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คํานํา 

 

 คูมือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชกระบวนการ
นิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล ไดสังเคราะหมาจากแนวคิดหลักการ
พัฒนาคุณภาพท่ีครบวงจรของ Deming ซ่ึ ง มี ข้ันตอนการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน ไดแก 1) การจัดทํา  และวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3) 
การติดตามและประเมินผล (Check) และ 4) การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไม
เปนไปตามแผน (Act) และนํากระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท ประกอบดวย 5 
ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิ เทศ (Planning) 2) ใหความรูความเขาใจในการทํางาน 
(Information) 3) ลงมือปฏิบัติงาน (Doing) 4) สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing) และ 5) ประเมินผล
การนิเทศ (Evaluation) รวมท้ัง กระบวนการนิเทศสูมิติใหมในระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 
ของ สุเมธ การศรีทองประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) เปนกัลยาณมิตร 2) ชิดใกลไดปญหา 3) นําพา
นวัตกรรมใหม 4) นําไปใชปฏิบัติ และ 5) วัดและประเมินผล และกระบวนการกัลยาณมิตรของ สุมน 
อมรวิวัฒน  มาสังเคราะหเปนกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) สราง
เปาหมายรวมกัน (Share goals) 2) แข็งขันทําหนา ท่ี  (Making) 3) มีสารสนเทศและขอ มูล 
(Information) 4) เพ่ิมพูนเรียนรู (Learning) และ 5) สูความสําเร็จ (Evaluation)  ซ่ึงมีรายละเอียด
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศแบบ SMILE โดยจัดทําเปนกิจกรรมการนิเทศตาม
ข้ันตอนของการดําเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  
 ขอขอบคุณครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะอนุกรรมการติดตาม และประเมินผล
สถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) คณะกรรมการบริหารเครือขายจันท 1 โมเดล 
(ก.บ.ค.) และคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการเครือขายจันท 1 โมเดล (อ.ก.ว.) ท่ีรวมแรง รวมใจ 
ในการนิเทศแบบ SMILE เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จนประสบผลสําเรจ็เปนท่ียอมรับในวงการศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 หวังวา คูมือการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชการนิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย 
ก ข ค จันท 1 โมเดลนี้ จะเปนประโยชนแกผูเก่ียวของและผูสนใจท่ีจะนําไปใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 
NT/O-NET ตอไปได 
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คําช้ีแจง 
 

 คูมือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชกระบวนการ

นิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ของครู ผูบริหารสถานศึกษา คณะอนุกรรมการติดตาม และ

ประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) คณะกรรมการบริหารเครือขายจันท 1 

โมเดล (ก.บ.ค.) และคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการเครือขายจันท 1 โมเดล (อ.ก.ว.) ใหสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ไดอยางเปนระบบและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบงเนื้อหาเปน 3 ตอน 

คือ 

 ตอนท่ี 1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 ตอนท่ี 2 หลักการและแนวคิดในการดําเนินงาน 

 ตอนท่ี 3 ข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศ 

 การดําเนินงานนิเทศในตอนท่ี 3 นี้ จะประกอบดวยกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ดังนี้ 

  สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals : S) เปนข้ันตอนแรกของการวางระบบและ

กระบวนการนิเทศ โดยกําหนดใหมีการสรางเปาหมายรวมกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ โดย

ใชข้ันตอนแรกของหลักการบริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง ไดแก การวางแผน (Plan) มา

ดําเนินการ 

แข็งขันทําหนาท่ี (Making : M) เปนข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ ตาม

บทบาทหนาท่ีของแตละบุคคล ไดแก การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูให

การนิเทศ (ผูนิเทศ) และการปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียน) 

มีสารสนเทศและขอมูล (Information : I) เปนข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของระหวางการปฏิบัติงานหรือหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานท่ีผูรับการนิเทศ และผู

นิเทศหรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ได

รายงานผลการนิเทศไว  

 เพ่ิมพูนการเรียนรู (Learning) เปนข้ันตอนท่ีใชระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ในระดับกลุมเครือขาย โดยมี

คณะอนุกรรมการวิชาการในเครือขายสถานศึกษา (อ.ก.ว.) และคณะกรรมการบริหารเครือขาย

สถานศึกษา (ก.บ.ค.) ใชกระบวนการ PLC โดยนําผลจากการพัฒนาในระดับโรงเรียนมาแลกเปลี่ยน

เรียนรูและนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนในระดับกลุมเครือขาย ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จะสนับสนุนงบประมาณในการรวมขับเคลื่อนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

กลุมเครือขายท้ัง 10 เครือขาย 

 สูความสําเร็จ (Evaluation) เปนข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผนท่ี

กําหนดไวในระยะท่ี 2 เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาอยางเปนระบบ และมีการ

ประเมินผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

 คูมือเลมนี้สําหรับศึกษานิเทศก หรือผู ท่ีทําหนาท่ีในการนิเทศการพัฒนาผลสัมฤทธิ์        

O-NET เพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดในหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวิธีการบริหารจัดการท่ีตองใชความรวมมือจากบุคลากรหลายๆ 

ฝายท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษา เพ่ือใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป   

 

                               สุทธิ สุวรรณปาล 

                             ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ตอนท่ี 1 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 

 การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และมี

ความสามารถในการท่ีจะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ และการศึกษาเปนรากฐานใน

การสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทย และพัฒนาประเทศในทุกๆ ดานท้ังในปจจุบันและ

อนาคต การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง โดยจะตองเปน

การศึกษาท่ีทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี ทําใหเปนคนรูจักคิดวิเคราะห 

รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545) นอกจากนี้ แผนการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ไดกําหนดนโยบายเพ่ือดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนตาม

ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ  

 การปฏิรูปการศึกษาจึงเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (สํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา. 2545, คํานํา) โดยมุงเนนพัฒนาใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข ซ่ึงเปนท่ียอมรับ

กันท่ัวไปวา ความเกงของผูเรียนถือเปนคุณสมบัติหนึ่งท่ีประเทศตองเรงพัฒนาใหมีจํานวนมากข้ึน อัน

จะเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป แตจากการปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา พบปญหาท่ี

ตองเรงปรับปรุงแกไข พัฒนา และตอยอด โดยเฉพาะดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีพบวา ผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ต่ําโดยพิจารณาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ดวยเหตุนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีศักยภาพ สูมาตรฐานสากลทัดเทียม

กับนานาชาติ จึงไดกําหนดเปาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ก็ไดรับนโยบายมาดําเนินการและไดเพ่ิมเปาหมายของโรงเรียนในสังกัด

ใหเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 แตจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 2 ปท่ีผานมาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน

เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก ตํ่า

กวารอยละ 50 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1. 2558, หนา 34) ซ่ึงสภาพ
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ปญหาท่ีพบดังกลาวนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดตระหนักถึงความ

จําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ   ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ใหสูงข้ึนจาก

เดิมรอยละ 5 และใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และยั่งยืน โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดมอบหมายใหผูดําเนินงานพัฒนาดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โดยยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  

 ผูดําเนินงานพัฒนาในฐานะศึกษานิเทศกผูมีหนาท่ีพัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูตาม

เปาหมายและนโยบายของตนสังกัด จึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา พบวา การสรางคุณภาพใหเกิดข้ึนในโรงเรียนนั้น โรงเรียนจําเปนตองมีระบบ

ควบคุมคุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบ  การปฏิบัติงานอยูเสมอ และมีการนําผลท่ีไดจากการประเมินมา

ปรับปรุงแกไขงาน เพ่ือใหไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เปนไปตามแนวคิดของ       

เอดวารด  เดมม่ิง (Edward Deming. 1950) ท่ีเชื่อวาการพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดย

ใช “วงจรเดม่ิง” (Deming Cycle) 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติการตามแผน 

(Do) 3) การติดตามประเมินผล (Check) และ 4) การดําเนินการตอหรือปรับปรุงแกไข (Action)  

 ผูดําเนินงานพัฒนาจึงไดจัดทําคูมือ :การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวยวงจรคุณภาพ 

PDCA โดยใชการนิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล มาใชในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ใหสูงข้ึน ตามเจตนารมณและนโยบายของตนสังกัด 
 

วัตถุประสงค  

1. เพ่ือเปนคูมือในการนิเทศ ติดตาม ใหคําแนะนํา ชวยเหลือสถานศึกษาใหสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ไดอยางเปนระบบตามวงจรคุณภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

ใหสูงข้ึน 
 

เปาหมาย 

 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียน 
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กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

 กรอบแนวคิดในการพัฒนาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ ไดแก แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพท่ีครบวงจร Deming ของ เอ็ดวารด เดมม่ิง 

(Edward Deming, 1950) ไดเสนอข้ันตอนการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ประกอบดวย 4 

ข้ันตอน ไดแก 1) การจัดทําและวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3) การติดตามและ

ประเมินผล (Check) และ 4) การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไมเปนไปตามแผน 

(Action) และสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2532, 9-13) ไดกลาวถึงข้ันตอน           

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยวงจรเดมม่ิง (PDCA) ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ                

1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 2) การดําเนินการตามแผน (Do) 3) การตรวจสอบประเมินผล 

(Check) และ 4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) ซ่ึงทุกข้ันตอนมีความชัดเจน

สามารถปฏิบัติและตรวจสอบได และไดศึกษากระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท 

(2530, 84-88) ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ (Planning) 2) ใหความรูความ

เขาใจในการทํางาน (Information) 3) ลงมือปฏิบัติงาน (Doing) 4) สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing) 

และ 5) ประเมินผลการนิเทศ (Evaluation)  

 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดังกลาว ผูศึกษาไดนําแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ

แบบ PDCA ของ เอ็ดวารด เดมม่ิง (Edward Deming) และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช

วงจรควบคุมคุณภาพ PDCA (วงจรเดมม่ิง) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) 

นํามาเปนกรอบการปฏิบัติงานในรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA และนํากระบวนการนิเทศ PIRDE ของ 

สงัด อุทรานันท (2530) มาสังเคราะหเปนกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 

คือ 1) สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals) 2) แข็งขันทําหนาท่ี (Making) 3) มีสารสนเทศและ

ขอมูล (Information) 4) เพ่ิมพูนเรียนรู (Learning) และ 5) สูความสําเร็จ (Evaluation) โดยนํามาใช

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชการนิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบ

เครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล ซ่ึงมีรายละเอียดของกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ตามข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals : S) เปนข้ันตอนแรกของการวาง

ระบบและกระบวนการนิเทศ โดยผูศึกษาไดนําข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ของกระบวนการนิเทศการศึกษา 

ไดแก การวางแผนการนิเทศ (Planning) และ การใหความรูกอนการนิเทศ (Information) ของ สงัด 

อุทรานันท และข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan) ของการบริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง 

(Deming Cycle) มาสังเคราะหและกําหนดเปนข้ันตอนท่ี 1 สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals) 

เปนข้ันตอนท่ีผูนิเทศ ผูบริหารโรงเรียน และผูรับการนิเทศ จะทําการประชุมมอบนโยบายใหความรู 

และรวมปรึกษาหารือ  เพ่ือกําหนดเปาหมายพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET 

กําหนดปญหาและความตองการ ความจําเปนตองมีการพัฒนา รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติ
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เก่ียวกับพัฒนา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ซ่ึงข้ันตอนนี้ โรงเรียนจะเปน

ผูดําเนินการวางแผน ระบุสาเหตุของปญหา กําหนดเปาหมาย และกําหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

โดยมี คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) จะลงมา

ชวยขับเคลื่อนและรวมกันกําหนดเปาหมาย และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการ

รวมมือและชวยเหลือกัน การใชทรัพยากรรวมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 ข้ันตอนท่ี 2 แข็งขันทําหนาท่ี (Making : M) เปนข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ 

ตามบทบาทหนาท่ีของแตละคน คือ การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูให

การนิเทศ (ผูนิเทศ) และการปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียน) โดยผูศึกษาไดนํา

ข้ันตอนท่ี 3 และ 4 ของกระบวนการนิเทศการศึกษาของ สงัด อุทรานันท ไดแก ข้ันตอนการ

ดําเนินการนิเทศ  (Doing) และ การเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing) 

และข้ันตอนท่ี 2 ของ เอ็ดวารด เดมม่ิง ไดแก การปฏิบัติงาน (Do) ของการบริหารงานคุณภาพของ

วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) มาสังเคราะหและกําหนดเปนข้ันตอนท่ี 2 แข็งขันทําหนาท่ี (Making) 

ซ่ึงในข้ันตอนนี้โรงเรียนจะดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบตามท่ีไดกําหนดไว

ตามแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการ

ปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) จะมานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนใน

การปฏิบัติหนาท่ีของแตละคนเพ่ือใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนท่ี 3 มีสารสนเทศและขอมูล (Information : I) เปนข้ันตอนของการเก็บ

รวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของระหวางการปฏิบัติงานหรือหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานท่ีผูรับ

การนิเทศ และผูนิเทศหรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

(อ.ต.ป.ส.) ไดรายงานผลการนิเทศไว และในข้ันตอนนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 จะดําเนินการจัดสอบ Pre–ONET เพ่ือใหเปนขอมูลและสารสนเทศสําหรับนําไปใชใน

การปรับปรุงการปฏิบัติงาน ข้ันตอนนี้ผูศึกษาไดนําข้ันตอนท่ี 5 ของกระบวนการนิเทศการศึกษาของ 

สงัด อุทรานันท ไดแก ข้ันตอนการประเมินผลการนิเทศ  (Evaluation) และข้ันตอนท่ี 3 การ

ตรวจสอบ (Check) ของการบริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) มาสังเคราะหและ

กําหนดเปนข้ันตอนท่ี 3 มีสารสนเทศและขอมูล (information) โดยขอมูลและสารสนเทศท่ีไดจะ

นําไปเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET  

 ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ิมพูนการเรียนรู (Learning) เปนข้ันตอนท่ีใชระบบเครือขาย ก ข ค 

จันท 1 โมเดล เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับกลุมเครือขาย 

โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการในเครือขายสถานศึกษา (อ.ก.ว.) และคณะกรรมการบริหารเครือขาย

สถานศึกษา (ก.บ.ค.) จะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําผลจากการพัฒนาในระดับโรงเรียนมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนในระดับกลุมเครือขาย ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จะสนับสนุนงบประมาณในการรวมขับเคลื่อนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของกลุมเครือขายท้ัง 11 เครือขาย 

 ข้ันตอนท่ี 5 สูความสําเร็จ (Evaluation) เปนข้ันตอนท่ีใชในการทบทวน ตรวจสอบผล

การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET เพ่ือปรับปรุง แกไข โดยใชขอมูลจากผลการนิเทศ

และผลการทดสอบ Pre-ONET ของนักเรียน แลวนํามาวิเคราะหหาเหตุ วางแผนรวมกันวิเคราะหหา

จุดท่ีควรพัฒนา กําหนดกิจกรรมปรับปรุงแกไขตามขอคนพบเพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ี

กําหนดไวในแผนพัฒนาอยางเปนระบบ ในข้ันตอนนี้ ผูนิเทศ หรือคณะอนุกรรมการติดตาม

ประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) เขามามีสวนรวมในการนิเทศ ติดตาม 

และรวมคิด รวมทํา ใหขวัญกําลังใจ เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ข้ันตอนนี้ผูศึกษาไดนํา

แนวคิดของกระบวนการนิเทศ ของ สงัด อุทรานันท ในข้ันตอน การประเมินผลการนิเทศ 

(Evaluation) และข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุง (Act) ของการบริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง 

(Deming Cycle) มาสังเคราะหและกําหนดเปนข้ันตอนท่ี 5 สูความสําเร็จ (Evaluation)   

 ซ่ึงสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA 

โดยใชการนิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล ดังแผนภูมิท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA  

โดยใชการนิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 

ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET สูงข้ึน 
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ตอนท่ี 2 

หลักการและแนวคิดในการดําเนินงาน 

 
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชการนิเทศแบบ SMILE 

ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล มีหลักการและแนวคิดในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

 

หลักการนิเทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษานั้น มีความจําเปนตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก เพราะการนิเทศ

การศึกษาจะชวยใหปรบัปรุงกระบวนการเรียนการสอน ชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ัน สงผลให

ผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูนิเทศจึงควรทราบความหมาย 

จุดประสงค และหลักการของการนิเทศการศึกษา 

1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษามีความหมายกวางขวาง และแตกตางกันไปตามความรู ประสบการณ

และทักษะของนักการศึกษาข้ึนอยูกับแนวความคิด ระดับการปฏิบัติในการนําการนิเทศไปใช ซ่ึงมี

นักวิชาการศึกษาหลายทานใหความหมายการนิเทศการศึกษาท่ีสําคัญดังนี้ 

แฮรริส  (Harris. 1975, หนา 13) ไดกลาวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาวา 

หมายถึง สิ่งท่ีบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือจะคงไวหรือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียน มุงใหเกิดประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอน

เปนสําคัญ 

สงัด  อุทรานันท  (2530, หนา 12) ใหความหมายวา การนิเทศการศึกษา คือ 

กระบวนการทํางานกับครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหไดมาซ่ึงสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของ

นักเรียน 

ชารี  มณีศรี (2542, หนา 15)  ไดนิยามความหมายของการนิเทศวา เปนการมอง

รอบดาน เขาใจปญหา หรือโครงสรางของงานท่ีตนรับผิดชอบอยูท้ังหมด ผูท่ีทําหนาท่ีนิเทศจะตอง

