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บทสรุปผู้บรหิาร 

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็น
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ สํานักงานศึกษาธิการภาค 9  ได้รับมอบหมายจาก สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ให้จัดทําโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน ในพ้ืนที่
รับผิดชอบ จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว มีขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพ้ืนที่  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

และการถอดบทเรียนการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC ระดับภาค 
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ 
4. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

ของจังหวัดในพ้ืนที่ระดับภาค 
5. สรุปผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ 

โดยใช้แนวคิด Benchmarking ประเภทด้านการเปรียบเทียบกระบวนการ (Process Benchmarking) 
เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษานําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นสถานศึกษานําร่อง/ต้นแบบ 
ในการเทียบเคียง ซึ่งได้ผลการคัดเลือกในดับภาค ดังน้ี 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ PDCA ภายใต้กรอบแนวคิด NOENSAI MODEL 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งใช้แนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry 
Based Learning) 5E Model 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดขุนซ่อง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ PDCA ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา 
(By espousing) the King's Philosophy 

- รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดนครนายก ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ PDCA และโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ Active Learning 

ผลการดําเนินงานภาพรวม  
- ผลที่เกิดข้ึนกับสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา มีพัฒนาการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

- ด้านครูผู้สอน พบว่า จากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาในกลุ่มสาระที่เก่ียวข้องมีแนวโน้มในการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้จัดทําใน
การปรับปรุงแผนการสอนของตนเอง ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ก 
 



กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการนําผลการทดสอบข้อสอบระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- ด้านผู้เรียน พบว่า นักเรียนนําตนเองในการเรียนรู้ กระตือรือร้น มีความสนใจในการเรียน 
อย่างมีความสุขในการเรียนมากขึ้น มีความเช่ือมั่น กล้าคิด กล้าทํา รู้จักใช้การวิเคราะห์หาเหตุผล กล้าเป็นภาวะผู้นํา 
และนําเสนอผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม และรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดี มีพฤติกรรม ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทํางาน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี มีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนําข้อมูลมาใช้ได้ แก้ปัญหาทักษะชีวิต ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี สามารถนํา
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นองค์ความรู้/ความคิดรวบยอด เป็นพลเมืองที่ดี เคารพกติกา มี
ระเบียบ วินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  
 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ระยะเวลา พบว่า การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ยังไม่สามารถวัดผลได้ 
เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบผลสอบ O-NET ช่วงปลายปีการศึกษา คือ มีนาคม 2562 กับ มีนาคม 2563 แต่
ช่วงระยะเวลาดําเนินการโครงการ อยู่ระหว่าง ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 จึงเป็นการวัดด้านกระบวนการท่ี
เกิดขึ้นของการดําเนินการโครงการของโรงเรียนเป็นหลัก 

- ความต่อเน่ืองของโครงการ พบว่า โครงการ TFE เป็นโครงการใหม่ที่เพ่ิงจะเกิดใน
ปีงบประมาณ 2562 ดังน้ัน การพัฒนาสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ต้องเริ่มจากวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด ครูพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา/วิธีการสอนที่มี
หลักการ/ทฤษฎี นําผลการพัฒนารูปแบบสู่ห้องเรียน และมีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางท่ีหลากหลาย จึงจําเป็น
จะต้องมีความต่อเน่ืองของโครงการเพ่ือที่จะได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้นและต่อเน่ืองต่อไป 

- การนิเทศกิจกรรม พบว่า โรงเรียนที่ดําเนินการโครงการ TFE มีนโยบายลงสู่โรงเรียนจากต้น
สังกัดหลายเร่ือง จึงทําให้คณะนิเทศซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ขาดความพร้อม
เพรียงในการออกนิเทศติดตาม จึงต้องปรับแผนการนิเทศตามสถานการณ์ เช่น กําหนดให้ทีมนิเทศไม่เข้านิเทศ
โรงเรียนของตนเอง หรือคณะนิเทศที่ติดตามในโรงเรียนจะติดตามการดําเนินงานตามหลักฐานอ้างอิงและ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเท่าน้ัน 

- ด้านสถานศึกษา พบว่า ควรจัดประสบการณ์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O –NET ) เพ่ือนําไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสถานศึกษา 
และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ Active learning 
ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และคัดเลือกแบบอย่างที่ดี 

- ด้านครูและบุคลากร พบว่า ครูผู้สอนควรนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ฉบับที่ 5 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ้
Active learning ให้ตรงจุด และควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

