมือตามหลักการประสานความรวมมือ

ทุกภาคสวน (Participation) โดยบรูรณาการข้ันตอนนี้กับข้ันตอนท่ี ๕ การนิเทศ ติดตาม ใหกำลังใจ ให

ดำเนินการในระหวางการดำเนินการสอน ซ่ึงสามารถใชกระบวนการ Lesson Study ประกอบดวย plan Do 

See ในการนิเทศติดตาม อีกท้ังยังเปนการพัฒนาครูตามเกณฑของ ก.ค.ศ. อีกดวย    



๑๑ 
 

 ๓.๔.๓.๖ จากรูปแบบเดิม มีกิจกรรมเสริมเพ่ิมพูนความรู ซ่ึงหมายถึงการจัดคายวิชาการ สอน

เสริม และทบทวนความรูกอนสอบ เปนการดำเนินการในลักษณะหวานแห อาจจะทำใหผูเรียนท่ีมีความพรอม

อยูแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนาย หรือนักเรียนท่ีขาดความพรอมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย สงผลใหเกิด

ความเครียดในการสอบ จึงขอเสนอแนวทางการปะเมินความพรอมตนเอง (Self Assessment) เพ่ือให

สอดคลองกับหลักการเสริมพลัง (Empowerment) และการมีสวนรวม (Participation) โดยในกรณีนี้หมายถึง

การมีสวนรวมจากผูเรียนในการประเมินตนเองดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  

จากขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ สรุปเปนแผนผังรูปแบบไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 

๕.การวิจัยเชิงทดลอง (R๓) กันยายน ๒๕๖๓ 

  

๖.การปรับปรุง และเผยแพร (D๓) ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

 



๒๒ 
 

สวนที่ ๓ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด ตามโครงการ TFE (Teams For Education) ดำเนินการ
ตามข้ันตอนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) (สำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ ,๒๕๖๒) ไดแก  

๑. การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R1) 

๒. การสรางและตรวจสอบนวัตกรรม/รูปแบบ /แนวทาง ในการแกปญหา (D๑) 

๓. การทดลองใชนวัตกรรม /รูปแบบ /แนวทาง (R๒) 

๔. พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) 

๕. การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๓) 

๖. การปรับปรุง และเผยแพร (D๓) 

ข้ันตอนท่ี ๑ การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R1) (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๑ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำกรอบ รางรูปแบบการจัดการ 

เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

  ๑.๑.๑ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

  ๑.๑.๒ ศึกษาปจจัยในการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

  ๑.๑.๓ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก เพ่ือเสนอแนะกรอบราง

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ๑.๒.๑ กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายในการรับฟงขอเสนอแนะกรอบรางรูปแบบในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์โอเน็ตสูงอยางตอเนื่องจากสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน, ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบการ

ยกระดับผลโอเน็ต จากหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดรอยเอ็ด 

 ๑.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลโดยการสนทนากลุม (Focus 

Group) โดยใชเครื่องมือสัมภาษณการสนทนากลุม ดังนี้ 

  

 

 



๒๓ 
 

แบบสัมภาษณในการสนทนากลุม 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือแกปญหานักเรียนท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา                    

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกวารอยละ ๕๐  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

วันท่ี ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมสาเกตฮอลล อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 

............................................................................................................................................................... 

ประเด็นคำถามท่ี ๑ ทานคิดวามีองคประกอบใดบางท่ีสงผลใหผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

เพ่ิมสูงข้ึน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นคำถามท่ี ๒ ทานคิดวาองคประกอบแตละขอ ตองมีลักษณะท่ีพึงประสงคอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นคำถามท่ี ๓ ทานคิดวา หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตองมีบทบาทอยางไรเพ่ือใหองคประกอบแตละขอมี

ลักษณะท่ีพึงประสงคดังกลาว 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

   

 

 

 



๒๔ 
 

๑.๒.๓ การวิเคราะหขอมูล  

 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ (ศรีเพ็ญ  ตันติเวสส,๒๕๖๑) 

๑.๒.๓.๑ ทำความคุนเคยกับขอมูล (familiarization) โดยการอานบทสัมภาษณ/

บันทึกหลายๆ รอบ มองหาประเด็นรวม จากแหลงขอมูล จดบันทึกประเด็น วลี แนวคิด แบบแผนท่ีพบ 

๑.๒.๓.๒ กำหนดกรอบประเด็น (Thematic framework) โดยใชกระบวนการคิด

เชิงตรรกะ(logical thinking)” และตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมและความสำคัญของประเด็น รวมท้ังความ

เชื่อมโยงระหวางปจจัย มองหาประเด็น วลี แนวคิด ท่ีตอบคำถามวิจัย/วัตถุประสงค กรอบแนวคิด –ตอบ

คำถามตามแนวคำถามสัมภาษณ (interview guide) (Deduction) 

  ๑.๒.๓.๓ การใหรหัสหรือทำดัชนีขอมูล โดยใชกระบวนการนำ thematic 

framework มาใชในการใหรหัส หรือทำดัชนีขอมูล ใหรหัสกับคำ วลี ประโยค หรือยอหนา หาขอความท่ีแสดง

ถึงประเด็น แนวคิด ตาม thematic framework  

  ๑.๒.๓.๔ ทำแผนภูมิขอมูลแสดงความสัมพันธของประเด็นตางๆ 

  ๑.๒.๓.๕ แปลความ เปรียบเทียบ และสรุป โดยหาความเชื่อมโยงระหวาง 

subthemes วามีรูปแบบ (patterns)อยางไร เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับทฤษฎี วรรณกรรม รวมถึงการ

แปลความเปนไปตามจุดยืนและความคิดเห็นของนักวิจัย 

๑.๓ สัมภาษณเชิงลึกแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ของสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิส์ูง 

๑.๓.๑ กลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมายในการสัมภาษณเชิงลึกไดแก ผูบริหารและครูโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบโอเน็ตสูงอยางตอเนื่องรวมจำนวน ๑๒ โรงเรียน โดยแบงเปนโรงเรียนมัธยม ๒ แหง และโรงเรียน

ประถมศึกษา ๑๐ แหง ท้ังของรัฐและเอกชน 

๑.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสัมภาษณเชิงลึกก่ึงมีโครงสราง ดังแสดงรายละเอียด

ในหนาตอไป 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

แบบสัมภาษณกึ่งมีโครงสรางเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือแกปญหานักเรียนท่ีมีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา                    

ระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-NET) ต่ำกวารอยละ 50  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด 

.............................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค    เพือ่พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพือ่แกปั้ญหานกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการทดสอบ

ทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50  
 

คำช้ีแจง    1. เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง  ประกอบดวย  2  สวน  คือ 
     สวนท่ี  1  ขอมูลของผูบริหารและครูผูสอน 
  สวนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู  

 2. ใหผูเก็บขอมูลไดเขาเยี่ยมชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่งของโรงเรียนแลวสังเกตการจัดการเรียนรู 

ของครูผูสอนและการเรยีนรูของนักเรียน ประมาณ 1 ชั่วโมง แลวบันทึกผลการสังเกตลงใน ขอ 2.3 

 3. ใหผู เก็บขอมูลสัมภาษณ สอบถาม ครู/ผู บริหาร/ผูมีสวนเกี่ยวของ และตรวจสอบหลักฐาน 

เอกสาร รองรอยการปฏิบัติตาง ๆ จากการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ มสาระที ่มีการสอบ(O-NET)                       

แลวบันทึกผล การสัมภาษณ สอบถามในขอ 2.1 , 2.2 , 2.4  และ 2.5 

สวนท่ี  1  (293 036 9213) 
1.1 ขอมูลของผูบริหารสถานศึกษา 

 1)  ชื่อ.............................................................สกุล.................................................อายุ.................ป   
2)  การศึกษาสูงสุด        (    )   ปริญญาตรี     สาขา..............................................................                           

                               (    )   ปริญญาโท    สาขา............................................................................ 
                               (    )   ปริญญาเอก   สาขา...........................................................................               

3)  โรงเรียน...................................................................................................................................... 
    ศูนยเครือขาย.....................................................อำเภอ............................................................... 

 4)  ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  วันท่ี...............เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหวางเวลา....... 
     5)  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  โทรศัพท...............................Email...................................................... 

1.2 ขอมูลของครูผูสอน 
 1)  ชื่อ.............................................................สกุล.................................................อายุ.................ป   

2)  การศึกษาสูงสุด        (    )   ปริญญาตรี     สาขา..............................................................                           
                               (    )   ปริญญาโท    สาขา............................................................................ 
                               (    )   ปริญญาเอก   สาขา...........................................................................               
                 (    )   อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)  .............................................................................               
 3)  สอนระดับชั้น................. กลุมสาระการเรียนรู............................................................................ 

4)  โรงเรียน...................................................................................................................................... 
 5)  ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  วันท่ี...............เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหวางเวลา....... 
 6)  ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได  โทรศัพท...............................Email...................................................... 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับประเด็นการสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

   ประเด็นในการสัมภาษณเพ่ือการวิจัย เรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพือ่แกปั้ญหา

นกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50              

ประกอบดวย 
  

 2.1  ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 2.1.1 โรงเรียนจัดทำขอมูลสารสนเทศดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-

NET) อยางไร (ระดับโรงเรียน/ระดับหองเรียน) 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  2.1.2 โรงเรียนนำผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางไร 
..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.1.3 โรงเรียนมีแนวทางสรางการมีสวนรวมในการพัฒนานักเรียนใหมีผลคะแนนโอเน็ตสูงกวารอย

ละ 50 อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.1.4 โรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนใหมีผลคะแนนโอเน็ตสูงกวา

รอยละ 50 อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.1.5 โรงเรียนมีแนวทางสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.1.6 บันทึกเพ่ิมเติม จุดเดน / และขอเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.2  ดานการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

 2.2.1 ครูมีแนวทางการวิเคราะหและนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

(O-NET) ในกลุมสาระท่ีมีผลคะแนนต่ำกวารอยละ 50  มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางไร 
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..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  2.2.2 ครูมีแนวทางการวิเคราะหมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีตองรูและควรรู ในกลุ่มสาระทีม่ผีล

คะแนนต่ำกวารอยละ  50 มาใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  2.2.3 ครมีูแนวทางออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการมาตรฐาน/ตัวชี้วัดท่ีตองรู

และควรรูทีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  2.2.4 ครมีูแนวทางออกแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชศ้าสตรก์ารสอน ใชเทคนิค/วิธีการ/

กระบวนการจัดการเรยีนรู เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.2.5 ครมีูแนวทางพัฒนาสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้นการ

จดัการเรยีนรู ้อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2.2.6 ครูมีแนวทางประเมินผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในแผนการจัดการเรียนรูอยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

 2.2.7 ครมีูแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรูอย่างเป็นระบบหรอืการวจิยัเพือ่พฒันาการ

เรยีนรู ้อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

2.2.8 ครมีูแนวทางบรหิารจดัการชัน้เรยีน และจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนอยางไร 
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..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 2.2.9 ครูมีแนวทางจัดทำแผนงาน / โครงการท่ีสงเสริมสนับสนุนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่

แกปั้ญหานกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ตํ่ากว่ารอ้ยละ 

50 อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2.3  ดานรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเปน Best Practice  

  2.3.1 ครูมีแนวทางท่ีเปน Best Practice ในการแก้ปัญหานกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการ

ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 แต่ละกลุ่มสาระอย่างไร                

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  2.3.2  บันทึกจุดเดน ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงชื่อ ........................................................................ผูเก็บรวบรวมขอมูล 

                              (...........................................................................) 

                               ตำแหนง................................................... 

                               วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ................ 

 

 

 

 

  ๑.๓.๓ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ (ศรีเพ็ญ  ตันติเวสส,๒๕๖๑) 

๑.๓.๓.๑ ทำความคุนเคยกับขอมูล (familiarization) โดยการอานบทสัมภาษณ/

บันทึกหลายๆ รอบ มองหาประเด็นรวม จากแหลงขอมูล จดบันทึกประเด็น วลี แนวคิด แบบแผนท่ีพบ 
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๑.๓.๓.๒ กำหนดกรอบประเด็น (Thematic framework) โดยใชกระบวนการคิด

เชิงตรรกะ(logical thinking)” และตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมและความสำคัญของประเด็น รวมท้ังความ

เชื่อมโยงระหวางปจจัย มองหาประเด็น วลี แนวคิด ท่ีตอบคำถามวิจัย/วัตถุประสงค กรอบแนวคิด –ตอบ

คำถามตามแนวคำถามสัมภาษณ (interview guide) (Deduction) 

  ๑.๓.๓.๓ การใหรหัสหรือทำดัชนีขอมูล โดยใชกระบวนการนำ thematic 

framework มาใชในการใหรหัส หรือทำดัชนีขอมูล ใหรหัสกับคำ วลี ประโยค หรือยอหนา หาขอความท่ีแสดง

ถึงประเด็น แนวคิด ตาม thematic framework  

ข้ันตอนท่ี ๒ การสรางและตรวจสอบรูปแบบ (D๒) 

    ๒.๑ ประชุมสังเคราะหขอมูลจากขอ ๑.๑ - ๑.๓ เปนรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื ่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สังเคราะหเอกสารโดยใชข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลโดย จัดทำแผนภูมิขอมูลแสดงความสัมพันธของ

ประเด็นตาง ๆ และแปลความ เปรียบเทียบ สรุป โดยหาความเชื่อมโยงระหวาง หัวขอหลักและหัวขอยอย วามี

รูปแบบ (patterns)อยางไร เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับทฤษฎี วรรณกรรม รวมถึงการแปลความตาม

จุดยืนและความคิดเห็นของนักวิจัย 

 ๒.๒ ประชุมวิพากษรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด เมษายน ๒๕๖๒ 

  ๒.๒.๑ กลุมเปาหมาย 

  ผูเชี่ยวชาญในการวิพากษรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดในครั้งนี้ 

ปรกอบดวย (๑) รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง , (๒) นางพัชรี  ศีรษะภูมิ , (๓) นายอวยชัย  สุขณะล้ำ , (๔) นาย

สุทัศน  สังคะพันธ , (๕) นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ และ (๖) นายขจรศักดิ์ หลักแกว 

  ๒.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิพากษรูปแบบ 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิพากษรูปแบบ เปนแบบบันทึกประเด็นในการสนทนา โดยมีประเด็น

คำถามดังนี้ 

แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุมวิพากษรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 

ประเด็นท่ี ๑ หลักการของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม อยางไร 
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..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ี ๓ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม อยางไร 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

................................................................................................................................................................ 

ข้ันตอนท่ี ๒ 

................................................................................................................................................................ 

ข้ันตอนท่ี ๓ 

................................................................................................................................................................ 

