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เอกสารเลขที่ 2/2563
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 10

บทสรุปผู้บริหาร
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด ตามโครงการ TFE (Teams For
Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน
ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีผลการคัดเลือก ดังนี้
1. จังหวัดอุดรธานี สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน คือ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
2. จังหวัดหนองบัวลาภู สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน คือ โรงเรียนบ้านหนองด่าน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
3. จังหวัดหนองคาย สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน คือ โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง
สังกัด เทศบาลเมืองหนองคาย
4. จังหวัดเลย สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน คือ โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
5. จังหวัดบึงกาฬ สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน คือ โรงเรียนอนุบาลโอฬาร
สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
1. จังหวัดอุดรธานี ใช้รูปแบบ/แนวทาง UDON PAC2 MODEL
2. จังหวัดหนองบัวลาภู ใช้รูปแบบ/แนวทาง NBP SIMPLY MODEL
3. จังหวัดหนองคาย ใช้รูปแบบ/แนวทาง เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ
4. จังหวัดเลย ใช้รูปแบบ/แนวทาง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated

Management)
5. จังหวัดบึงกาฬ ใช้รูปแบบ/แนวทาง SAMWAN MODEL

รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในระดับภาค
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ P2D2CA
PLAN
= วางแผน กาหนดเปูาหมายและกระบวนการทางาน
DO
= ดาเนินการตามแผน กระบวนการที่กาหนด
DEVELOP = พัฒนาการดาเนินงาน
CHECK = ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
CHARGE = กระตุ้น เพิ่มพลังในการดาเนินงาน
ACTION = ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อยอด

คานา
การวิจัย ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10
ประจาปี2563 ฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อการศึกษา และวิเคราะห์ แนวทาง/รูปแบบ การดาเนินการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการดาเนิน
โครงการฯ ซึ่งในปีแรกเป็นการคัดเลือกสถานศึกษานาร่อง ในปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา
2563 นี้ เป็นการคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่าย ที่จะนาองค์ความรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนมาต่อยอดจากปีที่แล้วมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีหลักในการจัด
การเรียนรู้โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติ โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่เกิด
กับตัวผู้เรียนเพื่อนาไปปรับใช้ในการดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน
ในการนี้ ขอขอบคุณสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการฯ ที่มิได้กล่าวถึง และโดยเฉพาะผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
จากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย เลย และบึงกาฬ ตลอดจน
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ TFE (Teams For Education) ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

กลุม่ พัฒนาการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 10
กันยายน 2563
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บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษามีบทบาทสาคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและ
ช่วยให้เยาวชนมีความสาเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ความเป็นเลิศซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้
ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน
ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค, 2547, หน้า 1)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอานาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่
ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสินได้ - ตก และ
การอนุมัติความสาเร็จการศึกษา เป็นอานาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้น
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ให้ความสาคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาโดยเปูาหมายที่ 2 เน้นในเรื่องของระบบการบริหาร
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งมีตัวชี้วัดที่สาคัญ
เช่น 1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น 2) จานวน
สถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น และ 3) อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อนักเรียน
ลดลงจะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่างๆข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้า
ทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็น
ภาระความรับผิดชอบของหน่วยงานที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จาแนกตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน
กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญาเป็นต้น ข้อมูลจาก
การประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดาเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงทีเป็นโอกาสให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จในการเรียน
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สานักงานศึกษาธิการภาค 10 เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการ
อานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ จึงได้จัดทาโครงการTFE
(Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพื่อ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและที่เกี่ยวข้องของภาคพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นให้สถานศึกษามี รูปแบบ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้มี ร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น และนาเสนอรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาในระดับภาค
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจังหวัด/ภาค ของสถานศึกษานาร่อง/เครือข่าย
ในพื้นที่รับผิดชอบ
2. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนานักเรียนของสถานศึกษาทีม่ ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ของสถานศึกษานาร่อง/เครือข่าย
ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.เพื่อนาเสนอรูปแบบ/แนวทาง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ของสถานศึกษา
ในระดับภาค
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดาเนินงานโครงการTFE (Teams For
Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ขอบเขตของการศึกษา
การดาเนินงานโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา :
3.1.1 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
1) วิเคราะห์ผล O-NET ระดับภาค
2) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์O-NET ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2560 - 2562)
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3) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ O-NET ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ของ
สถานศึกษานาร่องที่นารูปแบบ/แนวทางไปใช้
3.1.2 การติดตามผลโครงการฯ
1) ด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2) ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินโครงการ
3) ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
4) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
5) ด้านความพึงพอใจของโครงการในภาพรวม
3.1.3 วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของ
สถานศึกษา ในระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3.1.4 ความพึงพอใจ
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูล:
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลาภู
และบึงกาฬ
4.นิยามศัพท์เฉพาะ
โครงการ TFE (Teams For Education)หมายถึง แผนงาน/โครงการที่ สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ดาเนินโครงการ TFE : (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจังหวัด/ภาค
2) พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว ทางการพัฒนา
นักเรียนของสถานศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่า
เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50เพิ่มขึ้น และ 3) ให้สถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียน ที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษา หมายถึง
ด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หมายถึง การสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องใน
การประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education)เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการบริหารโครงการให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องโดยตรงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิกมีารความ
สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/ต้นสังกัด/สถานศึกษา ระบุความจาเป็นเร่งด่วน
ความสาคัญ รวมถึงอธิบายผลดีผลเสียไว้ชัดเจนตอบสนอง/แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหน่วยงานระดับ
จังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถระบุความต้องการได้ และ
หน่วยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่รับรู้และเข้าใจเปูาหมายวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินโครงการหมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นโครงการที่กาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายกิจกรรม และห้วงเวลา
ดาเนินการไว้ชัดเจนกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและ
สามารถวัดผลได้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสมมีความพร้อมด้านบุคลากร
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ แรงงานได้รับความร่วมมือ และผลักดันจากหลายฝุาย ได้แก่ ศธภ. ศธจ.
สถานศึกษา ชุมชนในพื้นที่ และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการมีความเหมาะสมทางรูปแบบ
และวิธีการดาเนินการ และเป็นโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ หมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ มีการชี้แจงเผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ แก่
หน่วยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการมีการกาหนดกิจกรรม
ที่สอดคล้องและตอบสนองวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน มีการจัดตั้งคณะทางานติดตาม กากับ ดูแล และ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการทุกระยะ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ
ที่ชัดเจน มีการรับฟังความคิดเห็นและการประสานงานในระดับพื้นที่ มีการกาหนดกลไก และวิธีการ
บริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม และมีระบบติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ หมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับหน่วยงานและสถานศึกษามีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่เป็น
ระบบถูกต้อง และนาไปใช้ได้ หน่วยงานและสถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับพื้นที่ภายใต้บริบทและปัญหาของตนอย่างมีส่วนร่มหน่
ว วยงาน
ในระดับภาค ระดับจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนาสาหรับสถานศึกษาอื่นในพื้นที่สถานศึกษามีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา(PLC)ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
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Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และมีการสร้างเครือข่าย/ทีมงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
ด้านความพึงพอใจของโครงการในภาพรวมหมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
ในการประเมินผลโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโครงการนี้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดความชัดเจนของวัตถุประสงค์/เปูาหมาย
ของโครงการความพร้อมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณการกาหนดแนวทาง กลไก ผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการการสื่อสาร ชี้แจง ทาความเข้าใจแก่หน่วยงานระดับจังหวัดและสถานศึกษาใน
พื้นที่การติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการความคุ้มค่าของการดาเนินโครงการ และการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน
รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหมายถึง การสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการTFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ พิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานมีความเหมาะสม
ระยะเวลามีความเหมาะสม กับรูปแบบการจัดกิจกรรมความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและการ
ให้บริการเป็นไปตามลาดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ หมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการจัด
กิจกรรมตามโครงการTFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความสุภาพ เป็นมิตร เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น
เต็มใจให้บริการเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก หมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ มีที่นั่งสาหรับผู้มาใช้บริการพอเพียงห้องประชุมสะอาด เหมาะสม
กับการจัดงานห้องพักสะอาด สะดวก เหมาะสม และสถานที่จอดรถเพียงพอ
ด้านคุณภาพของการให้บริการ หมายถึงการสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมตามโครงการTFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จัดสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางานกับหน่วยงานอื่น ๆ และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้
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5.ประโยชน์ที่ได้รับ
1.
มีฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและที่เกี่ยวข้องของจังหวัด/ภาค ของสถานศึกษานาร่อง/เครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ
2.
มีการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้
พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น
3.
มีรูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนของสถานศึกษาในระดับภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อขยายผล และเผยแพร่ รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับประเทศ
4.
ผู้รับบริการของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6. กรอบแนวคิดในการรายงาน
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีกรอบการรายงาน ดังนี้
1) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
2) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
3) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
4) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
5) สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

1) สถานศึกษานาร่อง
2) สถานศึกษาเครือข่าย

ติดตาม ศธจ. พัฒนารูปแบบสถานศึกษา
- พัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
1) ด้านบริบทที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2) ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินโครงการ
3) ด้านกระบวนการดาเนินโครงการ
4) ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- วิเคราะห์รูปแบบ

ความพึงพอใจ
1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4) ด้านคุณภาพของการให้บริการ

รูปแบบ/แนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในระดับภาค
สานักงานศึกษาธิการภาค 10
รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการรายงาน

บทที่ 2
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดทา
รายงาน โดยมีแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
4. บริบทพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
5. หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
7. O – NET แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test) และ A – NET แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นสูง (Advanced National
Educational Test)
7.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET
7.2 O-NETและ NT
8. Active Learning
9. แนวคิดรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
10. การบูรณาการ
10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ
10.2 ความหมายของการบูรณาการ
11. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
11.1 งานวิจัยในประเทศ
11.1.1 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
11.1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คืออะไร?
11.1.3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(
PLC)มีความสาคัญ
อย่างไร ?
11.1.4 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้
วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืนเป็นอย่างไร
11.2 งานวิจัยต่างประเทศ
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1. ทิศทางแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ได้จัดทาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย
ในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่จาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์
2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3) ยึด“วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียหรื
ง อเป็นคติพจน์
ประจาชาติ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4) ยึด“เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20
ปีมาเป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่
กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนกา
รเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6) ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู
ผลสัม่ ฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิทีย่ดมี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนาและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการและการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
เป้าหมายรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กาหนดเปูาหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัที่ดีฐาน
ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.
ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3.
ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ
มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
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บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและ
การให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้าโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่1 การเสริมสร้าและพั
ง ฒนาศักยภาพทุนมนุให้
ษย์ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี
มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนา
คนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทาง
สังคมสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ให้ความสาคัญกับ
การดาเนินการยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและ
สาธารณสุข รวมทั้งการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่ม
ทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้
สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ
รายได้ และให้ความช่วยเหลืทอี่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพสาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้
ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุอาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมการพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้าง
อาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม
เป็นต้น และในขณะเดียวกัน
ก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัเน้่งนยืให้
น เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและ
เอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่
ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้
ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและ
ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และ
แข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงิน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้าวหน้าที่เข้มข้นมากขึ้น
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การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของกาลังคน และความคิดสร้างสรรค์
ในการขยายฐานเศรษฐกิจ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
การผสมผสานภาคบริการเข้ากับการค้าและการเตรียมความพร้อมของภาคบริการให้สามารถรองรับ
การแข่งขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัประเด็
่งยืน นท้าทายที่
ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที12่ ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็น
วงกว้างมากขึ้น ต้องเร่งเตรียมความพร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง
และยั่งยืนให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ ของผู้มีความเห็นต่าง
ทางความคิด และอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขและการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ20 ปีข้างหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จ
บรรลุเปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
มุ่งเน้นการขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
หลักและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค
และในอาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อเพิ่มประสิทฺธิภาพการดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนา
ผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตให้กรรม
ความสาคัญกับการใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้ออานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญประกอบกับการขยายตัวของประชากร
ในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญ และยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุนรวม ทั้งลดแรงกดดันจากการ
กระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาคนอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองเกี่ยวกับสังคม
ได้แก่ ครอบครัว ชุมชุน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
(4) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา
(3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
และอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ
(6) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ
กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชุนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่น
อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ให้สถานศึกษา จัดการประเมินผลผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่
ไปในกระบวนการการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์
ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชุนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชุนสังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม แลวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลายทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
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สาระหลักสูตร ทั้งเป็นวิชาการและวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม
สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสอง
แล้วยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และพัฒนาสังคม
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชุนองค์กรชุมชุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชุนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชุน เพื่อให้
ชุมชุนมีการจัดการศึกษา อบรม แสวงหาแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชุนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชุน
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา
3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจ ทางการศึกษาให้ท้องถิ่น และ
สถานศึกษาได้มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ และความ
ต้องการของท้องถิ่น (สานักนายกรัฐมนตรี , 2542)
จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (สานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547; สานักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล ว่องวาณิและ
ช
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบว่า หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่นช่วยส่งเสริมการกระจายอานาจทางการศึกษา
ทาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความ
ไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนาหลักสูตร
สู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติ ในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาหนดสาระและผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังไว้มากทาให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน
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ส่งผลต่อปัญหาการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน
รวมทั้งปัญหาคุณภาพ ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อันยังไม่เป็น ที่น่าพอใจ
นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)
ได้ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้
มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนา
คนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ
ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
(สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียน
มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2551)
จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 เพื่อนาไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปูาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการนา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์
จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นทิศทางในการจัดทาหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้
กาหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการนาไปปฏิบัติ
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 นี้ จัดทาขึ้นสาหรับท้องถิ่น
และสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้
และทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
มั่นใจ ทาให้การจัดทาหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอน
ระหว่างสถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา
จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียน
ทุกกลุ่มเปูาหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได้ทุกฝุาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทางานอย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดาเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมมีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้ เป็นเปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ
การจัดการเรียนรู้
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5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะ
ชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม
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2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง
ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง
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มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายสาคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อ
ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กาหนดเพียงใด
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9. บริบทพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
บริบทพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด คือ
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลาภู

รูปภาพที่ 2 แผนที่เขตตรวจราชการที่ 10
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีอาเภอที่รับผิดชอบ 20 อาเภอ ดังนี้
อาเภอเมืองอุดรธานี อาเภอหนองวัวซอ อาเภอเพ็ญ อาเภอสร้างคอม อาเภอกุมภวาปี
อาเภอโนนสะอาด อาเภอประจักษ์ศิลปาคม อาเภอวังสามหมอ อาเภอศรีธาตุ อาเภอหนองแสง
อาเภอกู่แก้ว อาเภอไชยวาน อาเภอทุ่งฝน อาเภอบ้านดุง อาเภอพิบูลย์รักษ์ อาเภอหนองหาน
อาเภอกุดจับ อาเภอนายูง อาเภอน้าโสม อาเภอบ้านผือ

จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ 11,730.302 ตารางกิโลเมตร

รูปภาพที่ 3 แผนที่จังหวัดอุดรธานี
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มีอาเภอที่รับผิดชอบ 9 อาเภอ ดังนี้
อาเภอท่าบ่อ อาเภอโพธิ์ตาก อาเภอเมืองหนองคาย อาเภอศรีเชียงใหม่ อาเภอสระใคร
อาเภอสังคม อาเภอเฝูาไร่ อาเภอโพนพิสัย อาเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย
มีพื้นที่ 3,027.280 ตารางกิโลเมตร

รูปภาพที่ 4 แผนที่จังหวัดหนองคาย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ มีอาเภอที่รับผิดชอบ 8 อาเภอ ดังนี้
อาเภอเซกา อาเภอโซ่พิสัย อาเภอบึงโขงหลง อาเภอบุ่งคล้า อาเภอปากคาด
อาเภอพรเจริญ อาเภอเมืองบึงกาฬ อาเภอศรีวิไล
จังหวัดบึงกาฬ
มีพื้นที่ 3,859.086 ตารางกิโลเมตร

รูปภาพที่ 5 แผนที่จังหวัดบึงกาฬ
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู มีอาเภอที่รับผิดชอบ ๖ อาเภอ ดังนี้
อาเภอโนนสัง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู อาเภอศรีบุญเรือง อาเภอนากลาง อาเภอนาวัง
อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
มีพื้นที่ 3,859.086 ตารางกิโลเมตร

รูปภาพที่ 6 แผนที่จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มีอาเภอที่รับผิดชอบ ๑๔ อาเภอ ดังนี้
อาเภอเชียงคาน อาเภอท่าลี่ อาเภอนาด้วง อาเภอปากชม อาเภอเมืองเลย
อาเภอผาขาว อาเภอภูกระดึง อาเภอภูหลวง อาเภอวังสะพุง อาเภอหนองหิน
อาเภอเอราวัณ อาเภอด่านซ้าย อาเภอนาแห้ว อาเภอภูเรือ

จังหวัดเลย
มีพื้นที่ 11,424.612 ตารางกิโลเมตร
รูปภาพที่ 7 แผนที่จังหวัดเลย
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10.

หลักการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ ปวงชน โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานสาหรับการใฝุรู้ใฝุเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่
การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสาหรับ
การสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต
หลักการสาคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
1. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และ
คุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝุรู้ มีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์
อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย
และสังคมโลก
3. หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม
4. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอานาจ
5. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช
2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐบาล สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการอุดมศึกษา
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6. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรของรัฐทาหน้าที่จัดระบบ
การทดสอบ พัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัด และประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน บริการสอบ
วัดความรู้ความสามารถ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผล และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันฯมีภารกิจหลักในการทดสอบ
มาตรฐานการจัดการศึกษาด้านผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการทดสอบผลการเรียนรู้
รวบยอดระดับชาติ ซึ่งเป็นการวัดผลของกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันก่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่สะสมระยะยาว ในตัวผู้เรียน เพื่อนาผลการวัดไปใช้ในการเปรียบเทียบ บ่งชี้ ประเมินและกาหนด
นโยบายการศึกษาโดยทดสอบนักเรียน 4 ช่วงชั้นดังนี้ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 - ป.3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)
7. O – NET แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test)
O – NET ย่อมาจากคาว่า “Ordinary National Educational Test” หรือที่ภาษาไทย
เรียกว่า แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ข้อสอบชุดนี้จะออกครอบคลุมเนื้อหา ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระจาก 8 กลุ่มสาระดังนี้ คือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ O – NET นี้ จะสอบได้เพียงคนละครั้งเดียวและจะทาการสอบได้เมื่อเรียนครบตาม
หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพราะว่าเป็นการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ทั่วประเทศด้วยข้อสอบเดียวกันและสอบในวันเดียวกัน ข้อสอบจะมีทั้งปรนัยและอัตนัย
(http://ccu.acn.ac.th/bot/index.php?mod=edu_news&id=96)
7.1 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ O-NET
เนือ้ หาการสอบ O-NET ม.6 สอบทั้งหมด 5 กลุ่มสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 ดังนี้
1. ภาษาไทย ประกอบด้วย การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้
ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม
2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
3. ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและวัฒนธรรม
ภาษาความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ภาษากับความสัมพันธ์และชุมชนโลก

26
4. คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดารงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
สารและ สมบัติของสาร แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดารา
ศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2 O-NET และ NT
O-NET และ NT เป็นการทดสอบที่มีจุดหมายเดียวกัน คือประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อนาข้อมูลมาทาแผนพัฒนานักเรียนให้สามารถอ่านออก
เขียนได้ รู้จักคิดวิเคราะห์ เป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น เมื่อเรียนครบ
3 ปี โดยจะทดสอบที่ชั้นสูงสุดของช่วงชั้นนั้นๆ ลักษณะข้อสอบและการประเมินผล O – NET
ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบจะมีทั้งปรนัย และอัตนัย ในอัตราส่วนระหว่าง 80% - 90% : 10% - 20%
ข้อสอบแบบ ปรนัยจะเป็นข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก สาหรับข้อสอบอัตนัยจะเป็นข้อสอบแบบเขียน
คาตอบสั้นๆ (Short Answer)
2. เวลาในการทาข้อสอบวิชาละ 2 ชั่วโมง
3. ข้อสอบแต่ละข้อ คะแนนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ
4. ข้อสอบครอบคลุมสาระและทักษะสาคัญของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การสอบ O-NET และ NT ใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดสอบ O-NET และ NT เป็นคนละหน่วยงานกัน และ การสอบทั้งสองแบบ นักเรียนไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น (12 ปี) คือ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) ในปีการศึกษา 2551 สพฐ.
จัดสอบให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1 หรือ ป.3 ส่วน สทศ. จะจัดสอบให้กับนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ
ม.6
ม.6 ใช้ศูนย์สอบมหาวิทยาลัย 20 แห่ง สอบวิชา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ และการเงินอาชีพฯ รวม 8 กลุ่มสาระฯ
ม.3 ใช้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นสนามสอบ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
ป.6 สอบในโรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่ สอบวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกแห่ง จัดสอบประเมินนักเรียนทุกคนในชั้น ป.2
ป.5 และม.2 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนที่จะจบช่วงชั้น
ในปีต่อไป
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นักเรียนจะจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นได้ ต้องสอบ O-NET เป็นหน้าที่ โดยเฉพาะ ม.6
จะต้องสอบ O-NET ทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นการประเมินคุณภาพระดับชาติตามหลักสูตร
การศึกษา ขั้นพื้นฐานแล้ว โรงเรียนจะนาผลคะแนนไปกรอกในแบบ ปพ.1 ในช่องผลการประเมิน
ระดับชาตินักเรียน สามารถนาคะแนนที่ได้ไปยื่นเลือกคณะ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือ
แอดมิชชั่นกลาง
(http://www.bkk2.obec.go.th/book/doc_to_school.php?num1=1196&pg=1)
8. Active Learning
คาจากัดความ การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอน
ที่เน้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทากรณีศึกษา
เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการ คิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การสื่อสาร/นาเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน
ด้วย ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาท
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมในการเรียนรู้
ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันใน
รูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และประเมินค่า
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทางานร่วมกับผู้อื่น
6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน
7. ผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning
1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)
2. แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case
Study)
3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share)
5. แบบสะท้อนความคิด (Student’s Reflection)
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6. แบบตั้งคาถาม (Questioning-based Learning)
7. แบบใช้เกม (Games-based Learning)
9. แนวคิดรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ของตนเองเพือยกระดั
่
บคุณภาพนักเรียนการพัฒนาการเรียนรูและการพั
้
ฒนา
นักเรียนเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญในการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานและได้รับการพัฒนา
ตนเอง กระบวนการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
10. การบูรณาการ
10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กาเนิดขึ้นในสมัยของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey, 1933)
การศึกษาดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากนักปราชญ์ชาวเยอรมันชื่อแฮบาร์ท (Herbart, 1890) ซึ่งมีความ
เชื่อในการศึกษาว่าสามารถเชื่อมโยงความคิดรวบยอดวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรการเรียนได้อย่างน้อย
2 วิชาขึ้นไป และด้วยวิธีการเชื่อมโยงดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนนาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตประจาวันหรือเรื่องที่จะเรียนใหม่ต่อไปได้
การจัดกาเรียนรู้ในห้องเรียนไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ในชีวิตประจาวันหรือเรื่องที่จะเรียนใหม่ต่อไป
ได้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความสาคัญและจาเป็นต่อการเรียนรู้ในสมัยปัจจุบันผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาจึงบรรจุการเรียนรู้แบบบูรณาการไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง ๆ (สาลี รักสุทธิ
และคณะ, 2548)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 23 ได้กาหนดไว้ว่า
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสาคัญทั้งความรู้ คุณภาพ และการบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา ดังนั้น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาควรเห็นความสาคัญ บุคลากรของสถานศึกษานั้น ๆ ควรมี
ความรู้ และสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างเหมาะสม (อรัญยา สุทธิโนบล, 2545)
10.2 ความหมายของการบูรณาการ
การบูรณาการ (
Integration) หมายถึง การผสมผสานองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้นไป
เข้าด้วยกันอย่างลงตัวและเป็นระบบ ช่วยทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูConcept
้
ในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน
อย่างบูรณาการ ตอบสนองธรรมชาติ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนจากการศึกษาถึงความหมาย
ของการบูรณาการ มีนักวิชาการศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมายที่น่าสนใจและชัดแจ้งไว้ ดังนี้
เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว (2548: 6) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์ทุกอย่างในสาระวิชาการเรียนรู้ต่างๆซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ
ความรู้ทางด้านพุทธิพิสัย ความรู้ทางด้านทักษะพิสัย และความรู้ทางด้านจิตพิสัย มารวมเข้ากับกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆได้อย่างสมดุลและยืดหยุ่น จนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
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พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข (2549: 1) ได้ให้ ความหมายของการบูรณาการ
หมายถึงการทาให้สมบูรณ์ คือการทาให้หน่วยย่อยๆที่มีความสัมพันธ์กันมาผสมผสานเป็นหนึ่งเดียว
กันได้อย่างกลมกลืนและสมบูรณ์ที่สุดในตัวของมันเอง
อรัญญา สุธาสิโนบล (2545: 22) ให้ความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริง หลักการ และพฤติกรรมชีวิตของคนได้ อย่างสมบูรณ์ในทุกด้านทาให้
ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ที่ตรงกับชีวิตจริงและสามารถนาการเรียนรู้นั้น ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้
สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2549: 64) ได้
ให้้ความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการ
จัดการเรียนรู้ที่หลอมรวมทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตประจาวันของผู้เรียน
วิเศษ ชิณวงศ์ (2544: 28) ได้ให้ความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการจัดการ
เรียนรู้โดยการเชื่อมโยงและผสมผสานกระบวนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของ
ผู้เรียนที่สามารถนาความรู้และประสบการณ์ ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้พร้อมกับการสร้างคุณธรรม
ให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ชวนีย์ พงศาพิชณ์ และคณะ (2551: 65)ได้ให้ความหมายของการบูรณาการ หมายถึง
การจัดการเรียนรู้ทนี่ าเนื้อหาสาระที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันมารวมเป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจทีเ่ ป็นความรู้องค์รวมได้และสามารถนาความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
พาณี เรืองวิลัย (2549: 24) ได้
ให้้ความหมายของการบูรณาการ หมายถึง การนาความรู้
ทางด้านศาสตร์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงผสมผสานความรู้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน โดย
เน้นเนื้อหาทีเ่ ป็นองค์รวมมากกว่าองค์ความรู้ขอแต่ละรายวิชา เอกราช ดีเลิศ(2552: 9) ได้ให้
ความหมายของการบูรณาการ หมายถึงการนาความรู้ทางด้านศาสตร์ต่างๆตัง้ แต่ 2 ศาสตร์ ขึ้นไป
มาเชื่อมโยงให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันซึ่งอาจเป็นเนื้อหาหรือกระบวนการก็ได้
สรุปความหมายของการบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในศาสตร์สาขา
วิชาต่างๆตัง้ แต่ 2 ศาสตร์ขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันมาจัดกระทาให้เป็นเนื้อเรื่อง
เดียวกันจนเกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางและครอบคลุมความรู้ทั้งสามด้าน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย และสามารถนาความรู้นั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
7.1 งานวิจัยในประเทศ
PLC คืออะไร? สาคัญอย่างไร?
7.1.1 การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)
ในยุคปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในแต่ละชั้นเรียน จะมีนักเรียนที่มีความสามารถ
ที่หลากหลายและแตกต่างกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10 ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสาหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
นอกจากนี้แล้วในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกคนมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูจะต้องทราบคือ Professional Learning Community
(PLC) โดยที่ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of
Practice (COP) ในการทาหน้าที่ครูนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการรวมตัวกันทางานไปพัฒนา
ทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ไป โดยรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) จาก
ประสบการณ์ตรง ทาให้การทาหน้าที่ครูเพื่อศิษย์เป็นการทางานเป็นกลุ่มหรือ เป็นทีม ซึ่งอาจเป็นทีมใน
โรงเรียนเดียวกันก็ได้ ต่างโรงเรียนกันก็ได้ หรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ โดย ลปรร. ผ่าน ICT
7.1.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) คืออะไร ?
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู
ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังที่ Sergiovanni
(1994) ได้กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิก
วิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทางานเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการโรงเรียน
ซึง่ Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้ นา
ร่วมกันของ ครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555)
การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและ
ความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน
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เป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า
เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้นเรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียน เป็น สาคัญ
อย่างไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้ยากที่จะทาเพียงลาพังหรือ
เพียงนโยบายเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียนจึงจาเป็นต้องสร้างความเป็น PLCที่สอดคล้อง
กับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความ เป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟูน (Senge,
1990) ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจาเป็นต้องมีอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการทางาน “ครูเพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศ
การอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ”(สุรพล ธรรมร่มดี,ทัศนีย์ จันอินทร์
, และ คงกฤช ไตรยวงศ์, 2553) ที่มีลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐาน
“อานาจเชิงวิชาชีพ” และ“อานาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอานาจที่สร้างพลังมวลชน
เริ่มจากภาวะผู้นาร่วมของครูเพื่อขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005)
กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจร่วมพลัง ร่วมทา และร่วมเรียนรู้ร่วมกัน
ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์
คุณค่า เปูาหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นาร่วมกัน และ
ผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสาเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสาคัญและความสุขของการทางาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
7.1.3 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) มีความสาคัญอย่างไร ?
ความสาคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันว่าการดาเนินการในรูปแบบ PLC
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์
รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้คาถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์
อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อ
ครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยว
งานสอนของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเปูาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้น ที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมีการค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและ
ตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้
ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จาเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว
ขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนา
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และอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญกาลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่สาคัญ
คือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามี
ความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด
และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ
อย่างเด่นชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตก
ซ้าชั้น และจานวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด
เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่าสุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่ม
นักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน
กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กร ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการ
ปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กร
แห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกัน
ในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างานสาคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสาคัญจาก
การศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดาเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทาง
วิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
7.1.4 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ(
PLC)
อย่างยั่งยืน เป็นอย่างไร ?
1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการกาหนดเปูาหมาย
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกาหนดว่า จะดาเนินการอย่างไร โดยพิจารณาและ
สะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้
1. หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ
2. เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร
3. การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่สาคัญ
2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มกาหนด
สารสนเทศที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
3. การกาหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การ
สอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะทาให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด
1. ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็น
การวางแผนระยะยาว (Long-term)
2. จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนาไปใช้ในชั้นเรียน
3. ให้เวลาสาหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลสาเร็จ
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4. เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆ ก่อน แล้วค่อยปรับขยาย
5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนาไปใช้และ
การสะท้อนผลเพื่อนามากาหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก
6. วางแผนเพื่อความสาเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธใน
สิ่งที่ไม่สาเร็จ และทาต่อไป ความสาเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรม
ของครู
7. นาสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สาเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วน
ร่วม ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสาเร็จ
8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain)
จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทางานสาเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร
เครื่องดื่มที่มีประโยชน์
ลาดับต่อไปจะได้กล่าวถึงเทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC)
ที่สามารถนามาใช้เป็นแนวทางสาหรับการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ได้…
7.2 งานวิจัยต่างประเทศ
เอลเลียท (Elliont, 1994) ศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับการกระจายอานาจในโรงเรียน
เพื่อกาหนดคุณภาพของโรงเรียน จุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
ครู อาจารย์กับการรับรู้ของครูใหญ่เกี่ยวกับความร่วมมือกัน และการตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อคุณภาพของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การเพิ่มความร่วมมือและการตัดสินใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน
เพื่อคุณภาพของโรงเรียนและได้เสนอแนะองค์ประกอบในการจัดโครงสร้างและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จะประกอบด้วย การวางแผนล่วงหน้า การวัดผลการได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือ การนาความร่วมมือ
และการกระจายอานาจในโรงเรียนไปใช้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการ
ภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. เปูาหมายของโครงการ
2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
3. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
5. งบประมาณ
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7. ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของโครงการ
8. เครื่องมือที่ใช้
9. การรวบรวมข้อมูล
10. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. เป้าหมายของโครงการ
เชิงปริมาณ
1)
มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในระดับภาค
2)
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่า
กว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง ต่อ 1 จังหวัด
3) สถานศึกษามีรูปแบบของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1) มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค ระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ในระดับภาคและ
ระดับจังหวัดร่วมกัน
3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
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2. ประชากรและผู้ให้ข้อมูล
ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่
รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย
หนองบัวลาภู และบึงกาฬ
3. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.เข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการ TFE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในระดับจังหวัด/ภาค จากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประชุมทบทวนการดาเนินงานโครงการ
TFE : (Teams For Education)ใน
ปีงบประมาณ 2562และชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการ TFE : (Teams For Education) ใน
ปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งพิจารณากรอบการดาเนินงาน TFE : (Teams For Education) ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
3.วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับภาค 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562) และเปรียบเทียบผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา
นาร่องที่นารูปแบบ/แนวทางไปใช้
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวั
ในปี
ด งบประมาณ 2563
5. จัดงานแ
ลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
6. สรุป จัดทาเอกสารและรายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงานโครงการ TFE : (Teams For
Education)ในปีงบประมาณ 2563
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1. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง การดาเนิน
โครงการ TFE : (Teams For Education) เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา จาก สป.
2. จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติฯ และจัดทา
(ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมทบทวนการดาเนินงาน ในปี 2562 พิจารณา
กรอบการดาเนินงานในปี 2563 ของ ศธจ.ทั้ง 5 จังหวัด
และพิจารณาแบบเก็บข้อมูลผลการทดสอบO-NET)
(
ระดับภาค 3 ปี ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560-2562)
พร้อมทั้งแบบเก็บข้อมูลเปรียบเทียบผล O-NET
(
ปี
การศึกษา 2561-2562) ของสถานศึกษานาร่อง
4. ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ TFE
ในปีงบประมาณ 2563 ของ ศธจ.ทั้ง 5 จังหวัดและ
สถานศึกษาเครือข่าย
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ ของ
สถานศึกษาเครือข่ายในระดับจังหวัดและมอบเกียรติ
บัตร
6. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ TFE : (Teams
For Education)และจัดทาเอกสารรายงาน เสนอ
ผู้บังคับบัญชาทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
แก่หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตารางที่ 1 กาหนดการจัดกิจกรรมการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ 2563

