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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ส านักงานเขตพ ื้นที่การศ ึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  ได้ด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
เพ ื่อประเมินผลคุณภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือรายงานผลการประเมิน 
คุณภาพนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศ ึกษาปีที่ 3 ปีการศ ึกษา 2563 ในกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย ภาษาต ่างประเทศ (อ ังกฤษ) คณ ิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  2. เพ ื่อเปรียบเทียบผลการประเม ินค ุณภาพน ักเรียน การทดสอบของน ักเรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562-2563 3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับใช้กระบวนการ
ตัดสินใจและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และในระดับสถานศึกษาโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รายละเอียดดังนี้ 

1. สรุปผลการประเมิน 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการประเมิน 
1.1  การประเม ินผลคุณภาพการศ  กษาขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National  Education Test) 

ปีการศ กษา 2563 
1.1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าน ักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (54.32) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ

จังหวัด (54.08) แต่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระด ับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (54.96) และ
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (56.20)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (วิชาภาษาอ ังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (37.98) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหว ัด (36.46) แต่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระด ับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พ ื้นฐาน (38.87) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (43.55) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (29.09) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหว ัด 
(27.84) แต่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระด ับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (28.59) และต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (29.99) 

กลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (37.42) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับจังหว ัด 
(36.97) แต่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระด ับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (37.64) และต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (38.78) 

1.1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่า 
กลุ่มสาระภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (50.00) ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (55.18) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (54.29) 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอ ังกฤษคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (27.60) ต่ ากว่าคะแนน
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เฉลี่ยร้อยระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (34.14) และ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ (34.38) 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ(20.02) ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร ้อยละระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (25.82) และ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (25.46) 

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ (26.94) ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ ื้นฐาน (30.22) และ ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ (29.89) 
2. อภิปรายผล 

2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศ  กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET : Ordinary  National 
Education Test) 

กา รปร ะ เ มิ น คุณภ า พกา ร ศึ กษ า ร ะดั บ ช าติ ขั้ น พ  ื้น ฐ าน  (ONET: Ordinary National 
EducationTest) ปีการศึกษา  2563 นักเรียนที่ เข้าสอบจ านวนทั้งสิ้น  3,906 คน แบ่งเป็น  นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 6 จำนวน 3,096 คน มัธยมศึกษาปีที ่3 จำนวน 852 คน ผลการประเมิน พบว่า 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชันประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงาน
เขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายสาระพบว่า กลุ่มสาระภาษาไทย
เพ่ิมขึ้น (5.34) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ลดลง (-3.61) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น (2.86) และกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน (6.72) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าน ักงาน
เขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เทียบกับส า นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ ื้นฐาน โดยภาพรวมม ีค่าเฉลี่ยลดลงร ้อยละ (-1.32) เมื่อพ ิจารณาเป็นรายสาระพบว่า กลุ่มสาระ
คณ ิตศาสตร์ มีค ่าเฉลี่ยร ้อยละความก ้าวหน ้าสูงสุด (0.43) และกลุ ่มสาระภาษาไทย มีค ่าเฉลี่ยร้อยละลดลง (-0.64) 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค ่าเฉลี่ยร้อยละลดลง (-0.22) และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ               
มีค ่าเฉลี่ยร ้อยละ ลดลง (-0.89) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศ ึกษาป ีที่ 6 ส าน ักงาน
เขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับระดับประเทศ โดยภาพรวมม ี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง  ร้อยละ -1.84 เมื่อพ ิจารณาเป็นรายสาระพบว่า กลุ่มสาระ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศ ึกษาปีที่ 3  ส านักงานเขต
พ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละลดลง จากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ -1.38 เมื่อพ ิจารณาเป็นรายสาระพบว่า กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ลดลง (-1.65) และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษลดลง (-0.46) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ลดลง (-1.57) และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ลดลง (-1.83)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส านักงาน
เขตพ ื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม เมื่อเทียบกับส านักงาน
คณะกรรมการ การศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน มีค ่าเฉลี ่ยลดลง (-1.32) 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ส านักงาน
เขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม เมื่อเทียบกับระดับประเทศ   
มีค่าเฉลี่ย ลดลง (-9.69) 
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ผลจากการพัฒนาค ุณภาพการศ  กษาดังกล่าว ส าน ักงานเขตพื้นที่การศ กษาประถมศ กษา   
ศรีสะเกษเขต 1 ได้ดำเนินการดังนี้ 