ฯลฯ 

ประเด็นท่ี ๔ การวัดและประเมินผลรูปแบบ มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ี ๕ เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  ๒.๒.๓ การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) คือสราง

ขอสรุปของขอมูลจากสิ่งท่ีปรากฏข้ึนจากการสนทนากลุม และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบรายงานเชิง

พรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

 

ข้ันตอนท่ี ๓ การนำรูปแบบไปสูการปฏิบัติ : การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๒) 

๓.๑ นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดไปทดลองใชในโรงเรียนเปาหมาย 



๓๑ 
 

๓.๑.๑ กลุ มตัวอยาง ไดแก โรงเร ียนนำรองโครงการ TFE (Teams For Education) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โรงเรียน 

๓.๑.๒ แบบแผนการวิจัย  

ผูวิจัย จัดทำ MOU กับโรงเรียนกลุมตัวอยางในการนำรูปแบบไปใชในการปฏิบัติ พรอม

สนับสนุนงบประมาณจำนวนโรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท จากนั้นเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการติดตาม

สัมภาษณ สังเกต สอบถามความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรครวมถึงขอเสนอแนะในการดำเนินงาน 

๓.๑.๓ ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  

ระยะเวลาในการศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๓.๑.๔ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๓.๑.๔.๑ คูมือรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 

 ๓.๑.๔.๒ แบบติดตามการนำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดสูการปฏิบัติ โดยมีประเด็นในการ

ติดตาม ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  (๑) ความสำเร็จในการดำเนินงาน 

  (๒) ปญหาและอุปสรรค 

  (๓) ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน 

๓.๑.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพบรรยายขอคนพบกลยุทธการ

จัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใชการรายงานแบบพรรณวิเคราะห 

ข้ันตอนท่ี ๔ พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) 

๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จากการสังเคราะหขอเสนอแนะในการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒   

สังเคราะหเอกสารโดยใชข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลโดย จัดทำแผนภูมิขอมูลแสดงความสัมพันธของ

ประเด็นตาง ๆ และแปลความ เปรียบเทียบ สรุป โดยหาความเชื่อมโยงระหวาง หัวขอหลักและหัวขอยอย วามี

รูปแบบ (patterns)อยางไร เปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับทฤษฎี วรรณกรรม รวมถึงการแปลความตาม

จุดยืนและความคิดเห็นของนักวิจัย 

๔.๒ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 



๓๒ 
 

 ๔.๒.๑ กลุมเปาหมาย ไดแก ครู และผูบริหารโรงเรียนนำรองโครงการ TFE (Teams For 

Education) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โรงเรยีน และคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนิน 

จำนวน ๑๐ คน 

 ๔.๒.๒ เครื่องมือท่ีใชในการประชุม ไดแก แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุม ประกอบดวย

ประคำถาม ๓ คำถามดังนี้ 

  ๔.๒.๒.๑ สิ่งท่ีโรงเรียนดำเนินการอยูและคิดวาจะดำเนินการตอไปในระดับท่ีเขมขน

ข้ึน  

  ๔.๒.๒.๒ สิ่งท่ีโรงเรียนจะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ 

  ๔.๒.๒.๓ ปญหาและอุปสรรคท่ีตองการความชวยเหลือ 

 ๔.๒.๓ การวิเคราะหขอมูล   

ดำเนินการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) คือสรางขอสรุปของขอมูลจาก

สิ่งท่ีปรากฏข้ึนจากการสนทนากลุม และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) 

 ๔.๓ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  

  ๔.๓.๑ กลุมเปาหมาย 

  ผูเชี่ยวชาญในการวิพากษรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดในครั้งนี้ 

ปรกอบดวย (๑) รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง , (๒) นางพัชรี  ศีรษะภูมิ , (๓) นายอวยชัย  สุขณะล้ำ , (๔) นาย

สุทัศน  สังคะพันธ , (๕) นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ  (๖) นายขจรศักดิ์ หลักแกว และ (๗) นายเพ่ิมพูน  รมศรี 

  ๔.๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิพากษรูปแบบ 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิพากษรูปแบบ เปนแบบบนัทึกประเด็นในการสนทนา โดยมีประเด็น

คำถามดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑ หลักการของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ี ๓ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม อยางไร 

ข้ันตอนท่ี ๑ 

................................................................................................................................................................ 



๓๓ 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ 

................................................................................................................................................................ 

ข้ันตอนท่ี ๓ 

................................................................................................................................................................ 

ฯลฯ 

ประเด็นท่ี ๔ การวัดและประเมินผลรูปแบบ มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

ประเด็นท่ี ๕ เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

  ๔.๓.๓ การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) คือสราง

ขอสรุปของขอมูลจากสิง่ท่ีปรากฏข้ึนจากการสนทนากลุม และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบรายงานเชิง

พรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

ข้ันตอนท่ี ๕ การนำรูปแบบไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา : การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๓)  

๕.๑ นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดที่ผานการวิพากษ ปรับปรุงแลวไปทดลองใชในโรงเรียน

เปาหมาย 

๕.๑.๑ กลุ มตัวอยาง ไดแก โรงเร ียนนำรองโครงการ TFE (Teams For Education) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ โรงเรียน 

๕.๑.๒ แบบแผนการวิจัย  

ผูวิจัย จัดทำ MOU กับโรงเรียนกลุมตัวอยางในการนำรูปแบบไปใชในการปฏิบัติ พรอม

สนับสนุนงบประมาณจำนวนโรงเรียนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากนั้นเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการติดตาม

สัมภาษณ สังเกต สอบถามความสำเร็จ ปญหาและอุปสรรครวมถึงขอเสนอแนะในการดำเนินงาน 

๕.๑.๓ ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  

ระยะเวลาในการศึกษา ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

๕.๑.๔ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๕.๑.๔.๑ คูมือรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 



๓๔ 
 

 ๕.๑.๔.๒ แบบติดตามการนำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดสูการปฏิบัติ โดยมีประเด็นในการ

ติดตาม ๓ ประเด็น ดังนี้ 

  (๑) ความสำเร็จในการดำเนินงาน 

  (๒) ปญหาและอุปสรรค 

  (๓) ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน 

๕.๑.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อบรรยายขอคนพบกลยุทธการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ โดยใชการรายงานแบบพรรณวิเคราะห 

ข้ันตอนท่ี ๖ การปรับปรุง และเผยแพร (D๓)  

 การปรับปรุงรปูแบบในวงรอบท่ี ๓ ดำเนินการโดยใชการประชุมรับฟงความคิดเห็นกลุมผูเก่ียวของ 

และปรับปรงุใหเปนรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพรดังนี้ 

๖.๑ กลุมเปาหมาย ไดแก ครู และผูบริหารโรงเรียนนำรองโครงการ TFE (Teams For Education) 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕ โรงเรยีน และคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนิน จำนวน ๑๐ คน 

๖.๒ เครื่องมือท่ีใชในการประชุม ไดแก แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุม ประกอบดวยประคำถาม 

ดังนี้ 

 ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอองคประกอบในรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู

เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดในประเด็น

ตอไปนี้อยางไร 

 องคประกอบท่ี ๑ หลักการของรูปแบบ 

  ๑.๑ หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base) 

  ๑.๒ บริหารเสริมพลัง (Empowerment) 

  ๑.๓ สรางสรรคความรวมมือ (Participation) 

 องคประกอบท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบ 

  จำนวนรอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑ ๕๐ คะแนนในแตละวิชาเพ่ิมสูงข้ึน  

 องคประกอบท่ี ๓ ข้ันตอนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

  ๓.๑ วิเคราะหขอมูล 

  ๓.๒ กำหนดเปาหมาย 

  ๓.๓ ลงมือทำตามหลัก PLC 

  ๓.๔ ประเมินผลดวยตนเอง 

 องคประกอบท่ี ๔ การประเมินผลรูปแบบ 



๓๕ 
 

 องคประกอบท่ี ๕ เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช 

  

 ๔.๒.๓ การวิเคราะหขอมูล   

ดำเนินการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Inductive analysis) คือสรางขอสรุปของขอมูลจาก

สิ่งท่ีปรากฏข้ึนจากการสนทนากลุม และนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห 

(Descriptive Analysis) 

 

 



๓๖ 
 

สวนที่ ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

๔.๑ การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R๑) 

๔.๑.๑ ผลการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำกรอบ รางรูปแบบการ

จัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

คณะผูพัฒนารูปแบบ ไดศึกษากรอบแนวคิดเก่ียวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน กลาวโดยสรุปดังนี้ 

ศุภพงษา จันทรังษ (๒๕๕๖) ศึกษาการพัฒนางานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ
โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ 

ดร.จันทมา นนทิกร (๒๕๕๒) โดยโครงการพัฒนาโรงเรียนเขมแข็งดวยการจัดการความรู (Healthy 
School by Knowledge Management) มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู (มสวร.) ไดสังเคราะห
วิธีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก ๑๖ โรงเรียนดีเดน
แลวจำแนกเปนประเด็นหลักเพ่ืออธิบายวิธีปฏิบัติ  

Thomas Sergiovanni (๑๙๙๔) ไดกลาวถึง ชุมชนแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  

ศักดา กะแหมะเตบ (๒๕๖๑) ศึกษาแนวทางการพัฒนางานวิชาการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒  

ประหยัด อนุศิลป (๒๕๕๙)  ผลของรูปแบบการบริหารสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

ปนัดดา หัสปราบ (๒๕๕๗)  แนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน  

อิทธิพัทธ สุวทันพรกูล (๒๕๕๘) การวิเคราะหและสังเคราะหกลยุทธการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใช
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน : พหุกรณีศึกษาโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาใน
ระดับดี  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดดำเนินการวิเคราะหข้ันตอนการดำเนินงานจากการศึกษา
เอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของโดยจัดทำตารางวิเคราะหความถ่ีของข้ันตอนการดำเนินงานท่ีมี
ลักษณะคลายกัน ๓ ครั้งข้ึนไป ดังตารางท่ี ๑ (แสดงในหนาถัดไป) 

 

 

 

 



๓๗ 
 

 

ตารางท่ี ๑ ตารางวิเคราะหความถ่ีข้ันตอนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
 

๔.๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก เพ่ือเสนอแนะกรอบราง

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

  การศึกษาสภาพและปญหาการดำเนินงานของหนวยงาน โดยผูอำนวยการกลุมทุกกลุมในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ตัวแทนผูอำนวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา สถานศึกษาเอกชน 
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผูอำนวยการกลุมนิเทศฯ สพป.รอ ๑-๓ สพม.๒๗ ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนาหลักสูตร
และการจัดกิจกรรมการเรยีนรู จากสพป.รอ.๑-๓ และ สพม.๒๗ รวมท้ังศึกษานิเทศกสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดขอสรุปดังแผนภาพหนาถัดไป 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

Thom
as Sergiovanni (1994) 

จันทมา นนทิกร (๒๕๕๒) 

ศุภพ
งษา จันทรังษ (๒๕๕๖) 

ปนัดดา หัสปราบ (๒๕๕๗) 

อิทธิพั
ทธ สุวทันพ

รกูล (๒๕๕๘) 

ประหยัด อนุศิลป (๒๕๕๙)   

ศักดา กะแหมะเตบ (๒๕๖๑) 

๑. วิเคราะหขอมูลสารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

-       

๒. สรางความตระหนักครู/นักเรียนใหเห็น
ความสำคัญของการสอบ 

      - 

๓. ประสานเครือขายผูปกครอง   - - -   
๔. กำหนดเปาหมายรวมกัน     -   
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาครู 

 -  - - -  

๖. จัดการเรียนรูตามตัวชี้วัดโดยเนนผูเรียนเปน
สำคัญ 

-  -     

๗. จัดสอนเสริมเพ่ิมพูนความรู -  -   -  
๘. นิเทศการเรียนการสอน จัดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ และสะทอนผลเพ่ือปรับปรุง
พัฒนาและจัดการเรียนการสอน 

- -  - -   



38 
 

ภาพท่ี ๑ แผนภาพรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) อยางยั่งยืน



๓๙ 
 

  ๔.๑.๓ การศึกษาพหุกรณี (Multi-Cases) สถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
O-NET ดำเนินการโดยแบงกลุมศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ดออกเปน ๖ กลุม กลุมละ 
๓-๔ คน ออกไปศึกษารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเน็ตของสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จจำนวน ๑๒ 
โรงเรียน โดยลงพ้ืนท่ีโรงเรียนเพ่ือศึกษา สัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนละ ๑ วัน ไดขอมูลรายละเอียดดังนี้ 

กลุมท่ี ๑ ผูเก็บขอมูล ประกอบดวย นายพิชิต  เครือน้ำคลำ , นางพัชรี  ศีรษะภูมิ ,นางจันทิมา  รม

ศรี และนายธิติพันธ  อวนศรี ดำเนินการศึกษา เก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัยและ

โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิยายนมีรายละเอียดข้ันตอนสรปุรวบรวมไดดังนี้ 

๑) สรางความตระหนักกับเด็ก ใหเด็กเห็นความสำคัญ 

๒) จัดการเรียนรูตามตัวชี้วัด และประเมินผลรายตัวชี้วัดโดยใชขอสอบโอเน็ตท่ีจัดทำเปนคลัง

ขอสอบแยกเปนกลุมตามตัวชี้วัด 

๓) ใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ใชความสำคัญกับสื่อท่ีหลากหลาย 

๔) ตั้งเปาหมายรวมกัน ตั้งเปาหมายท่ีเปนไปได โดยครูทำ MOU กับผูบริหาร 

๕) โครงการพิเศษ คายวิชาการ ติวโดยติวเตอรท่ีแอคทีฟสูง และจัดคาบติวแทนวิชาลูกเสือ 

๖) มอบโล รางวัล ประกาศเกียรติคุณแกครูและนักเรียนท่ีดำเนินการประสบผลสำเร็จ 

กลุมท่ี ๒ ผูเก็บขอมูล ประกอบดวย นายสุดใจ  สุทธิรันดร, นายสมปอง  เอนกบุญ และนางสมร  หอ

ระพรอม  ดำเนินการศึกษา เก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนเมืองนอย อ.ธวัชบุรี และโรงเรียนบานเปอย อ.