ก.ย.63

ส.ค.63

ก.ค.63

มิ.ย.63

พ.ค.63

เม.ย.63

มี.ค.63

ก.พ.63

ม.ค.63

ธ.ค.62

พ.ย.62

กิจกรรม

ต.ค.62

4. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2562 – กันยายน2563 ในพื้นที่รับผิดชอบสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 10 รายละเอียดดังนี้
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5. งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจานวน 200,000 บาท
(-สองแสนบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงแนวทาง การดาเนินโครงการ TFE : (Teams For Education)
ปีงบประมาณ 2563 จัดโดยสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจานวนเงิน 3,104.-บาท
กิจกรรมที่ 2
ประชุมทบทวนการดาเนินงานโครงการ TFE : (Teams For Education)
ในปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการ TFE : (Teams For Education)
ในปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งพิจารณากรอบการดาเนินงาน TFE : (Teams For Education) ของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ โดยจัดประชุมปฏิบัติการ จานวน 1 วันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 13คน จานวนเงิน 20,800.- บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (6 คน
x 240 บาท x 1วัน)
= 1,440.- บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน
x 270 บาท x 1วัน)
= 540.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) = 1,300.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน(13 คน x 300 บาทx 1 มื้อ)
= 3,900.-บาท
- ค่าที่พัก (
5 ห้อง x 1,200 บาท x 1คืน)
= 6,000.- บาท
- ค่าวัสดุ
= 3,000 .-บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 1,420.- บาท
- ค่าพาหนะคณะทางาน (8 คน x 400 บาท)
= 3,200.-บาท
กิจกรรมที่ 3
1) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ สถานศึกษา ในแต่ละ
จังหวัดปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่ 1) จานวนเงิน 32,680.- บาทรายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(8 คน x 240 บาท x4วัน)
= 7,680.-บาท
- ค่าที่พัก (
8 คน x 800 บาท x 2คืน)
= 12,800.- บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 6,000.- บาท
- ค่าพาหนะคณะทางาน (8 คน x 400 บาท)
= 3,200.- บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 3 วัน)=3,000.- บาท
2) ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ สถานศึกษา ในแต่ละ
จังหวัดปีงบประมาณ 2563(ครั้งที่ 2) จานวนเงิน32,680.- บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง(8 คน x 240 บาท x4วัน)
= 7,680.-บาท
- ค่าที่พัก (
8 คน x 800 บาท x 2คืน)
= 12,800.- บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 6,000.- บาท
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- ค่าพาหนะคณะทางาน (8 คน x 400 บาท)
= 3,200.- บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 3 วัน)=3,000.- บาท
กิจกรรมที่ 4
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบจานวน 1 วันซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 50คน จานวนเงิน
64,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (50 คน x 80 บาท)
= 4,000.-บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ) = 5,000.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน(50 คน x 300 บาทx 1 มื้อ) = 15,000.-บาท
- ค่าที่พัก (30 คน x 500 บาท x 1 คืน)
= 15,000 .-บาท
- ค่าวัสดุ
= 3,000 .-บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 2,000.- บาท
- ค่าพาหนะ (50 คน x 400 บาท)
= 20,000.- บาท
กิจกรรมที่ 5
1) ประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ TFE : (Teams For Education)
ในปีงบประมาณ 2563 โดยจัดประชุมปฏิบัติการ จานวน2 วันโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 13คน
จานวนเงิน 46,736.- บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (
11 คน x 240 บาท x 1วัน)
= 2,640.- บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (2 คน
x 270 บาท x 1วัน)
= 540.- บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (13 คน x 50 บาท x4 มื้อ) = 2,600.-บาท
- ค่าอาหารกลางวัน(13 คน x 300 บาทx2มื้อ) = 7,800.-บาท
- ค่าที่พัก (
3 ห้อง x 1,200 บาท x 2คืน)
= 7,200.- บาท
- ค่าวัสดุ
= 2,000 .-บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
= 2,000.- บาท
- ค่าพาหนะ (13 คน x 700 บาท)
= 9,100.-บาท
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (5 คน x 200 บาท x 3 วัน)=3,000.- บาท
2) จัดทาเอกสารรายงานสรุปผล =9,856.- บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง :ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานเนื่องจากในแต่ละจังหวัดในพื้นที่มีรูปแบบ
วิธีการแตกต่างกัน อาจส่งผลให้การยกระดับคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปตามที่ต้องการ
การบริหารความเสี่ยง : ประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
โครงการฯ ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
11.1มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาฯ จานวน 1 ชุด
11.2มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ฯ อย่างน้อย 1 แนวทาง ต่อ 1 จังหวัด
(5 จังหวัด 5 แนวทาง)
8. เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการ
รายงานครั้งนี้ มีจานวน 3 ฉบับ โดย
ฉบับที่ 1 ใช้เครื่องมือจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเครื่องมือการกากับ
ติดตามการดาเนินโครงการ TFE (Teams For Education)
เป็นแบบบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ สอบถาม ดูร่องรอย/หลักฐาน
สังเกตการณ์สอน สะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ฉบับที่ 2 ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมีจานวน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นต่อโครงการ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 19 ข้อ ซึ่งกาหนดเกณฑ์ดังนี้
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
หมายถึง
5
มีระดับความพึงพอใจมาก หมายถึง
4
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
หมายถึง
3
มีระดับความพึงพอใจน้อย
หมายถึง
2
มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
หมายถึง
1
ตอนที่ 3 สอบถามความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จานวน 18 ข้อ
9. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
1. ฉบับที่ 1 เก็บแบบสอบถามในระหว่างการดาเนินงานโครงการ และการลงพื้นที่ติดตาม
ผลการดาเนินโครงการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 5 จังหวัด มีผู้ให้
ข้อมูลจานวน ....5.....คน เก็บได้ จานวน ..5... ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความสมบูรณ์
และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืน และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาค่าทางสถิติต่อไป
2. ฉบับที่ 2 เก็บแบบสอบถามในระหว่างการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TFE
(Teams For Education)ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 300 คน เก็บได้ จานวน …160…ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ …53.33..…ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืน
และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาค่าทางสถิติต่อไป
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10. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมู
ล ได้ทาการวิเคราะห์ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ฉบับที่ 2 นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
2. ข้อมูลระดับความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามเกณฑ์แล้ว หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (นิภา เมธธาวีชัย,
2543, หน้า 125)
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
เกณฑ์การให้คะแนน ของ ก.พ.ร. ใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย
5 ร้อยละ 85 4.50 - 5.00
4 ร้อยละ 80 3.50 - 4.49
3 ร้อยละ 75 2.50 - 3.49
2 ร้อยละ 70 1.50 - 2.49
1 ร้อยละ 65 1.00 - 1.49
3. ข้อมูลความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ แบบปลายเปิด วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
4. ข้อมูลความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามเกณฑ์แล้ว หาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ (นิภา เมธธาวีชัย, 2543, หน้า 125)
คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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เกณฑ์การให้คะแนน ของ ก.พ.ร. ใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ค่าเฉลี่ย
5 ร้อยละ 85 4.50 - 5.00
4 ร้อยละ 80 3.50 - 4.49
3 ร้อยละ 75 2.50 - 3.49
2 ร้อยละ 70 1.50 - 2.49
1 ร้อยละ 65 1.00 - 1.49

บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
TFE (Teams For Education) สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ข้อมูลสารสนเทศ O-NET ระดับภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 10
1.1 O-NET สถานศึกษานาร่อง ปีการศึกษา 2561-2562
1.2 O-NET ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2560-2562
1.3 O-NET ระดับภาคปีการศึกษา 2560-2562
1.4 O-NET สถานศึกษาเครือข่าย ปีการศึกษา 2562
2. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
3.
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับภาค
4. ความหมายของ P2D2CA
5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6. การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ TFE (Teams For Education)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภาค
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการ
โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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1. ข้อมูลสารสนเทศ O-NET ระดับภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 10
ตารางที่ 2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษานาร่อง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561-2562
ภาษาไทย
2561 2562
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓(ชุมชนนาข่า) 55.00 58.73
57.44 51.27
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 58.56 46.13
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 52.01 49.03
อุดรธานี
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
41.25 42.33
โรงเรียนบ้านนาชมภู
โรงเรียนชัยนาคาวิทยา
54.50 49.03
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองด่าน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
หนองบัวลาภู โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านนาด่าน
ศธจ.

สถานศึกษา

กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
2561 2562 2561 2562
30.10 32.32 42.50 36.79
29.22 22.08 28.13 27.08
42.22 22.50 46.64 37.50
32.43 28.72 30.37 27.99
30.71 20.83 32.86 26.67
47.30 40.65 28.80 28.70
-

วิทยาศาสตร์
2561 2562
39.69 30.70
33.94 29.04
45.33 43.00
34.16 32.93
37.79 38.71
37.68 36.54
-

จากตารางที่ 2. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (
O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 เปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า สถานศึกษา
ที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓ (ชุมชนนาข่า) มีค่าเฉลี่ย
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ที่เพิ่มขึ้น (  = 58.73) และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ (  = 32.32)
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ตารางที่ 3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษานาร่อง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562
ศธจ.

หนองคาย

เลย

บึงกาฬ

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
โรงเรียนหาดคาบอนวัฒนา
โรงเรียนบ้านนายาง
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
โรงเรียนฝางพิทยาคม
โรงเรียนเวียงคาวิทยาคาร
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
โรงเรียนเทศบาล 1 (สว่างวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลภัทรมน
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
โรงเรียนวรราชวิทยา
โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑)
โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

ภาษาไทย
2561 2562
56.36 51.57
38.17 39.33
41.79 36.25
38.54 32.24
43.89 36.25
49.51 40.85
40.61 31.09
48.55 39.47
45.76 41.41
64.09 40.75
55.58 47.07
53.60 41.91
63.30 57.58
-

กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
2561 2562 2561 2562
36.05 30.65 39.74 36.75
30.00 28.17 28.67 26.00
33.93 27.29 30.71 25.83
29.58 27.11 25.21 23.42
31.11 33.89 34.44 31.11
31.95 27.54 27.93 26.91
33.41 25.26 30.49 27.18
36.32 28.03 30.88 23.16
28.63 25.66 24.00 30.26
38.75 25.00 50.00 28.33
36.42 32.24 32.67 27.62
37.98 29.52 29.76 30.32
36.75 29.53 37.00 32.50
-

วิทยาศาสตร์
2561 2562
42.54 40.98
36.10 32.87
35.29 28.19
34.52 27.78
37.53 33.83
35.01 34.34
38.68 30.24
35.56 27.51
32.90 30.39
39.36 33.67
38.27 34.32
42.67 32.26
41.40 38.08
-

จากตารางที่ 3. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า สถานศึกษาที่มี
ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย ที่เพิ่มขึ้น (  =39.33) โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ที่เพิ่มขึ้น (  =33.89) โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น
(  =30.26) และโรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ที่เพิ่มขึ้น (  =30.32)
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ตารางที่ 4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษานาร่อง ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561-2562
ศธจ.

