
 
 

คูมือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  

โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คํานํา 

 
 คูมือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) โรงเรียน

บานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขต 2 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อเปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา        

ปท่ี 3 โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของคณะครู

บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูปกครองนักเรียน และนักเรียน ซึ่งจะเปนผูไดรับการพัฒนาอยาง 

สรางสรรค 

 ขอขอบพระคุณนางสาวรัตนา อยูสวัสด์ิ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ท่ีใหคําแนะนํา และสนับสนุนการพัฒนาคูมือฉบับนี้อยางตอเนื่อง 

ขอขอบคุณคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจ

ชายแดนสงเคราะห) ท่ีใหความรวมมือในการจัดทําคูมือฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ผูจัดทําคูมือหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ฉบับนี้ จะเปนแนวทาง และเครื่องมือสําคัญท่ีจะสงเสริม

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน       

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ              

เกิดสัมฤทธิผลเปนท่ีนาพอใจสําหรับทุกฝายท่ีเกี่ยวของตอไป 
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(O-NET) โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) 
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บทที ่1 

บทนํา 

 
 ความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตนเปนไปอยางรวดเร็วท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม

และการเมือง ความเปล่ียนแปลงสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตในทุก ๆ ดานของสังคมอยางกวางขวาง 

และสงผลกระทบตอมนุษยทุกคนบนโลก ดังท่ีประเวศ วะสี (2543, หนา 6) ไดกลาวถึงการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการ และเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน 

ลวนเปนปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิรูปการศึกษาเปนอยางมาก และยิ่งการเปล่ียนแปลงใน

ดานตางๆ ในโลกเปนไปอยางรวดเร็ว ระบบการศึกษาจึงจําเปนตองไดรับการปรับเปล่ียน พัฒนาอยาง

ตอเนื่องเชนกัน การศึกษาเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการท่ีจะชวยพัฒนาใหบุคคลมีความรูความสามารถ และ

เปนปจจัยหนึ่งท่ีจะผลักดันใหสังคม และประเทศชาติเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต อมรวิชช              

นาครทรรพ (2543, หนา 24) ไดกลาววา การศึกษาเปนกิจกรรมทางสังคมท่ีเปนรากฐานสําคัญของ

การสราง และสะสมพลังของชาติ  ชาติใดม ี"ทุนทางสังคม" แข็งแกรง มีคุณภาพดีมากนอยเพียงใด มี

ปริมาณมากนอยเพียงใดยอมข้ึนกับระบบการศึกษา และการจัดการศึกษาเปนกระบวนการท่ีมี

องคประกอบหลายประการ เพื่อนําพาประเทศไปสูเปาหมายท่ีพึงปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพ

มนุษย การจัดการศึกษาจึงเปนส่ิงจําเปน   ท่ีทุกประเทศตองดําเนินการใหเกิดข้ึนอยางเปนระบบเพื่อ

ยกระดับคุณภาพประชากร และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศชาติในการแขงขันระหวางประเทศ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงไดมีการ

กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไวหลายประการ โดยกลาวถึง ความมุงหมายและ

หลักการ สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวการจัดการศึกษา ทรัพยากรและการ

ลงทุนเพื่อการศึกษา รวมท้ังเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งอาจกลาวไดวาครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ี

จําเปนในการจัดการศึกษาในปจจุบัน ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมาจะพบวา รัฐบาลไทยไดให

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหมีความเขมแข็งและกาวทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกเปนอยาง

มาก อันสงผลใหเกิดนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนนโยบายเชิงวิสัยทัศนของรัฐบาลท่ีมุงเนนการถาย

โอนสังคมไทยจากยุค 3.0 ท่ีเนนดานอุตสาหกรรมหนัก มาสูยุคไทยแลนด 4.0 ท่ีมุงเนนพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต รวมถึงการบูรณาการจากทุกภาคสวนสูการสรางผลงาน และนวัตกรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะสรางสังคมไทยท่ีมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ตามนโยบายหลัก

ของรัฐบาล ดวยเหตุนี้ การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันทางสังคมจึงตองสรางความเขมแข็ง และ

ความรวมมือกันเพื่อรักษาเสถียรภาพในการดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคมใหมีภูมิคุมกัน และสามารถ

กาวขามสภาวะการเปล่ียนแปลงนี้ไปไดอยางมั่นคง 
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 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน จึงถือเปนภาระหนาท่ีท่ี         

ทุกคนในสังคมจะตองรับผิดชอบรวมกัน เพราะเด็กเยาวชนในวัยเรียนก็คือทรัพยากรบุคคลท่ีจะ        

มีบทบาทสําคัญในทุกภาคสวนของสังคมในอนาคต สังคมโลกปจจุบันจึงใหความสําคัญกับการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพเปนอันดับหนึ่ง เพราะ “คน” เปนกลไกสําคัญหลัก 

ท่ีจะขับเคล่ือนสังคมประเทศใหเจริญกาวหนา ประเทศใดมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีองคความรู 