สุวรรณภูมิ มีรายละเอียดข้ันตอนสรุปรวบรวมไดดังนี้ 

๑) คัดแยกเด็ก เกง ออน 

๒) วิเคราะหผลโอเน็ต สาระท่ีเดน ดอย 

๓) ผอ.อยูโรงเรียนประจำ เพ่ือนิเทศติดตามและใหกำลังใจครู 

๔) ประสานงานกับ อบต. จัดคายติวเดือนมกราคม 

๕) สงเสริมใหเด็กเขารวมสอบวิชาการ 

๖) ใหใบประกาศ เกียรติบัตรถึงผูปกครอง 

กลุมท่ี ๓ ผูเก็บขอมูล ประกอบดวย นายชำนาญ  ระดารุตน ,นายสุระ  รักความซ่ือ และนายขจรศักดิ์  

หลักแกว ดำเนินการศึกษา เก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนบึงอุดมบึงคำ อ.โพนทอง และโรงเเรียนไพศาล

วิทยาคม อ.ธวัชบุรี มีรายละเอียดข้ันตอนสรุปรวบรวมไดดังนี้ 

๑) ทำ MOU กับ อบต. กำนัน ผูใหญบาน โดยมี ผอ.เขตมาเปนสักขีพยาน 

๒) ผอ.ใหความสำคัญงานวิชาการ สนับสนุนการแขงขันทางวิชาการ 

๓) นำเทสบลูปริ๊นทมาจัดทำหนวยการเรียนรู 

๔) นำขอสอบเกามาใหนักเรียนฝกทำตั้งแตเปดภาคเรียน 

๕) คัดกรองเด็กเกง ปานกลาง ออน แลวมีทีมสอนซอมเสริมเด็กออนและเด็กเกงชวยเพ่ือน 

๖) รวมกลุมติวโดยใชบุคลากรภายในโรงเรียนกลุมเครือขายท่ีเชี่ยวชาญแตละกลุมสาระ 

๗) เนนใหเด็กอานออกเขียนไดตั้งแต ป.1-3 

๘) ประสานผูปกครองดูแลเรื่องการบาน 



๔๐ 
 

กลุมท่ี ๔ ผูเก็บขอมูล ประกอบดวย นายอุบล  แกวปน ,นายบุญเติม  เครือน้ำคำ และนางวันเพ็ญ  

ชนะพันธ ดำเนินการศึกษา เก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนบานข้ีเหล็ก อ.อาจสามารถ และโรงเรียนนา

นวลราษฎรนิยม อ.พนมไพร มีรายละเอียดข้ันตอนสรุปรวบรวมไดดังนี้ 

๑) ตั้งเปาหมายใหนักเรียนสอบเรียนตอได สงเสริมใหสอบแขงขัน เตรียมนักเรียนแขงทักษะ 

และโอเน็ตสูง 

๒) ผอ. สนับสนุนทุกโครงการท่ีสงผลใหโอเน็ตเพ่ิม 

๓) นับถอยหลังโอเน็ตตั้งแตเปดเทอม 

๔) สอนเสริมโอเน็ตทุกวันหลังเลิกเรียน 

๕) เริ่มวางแผนตั้งแตอนุบาลใหรูจักพยัญชนะ เพ่ือให ป.1 อานออกเขียนได  

๖) ประสานกับผูปกครอง ทำความเขาใจวานักเรียนจะตองมาเรียนเสริมในวันหยุด และดูแล

เรื่องการทำการบาน ถาผูปกครองไมวางใหครูชวยเสริม 

๗) แบงกลุมเด็ก เกง กลาง ออน และใชแบบฝกคนละอยาง 

๘) นำขอสอบมาสอน แตไมใชติว และมีคลังขอสอบจัดเปนหมวดหมูตามตัวชี้วัด 

๙) ใชแผนการสอนของวังไกลกังวล และใชทีวีไกลกังวลสอนเสริม 

๑๐) เนน BBL ตอน ป.1-3  

๑๑) ครูรวมกับนักเรียนผลิตสื่อและใชเทคโนโลยีสารสนเทศเสริม 

๑๒) ผอ.นิเทศภายในอยางสม่ำเสมอ 

กลุมท่ี ๕ ผูเก็บขอมูล ประกอบดวย นายสุทัศน  สังคพันธ ,นายอวยชัย  สุขณะล้ำ, นางภคพร  คำยิ่ง 

และนางรัชนีกร  วรรณสุทธิ์ ดำเนินการศึกษา เก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนคอใหญชัยยุทธ อ.พนมไพร 

และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อ.เมืองรอยเอ็ด มีรายละเอียดข้ันตอนสรุปรวบรวมไดดังนี้ 

๑) วิเคราะหผลทดสอบโอเน็ต เพ่ือหาจุดเดน จุดดอย 

๒) จัดทำคำสั่งแตงตั้งบุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของ 

๓) นำเทสบลูปริ๊นทมาวางแผนจัดหนวยการเรียน  

๔) เตรียมคลังขอสอบท่ีเก่ียวของ 

๕) ไปเยี่ยมบาน 100% โดยเฉพาะ ป.6 กับ ม.3 

 กลุมท่ี ๖ ผูเก็บขอมูล ประกอบดวยนายเพ่ิมพูน  รมศรี,  นายสุวัฒนพงษ  รมศรี ,นางธัญพร  เกียว
รัตน และนางวารีรัตน  ทวยสอนดำเนินการศึกษา เก็บขอมูลสัมภาษณเชิงลึกโรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด อ.
เมืองรอยเอ็ด และโรงเรียนสหมิตรวิทยา อ.เสลภูมิ มีรายละเอียดข้ันตอนสรุปรวบรวมไดดังนี้ 

๑) ตั้งเปาหมาย คือ ใหนักเรียนสอบเรียนตอในหองเรียนพิเศษในโรงเรียนชื่อดัง และโอเน็ต
สูง 

๒) วางแผนดำเนินงาน โดยวิเคราะหความถนัดผูเรียน และทำความเขาใจกับผูปกครองถึง
แนวทางพัฒนาผูเรียนรายบุคคล 
  ๓) มุงทำขอสอบ โดยแสวงหาขอสอบท่ีหลากหลาย มาจัดทำพรีเทสเพ่ือคัดหอง 
  ๔) นิเทศภายในเปนรายบุคคล 
  ๕) จัดกิจกรรมสหมิตรมาเก็ต โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครูผูดำเนินงานประสบ
ผลสำเร็จ 



๔๑ 
 

  ๖) เรียนสเต็มศึกษา 
๗) ใหขวัญและกำลังใจนักเรียนและครู ท้ังเกียรติบัตรและเงินรางวัล 

๔.๒ การสรางและตรวจสอบรูปแบบ (D๒) 

    ๔.๒.๑ ประชุมสังเคราะหขอมูลจากขอ ๔.๑.๑ - ๔.๑.๓ เปนรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

สังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน
พ้ืนฐาน วันท่ี ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมนิลุบล ศูนยประชุมสาเกตฮอลล ตำบลเหนือเมือง อำเภอ
เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยคณะศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

    ๔.๒.๒ ประชุมวิพากษรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด  

 ดำเนินการวิพากษรูปแบบโดยศึกษานิเทศกสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด 

เขต ๑-๓ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ซ่ึงดำเนินรายการและเก็บบันทึกขอมูลการ

วิพากษโดยคณะเลขานุการโครงการ ไดแก คณะศึกษานิเทศกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ในวันท่ี ๑๑ 

เมษายน ๒๕๖๒ ณ หองนิลุบล ศูนยประชุมสาเกตฮอลล  ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด มี

ขอสรุปดังนี้ 

  ๔.๒.๒.๑ การดำเนินงานตามรูปแบบดังกลาว โรงเรียนควรมีอิสระในการเลือกดำเนินการ

กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งกอนหรือหลังก็ได โดยไมควรกำหนดข้ันตอนการดำเนิน เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงมี

บริบทท่ีตางกัน ดังนั้น รูปแบบดังกลาวจึงเห็นควรใหกำหนดเปนองคประกอบ จะเหมาะสมกวาการกำหนดเปน

ข้ันตอน 

  ๔.๒.๒.๒ องคประกอบท่ี ๑ การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ควรกำหนดแนวทางการดำเนินงานใหโรงเรียนอยางละเอียด และชัดเจน โดยเสนอใหโรงเรียนได

ดำเนินการประชุมเสวนาวิเคราะหผลโอเน็ต โดยการมีสวนรวมของครูทุกคน ดำเนินการในชวงปดภาคเรียน 

โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหผลโอเน็ตท่ีเผยแพรโดย สทศ. ซ่ึงเปนเครื่องมือการวิเคราะหผลโอเน็ตท่ีสมบูรณ

มากท่ีสุดเครืองมือหนึ่ง  

  ๔.๒.๒.๓ องคประกอบท่ี ๒, ๓ และ ๔ อาจมองวา สามารถดำเนินการใหแลวเสร็จในวันเดียว

ได แตถามองเปนกระบวนการจะเห็นวา แตละองคประกอบกวาจะสำเร็จไดตองใชระยะเวลาท่ียาวนาน ดังนี้ 

(๑) องคประกอบท่ี ๒ การสรางความตระหนักใหครูและนักเรียน ไมสามารถสรางได

ในวันเดียว อาจจะตองใชกระบวนการโนมนาวจิตใจเพ่ือใหครูและนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนการโฆษณา

สินคา ท่ีคอยๆมีเรื่องราวตางๆใหฉุกคิด จนกระท่ังตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการนั้นๆ การสรางความ

ตระหนักใหครูและนักเรียนใหเห็นความสำคัญของการสอบโอเน็ตก็เชนกัน โรงเรียนอาจจะตองดำเนินการทีละ

ข้ันตอน คอยเปนคอยไป เพ่ือใหซึมซับถึงความสำคัญของการสอบโอเน็ต ดังนั้น จึงควรแยกแตละองคประกอบ

ออกจากกัน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการดำเนินการไดสะดวกยิ่งข้ึน 

(๒) องคประกอบท่ี ๓ ประสานเครือขายผูปกครอง เปนกระบวนการตอเนื่องเหมือน

การสรางความสัมพันธกับลูกคาของบริษัทเอกชน เชน เม่ือมีการประชุมผูปกครองเสร็จแลว ก็ตองมีการติดตาม 

ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันอยูเสมอ เพ่ือใหผูปกครองรวมมือในการดำเนินงานท่ีทาง

โรงเรียนรองขอ 

(๓) องคประกอบท่ี ๔ กำหนดเปาหมายรวมกัน หลังจากกำหนดเปาหมายรวมกัน

แลว โรงเรียนควรเนนย้ำเปาหมายเปนระยะ เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน มุงสู
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เปาหมายเดียวกัน และระดมทรัพยากรคน สื่อวัสดุอุปกรณ แนวทางดำเนินงานและเงินงบประมาณไปสู

เปาหมายเดียวกันโดยไมใหกิจกรรมอ่ืนมาทำใหไขวเขว 

  ๔.๒.๒.๔ องคประกอบท่ี ๕ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรพัฒนาอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืน ผานกระบวนการพัฒนา PLC ซ่ึงวิธีการในการดำเนินกิจกรรม PLC ท่ีไดรับการยอมรับในวง

วิชาการในปจจุบันคือแนวทาง Lesson Study จึงควรขยายความกระบวนการ Lesson Study ใหเห็น

รายละเอียดชัดเจนในองคประกอบนี้ 

  ๔.๒.๒.๕ องคประกอบท่ี ๖ จัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

มุงเนนฐานความรูใหมีทักษะและคุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓R๘C) นั้นเปนการขยายความท่ีมี

รายละเอียดมากเกินไป เนื่องจากโรงเรียนแตละแหงไดรับนโยบายพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ อยูแลว 

บทบาทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดควรสงเสริมแนวทางปฏิบัติใหบรรลุผลมากกวาจะเนนย้ำใหเปนการ

ฟุมเฟอย ดังนั้นจึงควรคงไวแคประเด็นการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning)   

๔.๒.๒.๖ องคประกอบท่ี ๗ กิจกรรมเสริมเพ่ิมพูนความรู องคประกอบนี้กำหนดข้ึนเพ่ืออุด

ชองโหวหลังจากการจัดการเรียนรูของครูในชั่วโมงเรียนปกติ ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมไดท้ังในรูปแบบการ

สงเสริมและการพัฒนา กลาวคือ หลังจากครูจัดกิจกรรมการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูเสร็จสิ้น ครูจะ

พบกลุมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรูไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง และกลุมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรูโดดเดน จึงควร

ประชุมวางแผนกันเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนากลุมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรูไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง และจัด

กิจกรรมสงเสริมกลุมนักเรียนท่ีมีผลการเรียนรูโดดเดน เชน คายวิชาการ เปนตน  

๔.๒.๒.๗ องคประกอบท่ี ๘ นิเทศ สรางขวัญกำลังใจ สะทอนผลและชื่นชมความสำเร็จ เปน

การขยายความมากเกินไป เนื่องจากคำวา “สะทอนผลและชื่นชมความสำเร็จ” นั้นอยูในกระบวนการนิเทศอยู

แลว ดังนั้นจึงเห็นควรตัดใหกระชับข้ึน 

๔.๓ การทดลองใชนวัตกรรม (R๒) 

๔.๓.๑ นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดไปทดลองใชในกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ไดแก โรงเรียนนำ

รองโครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก 

            ๔.๓.๑.๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 

            ๔.๓.๑.๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค 

            ๔.๓.๑.๓ โรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ (อนุบาลเมืองใหม) 

            ๔.๓.๑.๔ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 

            ๔.๓.๑.๕ โรงเรียนภัทรดล 

      โดยปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้ 
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โรงเรียนท่ี ๑ โรงเรียนขัติยะวงษา 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
๑. นางพัชรี   ศีรษะภูมิ 
๒. นางสาวรัชนีกร  วรรณสุทธิ์ 
๓. นางวารีรัตน  ทวยสอน 
๔. นายสุวัฒนพงษ  รมศรี 

ความสำเร็จ 
๑. โรงเรียนมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์โอเน็ตจนสามารถระบุกลุม
สาระและมาตรฐานท่ีมีคะแนนต่ำ 
๒. แตละกลุมสาระฯมีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์จนไดรูปแบบ
การจัดการเรียนรูของแตละกลุมสาระ รวมจำนวน ๕ รปูแบบ 
ปญหา 
โรงเรียนยังไมสามารถสรางความตระหนักใหนักเรียนเห็น
ความสำคัญของการสอบได 
ขอเสนอแนะ 
๑. โรงเรียนควรวิเคราะหผูเรียนโดยใชแบบทดสอบ Pre-ONET 

ทดสอบผูเรียนตั้งแตระดับชั้น ม.๒ ,ม.๕ แลวจำแนกผูเรียน ๓ 

ระดับคือ เกง กลาง และออน เพ่ือจะไดใชแบบทดสอบโอเน็ต

จากปท่ีผานมาใชในการพัฒนาการเรียนรู โดยขอสอบท่ีอยูใน

ระดับยาก ก็ใหเด็กกลุมเกงทำ ขอสอบระดับกลางใหนักเรียน

กลุมกลางทำ และขอสอบระดับงาย ใหนักเรียนกลุมออนทำ 

นักเรียนจึงจะมีกำลังใจในการทำขอสอบโอเน็ตตอไป 

๒. ครูผูสอนแตละวิชาควรทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชา

ของตนโดยควรจะวิเคราะหจุดแข็งจุดออนใหชัดเจนกอน จากนั้น

กำหนดประเด็น ๓ ประเด็นไดแก วิชาอะไร ทำอะไร นักเรียน

กลุมไหน โดยใชแบบรายงานอยางงายใหสามารถปฏิบัติไดจริง 

๓. การจัดกิจกรรมทบทวนความรูควรใหวิทยากรภายนอกเขามา 

เพ่ือสรางความสนใจแกผูเรียน 

๔. ครูควรวิเคราะหตัวชี้วัดวาตัวชี้วัดแตละตัวตองใชข้ันการ

เรียนรูระดับใดของ Bloom เพ่ือเลือกใชเทคนิคการสอนท่ี

เหมาะสมกับระดับการเรียนรูท่ีมุงหวัง 

๕. เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนท่ีหลากหลาย ท้ังนักเรียนปกติท่ีมี

ปญหาดานพฤติกรรม และนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษเรียน

รวม ทำใหครูตองการการพัฒนาท่ีมากกวาโรงเรียนท่ัวไป ดังนั้น

โรงเรียนจึงควรพัฒนาครูใหสามารถทำงานท่ีมีปญหาซับซอนได 

๖. การประสานกับเครือขายผูปกครองมีความสำคัญมาก แมวา

ผูปกครองจะมีความหลากหลาย แตก็ยังมีผูปกครองบางคนท่ีใส

ใจและติดตามการเรียนของนักเรียน ถาหากโรงเรียนสามารถ

ประสานความรวมมือผานเทคโนโลยีสารสนเทศได ก็จะทำใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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๗. การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักสูตรฯ จะ