การพ ัฒนาและยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศ ึกษาท ุกแห่งในสังกัด เป็นเรื่องที่
ส าค ัญยิ่ง ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการใช้สังคมเครือข่าย (Social Network) 
มาบูรณาการในการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ จึงมอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยมีศึกษานิเทศก์ โดยใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ให้
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ ์โดยน ามาใช้  ดังนี้ 

ด้านปัจจัย (Input) 
1. ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศ ึกษาประถมศ ึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ม ีการกำหนด 

นโยบาย แผนกลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏ ิบัติ ระบุถึงเป ้าหมายและวิธีการชัดเจน พร้อมม ีแผนปฏ ิบัติการรองรับ 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพ ียงพอ เหมาะสม ประสานงานกับเครือข่ายพ ัฒนาคุณภาพการจ ัดการศ ึกษาให้ 
ครอบคลุมทุกโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงกว่า 
ระดับประเทศ 

2. ภาวะผู้นำในการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ ทั้งทีมบริหารโรงเรียน ทีมบริหาร  เขตพ้ืนที่ 
3. คุณครูท ุกท ่านได้ทุ่มเทมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนอย่างหนัก แม้ในถ ิ่นทุรกันดารและ 

ในโรงเรียนที่ครไูม่ครบช ั้น 
4. นโยบายลดภาระงานครู เพ่ิมค ุณภาพผู้เรียน (จนท.ธุรการ) 
5. มีระบบและแผนพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่ม ีประสิทธิภาพและท ันสมัย  เช่น  ส ื่อ 

DLTV คลังข้อสอบออนไลน์ โปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ  รวมถ ึงการพัฒนาต่อยอดให ้มีสื่อ  นว ัตกรรม 
หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ที่สะดวกใช้ง่ายต่อการเข้าถึงและเอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียน การสอนของครูในสังกัด 
ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา (Anytime - Anywhere) 

7. มีระบบติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนในสังกัดอย่างครอบคลุมและทั่วถึง                                                                               
มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคีเครือข่าย 

8. มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
9. การได้รับการสนับสนุนจากม ูลนิธิการศ ึกษาทางไกลฯ (New DLTV) 
10. การปรับการสอนเป็น Active Learning ของคร ู
11. การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
12. การพัฒนางานของครูด้วยกระบวนการ PLC แก้ปัญหานักเรียน 
13. การลงพ้ืนที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
14. การอบรมพัฒนาครู Boot Camp 
15. เครือข่ายครูทางวิชาการทุกเครือข่าย 
ด้านกระบวนการ (Processes) 

1. น านโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นสู่การปฏิบัติโดยผู้บริหาร บุคลากร ครูในสังกัดทุกคน  ทุกระดับ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร และคำนึงถึงบทบาทความ รับผิดชอบ
ในสถานศึกษาการผลักดันให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
ระดับประเทศ 
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2. สร้างความตระหนักและส่งเสริมผู้บริหารทุกคนทุกระดับให้มีแนวคิดและมุ่งเป้าหมายใน  
การยกระดับผลส ัมฤทธิ์ O-NET ให้สูงขึ้นสามารถแสดงพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาบริหารงาน
ว ิชาการได ้อย่างเหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนการก าหนดยุทธศาสตร์ การระบุโครงการ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำไป ปฏิบัติได้จริง 