ท่ีถูกตองเหมาะสม มีคุณธรรมก็จะนําพาใหประเทศชาติเจริญกาวหนาไดเหนือประเทศอืน่ การพัฒนา

คนจึงตองทําอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดังท่ี กานต ตระกูลฮุน (2552, หนา 108) ไดกลาววา การศึกษา

เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและศักยภาพ การศึกษาคือกระบวนการ

เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน เปนการสราง “ทุนมนุษย” อันเปน

หัวใจสําคัญในการพัฒนาคน คนท่ีไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสมจะสงผลใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคน จึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปน

อยางยิ่ง สอดคลองกับ อํารุง จันทวานิช (2542, หนา 2) ไดกลาววา เพราะการศึกษาเปนกระบวนการ

เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบ

สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก

การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

โดยกําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังเชนท่ีสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หนา 2) ไดกําหนดหลักสําคัญของ

การพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสอดคลองกับ

ความตองการของสังคมเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต สอดคลองกับ

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ซึ่งไดกลาวถึงการปฏิรูปการศึกษา ตาม

บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม โดยมุงหมายท่ีจะจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและอยูรวมกับคนอื่นใน

สังคมไดอยาง มีความสุข การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมี

พลัง และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 4) ท่ีกลาววา การจัดการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองจัดใหครอบคลุมท้ังดานสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี ดาน

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ดานความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ดานการคิดเปน 

ทําเปน และดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยตองยึดเงื่อนไข และหลักการสําคัญในการปฏิรูป

การศึกษา คือ (1) ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ (School-Based Decision Making)  
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หมายถึง แนวคิดท่ีมุงใหโรงเรียนเปนอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง โดยยึดประโยชนท่ีจะเกิดกับ

ผูเรียนเปนสําคัญ (2) การใหความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง การกําหนดใหบุคคลหลายฝาย 

ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา เขามามีสวนรวมเปนคณะกรรมการ

รวมแสดงความคิดเห็น หรือรวมกํากับดูแล เปนตน (3) การใชการกระจายอํานาจ (Decentralization) 

หมายถึง การบริหารจัดการ ไดแก การบริหารจัดการศึกษา ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร

บุคคล และการบริหารท่ัวไป โดยใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ (4) 

ความรับผิดชอบตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และ

ภารกิจของผูรับผิดชอบ หลักความรับผิดชอบนี้ถือวาใครไดรับมอบหมายหนาท่ีใดตองรับผิดชอบงาน

นั้นใหเกิดผลดีท่ีสุด และตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จไดเพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษา

ใหเกิดข้ึน ดังเชนท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553, หนา 1) ไดกําหนดใน

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของ

ชาติ ใหเปนมนุษยท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสานึกในความเปนพลเมืองไทย

และเปนพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มี

ความรู และทักษะพื้นฐานรวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษาตอการประกอบอาชีพ และการศึกษา

ตลอดชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดเต็มศักยภาพมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ชวยใหเกิดสมรรถนะสําคัญ คือ 

ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถใน

การใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคเพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข             ซึ่งสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา 21)           ไดกลาววา การ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น จําเปนตองอาศัยครูเปนกลไกสําคัญ โดยมีผูบริหาร

สถานศึกษา กํากับดูแล เอาใจใส และเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูอยางตอเนื่อง 

รวมถึงประสานความรวมมือ และเสริมสรางความเช่ือมั่นศรัทธาของผูปกครอง ชุมชน และสังคมตอ

สถานศึกษาเพื่อสรางโอกาส และแรงจูงใจใหผูปกครอง ชุมชน และสังคมเขามา          มีสวนรวมใน

การพัฒนาสถานศึกษาดวยความเต็มใจ และภาคภูมิใจ ผูบริหารสถานศึกษา จึงตองมีความรู

ความสามารถท้ังในเชิงการบริหาร ในเชิงวิชาการ และในเชิงการสรางความสัมพันธกับชุมชนเพื่อ

สงเสริมใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
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 การจัดการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ การพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณภาพตามเปาหมายของหลักสูตรนั้น ครูผูสอนตองสามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานสาระท่ีกําหนดไวในหลักสูตร           

ทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังปลูกฝง เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคและพัฒนาทักษะตางๆ 

อันเปนสมรรถนะสําคัญใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด เช่ือวา

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ยึดประโยชนท่ีเกิดกับผูเรียน กระบวนการจัดการ

เรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรม เนนผูเรียนเปน

สําคัญ สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลายเปนเครื่องมือท่ีจะนาพาตนเองไปสู

เปาหมายของหลักสูตร ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หนา 24) ไดกลาววา คุณภาพการศึกษาของ

คนในประเทศเปนส่ิงท่ีจะช้ีนําการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในอนาคต การศึกษาเปน

กระบวนการท่ีจะชวยใหมนุษยไดพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานตางๆ ในการประกอบอาชีพ