ชวยใหนักเรียนมีความฝน การสอบโอเน็ตไดคะแนนดีจะสงเสริม

ใหนักเรียนทำตามความฝนได โรงเรียนควรใชประเด็นนี้ในการ

กระตุนความสนใจของนักเรียนใหเห็นความสำคัญของการสอบ

โอเน็ต 

 
โรงเรียนท่ี ๒ โรงเรียนเมืองใหมสุวรรณภูมิ 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
๑. นายอวยชัย   สุขณะล้ำ 
๒. นายอุบล   แกวปน 
๓. นางวันเพ็ญ  ชนะพันธ 
๔. นายสุทัศน  สังคะพันธ 

ความสำเร็จ 
๑. แตละกลุมสาระมีแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน 
๒. ครูใชกระบวนการ PLC เปนกระบวนการพัฒนาการสอน
อยางเขมแข็ง 
ปญหา 
นักเรียนแตละหองมีจำนวนมากเกินไป 
ขอเสนอแนะ 
๑. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม นำเสนอปญหาตอ กศจ.เพ่ือ
เรงรัดขออัตรากำลังใหเพียงพอ เพ่ือจะขยายชั้นเรียนให
เหมาะสม 
๒. ควรวิเคราะหการสอบโอเน็ตถึงระดับขอสอบ ใหสามารถจัด

หมวดหมูขอสอบแตละขอเปนระดับยาก ระดับกลาง และระดับ

งาย  

๓. วิเคราะหผูเรียนใหสามารถจัดกลุมเด็กเกง กลาง ออน และนำ

ขอสอบมาใชใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของเด็ก

ตามลำดับ 

๔. การจัดการเรียนรู ใหครูวิเคราะหตัวชี้วัดและเลือกเทคนิคการ

สอนใหเหมาะสมกับตัวชี้วัดแตละตัว จนสามารถเปนคลังความรู

ของโรงเรียนและเผยแพรได  

๕. สืบเนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนท่ีมีผลการเรียนในระดับดี

เยี่ยม และประสบความสำเร็จในการแขงขันโอลิมปกคณิตศาสตร 

ดังนั้นควรมีการถอดบทเรียนจากนักเรียนคนดังกลาวถึงปจจัย

ความสำเร็จ และนำไปพัฒนาใหเกิดนักเรียนระดับอัจฉริยะแบบ

นี้อีกจำนวนมาก 

๖) กลยุทธ “เปลี่ยนจากเดิมๆเปนดีๆ” ดังนี้ 

    ๖.๑) ดึงเด็กเด็ดๆ กลุมสาระละ ๕ คน 

    ๖.๒) ดึงครูเกงๆ ขยันๆ ใจดีๆ วิชาละ ๑ คน 



๔๖ 
 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
    ๖.๓) พัฒนาครูใหกวดวิชาใหนักเรียน ๒๐ คนนี้ ตามตาราง

เปนเวลา ๑ ภาคเรียน 

 
โรงเรียนท่ี ๓ โรงเรียนภัทรดล 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
๑. นายบุญเติม   เครือน้ำคำ 
๒. นายสุระ  รักความซ่ือ 
๓. นางธัญญาพร  เกียวรัตน 

ความสำเร็จ 
๑. โรงเรียนดำเนินการวิเคราะหผลการสอบโอเน็ตเพ่ือกำหนด
เปาหมายอยางละเอียดชัดเจน  
๒. โรงเรียนพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูตามหลักการ 
Active Learning ไดโดยการอบรมอยางสม่ำเสมอ 
๓. โรงเรียนมีการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  
ปญหา 
โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมท่ีทำกับองคประกอบของรูปแบบฯท่ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนดอาจยังไมสอดคลองกัน 
ขอเสนอแนะ 
๑. ปรบัการนำเสนอใหกิจกรรมกับชือ่ขององคประกอบใน
รูปแบบฯใหสอดคลองกัน 
๒. การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ใหโรงเรียนวิเคราะหผูเรียนท่ี

กำลังจะข้ึนชั้น ป.๖ เพ่ือแบงกลุมเด็กเกง กลาง ออน เพ่ือ

ใหบริการทางการศึกษาไดเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน 

๓. กิจกรรมเสริมเพ่ิมพูนความรูและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ของ

โรงเรียนควรกำหนดจุดเนนในแตละเดือนใหชัดเจน 

๔. โรงเรียนมีการทำ MOU กับนักเรียนเพ่ือสรางความตระหนัก

ใหนักเรียนเห็นความสำคัญของการสอบ แตเม่ือทำ MOU แลว 

ขอใหมีการกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติตาม MOU อยางตอเนื่อง 

๕. โรงเรียนมีการประเมินผลผูเรียนผานการปฏิบัติจริง ขอเสนอ

ใหมีการถายคลิปวิดิโอเผยแพรลงสื่อสังคมออนไลนเพ่ือให

ผูปกครองไดมีสวนรวมในการชื่นชมความสำเร็จ 

๖. ควรใชงานวิจัยเปนฐานเพ่ือแกปญหาผูเรียน เม่ือใชแนวทาง

จากงานวิจัยแลวจึงปรับใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

สามารถปรับเปนงานวิจัยของตนเองได 

 

 

 



๔๗ 
 

โรงเรียนท่ี ๔ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
๑. นายสุดใจ   สุทธิรันดร 
๒. นางสมร  หอระพรอม 
๓. นายสมปอง   เอนกบุญ 
๔. นายขจรศักดิ์   หลักแกว   

ความสำเร็จ 
๑. ครูมีความมุงม่ันตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
๒. ศิษยเกา ,ชุมชนใหการสนับสนุน 
ปญหา 
การสอนของครูยังไมสอดคลองกับตัวชี้วัดในหลักสูตร 
ขอเสนอแนะ 
๑.ใหโรงเรียนใชแผนผังแบบทดสอบ (Test Blue Print) ในการ
วิเคราะหตัวชี้วัดท่ีจะสอบโอเน็ต เพ่ือจะไดจัดการเรียนการสอน
ใหตรงกับตัวชี้วัด 
๒. โรงเรียนควรตั้งเปาหมายใหสูงกวาท่ีตนสังกัดตั้งให เชน จาก 

๓% เปน ๕% เปนตน ไมควรดำเนินการแบบคอยเปนคอยไป 

ตอง Change ! 

๓. ใหครูวางแผนการสอนท่ีปฏิบัติไดจริง วัดทีละตัวชี้วัดไดจริง 

คำนึงถึงหลักการ OLE และใชกระบวนการ PLC ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนอยางจริงจังและเรงดวน ! 

๔. ควรเชิญนักเรียนรุนพ่ีท่ีประสบผลสำเร็จมาใหนักเรียนรุน

ปจจุบันไดดูเปนแบบอยาง เพ่ือใหเกิดแรงบันดาลใจในการ

ลอกเลียนแบบจากตัวแบบท่ีดี 

๕. จากการวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ตพบวากลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีผลการทดสอบท่ีสูง

กวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ดังนั้นควรมีการถอดบทเรียน How 

to Learn จากครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ)  

 

โรงเรียนท่ี ๕ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
๑. นางจันทิมา  รมศรี 
๒. นายชำนาญ  ระดารุตน 
๓. นางพคพร   คำยิ่ง 
๔. นายธิติพันธ  อวนศรี 

ความสำเร็จ 
โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบฯของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดไดอยางดีเยี่ยม 
ปญหา 
สภาพหองเรียนและหองประชุมยังมีสภาพแวดลอมท่ีไม
เหมาะสมตอการเรียนรู 
ขอเสนอแนะ 



๔๘ 
 

รายชื่อคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงาน 
๑. ทำโครงการขอสีทาหองเรียนจากบริษัทเอกชนและรวมมือกับ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในการทาสีใหมใหเหมาะสมกับ
พัฒนาการทางสมองตามหลักการ BBL 
๒. โรงเรียนควรเนนจัดกิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค 

เพราะโรงเรียนเนนอาชีพ การสรางผลิตภัณฑตองใชความคิด

สรางสรรคในการพัฒนา 

๓. ควรใชเทคนิค BBL ของอาจารยพรพิไล  เลิศวิชามา

ปรับเปลี่ยนหองเรียน และใชเทคนิคการสอนของคุณครูศรี

ประไพ ท่ีเผยแพรท่ัวไปในสื่ออินเตอรเน็ตมาใชปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนของครู 

๔. โรงเรียนสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนเปนอยางดี ควรตั้งกลุมใน Facebook กับนักเรียนระดับชั้น 

ป.๖ หรือกลุมไลน เพ่ือแชรสื่อการเรียนรูตางๆ และติดตาม

ประเมินผลวานักเรียนไดอานหรือเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด 

โดยอาจจะตั้งคำถามจากสื่อท่ีท่ีแชรใหนักเรียนชวยตอบคำถาม 

๔.๔ พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) 

๔.๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จากการสังเคราะหขอเสนอแนะในการดำเนินงานปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒ แผนภาพการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 



๔๙ 
 

๔.๔.๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของไดแก คณะ

ครูและผูบริหารจากโรงเรียนนำรอง และศึกษานิเทศกสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดรับขอเสนอแนะ

ดังนี้ (กุมภาพันธ ๒๕๖๓) 

  ๔.๔.๒.๑ หัวขอตาง ๆ ในรูปแบบนี้ ควรเรียกวา “ข้ันตอน” หรือ “องคประกอบ” เนื่องจาก
การพัฒนารูปแบบมีศัพทเฉพาะท่ีเรียกวา “องคประกอบ” อยูแลว เชน องคประกอบท่ี ๑ หลักการของ
รูปแบบ ,องคประกอบท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบฯ เปนตน 

       ๔.๔.๒.๒ หัวลูกศรในรูปแบบนี้ แสดงความสัมพันธอยางมีโครงสรางระหวางหัวขอตางๆ จาก
หัวขอท่ี ๑ ไป หัวขอท่ี ๒ จากหัวขอท่ี ๒ ไปหัวขอท่ี ๓ และจากหัวขอท่ี ๓ ไปหัวขอท่ี ๔ แตกลับไมมีลูกศรจาก
หัวขอท่ี ๔ ไปหัวขอท่ี ๕ กลับกลายเปนวามีลูกศรชี้จากหัวขอท่ี ๕ กลับมาท่ีหัวขอท่ี ๔ สงผลใหผูใชรูปแบบ
มองไมเห็นผลลัพธสุดทายในการใชรูปแบบ เม่ือไมเห็นผลลัพธก็ไมสามารถทดสอบหรือพิสูจนรูปแบบได เกรง
วารูปแบบนี้อาจไมไดรับการยอมรับทางวิชาการ 

      ๔.๔.๒.๓ ในรูปแบบพบคำวา “Administration War Room Monitoring” จึงขอถามวา 
คำนี้ไดรับการยอมรับในวงวิชาการแลวหรือไม อยางไร  

      ๔.๔.๒.๔ ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค กลาววา รูปแบบท่ีปรับใหมนี้มีความกระชับข้ึน 
ชวยใหโรงเรียนนำไปใชไดงายข้ึน 

        ๔.๔.๒.๕ การดำเนินงานตามรูปแบบ อยากใหเพ่ิมการวิเคราะหขอสอบตามมาตรฐาน แยก
ขอสอบโอเน็ตแตละขอ แตละป ใหนำมาอยูในกลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัดเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการนำขอสอบ
ไปใชทดสอบนักเรียน 

      ๔.๔.๒.๖ ครูโรงเรียนโสภโณประชาสรรค กลาววา รปูแบบท่ีปรับใหมนี้มีความกระชับข้ึน 
ชวยใหโรงเรียนนำไปใชไดงายข้ึน 

    ๔.๔.๒.๗ ครูโรงเรียนขัติยะวงษา เสนอวาการดำเนินงานตามรูปแบบ อยากใหเพ่ิมการ
วิเคราะหขอสอบตามมาตรฐาน แยกขอสอบโอเน็ตแตละขอ แตละป ใหนำมาอยูในกลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัด
เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการนำขอสอบไปใชทดสอบนักเรียน 

๔.๔.๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด ไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดย

ไดรับความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารยชวลิต  ชูกำแพง อาจารยประจำคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ไดรับขอเสนอแนะดังนี้ (มีนาคม ๒๕๖๓) 

      ๔.๔.๓.๑ การขับเคลื่อนโครงการใด ๆ ในสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ

ความตองการในการพัฒนาตนเองของครู ผูบริหารและชุมชน ดังนั้นจึงควรมีหลักการเสริมพลังอำนาจ 

(Empowerment) ใหผูปฏิบัติมีความรูสึกวา การดำเนินงานนั้น ๆ เปนการเลือกและตัดสินใจของผูปฏิบัติเอง 

 ๔.๔.๓.๒ การปฏิรูปการศึกษาคือการสรางคุณภาพผูเรียน การสรางคุณภาพผูเรียนจะเกิดข้ึน

ไดก็ตอเม่ือครูปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองอยูเสมอ ดังนั้นหองเรียนจึงสำคัญท่ีสุด ไมวาการดำเนินงานใด 

ๆ ขอใหยึดหองเรียนเปนฐาน (Classroom Base)  



๕๐ 
 

 ๔.๔.๓.๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาเปนเรื่องใหญ ผูเรียน หองเรียนและครูมีความสำคัญ

มาก แตเราไมควรปลอยใหครูตอสูเพียงลำพัง ดังนั้นจึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน (Participation) 

เขาไปชวยเหลือ  

 ๔.๔.๓.๔ จากรูปแบบเดิมมีการสรางความตระหนัก มีการกำหนดเปาหมาย และมีการสราง

ความรวมมือกับผูปกครองดวย ดังนั้นขอเสนอแนวทางการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ (Improvement 

plan) ของครู และโรงเรียน ซ่ึงจะไดผล ๓ ประการ ไดแก 

           (๑) การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเอง สอดคลองกับหลักการเสริมพลัง 

(Empowerment) ใหผูปฏิบัติมีอิสระในการกำหนดเปาหมาย และดำหนดแนวทางสูการปฏิบัติดวยตนเอง 

 (๒) การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเอง ชวยสรางความตระหนักแกผูปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

 (๓) การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของตนเอง สามารถทำไดท้ังในระดับโรงเรียน 

ระดับครูผูสอน และระดับนักเรียนรายบุคคล ซ่ึงในระดับรายบุคคลนี้จะชวยใหผูปกครองมีสวนรวม เขามารับรู

เปาหมายและแนวทางพัฒนาตนเองของบุตรหลานเพ่ือเปนขอมูลในการสงเสริมการเรียนรูของบุตรหลานตอไป 

 ๔.๔.๓.๕ เม่ือมีการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ (Improvement plan) แลว ควรมีข้ันตอน

การนำแผนพัฒนาตนเองไปปฏิบัติ (Apply) ซ่ึงหมายถึงข้ันตอนในการจัดการเรียนรู เปนอำนาจของครูผูสอน

ในการดำเนินการตามบริบทของตนเอง ตามหลักการเสริมพลัง (Empowerment) แตในการสอนตัวชี้วัดท่ีเปน

จุดออนท่ีไดจากการวิเคราะหในข้ันตอนท่ี ๑ นั้น ควรแสวงหาความรวมมือตามหลักการประสานความรวมมือ