3. จัดองค์กร โครงสร้างอย่างเป็นระบบ โดยมอบรองผู้อ านวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
รับผิดชอบครอบคลุมทุกโรงเรียนในแต่ละอ าเภอและกลุ่มเครือข่าย (Area-based) มีการก าหนด บทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษานิเทศก์  ในการก ากับ 
ติดตาม นิเทศการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังก ัดอย่างทั่วถ ึงและมีค ุณภาพ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความตระหนักในบทบาท 
หน ้าที่ มีส่วนร่วมวางแผน ก าหนดแนวทางในการน าสื่อ นว ัตกรรมที่ม ีประสิทธิภาพและท ันสมัย เช ่น สื่อ DLTV 
คลังขอ้สอบออนไลน์ โปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น การสนทนาทางไลน์ (Line) เฟสบุ๊ค (Facebook) ข้อความ 
(Messenger) และอ ื ่น ๆ  รวมถ ึงการพัฒนาต่อยอดให้มีสื่อ  นว ัตกรรม  หลักสูตร  แหล่งเรียนรู้ที่ สะดวกใช้ ง่ายต่อ
การเข้าถ ึงเอ ื้อการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัด ให้สามารถเรยีนรู้ได้ทุกที่ท ุกเวลา (Anytime - Anywhere) 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ยึดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร ูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเล ิศ (Best Practice) ครอบคล ุมท ุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถน ากระบวนการ
ใหม่ ๆ  มาใช้ในการยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้สูงขึ้นอย่างต ่อเนื ่อง 

5. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานำกระบวนการการวิจัยมาใช้ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียน O-NET โดยร่วมก ับเคร ือข ่าย และสถาบันอ ุดมศึกษาใกล ้เคียง   น าผลการวิจัย 
มาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  O-NET ให้
สูงขึ้น 

6. จัดให้มีช่องทางการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่เป็นเล ิศโดยใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบเพื ่อเป ็นแบบอย่างและน าสู่การปฏ ิบัติในชั้นเรียน  รวมถ ึงการพัฒนา          
ต่อยอดให้มีสื ่อ นวัตกรรม หลักสูตร เช่น สื่อ DLTV คลังข้อสอบออนไลน์ โปรแกรม  แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช ่น 
การสนทนาทาง ไลน์ (Line) เฟสบุ ๊ค (Facebook) ข้อความ (Messenger) และอ ื่น ๆ  แหล ่งเรียนรู้ที่เอ ื้อต ่อการ
จดัการเรียนการสอนของครูง่ายต่อการเข ้าถงึเอ ื้อต ่อการจัดการเรียนการสอนของครูในสังกัดให้สามารถเรียนรู้
ได้ท ุกท ี่ท ุก เวลา (Anytime - Anywhere) 

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในการจัดทำรายงานประจ าปีของโรงเรียนใน
สังกัดอย่างครอบคลุมและทัว่ถึงม ีประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข ่าย 

8. ดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT โดยนำโครงการส่งเสริมนิสัย 
รักการอ ่าน โครงการเพ ิ่มสมรรถนะครูด ้านการวัดและการประเม ินผลนักเรียน เพ ื่อเพ ิ่มสมรรถนะครูให ้มีท ักษะ 
ด้านการวัดและการประเมินผลที่เน้นการคิดวิเคราะห์ สามารถน าผลการประเมิน    ไปพัฒนานักเรียนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

9. ส่งเสริมให้ครูผู้ สอนทำการวัดและประเมินผลหลังสอนเ พ่ือฝึกทักษะด้านการวัด                
และประเมินผลให้กับนักเรียนเพ่ือให้คุ้นชินและฝึกคิดแก้ปัญหา  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรายมาตรฐานและรายสาระการเรียนรู้  เพ่ือน าผลไปใช้ในวินิจฉัยผู้เรียน มุ่งเน้นให้ครู
จัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐาน/ตัวชี้วัดจัดให้มีการสอบ Pre - O-NET นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนก่อนมีการทำ
การสอบ O-NET จริงในปลายปีการศึกษา 2563 
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10. ยกย่องเชิดช ูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจให้แก ่โรงเรียนที่มีผลการประเมินในภาพรวมสูง 
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในเวทีการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 

การด าเน ินงานนิเทศสถานศ  กษา 
ด าเนินงานนิเทศสถานศ ึกษาตามกระบวนการพ ัฒนาคุณภาพงานตามวงจรเดมม ิ่ง (Deming 

Circle) ดังต่อไปนี้ 
กิจกรรมที่ 1 เขตพ ื้นที่การศึกษารายงานผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน          

(O-NET ) ให้โรงเรียนรับทราบ 
กิจกรรมที่ 2 เชิญผู้บริหารสถานศึกษามาประชุมรับฟังค าชี้แจงขั้นตอนในการ ด าเนินงาน เพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 3 เขตพ ื้นที่การศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม การด าเนินงานยกระดับผลส ัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนของสถานศ ึกษา ตามแผนยกระดับผลส ัมฤทธิ ์ทางการเรียนของสถานศ ึกษาโดยใช้รูปแบบ School 
Based Management (SBM) 