เปนคน “ไตเตา” มิใช “จุติ” คือ ตองเปนผูท่ีมีประสบการณ เรียนรูงานจากงานเล็กๆ ไปจนถึงงาน

ใหญ ท่ีมีความหมายสลับซับซอน คลุกคลีกับปญหา เขาใจปญหา และสามารถแกปญหาได 

สิทธิพร  นิยมศรีสมศักดิ์ (2546, หนา 11)  กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ การชวย

บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผูสอนใหสามารพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนานักเรียน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียนและหลักสูตร 
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ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 15) กลาววา การนิเทศการศึกษา คือ 

กระบวนการจัดบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครู และบุคคลท่ี

เก่ียวของกับการจัดการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนให

เปนไปตามเปาหมายของการศึกษา 

จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา การนิเทศการศึกษา คือ การทํางานรวมกันระหวาง

ครู ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก หรือ บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือชวยเหลือ แกไข สนับสนุน 

สงเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนของครู ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุ

วัตถุประสงคของการศึกษา 

2. จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดจุดมุงหมายไว เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ การนิเทศการศึกษานั้นไดมีผูกลาวถึงจุดมุงหมายไวดังนี้ 

สงัด อุทรานันท (2530, หนา 12-13) กลาววา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายท่ี

สําคัญ 4 ประการ ตอไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหครูและบุคลากรเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

2. เพ่ือพัฒนางาน การนิเทศการศึกษา ไดมีเปาหมายสูงสุดอยูท่ีนักเรียน ซ่ึงเปน

ผลผลิตจากการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เหตุนี้การนิเทศท่ีจัดข้ึนจึงมุงหมายท่ีจะพัฒนา

งานซ่ึงไดแกการสอนนั่นเอง 

3. การสรางการประสานสัมพันธ การสรางประสานสัมพันธนั้นเปนผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การทํางานรวมกันรับผิดชอบรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา ผูตาม ซ่ึงไมใชการทําภายใต การถูกบีบ

บังคับ และคอยตรวจตรา หรือคอยจับผิด 

4. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ การสรางขวัญและกําลังใจนั้นถือวาเปนจุดมุงหมายท่ี

สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ท้ังนี้เพราะขวัญ และกําลังใจเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลมี

ความต้ังใจ ทํางานหากการนิเทศไมไดทําการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลวการนิเทศก็

ยอมประสบผลสําเร็จไดยากก 

ชารี  มณีศรี (2542, หนา 26)  กลาวถึง จุดมุงหมายของการนิเทศนั้น เปนเปาหมาย

หลักอยูท่ีการพัฒนาครูท้ังดานวิชาชีพคือ ฝกใหมีประสบการณตรง เชน การอบรมสัมมนา การทดลอง 

หลักสูตรวิธีสอน และประสบการณโดยออม เชน การจัดกิจกรรมตางๆ ใหครูมีโอกาสพบปะทาง

วิชาการ เปนตน นอกจากนั้นยังชวยสรางครูใหมีลักษณะความเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอ่ืน อันจะ

ยังผลใหเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนดียิ่งข้ึน กลาวโดยยอ ก็คือ มุงพัฒนาคนและพัฒนางาน 
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ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544, หนา 228) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษามี

จุดมุงหมายหลักก็เพ่ือพัฒนาครูอาจารยในสถานศึกษา และการนิเทศเปนงานท่ีสรางกําลังใจแก

ผูปฏิบัติงาน โดยการแนะนํา เสนอแนะ และใหบริการดานวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนเทคนิค และวิธีการ

ปฏิบัติงาน การนิเทศควรทําอยางมีระบบ และกอใหเกิดกําลังใจและขวัญท่ีดีแกผูรับการนิเทศ เพ่ือทํา

ใหการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของการศึกษา 

สรุปไดวา การนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมาย เพ่ือพัฒนาครู พัฒนางาน และประสาน

สัมพันธอันดีตอกัน ซ่ึงกอใหเกิดขวัญ กําลังใจ มีความตั้งใจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษา 

3. หลักการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษาในอดีตนั้น ผูนิเทศจะมีลักษณะท่ีชี้นําหรือบอกใหทําแลวผูท่ีทําหนาท่ี

นิเทศจะติดตามผลวา ไดปฏิบัติตามท่ีบอกใหทําหรือไม แตในปจจุบันการนิเทศการศึกษาไดพัฒนา

รูปแบบมาเปนลักษณะขอความรวมมือของผูมีสวนเก่ียวของกับการนิเทศการศึกษาทุกคน มีนักการ

ศึกษาไดใหหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 

ชารี มณีศรี (2542, หนา 27) หลักการนิเทศการศึกษาดังตอไปนี้ จะเปนแนวทางให

ผูบริหารการศึกษาไดประสบผลสําเร็จในการชวยครู นักเรียน และโรงเรียนใหเปนครู นักเรียน และ

โรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพ 

1. การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือน การประสานงาน และแนะนําใหเกิดความ

เจริญงอกงามแกครู โดยท่ัวไป 

2. การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย 

3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค 

4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานท่ีเก่ียวพันกัน 

5. การนิเทศ คือ การสรางมนุษยสัมพันธ 

6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญ 

7. การนิเทศมีจุดมุงหมายเพ่ือขจัดชองวางระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะใน

ชนบท 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546, หนา 21) ไดใหหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการนิเทศ

การศึกษาดังนี้ 

1. การนิเทศเปนการสงเสริมความเจริญงอกงาม 

1.1 การจัดใหมีการฝกอบรมดานการเรียนการสอน เพ่ือใหครูไดมีความรูความ

เขาใจในหลักวิธีสอนตางๆ  

1.2 ชวยพัฒนาความรูทางวิชาการเฉพาะ ใหเทคนิควิธีสอนอยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ 
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1.3 พัฒนาใหมีความเชื่อม่ันในการสอน และมีประสบการณในการใชสื่อการ

สอน 

1.4 พัฒนาทัศนะคติและอุดมการณในการทํางาน ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

1.5 พัฒนาประมวลรายวิชา โครงการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

เสริมสรางประสบการณแกผูเรียน 

1.6 รวมมือจัดทําสื่อการสอนชนิดตางๆ ท่ีจําเปน และหาไดในโรงเรียนและ

ทองถ่ิน 

1.7 ชวยพัฒนาประสบการณการประเมินผล และเทคนิคการใช และเตรียม

เครื่องมือประเมินผล 

1.8 ชวยวางแผนและพัฒนาผูเรียนท่ีมีปญหาการเรียนและปญหาอ่ืนๆ 

2. การนิเทศมีความเปนประชาธิปไตย 

2.1 ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําของการศึกษา มากกวาท่ีจะเปนโดยตําแหนง 

2.2 ตองยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ครูมีอิสระใชความสามารถของ

ตนเองพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนใหดีข้ึน 

2.3 เปดโอกาสใหครูมีความคลองตัวในการดําเนินงานตางๆ สงเสริมใหมี

ความคิดริเริ่ม มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการทํางาน 

2.4 การใชอํานาจหนาท่ี ควรเปนท่ียอมรับจากกลุมและหมูคณะ 

2.5 ผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2.6 อํานาจยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตยโดยท่ีทุกคนมีโอกาสท่ีจะ

แสดงความสามารถ และความเปนผูนํา 

2.7 ผูบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก ครูจะตองรวมมือกันเพ่ือชวยแกปญหาดาน

การเรียนการสอน 

3. การนิเทศเปนกระบวนการสรางสรรค 

3.1 ผูนิเทศและครูรวมกันสรางบรรยากาศในการนิเทศดวยการประชุม

ปรึกษาหารือรวมกัน 

3.2 ผูนิเทศใหอิสระแกครู โดยมีความคิดสรางสรรคตามความสามารถของแต

ละคน 

4. การนิเทศยึดหลักการสรางมนุษยสัมพันธ 

4.1 ใหการยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน เปนพ้ืนฐานในการสรางมนุษยสัมพันธ 

4.2 ใหความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนอยางบริสุทธิ์ใจ 
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4.3 สรางความเชื่อถือ และศรัทธาใหเกิดความรวมมือชวยเหลือเพ่ือสราง

มิตรภาพกับบุคคลอ่ืนๆ 

5. การนิเทศเพ่ือสรางสรางขวัญและกําลังใจ 

5.1 ขวัญและกําลังใจของครูดี ยอมสงผลในการทํางานใหดีตามไปดวย 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนข้ึนอยูกับขวัญของครู ท่ีใหกําลังใจแกผูเรียน 

5.3 ครูเองก็ตองการขวัญและกําลังใจ 

5.4 การดําเนินงาน ควรจะเปนไปดวยความสมัครใจ ตามความสามารถของ  

แตละบุคคล 

6. การนิเทศเก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

6.1 งานนิเทศเปนการสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

6.2 งานนิเทศเปนการปรบัปรุงการสอนของครู 

6.3 งานนิเทศเปนการพัฒนาหลักสูตร 

6.4 การประเมินผลการสอน มีความจําเปนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

7. การนิเทศ เปนการประชาสัมพันธระหวางการนิเทศกับงานอ่ืนๆ 

7.1 การใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตางๆ ระหวางงานนิเทศกับงานอ่ืนๆ 

7.2 การสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอ่ืนๆ 

จากหลักการดังกลาวสรุปไดวา หลักการนิเทศ คือ การสงเสริมสรางสรรคคุณภาพของ

งานโดยการทํางานรวมกันของครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยทํางานแบบผสมผสาน สรางความ

เขาใจรวมกัน ยึดหลักประชาธิปไตย สรางขวัญและกําลังใจ และพัฒนาศักยภาพในการทํางานของ

ตนเองเพ่ือใหสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

4. กระบวนการนิเทศ 

  กระบวนการนิเทศของ สงัด อุทรานันท (2530) ซ่ึงเปนกระบวนการนิเทศท่ีสอดคลองกับ

สภาพสังคมไทย 5 ข้ันตอน เรียกวา “PIDER” ดังนี้ 

     (1) การวางแผน (P-Planning) เปนข้ันตอนท่ีผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ

จะทําการประชุม ปรึกษาหารือ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปญหาและความตองการจําเปนท่ีตองมีการนิเทศ 

รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการนิเทศท่ีจัดข้ึน 

     (2) ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ (Informing-I) เปนข้ันตอนของการใหความรู 

ความเขาใจถึงสิ่งท่ีจะดําเนินการวาตองอาศัยความรู ความสามารถอยางไรบาง จะมีข้ันตอนในการ

ดําเนินการอยางไร และจะดําเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ข้ันตอนนี้จําเปน 

ทุกครั้งสําหรับเริ่มการนิเทศท่ีจัดข้ึนใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และเม่ือมีความจําเปนสําหรับงาน



 12 
 

ในกรณีที่ทํายังไมไดผล 
 

ในกรณีคุณภาพไมถึงขั้น 
 

นิเทศท่ียังเปนไปไมไดผล หรือไดผลไม ถึง ข้ันท่ีพอใจ ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองทบทวนใหความรู 

ในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 

     (3) การดําเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบดวยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ 

การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) การปฏิบัติงานของ

ผูสนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหาร) 

     (4) การสรางเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เปนข้ันตอน

ของการเสริมแรงของผูบริหารซ่ึงใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานข้ันนี้อาจดําเนินไปพรอม ๆ กับผูรับการนิเทศท่ีกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จ

สิ้นแลวก็ได 

     (5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เปนข้ันตอนท่ีผูนิเทศนําการ

ประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามี

ปญหาหรือมีอุปสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีทําใหการดําเนินงานไมไดผล สมควรท่ีจะตองปรับปรุง แกไข 

ซ่ึงการปรับปรุงแกไขอาจทําไดโดยการใหความรูเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีปฏิบัติใหมอีกครั้ง ในกรณีท่ีผลงานยังไม

ถึงข้ันนาพอใจ หรือไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานท้ังหมดไปแลว ยังไมถึงเกณฑท่ีตองการ 

สมควรท่ีจะตองวางแผนรวมกันวิเคราะหหาจุดท่ีควรพัฒนา หลังใชนวัตกรรมดานการเรียนรูเขามา

นิเทศ 

กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 2 กระบวนการนิเทศแบบ PIDER 

 

ปรับปรุง แกไข 

 

ใหการนิเทศและควบคุม
คุณภาพงาน 

ขั้นที่ 1 
วางแผน  

(P) 

ขั้นที่ 2 
การใหความรู  

(I) 

ขั้นที่ 3 
ปฏิบัติงาน 

(D) 

ขั้นที่ 4 
การสรางขวัญ

กําลังใจ (R) 

ขั้นที่ 5 
ประเมิน 

(E) 

บริการสนับสนุน 
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วงจรคุณภาพของเดมมิง่ (Circle Deming Cycle)  

 วงจรคุณภาพ PDCA มาจากคําวา “Plan – Do – Check – Act” หมายถึง “วางแผน – 

ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ดําเนินการตอ/ปรับปรุง” ซ่ึงตองดําเนินการอยางมีวินัย ใหครบวงจรและ

หมุนเวียนไปไมหยุด สุมน อมรวิวัฒน, และคนอ่ืนๆ (2544, หนา 11-12) กลาวไววา แนวคิดของวงจร

เดมม่ิง (Deming cycle : PDCA) นี้ ดร.วอลทเตอร ชิวฮารท (Walter A. Shewhart) เปนผูพัฒนาข้ึน

เปนคนแรก ในป ค.ศ. 1939 และ ดร.เอดวารด เดม่ิง เปนผูนํามาเผยแพรในประเทศญ่ีปุน เม่ือ ค.ศ. 

1950 จนเปนท่ีรูจักกันแพรหลายในชื่อ วัฏจักรเดม่ิงหรือวงจรเดม่ิง (Deming cycle) หรือวงจร

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: PDCA) จุดมุงหมายของวงจร PDCA ซ่ึงเปนกิจกรรม

พ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพ ตองการปรับปรุงการทํางานในแตละรอบของ พีดีซีเอ (PDCA) อยาง

ตอเนื่อง มีระบบและมีการวางแผนพัฒนาตอไปเรื่อยๆ  

 กระบวนการนิเทศการศึกษา ไดใชกระบวนการ PDCA  ในการดําเนินการมีข้ันตอนของ

การวางแผนการนิเทศ เปนสวนสําคัญ ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 ดําเนินการวางแผน  เปนข้ันเตรียมการนิเทศ  โดยศึกษาขอมูลสารสนเทศ 

ประมวลสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กําหนดจุดมุงหมายการนิเทศ  จัดทํา

แผนการนิเทศ กําหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ 

กําหนดกรอบการประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ 

งบประมาณ  

 ข้ันตอนท่ี 2  ดําเนินการตามแผนนิเทศ   โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศ 

แบงหนาท่ีภารงานในการนิเทศ  ประสานงานบุคคลท่ีเก่ียวของ  และนิเทศตามแผนดวยรูปแบบ 

เทคนิควิธีการท่ีกําหนด  

 ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานวา

เปนไปตามจุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีครูปฏิบัติจริง ปญหา อุปสรรค 

ท่ีเปนขอมูลสารสนเทศท่ีตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป    

 ข้ันตอนท่ี 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เม่ือสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้ง ควร

รายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทําเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานท่ีกําหนดไวในหัวขอ

ประเด็นตาง ๆ เชน  ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ วันเดือนปท่ีนิเทศ  กิจกรรมท่ีนิเทศ เนื้อหาสาระท่ีนิเทศ  

การประเมินผลของผูรับการนิเทศ และขอควรพัฒนา 

ปริทรรศน พันธุบรรยงก (2545, หนา 53-54)  กลาววา วงจรคุณภาพ (PDCA : plan 

do check act)  คือ องคประกอบหลักของวงจรการจัดการ ดังภาพประกอบท่ี 3 
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ภาพประกอบท่ี 3 วงจรการจัดการ 

คําวา หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง ท่ีอยูทางดานขวาของวงจรการจัดการนั้น คือ การหมุน

วงจรอยางถูกตองตามข้ันตอน 1 รอบ จะสงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือแกไขปญหาได 1 ระดบั  การหมุนให

เร็วจะทําใหเกิดการปรับปรุงอยางรวดเร็ว 

P  (Plan) คือ จะเริ่มนับจากการแสวงหาจุดท่ีเปนปญหา ระหวางระดับความแตกตางจุดท่ี

มุงหวังและสภาพท่ีเปนจริง เม่ือจับจุดท่ีเปนปญหาไดแลว จัดทําแผนมาตรการในการแกไข แลวจึงเขาสู

ข้ัน D หรือ do ตอไป 

D (Do) คือ การปฏิบัติตามแผนมาตรการแกไขแผนใหมลาสุด เพราะแผนคือสิ่งท่ีปรับปรุงแกไข

ไดอยูเสมอ ตองแนใจวาแผนท่ีจะลงมือปฏิบัตินั้นเปนแผนท่ีใหมลาสุดจริงๆ  

C (Check) คือ การเปรียบเทียบระหวางผลลัพธกับคาเปาหมายเสมอ   

A (Act) คือ การปฏิบัติหลังการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปไดหลายประการ ดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีผลลัพธตํ่ากวาเปาหมายจะตองมีการทบทวนแผนของมาตรการแกไขแลวดู

วาสิ่งท่ียังคงเปนปญหาอยูนั้นมีสิ่งใดท่ีปฏิบัติไดทันทีใหลงมือปฏิบัติเลย สวนสิ่งท่ีปฏิบัติไมไดทันที  