ทุกภาคสวน (Participation) โดยบรูรณาการข้ันตอนนี้กับข้ันตอนท่ี ๕ การนิเทศ ติดตาม ใหกำลังใจ ให

ดำเนินการในระหวางการดำเนินการสอน ซ่ึงสามารถใชกระบวนการ Lesson Study ประกอบดวย plan Do 

See ในการนิเทศติดตาม อีกท้ังยังเปนการพัฒนาครูตามเกณฑของ ก.ค.ศ. อีกดวย    

 ๔.๔.๓.๖ จากรูปแบบเดิม มีกิจกรรมเสริมเพ่ิมพูนความรู ซ่ึงหมายถึงการจัดคายวิชาการ สอน

เสริม และทบทวนความรูกอนสอบ เปนการดำเนินการในลักษณะหวานแห อาจจะทำใหผูเรียนท่ีมีความพรอม

อยูแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนาย หรือนักเรียนท่ีขาดความพรอมเกิดความรูสึกเบื่อหนาย สงผลใหเกิด

ความเครียดในการสอบ จึงขอเสนอแนวทางการปะเมินความพรอมตนเอง (Self Assessment) เพ่ือให

สอดคลองกับหลักการเสริมพลัง (Empowerment) และการมีสวนรวม (Participation) โดยในกรณีนี้หมายถึง

การมีสวนรวมจากผูเรียนในการประเมินตนเองดวยเครื่องมือท่ีหลากหลาย  

๔.๔.๓.๗ เม่ือจัดกระทำกับขอมูลจากบันทึกประเด็นการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญแลว 

สามารถจัดทำแผนภาพรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธเชิงเหตุผล ข้ันตอน ไดดังแสดงรายละเอียดในหนาตอไป 
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๕๒ 
 

  ๔.๔.๓.๘ แปลความ และเรียบเรียงจากแผนผังไดดังนี้ 

องคประกอบท่ี ๑ หลักการของรูปแบบ ฯ  

“หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base) บริหารเสริมพลัง (Empowerment) สรางสรรค

ความรวมมือ (Participation)” 

  (๑) หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base)  หมายถึง การคำนึงถึงประโยชนท่ีผูเรียนจะไดรับ

เปนตัวตั้งในการทำงาน คำนึงถึงการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนระหวางการจัดการเรียนสอน รวมถึงการประเมินผลตอง

คำนึงถึงเปาหมายเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียน 

  (๒) บริหารเสริมพลัง (Empowerment) หมายถึง การสงเสริมหรือกระตุนใหบุคคลหรือกลุม

บุคคลไดรูสึกวาตนมีคุณคา มีพลังและมีความสามารถในการควบคุมและจัดการกับปญหาของตนเอง การ

ขับเคลื่อนโครงการใด ๆ ในสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ ความตองการในการพัฒนา

ตนเองของครู และผูบริหาร ดังนั้นหลักการเสริมพลัง (Empowerment) สงผลใหผูปฏิบัติมีความรูสึกวา การ

ดำเนินงานนั้น ๆ เปนการเลือกและตัดสินใจของผูปฏิบัติเอง 

  (๓) สรางสรรคความรวมมือ (Participation) หมายถึง การรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตลอดกระบวนการ จัดใหมีบุคคลภายนอกเขาไปชวยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามข้ันตอนในรูปแบบ ฯ 

ตลอดปการศึกษา 

องคประกอบท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบ ฯ 

เพ่ือใหสถานศึกษามีนักเรียนรอยละท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ัน

พ้ืนฐานแตละวิชาผานเกณฑ ๕๐ คะแนน เพ่ิมข้ึน 

องคประกอบท่ี ๓ การดำเนินงานตามรูปแบบ ฯ  

ข้ันตอนท่ี ๑ วิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  
๑.๑ วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนในการจัดการเรียนรูของครู ดวยการวิเคราะหอางอิงจาก

มูลผลการทดสอบโอเน็ต โดยการมีสวนรวมของคณะครูและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเครื่องมือการวิเคราะหผล
การทดสอบโอเน็ตของ สทศ. เพ่ือกำหนดจุดแข็งจุดออนในการพัฒนา  

๑.๒ วิเคราะห จุดเดน จุดดอยของผูเรียน โดยความรวมมือระหวางครู ผูปกครอง และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเครื่องมือการวิเคราะหท่ีหลากหลาย จัดกลุมผูเรียนใหไดรับการเรียนรูท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

ข้ันตอนท่ี ๒ กำหนดเปาหมาย (Set Goal) 

๒.๑ กำหนดเปาหมายมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีโรงเรียนตองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ซ่ึง

ไดจากการวิเคราะหจุดออน,จุดแข็งในการจัดการเรียนรูของครู 

๒.๒ กำหนดเปาหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายบุคคล 

ข้ันตอนท่ี ๓ ลงมือทำตามหลัก PLC (Doing by PLC)  

๓.๑ plan ครูวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับวง PLC 

๓.๒ Do ครูจัดการเรียนรูตามแผนฯโดยมีผูสังเกตการณสอน 

๓.๓ See ครูและผูสังเกตการณสอนรวมสะทอนผลการจัดการเรียนรู และปรับปรงุ/

พัฒนาในวงรอบตอไป 



๕๓ 
 

ข้ันตอนท่ี ๔ ประเมินผลดวยตนเอง (Self Assessment) 

   ครจูัดสรรเวลาในการประเมินผลในชั้นเรียนอยางเพียงพอเพ่ือผูเรียนประเมินผล

ตนเองไดหลายครั้งจนกวาจะผานเกณฑท่ีกำหนด โดยใหหนวยงานการศึกษาชวยเหลือเครื่องมือในการประเมิน

ความพรอมใหเกิดความหลากหลาย 

  ข้ันตอนท่ี ๕ กิจกรรมเสริมเติมความรู 

   กิจกรรมทบทวนความรูกอนสอบ กิจกรรมเสริมความรูจากครใูนโรงเรียน กิจกรรม

เสริมความรูจากวิทยากรภายนอก 

  สรุปความสัมพันธของหลักการและข้ันตอนการดำเนินงานดังตารางท่ี ๑ 

              หลักการ 
ข้ันตอน 

หองเรียนเปนฐาน
(Classroom Base) 

บริหารเสริมพลัง
(Empowerment) 

สรางสรรคความรวมมือ
(Participation) 

วิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) 
  

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
ของผูเรียนรายบุคคลโ 

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
การสอนของครูโดยใช
ผล ONET ๓ ปยอนหลัง 

ครู ผูบริหาร หนวยงาน
การศึกษารวมกัน
วิเคราะหขอมูลและ
แบงปนขอมูล 

กำหนดเปาหมาย 
(Set Goal) 

กำหนดจำนวนนักเรียนท่ี
ตองการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 

ครูกำหนดตัวชี้วัดและ
มาตรฐานท่ีตองการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

สงเสริมใหครู  นักเรียน 
ผูปกครอง รับรูเปาหมาย
รวมกัน 

ลงมือทำตามหลัก PLC 
(Doing by PLC) 

ดำเนินการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชั้นเรียน 

เสริมพลังดวยการรับฟง 
และการเคารพในวง 
PLC 

ผูบริหาร, หนวยงาน
สนับสนุน ชวยเหลือ 
แนะนำครูในการจัดการ
เรียนการสอนในวง PLC 

ประเมินผลดวยตนเอง 
(Self Assessment) 

จัดสรรเวลาในการ
ประเมินผลในชั้นเรียน
อยางเพียงพอ 

ผูเรียนประเมินผลตนเอง
ไดหลายครั้งจนกวาจะ
ผานเกณฑ  

หนวยงานการศึกษา
ชวยเหลือเครื่องมือใน
การประเมินความพรอม 

กิจกรรมเสริมเติม
ความรู 
(Additional) 

กิจกรรมทบทวนความรู
กอนสอบ 

กิจกรรมเสริมความรูจาก
ครูในโรงเรียน 

กิจกรรมเสริมความรูจาก
วิทยากรภายนอก 

ผล สถานศึกษามีรอยละของนักเรยีนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชา
ผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี ๑ หลักการและข้ันตอนการดำเนินงานตามรูปแบบฯ 
 

   องคประกอบท่ี ๔ การวัดและประเมินผล 

  ๔.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ผาน

เกณฑรอยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึน 



๕๔ 
 

  ๔.๒ ครูรอยละ ๔๐ ในสถานศึกษาเขารวมโครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูตาม

หลักการ PLC 

  ๔.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

   องคประกอบท่ี ๕ เง่ือนไขในการนำรูปแบบไปใช 

  ๕.๑ การวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ต ตองมีคณะทำงานอยางนอย ๓ คนตอ ๑ รายวิชา 

เนื่องจากมีภาระงานปริมาณมาก การมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะทำใหผูปฏิบัติไมสามารถดำเนินการ

ไดทันเวลากอนเปดภาคเรียน 

  ๕.๒ ครู และผูบริหารตองมีความรูความเขาใจกระบวนการ PLC ตามแนวทาง Lesson 

Study เพ่ือใหสามารถนำแผนพัฒนาตนเองไปประยุกตใช (Apply) ไดอยางมีประสิทธิผล 

  ๕.๓ โรงเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน

โดยเฉพาะในข้ัน Applying เนื่องจากตองมีการประชุมหารือ และการจัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณเพ่ิมเติม 

๔.๕ การนำรูปแบบสูการปฏิบัติในสถานศึกษา : การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๓)  

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยสูการปฏิบัติในสถานศึกษาเปาหมาย
โครงการ TFE (Teams For Education) ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ไดแก 

(๑) ร.ร. โสภโณประชาสรรค  สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ 

(๒) ร.ร. บานหนองแวงหนองหัวคน สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ 

(๓) ร.ร. หัวนางามวิทยา  สพป. รอยเอ็ด เขต ๑ 

(๔) ร.ร. อนุบาลเมืองใหมสุวรรณภูมิ สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ 

(๕) ร.ร.บานเปลือย (คุรุสรรควิทยา) สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ 

(๖) ร.ร. บานสาหราย   สพป. รอยเอ็ด เขต ๒ 

(๗) ร.ร. ชุมชนบัวคำ   สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ 

(๘) ร.ร. บานวังยาว   สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ 

(๙) ร.ร. หนองหวานาคำพัฒนา  สพป. รอยเอ็ด เขต ๓ 

(๑๐) ร.ร. ขัติยะวงษา   สพม. เขต ๒๗ 

(๑๑) ร.ร. โพนเมืองประชารัฐ  สพม. เขต ๒๗ 

(๑๒) ร.ร. หัวโทนวิทยา   สพม. เขต ๒๗ 

(๑๓) ร.ร. ภัทรดล   สช. 

(๑๔) ร.ร. การกุศลวัดสระทอง  สช. 

(๑๕) ร.ร. อนุบาลเมืองสรวง  สช. 
 

   



๕๕ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการนิเทศ ติดตามการนำรูปแบบไปสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษา พบวาโรงเรียนเปาหมายโครงการมีการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดดังนี้ 

๔.๕.๑ วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) : การวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ต 
๔.๕.๑.๑ วิเคราะหผลการสอบ ๓ ปยอนหลังของโรงเรียน โดยวิเคราะหคะแนน

เฉลี่ยแตละวิชาในระดับมาตรฐานการเรียนรู  เพ่ือใหทราบจุดแข็ง – จุดออนการจัดการเรียนการสอนของครู  
๔.๕.๑.๒ วิเคราะหผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ในปการศึกษาปจจุบัน 

ดวยแบบทดสอบโอเน็ตปการศึกษาท่ีผานมา และใชโปรแกรมการตรวจขอสอบท่ีสามารถแสดงผลจุดแข็ง - 
จุดออนในระดับมาตรฐาน และจัดกลุมนักเรียนตามศักยภาพและความถนัดดังภาพท่ี ๑ - ๓  

 
 

 

 

  

 

   
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๔.๕.๒ การจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ : เฉพาะรายวิชาท่ีเปนจุดออน ดังนี้ 
   ๔.๕.๒.๑ วิเคราะหจำนวนรอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนน 
แตละวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๔.๕.๒.๒ กำหนดเปาหมายรอยละของนักเรียนท่ีตองไดคะแนนผานเกณฑ ๕๐ 
คะแนน แตละวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ๔.๕.๒.๓ กำหนดจำนวนนักเรียนโดยระบุเปนรายบุคคลในการเรงพัฒนาใหนักเรียน
ไดคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนนในแตละรายวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ภาพท่ี ๑ การใชโปรแกรมตรวจขอสอบ - กรอกตัวเลือกท่ีนักเรยีนเลือกในแตละขอเพ่ือแสดงผลคะแนน 

ภาพท่ี ๒ การใชโปรแกรมตรวจขอสอบ – รวมคะแนนและแปลผลวาตัวช้ีวัดใดอยูในระดบัพอใช-ดีมาก 

ภาพท่ี ๓ การใชโปรแกรมตรวจขอสอบ – จำแนกผูเรยีน ๔ ระดับ (ปรับปรุง-ดีมาก) 



๕๖ 
 

   ๔.๕.๒.๔ ทดสอบนักเรียนโดยใชแบบทดสอบโอเน็ตในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือ
คาดการณวาจะตองพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลจำนวนก่ีคน 
   ซ่ึงข้ันตอน ๔.๕.๒.๑ – ๔.๕.๒.๔ แสดงไดดังภาพท่ี ๔ 
 

  ภาพท่ี ๔ แสดงข้ันตอนการวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ตเช่ือมโยงสูการจดัทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา 

๔.๕.๒.๕ จากภาพท่ี ๔ เม่ือทราบจำนวนนักเรียนท่ีตองการยกระดับผลสัมฤทธิ์เปน
รายบุคคลและทราบผลการคาดการณแลว ครูจะมีขอมูลวาตองการพัฒนานักเรียนอีกก่ีคน เชน รายวิชา
ภาษาไทย ม.๓ ตองการเพ่ิมจำนวนรอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑ ๕๐ คะแนนรอยละ ๗๐ คิดเปนจำนวน
นักเรียน ๒๖ คน แตผลการทดสอบเพ่ือคาดการณ มีนักเรียนท่ีผานเกณฑ ๕๐ คะแนน จำนวน ๑๗ คน ดังนั้น 
ครูจึงตองเพ่ิมจำนวนอีกอยางนอย ๙ คน เปนตน 

๔.๕.๒.๖ สรางการมีสวนรวมกับครูภายในโรงเรียนโดยการวิเคราะหจุดแข็ง – 
จุดออนระดับตัวชี้วัดแลวนำผลการวิเคราะหแตละตัวชี้วัดมอบใหครูผูสอนท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว ชี้แจง
แผนผังแบบทดสอบโอเน็ตใหนักเรียนรับรูและมอบเกียรติบัตรใหผูปกครองท่ีนักเรียนมีพัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธิ์ 

๔.๕.๒.๗ สรางเครือขายขยายผลโดยใชการถายทอดสดผานโปรแกรมสตีมม่ิง
นำเสนอเทคนิคการวิเคราะห test blue print ของขอสอบโอเน็ตออนไลน เพ่ือไมตองนำครูออกจากหองเรียน  