สถานศึกษา

บึงกาฬ

โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

ภาษาไทย
2561 2562
38.94 36.74
44.59 39.27
44.91 39.67
33.24 32.83

กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
2561 2562 2561 2562
20.79 21.89 32.42 31.37
21.93 23.15 31.28 33.8
24.90 23.83 33.56 32.17
20.82 21.70 31.28 29.94

วิทยาศาสตร์
2561 2562
22.50 19.08
25.09 18.17
27.03 21.2
16.50 17.81

จากตารางที่ 4. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เปรียบเทียบรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า สถานศึกษา
ที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ที่เพิ่มขึ้น (  =21.89) โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ มีค่าเฉลี่ย
กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ที่เพิ่มขึ้น (  =23.15) และมีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น
(  =33.8) โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น (  =30.26)
และโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ที่เพิ่มขึ้น (  =21.70) และ
มีค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่มขึ้น (  =17.81)
ตารางที่ 5. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษานาร่อง ระดับ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2560-2562 จาแนกตามจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ปีการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศธจ.
อุดรธานี
หนองคาย
หนองบัวลาภู
เลย
บึงกาฬ

สาระภาษาไทย
2560
45.30
44.58
34.93
42.28
41.89

2561
55.05
32.93
52.58
51.73
52.69

2562
47.10
47.45
46.18
45.42
46.5

ค่าเฉลี่ย O-NET
สาระภาษาอังกฤษ
สาระคณิตศาสตร์
2560
34.88
32.93
30.74
31.06
29.47

2561
38.54
35.95
33.29
33.26
33.17

2562
33.09
31.40
28.68
29.17
29.02

2560
36.83
34.77
33.85
32.79
32.79

2561
37.44
32.93
33.37
32.35
32.72

2562
31.35
31.34
29.42
28.43
29.88

สาระวิทยาศาสตร์
2560
39.08
38.18
37
36.37
36.09

2561
39.82
32.93
37.37
37.24
37.61

2562
34.38
34.35
32.64
32.15
33.15
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จากตารางที่ 5. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ในกลุ่มสาระ
วิชาภาษาไทย จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
(  =55.05) จังหวัดบึงกาฬ(  =52.69) จังหวัดหนองบัวลาภู(  =52.58)และจังหวัดเลย(  =51.73)
ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =38.54) จังหวัดหนองคาย (  =35.95) จังหวัดหนองบัวลาภู
(  =33.29) จังหวัดเลย (  =33.26) และจังหวัดบึงกาฬ (  =33.17) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
(  =37.44) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =39.82) จังหวัดบึงกาฬ (  =37.61) จังหวัดหนองบัวลาภู
(  =37.37) และจังหวัดเลย (  =37.24) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา
2561-2562 พบว่า จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย ใน 2 กลุ่มสาระได้แก่ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย (  =47.45) และกลุ่มสาระวิชา
วิทยาศาสตร์ (  =34.35)
ตารางที่ 6. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษานาร่อง ระดับ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2560-2562 จาแนกตามจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
และปีการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศธจ.

สาระภาษาไทย

อุดรธานี
หนองคาย
หนองบัวลาภู
เลย
บึงกาฬ

2560
46.44
45.74
45.59
45.70
46.12

2561
52.09
51.67
50.69
50.78
51.62

2562
53.16
53.20
52.63
53.60
52.55

ค่าเฉลี่ย O-NET
สาระภาษาอังกฤษ
สาระคณิตศาสตร์
2560
29.58
28.69
27.6
28.52
27.81

2561
28.76
27.69
26.44
27.55
26.59

2562
31.64
30.99
29.13
30.81
29.29

2560
25.19
23.17
22.52
24.01
23.01

2561
28.78
27.46
26
27.50
26.24

2562
25.10
24.42
22.88
24.73
23.17

สาระวิทยาศาสตร์
2560
31.58
30.78
30.12
31.05
30.7

2561
35.39
34.56
34.37
34.84
34.83

จากตารางที่ 6. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี (  =52.09) จังหวัดหนองคาย (  =51.67) จังหวัดบึงกาฬ (  =51.62) จังหวัดเลย
(  =50.78) และจังหวัดหนองบัวลาภู (  =50.69) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่มีจังหวัดใดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
จังหวัดที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =28.78) จังหวัดเลย

2562
29.83
29.47
28.88
29.51
29.07
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(  =27.50) จังหวัดหนองคาย (  =27.46) จังหวัดบึงกาฬ (  =26.24) และจังหวัดหนองบัวลาภู
(  =26) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปี
การศึกษา 2561ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =39.82) จังหวัดบึงกาฬ (  =37.61) จังหวัดหนองบัวลาภู
(  =37.37) และจังหวัดเลย (  =37.24) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา
2561-2562 พบว่าในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2562 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดเลย (  =53.60) จังหวัดหนองคาย (  =53.20) จังหวัดอุดรธานี
(  =53.16) จังหวัดหนองบัวลาภู (  =52.63) และจังหวัดบึงกาฬ (  =52.55) ตามลาดับ ในกลุ่ม
สาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 มากที่สุด ได้แก่
จังหวัดอุดรธานี (  =31.64) จังหวัดหนองคาย (  =30.99) จังหวัดเลย (  =30.81) จังหวัดบึงกาฬ
(  =29.29) และจังหวัดหนองบัวลาภู (  =29.13) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์
ไม่มีจังหวัดใดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่มีจังหวัดใดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 7. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษานาร่อง
ระดับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบปีการศึกษา 2560-2562 จาแนกตามจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
และปีการศึกษา ระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ศธจ.
อุดรธานี
หนองคาย
หนองบัวลาภู
เลย
บึงกาฬ

สาระภาษาไทย
2560
47.4
45.78
44.98
47.03
45.33

2561
45.19
43.11
42.35
44.07
43.64

2562
40.4
39.91
38.38
40.13
38.89

ค่าเฉลี่ย O-NET
สาระภาษาอังกฤษ
สาระคณิตศาสตร์
2560
26.27
24.89
22.14
24.58
22.34

2561
29.47
26.81
24.62
26.92
24.7

2562
27.23
25.58
23.7
25.33
23.92

2560
22.69
20.85
18.75
21.8
19.13

2561
28.21
24.83
23.31
26.95
23.18

2562
23.29
21.41
19.24
22.16
19.61

สาระวิทยาศาสตร์
2560
27.98
27.11
26.14
27.87
26.73

2561 2562
29.56 28
28.27 27.26
27.26 26.31
29.06 27.8
28.36 27

จากตารางที่ 7. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ในกลุ่มสาระ
วิชาภาษาไทย ไม่มีจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา2561ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =29.47)
จังหวัดเลย (  =26.92) จังหวัดหนองคาย (  =26.81) จังหวัดบึงกาฬ (  =24.7) และจังหวัด
หนองบัวลาภู (  =24.62) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =28.21) จังหวัดเลย (  =26.95)
จังหวัดหนองคาย (  =24.83) จังหวัดหนองบัวลาภู (  =23.31) และจังหวัดบึงกาฬ (  =23.18)
ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
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2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =29.56) จังหวัดเลย (  =29.06) จังหวัดบึงกาฬ (  =28.36)
จังหวัดหนองคาย (  =28.27) และจังหวัดหนองบัวลาภู (  =27.26) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบ
รายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่มีจังหวัดที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีจังหวัด ที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นใน ปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นใน ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 8. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค ปีการศึกษา
2560-2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาแนกตามจังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศธจ.

สถานศึกษา

อุดรธานี

โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา

เลย

โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง

ปี กศ.
2560
2561
2562
2560
2561
2562

ภาษาไทย
42.01
57.44
51.27
36.36
64.09
40.75

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
25.92
27.37
31.61
29.22
28.13
33.94
22.08
27.08
29.04
33.64
34.09
42.14
38.75
50.00
39.36
25.00
28.33
33.67

จากตารางที่ 8. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ในกลุ่มสาระ
วิชาภาษาไทย จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี
(  =57.44) และจังหวัดเลย (  =64.09) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มี
ค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดเลย (  =38.75) และจังหวัด
อุดรธานี (  =29.22) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดเลย (  =50.00) และจังหวัดอุดรธานี (  =28.13)
ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (  =33.94) เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 25612562 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่มีจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปี
การศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีจังหวัด ที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2562
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ตารางที่ 9. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560-2562 จาแนกตามจังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2560 39.47
26.40
22.40
27.60
อุดรธานี โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
2561 49.40
25.60
25.07
31.07
2562 50.95
28.48
22.10
26.74
2560 45.24
27.73
26.54
32.57
หนองบัวลาภู โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
2561 51.60
26.22
24.33
30.22
2562 55.68
28.75
21.00
26.89
2560 41.82
25.77
18.27
28.1
หนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 2561 51.44
26.26
26.67
32.77
2562 45.24
27.17
21.13
28.30
2560 49.89
35.56
19.11
36.89
เลย
โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 2561 44.00
26.00
28.89
30.89
2562 49.73
30.58
22.15
30.00
2560 50.35
25.31
23.38
30.08
บึงกาฬ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
2561 58.43
25.43
27.81
37.24
2562 65.86
31.07
23.29
30.5
ศธจ.

สถานศึกษา

ปี กศ.

จากตารางที่ 9. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
บึงกาฬ (  =58.43) หนองบัวลาภู (  =51.60) จังหวัดหนองคาย (  =51.44) และจังหวัดอุดรธานี
(  =49.40) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นใน
ปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย (  =26.26) และจังหวัดบึงกาฬ (  =25.43)
ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2561 ได้แก่ จังหวัดเลย (  =28.89) จังหวัดบึงกาฬ (  =27.81) จังหวัดหนองคาย (  =26.67)
และจังหวัดอุดรธานี (  =25.07) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดที่มคี ่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ (  =37.24) จังหวัด
หนองคาย (  =32.77) และจังหวัดอุดรธานี (  =31.07) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบรายจังหวัด
ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ (  =65.86) จังหวัดหนองบัวลาภู
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(  =55.68) จังหวัดอุดรธานี (  =50.95) และจังหวัดเลย (  =49.73) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
บึงกาฬ (  =31.07) จังหวัดเลย (  =30.58) หนองบัวลาภู (  =28.75)จังหวัดอุดรธานี(  =28.48)
และจังหวัดหนองคาย (  =27.17) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มคี ่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 10. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560-2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
2560 44.37
20.88
18.05
25.37
หนองบัวลาภู โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์
2561 41.34
23.90
21.10
27.02
2562 38.27
22.35
16.80
26.65
2560 40.47
20.79
18.14
24.42
หนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 2561 40.96
22.12
19.04
28.09
2562 32.09
21.68
15.76
25.33
2560 57.73
24.90
24.42
33.21
บึงกาฬ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
2561 44.91
23.83
27.03
26.23
2562 39.67
22.12
21.20
26.15
ศธจ.

สถานศึกษา

ปี กศ.

จากตารางที่ 10. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชา
ภาษาไทย จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่ จังหวัด
หนองคาย (  =40.96) ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2561 มากที่สุด ได้แก่จังหวัดหนองบัวลาภู (  =23.90) และจังหวัดหนองคาย(  =22.12) ตามลาดับ
ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์จังหวัดที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา2561ได้แก่จังหวัดบึงกาฬ
(  =27.03) จังหวัดหนองบัวลาภู (  =21.10) และจังหวัดหนองคาย (  =19.04) ตามลาดับ
ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดที่มีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ได้แก่
จังหวัดหนองคาย (  =28.09) และจังหวัดหนองบัวลาภู (  =27.02) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบ
รายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ไม่มีจังหวัดที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีจังหวัด ที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มี
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ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่มีจังหวัดใดที่มี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบเพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 11. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษาเครือข่าย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามจังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระ
จังหวัด
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ

สถานศึกษา
บ้านหนองกาโนนสิมมา
บ้านหนองด่าน
เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง
บ้านนาวัวโพนงาม
อนุบาลโอฬาร

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
37.47
24.00
21.60
27.70
40.36
24.10
26.20
32.20
42.01
28.88
24.68
33.74
36.10
29.25
23.50
28.63
-

จากตารางที่ 11. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบรายจังหวัด ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
จังหวัดและสถานศึกษาที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์
บารุง (  =42.01) รองลงมาคือ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านหนองด่าน (  =40.36) จังหวัด
อุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =37.47) และจังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
(  =36.10) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดและสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม (  =29.25) รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย โรงเรียน
เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง (  =28.88) จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านหนองด่าน (  =24.10)
และจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =24.00) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ จังหวัดและสถานศึกษาที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้าน
หนองด่าน (  =26.20) รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง
(  =24.68) จังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม (  =23.50) และจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้าน
หนองกาโนนสิมมา (  =21.60) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดและสถานศึกษาที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง (  =33.74) รองลงมา
คือ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านหนองด่าน (  =32.20) จังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
(  =28.63) และจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =27.70) ตามลาดับ
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ตารางที่ 12. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สถานศึกษาเครือข่าย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
จังหวัด
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ

สถานศึกษา
บ้านหนองกาโนนสิมมา
บ้านหนองด่าน
เทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง
บ้านนาวัวโพนงาม
อนุบาลโอฬาร

ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
50.08
25.50
19.50
25.40
54.41
28.55
23.59
29.38
51.64
27.52
20.95
27.37
43.20
26.00
18.80
27.40
-

จากตารางที่ 12. แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบรายจังหวัด ปีการศึกษา 2562 พบว่า ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
จังหวัดและสถานศึกษาที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านหนองด่าน
(  =54.41) รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง (  =51.64) จังหวัด
อุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =50.08) และจังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
(  =43.20) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดและสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านหนองด่าน (  =28.55) รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง (  =27.52) จังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม (  =26.00)
และจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =25.50) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชา
คณิตศาสตร์ จังหวัดและสถานศึกษาที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียน
บ้านหนองด่าน (  =23.59) รองลงมาคือ จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง
(  =20.95) จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =19.50) และจังหวัดเลย โรงเรียน
บ้านนาวัวโพนงาม (  =18.80) ตามลาดับ ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ จังหวัดและสถานศึกษา
ที่มคี ่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนบ้านหนองด่าน (  =29.38) รองลงมาคือ
จังหวัดเลย โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม (  =27.40) จังหวัดหนองคาย โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์
บารุง (  =27.37) และจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา (  =25.40) ตามลาดับ