ใหสะทอนสูแผนการแกไขปญหารอบตอไป 

2.  ในกรณีท่ีผลลัพธดีกวาเปาหมาย จะตองมีการทบทวนการกําหนดเปาหมายวาต่ําเกินไป

หรือไม ควรมีการปรับเปาหมายใหดีกวาเดิมหรือไม ผลลัพธเหนือกวาความคาดหมายโดยปจจัย

ภายนอกอ่ืน ๆ  หรือไม 

3. ในกรณีที ่ผลลัพธ ได ตรงตามเปาหมายใหทบทวนดูว าไดม ีการปฏิบัต ิตามแผน

มาตรการแกไขครบถวนหรือไม ถาใช แสดงวาแผนนี้ถูกตองและควรกําหนดเปนวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน

เพ่ือรักษาใหผลลัพธคงอยูในระดับท่ีตองการตอไป 

ฮิโตชิ (Hitoshi, 2540, หนา 57-64) กลาวถึง การบริหารงานดวยระบบวงจรคุณภาพ 

จัดเปนกิจกรรมการปรับปรุงและการควบคุมท่ีประกอบดวย การวางแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ 

และการปฏิบัติการแกไข โดยการวางแผน การนําแผนที่วางไวมาปฏิบัติ ตรวจสอบผลลัพธที่ได 

และถาผลลัพธไมไดตามท่ีคาดหมายไว จะมีการทบทวนแผนการเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น การ

ควบคุมและการปรับปรุงสามารถอธิบายไดอีกแบบหนึ่งก็คือ การทําการวางแผน การกระทํา การ

ตรวจสอบ และการแกไขซํ้าอีก การทําตามวงจรคุณภาพอยางตั้งใจและถูกตองจะชวยใหเกิดความ

หมุนใหเร็ว หมุนใหถูกตอง A P 

D C 
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เชื่อม่ันในการทํางาน เม่ือวงจรคุณภาพหมุนซํ้าจะทําใหเกิดการปรับปรุงและระดับของผลลัพธสูงขึ้น

เรื่อย ๆ และงานสวนใหญจะกระทําซํ้าในสิ่งที่เคยทํามากอน ถึงแมวางานนั้นจะดูเหมือนวาเปนงาน

ใหมท้ังหมดก็ยังคงมีสวนประกอบหลายสวนท่ีเหมือนหรือคลายกับสิ่งท่ีเคยทํามากอน การปรับปรุง

คุณภาพสวนใหญจะเปนการพิจารณาวิธีการของงานท่ีกระทําซํ้าอยางระมัดระวังและเปนระบบ  

ตรวจสอบผลลัพธท่ีได ตลอดจนมีการแกไขความไรประสิทธิภาพท่ีคนพบ ดังนี้  

1. การวางแผน (Plan) 

ในบรรดาสวนประกอบทั้งสี่สวนของวงจรคุณภาพนั้น ควรพิจารณาการวางแผนเปน

สวนท่ีสําคัญท่ีสุด  แตท้ังนี้มิไดหมายความวาสวนอ่ืนไมมีความสําคัญ  เพียงแตวาสวนการวางแผนจะ

เปนสวนท่ีทําใหสวนอ่ืนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล ถาแผนการไมเหมาะสมจะมีผลทําใหสวน

อ่ืนไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตนวางแผนท่ีดี จะทําใหมีการแกไขนอยและกิจกรรมจะมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผน ในการปรับปรุงเปนการลดชองวางระหวางสิ่งท่ี

ตองการใหเปนกับสิ่งท่ีเปนอยูจริง และกิจกรรมการปรับปรุงท่ีมีประสิทธิผลจําเปนตองมีมุมมองท่ี

แมนยําในท้ังสองสิ่ง เปรียบเสมือนการสรางบานบนพ้ืนทราย ไมวาจะออกความพยายามเพียงใดก็ตามถา

ภาพในมุมมองของสถานการณท่ีตองการและสถานการณจริงไมชัดแลว ก็จะไมไดผลลัพธกลับมา ดังนั้น 

จึงควรจะสรางวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนประกอบดวย การวิเคราะหสถานการณและการจําแนก

ปญหา การตั้งเปาหมาย เขาใจถึงขอจํากัดและขอบเขต รวมถึงการนํามาพิจารณา มองถึงวิธีการ

ปรับปรุงท่ีเปนไปได ตัดสินใจถึงแผนปฏิบัติการ กําหนดวิธีสําหรับตรวจสอบและประเมินผลลัพธท่ีได 

การพัฒนาแผน โดยปกติปญหาท่ีถูกนํามาแกไขเพ่ือปรับปรุงนั้นจะประกอบดวยสาเหตุ

หลายประการ ในการแกปญหานี ้อยางเปนระบบ ผู นําขององคกรตองทําการจัดทําและพัฒนา

แผนการปรับปรุง และการพัฒนาแผนประกอบดวย การกําหนดกิจกรรมพ้ืนฐานท่ีตองการปรับปรุง

อยางชัดเจน แยกกิจกรรมออกตามโครงสรางองคกร กระจายสวนยอยของกิจกรรมพ้ืนฐานไปตามฝายตาง 

ๆ ในองคกร กําหนดวิธีการประเมินความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคของแตละฝายใหชัดเจน 

บุคคลท่ีมีตําแหนงสูงสุดในองคกรควรเปนผูตัดสินใจในการมอบหมายงานและวิธีการประเมินผลโดย

ผานการพบปะสนทนากับแตละฝายในองคกร   

ในทํานองเดียวกัน หัวหนาฝายงานแตละฝายตองออกแบบและพัฒนาแผนเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดรับมอบหมาย โดยแผนการจะไดรับการกระจายออกเปนลําดับลงมาท่ัวท้ังองคกร

ดวยวิธีนี้ และจะถูกพัฒนาอยางเหมาะสมในแตละระดับในโครงสรางองคกรจนกระท่ังถึงระดับท่ีไม

จําเปนตองกระจายลงอีกตอไป ข้ันตอนสุดทายคือการตัดสินใจของบุคลากรท่ีตองทํางาน  ทรัพยากรท่ี

ตองการ และตารางเวลาท่ีตองปฏิบัติตาม และทําแผนการพัฒนาใหอยูในรูปของเอกสารท้ังหมดอยาง

ละเอียด  ท้ังนี้  เพ่ือใหม่ันใจวาจะมีการสื่อสารแผนการไดอยางแมนยําท่ีสุด 
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ขณะท่ีสรางแผนการควรมีความระมัดระวังในแนวทางท่ีมีสวนชวยในการสรางแผนการ

อยางถูกตอง ประกอบดวย ขณะท่ีสรางแผนการจะตองมีการชี้แจงใหชัดเจนถึงขอจํากัดดานทรัพยากร

และเวลาที่มี รวมทั้งตองหาวิธีการทั้งหมดที่เปนไปไดภายใตขอจํากัดเหลานี้ อาจมีการผอนปรน

ขอจํากัดเหลานี้บาง  หลังจากมีการพิจารณาขอเสนอแนะท้ังหมดแลว  ตองทําการเลือกวิธีการท่ีดีท่ีสุด

เปนแผนการปฏิบัติ ตองมีการพัฒนาระเบียบวิธีการในการตรวจสอบและประเมินผลลัพธเพ่ือดูวา

แผนการมีประสิทธิผลและมีการกระทําตามแผนและประสานกันกับแผนการเริ่มแรกหรือไม ตองมี

การรวบรวมสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอและจัดอยางเปนระบบตลอดจนมีการนํามาใชงานอยาง

เต็มที่ในการวางแผนงาน ตองมีการพิจารณาถึงสิ่งท่ีตองกระทํากับสิ่งท่ีนากระทํา ทรัพยากรมีอยูอยาง

จํากัด และเปนไปไมไดท่ีจะทําทุกสิ่งทุกอยางในเวลาเดียวกัน ตองพยุงความสมดุลระหวางเปาหมายกับ

ทรัพยากร การตั้งเปาหมายท่ีสูงเกินไปเปนการสวนทางกับการเพ่ิมผลผลิต จะตองมีการสรางระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือสื่อสารเปาหมายของแผนการไปสูทุกสวนขององคกร ทรัพยากร

ทางดานวัสดุอาจมีจํากัดแตความสามารถของมนุษยมีไมจํากัด ดังนั้น จึงมีทางเปนไปไดเสมอในการ

ปรับปรุง  ซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนาความสามารถของมนุษยอยางสมํ่าเสมอ 

2. การลงมือปฏิบัติ (Do) 

เพ่ือใหม่ันใจวามีการนําแผนการมาปฏิบัติอยางถูกตองจึงจําเปนตองมีข้ันตอนในการสราง

ความม่ันใจวาฝายท่ีรับผิดชอบในการนําแผนการไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนใน

แผนการนั้น ๆ การสรางความม่ันใจวามีการติดตอสื่อสารไปยังฝายท่ีมีหนาท่ีในการปฏิบัติอยาง

เหมาะสม การจัดใหมีการศกึษาและการอบรมที่ตองการเพื่อการนําแผนการนั้น ๆ มาปฏิบัติ และ

การจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนในเวลาท่ีจําเปน 

3. การตรวจสอบ (Check) 

เม่ือทําการตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ตองมีการประเมินการ

ปฏิบัติตามแผนหรือไม และตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 

การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ตั ้งเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ 

ความไมเหมาะสมของแผนการ หรือจากท้ังสองประการรวมกัน เปนเรื่องท่ีจําเปนตองหาวาสาเหตมุา

จากประการไหน  เนื่องจากการปฏิบัติการแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง  ถาความลมเหลวมา

จากแผนการไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับ

สถานการณท่ีเปนอยู การเลือกเทคนิคท่ีใชผิด เนื่องจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูใน

ขั้นตอนการวางแผนไมเพียงพอ การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือ

ประเมินความสามารถของบุคลากรท่ีตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน อาจเปนผลมาจากสาเหตุขาดความตระหนัก

ถึงความจําเปนในการปรับปรุง การติดตอสื่อสารท่ีไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ  
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การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ ปญหาเก่ียวกับตัวผูนําและการประสานงานระหวางการ

ปฏิบัติ หรือการประเมินทรัพยากรท่ีตองใชนอยเกินไป 

4. การปฏิบัติการแกไข  (Act) 

ขณะเม่ือทําการปฏิบัติการแกไขมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองแยกแยะใหชัดเจนระหวาง

การกําจัดปรากฏการณหรืออาการของปญหาและการกําจัดสาเหตุ ดังที่ไดกลาวมาแลววา มีงาน

จํานวนมากมายท่ีทําเปนประจําในงานชนิดนี้ การกําจัดแคอาการไมไดชวยแกปญหาท่ีมีอยู เปนเพียง

แคการเลื่อนการแกปญหาออกไปเทานั้น ดังนั้น ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนท่ีไมเหมาะสม  

การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอตอการแกปญหา ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการ

วางแผนโดยการหาปจจัยท่ีไม เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบัติการแก ไข 

ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโดยการกําจัดสาเหตุมิใชกําจัดอาการ และเม่ือไมสามารถ

บรรลุถึงเปาท่ีวางไว ควรมีการวิเคราะหหาเหตุและมีการทบทวนแผนการ ดังเชนที่กลาวมาในหัวขอ

การตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากตวัแผนการท่ีไมเหมาะสมหรือมีการปฏิบัติท่ีไมถูกตอง ดังนั้น เพ่ือทําการ

ปรับปรุง ตองมีการชี้บงสาเหตุแหงความลมเหลวอยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือให

สามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนราย

ปและมีการทบทวนทุกป เพ่ือใหม่ันใจวาแผนการดังกลาวมีความไววางใจและเหมาะสม 

วิฑูรย  สิมะโชคดี (2545, หนา 43-47)  กลาวถึง วงจรคุณภาพ  (PDCA) เปนกิจกรรมท่ีจะ

นําไปสูการปรับปรุงงานและการควบคุมอยางเปนระบบอันประกอบดวย การวางแผน (Plan)  การนํา

แผนไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) กลาวคือ จะเริ่มจากการ

วางแผน การนําแผนท่ีวางไวมาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธท่ีได และหากไมไดผลลัพธตามท่ี

คาดหมายไว จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมอีกครั้งหนึ่งและทําตามวงจรคุณภาพซํ้าอีก เม่ือ

วงจรคุณภาพหมุนซํ้าไปเรื่อย ๆ  จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและทําใหระดับผลลัพธสูงข้ึนเรื่อย ๆ   ดังนั้น 

การกระทําตามวงจรคุณภาพ จึงเทากับการสรางคุณภาพท่ีนาเชื่อถือมากข้ึนโดยจุดเริ่มตนของวงจร

คุณภาพอยูท่ีการพยายามตอบคําถามใหไดวา ทําอยางไรจึงจะดีข้ึน 

ข้ันตอนท่ี  1  การวางแผน (Plan) 

ในบรรดาองคประกอบท้ัง 4  ประการของวงจรคุณภาพนั้น ตองถือวาการวางแผนเปนเรื่อง

ท่ีสําคัญท่ีสุด การวางแผนจะเปนเรื่องท่ีทําใหกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีตามมาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล 

เพราะถาแผนการไมเหมาะสมแลว จะมีผลทําใหกิจกรรมอ่ืนไรประสิทธิผลตามไปดวย แตถามีการเริ่มตน

วางแผนท่ีดี จะทําใหมีการแกไขนอย  และกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพ  

ข้ันตอนท่ี  2  การนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผล (Do) 

เพ่ือใหม่ันใจวามีการนําแผนการไปปฏิบัติอยางถูกตองนั้น เราจะตองสรางความม่ันใจวา

ฝายท่ีรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติไดรับทราบถึงความสําคัญและความจําเปนในแผนการนั้น ๆ มี
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การติดตอสื่อสารไปยังฝายที่มีหนาที่ในการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการจัดใหมีการศึกษาและการ

อบรมท่ีตองการเพ่ือการนําแผนการนั้น ๆ  มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จําเปนในเวลาท่ี

จําเปนดวย 

ข้ันตอนท่ี  3  การตรวจสอบ (Check) 

การตรวจสอบและประเมินผลลัพธของการปฏิบัติตามแผน ควรจะตองมีการประเมิน

ใน 2  ประการ คือ มีการปฏิบัติตามแผนหรือไม  หรือตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม 

การที่ไมประสบความสําเร็จตามที่ตั ้งเปาหมายไวเปนเพราะไมปฏิบัติตามแผนการ 

หรือความไมเหมาะสมของแผนการ  หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เราจําเปนตองหาวาสาเหตุมา

จากประการไหน  ท้ังนี้  เนื่องจากการนําไปปฏิบัติการปรับปรุงแกไขจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ถาความลมเหลวมาจากแผนการท่ีจัดทําข้ึนไมเหมาะสม อาจเปนผลมาจากสาเหตุ

ดังตอไปนี้ 

1.  ความผิดพลาดในการทําความเขาใจกับสถานการณท่ีเปนอยู   

2.  เลือกเทคนิคที่ใชผิดเนื่องจากมีขอมูลขาวสารไมเพียงพอและมีความรูในขั้นตอน

การวางแผนไมเพียงพอ  

3.  ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด  

4.  ประเมินความสามารถของบุคลากรท่ีตองนําแผนมาใชผิดพลาด 

ถาความลมเหลวมาจากการไมปฏิบัติตามแผน  อาจเปนผลมาจากสาเหตุตอไปนี้ 

1.  ขาดความตระหนักถึงความจําเปนในการปรับปรุง 

2.  การติดตอสื่อสารท่ีไมเหมาะสมและมีความเขาใจในแผนไมเพียงพอ 

3.  การใหการศึกษาและการฝกอบรมไมเพียงพอ 

4.  ปญหาเก่ียวกับตัวผูนําและการประสานงานระหวางการปฏิบัติ 

5.  ประเมินทรัพยากรท่ีตองใชนอยเกินไป 

ข้ันตอนท่ี 4 ปฏิบัติการปรับปรุงแกไข (Act) 

ถาความลมเหลวมาจากการวางแผนท่ีไมเหมาะสม การทบทวนแผนการเทานั้นไมเพียงพอ

ตอการแกปญหา  ตองมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางแผนโดยการหาปจจัยท่ีไมเหมาะสม 

สาเหตุของการวางแผน  และทําการปฏิบัติการแกไข  ความกาวหนาของการปรับปรุงจะเกิดข้ึนไดโดย

การกําจัดสาเหตุ และข้ันตอนท่ีสําคัญ ก็คือ การทบทวนแผนการท่ีตองมีการชี้บงถึงสาเหตุแหงความลมเหลว

อยางถูกตองและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมไปไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเปนรายป และมีการทบทวนทุกปเพ่ือใหม่ันใจวาแผนการดังกลาวมี

ความเชื่อถือไดและเหมาะสม การนําวงจรคุณภาพไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องในทุกระดับของ
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องคกร จะทําใหเราสามารถปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเห็นผลลัพธท่ี

ชัดเจน เม่ือปญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแกปญหาใหม ๆ ไดดวยวงจรคุณภาพตอไป 

เมลนิค และเดนซเลอร (Melnyk & Denzler อางถึงใน เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2545, หนา 

98-99) กลาวถึงแนวคิดของเดมมิ่ง วาผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทหลายดาน และการจัดการ

คุณภาพท่ีประสบความสําเร็จนั้นตองอาศัยหลักการท่ีเรียกวา วงจรคุณภาพ (PDCA) แบงออกเปน 4 

ข้ันตอน ไดแก  

ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใชขอมูลท่ีมีอยูหรืออาจเก็บ

รวบรวมข้ึนมาใหม  นอกนั้นอาจทดสอบเพ่ือเปนการนํารองกอนก็ได 

ข้ันตอนท่ี 2 การทํา (Do) หรือลงมือทํา หมายถึง ลงมือเอาแผนไปทํา ซ่ึงอาจทําใน

ขอบขายเล็ก ๆ เพ่ือทดลองดูกอน 

ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การตรวจสอบ หรือสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึน

วามีการเปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดและเปนไปในทางใด 

ข้ันตอนท่ี 4  การแกไข (Act) หรือลงมือแกไข (corrective action) หมายถึง  หลังจากท่ีได

ศึกษาผลลัพธดูแลว อาจไมเปนไปตามท่ีตองการหรือมีปญหาท่ีตองแกไข ก็ตองดําเนินการแกไข

ตามท่ีจําเปน หลังจากนั้นสรุปเปนบทเรียนและพยากรณเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการคิดหาวิธีการใหม ๆ  

ตอไป  การลงมือปฏิบัติดังกลาวนี้แสดงได ดังแผนภูมิท่ี 2.2 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4 วงลอเดมม่ิง 

 

การทําตามวงจรคุณภาพตองทําซํ้าไปเรื่อย ๆ เพ่ือสรุปเปนบทเรียนอยูตลอด ยิ่งกวานั้นตอง

เขาใจดวยวาการจัดการคุณภาพไมใชสงครามท่ีผูบริหารจะรบชนะดวยตัวคนเดียว การจัดการคุณภาพจะ

ประสบความสําเร็จได ตองเปนการกระทําท่ัวท้ังองคกร เพราะการจัดการคุณภาพเปนปรัชญาสําหรับ

องคกรและคนทุกคนในนั้น    

A P 

D C 

การปรับปรุงไมมีวันสิ้นสุด 
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สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542, หนา 188-190)  กลาวถึง จุดหมายท่ีแทของวงจรคุณภาพ 

(PDCA) วาเปนกิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั่นมิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธท่ีเบี่ยงเบน

ออกไปจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑท่ีตองการเทานั้น แตเพ่ือกอใหเกิดการปรับปรุงใน

แตละรอบของ PDCA อยางตอเนื่องเปนระบบและมีการวางแผน  PDCA ท่ีมวนไตสูงข้ึนเรื่อยๆ   

วงจรควบคุมคุณภาพ  PDCA  มีภารกิจหลัก 4  ข้ันตอน 

     ข้ันท่ี 1  การวางแผน (Plan-P) 

     ข้ันท่ี 2  การดําเนินตามแผน (Do-D) 

    ข้ันท่ี 3  การตรวจสอบ (Check-C) 

     ข้ันท่ี 4  การแกไขปญหา (Act-A) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 5 กระบวนการ PDCA 

ข้ันตอนท่ี 1  การวางแผน (Plan) การวางแผนงานจะชวยพัฒนาความคิดตาง ๆ เพ่ือ

นําไปสูรูปแบบที่เปนจริงขึ้นมาในรายละเอียดใหพรอมในการเริ ่มตนลงมือปฏิบัติ แผนที่ดีควรมี

ลักษณะ 5  ประการ  ซ่ึงสรุปได  ดังนี้ 

1. อยูบนพ้ืนฐานของความเปนจริง (realistic) 

วางแผน 

อะไร 

ทําไม 

อยางไร 

ปฏิบัต ิ

ตรวจสอบ 

แกไข 

กําหนดปญหา 

วิเคราะหปญหา 

หาสาเหต ุ

วางแผนรวมกัน 

นําไปปฏิบัติ 

ยืนยันผลลัพธ 

ทํามาตรฐาน 



 21 
 

2. สามารถเขาใจได (understandable) 

3. สามารถวัดได (measurable) 

4. สามารถปฏิบัติได (behavioral) 

5. สามารถบรรลุผลสําเร็จได (achievable) 

วางแผนท่ีดีควรมีองคประกอบ  ดังนี้ 

1. กําหนดขอบเขตปญหาใหชัดเจน 

2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

3. กําหนดวิธีการที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัดเจนและถูกตองแมนยํา

ท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได 

ข้ันตอนท่ี 2  ปฏิบัติ (Do) ประกอบดวยการทํางาน 3 ระยะ 

1. การวางแผนกําหนดการ 

1.1 การแยกกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีตองการกระทํา 

1.2 กําหนดเวลาท่ีคาดวาตองใชในกิจกรรมแตละอยาง 

1.3 การจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ  

2.  การจัดการแบบแมทริกซ (matrix management) การจัดการแบบนี้สามารถชวย

ดึงเอาผูเชี่ยวชาญหลายแขนงจากแหลงตาง ๆ มาได  และเปนวิธีชวยประสานระหวางฝายตาง ๆ  

3. การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของผูรวมงาน 

3.1  ใหผูรวมงานเขาใจถึงงานท้ังหมดและทราบเหตุผลท่ีตองกระทํา 

3.2  ใหผูรวมงานพรอมในการใชดุลพินิจท่ีเหมาะสม 

3.3 พัฒนาจิตใจใหรักการรวมมือ 

ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบทําใหรับรูสภาพการณของงานท่ี

เปนอยูเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีวางแผน  ซ่ึงมีกระบวนการ ดังนี้ 

1.  กําหนดวัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

2. รวบรวมขอมูล 

3. การทํางานเปนตอน ๆ เพ่ือแสดงจํานวน และคุณภาพของผลงานท่ีไดรับในแตละ

ข้ันตอนเปรียบเทียบกับท่ีไดวางแผนไว 

4. การรายงานจะเสนอผลการประเมิน รวมท้ังมาตรการปองกันความผิดพลาดหรือความ

ลมเหลว 

4.1 รายงานเปนทางการอยางสมบูรณ 

4.2 รายงานแบบอยางไมเปนทางการ 
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ข้ันตอนท่ี 4 การแกไขปญหา (Act) ผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอบกพรองข้ึนทําให

งานท่ีไดไมตรงตามเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน ใหปฏิบัติการแกไขปญหาตามลักษณะปญหา

ท่ีคนพบ 

1. ถาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายตองแกไขท่ีตนเหตุ 

2. ถาพบความผิดปกติใด ๆ ใหสอบสวนคนหาสาเหตุแลวทําการปองกัน เพ่ือมิใหความ

ผิดปกตินั้นเกิดข้ึนซํ้าอีก 

ในการแกไขปญหาเพ่ือใหผลงานไดมาตรฐานอาจใชมาตรการดังตอไปนี้ 

1. การย้ํานโยบาย 

2.  การปรับปรุงระบบหรือวิธีการทํางาน 

3. การประชุมเก่ียวกับกระบวนการทํางาน 

จากหลักการวงจรคุณภาพท่ีกลาวขางตนพอสรุปไดวา วงจรคุณภาพ (PDCA) ประกอบดวย 

การวางแผน (Plan) การดําเนินตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแกไข (Act) 

โดยการวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบผลลัพธที่ได และหากไมไดผลลัพธตามท่ี

คาดหมายไว จะตองทําการทบทวนแผนการโดยเริ่มตนใหมและทําตามวงจรคุณภาพซํ้าอีก เม่ือวงจรคุณภาพ

หมุนซํ้าไปเรื่อย ๆ จะทําใหเกิดการปรับปรุงงานและระดับผลลัพธท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงหลักการดังกลาว

หากนํามาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาจะชวยพัฒนาบุคลากรและผูเรียนใหมี

คุณภาพ 

 

วงจรคุณภาพกับการประยุกตใชในการนิเทศการศึกษา 

ในชวงของการปฏิรูปการศึกษา นวัตกรรมในการบริหารงานเพื่อกาวไปสูความสําเร็จ

เรื่องหนึ่งที่มีการนําเสนอมาใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลเปนอยางยิ่งก็คือกระบวนการบริหารงานดวยวงจรคุณภาพ (PDCA) เนื่องจากวงจร

คุณภาพเปนทั้งปรัชญา นวัตกรรมและเปนตนธารภูมิปญญาหรือเปนศาสตรใหญของวงจรการ

บริหารในปจจุบัน ท้ังนี้ เพราะเครื่องมือการบริหารท่ีมีนับรอย พัน หรือหม่ืนรูปแบบนั้นลวนแตมีแกน

รวมที่สําคัญบนพื้นฐานเดียวกัน นั้นคือ วงจรคุณภาพ (PDCA) (ถวัลย มาศจรัส, 2546, หนา 16) 

ท้ังนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาคนควาหนวยงานทางการศึกษาและนักการศึกษาที่ไดกลาวถึงการนําวงจร

คุณภาพ (PDCA) มาประยุกตใชเพ่ือบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไว ดังนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2539, หนา 2-4) กลาววา การจัดการศึกษา ไมวาในระบบใหญ

ของประเทศหรือในระดับยอยลงมา คุณภาพการศึกษาจะเกิดหรือมีขึ้นได ตองอาศัยการบริหาร

จัดการที่ดี เพื่อนําไปสูผลผลิตหรือผลงานที่ตรงตามขอกําหนด ความตองการหรือความพึงพอใจ 

ความประทับใจ ความม่ันใจของผูรับบริการทางการศึกษา เชน ในการจัดการศึกษาระดับสถานศึกษา

ยอมมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะตาง ๆ ครบถวนตามความคาดหวังของหลักสูตร
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แตละระดับการศึกษา สอดคลองกับความตองการและความพึงพอใจของผูเรียน ผูปกครองและสังคม ซ่ึง

การดําเนินการหรือจัดการเพ่ือใหไดผลดังกลาว เปนเรื่องของการบริหารระบบการทํางานท่ีเกี่ยวของกับ

การนําปจจัยปอนผานกระบวนการแลวไดผลผลิต ซึ่งจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมภายในและ

ภายนอก จึงเรียกไดวานี่คือการบริหารระบบคุณภาพ 

การบริหารระบบคุณภาพขององคกรทางการศึกษาท่ีไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ

มาโดยอาศัยแนวคิดและหลักการของการพัฒนาองคกรโดยท่ัวไป เชน แนวคิดการบริหารคุณภาพหรือ

วงจรคุณภาพ (PDCA) ท่ีเนนข้ันตอนการทํางาน 4 ข้ันตอนหลัก ไดแก  

ข้ันท่ี 1 การวางแผน (Plan–P) 

ข้ันท่ี 2  การปฏิบัติตามแผน (Do–D) 

ข้ันท่ี 3  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check–C) 

ข้ันท่ี 4  การแกไขปญหา (Act–A) 

ซึ่งขั้นตอนทั้ง 4 นั้น ตองปฏิบัติตอเนื่องไปไมสิ้นสุด เปนเหมือนวงจรที่มีลักษณะ 

ดังแผนภูมิท่ี 2.4 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6 การบริหารคุณภาพวงจรเดมม่ิง 

 P  =   กําหนดแผน   A  =  หากบรรลุแผนใหรักษามาตรฐานไว 

 D  =  ทําตามแผนท่ีกําหนด  P  =  วางแผนใหม  ตั้งเปาหมายใหสูงข้ึน 

 C  =  ตรวจสอบผลกับแผน  D  =  ทําตามแผนท่ีกําหนด 

 A  =  หากไมบรรลุแผนใหหา  C  =  ตรวจสอบผลกับแผน 

                     สาเหตุและวางแผนแกไขใหม A  =  หากไมบรรลุแผนใหวางแผนแกไขใหม 

 การบริหารระบบคุณภาพตามแนวคิดขางตน คือการทํางานท่ีเปนระบบ มีเปาหมาย

ชัดเจน มีการดําเนินการหรือปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบประเมินผล และมีการปรับปรุงแกไข เปนวงจร

ตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จท่ีคาดหวังและเพ่ือแสวงหาสภาพท่ีดีกวา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาสามารถอาศัยแนวคิดการบริหารระบบคุณภาพมาประสมประสานและเลือกสรร

A P 

D C 

A P 

D C 
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กระบวนการ ข้ันตอน วิธีการหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับนโยบายและเปาหมายของการจัดการศึกษา

ของชาติ และความเหมาะสมกับสถานศึกษา ตลอดจนสภาพและความตองการของสังคม 

 สมคิด พรมจุย และสุพักตร พิบูลย (2544, หนา 7-8) กลาววา การบริหารงานเปน

กระบวนการดําเนินงานใหสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการประกอบดวยการดําเนินงาน 4  

ข้ันตอน คือ การวางแผน (plan) การลงมือปฏิบัติ (do or implementation)  และการตรวจสอบ

ผลปฏิบัติงานหรือประเมิน  (check or evaluation) และการปรับปรุงแกไขการทํางาน (act or 

adjust) เรียกยอ ๆ วา วงจรการบริหารงานแบบวงจรคุณภาพ (PDCA) (สมคิด พรมจุย และสุพักตร 

พิบูลย, 2544, หนา 7) ภาพประกอบท่ี 7 

 

 

  

ภาพประกอบท่ี 7 วงจรการบริหารงาน 

 

 จากภาพประกอบท่ี 7 ดังกลาว แสดงใหเห็นความสัมพันธของวงจรการดําเนินงานวาเริ่ม

จากการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จากนั้นจึงนําแผนไป

ปฏิบัติในระหวางท่ีปฏิบัติตามแผนจําเปนตองมีการตรวจสอบ ประเมินผลอยูตลอดเวลาวาไดผลตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม มีปญหาอุปสรรคอะไรบาง หากพบปญหาควรปรับปรุง

แกไขเพ่ือให การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว  จะเห็นไดวาการบริหารงานท่ี

เปนระบบ การประเมินผลภายในจะเปนสวนหนึ่งของการบริหารงาน ซ่ึงการประเมินผลการดําเนินงาน

เขามามีสวนชวยในการทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบผลการดําเนินงาน จุดเดน จุดดอย ของการปฏิบัติงาน

รวมท้ังปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานจึงตองมีความจําเปนในการท่ีจะตองมี

ความรูและความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติของตนเองเพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง

และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

การวางแผน 
(plan) 

การลงมือปฏิบัติงาน 
(do or implementation) 

ปรับปรุงแกไขการทํางาน 
(act or adjust) 

การตรวจสอบ / ประเมินผล 
(check or evaluation) 
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กรมวิชาการ (2545 ก, หนา 20-21) กลาววา วงจรคุณภาพเปนกระบวนการหนึ่งซ่ึงนิยม

นํามาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่แสดงการทํางานที่สมบูรณเปนระบบ (กรมวิชาการ, 

2545 ก, หนา 20) ดังภาพประกอบท่ี 8 

 

 

ภาพประกอบท่ี 8 วงจรการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การดําเนินการโดยใชวงจรคุณภาพ (PDCA : plan do check act) เริ่มจากกําหนดเปาหมาย

หรือมาตรฐานของสถานศึกษา แลววางแผน (P) เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนด จากนั้นจึงดําเนินการตามแผน 

(D) ในขณะท่ีดําเนินการก็ทําการตรวจสอบ (C) วาดําเนินการไปแลวนําไปสูเปาหมายหรือไมเพียงใด แลวนํา

ผลการตรวจสอบมาใชแกไข ปรับปรุง (A) แลววางแผนใหการดําเนินงานในขอตอไปดีข้ึน ซ่ึงการดําเนินการ

ดังกลาวจะตองทําใหเปนวงจรตลอดเวลา 

 

ระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

  1.  จุดเริ่มตน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 1  ตองการแกปญหาการ

บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงผลใหมีคุณภาพการศึกษาท่ีดีข้ึน ซ่ึงมีเปาหมาย

เพ่ือสรางเครือขายและสรางความเขมแข็งใหแกกลุมเครือขายและโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โดยใชกระบวนการในรูปแบบของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา  (ก.ต.ป.น.)  ซ่ึงจะมีการโยงใยบทบาทหนาท่ีท้ังในแนวระนาบและแนวต้ังหรือแนว

A 

act 

check do 

C 
การปรับปรุงพัฒนา 

มาตรฐาน 

D 

P 

plan 
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กวางและแนวลึก  กลาวคือ เครือขายแตละเครือขายมีการสรางความสัมพันธกัน  สวนแนวตั้ง

เครือขายสถานศึกษาแตละเครือขายอยูในการดูแลชวยเหลือจากคณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) จํานวน 11 เครือขาย ดังภาพประกอบ 

ท่ี 9 

 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบท่ี 9  ระบบการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบเครือขาย 
 

 จากภาพประกอบท่ี 9  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติ

ตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) มีท้ังหมดจํานวน  11 สาย/11 เครือขาย  ซ่ึงในแตละเครือขายจะมีโรงเรียน

เปนเครือขายสถานศึกษา ดังนี้  

 เครือขายท่ี 1   ประกอบดวย โรงเรียนสฤษดิเดช  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน  โรงเรียนวัด

เขานอย  โรงเรียนวัดเกาะโตนด โรงเรียนวัดเกาะขวาง โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 

โรงเรียนวัดไผลอม และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม 

 เครือขายท่ี 2  ประกอบดวย  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โรงเรียนบานคลองน้ําใส โรงเรียน

บานชําโสม โรงเรียนบานแกว  โรงเรียนวัดพลับ โรงเรียนวัดโยธานิมิต โรงเรียนวัดสิงห  และโรงเรียน

บานทาแฉลบ 

 เครือขายท่ี 3  ประกอบดวย โรงเรียนวัดแสลง โรงเรียนวัดโปงแรด โรงเรียนวัดพลับพลา  

โรงเรียนวัดเนินสูง โรงเรียนวัดทองท่ัว โรงเรียนวัดคมบาง โรงเรียนวัดเนินยาง โรงเรียนวัดจันทนาราม  

และโรงเรียนวัดดอนตาล 

 เครือขายท่ี 4  ประกอบดวย  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม โรงเรียนวัดแขมหนู  โรงเรียน

วัดตะกาดเงา โรงเรียนบานเนินดินแดง โรงเรียนบานคลองกะพง โรงเรียนบานสังขทอง โรงเรียนบาน