- ด้านผู้เรียน พบว่า ควรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต้องเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ขั้นตอนและกระบวนการทํางานให้
เห็นภาพ เห็นความยากง่าย ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ตามคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ข 
 



คํานํา 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการสรุปผลการดําเนินงานและวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็น
เหตุปัจจัยที่มีผลต่อร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  
(O - NET) ตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
เช่ือมโยงสู่การทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   
คณะผู้จัดทําได้ทําการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน แนวคิด รูปแบบ/แนวทางในการพัฒนา ผลการดําเนินงาน  
และแนวทางการดําเนินงาน  เพ่ือนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการท่ีกําหนด คือ เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน

าระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบทางการศึกษ
    

  เอกสารรายงานผลการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับน้ี ได้รวบรวมผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากทุกจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ นําเสนอเป็นข้ัน เป็นตอน โดยเริ่มต้นจากความสําคัญและความเป็นมา  หลักการ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรม ขอบเขตการดําเนินงาน กิจกรรมาการดําเนินงาน วิธีการ

ิดและทฤษฎีที่ใช้ในการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   ดําเนินงาน แนวค
   

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงาน 
ทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาท ภารกิจสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่  
เห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะ
ที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ ให้กับผู้เรียนเพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21  
ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้ดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) และจัดทําการรายงานผลการดําเนิน
โครงการข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยมีสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้การ
พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับภาค และ
ระดับจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ที่ย่ังยืนในอนาคต ขอขอบคุณทุกท่านที่มี
ส่วนในการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครง TFE (Teams For Education) ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
      สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ความเป็นมาของโครงการ 
1.1 หลักการ 

  การศึกษามีบทบาทสําคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพ และช่วย
ให้เยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ  
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษา
และคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งนับต้ังแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอํานาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน การตัดสิน ได้ - ตก และ      
การอนุมัติความสําเร็จการศึกษาเป็นอํานาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
ทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติเรื่องรูปแบบ   
การเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้ง           
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและต่างภูมิภาค 
  การวัดและประเมินผลน้ันเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ 
เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ       
ในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่างๆ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับช้ันที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
บนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จําแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป     
กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและ
พฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการช่วยเหลือผู้เรียน   
ได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน 

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา 
ซึ่งมีบทบาท ภารกิจสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพ้ืนที่เห็นความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ ให้กับ
ผู้เรียนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มี
โครงการ “TFE (Teams For Education)” ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
หน่วยงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะจําเป็นในการดํารงชีวิต
ในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมขับเคลื่อนในระดับ
พ้ืนที่และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัดเพ่ือนําไปสู่การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้    
ที่ย่ังยืนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการตอบสนองโครงการ TFE (Teams For Education) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1.2.1 วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและที่เก่ียวข้องระดับภาคและระดับจังหวัด 
        2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพ่ิมขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
         3. เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
           4. เพ่ือถอดบทเรียนแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วยประชาคมการศึกษาจังหวัด หรือ 
PEC (Provincial Education Community) เพ่ือการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           5. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของการจัดการศึกษา  
ทุกระดับ ต้ังแต่ปฐมวัยที่เป็นส่วนสําคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรที่
เก่ียวข้องในระดับพ้ืนที่ 
 1.2.2 เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  1. มีข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใน
ระดับภาคและระดับจังหวัด 
  2. มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพ่ิมขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทางต่อ 1 จังหวัด 
  3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
  4. มีการถอดบทเรียนแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC (Provincial Education 
Community) เพ่ือการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 
  5. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาต้ังแต่ปฐมวัย ของสถานศึกษาในจังหวัดพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่เป็น Best Practice ปฐมวัย 
  เชิงคุณภาพ 
  1. มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ระดับภาคและระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัดร่วมกัน 
  3. สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
  4. จังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 นําแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย 
PEC (Provincial Education Community) เพ่ือการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  5. เกิดการพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ของสถานศึกษาในจังหวัดพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 2
 



1.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 
1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา   
การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา                   
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
เพ่ิมขึ้น มีขั้นตอนการดําเนินงาน จํานวน 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1. การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพ้ืนที่  
2. การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

และการถอดบทเรียนการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC ระดับภาค 
3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ 
4. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ

จังหวัดในพ้ืนที่ระดับภาค 
5. สรุปผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
1.3.2  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 
การดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 
1.3.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 
ตัวแปรอิสระ  
- สถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน O-NET แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 

และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) 
ตัวแปรตาม 
- แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 

นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น 
1.3.4 กรอบแนวคิดในการดําเนินงาน 

 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม  
 

สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

9 
สํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Teams For Education) 
 

เข้าร่วมโครงการ TFE 

แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 และมีความพร้อม 

สถานศึกษาทีม่ีร้อยละของ
นักเรียนที่คะแนน O-NET  

 

แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น 

ที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนานักเรียน 

การจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/ 

แนวทางการพัฒนา 
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1.4 กิจกรรมดําเนินงาน 

1. การประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในระดับพ้ืนที่ (27 มีนาคม 2562) 
 จัดทํากรอบปฏิทินการดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับในระดับพ้ืนท่ี 
 กําหนดให้ สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 คัดเลือกสถานศึกษานําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ระดับภาค (รางวัลที่ 1 2 3 และชมเชย) 
 ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การติดตามและคัดเลือก ของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานโครงการ 

TFE เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา แนวทางการพัฒนา และเคร่ืองมือในการติดตามผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษานําร่อง เพ่ือใช้คัดเลือกสถานศึกษานําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับภาค  3 ด้าน (ด้านสถานศึกษา ด้านครูและบุคลากร และด้านผู้เรียน) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  และการถอด  
    บทเรียนการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC ระดับภาค 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)      
      (30 เมษายน – 31 สิงหาคม 2562) 
 วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลัง 
 วิเคราะห์สภาพปัญหาการดําเนินงานของสถานศึกษานําร่องฯ โครงการ TFE จังหวัด 5 จังหวัด 
 แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานของสถานศึกษานําร่องฯ โครงการ TFE จังหวัด 5 จังหวัด 
 วิเคราะห์เครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษานําร่อง เพ่ือใช้คัดเลือกสถานศึกษา

นําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค ประกอบด้วย 3 ด้าน 
 (ด้านสถานศึกษา ด้านครูและบุคลากร และด้านผู้เรียน) 
     2.2 การถอดบทเรียนการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC ระดับภาค (22 สิงหาคม 2562) 

 การถอดบทเรียนแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC (Provincial Education Community) 
เพ่ือการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 
 จังหวัดในพ้ืนที่สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 นําแนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC 
(Provincial Education Community) เพ่ือการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. การติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ (3-5 กันยายน 2562) 
ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว    

ระยะเวลา 60 นาที 
 - การกล่าวต้อนรับ แนะนํา      10  นาที 
 - การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้(*1)  20  นาที 
 - ตรวจร่องรอย เอกสาร หลักฐาน      15  นาที 
 - สรุปผล ซักถาม เสนอแนะ      15  นาที 
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ตารางการลงพ้ืนที่ 
วัน / เวลา โรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

3 กันยายน 2562 อุบล รัตนราชกัญญาราช วิทยาลัย 
นครนายก สังกัด สพม. เขต 7 

เมืองนครนายก 
เช้า 

นครนายก 

3 กันยายน 2562 โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 
เมืองปราจีนบุรี (ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ  บ่าย 

จํานวน 5 โรงเรียน ๆ ละ 15 นาที) 
ปราจีนบุรี 

4 กันยายน 2562 เนินทรายวิทยาคม  
เมืองตราด 

สังกัด สพม. เขต 17 บ่าย 
ตราด 

5 กันยายน 2562 บ้านทุ่งหินโคน 
เมืองสระแก้ว 

สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 เช้า 
สระแก้ว 

5 กันยายน 2562 วัดขุนซ่อง 
สังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 

แก่งหางแมว 
บ่าย 

จันทบุรี 

หมายเหตุ  1. การนําเสนอผลการดําเนินงานการพัฒนาการฯ ห้ามใช้เวลาเกิน 20 นาที 
     2. ช่วงเวลาอ่ืนสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
     3. คณะกรรมการจะใช้เวลาในการติดตาม ประเมินผล  60 นาทีเท่านั้น 

4. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด 
    ในพ้ืนที่ระดับภาค (17 กันยายน 2562) 
 จัดนิทรรศการ 
 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัด 
 การคัดเลือกสถานศึกษานําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับภาค  
     (รางวัลที่ 1 2 3 และชมเชย) 
 มอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัล 

5. สรุปผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ (23 – 30 กันยายน 2562) 
 จัดทําเอกสารรายงานการดําเนินงานของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบระดับภาค 
 เผยแพร่ นําเสนอ ผลการดําเนินงานผ่านสื่อต่างๆ ในพ้ืนที่ และสื่อในส่วนกลาง 

 
1.5 ระยะเวลาดําเนินการ 
- การดําเนินงานในคร้ังนี้ดําเนินการในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 
 
1.6 งบประมาณ 
- งบรายจ่ายอ่ืน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน 558,700.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพัน 

เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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1.7 แนวคิด และทฤษฎี ที่ใช้ในการดําเนินงาน 
การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ใช้แนวคิด Benchmarking ประเภทด้านการเปรียบเทียบกระบวนการ (Process 
Benchmarking) โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่มีแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น เป็นสถานศึกษานําร่อง/ต้นแบบ ในการเทียบเคียง 

 

แหล่งท่ีมา : ปิยะวดี  นุชกูล. วิดีทัศน์ เรื่อง “Benchmarking”. สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ.  
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Benchmarking เครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ 

Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่
สามารถทําได้ดีกว่า เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรตนเอง เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

หลักการของ Benchmarking 

 

Best PracticesBest Practices

BenchmarkBenchmark

BenchmarkingBenchmarking

วิธกีารปฏบิตัทิี่ดีที่สดุที่นําสู่ความ

เป็นเลศิขององคก์ร

องคก์รตน้แบบที่ใชว้ดัเพือ่

เปรยีบเทียบ

วิธกีารวดัและเปรียบเทียบกบั

องคก์รตน้แบบ

 

 

 

 

รูปที่ 1: แผนภูมิแสดงหลักการของ Benchmarking 

 

ขอบเขตการทํา Benchmarking 

การทํา Benchmarking มีขอบเขตกว้างขวาง มิได้จํากัดเพียงแค่การทําที่กระบวนการใดกระบวนการ
หน่ึงเท่าน้ัน benchmarking สามารถใช้ได้ทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับกลยุทธ์ ระดับปฏิบัติ (รูปที่ 2) หรือ 
benchmarking กระบวนการ โดยเปรียบเทียบปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) หรือผลลัพธ์ 
(result) ของกระบวนการ (รูปที่ 3) 

 

รูปที ่2 : Benchmarking สามารถทําได้ทั้งระดบักลยุทธ์และระดบัปฏบัิตกิาร

กระบวนการ

ระดับกลยุทธ์

ระดับปฏิบัตกิาร

Benchmarking

Benchmarking

รูปที ่3 : สามารถทํา Benchmarking ปัจจยันําเข้า  กระบวนการ หรือผลลัพธ์ท่ีได้

กระบวนการ

Benchmarking

ผลลัพธ์ปัจจัยนําเข้า
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ประเภทของ Benchmarking 

มีผู้แบ่งประเภทของการทํา Benchmarking ไว้มากมาย แตกต่างกันออกไป แต่โดยสรุปน่าจะแบ่งได้ 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ 

1.  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการทํา Benchmarking 
โดยคํานึงถึงลักษณะการทํา Benchmarking ว่ามีความต้องการจะเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืนในเรื่องอะไร 

สามารถแบ่งย่อยออกได้ดังน้ี 
1.1  การเปรียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงาน(Performance Benchmarking)  หรือบางตําราเรียก 

เปรียบเทียบเฉพาะผลลัพธ์ของการทํางาน(Result Benchmarking) โดยเปรียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงาน
หรือผลลัพธ์ของการทํางานในกระบวนการต่างๆ เช่น การเปรียบเทียบผลกําไร  ยอดขาย  ส่วนแบ่งการตลาด 
หรือถ้าเป็นองค์กรกรมควบคุมโรค  ซึ่งเป็นองค์กรทางด้านวิชาการ  ก็คงเป็นการเปรียบเทียบผลงานวิจัย การทําการ
เปรียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงาน(Performance Benchmarking)  เป็นเพียงแค่การเปรียบเทียบตัวเลข  เพ่ือ
บอกภาพของสถานะองค์กรว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งตรงไหน  แต่ไม่ได้บอกว่าองค์กรอ่ืนที่ดีกว่าน้ันเขาทําได้อย่างไร 

1.2  การเปรียบเทียบกระบวนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงาน (Process Benchmarking) คือการทํา 
Benchmarking โดยการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรเรากับองค์กรอ่ืนที่
นํามาเปรียบเทียบ  โดยเน้นการเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีจากองค์กรอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงองค์กรเรา  ซึ่งเป็นที่มาของ
คําที่ว่า วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ(Best Practices)  การทํา Benchmarking ด้วยวิธีน้ีเป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะน้ี เพราะ
จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

1.3  การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์(Product Benchmarking) ตําราบางเล่มอาจเรียกว่า การเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของลูกค้า(Customer Satisfaction Benchmarking) คือการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
คุณลักษณะของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรน้ัน เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบการให้บริการ ส่วน
ใหญ่การทําการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์(Product Benchmarking) นิยมทําในสินค้ากลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีหรือ
สินค้าบริการที่ต้องตามแฟช่ัน 

1.4  การเปรียบเทียบกลยุทธ์(Strategy Benchmarking) เป็นการเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่างองค์กรเรา
กับองค์กรที่ประสบความสําเร็จในด้านการวางกลยุทธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จอย่างชัดเจน 
และมีประวัติศาสตร์ขององค์กรยาวนาน  การทําการเปรียบเทียบกลยุทธ์(Strategy Benchmarking) ถือว่าเป็น
การทํา Benchmarking ในระดับที่สูง ส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเข้ามาช่วย ผลของการทําการเปรียบเทียบกลยุทธ์
(Strategy Benchmarking) จะมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างรุนแรง ซึ่งอาจหมายถึงการพลิกโฉมหน้าขององค์กร
เลยก็ว่าได้ ตัวอย่าง(ในต่างประเทศ) ของการเปรียบเทียบกลยุทธ์(Strategy Benchmarking) คือ กรณีของ
บริษัท Dell Computer ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากเดิมที่เคยทําธุรกิจคอมพิวเตอร์แบบ Mass Production 
และส่งขายตามร้านคอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนมาเป็นการรับคําสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตโดยตรง ผู้ซื้อสามารถ
เลือกอุปกรณ์ได้ตามต้องการและบริษัทใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน ในการจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า กลยุทธ์น้ีส่งผลให้ 
Dell ก้าวเป็นผู้นําระดับหน้าในด้านการผลิตคอมพิวเตอร์ 
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2.  แบ่งตามองค์กรที่เปรียบเทียบ(Partner) 
การแบ่งแบบน้ีจะคํานึงถึงกลุ่มที่เป็นคู่เปรียบเทียบ (Partner) เป็นสําคัญว่าเป็นใคร ซึ่งแบ่งเป็นประเภท

ย่อยๆ ได้คือ 
2.1  การเปรียบเทียบบริษัทในเครือเดียวกัน(Internal Benchmarking) เป็นการทํา Benchmarking 

เปรียบเทียบความสามารถการปฏิบัติงานกับผู้อยู่กลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน เป็นการเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่ม  
ซึ่งการหาข้อมูลมาเปรียบเทียบคงทําได้ไม่ยาก การทําก็ง่ายไม่ยุ่งยาก เพราะกระบวนการทํางานใกล้เคียงกัน การ
ทําการเปรียบเทียบบริษัทในเครือเดียวกัน(Internal Benchmarking) ส่วนใหญ่เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Work standard) เน่ืองจากทุกหน่วยงานจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติจากผู้ที่เก่งกว่า  และสร้างรูปแบบ 
วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ของกลุ่ม  ซึ่งก็จะกลายเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่ทุกหน่วยงานต้อง
ปฏิบัติตาม  หลังจากน้ันจึงค่อยขยายไปเปรียบเทียบกับองค์กรนอกกลุ่มต่อไป  การทํา Benchmarking วิธีนี้  
ประโยชน์จะมีจํากัด  เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ในวงแคบ จะไม่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แต่เหมาะสําหรับองค์กรที่
ต้องการพัฒนาตัวเองในระยะเริ่มต้น 

2.2  การเปรียบเทียบบริษัทคู่แข่ง (Competitive Benchmarking) เป็นการทํา Benchmarking กับผู้ที่
เป็นคู่แข่งของเราโดยตรง วิธีน้ีข้อมูลจะหายากกว่าแบบแรก  ข้อมูลหลายอย่างจะเป็นความลับ  การทํา 
Benchmarking อาจทําได้เพียงบางกระบวนการและอาจต้องอาศัยบุคคลท่ีสาม เข้าไปช่วยเก็บหรือวิเคราะห์
ข้อมูล  วิธีน้ีมุ่งหวังในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจมากกว่ามุ่งหวังที่จะค้นหาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สามารถเรียนรู้
ปรับปรุงตนเอง 