กิจกรรมที่ 4 เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดทำเกียรติบัตรยกย่องชมเชยเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจแก่สถานศึกษาท่ีสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เขตพื้นที่การศ กษาพื้นที่การศ กษา 
1. ผู้อ านวยการสำ นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา 

และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเม ินผล และนิเทศการศ ึกษาของเขตพ ื้นที่การศ ึกษา (ก.ต.ป.น.) กำกับ 
ติดตาม การดำเนินงานในการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และเข ้มแข ็ง 
ศึกษานิเทศก์ นเิทศ ติดตาม อย่างต ่อเนื ่อง 

 2. จัดท าคลังข ้อสอบมาตรฐานของส านักงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
โดยเน้นให้มีการดำเนินการตามกระบวนการของการสร้างข้อสอบมาตรฐาน จัดสอบนักเรียน ในระดับชั้นที่มีการ
สอบระดับชาติใช้ผลการสอบ กระตุ้นสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ให้โรงเรียน นำผลการสอบไป
วิเคราะห์จุดเด่นและจุดควรพัฒนาของนักเรียน รายบุคคล เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนา นักเรียนรายบุคคล 

3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านต่างๆ ดังนี้ 
3.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ตามกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ 
3.2 ด้านการบริหารจัดการ เน้นการบริหารจัดการแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 

Based Management) การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการนิเทศภายในโรงเรียน 
3.3 ด้านการนิเทศการศึกษาเน้นการนิเทศแนวใหม่ “การน ิเทศเต็มพ ิก ัด” การนิเทศ 

โดยใช้เทคนิค Lesson Study , Coaching, Mentoring และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
4. สนับสนุนสถานศ ึกษาด้านการผลิต/พ ัฒนาส ื่อ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และ 

ฝึกทกัษะตามจุดเน้น การพ ัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ ื่อยกระด ับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการปฏ ิบัติงานที่เป็นเลิศในด ้าน 

ต่าง ๆ ของคร ูผู้บริหาร โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
6. ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียนดีขึ้น รวมถึง บุคลากรทางการศึกษาทีมีส่วนร่วมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา
นั้น ๆ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 
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ระดับกลุ่มเครอืข่ายพ ัฒนาคุณภาพการศ  กษา 
1. สร้างเครือข่ายการพ ัฒนาวิชาการ ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่าง ๆ 
2. ร่วมก ันวางแผนพัฒนาค ุณภาพผู้เรียน ตามจุดเน้นการพ ัฒนาเพ่ือยกระด ับผลส ัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การจัดค่ายวิชาการ การรวมกลุ่มกันสอนซ ่อมเสร ิมและติวเข ้มแก ่นักเรียน 
การจัดนิทรรศการผลงานที่เป็นเล ิศ การจดัอบรม พ ัฒนาครูในด ้านต่าง ๆ  

3. จัดทำข้อสอบมาตรฐาน คู่ขนานกับข้อสอบ O-NET เพ่ือใช้ซ้อมสอบนักเรียนใน ระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการบริหารของศูนย์ฯ  นิเทศ กำกับ
ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 

5. ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น 
ระดับสถานศ กษา 
1. ประชุมคณะครูในสถานศ ึกษา โดยร่วมก ัน 

1.1 พ ิจารณาผลการสอบทางการศ ึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 และเปรียบเทียบกับผลการสอบ ปีการศึกษา 2562 ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดผล 
ตามท ี่ปรากฏอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นเพือ่หาจุดที่จะปรับปรุงพัฒนา 

1.2 รว่มก ันก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนในระด ับชั้นเรียน
ต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563 โดยใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2562 เป็นฐาน 

 1.3 ประเม ินผลกิจกรรม/โครงการที่โรงเรียนด าเนินการแล ้วในปีการศ ึกษา 2562 
และร่วมกัน ก าหนดกิจกรรม/โครงการเพ ื่อยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563 

1.4 ร่วมกันกำ หนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำ ห น ด ไว้ 
  1.5 จัดท าแผนยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศ ึกษา เพ่ือพ ัฒนาค ุณภาพ 