เจาหลาว  โรงเรียนบานมาบโอน และโรงเรียนวัดหนองคัน 

 เครือขายท่ี 5  ประกอบดวย  โรงเรียนบานสะพานเลือก โรงเรียนวัดสามผาน โรงเรียน

ไทยรัฐวิทยา 14  โรงเรียนบานเขาแกววิทยา  โรงเรียนบานศรัทธาตะพง  โรงเรียนบานแกงนอย  

โรงเรียนบานวังปลา  และโรงเรียนบานตาเลียว  

อ.ต.ป.ส. 1 อ.ต.ป.ส. 2 อ.ต.ป.ส. 11 

เครือขายสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษา เครือขายสถานศึกษา 
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 เครือขายท่ี 6  ประกอบดวย โรงเรียนอนุบาลบานหนองคลา  โรงเรียนวัดรําพัน  โรงเรียน

วัดหมูดุด โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี  โรงเรียนบานไรเกา  โรงเรียนบานเตาหมอ  โรงเรียนวัดทาศาลา  

โรงเรียนวัดโขมง  โรงเรียนวัดคลองขุด  และโรงเรียนวัดทุงเบญจา  

 เครือขายท่ี 7  ประกอบดวย  โรงเรียนวัดทาแคลง  โรงเรียนวัดหนองแหวน  โรงเรียนบาน

หนองหงส  โรงเรียนวัดสนามไชย  โรงเรียนวัดนาซา  โรงเรียนวัดโขดหอย โรงเรียนวัดชางขาม  

โรงเรียนบานเขามะปริง และโรงเรียนวัดหนองไทร 

 เครือขายท่ี 8  ประกอบดวย  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกาฯ โรงเรียนบานตนกระบก  โรงเรียนวัด

นายายอาม โรงเรียนบานยางระหง  โรงเรียนบานหวงกระแจะ  โรงเรียนวัดวังเวียน โรงเรียนวัดวังหิน 

โรงเรียนวัดหนองสีงา และโรงเรียนบานคลองลาว   

 เครือขายท่ี 9  ประกอบดวย  โรงเรียนวัดแกงหางแมว  โรงเรียนบานชองกะพัด  โรงเรียน

วัดขุนซอง  โรงเรียนบานโคกวัด โรงเรียนวัดขุนซองสาขาโปงเกตุ โรงเรียนบานโปงวัว  และโรงเรียน

บานหนองบัวทอง 

 เครือขายท่ี 10  ประกอบดวย โรงเรียนบานซอยสอง โรงเรียนบานประแกต  โรงเรียนวัด

เขาวงกต  โรงเรียนบานหนองเจกสรอย  โรงเรียนบานวังไมแดง  โรงเรียนบานเนินจําปา  โรงเรียน

บานคลองครก  โรงเรียนบานบอไฟไหม  และโรงเรียนบานวังอีแอน 

 คณะ อ.ต.ป.ส. ซ่ึงอยูภายใตการกํากับของ คณะ ก.ต.ป.น. มีหนาท่ีดูแลนิเทศ ติดตามให

คําปรึกษา แกปญหา อํานวยความสะดวกในการดําเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการ

ปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคณะ อ.ต.ป.ส. ในแตละ

สายนั้น ประกอบดวยบุคลากรหลายฝายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

และมีศึกษานิเทศก เปนกรรมการและเลขานุการ   

 2. รูปแบบ  

                      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดวางระบบของ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยทํางานเปนระบบทีม 

4 ทีม คือ ทีมแนะ ทีมนํา ทีมทํา และทีมหนุน  แตละทีมไดมีแนวทางการปฏิบัติตามบริบทและ

บทบาทหนาท่ีท่ีสอดคลองกัน  ดังภาพประกอบท่ี 10 
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ภาพประกอบท่ี 10  ระบบเครือขายในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  
                         (ก.ต.ป.น.) 
 

                    จากภาพประกอบท่ี 10 ระบบเครือขายคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรอบแนวคิด วางระบบ และกําหนด

รูปแบบเครือขายเพ่ือท่ีจะนําแนวทางไปสูการปฏิบัติท่ีไดผล และไดสรางทีมทํางาน ออกเปน 4 ทีมใหญๆ 

คือ  ทีมแนะ ทีมนํา  ทีมทํา และทีมหนุน มีรายละเอียดดังนี้ 

ทีมแนะ : คณะท่ีปรึกษา ผอ.สพป.จบ.1 

ทีมนํา : คณะ ก.ต.ป.น. 

ทีมทํา 

1. คณะอนุกรรมการวิเคราะห วจิัย การ
บริหารและการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา                 
(อ.ว.บ.ค.) 

2.   คณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศ
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา (อ.ต.ป.น.) 

3. คณะอนุกรรมการติดตาม

ประเมินผลสถานศึกษาใน         
การปฏิบัติตามนโยบาย 
(อ.ต.ป.ส.) 

ศน. เทคนิค “SMILE” 

กระบวนการนิเทศ (สรางเปาหมายรวมกัน /       แข็งขัน
ทําหนาที่/มีสารสนเทศและขอมูล/เพิ่มพูนความรู/สู
ความสําเร็จ) 

  ระบบเครือขาย ก ข ค 

 ก :  กลุม 

 ข : เขมแข็ง 

ค : เครือขาย ทีมหนุน  
: ชมรมจันทสรางสรรคเพื่อเด็ก, ชมรมรักษพุทธ, 

มูลนิธิเพื่อเด็กจันท, กองทุนหยดน้าํ ฯลฯ 
 

คุณภาพผูเรียน 

ศน. 



 29 
 

 ทีมแนะ  ประกอบดวย ขาราชการบํานาญท้ังระดับผูบริหาร และนักวิชาการท่ี

เกษียณอายุราชการ แตยังมีความมุงม่ันท่ีจะรวมกันพัฒนาการศึกษา ไดรับการแตงตั้งจากสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เปนท่ีปรึกษา มีหนาท่ีใหขอเสนอแนะการบริหารงาน

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ และโรงเรียน โดยทีมแนะจะมีการประชุมกันท้ังอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดี   

                   ทีมนํา ประกอบดวย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีการประชุมอยางตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยนําขอคิดจากทีมแนะ

มาพัฒนาการทํางานของ ก.ต.ป.น. และรับทราบการดําเนินงานของทีมทํา เพ่ือกําหนดทิศทางการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเสริมสรางพลัง (Empowerment) ในการ

ทํางานใหทุกคน 

                   ทีมทํา ประกอบดวย คณะอนุกรรมการวิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (อ.ว.บ.พ.) คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาและประกันคณภาพการศึกษา (อ.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

สถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) มีบทบาทในการสนับสนุน ประสานงาน และคอย

ชวยเหลือเครือขายสถานศึกษา รวมท้ังตองวิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการเชิงกลยุทธใหเกิดการ

พัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

โรงเรียนไดวางแผนไว ใหเปนไปตามแผนเพ่ือเปนการกระตุน สงเสริม และชวยแกปญหาใหกับ

โรงเรียนในเครือขายท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 

 ทีมหนุน  ประกอบดวย ชมรมหรือองคกรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน และการพัฒนาการศึกษา เชน กองทุนหยดน้ํา  ไดต้ังกลองรับบริจาคเงินเพ่ือนําเงินมาเปน

กองทุนใหกับนักเรียนยากจน  มูลนิธิเพ่ือเด็กจันท ไดมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีเรียนดี 

ประพฤติดี แตขาดทุนทรัพยเปนประจําทุกป  ชมรมจันทสรางสรรคเพ่ือเด็กไดจัดหางบประมาณดวย

วิธีการตางๆ  เชน การขายเสื้อ จัดงานสังสรรคเพ่ือจัดหากองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมี

สวนรวมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามท่ีโรงเรียนไดมีการรองขอ เชน มีการ

ซอมแซมท่ีพัก หองน้ํา หองสวมใหกับโรงเรียน  มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ีดอยโอกาส และอีก

หลายกิจกรรมท่ีสรางโอกาสใหแกนักเรียนท่ียากจนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชมรมรักษพุทธ ซ่ึงมี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมใหกับครูและนักเรียนอยางตอเนื่องทุกป 

 3.  การสรางเครือขาย 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 มีการสรางเครือขายในรูปแบบ

เครือขายภายใน และเครือขายภายนอก  ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการนั้น ไดใช ทฤษฎี ก ข ค              

(ก : กลุม / ข : เขมแข็ง / ค : เครือขาย) ดังนี้ 
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                 ก. เครือขายภายใน มีการสรางเครือขายในคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล

สถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) แบงออกเปน 11 เครือขาย แตละเครือขายดูแล

โรงเรียน เครือขายละ 8-10 โรงเรียน แตละเครือขายมีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

หรือผูอํานวยการกลุมเปนประธานเครือขาย กรรมการมาจากบุคลากรกลุมตางๆ และมีศึกษานิเทศก

เปนเลขานุการ  ท้ัง 11 เครือขาย มีบทบาทหนาท่ีในการติดตามประเมินผลโรงเรียนในการปฏิบัติตาม

ภารกิจตางๆ ดวยเครื่องมือท่ีรวมกันสรางข้ึน และมีการเชื่อมโยงทุกเครือขายโดยมีการประชุม

ประธานเครือขายและเลขานุการ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู นําไปสูการขยายผลสูโรงเรียนตางๆ 

                 ข. เครือขายภายนอก  มีการสรางเครือขายในระดับสถานศึกษา จํานวน 11 เครือขาย

เชนเดียวกัน  มีการบริหารจัดการแบบเครือขาย (Network Management) มีการเลือกคณะกรรมการ

บริหารเครือขาย ประกอบดวยประธาน กรรมการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการ  

 นอกจากนี้ กรรมการบริหารเครือขายยังไดตั้งคณะอนุกรรมการฝายวิชาการใน

เครือขาย คณะอนุกรรมการชดุนี้มาจากครูวิชาการแตละโรงเรียนในเครือขาย โรงเรียนละ 1 คน และ

มีการเลือกประธาน กรรมการ  เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ โดยทําหนาท่ีหาแนวทางในการ

พัฒนางานวิชาการในรูปของเครือขาย และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายเพ่ือขอ

ความเห็นชอบและดําเนินการตามท่ีวางแผน ท้ังนี้จะมีการพบปะพูดคุยกันเพ่ือหาแนวทางการ

ดําเนินการอยางเปนทางการและไมเปนทางการอยูเสมอ 

 องคกรและโครงสรางเครือขาย 

               1.  สมาชิกเครือขาย 

                จากการทํางานแบบเกาๆ คือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

จะเปนผูสั่งการ ไมมีโครงสรางการประสานงาน การทํางานเนนสายการบังคับบัญชา ครูตางคนตาง

สอน เรียกประชุมผูบริหารบอยๆ ทําใหโรงเรียนขาดอิสระและเสียเวลา เกิดประโยชนตอคุณภาพ

การศึกษานอย ทําใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดคิดทฤษฎี ก ข ค   

  ก หมายถึง กลุม 

  ข หมายถึง เขมแข็ง 

  ค หมายถึง เครือขาย 

 โดย นายสุเมธ การศรีทอง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ไดใชทฤษฎี ก ข ค มาเปนฐานหรือแนวทางในการสรางและพัฒนาเครือขาย กลาวคือ ก  ไดแก   

บุคคลหรือโรงเรียนท่ีมาเปนสมาชิกเครือขายกลุมเดียวกันตองมีพ้ืนฐานหรือบริบทหรือพ้ืนท่ีท่ีใกลเคียง

กัน มีระยะทางในการติดตอประสานงานใกลเคียงกัน มีภูมิประเทศในแถบเดียวกัน มีวัฒนธรรม

ใกลเคียง  และเม่ือรวมกันเปนกลุมแลว ตองมี ข  คือ  การสรางความเขมแข็งภายในกลุม โดยให

สมาชิกในกลุมตองมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน (Interaction)โดยมุงเนนมุงสูมิติใหม หมายความวา    
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ข : เขมแข็ง 

ครูเปนมีความรูความสามารถ และรูปญหาไดดีท่ีสุด เปนผูตัดสินใจดวยตนเอง มีการประสานกับทีม 4 

ทีมงาน และทํางานในระบบ Matrix  คือหนึ่งคนอาจอยูหลายทีมได  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ใชทรัพยากรท้ังบุคคล วัสดุ และแหลงเรียนรูรวมกัน   ทําใหเกิดพลังความเขมแข็ง  หลังจากนั้นจะ

เปนการสราง ค คือ เครือขายโยงใยบทบาทหนาท่ีใหเปนลักษณะการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ดังภาพประกอบท่ี 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 11  การใชทฤษฎี ก ข ค ในการสรางเครือขาย 
 

               2.  การบริหารจัดการเครือขาย 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เสนอแนะใหโรงเรียนสราง

เครือข ายเ พ่ือสร างความเขมแข็งในรูปของการบริหารจัดการแบบเครือข าย (Network 

Management)  โดยมีโรงเรียนในสายการติดตามของคณะอนุกรรมการตรวจติดตามสถานศึกษาใน

การปฏิบัติตามนโยบาย  (อ.ต.ป.ส.) รวมกันเปนเครือขาย 11 เครือขาย (รวมโรงเรียนเอกชน 1 

เครือขาย) ในแตละปการศึกษา มีการเลือกคณะกรรมการบริหารเครือขายสถานศึกษา (ก.บ.ค.) และ

ในเครือขายสถานศึกษาจะมีคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ (อ.ก.ว.) เพ่ือรวมกันวางแผนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เปนการรวมมือและชวยเหลือกัน การใชทรัพยากรรวมกัน ตลอดจนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

 3.  บทบาทหนาท่ี 

 การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการตางๆ ของเครือขาย 

ดังแสดงในภาพประกอบท่ี 12-13  ดังนี้ 

 

ก : กลุม (โรงเรยีน) 

ค : เครือขาย 
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บทบาท
หนาท่ี 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
                    
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพประกอบท่ี 12  บทบาทหนาท่ีของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติ
ตามนโยบาย  (อ.ต.ป.ส.)   

 

  จากภาพประกอบท่ี 12 บทบาทหนาท่ีของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

สถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ไดวางแผนการทํางานออกเปน 3 ระยะ ไดแก ระยะ

กอนดําเนินการ  ระยะระหวางการดําเนินการ และระยะหลังดําเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ระยะกอนดําเนินการ 

  1.  ประชุมคณะทํางานสรางเครื่องมือติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

  2.  ประชุมคณะ อ.ต.ป.ส. เพ่ือสรางความเขาใจ บทบาทหนาท่ีกอนออกติดตามฯ 

  ระยะระหวางดําเนินการ 

  1.  คณะ อ.ต.ป.ส. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท้ัง 11 สาย 

คณะอนุกรรมการตรวจติดตามสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย  (อ.ต.ป.ส.) 

ประธานกรรมการ  (รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุม) 
 

กรรมการ  (บุคลากรจากกลุมตางๆ) 

กรรมการและเลขานุการ  (ศึกษานิเทศก) 

วิเคราะหผลการตรวจติดตาม 

ตรวจติดตาม ประเมินผล 
สถานศึกษาทั้ง 11 สาย 

แสวงหาจุดเดน/การปฏิบัติที่ดีหรือ
เปนเลิศของสถานศึกษา 

รวมกันสรางเคร่ืองมือ 
การติดตาม 

รายงานผล 
การตรวจติดตามตอ ผอ.สพป. 

สรางความรู ความเขาใจ 
กอนออกติดตาม 

กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ หลังดําเนินการ 

ประชุมรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู 

ขยายผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู   
สูโรงเรียนอื่นๆ 
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  2.  แสวงหาจุดเดน จุดดอย การปฏิบัติงานท่ีดี/เลิศของสถานศึกษาเพ่ือนํามาเปน

แบบอยางใหกับสถานศึกษาอ่ืนๆ 

  ระยะหลังดําเนินการ 

  1.  คณะ อ.ต.ป.ส.รายงานผลการดําเนินการติดตาม ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษาในสายท่ีรับผิดชอบตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

  2.  นําผลการติดตามฯ มาวิเคราะหเพ่ือหารูปแบบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

  3.  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยจัดประชุมเครือขายท้ังหมด รวมท้ังคณะ อ.ต.ป.ส. 

  4.  เครือขายสถานศึกษานําผลจากการเรียนรูไปปรับใชกับบริบทและสภาพปญหา

ของโรงเรียนตามความจําเปนและความตองการ  

 

           
 
 

 
 
 

  
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบท่ี 13  ระบบการขับเคลื่อนเครือขายสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 จากภาพประกอบท่ี 13 ระบบการขับเคลื่อนเครือขายสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในระดับเครือขายสถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหารเครือขายโดยใหสมาชิกเครือขาย

สถานศึกษาเปนผูเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการกลุม แลวสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เปนผูออกคําสั่งแตงตั้งใหอยูในตําแหนงคราวละ 1 ปการศึกษา โดย

กําหนดใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง หมุนเวียนไปตามโรงเรียนตางๆ ภายใน

กลุม เพ่ือปรึกษาหารือรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน

กรรมการบริหารเครือขายสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (ก.บ.ค.) 