และดํารงชีวิตอยางมีความสุข คุณภาพการศึกษา จึงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดประเด็นหนึ่งของสังคม 

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ และพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาทุกแหงใหสูงข้ึน ดังนั้น องคการทางการศึกษาตองมองเรื่องการปรับปรุงคุณภาพวาจําเปน

จะตองดําเนินการอยางไร เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ    

ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ จรุญ จับบัง และ

คณะ (2555, หนา 61) ไดกลาววา การทดสอบระดับชาติ หรือการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ

เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา 

การประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติจะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จหรือคุณภาพในการจัด

การศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ รวมท้ังเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผน

หรือกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนยังชวยในการวางแผนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหสามารถ

พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของตนเองอีกดวย การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติเปนการประเมิน

คุณภาพผูเรียน (เด็กปกติ) ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งแบงการจัดการจัดสอบออกเปน 2 สวน คือ 

การทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ซึ่งดําเนินงานโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test 

: O-NET) ซึ่งดําเนินงานโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) สํานักทดสอบ 
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ทางการศึกษา (2558, หนา 1) ไดกลาวถึง ผลการประเมินระดับชาติท่ีไดจะเปนขอมูลสําคัญท่ีสะทอน

คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

และเปนตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจใน

การกําหนดนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร แผนการศึกษาของชาติ ระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และ

ระดับสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนตัวบงช้ีสําคัญท่ีส่ือใหเห็นถึงคุณภาพผูเรียน และ

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งท่ีผานมาพบวา ถึงแมวาคนไทยจะไดรับการพัฒนา

ศักยภาพทางการศึกษาทุกชวงวัย แตยังมีปญหาดานสติปญญา และคุณภาพการศึกษา และยังได

พบวาเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวารอยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของผูเรียน

ในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคคอนขางตํ่า และปญหาท่ี

เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นมีเกิดข้ึนจากหลายปจจัย การจัดการศึกษาก็เปนปจจัยสําคัญ

อยางหนึ่งในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดังจะเห็นไดจากการสอบวัดผลคุณภาพทางการศึกษาโดย

สํานักทดสอบทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) จํากัด หรือ สทศ. ไดจัดสอบวัดผลประเมินผลทางการศึกษาท่ี

เรียกวา “การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)” 

หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา O-NET ซึ่งถือวาเปนการทดสอบความรูทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานท่ี

สนองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดกําหนดใหมีการทดสอบผลการเรียนรูรวบยอด

ระดับชาติของกระบวนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตในชวงทศวรรษท่ีผานมาคุณภาพทางการศึกษา

ของไทยยังตํ่าลง โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

(O-NET) เชน วิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร จะมีคาเฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 โดยสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2555, หนา 6) กลาววาขอมูลดังกลาวบงช้ีวาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศไทยยังอยูในระดับท่ีตองการการพัฒนาอยางจริงจัง คุณภาพการศึกษาท้ังระบบของประเทศ

ถือเปนประเด็นท่ีสังคมเรียกรอง และใหความสนใจมานาน จากงานวิจัยท่ีผานมาของสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ช้ีใหเห็นวาเปาหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยท่ีสําคัญ

ประการแรก คือ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพใหนักเรียนมีทักษะแหง

ศตวรรษท่ี 21  
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 โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

เปดทําการสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล 2 – มัธยมศึกษาปท่ี 3 ต้ังอยูเลขท่ี 999 หมู 3 ตําบลปะตง 

อําเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ปการศึกษา 2562 มีนักเรียน 670 คน มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวน  36 คน ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางท่ัวไป           

มีรายไดนอยถึงปานกลาง สงผลตอการดูแลและเอาใจใสตอนักเรียน 

 จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน

บานตาเรืองฯ ในปการศึกษา 2559 และ2560 พบวา คะแนนเฉล่ียรวมท้ังโรงเรียน (ระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3) ลดลง รอยละ 1.69 โดยพบวา วิชาภาษาไทย               

มีคะแนนลดลงมากท่ีสุด ลดลงรอยละ 4.97 มีวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ลด

นอยลงตามลําดับ และเมื่อจําแนกตามระดับช้ันในการทดสอบ พบวา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3             

มีคะแนนลดลงมากกวาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยลดลงรอยละ 1.46 นอกจากนี้ จากรายงาน

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม การสํารวจสภาพแวดลอมและบริบทของโรงเรียน พบวา ยังมี

ปญหาอีกหลายดาน เชน ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ปญหาดานสภาพแวดลอม ปญหาความ

ขาดแคลนบุคลากร เปนตน ซึ่งจากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวานักเรียนท้ังในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 

6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคุณภาพอยูในระดับพอใช หรือปานกลาง ซึ่งยังไมเปนท่ีพอใจเทาท่ีควร 

 ดังนั้น โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) จึงไดรวมกับคณะครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน ประชุมปรึกษาหารือ 

เพื่อระดมความคิดในการแสวงหาแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิก์ารทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ใหสูงข้ึน ขาพเจาในฐานะผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) มี

ความตะหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยเฉพาะการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) 

ดวยในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด และสังคมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เปนอยางมาก จึงได

ดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ   

(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ข้ึนเพื่อใหได และมีรูปแบบท่ีโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจ

ชายแดนสงเคราะห) และสถานศึกษาอื่นท่ัวไปสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ใหสูงข้ึนอยางยั่งยืนในโอกาสตอไป 

 

 



 
 

บทที ่2 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 
 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ   (O-NET) ของนักเรียน

โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 เปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดําเนินการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

เพื่อใหผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอมตาม

บริบทของโรงเรียน และชุมชน 

 

ความหมายของคุณภาพผูเรียน 

 คุณภาพผูเรียน หมายถึง คุณภาพในตัวผูเรียนท่ีมีความครอบคลุมในดานความสามารถ 

ทักษะ คุณลักษณะท่ีจะชวยเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณภาพบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร (สํานักงาน  

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553ก, หนา 4) คือเปนคนเกง และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง  

มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดมีความรูและทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตดวยความ

พอเพียง และเปนคนดี ผูเรียนมีทักษะทางสังคมท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขในการทํางาน 

และอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข (พรอมพิไล บัวสุวรรณ. 2554, หนา 10) คุณภาพผูเรียนจึงถือ

คุณลักษณะท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับผูเรียนในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในเกณฑดี

และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (อุดมสิน คันธภูมิ. 2558, หนา 93)  

โดยสรุปคุณภาพผูเรียนจึงหมายถึงคุณลักษณะท่ีมีในตัวผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะ ความสามารถ 

และคุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน ซึ่งเปนผลท่ีเกิดจากศักยภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของคร ู

 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนโดยมีเปาหมายใหผูเรียนมี

คุณลักษณะเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม      

และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 2554, หนา 6) หลักสูตรแกนกลางมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนดี มี

ปญญา มีความสุขและมีความเปนไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ โดยมีหลักการ

สําคัญของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้ (1) เปนการจัดการศึกษาเพื่อความเปน

เอกภาพของชาติมุงเนนความเปนไทยควบคูกับความเปนสากลและความเสมอภาคโดยคนไทยท้ังปวง  
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ตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางท่ัวถึงเทาเทียมกัน ควบคูไป

กับความมีคุณภาพโดยไมแบงชนช้ันหรือความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม และสังคมมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา (2) สงเสริมพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตมีความยืดหยุน

ท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู สามารถจัดการศึกษาไดท้ังการศึกษา ในระบบการศึกษา

นอกระบบและการตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและ

ประสบการณระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ถูกกําหนดข้ึนเพื่อใหการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสอดคลองกับสภาพความ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการเปนการสรางกลยุทธใหม        

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมี

ศักยภาพ และพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพ จุดหมายของกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กระทรวง 

ศึกษาธิการ. 2551, หนา 5) คือ (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของ

ตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด 

การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต (3) มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรัก

การออกกําลังกาย (4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงพระประมุข (5) มีจิตสํานึกใน

การอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทํา

ประโยชน และสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การพัฒนาผูเรียนให

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู ท่ีกําหนดนั้นจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ (1) 

ความสามารถในการส่ือสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาในการ 

ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร

(2) ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะหการคิดอยาง

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรู หรือ

สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม (3) ความสามารถในการ

แกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสม           

บนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปล่ียนแปลง

ของเหตุการณตาง ๆ  ในสังคมแสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกปญหาและ 

มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอม (4) 
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ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่องการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม

ดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคล การจัดการปญหา และความขัดแยงตาง ๆ อยาง

เหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเล่ียง

พฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น และ (5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การส่ือสาร การทํางาน การแกปญหาอยาง

สรางสรรคถูกตองเหมาะสม และมีคุณธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น มุงพัฒนา

ผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขใน

ฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก คือ (1) รักชาติ ศาสน กษัตริย (2) ซื่อสัตยสุจริต (3) มีวินัย (4)             

ใฝเรียนรู (5) อยูอยางพอเพียง (6) มุงมั่นในการทํางาน (7) รักความเปนไทยและ (8) มีจิตสาธารณะ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 หมายถึง การ

พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดย

กําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการข้ันพื้นฐาน ดังนี้ (1) มีคุณธรรม จริยธรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาในตนเอง มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 

หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) มีความรูอันเปนสากล และมี

ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต (3) มีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย (4) มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในการเปน

พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถี ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย การ

อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม มีจิตสาธารณะท่ีมุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู

รวมกันในสังคมอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2553ข, หนา 2) การ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) กําหนดวิสัยทัศนใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ (สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553, หนา 4) ภายในป 2561 จะตองมีการ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบใน 3 ประเด็นหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน

การศึกษา และการเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารและการจัดการศึกษา ท้ังนี้ไดกําหนดกรอบ

แนวทางในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบไว 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพ

คนไทยยุคใหม การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลง 
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เรียนรูยุคใหม และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม และกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศ       

ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหใชในโรงเรียนท่ัวประเทศ ต้ังแต     

ปการศึกษา 2553 เปนตนมา โดยมุงหวังใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

การเรียนรูของหลักสูตร และพัฒนาไดอยางเหมาะสมไปพรอมกับเปาหมายของอาเซียน (ASEAN) 

ภายใน ป 2561 การขับเคล่ือนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 และการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ใหประสบผลสําเร็จตามจุดเนนการพัฒนาผูเรียน       

โดยใหทุกภาคสวนรวมกันดาเนินการ ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดเนนการพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 

 1. ดานความสามารถ และทักษะ 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3 เปนชวงช้ันท่ีจําเปนตองปูพื้นฐานความสามารถ และทักษะการ

อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสารอยาง

สรางสรรคตามชวงวัย 

 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6 พัฒนาความสามารถใหสูงข้ึนจนสามารถอานคลอง เขียนคลอง 

คิดเลขคลอง มีทักษะการคิดข้ันพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1–3 มุงพัฒนาตอยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ

ส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย  

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 มุงพัฒนาตอเนื่อง พัฒนาดานความสามารถในการแสวงหาความรู

เพื่อการแกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เนนเพิ่มเติมความสามารถดาน

การใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษใหสามารถส่ือสารไดทักษะการคิดข้ันสูง ทักษะชีวิต

ทักษะการส่ือสารอยางสรางสรรคตามชวงวัย 

 2. ดานคุณลักษณะ มุงเนนใหผูเรียนทุกระดับช้ันมีความเปนพลเมือง รักชาติ ศาสน กษัตริย

ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอพียง มุงมั่นในการทางาน รักความเปนไทย และมีจิต

สาธารณะ ซึ่งเปนคุณลักษณะท่ีกําหนดไวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 และมีคุณลักษณะนิสัยท่ีตองเนนเปนการเฉพาะในแตละชวงวัยและพัฒนาตอเนื่องในทุกชวงช้ัน

ดังนี้ ช้ัน ป. 1-3 เนนความใฝดี ช้ัน ป.4-6 ใฝเรียนรู ช้ัน ม.1-3 อยูอยางพอเพียง และ ช้ัน ม.4-6 มี

ความมุงมั่นในการศึกษา และการทางาน โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในหองเรียน

และนอกหองเรียน ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2555, หนา

21 ) ไดกําหนดตัวบงช้ีเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานไว ดังนี้ 
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 1. ผู เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี หมายถึง ผู เรียนท่ีมีน้ําหนัก สวนสูง และ

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย และผูเรียนท่ีมีสุนทรียภาพ

มีความซาบซึ้ง รับรูในคุณคาหรือมีอารมณความรูสึกในส่ิงดีงาม ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ียอย คือ 

  1.1 ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท้ังรูจักดูแลตนเอง

ใหมีความปลอดภัย หมายถึง ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑของกรมอนามัย และมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑของกรมพลศึกษา หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และผูเรียนปลอดจากปญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เชน สุรา บุหรี่ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

เกม เปนตน 

  1.2 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ หมายถึง ผูเรียนมีความซาบซึ้งรับรูในคุณคาหรืออารมณ

ความรูสึกในส่ิงท่ีดีงามหรือไพเราะ จากการฝกฝนหรือซึมซับ โดยผานกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและ

นอกหลักสูตร เชน กิจกรรมศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป วรรณศิลป หรือนันทนาการ เปนตน 

 2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค หมายถึง ผูเรียนท่ีเปนลูกท่ีดีของ

พอแม หรือผูปกครอง เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และเปนคนดีของสังคม ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ี

ยอย คือ 

  2.1 ผูเรียนเปนลูกท่ีดีของพอแม หรือผูปกครอง หมายถึง ผูเรียนมีคุณลักษณะของการ

เปนลูกท่ีดีของพอแม หรือผูปกครอง ไดแก 

   2.1.1 บํารุง ดูแล กตัญู สรางความสุข ความสบายใจใหพอแมหรือผูปกครองตาม

อัตภาพ เชน จัดหาหรือดูแลอาหารการกินของพอแม หรือผูปกครอง มีการดอวยพร หรือของขวัญให

ตามเทศกาล เปนตน 

   2.1.2 ชวยทํากิจธุระ การงาน เชน ชวยทําความสะอาดบานหรืองานบาน ชวยซื้อ

ของ ชวยกิจธุระ การงานท่ีพอแม หรือผูปกครองขอใหชวยเหลือดวยความเต็มใจ เปนตน 

   2.1.3 รักษาช่ือเสียงวงศสกุล เชน การไมเสพส่ิงเสพติด ไมด่ืมสุรา ไมเลนการพนัน 

ไมสรางความเดือดรอนใหแกพอแม หรือผูปกครอง เปนตน 

   2.1.4 ประพฤติตนใหเหมาะสมกับความเปนลูกท่ีดี เชน เช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม 