๔.๕.๓ การนำแผนสูการปฏิบัติโดยใชกระบวนการ PLC  
  โรงเรียนมีแนวทางอันเปนรูปแบบเฉพาะตามบริบท โดยยกตัวอยางโรงเรียนบานหนองแวง
หนองหัวคนนำแผนสูการปฏิบัติโดยใชกระบวนการ PLC ดวย AIPB Model ดังนี้ 

๔.๕.๓.๑ ใชแนวทาง Backwards Design ในการกำหนดเปาหมายและหลักฐาน
การเรียนรู ภายใตกิจกรรม PLC ของครูในโรงเรยีน 
   ๔.๕.๓.๒ ครูออกแบบการจัดการเรียนรูตามแนวทาง Active Learning และ 
Inquiry Learning และสะทอนผลผานกิจกรรม PLC 

6 คน 

5 คน 

4 คน 

4 คน 

ข้ันตอน ๔.๕.๒.๑ ๔.๕.๒.๒ ๔.๕.๒.๓ ๔.๕.๒.๔ 

26 คน 

9 คน 

7 คน 

7 คน 



๕๗ 
 

ดังภาพประกอบในภาพท่ี ๕ 

   ภาพท่ี ๕ แสดงกระบสนการ AIPB Model ของโรงเรียนบานหนองแวงหนองหัวคน 
 

๔.๕.๔ การประเมินผลตนเอง  
๔.๕.๔.๑ การจัดทำคลังขอสอบรวมกับหนวยงานตนสังกัด เพ่ือใชในการสอบพรี-โอ

เน็ต 
๔.๕.๔.๒ การใชคลังขอสอบของ สทศ. ในการสอดแทรกในบทเรียน 

๔.๕.๔.๓ การใชขอสอบของ โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร. Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) 

(ระดับอาเซียน) และโครงการประเมินผลผูเรียนนานาชาติ PISA 

๔.๖ การปรับปรุง และเผยแพร (D๓) 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (Focus Group) จากผูเก่ียวของ

ประกอบดวยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จำนวน ๒๐ คน , ผูบรหิารและครูโรงเรียนเปาหมาย

โครงการ TFE (Teams For Education) จำนวน ๓๐ คน รวมท้ังสิน ๕๐ คน ในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๓ ณ หองไหมฟา โรงแรมเอ็มแกรนด จังหวัดรอยเอ็ด มีประเด็นการสนทนารับฟงความคิดเห็นดังนี้ 

 ๔.๖.๑ ประเด็นการสนทนาท่ี ๑ หลักการของรูปแบบ  

  ๔.๖.๑.๑ หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base)  

ผูเขาประชุมอภิปรายวาหลักการขอนี้ ตรงกับความตองการของครูในการจัดการเรียนรูเพ่ือ

ยกผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากท่ีผานมา ครูมักประสบปญหาเวลาเรียนในการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ มีการ



๕๘ 
 

ดึงครูออกจากหองเรียน และบางโรงเรียนเนนไปท่ีกิจกรรมการประชุม ประกวด ประเมินมากเกินไป จนทำให

ไมมีเวลาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดในหลักสูตร  

มติท่ีประชุม เห็นดวยในการคงไวในหลักการ “หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base)” 

๔.๖.๑.๒ บริหารเสริมพลัง (Empowerment)  

ผูเขาประชุมอภิปรายวา หลักการขอนี้เปนการใหความสำคัญและความตองการของผูปฏิบัติ 

สงผลใหผูปฏิบัติเกิดความตระหนักในการดำเนินงานยกผลสัมฤทธิ์ฯ  

มติท่ีประชุม เห็นดวยในการคงไวในหลักการ “บริหารเสริมพลัง (Empowerment)” 

๔.๖.๑.๓ สรางสรรคความรวมมือ (Participation)  

ผูเขาประชุมอภิปรายวา หลักการขอนี้มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากการดำเนินงานยก

ผลสัมฤทธิ์ ฯ ไมใชงานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองคกรใดองคกรหนึ่งเพียงอยางเดียว แตจำเปนตองไดรับ

ความรวมมือ ความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ตั้งแตความรวมมือระหวางครูภายในโรงเรียน 

ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับหนวยงานทางการศึกษา และความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนท่ีจะเขามา

สนับสนุน เปนตน 

มติท่ีประชุม เห็นดวยในการคงไวในหลักการ “สรางสรรคความรวมมือ (Participation)” 

 ๔.๖.๒ ประเด็นการสนทนาท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบ  

  ผูเขาประชุมอภิปรายวา วัตถุประสงคของรูปแบบ คือ จำนวนรอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑ 

๕๐ คะแนนในแตละรายวิชาเพ่ิมข้ึน เปนเปาหมายท่ีชวยใหครูผูสอนไดวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล เนนพัฒนา

ผูเรียนเปนรายบุคคล และไดชวยเหลือนักเรียนไดพัฒนาความถนัดตามศักยภาพจริง ๆ  

  มติท่ีประชุม เห็นดวยในการคงเปาหมาย จำนวนรอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑ ๕๐ คะแนน

ในแตละรายวิชาเพ่ิมข้ึน 

 ๔.๖.๓ ประเด็นการสนทนาท่ี ๓ ข้ันตอนการดำเนินงานตามรูปแบบ 

  ๔.๖.๓.๑ การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 

  ผูเขาประชุมอภิปรายวา การวิเคราะหขอมูลผลโอเน็ตรายมาตรฐาน ๓ ปยอนหลัง ชวยใหครู

ไดเห็นจุดออน จุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนของตนไดจริง และการวิเคราะหผลการทดสอบพรี-โอเน็ต

ของนักเรียนรุนปจจุบันตั้งแตตนภาคเรียน ชวยใหครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  

  อนึ่ง การวิเคราะหขอมูล จัดลำดับไวเปนข้ันตอนท่ี ๑ นั้น มีความเหมาะสมแลว เนื่องจาก

วิธีการวิเคราะหขอมูลดังกลาว ชวยใหเรากำหนดเปาหมายไดชัดเจนยิ่งข้ึน กอนลงมือทำงาน ดังนั้นการจัดการ

ทรัพยากร จึงมุงมาท่ีเปาหมายท่ีเกิดจากการวิเคราะหอยางดีแลว ทำใหการดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



๕๙ 
 

  มติท่ีประชุม เห็นดวยในการคงไวของข้ันตอนการดำเนินงาน “การวิเคราะหขอมูล (Data 

Analysis)” และกำหนดไวเปนข้ันตอนท่ี ๑  

  ๔.๖.๓.๒ การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา (Improvement Plan) 

  ผูเขาประชุมอภิปรายวา  

(๑) แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา แทบไมไดทำอะไรใหม นอกจากการกำหนด

ปฏิทินการ PLC เพราะกิจกรรมการดำเนินงานถูกกำหนดไวในรูปแบบฯอยูแลว และท่ีสำคัญ เม่ือกำหนด

ปฏิทินไวก็ไมสามารถดำเนินการตามปฏิทินไดอยูดี ดังนั้นการจัดทำแผนเปนงานเอกสารท่ีไมไดใชประโยชน 

เสียเวลาครูในการจัดทำ ขัดตอหลักการ หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base) 

(๒) สิ่งท่ีชัดเจนในแผนอีกประการหนึ่งคือเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ วาจะทำให

จำนวนรอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑ ๕๐ คะแนนในแตละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจำนวนเทาใด นักเรียนคนใดบางท่ี

ตองเรงเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นในสวนของเปาหมายในแผน จึงแตกตางกันไปในแตละโรงเรียน ดังนั้นเห็นควรวา 

ในข้ันตอนนี้ ใหกำหนดเปน “การกำหนดเปาหมาย”  

มติท่ีประชุม เปลี่ยนแปลงข้ันตอนการจัดทำแผนผลสัมฤทธิ์ ฯ ของสถานศึกษา เปน “การ

กำหนดเปาหมาย”  

๔.๖.๓.๓ การนำแผนไปสูการปฏิบัติ (Apply)  

ผูเขาประชุมอภิปรายวา เม่ือปรับข้ันตอนจัดทำแผนยกผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาแลว ก็ควร

เปลี่ยนข้ันตอนการนำแผนไปสูการปฏิบัติ เปนการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการ PLC ไดเลย 

มติท่ีประชุม เปลี่ยนแปลงข้ันตอนการนำแผนไปสูการปฏิบัติ (Apply) เปนการ “ลงมือทำ

ตามหลัก PLC” 

๔.๖.๓.๔ การประเมินผลตนเอง (Self Assessment) 

ผูเขาประชุมอภิปรายวา การประเมินผลตนเอง ท่ีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดรอยเอ็ดทดลอง

ดำเนินการแลวไดผลดี คือการใหนักเรียนมีสวนรวมประเมินผลตนเอง โดยมีตนแบบท่ีโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา ซ่ึงมีวิธีดำเนินการคือ ใหผูเรียนประเมินผลตนเองอยางสม่ำเสมอ ถา

ไมผานรอยละ ๙๐ ใหนักเรียนทดสอบใหม โดยมีตัวชวยคือใหศึกษาแหลงเรียนรูตาง ๆ ได จนกวานักเรียนจะ

พอไดคะแนนท่ีตนพอใจ พบวาผลการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนอยางมีนัยสำคัญ 

มติท่ีประชุม ปรับปรุงข้ันตอน “การประเมินผลตนเอง (Self Assessment)” เปนการ 

“ประเมินผลดวยตนเอง (Self Assessment)” 

๔.๖.๓.๕ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ผูเขาประชุมอภิปรายวา จากการศึกษาเอกสารตาง ๆ และรองรายการศึกษาพหุกรณีใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบวาโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงทุกแหงจะมีข้ันตอน “กิจกรรมเสริมเพ่ิมเติม
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ความรู” ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวานักเรียนจะสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ได จึงควรนำข้ันตอนนี้กลับมาใช 

และอีกประการหนึ่ง โรงเรียนเปาหมายท่ีเคยดำเนินการยกผลสัมฤทธิ์ และมีผลสัมฤทธิ์สูงอยางตอเนื่อง ก็ใช

วิธีการเสริมเพ่ิมเติมความรู โดยการทบทวนความรูนักเรียนกอนสอบ ใชวิทยากรภายนอก และใชกิจกรรมสราง

แรงจูงใจในการสอบ รวมถึงกิจกรรมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหตาง ๆ 

มติท่ีประชุม เห็นดวยในการเพ่ิมข้ันตอนการดำเนินงาน “กิจกรรมเสริมเติมความรู”  

 ๔.๖.๔ ประเด็นการสนทนาท่ี ๔ การประเมินผลรูปแบบ 

  ผูเขาประชุมอภิปรายวา การประเมินผลรูปแบบ ใชผลการทดสอบโอเน็ตเพียงอยางเดียว ตรง

กับชื่อและวัตถุประสงคของรูปแบบ มีความเหมาะสมดีแลว 

  มติท่ีประชุม เห็นดวยกับการวิธีการประเมินผลรูปแบบโดยใชผลการทดสอบโอเน็ตเปน

เครื่องมือประเมิน 

 ๔.๖.๕ ประเด็นการสนทนาท่ี ๕ เง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช 

  ผูเขาประชุมอภิปรายวา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ เปนงานท่ีตองใชความรวมมือจากหลายภาค

สวน ดังนั้นจึงควรมีงบประมาณท่ีเพียงพอตอการดำเนินงาน โดยเฉพาะการดำเนินงานตามข้ันตอนท่ี ๓ การลง

มือทำตามหลัก PLC และ ข้ันตอนท่ี ๕ กิจกรรมเสริมเติมความรูกอนสอบ จำเปนตองใชงบประมาณดังนั้นจึง

เห็นวา เง่ือนไขในการนำรูปแบบไปใช ตองจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม 

  มติท่ีประชุม เห็นดวยกับเง่ือนไขการนำรูปแบบไปใช วา ควรจัดสรรงบประมาณในการ

ดำเนินงานใหเพียงพอ 

 ๔.๖.๖ คณะทำงานวิจัยดำเนินการสังเคราะหขอมูล จัดทำแผนภูมิเพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหวาง

ประเด็นตาง ๆ ดังแสดงในหนาถัดไป 
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๔.๖.๗ คณะทำงานแปลความแผนภูมิและเรียบเรียงดังนี้ 

องคประกอบท่ี ๑ หลักการของรูปแบบ ฯ  

“หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base) บริหารเสริมพลัง (Empowerment) สรางสรรคความ

รวมมือ (Participation)” 

  ๑.๑ หองเรียนเปนฐาน (Classroom Base)  หมายถึง การคำนึงถึงประโยชนท่ีผูเรียนจะ

ไดรับเปนตัวตั้งในการทำงาน คำนึงถึงการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนระหวางการจัดการเรียนสอน รวมถึงการประเมินผล

ตองคำนึงถึงเปาหมายเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนในหองเรียน 

  ๑.๒ บริหารเสริมพลัง (Empowerment) หมายถึง การสงเสริมหรือกระตุนใหบุคคลหรือ

กลุมบุคคลไดรูสึกวาตนมีคุณคา มีพลังและมีความสามารถในการควบคุมและจัดการกับปญหาของตนเอง การ

ขับเคลื่อนโครงการใด ๆ ในสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญท่ีสุดคือ ความตองการในการพัฒนา

ตนเองของครู และผูบริหาร ดังนั้นหลักการเสริมพลัง (Empowerment) สงผลใหผูปฏิบัติมีความรูสึกวา การ

ดำเนินงานนั้น ๆ เปนการเลือกและตัดสินใจของผูปฏิบัติเอง 

  ๑.๓ สรางสรรคความรวมมือ (Participation) หมายถึง การรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ตลอดกระบวนการ จัดใหมีบุคคลภายนอกเขาไปชวยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานตามข้ันตอนในรูปแบบ ฯ 

ตลอดปการศึกษา 

องคประกอบท่ี ๒ วัตถุประสงคของรูปแบบ ฯ 

เพ่ือใหสถานศึกษามีนักเรียนรอยละท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละ

วิชาผานเกณฑ ๕๐ คะแนน เพ่ิมข้ึน 

องคประกอบท่ี ๓ การดำเนินงานตามรูปแบบ ฯ  

ข้ันตอนท่ี ๑ วิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  
๑.๑ วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออนในการจัดการเรียนรูของครู ดวยการวิเคราะหอางอิงจากมูลผล

การทดสอบโอเน็ต โดยการมีสวนรวมของคณะครูและหนวยงานที่เกี่ยวของ ใชเครื่องมือการวิเคราะหผลการ
ทดสอบโอเน็ตของ สทศ. เพ่ือกำหนดจุดแข็งจุดออนในการพัฒนา  

๑.๒ วิเคราะห จุดเดน จุดดอยของผูเรียน โดยความรวมมือระหวางครู ผู ปกครอง และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ใชเครื่องมือการวิเคราะหท่ีหลากหลาย จัดกลุมผูเรียนใหไดรับการเรียนรูท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

ข้ันตอนท่ี ๒ กำหนดเปาหมาย (Set Goal) 

 ๒.๑ กำหนดเปาหมายมาตรฐาน และตัวชี้วัดท่ีโรงเรียนตองการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงไดจาก

การวิเคราะหจุดออน,จุดแข็งในการจัดการเรียนรูของครู 

 ๒.๒ กำหนดเปาหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนรายบุคคล 

ข้ันตอนท่ี ๓ ลงมือทำตามหลัก PLC (Doing by PLC)  