การจัดการศึกษา ของสถานศึกษาต่อไป กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ 
ประเม ินผลการจัดการศ ึกษา ส านักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

 
แนวทางการด าเนินงาน ระดับห้องเรียน 
1. ครูผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล/จัดท าระบบข ้อมูลสารสนเทศรายชั้น 
2. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง 

การศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศักราช 2551 มีการวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด 

3. ผล ิตและพ ัฒนาส ื่อ/นวัตกรรม ตามจุดเน้นการพ ัฒนาค ุณภาพผู้เรียน 
4. สร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนอย่างหลากหลายตามสภาพ  

ความเป็นจริง เช ่น แบบทดสอบชนิดต่างๆ แบบตรวจผลงานตามระด ับคุณภาพ แบบส ังเกตพฤติกรรม 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลการปฏิบัติรายกลุ่ม ฯลฯ 

5. สอนเพ่ิมเติมโดยการฝึกทักษะให้นักเรียนในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
- การอ ่าน (อ ่านออก/อ ่านคล่อง) 
- การเขียน (เขียนได/้เขียนคล่อง) 
- การคิดเลข (คิดได/้คิดคล่อง) 
- การคิดวิเคราะห์ 
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- ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 
- ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) 
- ความสามารถด้านเหตุผล (Reasoning ability) 
6. จัดสอนซ่อม และสอนเสริม ตามสภาพปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง จัดติวเข้ม ซ้อมสอบก่อน

สอบจริง 
7. จัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพ ัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเรียน ในระด ับชั้น 

เรียนอย่างต่อเนื่อง ระดับสถานศึกษา 
ระดับสถานศ กษา 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นระบบ  และดำ เนินการ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง และต่อเนื่อง 

2. จัดท าแผนยกระดับผลส ัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นการกำหนด 
เป้าหมายและวางแผน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 

3. จัดหา/จัดแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกโรงเรียน ให้เอ้ือต ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร 

4. จัดห้องสมุดตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี ให้เป็นห้องสมุดมีชีว ิต ซึ่งเป็นแหล ่งเรียนรู้ที ่
ส าคัญจัดกิจกรรมส่งเสริม นิส ัยรักการอ ่านในสถานศึกษาอย่างตอ่เนื ่อง เพื ่อรณรงคใ์ห้น ักเรียนมีนิส ัยรักการอ ่าน 

5. จัดระบบดูแลช ่วยเหล ือนักเรยีน/เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน ้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และ
ช่วยเหลือนักเรียน ที่มีปัญหาตามสภาพที่พบเห็น จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

6. จัดสร้าง/จัดหาเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน ตามแนวข้อสอบ O-NET เพ่ือจัดท าคลัง
ข้อสอบที่ได้มาตรฐานของโรงเรียน 

7. จัดกิจกรรมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูกับครูนักเรียนกับนักเรียน และครูกับ 
นักเรียน รวมทั้งจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงาน/ผลงานด้านต่าง ๆ ในโรงเรียน กลุ่มงานวัดและประเมินผล 
การศ ึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเม ินผลการจัดการศ ึกษา ส านักงานเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 1 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ร ับการพ ัฒนาอย่างต ่อเนื ่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 9. ให้ขวัญและกำ ลังใจแก่ครูอย่างต่อเนื่อง 

ด้านผลผลิต (Output) 
1. ส านักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาประถมศ ึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีผลการประเมินเปรียบเทียบ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ปีการศ ึกษา  2563 และปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น
ประถมศ ึกษาป ีที ่6 ภาพรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.82 ระดบัชั้นมัธยมศ ึกษาป ีที ่3 ภาพรวมลดลงร้อยละ – 1.38 

ด้านข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
1. ความเป็นองคก์รแห่งความรว่มม ือ การเป็นผ ู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการ 
2. เป็นองค ์กรที่น าสื่อเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการยกระดับผลส ัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งและ

ต่อเนื่อง 
4. ระบบและกระบวนการต ิดตาม  ตรวจสอบ  ประเม ินผลมีประสิทธิภาพและน าผล การประเมิน
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มาปรับปรุงพ ัฒนาอย่างต ่อเนื่อง 
5. มีระบบการยกย ่องเชิดช ูเกียรติที่สอดคล ้องตามสภาพการปฏิบัติงานจริง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมเพ่ิมขึ้น
จาก ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีภ าพ ร ว มล ดล ง
ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก 