เครือขาย กลุม.................(11 เครือขาย) 

ประธานกลุม กรรมการ เลขานุการกลุม ผูชวยเลขานุการกลุม 

เลือกประธาน/รองประธาน/เลขานุการและผูชวยเลขานุการกลุม 

เสนอชื่อครูวิชาการรวมเปนคณะอนกุรรมการฝายวิชาการกลุม 

ประชุมปรึกษาหารือในการบริหารจัดการรูปเครือขาย 

รวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม การชวยเหลือสนับสนุนกันและการใชทรัพยากรรวมกัน 

พิจารณาใหความเห็นชอบแผนหรือโครงการพัฒนางานวิชาการของคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ 

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ ผอ.สพป.หรือประธาน อ.ต.ป.ส. มอบหมาย 

บทบาท
หนาที่ 
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ประธานคณะอนุกรรมการ 

การใชทรัพยากรรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวคิด การปฏิบัติท่ีดีหรือเปนเลิศท่ีเปนประโยชนในการ

บริหารจัดการศึกษา 

 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                
  
 
 
 
 
  
 
ภาพประกอบท่ี 13   ระบบการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการฝายวิชาการในเครือขายสถานศึกษา                         
                          เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  
 จากภาพประกอบท่ี 13 ระบบการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการฝายวิชาการใน

เครือขาย (อ.ก.ว.)สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกิดจากคณะกรรมการบริหารเครือขาย

สถานศึกษา เสนอชื่อครูวิชาการของแตละโรงเรียน เพ่ือมาเปนคณะอนุกรรมการฝายวิชาการใน

เครือขาย (อ.ก.ว.) โดยสมาชิกครูวิชาการ ไดเลือกประธาน กรรมการ และเลขานุการ เพ่ือใหทําหนาท่ี

ประชุมวางแผนงานวิชาการในลักษณะเครือขาย  อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และนําเสนอ

แผนพัฒนางานวิชาการหรือโครงการตอคณะกรรมการบริหารเครือขายสถานศึกษาเพ่ือใหความ

เห็นชอบ และดําเนินงานตามแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักการ ก ข ค 

 4.  กิจกรรมและกระบวนการ 
                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดตระหนักในความสําคัญ

ของเครือขายท่ีสามารถรวมกลุมกันทําหนาท่ีท่ีเกิดประโยชนในภาพรวมในดานคุณภาพได เพราะเปน

คณะอนุกรรมการฝายวิชาการในเครือขาย (อ.ก.ว) 

คณะอนุกรรมการ 

เลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ 

เลือกประธาน/กรรมการ/เลขานกุารและผูชวยเลขานกุาร 

ประชุมวางแผนการพัฒนางานวิชาการในลักษณะเครือขาย  
(อยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง) 

 
นําเสนอแผนพัฒนางานวิชาการหรือโครงการตอคณะกรรมการบริหารเครือขาย 

ใหความเห็นชอบ 

ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารเครือขายมอบหมาย 

บทบาท
หนาที ่
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การรวมพลังสรางพันธมิตรการศึกษา โดยมีกิจกรรมและกระบวนการเพ่ือสรางความรู ความเขาใจ มี

การทบทวนกระบวนการและผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของเครือขาย และคนหาแนวทางการพัฒนา

ใหมีความกาวหนามากข้ึน เพราะมีความเชื่อวา หากกระบวนการของเครือขายพัฒนาข้ึน ยอมสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปดวย   

                การพัฒนาเครือขายในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 เครือขายระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวยคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประกอบดวย

คณะกรรมการ 4 คณะไดแก   

 1.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 2. คณะอนุกรรมการวิเคราะห วิจัย การบริหารและการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (อ.ว.บ.พ.)  

 3. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและประกัน

คุณภาพการศึกษา (อ.ต.ป.น.)  

 4. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

                 คณะกรรมการชุดแรกตามคําสั่งของเขตพ้ืนท่ี ก็คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพียงคณะเดียวเทานั้น ซ่ึงกรรมการชุดนี้มีบทบาทในการ

ติดตาม ตรวจสอบ ชวยเหลือ สถานศึกษาตามกรอบโครงสรางการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลังจากไดปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนด พบวา การ

บริหารงานผานคณะ ก.ต.ป.น. โดยตรงนั้นเปนลักษณะแบบทิศทางเดียว จากบนลงลาง (Top-Down) 

หรือรอคําสั่งเพียงอยางเดียว ซ่ึงไมสามารถจะบริหารจัดการไดแบบท่ัวถึง ผลการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาไมเปนไปตามท่ีคาดหวัง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนต่ํากวาเปาหมาย จึงไดมีแนวคิด

ท่ีจะพัฒนาในรูปแบบเครือขายเพ่ือสรางโยงใยสัมพันธในการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการระดับ

กลุมของโรงเรียน การใชทรัพยากรบุคคล การใชแหลงเรียนรู รวมท้ังการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและ

กัน เปนการใชหลักการบริหารแบบลางข้ึนบน (Bottom-Up) คือ ครูและผูบริหารสถานศึกษาทุกคนมี

สิทธิ์ท่ีจะกําหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการเองตามความสามารถ และมีการใช

ทรัพยากรรวมกันในกลุมโรงเรียน หรือ อําเภอ  จึงไดพัฒนาเครือขายสถานศึกษาในรูปแบบของคณะ

กรรมการบริหารเครือขายในระดับสถานศึกษาตอไป 

 การพัฒนาเครือขายในระดับสถานศึกษาสูระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                เม่ือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ไดดําเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการระดับเขต โดยมีชุดคณะ อ.ต.ป.ส. ทําหนาท่ีขับเคลื่อน ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล

สถานศึกษาตามนโยบาย รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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จํานวนท้ังสิ้น 11 สาย แลว  เพ่ือใหเครือขายสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกันท้ังระบบ จึงไดจัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารเครือขายระดับกลุมโรงเรียน และคณะอนุกรรมการฝายวิชาการของเครือขาย 

ซ่ึงจะมีการเชื่อมโยงกันภายใตกลุมโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผลท่ีเกิดจากการพัฒนา

เชนนี้ ทําใหเครือขายสามารถสรางความสัมพันธและโยงใยในการพัฒนาคุณภาพในวงกวางข้ึน ดังจะ

เห็นไดจากการรวมกลุมของโรงเรียนจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การเขาคาย

พัฒนาวิชาการ การพัฒนาครูในระดับกลุมโรงเรียน ฯลฯ  และเพ่ือสรางความเขมแข็งของกลุม

โรงเรียนตาง ๆ จํานวน 10 กลุม ไดแก อําเภอเมือง 3 กลุม อําเภอทาใหม 3 กลุม อําเภอนายายอาม  

2 กลุม อําเภอแกงหางแมว 2 กลุม และไดมีการตั้งชื่อกลุมเพ่ือสรางความเปนเอกลักษณของกลุม และ

สรางพลังในการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  กลุมท่ี 1 อําเภอเมืองจันทบุรี  ชื่อ  “คุณภาพสัมพันธ จันท 1” 

 กลุมท่ี 2 อําเภอเมืองจันทบุรี  ชื่อ  “จันทธานี” 

 กลุมท่ี 3 อําเภอเมืองจันทบุรี  ชื่อ  “9 วัด พัฒนาวิชาการ” 

 กลุมท่ี 4 อําเภอทาใหม  ชื่อ  “มิติใหม ทาใหม 4” 

 กลุมท่ี 5 อําเภอทาใหม  ชื่อ  “เบญจไตรภาคี” 

 กลุมท่ี 6 อําเภอทาใหม  ชื่อ  “เพ่ือนชวยเพ่ือน” 

 กลุมท่ี 7 อําเภอนายายอาม ชื่อ  “คุงวิมาน” 

 กลุมท่ี 8 อําเภอนายายอาม ชื่อ  “นายายอามกาวหนา” 

 กลุมท่ี 9 อําเภอแกงหางแมว ชื่อ  “แกงกาวหนา” 

 กลุมท่ี 10 อําเภอแกงหางแมว ชื่อ  “พลังแกงฯ” 

                    5.  ปจจัยความสําเร็จ 

 ปจจัยความสําเร็จในการสนับสนุนเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น 

จําเปนตองมีการสนับสนุนโดยเฉพาะปจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงาน ไดแก งบประมาณ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาอาจจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจใหในรูปของเครือขาย โดยใหเครือขายบริหารจัดการ

เอง เชน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กิจกรรมเขาคายวิชาการ เปนตน  

 

การนิเทศแบบ SMILE 

 จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ดังกลาว ผูพัฒนาไดนําแนวคิดการบริหารงานคุณภาพแบบ 

PDCA ของ เอ็ดวารด เดมม่ิง (Edward Deming) และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชวงจร

ควบคุมคุณภาพ PDCA (วงจรเดมม่ิง) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) นํามา

เปนกรอบการปฏิบัติงานในรูปแบบวงจรคุณภาพ PDCA และนํากระบวนการนิเทศ PIRDE ของ สงัด 

อุทรานันท (2530) คอพแลนดและโบยัน (Copeland & Boyand. 1970) และกระบวนการนิเทศสู
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มิติใหมในระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล ของ สุเมธ การศรีทอง (2556) และกระบวนการ

กัลยาณมิตรของ สุมน อมรวิวัฒน (2537) ท่ีกลาวไววา กระบวนการกัลยาณมิตร คือ กระบวนการ

ประสานสัมพันธระหวางบุคคล เพ่ือจุดหมาย 2 ประการ คือ 1) ชี้ทางบรรเทาทุกข 2) ชี้สุขเกษมศานต 

โดยทุกคนตางมีเมตตาธรรม พรอมจะชี้แนะและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุมหรือหมูคณะมา

สังเคราะหเปนกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) สรางเปาหมายรวมกัน 

(Share goals) 2) แข็งขันทําหนาท่ี (Making) 3) มีสารสนเทศและขอมูล (Information) 4) เพ่ิมพูน

เรียนรู (Learning) และ 5) สูความสําเร็จ (Evaluation) โดยนํามาใชในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชการนิเทศแบบ SMILE ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

ซ่ึงมีรายละเอียดของกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ตามข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals : S)  

 เปนข้ันตอนแรกของการวางระบบและกระบวนการนิเทศ โดยกําหนดใหมีการสราง

เปาหมายรวมกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ โดยใชข้ันตอนแรกของหลักการบริหารงาน

คุณภาพของวงจรเดมม่ิง ไดแก การวางแผน (Plan) มาดําเนินการ 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการ สามารถจัดทําแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ได  

 วิธีดําเนินการ 

1. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยจัดกลุมสี

คุณภาพ 4 กลุมสี จําแนกเปนรายโรง กลุมสาระการเรียนรู และจําแนกตามเครือขาย ไดแก  

สีเขียว หมายถึง  กลุมดีมาก มีคะแนนสูงกวาระดับประเทศ อยูใน 20 อันดับแรก 

สีเหลือง หมายถึง กลุมดี มีคะแนนสูงกวาระดับประเทศ ไมอยูใน 20 อันดับแรก 

สีน้ําเงิน หมายถึง กลุมพอใช มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ ไมอยูใน 20 อันดับสุดทาย 

สีแดง หมายถึง กลุมปรับปรุง มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ อยูใน 20 อันดับสุดทาย 

2. จัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดย

วิเคราะหผลสอบระดับโรงเรียน ระดับเครือขาย ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ เปรียบเทียบผล

สอบปการศึกษาท่ีผานมา และมอบใหโรงเรียนพรอมผลการจัดคุณภาพกลุมสี เพ่ือใหโรงเรียนนําไปใช

เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ประชุมมอบนโยบายใหกับผูนิเทศ (อ.ต.ป.ส.) และผูรับการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียน

และครูวิชาการโรงเรียน) โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เปน

ผูสรางความตระหนัก และความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมอบนโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยกําหนดเปน
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เปาหมายรวมกันวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนรวมทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ตองสูงกวาปท่ีผานมาไมต่ํากวารอยละ 5 หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวารอยละ 50  

4. ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใหความรู ความเขาใจใน

การวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET กําหนดปญหาและความตองการ รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอน การ

ปฏิบัติเก่ียวกับพัฒนา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ซ่ึงข้ันตอนนี้ โรงเรียนจะเปน

ผูดําเนินการวางแผน ระบุสาเหตุของปญหา กําหนดเปาหมาย และกําหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ลงมาชวย

ขับเคลื่อนและรวมกันกําหนดเปาหมาย และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการรวมมือ

และชวยเหลือกัน ใชทรัพยากรรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

6. ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนา

ผลสมัฤทธิ์ O-NET ในระดับโรงเรียน โดยสรางความรูความเขาใจ ใหกับคณะครูทุกคนในโรงเรียนใหมี

สวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ อาจใหรับผิดชอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดย

ดําเนินการตามรูปแบบของการวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET มีกําหนดปญหาและความตองการ 

ความจําเปนตองมีการพัฒนา รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับพัฒนา ระบุสาเหตุของ

ปญหา กําหนดเปาหมาย และกําหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สื่อหรือแหลงเรียนรู และงบประมาณ

ท่ีตองการ และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือแตละกิจกรรม ใหระยะเวลาใน

การจัดทําแผนฯ ประมาณ 1 เดือน  

7. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 1 แบบประเมินการจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

O-NET ระยะท่ี 1 (Plan) โดยผูนิเทศเปนผูประเมินตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของโรงเรียนในเครือขายท่ี

รับผิดชอบ 

ข้ันตอนท่ี 2 แข็งขันทําหนาท่ี (Making : M)  

เปนข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ ตามบทบาทหนาท่ีของแตละบุคคล ไดแก 

การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) และการปฏิบัติงาน

ของผูสนับสนนุการนิเทศ (ผูบรหิารโรงเรียน) 

วัตถุประสงค   

เพ่ือใหผูรับการนิเทศ สามารถปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามแผนพัฒนา

ท่ีกําหนดไว ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วิธีดําเนินการ 

1. โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

และตามระบุกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวตามแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใชเวลาสอนตามปกติ 
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หรือนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม และตามลักษณะของกิจกรรม และบันทึกผลการปฏิบัติ

กิจกรรมตามแบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมท่ีกําหนด โดยมีผูบริหารโรงเรียนลงนามรับรองเปนรายวัน

หรือสัปดาหตามความเหมาะสม ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในระยะท่ี 1 คือ ระหวางเดือน สิงหาคม – 

พฤศจกิายน  

2. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติหนาท่ีของ

แตละบุคคล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

3. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 2 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 (Do) โดยผูนิเทศประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

ข้ันตอนท่ี 3 มีสารสนเทศและขอมูล (Information : I)  

เปนข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของระหวางการปฏิบัติงาน

หรือหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานท่ีผูรับการนิเทศ และผูนิเทศหรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

สถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ไดรายงานผลการนิเทศไว  

วัตถุประสงค  

เพ่ือใหผูรับการนิเทศ จัดทําขอมูลและสารสนเทศ จากผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 และผลจากการตรวจสอบของสํานักงาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 1 เพ่ือเปนขอมูลนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

วิธีดําเนินการ 

1. ประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใหความรู ความเขาใจในรูปแบบของขอสอบ O-NET ตัวอยางขอสอบ 

ตัวอยางกระดาษคําตอบ การตรวจใหคะแนน Pre O-NET การบันทึกผลคะแนนรายวิชา ราย

มาตรฐานการเรียนรู และการนําคะแนนมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด และการจัดทํา

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 2 ตามแบบวิเคราะหท่ีกําหนดให โดยมีองคประกอบ

เหมือนกับแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 1 ไดแก ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการ

ทดสอบ Pre O-NET ระบุปญหาและสาเหตุ ระบุกิจกรรมหรือแนวทางการแกไขปญหา ระบุสื่อ/ 

แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และงบประมาณท่ีตองการ 

2. จัดทําสําเนาแบบทดสอบ Pre O-NET มอบใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําสําเนาและ

เตรียมความพรอมของสนามสอบใหเหมือนจริง จัดโตะนั่งสอบ การคุมสอบ การระบายคําตอบ 

3. ดําเนินการจัดสอบตามวัน และเวลาในตารางสอบท่ีกําหนดให  



 40 
 

4. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

(อ.ต.ป.ส.) หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในเครือขายท่ีรับผิดชอบ  

5. โรงเรียนตรวจกระดาษคําตอบ บันทึกคะแนนผลการสอบตามแบบท่ีกําหนด  

6. โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศของผลการสอบโดยนําผลการสอบมาเปรียบเทียบ

กับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 คือ ไมต่ํากวารอยละ 50   

7. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์  (O-NET) ระยะท่ี 2 โดยใหดําเนินการ

เหมือนกับการจัดแผนระยะท่ี 1 แตจะเปนฉบับเรงรัด ซ่ึงจะตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

O-NET ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน กอนการสอบ O-NET ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 

8. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

(อ.ต.ป.ส.) หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 3 แบบประเมินการจัดทํา

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 (Check) โดยผูนิเทศประเมินรายการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

ของโรงเรียนในเครือขายท่ีรับผิดชอบ 

 ข้ันตอนท่ี 4 เพ่ิมพูนการเรียนรู (Learning)  

 เปนข้ันตอนท่ีใชระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับกลุมเครือขาย โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการในเครือขาย

สถานศึกษา (อ.ก.ว.) และคณะกรรมการบริหารเครือขายสถานศึกษา (ก.บ.ค.) จะประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู โดยนําผลจากการพัฒนาในระดับโรงเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาใชในการพัฒนา

ผูเรียนในระดับกลุมเครือขาย ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จะ

สนับสนุนงบประมาณในการรวมขับเคลื่อนและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุมเครือขายท้ัง 11 เครือขาย 

 วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศ มีองคความรูจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู และเกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ในระดับเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 วิธีดําเนินการ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายสถานศึกษา (ก.บ.ค.) ซ่ึงเปนผูบริหาร

โรงเรียนในแตละเครือขาย เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ในระดับเครือขาย โดย

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET  

2. จัดประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการ (อ.ก.ว.) ซ่ึงเปนครูวิชาการของโรงเรียนใน

เครือขายแตเครือขายโดยใชกระบวนการ PLC นําผลการทดสอบจากการทดสอบ Pre O-NET ของแต

ละโรงในเครือขายมาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ออกแบบกิจกรรมท่ีจะพัฒนาในระดับ