 ๓.๑ plan ครูวางแผนการจัดการเรียนรูรวมกับวง PLC 

 ๓.๒ Do ครูจัดการเรียนรูตามแผนฯโดยมีผูสังเกตการสอน 
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 ๓.๓ See ครูและผูสังเกตการณสอนรวมสะทอนผลการจัดการเรียนรู และปรับปรุง/พัฒนาใน

วงรอบตอไป 

ข้ันตอนท่ี ๔ ประเมินผลดวยตนเอง (Self Assessment) 

  ครจูัดสรรเวลาในการประเมินผลในชั้นเรียนอยางเพียงพอเพ่ือผูเรียนประเมินผลตนเองได

หลายครั้งจนกวาจะผานเกณฑท่ีกำหนด โดยใหหนวยงานการศึกษาชวยเหลือเครื่องมือในการประเมินความ

พรอมใหเกิดความหลากหลาย  

 ข้ันตอนท่ี ๕ กิจกรรมเสริมเติมความรูกอนสอบ 

โดยการทบทวนความรูนักเรียนกอนสอบ ใชวิทยากรภายนอก และใชกิจกรรมสรางแรงจูงใจ

ในการสอบ รวมถึงกิจกรรมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหตาง ๆ 

 สรุปความสัมพันธของหลักการและข้ันตอนการดำเนินงานดังตารางท่ี ๑  

              หลักการ 
ข้ันตอน 

หองเรียนเปนฐาน
(Classroom Base) 

บริหารเสริมพลัง
(Empowerment) 

สรางสรรคความรวมมือ
(Participation) 

วิเคราะหขอมูล 
(Data Analysis) 
  

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
ของผูเรียนรายบุคคลโ 

วิเคราะหจุดออน-จุดแข็ง
การสอนของครูโดยใช
ผล ONET ๓ ปยอนหลัง 

คร ูผูบริหาร หนวยงาน
การศึกษารวมกัน
วิเคราะหขอมูลและ
แบงปนขอมูล 

กำหนดเปาหมาย 
(Set Goal) 

กำหนดจำนวนนักเรียนท่ี
ตองการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 

ครูกำหนดตัวชี้วัดและ
มาตรฐานท่ีตองการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

สงเสริมใหครู  นักเรียน 
ผูปกครอง รับรูเปาหมาย
รวมกัน 

ลงมือทำตามหลัก PLC 
(Doing by PLC) 

ดำเนินการแกปญหาท่ี
เกิดข้ึนในชั้นเรียน 

เสริมพลังดวยการรับฟง 
และการเคารพในวง 
PLC 

ผูบริหาร, หนวยงาน
สนับสนุน ชวยเหลือ 
แนะนำครูในการจัดการ
เรียนการสอนในวง PLC 

ประเมินผลดวยตนเอง 
(Self Assessment) 

จัดสรรเวลาในการ
ประเมินผลในชัน้เรียน
อยางเพียงพอ 

ผูเรียนประเมินผลตนเอง
ไดหลายครั้งจนกวาจะ
ผานเกณฑ  

หนวยงานการศึกษา
ชวยเหลือเครื่องมือใน
การประเมินความพรอม 

กิจกรรมเสริมเติม
ความรูกอนสอบ 
(Additional) 

กิจกรรมทบทวนความรู
กอนสอบ 

กิจกรรมเสริมความรูจาก
ครูในโรงเรียน 

กิจกรรมเสริมความรูจาก
วิทยากรภายนอก 

ผล สถานศึกษามีรอยละของนักเรยีนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานแตละวิชา
ผานเกณฑเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี ๑ หลักการและข้ันตอนการดำเนินงานตามรูปแบบฯ 
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องคประกอบท่ี ๔ การวัดและประเมินผล 

  ๔.๑ รอยละของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ผาน

เกณฑรอยละ ๕๐ เพ่ิมข้ึน 

  ๔.๒ ครูรอยละ ๔๐ ในสถานศึกษาเขารวมโครงการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูตาม

หลักการ PLC 

  ๔.๓ ผูบริหารสถานศึกษามีแนวทางการบริหารสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

  องคประกอบท่ี ๕ เง่ือนไขในการนำรูปแบบไปใช 

  ๕.๑ การวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ต ตองมีคณะทำงานอยางนอย ๓ คนตอ ๑ รายวิชา 

เนื่องจากมีภาระงานปริมาณมาก การมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะทำใหผูปฏิบัติไมสามารถดำเนินการ

ไดทันเวลากอนเปดภาคเรียน 

  ๕.๒ ครู และผูบริหารตองมีความรูความเขาใจกระบวนการ PLC ตามแนวทาง Lesson 

Study เพ่ือใหสามารถพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนการสอนไปสูเปาหมายท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๕.๓ โรงเรียนหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน

โดยเฉพาะในข้ัน Applying เนื่องจากตองมีการประชุมหารือ และการจัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณเพ่ิมเติม 
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สวนที่ ๕ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) มีวัตถุประสงคและวิธีดำเนินการดังนี้ 

วัตถุประสงคการวิจัย 

๑. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด 

๒. เพ่ือศึกษาแนวทางการนำรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด ไปสูการปฏิบัติใน

สถานศึกษา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ข้ันตอนท่ี ๑ การวิจัยสำรวจ วิเคราะห สังเคราะหปญหา ( R1) (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒) 

๑.๑ ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทำกรอบ รางรูปแบบการจัดการ 

เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

  ๑.๑.๑ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและรูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

  ๑.๑.๒ ศึกษาปจจัยในการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู 

  ๑.๑.๓ ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการหนวยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ ไดแก เพ่ือเสนอแนะกรอบราง

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

๑.๓ สัมภาษณเชิงลึกแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) ของสถานศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิส์ูง 

ข้ันตอนท่ี ๒ การสรางและตรวจสอบรูปแบบ (D๒) 

    ๒.๑ ประชุมสังเคราะหขอมูลจากขอ ๑.๑ - ๑.๓ เปนรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื ่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

 ๒.๒ ประชุมวิพากษรางรูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยผูเชี่ยวชาญ และสรุปเปนรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ด เมษายน ๒๕๖๒ 

 



๖๖ 
 

ข้ันตอนท่ี ๓ การนำรูปแบบไปสูการปฏิบัติ : การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๒) 

๓.๑ นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดไปทดลองใชในโรงเรียนเปาหมาย 

ข้ันตอนท่ี ๔ พัฒนาเพ่ิม /ปรับปรุง /แกไข (D๒) 

๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) จากการสังเคราะหขอเสนอแนะในการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒   

๔.๒ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ 

 ๔.๓ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ  

ข้ันตอนท่ี ๕ การนำรูปแบบไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา : การวิจัยเชิงคุณภาพ (R๓)  

๕.๑ นำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดที่ผานการวิพากษ ปรับปรุงแลวไปทดลองใชในโรงเรียน

เปาหมาย 

ข้ันตอนท่ี ๖ การปรับปรุง และเผยแพร (D๓)  

 การปรับปรุงรปูแบบในวงรอบท่ี ๓ ดำเนินการโดยใชการประชุมรับฟงความคิดเห็นกลุมผูเก่ียวของ 

และปรับปรงุใหเปนรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณเพ่ือเผยแพร 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ระยะท่ี ๑ ไดรูปแบบดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เม่ือนำไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาจำนวน ๕ แหง ไดดำเนินการปรับปรุงใหปฏิบัติไดสะดวกดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบในระยะท่ี ๒ 

เม่ือนำไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา จำนวน ๑๕ แหง จึงดำเนินการปรับปรุงไดรูปแบบดังนี้



๖๘ 
 

 

รูปแบบท่ีไดรับการปรับปรุงระยะท่ี ๓



๖๙ 
 

๕.๒ การอภิปรายผล 

 โรงเรียนนำรูปแบบเปาหมายโครงการมีการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดรอยเอ็ดโดย
เริ่มจาก (๑) วิเคราะหขอมูล (Data Analysis) : การวิเคราะหผลการทดสอบโอเน็ต มีการวิเคราะหผลการสอบ 
๓ ปยอนหลังของโรงเรียน โดยวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาในระดับมาตรฐานการเรียนรู  เพื่อใหทราบจุด
แข็ง – จุดออนการจัดการเรียนการสอนของครู และวิเคราะหผลการทดสอบของนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ในป
การศึกษาปจจุบัน ดวยแบบทดสอบโอเน็ตปการศึกษาที่ผานมา และใชโปรแกรมการตรวจขอสอบที่สามารถ
แสดงผลจุดแข็ง - จุดออนในระดับมาตรฐาน และจัดกลุมนักเรียนตามศักยภาพและความถนัด จากนั้น (๒)
กำหนดเปาหมาย ดังนี้ โดยวิเคราะหจำนวนรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนน แตละวิชา
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ จากนั้น กำหนดเปาหมายรอยละของนักเรียนที่ตองไดคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนน 
แตละวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๓ และกำหนดจำนวนนักเรียนโดยระบุเปนรายบุคคลในการเรงพัฒนาให
นักเรียนไดคะแนนผานเกณฑ ๕๐ คะแนนในแตละรายวิชาในปการศึกษา ๒๕๖๓  ทดสอบนักเรียนโดยใช
แบบทดสอบโอเน็ตในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อคาดการณวาจะตองพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคลจำนวนกี่คน 
(๓) การลงมือทำตามหลัก PLC (๕) สรางการมีสวนรวมกับครูภายในโรงเรียนโดยการวิเคราะหจุดแข็ง – 
จุดออนระดับตัวชี้วัดแลวนำผลการวิเคราะหแตละตัวชี้วัดมอบใหครูผูสอนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกลาว ชี้แจง
แผนผังแบบทดสอบโอเน็ตใหนักเรียนรับรู และมอบเกียรติบัตรใหผู ปกครองที่นักเรียนมีพัฒนาการดาน
ผลสัมฤทธิ์ มีการสรางเครือขายขยายผลโดยใชการถายทอดสดผานโปรแกรมสตีมมิ่งนำเสนอเทคนิคการ
วิเคราะห test blue print ของขอสอบโอเน็ตออนไลน เพื ่อไมตองนำครูออกจากหองเร ียน เมื ่อเกิด
กระบวนการ PLC แลว ใชแนวทาง Backwards Design ในการกำหนดเปาหมายและหลักฐานการเรียนรู ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรู ตามแนวทาง Active Learning และ Inquiry Learning และสะทอนผลผาน
กิจกรรม PLC (๔) การประเมินผลดวยตนเอง โดยการจัดทำคลังขอสอบรวมกับหนวยงานตนสังกัด เพื่อใชใน
การสอบพรี-โอเน็ต การใชคลังขอสอบของ สทศ. ในการสอดแทรกในบทเรียนและใชขอสอบของ โครงการ
ประเม ินและพ ัฒนาส ู  ความเป นเล ิศทางคณิตศาสตร และว ิทยาศาสตร  .  Thailand Educational 
Development and Evaluation Tests (TEDET) (ระดับอาเซียน) และโครงการประเมินผลผูเรียนนานาชาติ 
PISA และ (๕) จัดกิจกรรมเสริมเติมความรูกอนสอบโดยทบทวนบทเรียนกอนสอบและกิจกรรมสรางแรงจูงใจ
ในการทำขอสอบรวมถึงกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 การนำแผนสูการปฏิบัติโดยใชกระบวนการ PLC ในภาคเรียนท่ี ๒ ของโรงเรียนเปาหมาย ไมไดรับการ
นิเทศ ติดตาม ชวยเหลืออยางเต็มศักยภาพเนื่องจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตองสรุปผลการวิจัยเม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณในเดือนกันยายน ดังนั้นควรพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ กระบวนการ PLC ในภาค
เรียนท่ี ๒ โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม เชน การเปดชั้นเรียน (Open Class) ใหผูมีสวนเก่ียวของสังเกตการณสอน
แบบออนไลน เปนตน 
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ในระดับดี 
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Thomas Sergiovanni (1994) ไดกลาวถึง ชุมชนแหงการเรียนรูท่ีสงผลตอการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนโดยแบงตามดาน 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

    - ภาคผนวก ก คำส่ังแตงตั้งผูเชี่ยวชาญ 

    - ภาคผนวก ข เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

    - ภาคผนวก ค ภาพประกอบการดำเนินการวิจัย 

 







แบบสัมภาษณ์ในการสนทนากลุ่ม 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา                    

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมสาเกตฮอลล์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

............................................................................................................................................................... 

ประเด็นคำถามที่ ๑ ท่านคิดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
เพ่ิมสูงขึ้น 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นคำถามที่ ๒ ท่านคิดว่าองค์ประกอบแต่ละข้อ ต้องมีลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

......................................................................... .....................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นคำถามที่ ๓ ท่านคิดว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีบทบาทอย่างไรเพ่ือให้องค์ประกอบแต่ละข้อมี
ลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................ ..............................

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

 

 



แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา                    

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่ำกว่าร้อยละ 50  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

............................................................................................................................. ................................................. 
วัตถุประสงค์    เพือ่พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพือ่แกปั้ญหานกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการทดสอบ
ทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ต ่ากว่ารอ้ยละ 50  
 

คำชี้แจง    1. เครื่องมือการวิจัยแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง  ประกอบด้วย  2  ส่วน  คอื 
     ส่วนที่  1  ข้อมูลของผู้บริหารและครูผู้สอน 
  ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 2. ให้ผู้เก็บข้อมูลได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนใดชั้นเรียนหนึ่งของโรงเรียนแล้วสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ของนักเรียน ประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกผลการสังเกตลงใน ข้อ 2.3 
 3. ให้ผู ้เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ สอบถาม ครู/ผู้บริหาร/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบหลักฐาน 
เอกสาร ร่องรอยการปฏิบัติต่าง ๆ จากการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ ่มสาระที ่มีการสอบ (O-NET)                       
แล้วบันทึกผล การสัมภาษณ์ สอบถามในข้อ 2.1 , 2.2 , 2.4  และ 2.5 
ส่วนที่  1  (293 036 9213) 

1.1 ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 1)  ชื่อ.............................................................สกุล.................................................อายุ... ..............ป ี  

2)  การศึกษาสูงสุด        (    )   ปริญญาตรี     สาขา..............................................................                           
                               (    )   ปริญญาโท    สาขา............................................................................ 
                               (    )   ปริญญาเอก   สาขา...........................................................................               

3)  โรงเรียน..................................................................................................................... ................. 
    ศูนย์เครือข่าย.....................................................อำเภอ............................................................... 

 4)  ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วันที่...............เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา....... 
     5)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  โทรศัพท์...............................Email...................................................... 

1.2 ข้อมูลของครูผู้สอน 
 1)  ชื่อ.............................................................สกุล.................................................อายุ... ..............ป ี  

2)  การศึกษาสูงสุด        (    )   ปริญญาตรี     สาขา......................................................... .....                           
                               (    )   ปริญญาโท    สาขา............................................................................ 
                               (    )   ปริญญาเอก   สาขา...........................................................................               
                 (    )   อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)  .............................................................................               
 3)  สอนระดับชั้น................. กลุ่มสาระการเรียนรู้............................................................................ 

4)  โรงเรียน..................................................................................................................... ................. 
 5)  ช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  วันที่...............เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา....... 
 6)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  โทรศัพท์...............................Email...................................................... 
 