ผูปกครอง ปฏิบัติตนในโอวาทของพอแม หรือผูปกครอง ต้ังใจศึกษาเลาเรียน ไหวพอแมผูปกครอง 

กอนไปและกลับจากโรงเรียน เปนตน 

  2.2 ผูเรียนเปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน หมายถึง ผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะของการเปน

ผูเรียนท่ีดี ไดแก สุภาพ นอบนอม โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น ซื่อสัตย

สุจริต มุงมานะในการเรียน ดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงของท้ังสวนรวมและสวนตัว อยูอยางพอเพียง  
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รักชาติ ศาสน กษัตริย รักความเปนไทย และยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และผูเรียนท่ีไมขาดเรียน ไมมาสาย ไมออกจาก

การศึกษากลางคันเพราะปญหาดานความประพฤติ และไมมีปญหาดานการปกครอง 

   2.2.1 สุภาพ นอบนอม หมายถึง รูจักใหเกียรติผูอื่น เปนกันเอง จริงใจ มีน้ําใจและ

เปนมิตร เชน ทักทาย หรือ ยกมือไหวเมื่อพบครู กมตัวเมื่อเดินผานผูใหญ ฯลฯ 

   2.2.2 โอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่น หมายถึง ชวยเหลือคนอื่นดวยความเต็มใจ เชน 

การชวยเพื่อนนักเรียน หรือชวยงานครู แบงปนส่ิงของใหเพื่อน ฯลฯ 

   2.2.3 รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น หมายถึง เขาใจและยอมรับในความคิดเห็นของ

ผูอื่น เชน ต้ังใจฟงเพื่อนอภิปราย / เลาประสบการณหนาหอง / รายงานหนาช้ันเรยีน ไมพูดคุยขณะท่ี

เพื่อนพูด ฯลฯ 

   2.2.4 ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมาท้ังกาย วาจาและใจ 

เชน ไมคดโกง ไมพูดปด ไมหลอกลวง ไมลักขโมย ไมลอกการบาน ฯลฯ 

   2.2.5 มุงมานะในการเรียน หมายถึง ต้ังใจมุงมั่นศึกษาเลาเรียน ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน ศึกษาคนควาจากแหลงความรูตางๆ ทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอต้ังใจ

ทํางานท่ีครูมอบหมาย ฯลฯ 

   2.2.6 ดูแลรักษาสถานท่ี และส่ิงของ ท้ังสวนรวมและสวนตัว หมายถึง ชวยทํานุบํารุง

สถานศึกษา ดูแลรักษาทรัพยสินสวนรวมและของตนเอง เชน ทําความสะอาดหองเรียน ปดน้ําไฟเมื่อ

ไมใช ไมขีดเขียนบนโตะเรียน ฯลฯ 

   2.2.7 อยูอยางพอเพียง หมายถึง รูจักใชทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพและ

คุมคา รวมท้ังเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ ฯลฯ 

   2.2.8 รักชาติ ศาสน กษัตริย และรักความเปนไทย หมายถึง มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับความเปนมาของชาติไทย ประวัติของบุคคลสําคัญ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนท่ีดี 

มีความเคารพรัก ศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประเพณี 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และดํารงรักษาความเปนไทย ฯลฯ 

   2.2.9 ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หมายถึง มีความรู ความเขาใจ ยึดมั่น และดํารงรักษาระบบการ 

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฯลฯ 
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  2.3 ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม หมายถึง ผูเรียนใหการชวยเหลือผูอื่น หรือ 

สวนรวมในฐานะสมาชิกของสังคม และปฏิบัติอยูตลอดเวลาจนเปนนิสัย เชน บริจาคเพื่อสาธารณกุศล 

ชวยทําความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ ดูแลผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ เปนตน 

 3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง หมายถึง ผูเรียนท่ีคนควาหาความรูจากการ 

อาน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู และผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นท้ังใน 

และนอกสถานศึกษา ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ียอย คือ 

  3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผูเรียน 

เรียนรูดวยการแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง ความคิดเห็น 

จินตนาการ ฯลฯ ท่ีบันทึกไวในเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ แผนศิลา ใบลาน ปายโฆษณา ส่ือ 

อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ โดยการอาน การดู การฟง และการเขียน 

  3.2 ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

หมายถึง ผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ 

กิจกรรมจริงและมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นท้ังในและนอกสถานศึกษา 

 4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน หมายถึง ผูเรียนท่ีมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห คิด 

สังเคราะห คิดเปนระบบ คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม 

ประกอบดวย 2 ตัวบงช้ียอย คือ 

  4.1 ผูเรียนมีความสามารถดานการคิด หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดเปนระบบท่ีนําไปสูการสราง 

องคความรู หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) 

  4.2 ผูเรียนมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคม หมายถึง ผูเรียนมีความสามารถ 

ในการใชทักษะชีวิต ความสามารถในการแกปญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม ซึ่งเปน 

สมรรถนะในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสามารถในการ 

ทํางานและการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การปรับตัวให 

ทันกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอมและการหลีกเล่ียงพฤติกรรมไมพึงประสงค ท่ี 

สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรู 

ตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน หมายถึง ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดี 

และมีพัฒนาการทางการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ในระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรยีนระดับดี หมายถึง รอยละของผูเรียนท่ีไดคะแนนผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทาง 

การศึกษาแหงชาติ (สทศ.) (O-NET) มากกวาขีดจํากัดลางของคาเฉล่ียผลการทดสอบในแตละกลุม 

สาระการเรียนรูในระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ท้ังนี้ สมศ.จะเปนผูดําเนินการใหตามโปรแกรมการ 

คํานวณ และพัฒนาการทางการเรียนรู หมายถึง สถานศึกษามีคารอยละเฉล่ียของผูเรียนท่ีมีผลการ 

ทดสอบระดับชาติในทุกกลุมสาระการเรียนรูในระดับดีสูงข้ึนเมื่อเทียบกับคาเฉล่ียในปท่ีผานมา 

ประกอบดวย 8 ตัวบงช้ียอย คือ 

  5.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ในระดับช้ัน ป.6 

ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.2 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในระดับช้ัน ป.6 

ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.3 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรในระดับช้ัน ป.6 

ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.4 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ 

วัฒนธรรม ในระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.5 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ใน 

ระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะในระดับช้ัน ป.6 ม.3 

และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ในระดับช้ัน ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

  5.8 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในระดับช้ัน 

ป.6 ม.3 และ ม.6 ระดับดีและมีพัฒนาการทางการเรียนรู 

 กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559      

โดยกําหนดมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2559 : ออนไลน) ไวดังนี ้
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 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน 

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

  1.1 ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑของแต 

ละระดับช้ัน 

  1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลก เปล่ียนความ 

คิดเห็นและแกปญหา 

  1.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

  1.4 ความกาวหนาทางการเรียนตามหลักสูตร 

  1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

  1.6 ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทางาน 

 2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

  2.1 มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ 

วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

  2.2 ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย 

  2.3 ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและความหลากหลาย 

  2.4 สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

 สรุป การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ

ตามจุดมุงหมาย หรือเกณฑมาตรฐานคุณภาพผูเรียนตามท่ีหลักสูตร โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ

ทุกภาคสวน ซึ่งเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหญๆ อยู 2 ดาน คือ (1) ผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการของผูเรียน ไดแก ความสามารถในการอาน เขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณตาม

เกณฑของแตละระดับช้ัน ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและแกปญหา ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารวามกาวหนา

ทางการเรยีนตามหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ และ

ความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน (2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 

ไดแก มีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอัน

ดีของสังคม ความภูมิใจในทองถ่ิน และความเปนไทย ยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและ

ความหลากหลาย สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
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คุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ 

 การทดสอบระดับชาติของการศึกษาภาคบังคับสาหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จะมีอยู 2 ลักษณะ คือ การทดสอบวัด

ความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ               

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ช้ัน

ระถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 (1) การทดสอบระดับชาติ หรือการทดสอบวัดความ 

สามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) หมายถึง การประเมินคุณภาพผูเรียนใน

ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ัวประเทศ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปน

หนวยงานท่ีดําเนินการจัดสอบผูเรียน โดยทําการประเมินความสามารถพื้นฐานของผูเรียน 3 ดานคือ 

ความสามารถดานภาษา (Literacy) ความสามารถดานคํานวณ (Numeracy) และความสามารถดาน

เหตุผล (Reasoning Ability) (2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปนการ

ประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษา ปท่ี 

6 ท่ัวประเทศ ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานท่ีดําเนินการ

จัดสอบผูเรียน โดยทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ภาษาตางประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ีและศิลปะ (สํานัก

ทดสอบทางการศึกษา. 2558, หนา 2) การทดสอบระดับชาติ หรือการประเมินคุณภาพผูเรียน

ระดับชาติถือวา เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีตองดาเนินการอยางตอเนื่อง

ทุกปการศึกษา การประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติจะสะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จหรือคุณภาพ

ในการจัดการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในทุกระดับรวมท้ังเปนขอมูลพื้นฐานประกอบ 

การวางแผนหรือกําหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพผูเรียนยังชวยในการวางแผนพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล

ใหสามารถพัฒนาไดเต็มตามศักยภาพของตนเองอีกดวย การประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติเปน

การประเมินคุณภาพผูเรียน (เด็กปกติ) ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ ซึ่งแบงการจัดการจัดสอบออก    

เปน 2 สวน คือ การทดสอบระดับชาติ (NT) ซึ่งดาเนินงานโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งดําเนินงานโดยสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สํานักทดสอบทางการศึกษา. 2558, หนา 1-3) 

 



 
 

บทที ่3 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาต ิ
 

 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน

โรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 แบงออกเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีดี (Good Goal : G1) 