เครือขาย 
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3. จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามสภาพปญหา และจุดดอยท่ีคนพบจาก

การทดสอบ Pre O-NET ในภาพรวมของกลุมเครือขายแตละเครือขาย โดยใชงบประมาณท่ีเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาใหการสนับสนุน 

4. ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์   

O-NET ของแตละเครือขายท่ีกําหนดไว 

5. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือให

เกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของ

เครือขาย ตามงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน   

 ข้ันตอนท่ี 5 สูความสําเร็จ (Evaluation)  

 เปนข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดไวในระยะท่ี 2 เพ่ือใหบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาอยางเปนระบบ และมีการประเมินผลจากการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

 วัตถุประสงค  

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศสามารถดําเนินงานและปฏิบัติกิจกรรมตามปฏิทินของแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 จากการปรับปรุง แกไข     

 วิธีการดําเนินงาน 

1. โรงเรียนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 2 ตามกิจกรรม

ท่ีไดกําหนดไวตามแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 โดยใชเวลาสอนตามปกติ หรือนอก

เวลาเรียนตามความเหมาะสม และตามลักษณะของกิจกรรม และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมท่ีกําหนด โดยมีผูบริหารโรงเรียนลงนามรับรองเปนรายวันหรือสัปดาห

ตามความเหมาะสมในระยะเวลาท่ีกําหนดในระยะท่ี 2 คือ ระหวางเดือนมกราคม กอนสอบ O-NET 

2. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติหนาท่ีของ

แตละบุคคล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

3. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 4 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 (Action) โดยผูนิเทศตรวจสอบรายการตามประเด็นท่ี

กําหนดตรวจสอบบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ของโรงเรียนในเครือขาย

ท่ีรับผิดชอบ 
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ตอนท่ี 3 

ข้ันตอนการดําเนินงานนิเทศ 

4.  
คูมือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ดวยวงจรคุณภาพ PDCA โดยใชการนิเทศแบบ SMILE 

ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนคูมือในการนิเทศ ติดตาม 

ใหคําแนะนํา ชวยเหลือสถานศึกษาใหสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ไดอยางเปนระบบตามวงจร

คุณภาพ และเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานให

สูงข้ึน  

การนิเทศแบบ SMILE สังเคราะหมาจากแนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพท่ีครบวงจร 

Deming ของ เอ็ดวารด เดมม่ิง ไดเสนอข้ันตอนการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ประกอบดวย         

4 ข้ันตอน ไดแก 1) การจัดทํา  และวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3) การติดตามและ

ประเมินผล (Check) และ 4) การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีทําใหไมเปนไปตามแผน 

(Action) และกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท ประกอบดวย 5 ข้ันตอน  คือ 1) 

การวางแผนการนิเทศ (Planning) 2) ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Information) 3) ลงมือ

ปฏิบัติงาน (Doing) 4) สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing) และ  5) ประเมินผลการนิเทศ (Evaluation) 

และกระบวนการนิเทศสูมิติใหมในระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล ของ สุเมธ การศรีทอง  

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) เปนกัลยาณมิตร 2) ชิดใกลไดปญหา 3) นําพานวัตกรรมใหม 4) 

นําไปใชปฏิบัติ และ 5) วัดและประเมินผล และกระบวนการกัลยาณมิตรของ สุมน อมรวิวัฒน มา

สังเคราะหเปนกระบวนการนิเทศแบบ SMILE ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) สรางเปาหมายรวมกัน 

(Share goals) 2) แข็งขันทําหนาท่ี (Making) 3) มีสารสนเทศและขอมูล (Information) 4) เพ่ิมพูน

เรียนรู (Learning) และ 5) สูความสําเร็จ (Evaluation) โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานเปนแผนการ

นิเทศ จํานวน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

แผนการนิเทศข้ันตอนท่ี 1  สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals : S)  

แผนการนิเทศข้ันตอนท่ี 2 แข็งขันทําหนาท่ี (Making : M) 

แผนการนิเทศข้ันตอนท่ี 3 มีสารสนเทศและขอมูล (Information : I) 

แผนการนิเทศข้ันตอนท่ี 4 เพ่ิมพูนเรียนรู (Learning) 

แผนการนิเทศข้ันตอนท่ี 5 สูความสําเร็จ (Evaluation) 
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แผนการนิเทศแบบ SMILE  
ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 
แผนการนิเทศข้ันตอนที่ 1 สรางเปาหมายรวมกัน (Share goals: S) 

ระหวางเดือนเมษายน – พฤษภาคม   

 

สาระสําคัญ 

 การสรางเปาหมายรวมกัน (Share goals) เปนข้ันตอนแรกของการวางระบบและ

กระบวนการนิเทศ โดยกําหนดใหมีการสรางเปาหมายรวมกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ        

โดยใชข้ันตอนแรกของหลักการบริหารงานคุณภาพของวงจรเดมม่ิง ไดแก การวางแผน (Plan) มา

ดําเนินการ 

 

วัตถุประสงคการนิเทศ 

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครูวิชาการ สามารถจัดทําแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ได  

 

ขอบขายการนิเทศ 

 การจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1   

 

กิจกรรมการนิเทศ 

1. วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยจัดกลุมสี

คุณภาพ 4 กลุมสี จําแนกเปนรายโรง กลุมสาระการเรียนรู และจําแนกตามเครือขาย ไดแก  

สีเขียว หมายถึง  กลุมดีมาก มีคะแนนสูงกวาระดับประเทศ อยูใน 20 อันดับแรก 

สีเหลือง หมายถึง กลุมดี มีคะแนนสูงกวาระดับประเทศ ไมอยูใน 20 อันดับแรก 

สีน้ําเงิน หมายถึง กลุมพอใช มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ ไมอยูใน 20 อันดับสุดทาย 

สีแดง หมายถึง กลุมปรับปรุง มีคะแนนต่ํากวาระดับประเทศ อยูใน 20 อันดับสุดทาย 

2. จัดทํารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดย

วิเคราะหผลสอบระดับโรงเรียน ระดับเครือขาย ระดับเขตพ้ืนท่ี และระดับประเทศ เปรียบเทียบผล

สอบปการศึกษาท่ีผานมา และมอบใหโรงเรียนพรอมผลการจัดคุณภาพกลุมสี เพ่ือใหโรงเรียนนําไปใช

เปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3. ประชุมมอบนโยบายใหกับผูนิเทศ (อ.ต.ป.ส.) และผูรับการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียน

และครูวิชาการโรงเรียน) โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เปน

ผูสรางความตระหนัก และความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และมอบนโยบายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยกําหนดเปน

เปาหมายรวมกันวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนรวมทุกกลุมสาระ

การเรียนรู ตองสูงกวาปท่ีผานมาไมต่ํากวารอยละ 5 หรือมีคะแนนเฉลี่ยรวมไมต่ํากวารอยละ 50  

4. ประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใหความรู ความเขาใจใน

การวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET กําหนดปญหาและความตองการ รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอน การ

ปฏิบัติเก่ียวกับพัฒนา ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ซ่ึงข้ันตอนนี้ โรงเรียนจะเปน

ผูดําเนินการวางแผน ระบุสาเหตุของปญหา กําหนดเปาหมาย และกําหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ลงมาชวย

ขับเคลื่อนและรวมกันกําหนดเปาหมาย และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการรวมมือ

และชวยเหลือกัน ใชทรัพยากรรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

6. ผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียน ดําเนินการจัดประชุมวางแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับโรงเรียน โดยสรางความรูความเขาใจ ใหกับคณะครูทุกคนในโรงเรียนใหมี

สวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ อาจใหรับผิดชอบในแตละกลุมสาระการเรียนรู โดย

ดําเนินการตามรูปแบบของการวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET มีกําหนดปญหาและความตองการ 

ความจําเปนตองมีการพัฒนา รวมท้ังวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับพัฒนา ระบุสาเหตุของ

ปญหา กําหนดเปาหมาย และกําหนดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ สื่อหรือแหลงเรียนรู และงบประมาณ

ท่ีตองการ และกําหนดผูรับผิดชอบในแตละกลุมสาระการเรียนรูหรือแตละกิจกรรม ใหระยะเวลาใน

การจัดทําแผนฯ ประมาณ 1 เดือน  

7. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 1 แบบประเมินการจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

O-NET ระยะท่ี 1 (Plan) โดยผูนิเทศเปนผูประเมินตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดของโรงเรียนในเครือขายท่ี

รับผิดชอบ 

 

สื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 
1. PPT ผลการวิเคราะหกลุมสีคุณภาพ 

2. PPT บรรยาย การวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET 

3. แบบวิเคราะหผลการทดสอบ O-NET 

4. รางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 
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การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
1. วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจเอกสารแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- แบบประเมินแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 
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แผนการนิเทศแบบ SMILE  
ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 
แผนการนิเทศข้ันตอนที่ 2 แข็งขันทําหนาที่ (Manage : M) 

ระหวางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  

สาระสําคัญ 

แข็งขันทําหนาท่ี (Making) เปนข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ ตามบทบาท

หนาท่ีของแตละบุคคล ไดแก การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ 

(ผูนิเทศ) และการปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหารโรงเรียน) 

วัตถุประสงคการนิเทศ 

เพ่ือใหผูรับการนิเทศ สามารถปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 ตาม

แผนพัฒนาท่ีกําหนดไว ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขอบขายการนิเทศ 

 การจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1   

กิจกรรมการนิเทศ 

5. โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ตามบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

และตามระบุกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวตามแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET โดยใชเวลาสอนตามปกติ 

หรือนอกเวลาเรียนตามความเหมาะสม และตามลักษณะของกิจกรรม และบันทึกผลการปฏิบัติ

กิจกรรมตามแบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมท่ีกําหนด โดยมีผูบริหารโรงเรียนลงนามรับรองเปนรายวัน

หรือสัปดาหตามความเหมาะสม ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในระยะท่ี 1 คือ ระหวางเดือน มิถุนายน – 

ตุลาคม  

6. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

(อ.ต.ป.ส.) หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติ

หนาท่ีของแตละบุคคล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

7. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 2 แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 (Do) โดยผูนิเทศประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 ตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 
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สื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 
1. แบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม 

 

การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
1. วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 
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แผนการนิเทศแบบ SMILE  
ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 
แผนการนิเทศข้ันตอนที่ 3 มีสารสนเทศและขอมูล (Information : I)  

ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 

 

สาระสําคัญ 

มีสารสนเทศและขอมูล (Information : I) เปนข้ันตอนของการเก็บรวบรวมขอมูลและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของระหวางการปฏิบัติงานหรือหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานท่ีผูรับการนิเทศ และผู

นิเทศหรือคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) ได

รายงานผลการนิเทศไว รวมท้ังบันทึกผลการทดสอบ Pre O-NET  

 

วัตถุประสงคการนิเทศ 

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศ จัดทําขอมูลและสารสนเทศ จากผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 โดยการทดสอบ Pre O-NET แลวนํามาจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์          

O-NET ระยะท่ี 2 

 

ขอบขายการนิเทศ 

 การจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2   

 

กิจกรรมการนเิทศ 

1. ประชุมผูบริหารโรงเรียน/ครูวิชาการโรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน โดยใหความรู ความเขาใจในรูปแบบของขอสอบ O-NET ตัวอยาง

ขอสอบ ตัวอยางกระดาษคําตอบ การตรวจใหคะแนน Pre O-NET การบันทึกผลคะแนนรายวิชา ราย

มาตรฐานการเรียนรู และการนําคะแนนมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนด และการจัดทํา

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 2 ตามแบบวิเคราะหท่ีกําหนดให โดยมีองคประกอบ

เหมือนกับแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 1 ไดแก ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการ

ทดสอบ Pre O-NET ระบุปญหาและสาเหตุ ระบุกิจกรรมหรือแนวทางการแกไขปญหา ระบุสื่อ/ 

แหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล และงบประมาณท่ีตองการ 
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2. จัดทําสําเนาแบบทดสอบ Pre O-NET มอบใหโรงเรียนดําเนินการจัดทําสําเนาและ

เตรียมความพรอมของสนามสอบใหเหมือนจริง จัดโตะนั่งสอบ การคุมสอบ การระบายคําตอบ 

3. ดําเนินการจัดสอบตามวัน และเวลาในตารางสอบท่ีกําหนดให  

4. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

(อ.ต.ป.ส.) หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในเครือขายท่ีรับผิดชอบ  

5. โรงเรียนตรวจกระดาษคําตอบ บันทึกคะแนนผลการสอบตามแบบท่ีกําหนด  

6. โรงเรียนจัดทําขอมูลสารสนเทศของผลการสอบโดยนําผลการสอบมาเปรียบเทียบ

กับเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1 คือ ไมต่ํากวารอยละ 50   

7. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 2 ใหดําเนินการเหมือนกับ

การจัดแผนระยะท่ี 1 แตจะเปนฉบับเรงรัด ซ่ึงจะตองกําหนดกิจกรรมท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน กอนการสอบ O-NET ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 

8. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย 

(อ.ต.ป.ส.) หรือผูนิเทศ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือ ฉบับท่ี 3 แบบประเมินการจัดทํา

แผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 (Check) โดยผูนิเทศประเมินรายการตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

ของโรงเรียนในเครือขายท่ีรับผิดชอบ 

 

สื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 
1. แบบบันทึกผลการทดสอบ Pre O-NET 

2. แบบรายงานผลการวิเคราะหผลสอบ Pre O-NET 

3. รางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

 

การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
1. วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจเอกสารแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- แบบประเมินแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 
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แผนการนิเทศแบบ SMILE  
ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 
แผนการนิเทศข้ันตอนที่ 4 เพ่ิมพูนความรู (Learning : L)  

ระหวางเดือนมกราคม 
 

สาระสําคัญ 

 เพ่ิมพูนการเรียนรู (Learning) เปนข้ันตอนท่ีใชระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับกลุมเครือขาย โดยมี

คณะอนุกรรมการวิชาการในเครือขายสถานศึกษา (อ.ก.ว.) และคณะกรรมการบริหารเครือขาย

สถานศึกษา (ก.บ.ค.) จะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยนําผลจากการพัฒนาในระดับโรงเรียนมา

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนในระดับกลุมเครือขาย ท้ังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จะสนับสนุนงบประมาณในการรวมขับเคลื่อนและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ของกลุมเครือขายท้ัง 11 เครือขาย 
 

วัตถุประสงคการนิเทศ 

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศ มีองคความรูจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ใชกระบวนการ 

PLC มาแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ในระดับเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 
 

ขอบขายการนิเทศ 

 การจัดทําแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในระดับเครือขาย 

 

กิจกรรมการนิเทศ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายสถานศึกษา (ก.บ.ค.) ซ่ึงเปนผูบริหารโรงเรียน

ในแตละเครือขาย เพ่ือวางแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ในระดับเครือขาย โดยสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET  

2. จัดประชุมอนุกรรมการฝายวิชาการ (อ.ก.ว.) ซ่ึงเปนครูวิชาการของโรงเรียนใน

เครือขายแตเครือขาย โดยใชกระบวนการ PLC นําผลการทดสอบจากการทดสอบ Pre O-NET ของ

แตละโรงในเครือขายมาระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู ออกแบบกิจกรรมท่ีจะพัฒนาในระดับ

เครือขาย 
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3. จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามสภาพปญหา และจุดดอยท่ีคนพบจาก

การทดสอบ Pre O-NET ในภาพรวมของกลุมเครือขายแตละเครือขาย โดยใชงบประมาณท่ีเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาใหการสนับสนุน 

4. ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์   

O-NET ของแตละเครือขายท่ีกําหนดไว 

5. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพ่ือให

เกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของ

เครือขาย ตามงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน สงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี 

เขต 1 

 

สื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเครือขาย 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
1. วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจสอบโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ระดับเครือขาย 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- แบบตรวจสอบ 
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แผนการนิเทศแบบ SMILE  
ภายใตระบบเครือขาย ก ข ค จันท 1 โมเดล 

 
แผนการนิเทศข้ันตอนที่ 5 สูความสําเร็จ (Evaluation : E)  

ระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 

 

สาระสําคัญ 

 สูความสําเร็จ (Evaluation) เปนข้ันตอนของการดําเนินกิจกรรมพัฒนาตามแผนท่ี

กําหนดไวในระยะท่ี 2 เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมี   

การประเมินผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

 

วัตถุประสงคการนิเทศ 

 เพ่ือใหผูรับการนิเทศสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

จากการปรับปรุง แกไข จากแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 1   

 

ขอบขายการนิเทศ 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

 

กิจกรรมการนิเทศ 

1. โรงเรียนดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ระยะท่ี 2 ตามกิจกรรม

ท่ีไดกําหนดไวตามแผนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 โดยใชเวลาสอนตามปกติ หรือนอก

เวลาเรียนตามความเหมาะสม และตามลักษณะของกิจกรรม และบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมตาม

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมท่ีกําหนด โดยมีผูบริหารโรงเรียนลงนามรับรองเปนรายวันหรือสัปดาห

ตามความเหมาะสม ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในระยะท่ี 2 คือ ระหวางเดือนมกราคม 

2. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ มานิเทศ ติดตามและใหขวัญกําลังใจแกครูและผูบริหารโรงเรียนในการปฏิบัติหนาท่ีของ

แตละบุคคล เพ่ือใหเกิดความม่ันใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

3. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในการปฏิบัติตามนโยบาย (อ.ต.ป.ส.) 