 



ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
   ประเด็นในการสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย เรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพือ่แกปั้ญหา
นกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ต ่ากว่ารอ้ยละ 50              
ประกอบด้วย 
  

 2.1  ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 2.1.1 โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-

NET) อย่างไร (ระดับโรงเรียน/ระดับห้องเรียน) 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

  2.1.2 โรงเรียนนำผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.1.3 โรงเรียนมีแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้มีผลคะแนนโอเน็ตสูงกว่าร้อย
ละ 50 อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 2.1.4 โรงเรียนมีแนวทางการนิเทศภายในเกี่ยวกับการพัฒนานักเรียนให้มีผลคะแนนโอเน็ตสูงกว่า
ร้อยละ 50 อย่างไร 
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.1.5 โรงเรียนมีแนวทางสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.1.6 บันทึกเพ่ิมเติม จุดเด่น / และข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.2  ด้านการพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

 2.2.1 ครูมีแนวทางการวิเคราะห์และนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในกลุ่มสาระท่ีมีผลคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50  มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างไร 



............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
  2.2.2 ครูมีแนวทางการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ในกลุ่มสาระทีม่ผีล
คะแนนต่ำกว่าร้อยละ  50 มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
  2.2.3 ครมีูแนวทางออกแบบหน่วยการเรยีนรู ้โดยการบูรณาการมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ต้องรู้
และควรรู้ทีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ............................................................................................  
  2.2.4 ครมีูแนวทางออกแบบการจดัการเรยีนรู ้โดยใชศ้าสตรก์ารสอน ใช้เทคนิค/วิธีการ/
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนอย่างไร 
........................................................................................................................................................ ......................
............................................................................................................. ................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 2.2.5 ครมีูแนวทางพัฒนาสือ่ นวตักรรม เทคโนโลยทีางการศกึษา และแหล่งเรยีนรูใ้นการ
จดัการเรยีนรู ้อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

2.2.6 ครูมีแนวทางประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  

 
 2.2.7 ครมีูแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบหรอืการวจิยัเพือ่พฒันาการ
เรยีนรู ้อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

2.2.8 ครมีูแนวทางบรหิารจดัการชัน้เรยีน และจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างไร 



............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 2.2.9 ครูมีแนวทางจัดทำแผนงาน / โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรยีนรู ้เพือ่
แกปั้ญหานกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ต ่ากว่ารอ้ยละ 
50 อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 2.3  ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็น Best Practice  
  2.3.1 ครูมีแนวทางท่ีเป็น Best Practice ในการแก้ปัญหานกัเรยีนทีม่ผีลคะแนนการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 แต่ละกลุ่มสาระอย่างไร                
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  2.3.2  บันทึกจุดเด่น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ .............................................................. ..........ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 
                              (...........................................................................) 

                               ตำแหน่ง................................................... 
                               วันที่..............เดือน...............................พ.ศ................ 

 



แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประเด็นที่ ๑ หลักการของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................  

ประเด็นที่ ๒ วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นที ่๓ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ขั้นตอนที่ ๑ 

............................................................................................................................. ................................... 

ขั้นตอนที่ ๒ 

...................................................................................................................................... .......................... 

ขั้นตอนที่ ๓ 

........................................................................................... ..................................................................... 

ฯลฯ 

ประเด็นที่ ๔ การวัดและประเมินผลรูปแบบ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................... ...........................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นที่ ๕ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................................................................................................. ............ 

 



แบบติดตามการนำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ดไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

.......................................................................................................................................... 

ข้อมูลพื้นฐาน  

 โรงเรียน..........................................................................สังกัด........................................ 

 ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล 

  ๑................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๒................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๓................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๔................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๕................................................................ตำแหน่ง.......................................  

ประเด็นการติดตาม 

ประเด็นที่ ๑ ความสำเร็จในการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคในการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นที ่๓ ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบไปสู่การปฏิบัติ 

..................................................................................................... .........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 



แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ของโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

.......................................................................................................................................... 

ข้อมูลพื้นฐาน  

 โรงเรียน..........................................................................สังกัด........................................ 

 ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล 

  ๑................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๒................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๓................................................................ตำแหน่ง.......................................  

  ๔................................................................ตำแหน่ง....................................... 

  ๕................................................................ตำแหน่ง.......................................  

ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

ประเด็นที่ ๑ สิ่งที่โรงเรียนดำเนินการอยู่และคิดว่าจะดำเนินการต่อไปในระดับที่เข้มข้นขึ้น 
............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
ประเด็นที่ ๒ สิ่งที่โรงเรียนจะปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ 
............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
ประเด็นที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการความช่วยเหลือ 
............................................................................................................................. ...................................

...................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................... 



๑๓ 

 

 

 แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเป้าหมายโครงการ 
TFE (Teams For Education) ตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

คำชี้แจง 
 1 . แบบนิเทศ ติดตามนี้ใช้ในการนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
และให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียนเป้าหมายโครงการ 
 2. การนิเทศ ติดตาม ใช้วิธีการที่หลากหลาย และบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพ  พร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ภาพถ่าย และบันทึกรายงานผล 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
๑.๑ ชื่อโรงเรียน..................................... ....... สังกัด......................................................................  
๑.๒ ชื่อผู้รับการนิเทศ 
 ๑.๒.๑ ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง................... ..................... 
 ๑.๒.๒ ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง........................................  

๑.๒.๓ ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง........................................  
๑.๒.๔ ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง........................................  
๑.๒.๕ ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง........................................ 
๑.๒.๖ ชื่อ..................................................................ตำแหน่ง........................................  

 ๑.๓ ชื่อผู้นิเทศ 
  ๑.๓.๑ ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง........................................  
  ๑.๓.๒ ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง........................................  
  ๑.๓.๓ ชื่อ...................................................................ตำแหน่ง........................................  

ส่วนที่ ๒ ประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
๑. การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษา 

 มีการวิเคราะห์  ไม่มีการวิเคราะห์ 
   ถ้ามีการวิเคราะห์โปรดพิจารณาข้อต่อไป 

 ๑.๑ ผลการวิเคราะห์เป็นสารสนเทศในลักษณะใด 
 รูปเล่มเอกสาร  สื่ออิเลคทรอนิค   การเสนอด้วยวาจา 

 ๑.๒ ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นข้อมูลผลโอเน็ตรายวิชาใดบ้าง 
    ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ 
   ๑.๓ ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นข้อมูลผลโอเน็ตย้อนหลังระยะเวลา 
    ๑ ปี   ๒ ปี    ๓ ปี 
 



๑๔ 

 

 

 ๑.๔ ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นจุดอ่อน จุดแข็งในระดับ 
    รายวิชา  สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดในหลักสูตร 

 ๒. แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
สถานศึกษา 

 มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ   ไม่มีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ 
ถ้ามี โปรดพิจารณาข้อต่อไป 

  ๒.๑ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ เป็นสารสนเทศในลักษณะ 
   เอกสารรูปเล่ม  สื่อนำเสนออิเลคทรอนิค  นำเสนอด้วยวาจา 
   ๒.๒ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ แสดงข้อมูลรายวิชาที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง ได้แก่ 
   จุดอ่อน     จุดแข็ง 
    ภาษาไทย     ภาษาไทย 
    ภาษาอังกฤษ     ภาษาอังกฤษ 
    คณิตศาสตร์     คณิตศาสตร์    
    วิทยาศาสตร์     วิทยาศาสตร์ 
   ๒.๓ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ แสดงข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง แต่ละรายวิชาในระดับ 
    รายวิชา  สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดในหลักสูตร 
   ๒.๔ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ แสดงเป้าหมายในการดำเนินงาน 
    จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ๕๐ คะแนน เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
   ๒.๕ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ แสดงแนวทาง กลยุทธ์ หรือเทคนิคในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
ฯ โดย 
    ครูผู้สอนเพียงคนเดียว  การมีส่วนร่วมจากครูผู้สอนท่านอ่ืน 
    การมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก 
   โปรดระบุ แนวทาง กลยุทธ์ เทคนิค วิธีการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ ................................ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
   ๒.๖ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ แสดงกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน 
    ๓ เดือน    ๖ เดือน    ๑ ปี 
   ๒.๗ แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ แสดงวิธีการติดตาม ประเมินผลความสำเร็จ 
    ติดตามประเมินความสำเร็จโดยครูผู้สอน 
    ติดตามประเมินผลความสำเร็จโดยผู้บริหาร 
    ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก 
 



๑๕ 

 

 

 ๓. การนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติโดยใช้
กระบวนการ PLC 

    มีการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ สู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC 
    มีการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ สู่การปฏิบัติแต่ไม่ได้ใช้กระบวนการ PLC  
   โปรดระบุ แนวทาง เทคนิค วิธีการในการดำเนินงาน....................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................... 
    ไม่มีการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ สู่การปฏิบัติ 
   ถ้ามีการนำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ สู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ PLC โปรดพิจารณาข้อต่อไป 
 
   ๓.๑ มีการกำหนดบุคคลในวง PLC และกำหนดประเด็นในการ PLC 
    แต่งตั้งและกำหนดเป็นหนังสือ   กำหนดด้วยวาจา  
   ๓.๒ มีการกำหนดตาราง PLC ในตารางการปฏิบัติงาน  
    กำหนดในตารางสอน   กำหนดในปฏิทินการทำงาน  กำหนดนัดหมายด้วยวาจา 
   ๓.๓ มีการดำเนินการตามแนวทาง PLC โดยใช้เทคนิค Lesson Study ถึงข้ันตอน 
    Plan   Do    See   ดำเนินการแล้ว ๑ วงรอบขึ้นไป 
 ๔. จุดเด่น ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจในการดำเนนิงานที่ผ่านมา 

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................... ..............……… 

................................................................................................................. ............................................................. 
๕. แผนการดำเนนิงานในอนาคต (การดำเนินงานตามขั้นตอนของรูปแบบ ฯ หรือการดำเนินงานตาม
มาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมของโรงเรียน) 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. .................................................................................……… 
๖. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

................................................................................................................................... ...........................................

........................................................................................ ...........................................................................………..

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................ ...................................................................……… 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 



แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ของโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

.......................................................................................................................................... 

ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียน..........................................................................สังกัด........................................ 
 ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล 
  ๑................................................................ตำแหน่ง.......................................  
  ๒................................................................ตำแหน่ง.......................................  
  ๓................................................................ตำแหน่ง....................................... 
  ๔................................................................ตำแหน่ง.......................................  
  ๕................................................................ตำแหน่ง....................................... 
ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

ประเด็นที่ ๑ หลักการของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  

ประเด็นที่ ๒ วัตถุประสงค์ของรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
..................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

ประเด็นที ่๓ กระบวนการดำเนินงานตามรูปแบบมีความหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
ขั้นตอนที่ ๑ 
............................................................................................................................. ................................... 
ขั้นตอนที่ ๒ 
...................................................................................................................................... .......................... 
ขั้นตอนที่ ๓ 
........................................................................................... ..................................................................... 
ฯลฯ 
ประเด็นที่ ๔ การวัดและประเมินผลรูปแบบ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................... ........................................................... 
ประเด็นที่ ๕ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 



แบบบันทึกประเด็นการสนทนากลุ่มปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ด 

ของโรงเรียนนำร่องโครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

.......................................................................................................................................... 

ข้อมูลพื้นฐาน  
 โรงเรียน..........................................................................สังกัด........................................ 
 ชื่อ-นามสกุลผู้ให้ข้อมูล 
  ๑................................................................ตำแหน่ง.......................................  
  ๒................................................................ตำแหน่ง.......................................  
  ๓................................................................ตำแหน่ง....................................... 
  ๔................................................................ตำแหน่ง.......................................  
  ๕................................................................ตำแหน่ง....................................... 
ประเด็นคำถาม 

ท่านมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อองค์ประกอบในรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยก
ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ดในประเด็นต่อไปนี้
อย่างไร 

 องค์ประกอบที่ ๑ หลักการของรูปแบบ 
  ๑.๑ ห้องเรียนเป็นฐาน (Classroom Base) 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
  ๑.๒ บริหารเสริมพลัง (Empowerment) 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
  ๑.๓ สร้างสรรค์ความร่วมมือ (Participation) 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 องคป์ระกอบที่ ๒ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
  จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ๕๐ คะแนนในแต่ละวิชาเพ่ิมสูงขึ้น  
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการดำเนินงานตามรูปแบบ 
  ๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูล 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 



  ๓.๒ กำหนดเป้าหมาย 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
  ๓.๓ ลงมือทำตามหลัก PLC 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
  ๓.๔ ประเมินผลด้วยตนเอง 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 องค์ประกอบที่ ๔ การประเมินผลรูปแบบ 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 องค์ประกอบที่ ๕ เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ 
............................................................................................................................. ...................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 



ภาพประกอบการดำเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. กิจกรรมทบทวนและปรบัปรุงรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑.๑ การศึกษาความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องโดยการสนทนากลุ่ม วันที ่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง
ประชุมเสมาสามัคคี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



๑.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงรูปแบบ ฯ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

 

 

 



๒. กิจกรรมส่งเสริมการนำรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเป้าหมาย 
 ๒.๑ การประชุมปฏิบัติการ 

  



 ๒.๒ การบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ MOU และสนับสนนุงบประมาณในการดำเนินงานแก่
โรงเรียนเป้าหมายโครงการ 

  

 



๓. กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education)  

 ๓.๑ ร.ร. บ้านหนองแวงหนองหัวคน อ.จตุรพักตรพิมาน สพป.รอ.๑

 

 ๓.๒ ร.ร. หัวนางามวิทยา อ.จังหาร สพป.รอ.๑ 

 ๓.๓ ร.ร. โสภโณประชาสรรค์ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 

  



 ๓.๔ ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่ อ.สุวรรณภูมิ สพป.รอ.๒ 

 ๓.๕ ร.ร. บ้านสาหร่าย อ.สุวรรณภูมิ สพป.รอ.๒ 

 ๓.๖ ร.ร. บ้านเปลือย (คุรุสรรค์วิทยา) อ.สุวรรณภูมิ สพป.รอ.๒ 

 

  

 

 



๓.๗ ร.ร.ชุมชนบัวคำ อ.โพธิ์ชัย สพป.รอ.๓ 

 

๓.๘ ร.ร. บ้านวังยาว อ.โพนทอง สพป.รอ. ๓ 

 

๓.๙ ร.ร. บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา อ.เสลภูมิ สพป.รอ.๓ 

 



๓.๑๐ ร.ร.ขัตติยะวงษา อ.เมืองร้อยเอ็ด สพม.๒๗ 

 

๓.๑๑ ร.ร. โพนเมืองประชารัฐ อ.อาจสามารถ สพม.๒๗ 

 

๓.๑๒ ร.ร. หัวโทนวิทยา อ.สุวรรณภูมิ สพม.๒๗ 

 



๓.๑๓ ร.ร.ภัทรดล อ.โพธิ์ชัย สช. 

 

๓.๑๔ ร.ร. การกุศลวัดสระทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด สช. 

 

 

  

 

 

 



๔. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปผล 

 ๔.๑ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ ณ ร.ร.โสภโณประชาสรรค์ อ.
เมืองร้อยเอ็ด  

 

 ๔.๒ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ 
โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 ๔.๓ การประชุมสรุปผลและจดัทำรายงานโครงการ 
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