53
2. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่ 8 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563
ความหมายของรูปแบบ UDON PAC2 MODEL
1. U : Understand and planning (สร้างความเข้าใจและวางแผนการดาเนินงาน)
2. D : Doing and development (พัฒนาครู/การพัฒนาการจัดการเรียนรู้)
3. O : Observation and Opinion (การนิเทศ ติดตาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอด
บทเรียน)
4. N : Nourish & Declare (เผยแพร่ ส่งเสริมสนับสนุน/ความต่อเนื่อง ยั่งยืน ขยายผล
5. P : Promotion คือ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุน หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา ครู
ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานโครงการ
6. A : Attitude = ปรับทัศนคติ ให้เกิดความตระหนัก มุ่งมั่น รับผิดชอบให้เกิดความเป็นหนึ่ง
ในการดาเนินงานและร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน
7. C1 : Community Care คือ การสร้างบรรยากาศแห่งการเอื้ออาทรโดยความเอื้ออาทร
(Caring) ประกอบขึ้นด้วย ความรู้สึกที่เต็มใจ (Willingness) ความห่วงใย (Concern) และความ
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เห็นอกเห็นใจ (Empathy) ที่มีต่อกัน ที่มีต่อกันทุกฝุายที่ร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
8. C2 : Controlling and Cooperating คือ การกากับ นิเทศ ติดตาม โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ผลการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้านสถานศึกษา
1. สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับโรงเรียน(ปีการศึกษา 2560 - 2562)
2. สถานศึกษานาผลการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET) ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา มากาหนดค่าเปูาหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
3. สถานศึกษาในโครงการ มีรูปแบบ/แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. สถานศึกษามีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) และ Active Learning
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
5. สถานศึกษามีการกาหนดรูปแบบ/แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
การทางาน อย่างมีส่วนร่วม
ด้านครูผูส้ อน
1. ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ระดับโรงเรียนต่อเนื่อง 3 ปี ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และนาไปใช้วิเคราะห์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดรายสาระและกาหนดค่าเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
2. ครูสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. ครูนารูปแบบ/แนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น มาออกแบบวางแผน
การจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ครูมีการใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) เน้นให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมตามแนวทาง Active Learning
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5. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษา
พัฒนาขึ้น ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ
และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/พฤติกรรม
6. ครูจัดการเรียนรู้กระตุ้นให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ การสะท้อนคิด การพูด
การเขียน และการนาไปประยุกต์ใช้ได้
ด้านผูเ้ รียน
1. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข และสามารถแสวงหาความรู้
มีความมั่นใจในตัวเอง มีความขยันอดทน กระตือรือร้นในการเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์
ได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้เรียนสามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ
มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี
4. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
นาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
5. ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการนาเสนอ สะท้อนคิด
ได้อย่างหลากหลาย
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2.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

รูปภาพที่ 9 รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2563
ผลการใช้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
สถานศึกษานาร่องและเครือข่ายทุกแห่งดาเนินการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 60-62) และ
มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษามาวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดรายสาระและกาหนดค่าเปูาหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตลอดจนมีการจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการดาเนินโครงการ TFE
ของจังหวัด และมีการขับเคลื่อนกระบวนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกระบวนการนิเทศภายใน
2) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารสถานศึกษา
ฝุายบริหารตระหนักและเห็นความสาคัญของการนิเทศจึงทาให้กิจกรรมดังกล่าวดาเนิน
ได้อย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมสนับสนุนสิ่งอานวยความสะดวกให้ครู มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและครูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยครั้ง ทาให้มีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร
อบอุ่นและเป็นกันเอง ครูกล้าที่จะแสดงความเห็นอย่างเปิดเผยต่อผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นกิจกรรม
ที่ขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
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3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครู
วงจรแรก ช่วงเริ่มต้นครูมีความกังวลบ้างเล็กน้อย (ดูจากสีหน้าจากการสัมภาษณ์พูดคุย
และอากัปกิริยาของครู) แต่เมื่อได้พบปะพูดคุยกันมากขึ้น ความกังวลของครูลดน้อยลง
ครูเล่าถึงวิธีการ
ในการช่วยกันชี้แนะและเติมเต็มแผนจัดการเรียนรู้ซึ่งยอมรับว่าในช่วงแรกๆที่พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้
นั้นครูไม่ค่อยแน่ใจว่าการออกแบบกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนนั้นมันมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด พอได้
คุยกันและช่วยกันพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน และครูมีความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม พร้อมยอมรับคาแนะนาที่เกิดจากกิจกรรมร่วมกัน สะท้อนคิดมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของกันและกัน
วงจรที่สอง ครูมีความมั่นใจมากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้
สังเกตได้จาก น้าเสียงที่พูดชัดเจนขึ้น การอธิบายหรือขยายความหมายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
มีการใช้สื่อที่สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นมากขึ้น การดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง บรรยากาศห้องเรียน
เป็นไปอย่างกันเอง ครูดูมีความสุขกับกิจกรรมดังกล่าวและมีความตั้งใจสูงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
4) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
(1) ในช่วงแรกๆนักเรียนจะเกร็ง บรรยากาศการเรียนรู้ดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่เมื่อเวลา
ผ่านไปสักระยะ นักเรียนเกิดความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ครูจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ รวมทั้งชอบ
วิธีการสอนและสื่อที่ครูนามาใช้ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กล้าแสดงออกมากขึ้นซึ่งเป็นพัฒนาการ
ที่เด่นชัด ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน ทาให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์สามารถแสวงหาความรู้นาตนเองในการเรียนรู้ได้
(2) นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สนใจเรียน กระตือรือร้น ยอมรับฟังความคิดเห็น สามารถดารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกามีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น
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2.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู

รูปภาพที่ 10 รูปแบบแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2563
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2.4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

รูปภาพที่ 11 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดเลย พ.ศ. 2563
ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค/รูปแบบการสอน ที่หลากหลาย
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดรูปแบบการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้ การสอนแบบโครงงาน กระบวนการ STEM Educationการสอนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC
การสอนด้วยและรูปแบบบูรณาการ ใช้สื่อเทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
การจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ในห้องเรียนปกติและ
กิจกรรมเสริมประเมินผลการเรียนรู้ตามกระบวนการ PISA และ STEM Education ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และทาความเข้าใจตลอดจนฝึกฝนตนเองให้มีความสามารถมีศักยภาพ และพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
ครูผู้สอนในรายวิชาดาเนินการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เพื่อเป็นคู่มือ ในการจัด
กิจกรรมการเตรียมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การบันทึกการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
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ประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) โดยยึดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ
คือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็น
เปูาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีทักษะทาง
วิชาการที่สูงคุณ มีทักษะพื้นฐานอาชีพที่สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และมีทักษะ
อื่นๆ ดังนี้
1.1 ทักษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) นักเรียน สามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ สามารถประเมินผลและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศและความรู้
ต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล
1.2 ทักษะการทางานร่วมกัน (Collaboration Skill) นักเรียน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข มีความเป็นผู้นา เป็นผู้ตาม สามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทาให้งานของส่วนรวมประสบความสาเร็จ บรรลุเปูาหมาย ที่กาหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) นักเรียนสามารถสื่อสารกับเพื่อน ครูผู้สอน
และบุคคล อื่น ๆ ในการทางานร่วมกัน การสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นระหว่าง
กันได้ รวมถึงสามารถอธิบาย และนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นรับรู้โดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อสาร
ได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
1.4 ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) นักเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ในการ
ทางาน ในการเรียนรู้ การประยุกต์ความรู้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
สิ่งประดิษฐ์ เทคนิค วิธีการ และ/หรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้
1.5 ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Skill) นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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สามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.6 ทักษะทางอาชีพและการใช้ชีวิต (Career Skill & Life Skill) นักเรียนรู้จักปรับตัวเพื่อรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทหน้าที่ บริบท สภาพแวดล้อม และสถานภาพที่ได้รับมีความยืดหยุ่น
ในการทางานและการดารงชีวิตมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นผู้นามีความเป็นตัวของตัวเองที่มี
ศักยภาพและความสามารถหลากหลาย สามารถทางานได้หลายหน้าที่ และจัดสรรแบ่งเวลาได้
เหมาะสมระหว่างการทางานและการใช้ชีวิต รวมถึงสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในที่ทางาน และ
ในการใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุมีผล ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นาและมีความ
รับผิดชอบประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จรรยา
2. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
โดยหลังจากเสร็จสิ้นการดาเนินโครงการผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) และเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(YENSIRA Model) และผู้เรียนพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการ
การอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น (3R) ดีขึ้นร้อยละ 80 จากการจัดทาแผนการจัดเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระ โดยการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning, pbl, Open approach ,Role play และนาผลการวัดและประเมินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ไปสู่การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไข
โดยครูผู้สอนได้จัดทาสื่อช่วยสอน และชุดฝึกทักษะในแต่ละรายวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาได้ง่ายและสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน,เขียน.คิดเลข ได้ดียิ่งขึ้นผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือการรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียน
การสอน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล มีกระบวนการทางาน
เป็นทีม เพื่อทักษะการเป็นผู้นาในการทางานเป็นกลุ่มและมีความกล้าแสดงออก มั่นใจในการนาเสนอ
ชิ้นงาน มีกระบวนการเรียนรู้แบบความร่วมมือ ซึ่งจะช่วยการต่อยอดความรู้ความคิดจากเรื่องที่เรียน
ไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานและนวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนการสอน
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2.5 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ

รูปภาพที่ 12 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับจังหวัด ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2563
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3. รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับภาค ของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ 2563 (P2D2CA)

รูปภาพที่ 13 รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. ความหมายของ P2D2CA
ศธภ.10
-ประชุมทบทวนการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2562
และชี้แจง แนวทางการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2563
-วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับภาค
-ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2563
-จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ Coaching Teams, โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ,
โครงการปฐมวัย
-จัดทาเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงานโครงการ TFE :Teams For Education
ปีงบประมาณ 2563
ศธจ.

Plan

-ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2563
ในระดับจังหวัด
-วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด
-สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด และ
สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษานาร่องและสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัด
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่
-จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
พื้นที่ร่วมกับระดับภาค
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ Coaching Teams, โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ,
โครงการปฐมวัย
-จัดทาเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงานโครงการ TFE :Teams For Education
ปีงบประมาณ 2563
สถานศึกษา

รูปภาพที่ 14
ความหมายของ PLAN

-ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education
ปีงบประมาณ 2563 ในระดับจังหวัด
-วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษา
-ร่วมสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับสถานศึกษา
-รับฟังข้อเสนอแนะจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จาก ศน. ศธจ.
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่
ร่วมกับระดับจังหวัดและระดับภาค
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ Coaching Teams, โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ,
โครงการปฐมวัย
-จัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2563
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ศธภ.10
-สนับสนุนการจัดอบรม/ประชุมปฎิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ผู้บริหาร/ครู ร่วมกับ ศธจ.และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TFE : Teams For Education

Do

ศธจ.
-จัดอบรม/ประชุมปฏิบัติการ ผู้บริหาร/ครู 4-5 สาระการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
สถานศึกษา
-ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อสอบ ตัวชี้วัด
-ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้
-ครูจัดการเรียนรู้ สู่ห้องเรียน/นักเรียน
รูปภาพที่ 15 ความหมายของ DO
ศธภ.10
-ลงพื้นที่ติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ร่วมกับ ศธจ. สถานศึกษา
-นาข้อมูลที่ได้สะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ศธจ.

Develop

-นิเทศ ตืดตาม ครั้งที่ 1 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ PLC ร่วมกับ ศธจ. และสถานศึกษา
-นาข้อมูลที่ได้สะท้อนผล ให้ข้อเสนอแนะ วิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สถานศึกษา
-ครูจัดและประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียน
-นาผลที่ได้มาประชุมครู PLC ในทุกกลุ่มสาระและ PLC ทั้งสถานศึกษา
-นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงวิธี-กระบวนการจัดการเรียนการสอน
รูปภาพที่ 16 ความหมายของ DEVELOP
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ศธภ.10
-ติดตาม การดาเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับ ศธจ.และสถานศึกษา

Check

ศธจ.
-นิเทศ ติดตามและประเมินผล การดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education
สถานศึกษา
-หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร/ครูวิชาการ วิเคราะห์ข้อสอบ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน PLC
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และทั้งสถานศึกษา
รูปภาพที่ 17 ความหมายของ CHECK
ศธภ.10
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับภาค นาเสนอผลงาน ศธจ. และสถานศึกษา
-มอบเกียรติบัตร/โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับกระทรวง ระดับภาค แก่สถานศึกษา
ศธจ.

Charge

-จัดประกวด Best Practice ระดับจังหวัด และนาเสนอผลงาน
-จัดงาน Symposium ยกย่อง ชมเชย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ TFE :
Teams For Education และสังเคราะห์โมเดลของจังหวัด มอบเกียรติบัตร/โล่ประกาศ
เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่มีรูปแบบ แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ศธจ.
สถานศึกษา
-จัดนิทรรศการ ประกวด Best Practice กลุ่มสาระ นาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระในสถานศึกษา และกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งในเขตพื้นที่การศึกษา
-มอบเกียรติบัตรครูผู้สอนกลุ่มสาระ
รูปภาพที่ 18 ความหมายของ CHARGE
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ศธภ.10
-สรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
Best Practice ของสถานศึกษาทุกจังหวัดในพื้นที่

Action

ศธจ.
-สรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษาภายใต้รูปแบบของจังหวัด
สถานศึกษา
-สรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้
รูปภาพที่ 19 ความหมายของ ACTION
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5. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ศธภ.10
-สานักงานศึกษาธิการภาค 10 มีเครือข่ายการทางาน โครงการ TFE : Teams For Education
ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 10
-มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษานาร่อง เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2561- ปีการศึกษา 2562 และของสถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่ 5 จังหวัด
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
-มีเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education
ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
ศธจ.
-สานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเครือข่ายการทางาน โครงการ TFE : Teams For Education
ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับภาค ในเขตตรวจราชการที่ 10
-มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษานาร่อง เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2561- ปีการศึกษา 2562 และของสถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2562 ในพื้นที่
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาใน
พื้นที่
-มีเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2563
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สถานศึกษา
-มีเครือข่ายการทางาน โครงการ TFE : Teams For Education ทั้งในระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัดและระดับภาค ในเขตตรวจราชการที่ 10
-มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษานาร่อง เปรียบเทียบระหว่าง
ปีการศึกษา 2561- ปีการศึกษา 2562 และของสถานศึกษาเครือข่าย ในปีการศึกษา 2562
-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน/รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษา
ในระดับจังหวัด และระดับภาค
-มีเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงาน โครงการ TFE : Teams For Education ปีงบประมาณ 2563
ของสถานศึกษา
รูปภาพที่ 20 ตัวชี้วัดในแต่ละระดับการศึกษา
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6. เครื่องมือการกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ TFE (Teams For Education)
ประเด็นการกากับ ติดตาม ประเมินผล
1.
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดโดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม
จังหวัด
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ

มี
√
√
√
√
√

คาสั่งที่
ที่ อด.954/2563
ที่ นภ.4982/2563
ที่ นค.809/2563
ที่ ลย.262/2563
-

ไม่มี
-

เนื่องจาก
-

2.
มีการประชุมชี้แจง นาเสนอกรอบดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทราบ ก่อนนาเสนอโครงการให้ กศจ.ทราบ
จังหวัด
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ

มี
√
√
√
√
√

วันที่
28 ก.พ.2563
29 พ.ค.2563
24 ม.ค.2563
23 มิ.ย.2563
-

ไม่มี
-

เนื่องจาก
-

3.
มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา
จังหวัด
อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ

ใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
√
√
√
√

ใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ของจังหวัด
√
√
√
-
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4.

มีการวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

จังหวัด

อุดรธานี
หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย
บึงกาฬ
5.

มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษานา มีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด (3 ปี
ร่องที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 – 2562)
พ.ศ. 2562 (3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา
และขอข้อมูลผล การวิเคราะห์ฯ
2560 – 2562) และขอข้อมูลผล
แนบท้าย
การวิเคราะห์ฯ แนบท้าย
√
√
√
√
√
√
√
-

สถานศึกษานาร่อง / สถานศึกษาเครือข่าย
5.1 จานวนสถานศึกษานาร่อง ........แห่ง จานวนสถานศึกษาเครือข่าย.......... แห่ง

ได้แก่
5.1.1 จังหวัดอุดรธานี มีจานวนสถานศึกษานาร่อง ....8....แห่ง จานวนสถานศึกษา
เครือข่าย........8.......... แห่ง ได้แก่
ที่

สถานศึกษานาร่อง

สังกัด

สถานศึกษาเครือข่าย

สังกัด

1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)
โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก
โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
โรงเรียนทมนางามวิทยาคม
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนชัยนาคาวิทยา
โรงเรียน ตชด.บ้านนาชมภู

สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สช.กระทรวงศึกษาธิการ
อปท.กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน โพนทัน
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา
โรงเรียนสะคุวิทยา
โรงเรียนจาปาโมงวิทยาคาร
โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน
โรงเรียน เทศบาล1 หนองใส
โรงเรียนตชด.บ้านเทพภูเงิน

สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
สช.กระทรวงศึกษาธิการ
อปท.กระทรวงมหาดไทย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

71
5.1.2 จังหวัดหนองบัวลาภู มีจานวนสถานศึกษานาร่อง ....5....แห่ง จานวน
สถานศึกษาเครือข่าย........21.......... แห่ง ได้แก่
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

โรงเรียน
ฝายหินประชารักษ์
บ้านศรีบุญเรือง
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
บ้านภูพานทอง
บ้านหนองด้วงวังประทุม
บ้านโคกทุ่งน้อย
บ้านต่างแคน
เกษตรนาสมหวังสามัคคี
บ้านนาด่าน
บ้านซาเสี้ยว
บ้านถ้าช้างอินทร์แปลง
บ้านหนองด่าน
บ้านโนนไหมโนนศิลา
บ้านโนนสาราญ
บ้านฝั่งแดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ หนองบัวลาภู
คาแสนวิทยาสรรค
ภูซางใหญ่วิทยาคม
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
โนนสังวิทยาคาร
ยางหล่อวิทยาคาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
2 (ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา)
อนุบาลเทศบาลตาบลกุดดินจ
กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา
อนุบาลสุดา

สังกัด
สพป.หนองบัวลาภูเขต 1
สพป.หนองบัวลาภูเขต 1
สพป.หนองบัวลาภูเขต 1
สพป.หนองบัวลาภูเขต 1
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพป.หนองบัวลาภูเขต 2
สพม.เขต 19

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน
นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ
นายปัญญา วาชัยยุง
นางโสภา ชนะบุญ
นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญ
นางสาวณัฐพร ไชยศรี
นายบุญธง ทับจันทร
นายบุญทัน มาลี
นางวงจันทร์ รัตนประเสริฐ
นายอาณกร คาเหมือน
นายธงชัย แสวงกาไร
นางอโนมา สมันต์ศรี
นายกิตติวิทย์ เครือเพียกุล
นายณรงค์ บุญโสม
นานสายชล แดงนา
นายสมพร เกตุแก้ว
นางวลักขณา สาระกิจจานนท

หมายเหตุ
TFE รุ่นที่ 1/2562
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563

สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
สพม.เขต 19
อบจ.

นายสุขเกษม พาพินิจ
นายสมศักดิ์ หัวนานิล
ว่าที่ร.อ.ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน
นายเฉลิมพล ชนะพาล
นายธารา พิลาแสง
นายกิตติชัย การโสภา
นายทิวัตถ์ ศรีดารงค

เข้าร่วมTFEรุ่นที่ 2/2563

อปท.
สช.
สช.

นายกษาปณ์ เฮ้าวัล
นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน
นางเรณู รวิประภัสสร

เข้าร่วมTFEรุ่นที่ 2/2563
เข้าร่วมTFE รุ่นที่ 2/2563
เข้าร่วมTFEรุ่นที่ 2/2563

เข้าร่วมTFE รุ่นที่ 2/2563

TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 1/2562
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 1/2562
เข้าร่วมTFEรุ่นที่ 2/2563

TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 2/2563
TFE รุ่นที่ 1/2562
TFE รุ่นที่ 1/2562
เข้าร่วมTFE รุ่นที่ 2/2563

TFE รุ่นที่ 2/2563
เข้าร่วมTFE
รุ่นที่ 2/2563
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5.1.3 จังหวัดหนองคาย มีจานวนสถานศึกษานาร่อง ....3....แห่ง จานวน
สถานศึกษาเครือข่าย........10.......... แห่ง ได้แก่
ชื่อสถานศึกษานาร่อง/สังกัด
1. โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
สังกัด สพม. เขต 21
2. โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
สังกัด สพป.หนองคาย เขต 1
3. โรงเรียนเทศบาล๑ สว่างวิทยา
สังกัด เทศบาลเมืองหนองคาย (อปท.)

สถานศึกษาเครือข่าย ปี พ.ศ.2563/สังกัด
1.โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร/สพม.21
2.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม/สพม.21
3.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด/สพป.หนองคาย เขต 2
1.โรงเรียนอนุบาลสังคม /สพป.หนองคาย เขต 1
2.โรงเรียนบ้านเดื่อ/สพป.หนองคาย เขต 1
3.โรงเรียนเหล่าฝูายผดุงวิทย์/สพป.หนองคาย เขต 1
1.โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บารุง/ทม.หนองคาย อปท.
2.โรงเรียนอนุบาลสาลิกา/สช.
3.โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์/สช.
4.โรงเรียนบ้านเซิม/สพป.หนองคาย เขต2
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5.1.4 จังหวัดเลย มีจานวนสถานศึกษานาร่อง ....6....แห่ง จานวนสถานศึกษา
เครือข่าย........19.......... แห่ง ได้แก่
ชื่อสถานศึกษานาร่อง/สังกัด
1. โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย (สพป.เลย 1)
2. โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว (สพป.เลย 2)
3. โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง (สพป.เลย 3)
4.โรงเรียนผาน้อยวิทยา (สพม.19)
5.โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด (ท้องถิ่น)

สถานศึกษาเครือข่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๓/สังกัด
1. โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
2.โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม
3.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4
1. โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง
2.โรงเรียนบ้านยาง
3.โรงเรียนบ้านเมี่ยง
1. โรงเรียนบ้านตูบค้อ
2.โรงเรียนบ้านโคกงาม
3.โรงเรียนชุมชนภูเรือ
1.โรงเรียนเซไลวิทยาคม
2.โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
3.โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม
1.โรงเรียนเทศบาล 2 (ศรีบุญเรือง)
2.โรงเรียนเทศบาล 3 (ศรีสว่าง)
3.โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านภูบ่อบิด)
4.โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านหนองผักก้าม)
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5.1.5 จังหวัดบึงกาฬ มีจานวนสถานศึกษานาร่อง ....5....แห่ง จานวนสถานศึกษา
เครือข่าย........15.......... แห่ง ได้แก่
ชื่อสถานศึกษานาร่อง
1.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
2.โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
3.โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
4.โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
5.โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ

สถานศึกษาเครือข่าย ปี พ.ศ.2563
1. โรงเรียนบ้านทองสาย
2. โรงเรียนบ้านพันลา “เจริญวิทยา”
3. โรงเรียนอนุบาลโอฬาร
1. โรงเรียนบ้านสมสนุก
2. โรงเรียนบ้านศรีสว่าง
3. โรงเรียนเลิศปัญญา
1. โรงเรียนชุมชนหนองยองวิทยา
2. โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
3. โรงเรียนนุบาลวีรวิชญ์
1. โรงเรียนบ้านท่าคารวม
2. โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
3. โรงเรียนอนุบาลรัชดา
1. โรงเรียนบ้านคาหมื่นตชด.อนุสรณ์
2. โรงเรียนตชด.บ้านห้วยดอกไม้
3. โรงเรียนบ้านไคสี
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5.2 มีวิธีดาเนินการคัดเลือกอย่างไร
คณะทางานเป็น
ผู้คัดเลือกสถานศึกษา
เครือข่าย

จังหวัด

สถานศึกษาเป็น
ผู้ดาเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษา
เครือข่ายเอง

อุดรธานี

หนองบัวลาภู
หนองคาย
เลย

√

-

√

-

-

-

√

-

-

สถานศึกษานาร่องเป็น
ผู้ดาเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาเครือข่ายเอง

บึงกาฬ

อื่น ๆ
1. หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาคัดเลือก
ส่งรายชื่อโรงเรียนในสังกัด
2. ผู้บริหารสถานศึกษานาร่องร่วมพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายที่มีคุณสมบัติ
และความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษายื่นแสดงความประสงค์เข้าร่วม
โครงการ แล้วคณะทางานดาเนินการคัดเลือก
สถานศึกษาเครือข่าย
-