หรือผูนิเทศ โดยประเมินการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 (Act) โดยผู
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นิเทศตรวจสอบรายการตามประเด็นท่ีกําหนดตรวจสอบบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ O-NET ของโรงเรียนในเครือขายท่ีรับผิดชอบ 

4. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

5. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

6. รายงานผลการวิเคราะหการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เพ่ือใหโรงเรียน

นําไปใชในการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ในวงรอบตอไป  

 

สื่อและเคร่ืองมือนิเทศ 
1. แบบบนัทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET 

2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

 

การวัดและประเมินผลการนิเทศ 
1. วิธีการวัดและประเมินผล 

- ตรวจบันทึกผลการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

- สอบถามความคิดเห็นของผูนิเทศท่ีมีตอการนิเทศแบบ SMILE  

- สอบถามความคิดเห็นของผูรับการนิเทศท่ีมีตอการนิเทศแบบ SMILE 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

- แบบประเมินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ระยะท่ี 2 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของผูนิเทศท่ีมีตอการนิเทศแบบ SMILE  

- แบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับการนิเทศท่ีมีตอการนิเทศแบบ SMILE 
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ภาคผนวก 
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รางแผนการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ O-NET 

ปการศึกษา …………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน............................................. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
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คํานํา 
 

  แผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ของโรงเรียน........................................ จัดทํา

ข้ึนเพ่ือวิเคราะหถึงปญหาซ่ึงอันเปนเหตุปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ O-NET  และเพ่ือเปนแนวทางใน

การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเชื่อมโยงสูการทําแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ใหสูงข้ึน

รอยละ 5 ตามเปาหมายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ซ่ึงเอกสาร

ดังกลาวประกอบดวย สภาพปจจุบันและปญหา  แนวทางคิดและแนวทางในการพัฒนา  และแนวทาง

การดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET  ซ่ึงคณะผูจัดทํา ไดทําการวิเคราะหสภาพ ขอมูลผลการ

ประเมิน และปจจัยตางๆ นํามาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NETของ

โรงเรียน.....................................เพ่ือใหสูงข้ึนรอยละ 5 หรือมากกวารอยละ 50 ตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว   

  
 
 
         คณะผูจัดทํา 
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สารบัญ 
 
เรื่อง                                                                      
หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

สวนท่ี 1  บทนํา                

 สภาพปจจุบัน 

 ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบัน 

 ขอมูลจํานวนนักเรียนในปจจุบัน 

สวนท่ี 2  การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา …………….     

 วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6                  

ปการศึกษา …………  

 วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                            

ปการศึกษา …………  

สวนท่ี 3  แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                 

 การกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

 การดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา …………. 

 รายละเอียดของแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

 การดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปการศึกษา …………… 

 รายละเอียดของแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

สภาพปจจุบัน 

โรงเรียน............................ ตั้งอยูหมูท่ี  ...............  ตําบล.................  อําเภอ..........................  

จังหวัด..................   มีเนื้อท่ีประมาณ  .......... ไร  ไดเริ่มกอต้ังเม่ือ  พ.ศ. ..............   โดยการบริจาค 

............................................................  เริ่มแรกเปนอาคาร........................ เปดทําการสอนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี  1  ............................................................................................. 

ปจจุบันโรงเรียนไดจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 

6  และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 3 มีนักเรียนจํานวนท้ังหมด ..........   คน   ขาราชการครู  ............  คน  

 

ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษาในปจจุบัน 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

หมายเหตุ    
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ขอมูลจํานวนนักเรียนในปจจุบัน   (ขอมูล 10 มิถุนายน ............ ) 

  

ระดับช้ัน จํานวนหองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1     

อนุบาล 2     

รวม     

ป.1     

ป.2     

ป.3     

ป.4     

ป.5     

ป.6     

รวม     

ม.1     

ม.2     

ม.3     

รวม     

รวมท้ังหมด    

 

วิสัยทัศน 

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

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

เปาหมาย 

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

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

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

พันธกิจ 

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

............................................................................................................................................................... 
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สวนท่ี 2 
การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ปการศึกษา ................ 

 

การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา .............. เพ่ือ

จัดทําแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปการศึกษา .............  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

1.1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6            

ปการศึกษา ................ ระดับโรงเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู และโดยรวม 

กลุมสาระฯ 
 จํานวน       

ผูเขาสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
กลุมสี 

ภาษาไทย     

ภาษาอังกฤษ     

คณิตศาสตร     

วิทยาศาสตร     

โดยรวมทุกกลุมสาระฯ     

 

จากตาราง พบวา

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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  1.2  นําผลการทดสอบตามกลุมสาระการเรียนรู จําแนกรายมาตรฐานการเรียนรู  

วิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดับประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน            
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ท 1.1     

มาตรฐาน ท 2.1     

มาตรฐาน ท 3.1      

มาตรฐาน ท 4.1     

มาตรฐาน ท 5.1     
 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและ
พัฒนา 

ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน           
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ค 1.1     
มาตรฐาน ค 1.2     
มาตรฐาน ค 1.3     
มาตรฐาน ค 1.4     
มาตรฐาน ค 2.1     
มาตรฐาน ค 2.2     
มาตรฐาน ค 3.1     
มาตรฐาน ค 3.2     
มาตรฐาน ค 4.1     
มาตรฐาน ค 4.2     
มาตรฐาน ค 5.1     
มาตรฐาน ค 5.2     

 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและ
พัฒนา 

ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน         
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ว 1.1     
มาตรฐาน ว 1.2     
มาตรฐาน ว 2.1     
มาตรฐาน ว 2.2     
มาตรฐาน ว 3.1     
มาตรฐาน ว 3.2     
มาตรฐาน ว 4.1     
มาตรฐาน ว 4.2     
มาตรฐาน ว 5.1     
มาตรฐาน ว 6.1     
มาตรฐาน ว 7.1     
มาตรฐาน ว 8.1     

 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและ
พัฒนา 

ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ต 1.1     
มาตรฐาน ต 1.2     
มาตรฐาน ต 1.3     
มาตรฐาน ต 2.1     
มาตรฐาน ต 2.2     
มาตรฐาน ต 4.1     

 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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2.  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.1 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา ................... ระดับโรงเรียน ทุกกลุมสาระการเรียนรู และโดยรวม 

กลุมสาระฯ 
 จํานวน       

ผูเขาสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
กลุมสี 

ภาษาไทย     

ภาษาอังกฤษ     

คณิตศาสตร     

วิทยาศาสตร     

โดยรวมทุกกลุมสาระฯ     

 

จากตาราง พบวา

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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 2.2  นําผลการทดสอบตามกลุมสาระการเรียนรู จําแนกรายมาตรฐานการเรียนรู  วิเคราะห

เปรียบเทียบกับผลการทดสอบระดบัประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ท 1.1     

มาตรฐาน ท 2.1     

มาตรฐาน ท 3.1      

มาตรฐาน ท 4.1     

มาตรฐาน ท 5.1     
 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรบัปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ค 1.1     
มาตรฐาน ค 1.2     
มาตรฐาน ค 1.3     
มาตรฐาน ค 1.4     
มาตรฐาน ค 2.1     
มาตรฐาน ค 2.2     
มาตรฐาน ค 3.1     
มาตรฐาน ค 3.2     
มาตรฐาน ค 4.1     
มาตรฐาน ค 4.2     
มาตรฐาน ค 5.1     
มาตรฐาน ค 5.2     

 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐานการ
เรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ว 1.1     
มาตรฐาน ว 1.2     
มาตรฐาน ว 2.1     
มาตรฐาน ว 2.2     
มาตรฐาน ว 3.1     
มาตรฐาน ว 3.2     
มาตรฐาน ว 4.1     
มาตรฐาน ว 4.2     
มาตรฐาน ว 5.1     
มาตรฐาน ว 6.1     
มาตรฐาน ว 7.1     
มาตรฐาน ว 8.1     

 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3    
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ จําแนกตามมาตรฐานการเรียนรู 

ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชอง         เม่ือ Χ  ต่ํากวาประเทศ และ Χ  ต่ํากวารอยละ 50 

มาตรฐาน 
การเรียนรู 

คะแนนเฉลี่ย (Χ ) Χ  ต่ํากวา 
ประเทศ 

Χ  ต่ํากวา 
รอยละ 50 โรงเรียน ประเทศ 

มาตรฐาน ต 1.1     
มาตรฐาน ต 1.2     
มาตรฐาน ต 1.3     
มาตรฐาน ต 2.1     
มาตรฐาน ต 2.2     
มาตรฐาน ต 4.1     

 

กรณีท่ี 1 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  และ Χ ต่ํากวารอยละ 50  หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงอยางเรงดวน ใหโรงเรียนรวมกันวิเคราะหสาเหตุ

แลวหาทางแกไขปรับปรุง 

กรณีท่ี 2 พบวา Χ  ต่ํากวาประเทศ  หรือ Χ ต่ํากวารอยละ 50 หมายถึง สภาพการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรูนี้ตองปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมี

ผลทดสอบสูงข้ึนเพ่ือใหคะแนนทดสอบสูงกวาระดับประเทศ และสูงกวารอยละ 50 

 

สรุปผลการวิเคราะหและแนวทางการแกปญหา 

ระบุมาตรฐานการเรียนรูท่ีตองปรบัปรุงและพัฒนา ระบุกิจกรรม/วิธีการแกปญหา 
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สวนที่ 3 

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

1.  การกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา ................            

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
ผลการทดสอบ เปาหมาย (เพ่ิมรอยละ5) 

ปการศึกษา ................ ปการศึกษา ............ 

ภาษาไทย   

ภาษาอังกฤษ   

คณิตศาสตร   

วิทยาศาสตร   

รวมทุกกลุมสาระฯ   
 

2. แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปญหา สาเหตุ กิจกรรม/แนวทางแกไข ระยะเวลา 
ความตองการ

ชวยเหลือ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  

ตลอดปการศึกษา ..................... 

วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมสาระฯ ผูรับผิดชอบ 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1. การกําหนดเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา.............           

เพ่ิมข้ึนรอยละ 5 

กลุมสาระการเรียนรู 
ผลการทดสอบ เปาหมาย (เพ่ิมข้ึนรอยละ 5) 

ปการศึกษา................ ปการศึกษา ............... 

ภาษาไทย   

สังคมศึกษา   

ภาษาอังกฤษ   

คณิตศาสตร   

วิทยาศาสตร   

รวม 5 กลุมสาระฯ   

 

2. แนวทางการดําเนินงานเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปญหา สาเหตุ กิจกรรม/แนวทางแกไข ระยะเวลา 
ความตองการ

ชวยเหลือ 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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รายละเอียดแผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

1. ปญหา 

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

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

2. สาเหตุ 

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

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

3.  วัตถุประสงค 

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

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

4.  กลุมเปาหมาย 

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

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

5. กิจกรรม/แนวทางการแกไข 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. วิธีวัดและประเมินผล 

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

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

7. ระยะเวลา 

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

.................................................................................................................................................. 
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ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ตลอดปการศึกษา ..................... 

วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมสาระฯ ผูรับผิดชอบ 
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ตัวอยางการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไข 

ตัวอยางปญหา 

1. ครูขาดการวิเคราะหศักยภาพและความตองการของผูเรียนเปนรายบุคคล 

2. นักเรียนมีความสามารถทางดานสติปญญา รางกาย ในเกณฑต่ํา  และอยูในสิ่งแวดลอม 

ความเปนอยูในครอบครัวท่ีไมเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 

3. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหในระดับต่ํา โดยเฉพาะสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร  

4. ครูมีความรูความเขาใจในวิธีการในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  เพ่ือสงเสริมกระตุนความสนใจของผูเรียนไมเพียงพอ  

5. สื่อการจัดการเรียนรู  ตลอดจนเทคโนโลยีทางการศึกษาดานตางๆ ยังไมเพียงพอท่ีจะสงเสริม   

ความสนใจและความตองการท่ีแทจริงของผูเรียน 

6. ครูขาดความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู ตลอดจนการวิเคราะห

และประเมินผลเพ่ือนําปญหาท่ีพบไปสูการแกไข 

7. ขาดการประสานความรวมมือกันของครู ในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการ

รวมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 

8. นักเรียนขาดนิสัยรักการอานและการทบทวนบทเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ตัวอยางแนวทางแกไข  

1. ครูรวมกันวิเคราะหขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล โดยผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทุก

ข้ันตอน อยางจริงจัง สงเสริมการเยี่ยมบานนักเรียนครบ 100%  เพ่ือใหทราบปญหาและ

ความตองการท่ีแทจริงของผูเรียนกอนเรียน  ระหวางเรียน  และหลังเรียน 

2. สงเสริมการพัฒนาตนเองของครู  โดยสงเขารับการอบรม ในดานท่ีเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู  จัดสรร

งบประมาณหรือเสนอของบประมาณจากหนวยงานตนสังกัด  เพ่ือโครงการผลิตสื่อ  

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

3. จัดหาหนังสือ เอกสาร หรือจัดอบรมความรูดานการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 

ใหแกครูทุกคนในโรงเรียน 

4.  เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันจัดทําโครงการติวเขม เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน NT/O- NET โดยครูในเครือขายติวเขม ในสาระการเรียนรูภาษาไทย  

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียนในกลุมเครือขายทุกโรงเรียน 

ในชวงวันหยุดเสาร/อาทิตย  ในแตละสัปดาหอยางตอเนื่อง 

ตัวอยาง 
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แผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

1. ปญหา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนมาตรฐาน  ท. 2.1 เทากับ 43.21 

2. สาเหตุ 

นักเรียนอานคําควบกล้ํา คําท่ีมีตัวสะกดไมตรงมาตรา และการอานประโยคยงัไม

คลอง การอานคําราชาศัพท  

3. แนวทางแกไข 

1. เลือกแบบเรียนจากสํานักพิมพเอกชนหรือจัดทํานวัตกรรมท่ีตรงกับท่ีตองการ 

2. จัดเวลาสอนนอกเวลา 

3. ระบุการอานคําท่ีประสมสระ สมรรถภาพการอานคําควบกล้ํา ตัวสะกดไมตรง 

ตามมาตรา จําเปนท่ีจะสอนเพ่ิมเติม 

4. แจกแบบเรียน และแบบฝกท่ีตรงกับนักเรียนแตละคน 

5. ฝกการอานแตละสมรรถภาพ และประโยค 

6. ทําเชนนี้จนนักเรียนอานไดคลอง 

4. ระยะเวลา 

สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 

5. ความตองการชวยเหลือ 

- งบประมาณการจัดซ้ือแบบฝกภาษาไทย 

- งบประมาณการซ้ือวัสดุ สื่อเทคโนโลยีในการสอนภาษาไทย 
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ตัวอยาง 

แผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

1. ปญหา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนมาตรฐาน ค.2.2 เทากับ 31.52 

2. สาเหตุ 

นักเรียน ยังไมเขาใจในเรื่องการวิเคราะหโจทยปญหา และการหาร ประเภท ค.ร.น 

ห.ร.ม เปนตน 

3. แนวทางแกไข 

1. เลือกแบบเรียนจากสํานักพิมพเอกชนหรือจัดทํานวัตกรรมท่ีตรงกับท่ีตองการ 

2. ครูศึกษาแบบเรียนดังกลาวกอนจนเขาใจ 

3. วางแผนการสอนแตละบทในแบบเรยีนวาจะใหนักเรียนเรียนอยางไร 

4. ขอคําแนะนําจากครูเอกคณิตศาสตรโรงเรียนอ่ืน 

5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจน 

6. ระบุคําถาม แบบทดสอบเพ่ือตรวจสอบหลังเรียน 

7. ทําเชนนี้จนครบทุกบท ตรวจสอบความเขาใจรวม 

4. ระยะเวลา 

สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 

5. ความตองการชวยเหลือ 

- อบรมเทคนิคการสอนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

- งบประมาณการซ้ือวัสดุ สื่อเทคโนโลยีในการสอนคณิตศาสตร 
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ตัวอยาง 

แผนงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 

1. ปญหา 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนมาตรฐาน ว 5.2 เทากับ 44.52 

2. สาเหตุ 

นักเรียน ไมเขาใจเก่ียวกับเรื่องการตอวงจรไฟฟา ดานดาราศาสตรและอวกาศ 

3. แนวทางแกไข 

1. จัดทํานวัตกรรมท่ีตรงกับท่ีตองการ 

2. ครูศึกษาแบบเรียนดังกลาวกอนจนเขาใจ 

3. วางแผนการสอนแตละบทในแบบเรียนวาจะใหนักเรียนเรยีนอยางไร 

4. ขอคําแนะนําจากครูวิทยาศาสตรโรงเรียนอ่ืน 

5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีชัดเจน 

6. ระบุคําถามเพ่ือ ตรวจสอบหลังเรียน 

7. ทําเชนนี้จนครบทุกบท ตรวจสอบความเขาใจรวม 

8. จัดเวลาสอนนอกเวลา 

4. ระยะเวลา 

สิงหาคม 2562 – ธันวาคม 2562 

5. ความตองการชวยเหลือ 

- อบรมเทคนิคการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

- งบประมาณการซ้ือวัสดุ สือ่เทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 
นายเดือน ทองกุล ผูอํานวยการ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ดร.สมชาย อรุณธัญญา รองผูอํานวยการ  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นายอารักษ  วนิชอาภาพรรณ   รองผูอํานวยการ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

 

ผูเขียน  
ดร.สุทธิ  สุวรรณปาล   ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   

 

บรรณาธิการกิจ                               

ดร.ขวัญฤดี ไชยชาญ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นางธิติกาญจน พัฒนอมรไชย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นางมลฑา นักเสียง ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นายสุรพล เย็นเจริญ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นางสมพร พรหนองแสน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นางสาวอัญชัญ ชูชวย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นางนันทวรรณ คอนหนาย ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

นางสาวสกุลยา ผลบุญ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
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กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
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