1. นักเรียนบางคนขาดแรงจูงใจไม่เห็นความสำคัญและขาดความตระหนักในการทดสอบ 
โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ต้องนำผลไปใช้ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

 2. ข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ม ีความยากหร ือความซับซ้อนของโจทย์ข ้อค าถามและ 
สถานการณ์ของข้อคำถาม 

 3. ข้อสอบม ีความซับซ้อนหร ือท าหลายขั้นตอนกว่าจะได้คำตอบหรือต้องรอสายตัวชี้วัด        
ด้วยขอ้สอบเพ ียงข้อเดียวทำให้เด็กยังไม่ค ุ้นเคยและท าไม่ได้ 

4. สถานศึกษาบางแห่งมุ่งเน้นการติวข้อสอบก่อนเข้าสอบอาจทำให้นักเรียนมีความเครียด  เบื่อ
หน่ายและไม่เน้นการตรวจสอบทบทวนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นกรอบโครงสร้างการทดสอบ Test 
blueprint 

5. สถานศึกษาบางแห ่งจัดการเร ียนการสอนที ่มุ่งเน้นเนื้อหาว ิชามากกว่ามาตรฐานและ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร ดังนั้น น ักเรียนจึงยังไม่ม ีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เป็นกรอบการ 
สอบ O-NET 

6. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้มีนักเรียนที่เข ้าสอบบางคนขาดสมาธิในการท า 
ข้อสอบ 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช ้

3.1.1 ข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน 
1) ครูผู้สอนควรว ิเคราะห์ผู้เร ียนเป็นรายบุคคล เพ ื ่อให ้ความช่วยเหล ือและพ ัฒนาใน   

ด้านต่าง ๆ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของแต่ละบุคคล น าสื่อเทคโนโลยีมา ใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการและ 
กระบวนการคิด 

2) ครูควรศึกษาผลการประเมินและนำผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลไปวางแผน ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และคุณภาพที่กำหนดไว้ตาม จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน 

3) ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็น ส าคัญ การวัดประเมินผลให้สอดคล ้องก ับเป ้าหมายของการเรียนรู้ ใช้ว ิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย 

4) คร ูควรพัฒนาการสอนที่หลากหลาย จัดท าวิจัยในช ั้นเรียนรวมถ ึงการใช้สื่อและ 
แหล่งเรียนรู้เพ ื่อพ ัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

5) ครูนำ ผลการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม พัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ 

 
3.1.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

1) วิเคราะห์จุดอ ่อน  จุดแข็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและโรงเรียน 
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เพ ื่อหาแนวทางและวิธีการในการส่งเสริม  ให้โรงเร ียนก าหนดเป็นแผนพัฒนาค ุณภาพการจัดการศึกษาตาม 
มาตรฐานในกลุ่มสาระและรายสาระของโรงเรียน 

 2) วิเคราะห์ผลการประเมินของเขตพ ื้นที ่การศ ึกษาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ราย 
โรงเรียนและสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์  สรุปเป็นจุดอ ่อน จุดแข็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อผลส ัมฤทธิ์    
ของโรงเรียน 

3) ประเม ินทบทวนผลการพ ัฒนาตามเกณฑ ์ และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดพร ้อมทั้งจัดกิจกรรม 
นิเทศภายในโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมก ันอย่างต ่อเนื่องจัดกิจกรรมการค้นหาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practices) ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของโรงเรียน 

 4) ควรใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินในการกำหนดนโยบายและวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

5) ควรนิเทศ กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
6) ควรวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการ 

จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น 
7) ระดมทรัพยากรเพ ื่อปรับปรุง พัฒนา ห้องปฏิบัต ิการทางวิทยาศาสตร์  คอมพ ิวเตอร์ 

ภาษา สื่อเทคโนโลยีและแหล ่งเรียนรู้ให้เพ ียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
8) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และท ักษะทางวิชาการให ้มากขึ้น 
9) สนับสนุนงบประมาณ และสื่ออุปกรณ ์

3.1.3 ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1) น าข้อมูล สารสนเทศนี้ ไปก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นใน การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2)  ส่งเสริมการนิเทศภายในโรงเรียนเพ ื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศ 

ของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
3)  ส่งเสริมและพ ัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนและการแนะแนวเพ ื ่อ 

กระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนการสอนที่น านักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู ้/ตัวชี้วัดได้อย ่างมคี ุณภาพ 
                              5) ให้ความส าคัญกับการทดสอบทางการศ ึกษาระดับชาต ิขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) โดย 
กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกระตุ้นให้โรงเรียนมีการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในทุก 
วิชาอย่างน้อยร ้อยละ 5 

6) สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการสอบ O-NET ให้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในสถานศึกษา  ควรใช ้ข ้อมูลสารสนเทศจากผลการประเม ินเพ่ือก าหนดนโยบายวางแผนพ ัฒนา  ส ่งเสริม 
สนับสนุน นิเทศ กำกับ ติดตาม และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 

7) ส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสังกัดมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการสร้างข้อสอบที่เน้น 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ในรูปแบบเดียวกันกับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบ  O-NET เพ่ือให้สามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน 

8) จัดให้มีการทดสอบ Pre O-NET ในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 
9) สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระให้มี ความ

เข้มแข ็ง  เพ ื ่อให ้ความช ่วยเหล ือด้านวิชาการให้กับท ุกโรงเรียน 
10) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 
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การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 11) เสริมสร้างการจัดทำ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันทางการศึกษา องค ์กร

และภาค ีเคร ือข่ายให ้ม ีความเข้มแข ็งเพ ื่อการพ ัฒนาค ุณภาพการศึกษา  รวมทั้งสร้างความตระหน ักต ่อ ผู้บริหาร
และคณะครู โดยการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รว่มก ันวิเคราะห์
สาเหต ุของป ัญหา โดยใช้กระบวนการเชิงระบบเพ ื่อก าหนดขั้นตอน  ว ิธีการ  ตัวบ่งชี้ ความส าเร็จ  และเกณฑ ์การ
ประเม ินการยกระดับค ุณภาพผลส ัมฤทธิ์ทางการเร ียน 

 12) จัดกิจกรรมเพ่ือยกย่องชูเกียรติหรือชมเชย  หรือให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่มี  
พ ัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างชัดเจน และเป ็นแบบอย่างด ีแก ่หน่วยงานอ ื่น 

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการยกระดับผล O-NET 
3.2.1 สพฐ. ได้ให้แนวทางการยกระดับผล O-NET ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ผล O-NET เพ ื่อค้นหากลุ่มสาระการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู้และ 
สาระการเรียนรู้ที่ต ้องปรับปร ุงเร่งด่วนและกำหนดแนวทางการยกระดับค ุณภาพผู้เรียนที ่สอดคล้องก ับ
บริบท ของสถานศึกษา 

2) แรงจูงใจและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการทดสอบ O-NET 
และการนำผลการทดสอบไปใช้ 

3) สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการทดสอบ  O-NET เกี่ยวกับ 
แผนผังโครงสร้างข้อสอบ Test blueprint รูปแบบข้อสอบกระดาษคำตอบและการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบเป็น ต้น 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในชั้น 
เรียนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหล ักสูตร 

5) สร้างความค ุ้นช ินกับการศ ึกษาเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบและกระดาษคำตอบ O-NET 
ไปใช้ในการวัด ในชั้นเรียน 

6) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาโดยนำข้อสอบที่มีโจทย์สถานการณ์หรือ 
เนื้อหาลักษณะเดียวกับ O-NET ที่มีความซับซ้อนหร ือต ้องท าลายขั้นตอนหรือต ้องวัดหลายตัวชี้วัดด้วยข้อสอบ 
เพ ียงข ้อเดียวมาใช้ในการวัดและประเม ินผลในช ั้นเรียน 

7) จะทำระบบการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลให้มีความ 
พร้อมในการสอบ o-net เช่นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ 
มาตรฐานแบบออนไลน์เป็นต้น 

 
3.2.2 ข้อเสนอแนะเพื ่อการศ กษาคร ั้งตอ่ไป 

1) ควรศึกษาวิจัย สภาพปัญหา และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 

2) ควรศึกษาวิจัย การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
และควรศึกษาวิจัยการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
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