หมายถึง การศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน การกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชหลักการมีสวนรวม และการกําหนดแนวทางหรือวิธีการเพื่อการ

พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว โดยผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและ

บุคลากรตองรวมกันดําเนินการ ดังนี้ 

  1.1 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรรวมกันศึกษาและวิเคราะหขอมูลและ 

ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติเพื่อประกอบการพิจารณา 

กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  1.2 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนา 

คุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติโดยใชหลักการมีสวนรวม 

  1.3 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรรวมกันกําหนดแนวทางหรือวิธีการ 

พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยาง 

เปนรูปธรรม 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาทีมงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีดี (Good Team : G2) หมายถึง 

การพัฒนาครูและบุคลากรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การศึกษาดูงาน การเรียนรูดวยตนเอง               

การเขารับการฝกอบรม เปนตน เพื่อใหครูและบุคลากรมีเทคนิค วิธีการสอนท่ีดี และมีความรู

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสถานศึกษา    

ตองสงเสริม และสนับสนุนใหครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง ดังนี้ 

  2.1 คณะครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถและเทคนิควิธีการ

สอนท่ีดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดวยวิธีการศึกษาดูงาน

โรงเรียนท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนระดับชาติ 
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  2.2 คณะครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถและเทคนิควิธีการ

สอนท่ีดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดวยวิธีการศึกษาและ

เรียนรูดวยตนเองจากส่ือหนังสือ เอกสารตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ส่ือออนไลน YouTube และการ

แลกเปล่ียนเรียนรูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

  2.3 คณะครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความสามารถและเทคนิควิธีการ

สอนท่ีดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดวยวิธีการเขารับการ

ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังท่ี

หนวยงานตนสังกัดจัด หรือหนวยงานอื่นจัดข้ึน 

 ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีดี (Good teaching : 

G3) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเปนทีมของครูและบุคลากรท่ีมีความถนัดและ

ความรูความสามารถท่ีหลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาคุณภาพผูเรียนรวมกัน การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะหและยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและทดสอบตามตัวช้ีวัดท่ีใชในการสอบระดับชาติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกทาขอสอบระดับชาติของปการศึกษาท่ีผานๆ มา โดยผูบริหาร

สถานศึกษาคณะครูและบุคลากรตองรวมกันดาเนินการ ดังนี้ 

  3.1 คณะครูและบุคลากรรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเปนทีมโดยคณะครู

และบุคลากรท่ีมีความถนัดและความรูความสามารถท่ีหลากหลายเพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนรวมกัน 

  3.2 คณะครูและบุคลากรรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิด

วิเคราะหและยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

  3.3 คณะครูและบุคลากรรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและทดสอบกอนเรียน -

หลังเรียนตามตัวช้ีวัดท่ีใชในการสอบระดับชาติ 

  3.4 คณะครูและบุคลากรตองรวมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียน

ไดเรียนรูและฝกทาขอสอบระดับชาติของปการศึกษาท่ีผานๆ มาอยางตอเนื่อง 

 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผูเรียนท่ีดี (Good inspection : G4)

หมายถึง การตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนระยะเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของครูและบุคลากร การประสานความรวมมือกับผูปกครอง

นักเรียนใหชวยกํากับดูแลการอานหนังสือ ทบทวนความรู หรือทากิจกรรมท่ีครูมอบหมายท่ีบานใน 

ชวงเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด การตรวจสอบความพรอมของนักเรียนโดยการจัดใหนักเรียนได 
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มีการทดลองสอบเสมือนจริงเพื่อสรางความคุนเคยเกี่ยวกับกระบวนการสอบระดับชาติใหกับนักเรียน

กอนเขารับการทดสอบระดับชาติจริง โดยผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรตองรวมมือกัน

ดําเนินการ ดังนี้ 

  4.1 ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการติดตามและตรวจสอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของครู

และบุคลากรอยางตอเนื่อง 

  4.2 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรรวมกันประสานความรวมมือกับ

ผูปกครองนักเรียนใหชวยกํากับดูแลการอานหนังสือ ทบทวนความรู หรือทากิจกรรมท่ีครูมอบหมาย 

ท่ีบานในชวงเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันหยุด 

  4.3 คณะครูและบุคลากรทําการทดสอบนักเรียนดวยแนวขอสอบระดับชาติเปนระยะ

เพื่อประเมินความกาวหนาและหาจุดท่ีควรไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมของผูเรียน 

  4.4 ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรรวมกันการตรวจสอบความพรอมของ

นักเรียนโดยการจัดใหนักเรียนไดมีการทดลองสอบเสมือนจริงเพื่อสรางความคุนเคยเกี่ยวกับ

กระบวนการสอบระดับชาติใหกับนักเรียนกอนเขารับการทดสอบระดับชาติจริง 

 กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียน            

บานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห) สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขต 2 ดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบตามกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอน ดังภาพประกอบ 
 

 
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ของโรงเรียนบานตาเรือง (ตํารวจชายแดนสงเคราะห)  

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (4G Model) 
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