6. ขั้นตอน/กระบวนการนิเทศของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
6.1 จังหวัดอุดรธานี
6.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ (21 กุมภาพันธ์ 2563)
6.1.2 ประชุมคณะกรรมการ หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องผู้บริหารโรงเรียนนาร่อง
ชี้แจงกรอบแนวทางดาเนินงาน และคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่าย (28กุมภาพันธ์ 2563)
6.1.3 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ สร้างความเข้าใจผู้บริหารโรงเรียนนาร่อง
และโรงเรียนเครือข่าย (15 พฤษภาคม 2563)
6.1.4 วางแผนการนิเทศ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทาแผนการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ
จัดทาเครื่องมือนิเทศ ( 16-30 พฤษภาคม 2563)
6.1.5 ดาเนินการนิเทศ 2 ครั้ง (มิถุนายน-กรกฎาคม 2563)
ครั้งที่ 1 นิเทศเตรียมความพร้อมการนารูปแบบ/แนวทางพัฒนาฯ ลงสู่สถานศึกษา (17-26 มิ.ย.63)
ครั้งที่ 2 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ/แนวทางของ
สถานศึกษา ผลที่เกิดกับสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้เรียน (ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. – 6 ส.ค. 63)
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6.1.6 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาฯมอบโล่/
เกียรติบัตร และคัดเลือก Best Practice ระดับจังหวัด (14-15 ส.ค.63)
6.1.7 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาฯ
ระดับภาค (......กันยายน 63)
6.1.8 สรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กันยายน 2563)
6.2 จังหวัดหนองบัวลาภู
เนื่องจากมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26 โรงเรียน จาแนกเป็นโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1 5 โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 11 โรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จานวน 6 โรงเรียน
สังกัด อบจ. และอปท. จานวน 2 โรงเรียน และสังกัดเอกชน 2 โรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 26 โรงเรียน
ขั้นตอนกระบวนการนิเทศของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1. มีการทา MOU เพื่อทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยมีศึกษานิเทศก์ประจาอาเภอ และผู้แทน กศจ.
ลงนาม MOU ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ทั้ง 26 โรงเรียน
เขียนรายงานตนเอง ตามเครื่องมือของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ พิจารณาตามตัวชี้วัด
และเครื่องมือของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดลาดับคุณภาพของแต่ละสถานศึกษา
ต่อไป และมีการนิเทศออนไลน์ เป็นระยะ ๆ
6.3 จังหวัดหนองคาย
ระดับจังหวัด
6.2.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พิจารณาดาเนินงานตามความ
เหมาะสม ดังนี้ จัดทาประกาศแต่งตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด ได้แก่เครือข่ายความร่วมมือ
“Coaching Teams และ TFE ” ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ
ครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ และ “เครือข่ายความร่วมมือ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในสถานศึกษาจังหวัด
หนองคาย” ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ ประสานงานให้
คาแนะนา ติดตามผลการดาเนินงาน ปรับปรุง เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา
6.2.2 จัดสรรทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม
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6.2.3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสารสนเทศต่างๆ
เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6.2.4 พิจารณานาเสนอการดาเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการบริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ต่อไป
6.2.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานระดับจังหวัดให้สาธารณชนทราบ
ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานต้นสังกัดที่กากับดูแลสถานศึกษา พิจารณาดาเนินงานตามความเหมาะสม ดังนี้
6.2.1 ให้ความร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายในการส่งเสริม
สนับสนุน ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2.2 ติดตามผลการดาเนินงานปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะของเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6.2.3 จัดสรรทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้สอดคล้องตามความต้องการของสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม
6.2.4 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสารสนเทศอื่นๆ เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลให้กับสถานศึกษาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานระดับหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ระดับสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ฝุายวิชาการ ครูผู้สอน ครูร่วมงาน และผู้เรียน พิจารณาดาเนินงานตามความ
เหมาะสม ดังนี้
6.3.1 บทบาทผู้บริหาร (Administrator)
1) สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นโดยตรง
กับตัวครูเอง โดยเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือตามความสมัครใจ จัดทาเป็น
ประกาศแต่งตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับสถานศึกษาหากครูมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ
วางแผนและนาแผนไปสู่การปฏิบัติ จะส่งผลให้ครูบูรณาการเทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ครูได้รับ
ในกระบวนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
2) กาหนดวิธีการพัฒนาครูร่วมกัน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ โดยเบื้องต้น
เน้นพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มครูมากกว่าครูเป็น
รายบุคคล โรงเรียนตลอดจนชุมชน รวมทั้งผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ต้องมีส่วนร่วมและสนับสนุน
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3) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ กาหนดเป็นนโยบายในการ
พัฒนาครู ให้การสนับสนุนทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ การให้ข้อมูลปูอนกลับภายใต้กระบวนการ
นิเทศภายใน การประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นของครูเป็นกลุ่มย่อยๆ เกี่ยวกับการจัดการการเรียน
การสอนตามแนวทางเชิงรุก (Active learning) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูนามาใช้
ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ก่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการเปิด
โอกาสให้ครูได้นาเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ต่อสาธารณชน จะทาให้ครูได้รับ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยตนเองของครู
6.3.2 บทบาทครูผู้สอน (Model Teacher) และครูร่วมเรียนรู้ (Buddy)
1) มีส่วนร่วมในการกาหนดเปูาหมาย ครูเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน และระดับสถานศึกษา โดยมีส่วนร่วมในการกาหนด
เปูาหมาย ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทาให้ครูสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาแล้ว ครูสามารถนาตนเอง
ได้ตลอดจนเป็นครูเครือข่ายเพื่อไปพัฒนาครูคนอื่นๆ ได้
2) การลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงในชั้นเรียน การปฏิบัติงานในชั้นเรียน
โดยมุ่งหาคาตอบว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ค่านิยม และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเชิงรุก
(Active Learning) หรือไม่ เพียงใด ซึ่งต้องสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัด
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ เน้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน และถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ต้องดาเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา
และระดับชั้นของผู้เรียน ให้ข้อมูลปูอนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได้
3) จับคู่ครูร่วมเรียนรู้ โดยเรียกว่า “เพื่อนคู่คิด” (Buddy) ด้วยบรรยากาศ
ของกัลยาณมิตร เป็นการจัดสรรเวลาและเปิดโอกาสให้ครูและเครือข่ายการมีส่วนร่วม ได้ร่วมวางแผน
ได้คิดไตร่ตรองทบทวนและให้ผลปูอนกลับเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติการ
สอนของตนต่อกลุ่มเพื่อน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวิธีการใหม่ที่ดีและเหมาะสมของแต่ละคนให้คนอื่นๆ
รู้ และเพื่อได้อภิปรายถึงปัญหาและทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาตลอดจนวิธีการใหม่ๆ
ที่เกิดขึ้นด้วยบรรยากาศของกัลยาณมิตร
4) แสดงความคิดเห็น ประเมินตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.3.2 ฝุายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)
1) ประสานงาน อานวยความสะดวก กาหนดปฏิทินการส่งงาน ตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้
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2) ร่วมสังเกตชั้นเรียน นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้สอน และสะท้อนคิด
6.3.3 ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
1) สร้างบรรยากาศส่งเสริมต่อการเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2) สังเกตชั้นเรียนของครูผู้สอน กระตุ้นคิดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน
3) ให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
4) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน และรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.3.4 บทบาทผู้เรียน
1) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ที่ครูได้ออกแบบไว้ เช่น การเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม
การอภิปราย การนาเสนอผลงาน และกิจกรรมอื่นๆ มีส่วนร่วมในการประเมินตนเองและเพื่อนใน
ห้องเรียน นาผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง
2)ยอมรับฟังความคิดเห็นและผลการประเมินของผู้อื่นผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นผลการประเมิน
ของครูและเพื่อน นาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
6.4 จังหวัดเลย
- มีการจัดทาแผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สอดคล้องกับการดาเนิน
โครงการ TFE ของจังหวัด
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ แบบบูรณาการในระดับจังหวัด
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
- มีการนาเสนอกรอบดาเนินงานของโครงการ TFE ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
- มีการนาผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดรายสาระและ
กาหนดค่าเปูาหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
- จังหวัดมีรูปแบบ/แนวทางการการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษา
- มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ TFE ให้กับครูในสถานศึกษา
- มีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษานาร่องและสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัด
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
- มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
- มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานหลายช่องทาง
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6.5 จังหวัดบึงกาฬ
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. จัดทาเครื่องมือนิเทศ
3. จัดทาปฏิทินการนิเทศ
4. ดาเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กาหนด
5. ประชุมสรุปผลการนิเทศ AAR
6. รายงานผลการนิเทศ
7. ผลของการใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
จังหวัดอุดรธานี
7.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
1) โรงเรียนในโครงการ ได้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาสารสนเทศผลการ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET)ระดับ
สถานศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ในภาพรวมของ สถานศึกษา ระดับชั้นเรียน และระดับห้องเรียน
2) โรงเรียนในโครงการ จัดทาโครงการรับรองรูปแบบ/แนวทาง การจัดกิจกรรมพัฒนาการ เรียนรู้ ภายใต้โครงการTFE
(Teams For Education) ระดับจังหวัด
3) โรงเรียน มีแผนพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาฯโดย บริบทของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
4) โรงเรียนมีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
5) โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนางานตามโครงการ โรงเรี ยน 9,000 บาท
7.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
1) ครูมีการวิเคราะห์ผล O-Net นาผลการวิเคราะห์ O-Net มาออกแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ/แนวทางของสถานศึกษา
2) จัดทาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และแผน
การจัดการเรียนรู้
3) ครูจัดทาเครื่องมือวัดและประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียน
4) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
5) ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสาคัญของหลักสูตร
6) ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ สะท้อนคิดและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้
7) ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นาผลมาวิเคราะห์แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้
8) การดาเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยดาเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่างเรียน/หลังเรียน
9) นาแนวทางการออกข้อสอบระดับชาติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชา
10) ครูชื่นชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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จังหวัดอุดรธานี (ต่อ)
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ การคิดคานวณ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ อย่างดี
2) ผู้เรียนมีทักษะการทางาน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการทางาน การทางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นาและ
ความรับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี มีความอดทนและขยันทางานหนัก
3) ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนาข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
4) ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการสื่อสารนาเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็นเป็นพลเมืองที่ดี
รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย
จังหวัดหนองบัวลาภู
7.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ขณะนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติยังไม่ได้มีการสอบวัด แต่เราจะนารูปแบบของจังหวัด
ไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน
7.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู มีการพัฒนาครูผู้สอนโดยการจัดอบรมพัฒนาและทาความเข้าใจเพื่อร่วมกัน
ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้คุณครูทุกกลุ่มสาระที่จะใช้ในการสอบระดับชาติและมีการสังเคราะห์
โมเดลโดยนาแนวคิดการพัฒนาจากผู้บริหารและหัวหน้าฝุายวิชาการ ทั้งหมด 26 โรงเรียนจานวนคุณครูผู้สอนทั้ง 5
กลุ่มสาระ 320 คน
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผู้สอนเข้าใจกระบวนการ จัดการเรียนรู้ เทคนิค ที่ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ นักเรียน นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผลการทดสอบระดับชาติ ยังไม่ปรากฎ
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จังหวัดหนองคาย
7.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
สถานศึกษานาร่องและเครือข่ายทุกแห่งดาเนินการจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 60-62) และมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษามาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดรายสาระและกาหนดค่าเปูาหมายในการยกระดับ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดจนมีการจัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอดคล้องกับการดาเนิน
โครงการ TFE ของจังหวัด และมีการขับเคลื่อนกระบวนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยกระบวนการนิเทศภายใน
7.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
วงจรแรก ช่วงเริ่มต้นครูมีความกังวลบ้างเล็กน้อย (ดูจากสีหน้าจากการสัมภาษณ์พูดคุยและอากัปกิริยาของครู) แต่เมื่อได้
พบปะพูดคุยกันมากขึ้น ความกังวลของครูลดน้อยลงครูเล่าถึงวิธีการในการช่วยกันชี้แนะและเติมเต็มแผนจัดการเรียนรู้ซึ่ง
ยอมรับว่าในช่วงแรกๆที่พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้นั้นครูไม่ค่อยแน่ใจว่าการออกแบบกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนนั้นมันมีความ
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด พอได้คุยกันและช่วยกันพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ ทาให้เกิดการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน และ
ครูมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม พร้อมยอมรับคาแนะนาที่เกิดจากกิจกรรมร่วมกันสะท้อนคิดมาปรับปรุง
การเรียนการสอนของกันและกัน
วงจรที่สอง ครูมีความมั่นใจมากขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนรู้ สังเกตได้จาก น้าเสียงที่พูดชัดเจนขึ้น
การอธิบายหรือขยายความหมายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีการใช้สื่อที่สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้อื่นมากขึ้น การดูแล
นักเรียนอย่างทั่วถึง บรรยากาศห้องเรียนเป็นไปอย่างกันเอง ครูดูมีความสุขกับกิจกรรมดังกล่าวและมีความตั้งใจสูง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ผู้สอนเข้าใจกระบวนการ จัดการเรียนรู้ เทคนิค ที่ใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ นักเรียน นักเรียน
ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ผลการทดสอบระดับชาติ ยังไม่ปรากฎ
จังหวัดหนองคาย (ต่อ)
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
(1) ในช่วงแรกๆนักเรียนจะเกร็ง บรรยากาศการเรียนรู้ดูไม่เป็นธรรมชาติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ นักเรียนเกิดความ
พึงพอใจกับกิจกรรมที่ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ รวมทั้งชอบวิธีการสอนและสื่อที่ครูนามาใช้ นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม กล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งเป็นพัฒนาการที่เด่นชัด ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างครูกับนักเรียน
ทาให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้เป็นไปด้วยความสร้างสรรค์สามารถแสวงหาความรู้นาตนเองในการเรียนรู้ได้
(2) นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สนใจเรียน กระตือรือร้น ยอมรับฟัง
ความคิดเห็น สามารถดารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบ
วินัยเพิ่มมากขึ้น
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จังหวัดเลย
7.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
สถานศึกษามีรูปแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
7.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
ครูนารูปแบบ/แนวทางการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาลงสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับเนื้อหา สาระ ตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ไม่ผ่านการทดสอบและเนื้อหา สาระ ตัวชี้วัดและมาตรฐานที่ปรับปรุงเร่งด่วน
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
เป็นการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที และเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จในการเรียน
และมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น
จังหวัดบึงกาฬ
7.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ได้รูปแบบแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบ
7.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
- ครูนาผลการวิเคราะห์มากาหนดแนวทางการการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทักษะศตวรรษที่ 21
- ครูได้จัดทา PLC และ AAR ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
- ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้
- ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน
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8. ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน
จังหวัดอุดรธานี
1. สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาจทาให้ครูและนักเรียนเข้าถึงการจัดการเรียนการสอน
จัดกิจกรรม ขาดความต่อเนื่อง
2. ใช้ระยะเวลาน้อย ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การใช้เครื่องมือ สื่อการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้
เนื่องจาก เดือนกรกฎาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 และเดือนสิงหาคม ให้สรุป ผลที่เกิดกับนักเรียน เพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ทาให้ข้อมูลหรือผลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน
จังหวัดหนองบัวลาภู
1.การประสานงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภูและเครือข่ายการทางานต่างๆ ที่ไม่มีหนังสือราชการ
ส่งโดยตรงต้องใช้ผ่านทาง Application LINE หรือทางอีเมล์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2.ปัญหาด้านบุคลากรในการทางานจานวนบุคลากรในการทางานให้ทันเวลาค่อนข้างน้อยเนื่องจากศึกษานิเทศก์
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภูมีเพียง 3 คนขาดอัตรากาลังเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานซึ่งมีปริมาณงาน
เท่ากันกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขนาดใหญ่
จังหวัดหนองคาย
ปัญหาอุปสรรค
1) การลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเปูาหมายของเครือข่ายล่าช้ากว่ากาหนดเพราะในช่วงการดาเนินกิจกรรม
เป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งหยุดชะงักการดาเนินงานไป 3 เดือน
สามารถเริ่มปฏิบัติการในไตรมาส 4 ส่งให้กลุ่มเปูาหมายในการรวบรวมข้อมูล ยังไม่มีเวลาในการให้ข้อมูลและรับการ
นิเทศ ติดตาม สังเกตชั้นเรียน ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการในเครือข่ายมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
ทาให้การลงพื้นที่ไม่ครบทีมที่กาหนดไว้
2) มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วทันสิ้นปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ทั้งๆ ที่เพิ่งได้
เริ่มลงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงทาให้ต้องเร่งรัดกิจกรรมต่างๆ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามกาหนดส่งผลกระทบ
ต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนาคุณภาพและไม่สัมพันธ์กับสภาพการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษา
3) การมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงานทาให้การดาเนินงานตามระบบมีหลายขั้นตอนที่ต้องประสานงาน เช่นการประชุม
การขอข้อมูล การออกนิเทศ การสัมมนา การหารือ และการสรุปงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีภาระงานในหน่วยงานของ
ตนเอง และต้องแบ่งเวลามาร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การดาเนินงานกิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรม
ล่าช้า ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการ
ข้อเสนอแนะ
1) แต่ละเครือข่ายควรยืดหยุ่นการทางาน โดยการปรับปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทขอโรงเรียนเปูาหมาย
ที่รับผิดชอบ ทั้งห้วงเวลาและทีมที่เข้าสังเกตชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
2) ควรขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ยืดหยุ่นถึงสิ้นภาคเรียน 2/2563 (13 พฤศจิกายน 2563) เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา
3) ระดับกระทรวงศึกษาธิการควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานให้เกิดตระหนัก
ร่วมกันเพื่อบูรณาการการทางานเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
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จังหวัดเลย
เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสCOVID-19 ไม่สามารถดาเนินงานตามที่วางแผนไว้ได้จึงทาให้กิจกรรมบางกิจกรรม
ไม่สามารถดาเนินการได้
จังหวัดบึงกาฬ
- สถานการณ์โควิด 19 ทาให้การดาเนินการไม่เป็นไปตามกาหนดระยะเวลา
- การนิเทศติดตามไม่เป็นไปตามกาหนด
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการ โครงการ TFE
(Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย X และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. นาค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
เพื่อแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.51-5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ตารางที่ 13 การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
รายการ
1.เพศ

2.อายุ

ชาย
หญิง

รวม
น้อยกว่า 15 ปี
15 - 20 ปี
21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

จานวน
36
124
160
0
0
32
46
82
160

ร้อยละ
22.5
77.5
100.00
0
0
20
28.75
51.25
100
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) (ต่อ)
รายการ
3.ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม
4. สถานภาพของผู้รับบริการ/ นักเรียน นักศึกษา
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหาร/ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
ภาคส่วนของสังคม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา ฯลฯ
ประชาชน/ผู้ปกครอง
รวม

จานวน
2
0
0
0
84
72
2
160
0
156

ร้อยละ
1.25
0
0
0
52.5
45
1.25
100
0
97.5

4

2.5

0
160

0
100

จากตารางที่ 13 แสดงจานวนร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 77.5 เพสชายคิดเป็นร้อยละ 22.5
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.25 และอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ
28.75 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.5 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 45 เป็นข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.5

87
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านต่างๆ
รายการ
1.
2.
3.
4.

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/การเข้าร่วมงาน
ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ/วิทยากร
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านคุณภาพของการให้บริการ
เฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
S.D. แปลความ

0.36
4.59
มากที่สุด
0.55
4.30
มาก
0.60
4.29
มาก
0.46
4.29
มาก
4.37
0.49
มาก

จากตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของการ
ให้บริการด้านต่างๆในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 4.37, S.D. = 0.49)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/การเข้าร่วมงาน (  = 4.59, S.D. = 0.36) รองลงมา
คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร (  = 4.30, S.D. = 0.55) ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์ โครงการ TFE : Teams For Education ของสานกงานศึกษาธิการ
ภาค 10 ประจาปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สถานศึกษานาร่อง/เครือข่าย ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
การศึกษารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ และความ
พึงพอใจที่มีต่อการดาเนินงานโครงการฯ ในครั้งนี้ แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1
การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พืน้ ฐาน ตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2561
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานาร่อง จาแนกตามระดับชั้น ได้ดังนี้
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจาแนกรายจังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระ พบว่า
จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2562 ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (ชุมชนนาข่า) กลุ่มสาระภาษาไทย (  =58.73) กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ (  =32.32) , โรงเรียนบ้านนาชมพู กลุ่มสาระภาษาไทย (  =42.33) กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (38.71) , จังหวัดหนองคาย มีสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน กลุ่มสาระภาษาไทย (  =39.33) ,
โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (  =33.89) , จังหวัดเลย มีสถานศึกษาที่มีผล
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (  =30.26) , โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล ๑) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(  =30.32)
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อจาแนกรายจังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระ พบว่า
จังหวัดบึงกาฬ มีสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพิ่มขึ้นในปีการศึกษา
2562 ได้แก่ โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (  =21.89) ,
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (  =23.15) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(  =33.8) , โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (  =21.70) กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ (  =17.81)
การวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พืน้ ฐาน ตั้งแต่ปกี ารศึกษา 2560 2562 จาแนกตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระภาษาไทย (  =55.05) ,
จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มสาระภาษาไทย (  =52.69) ,จังหวัดหนองบัวลาภู กลุ่มสาระภาษาไทย
(  =52.58) , จังหวัดเลย กลุ่มสาระภาษาไทย(  = 51.73) ตามลาดับ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย (  =52.09) , จังหวัดหนองคาย กลุ่มสาระภาษาไทย (  =51.67) ,จังหวัดบึงกาฬ กลุ่ม
สาระภาษาไทย (  =51.62) , จังหวัดเลย กลุ่มสาระภาษาไทย(  =50.78) , จังหวัดหนองบัวลาภู
กลุ่มสาระภาษาไทย (  =50.69) ตามลาดับ และในปีการศึกษา 2562 พบว่า จังหวัดและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดเลย กลุ่มสาระภาษาไทย (  =53.60) ,
จังหวัดหนองคาย กลุ่มสาระภาษาไทย (  =53.20) , จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระภาษาไทย
(  =53.16), จังหวัดหนองบัวลาภู กลุ่มสาระภาษาไทย (  =52.63) , จังหวัดบึงกาฬ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย (  =52.55) ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ในปีการศึกษา 2561 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระ
ภาษาไทย (  =52.09) , จังหวัดหนองคาย กลุ่มสาระภาษาไทย (  =51.67) ,จังหวัดบึงกาฬ กลุ่ม
สาระภาษาไทย (  =51.62) , จังหวัดเลย กลุ่มสาระภาษาไทย(  =50.78) , จังหวัดหนองบัวลาภู
กลุ่มสาระภาษาไทย (  =50.69) ตามลาดับ และในปีการศึกษา 2562 พบว่า จังหวัดและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดเลย กลุ่มสาระภาษาไทย (  =53.60) ,
จังหวัดหนองคาย กลุ่มสาระภาษาไทย (  =53.20) , จังหวัดอุดรธานี กลุ่มสาระภาษาไทย
(  =53.16), จังหวัดหนองบัวลาภู กลุ่มสาระภาษาไทย (  =52.63) , จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มสาระภาษาไทย (  =52.55) ตามลาดับ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ผลการทดสอบระดับชาติขัน้ พืน้ ฐาน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 - ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษานาร่อง ในระดับภาค จาแนกตามจังหวัด
สถานศึกษา ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อพิจารณารายจังหวัด สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
พบว่า จังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา กลุ่มสาระภาษาไทย (  =57.44) , จังหวัดเลย โรงเรียน
เย็นศิระบ้านหมากแข้ง กลุ่มสาระภาษาไทย(  =64.09) และในปีการศึกษา 2562 จังหวัด
สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี โรงเรียน
ห้วยแสงอรุณวิทยา กลุ่มสาระภาษาไทย (  =51.27)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณารายจังหวัด สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
พบว่า จังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัด
บึงกาฬ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย (  =58.43) , จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียน
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กลุ่มสาระภาษาไทย(  =51.60) และจังหวัดหนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์
พิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย (  =51.44) ตามลาดับ ในปีการศึกษา 2562 จังหวัด สถานศึกษา
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และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
กลุ่มสาระภาษาไทย (  =65.86) , จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กลุ่มสาระ
ภาษาไทย (  =55.68) และจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา กลุ่มสาระภาษาไทย
(  =50.95) ตามลาดับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อพิจารณารายจังหวัด สถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
พบว่า จังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ในปีการศึกษา2560 ได้แก่
จังหวัดหนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กลุ่มสาระภาษาไทย (  =40.96) , จังหวัด
หนองบัวลาภู โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (  =23.90) และจังหวัดหนองคาย
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (  =22.12) ตามลาดับ จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (  =27.03) จังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนฝั่งแดง
วิทยาสรรค์ กลุ่มสาระคณิตสาสตร์(  =21.10)และจังหวัดหนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (  =19.04) จังหวัดหนองคาย โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์(  =28.09)และจังหวัดหนองบัวลาภู โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
(  =27.02) ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีจังหวัด สถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าในปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 2
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดอุดรธานี ใช้รูปแบบ/แนวทาง UDON PAC2 MODEL
จังหวัดหนองบัวลาภู ใช้รูปแบบ/แนวทาง NBP SIMPLY MODEL
จังหวัดหนองคาย ใช้รูปแบบ/แนวทาง เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ
จังหวัดเลย ใช้รูปแบบ/แนวทาง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated

Management)
จังหวัดบึงกาฬ ใช้รูปแบบ/แนวทาง SAMWAN MODEL
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ส่วนที่ 3

ความพึงพอใจการให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการ
โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ด้านที่ 1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/การเข้าร่วมงาน
ได้ค่าเฉลี่ย 4.59
ด้านที่ 2 ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/วิทยากร ได้ค่าเฉลี่ย 4.30
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก ได้ค่าเฉลี่ย 4.29
ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ ได้ค่าเฉลี่ย 4.29
ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการสอบระดับชาติขัน้ พืน้ ฐาน O-NET สถานศึกษา
เครือข่าย ที่เป็นตัวแทนแต่ละสานักงานศึกษาธิการจังหวัด พื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 10 ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีโรงเรียนที่มีผลการสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET แต่ละกลุ่มสาระสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีแต่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในบางกลุ่มสาระที่มีผลผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สูงกว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 แต่เมื่อพิจารณาสถานศึกษานาร่อง พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา
2561 – 2562 ระดับชั้นที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แต่เป็นบางกลุ่มสาระเท่านั้น การศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการดาเนินการโครงการในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นสถานศึกษา
ให้มีความตระหนักและเข้าใจตรงกันว่า ผู้บริหารในระดับต่างๆ ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะขั้นพื้นฐาน
2. ควรมีการพัฒนา ต่อยอด รูปแบบ/แนวทางการดาเนินงาน ขยายเครือข่าย แก่
สถานศึกษา ทุกสังกัดภายในพื้นที่ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่ละจังหวัด และประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นแนวทางแก่สถานศึกษาอื่นที่มีบริบทคล้ายกับสถานศึกษานาร่อง/เครือข่าย ต่อไป
3. ควรพัฒนาด้านวิชาการ และทักษะที่จาเป็นเฉพาะด้านแก่ครูผู้สอนในกลุ่มสาระทุกกลุ่ม
สาระ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการร่วมวิเคราะห์ โดยผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาในแต่ละสังกัด เพื่อดูแนวโน้ม
และนาไปปรับปรุงในระยะต่อไป
2. สถานศึกษา ควรมีการวิจัยหาแนวทาง หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับ
การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นที่น่าพอใจมากขึ้น

ภาคผนวก

เครื่องมือ
การกากับ ติดตามการดาเนินโครงการ TFE (Teams For Education)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับภาค
ครั้งที.่ ......................
วันที.่ ..............................................................
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด......................................................................................
1 . แบบกากับ ติดตามนี้ใช้ในการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการ TFE (Teams For
Education) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโครงการ
และให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
2. การกากับ ติดตาม ประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพ
โดยการ สัมภาษณ์ สอบถาม ดูร่องรอย/หลักฐาน สังเกตการสอน สะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
*******************************
ประเด็นการกากับ ติดตามประเมินผล
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ ในระดับจังหวัดโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
 มี คาสั่งที่
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจาก
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. มีการประชุมชี้แจง นาเสนอกรอบดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดทราบ
ก่อนนาเสนอโครงการให้ กศจ.ทราบ
 มี วันที่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 ไม่มี เนื่องจาก
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
 ใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 ใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด
...............................................................................................................................................................

4. มีการวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษานาร่องที่เข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 – 2562) และขอข้อมูลผลการวิเคราะห์ฯ แนบท้าย
 มีการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจังหวัด (3 ปีย้อนหลัง ปีการศึกษา 2560 – 2562)
และขอข้อมูลผลการวิเคราะห์ฯ แนบท้าย
5. สถานศึกษานาร่อง / สถานศึกษาเครือข่าย
5.1 จานวนสถานศึกษานาร่อง ...........แห่ง จานวนสถานศึกษาเครือข่าย.......... แห่ง ได้แก่
ชื่อสถานศึกษานาร่อง/สังกัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สถานศึกษาเครือข่าย ปี พ.ศ.2563/สังกัด
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

5.2 มีวิธีดาเนินการคัดเลือกอย่างไร
 คณะทางานเป็นผู้คัดเลือกสถานศึกษาเครือข่าย
 สถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเครือข่ายเอง
 อื่น ๆ .............................................................................................................
6. ขั้นตอน/กระบวนการนิเทศของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7. ผลของการใช้รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
7.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ข้อมูลการกากับ ติดตามฯ
(……………………………………..………………)
ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
สานักงานศึกษาธิการภาค 10

แบบสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคุณภาพการให้บริการ
โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะ วัน อาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
**********************
คาชี้แจง
1. แบบสารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 เพื่อนาผลการสารวจไป
พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป
2. ผู้รับบริการ หมายถึง บุคลากรจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี , สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู , สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย , สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย และสานักงานศึกษาการจังหวัด
บึงกาฬ รวมถึง ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการต้นสังกัดของสถานศึกษา สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ทุกสังกัด ครู นักเรียน ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคลากรและศึกษานิเทศก์ ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5 จังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้า
ร่วม โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสารวจ โดยใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ( ) ตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) น้อยกว่า 15 ปี
( ) 15 - 20 ปี ( )
21 - 30 ปี
( ) 31 - 40 ปี
( ) มากกว่า 40 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนต้น
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) ปวช./ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี ( ) อื่นๆ

4. สถานภาพของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
( ) นักเรียน นักศึกษา
( )
ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร/ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ) ภาคส่วนของสังคม เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถาบันศาสนา
( ) ประชาชน/ผู้ปกครอง
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
คาชี้แจง
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง โปรดทาเครื่องหมาย √
ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย
5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3
2 = พอใจน้อย 1
= พอใจน้อยที่สุด

= ปานกลาง

การให้บริการ
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ/การเข้าร่วมงาน
1.1 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนมีความชัดเจน
1.2 การประสานงานมีความถูกต้อง รวดเร็ว
1.3 การคัดเลือกมีความยุติธรรม
1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
1.5 ความชัดเจนในคาแนะนา เอกสาร ปูายประกาศ หรืออื่นๆ
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผ้ใู ห้บริการ/วิทยากร
2.1 ความสุภาพ กิริยามารยาทและการเป็นมิตร ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2 ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
2.3 ความเอาใจใส่ในการให้บริการ และบริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
2.4 การอธิบาย และตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.5 การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคตามที่ผู้รับบริการร้องขอ
2.6 การให้บริการอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ
3.2 ความชัดเจนของปูายบอกทาง และสถานที่เข้าร่วมงาน
3.3 ความสะอาดของสถานที่ เช่น ที่พัก ห้องน้า เป็นต้น
3.4 การจัดน้าดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ
3.5 ความพร้อมของเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ
4.1 ความรู้ทไี่ ด้ตรงตามความต้องการ
4.2 การเข้าร่วมงาน ได้รับความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ครบถ้วน
4.3 การได้รับความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
คาชี้แจง
1. โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างตามความรู้สึกของท่านต่อการให้บริการ
2. คาตอบที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการบริการ
ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานศึกษาธิการภาค 10
( ) ไม่มี ( ) มี
ได้แก่ .................................................................
3.1 ความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
...............................................................................................................................................................
3.2 ความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
..............................................................................................................................................................
3.3 ความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก
..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
...............................................................................................................................................................
3.4 ความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการ
..............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
..............................................................................................................................................................

ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ หน่วยงานจึงให้ความสาคัญกับความมี
คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม และ
ปูองกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ท่านทาเครื่องหมาย √ ใน
ช่องที่ตรงกับความคิดเห็น ของท่านมากที่สุด โดย
5 = เชื่อมั่นมากที่สุด 4 = เชื่อมั่นมาก 3
2 = เชื่อมั่นน้อย 1
= เชือ่ มั่นน้อยที่สุด

= เชื่อมั่นปานกลาง

ความเชื่อมั่นคุณภาพการให้บริการ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2

1. การเกิดประโยชน์สุขของผู้รับบริการ
1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ
1.2 เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
1.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
2. การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
2.1 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
2.2 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
2.3 เจ้าหน้าทีม่ ีความมุ่งมั่น ยินดี และเต็มใจให้บริการ
3. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
3.1 มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้รับบริการทราบ
3.2 มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
3.3 มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.4 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว
4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4.2 มีการชี้แจงขั้นตอนหรือข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม
4.3 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
5. การดานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
5.1 เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (ให้บริการ)เป็นอย่างดี
5.2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ
5.3 มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการให้บริการ
5.4 ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว
5.5 มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ รวมทั้งแจ้งผล
ให้ทราบด้วย
ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม สานักงานศึกษาธิการภาค 10

1

ภาพประกอบกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน/รูปแบบ ในระดับภาค
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563
ณ โรงแรมเดอ ปริ๊นเซส อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10
นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
คณะทางาน
นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา หัวหน้าคณะทางาน
นายเวียงชัย ศรีพรหมษา นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ คณะทางาน
นางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ คณะทางาน
นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ คณะทางานและ
เลขานุการ
นางสาวน้าฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ คณะทางานและ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

วิเคราะห์และจัดทารูปเล่ม
นายเอกพงษ์ จริงจิตร นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวน้าฝน อรรคฮาด นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