2.3 การเปรียบเทียบบริษัทที่อยู่ต่างธุรกิจ(Industry Benchmarking) คือการทํา Benchmarking โดย
เปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน แต่มิใช่เป็นคู่แข่งโดยตรง  เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า : 
บริษัทผลิตโทรทัศน์สามารถทํา Benchmarking กับบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศ  ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง : 
บริษัทผลิตปลากระป๋องสามารถทํา Benchmarking  กับบริษัทผลิตผลไม้กระป๋องได้  การทํา Benchmarking 
กับผู้ที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกับเรานี้ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาในการเก็บข้อมูลเพราะสามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่า 
และกระบวนธุรกิจก็มีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนที่อาจเปรียบเทียบกันได้ แต่อย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบ
บริษัทที่อยู่ต่างธุรกิจ(Industry Benchmarking) ยังไม่ได้ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากนัก  เมื่อเทียบกับการทํา 
การเปรียบเทียบบริษัททั่วไป(Generic Benchmarking) 

2.4  การเปรียบเทียบบริษัททั่วไป(Generic Benchmarking) หรือ การทําการเปรียบเทียบหน้าที่ 
การปฏิบัติงาน กิจกรรม(Functional Benchmarking) คือการทํา Benchmarking กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศใน
กระบวนการทํางานน้ันๆ ซึ่งองค์กรน้ันอาจมีธุรกิจที่แตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิง  การทําการเปรียบเทียบบริษัท
ทั่วไป(Generic Benchmarking) เป็นกระบวนการค้นหาผู้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) จริงๆ ของ
กระบวนการน้ันๆ จากธุรกิจทั้งหมด แต่จะพบว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับองค์กรที่ต่างธุรกิจกันจะทํา
ได้ยาก ต้องอาศัยการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงกันอย่างมีเหตุผล ซึ่งหลายเร่ืองอาจจะเทียบกันไม่ได้เลย แต่จะ
พบว่า Benchmarking วิธีนี้จะค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งจะไม่ได้จากการทํา Benchmarking วิธีอ่ืน 
ตัวอย่างที่ชัดเจนในธุรกิจใหญ่ๆ เช่น  Federal Express ทํา Benchmarking กับ Domino Pizza ในเรื่องการรับ
ใบสั่งซื้อและส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือ First Chicago National Bank  ทํา Benchmarking กับสายการบินในเร่ือง
การจัดการคิวลูกค้า เป็นต้น 
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ขั้นตอนกระบวนการหลักของ Benchmarking 

การทํา Benchmarking  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลักและ 10 ขั้นตอนย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ขั้นตอนการวางแผน (Planning) 

การวางแผน

(Planning)

1. กาํหนดหวัขอ้ที่จะทาํ BM 2. กาํหนดองคก์รที่เปรยีบเทียบ

3. ตดัสนิใจเลอืกระบบและวิธีการเก็บขอ้มูล

การวิเคราะห ์

(Analysis)

การบูรณาการ

(Integration)

การปฏบิตัิ

(Action)

4. วเิคราะหช่์วงหา่งผลงาน 

(Performance Gap)

5. คาดคะเนการดาํเนินงาน

ในอนาคต

6. คน้หาปจัจยัที่ทาํใหผ้ลงาน

ต่างจากองคก์รเปรยีบเทียบ

7. กาํหนดเป้าหมายผลการ

ดาํเนินงานและวตัถปุระสงค์

8. จดัทาํแผนปฏิบตัิการ
9. ปฏิบตัิการตามแผนและประเมิน

ความกา้วหน้าเทียบกบัเป้าหมาย

10. ทบทวนเป้าหมายสรุปผล

ขั้นตอนกระบวนการหลักของ Benchmarking 

รปที่ ู 4: แผนภมิแสดงขั้นตอนกระบวนการู ของ Benchmarking มี 4 ขั้นตอนหลัก และ 10 ขั้นตอนย่อย 

 การกําหนดหัวข้อการทํา Benchmarking มีหลายวิธี บางองค์กรผู้บริหารอาจเป็นผู้กําหนดหัวข้อการ
ทํา Benchmarking เอง แต่โดยหลักการการเลือกหัวข้อทํา  Benchmarking ควรเริ่มจากการวิเคราะห์องค์กร
ตัวเอง  ซึ่งทําได้ทั้งมุมมองภายในองค์กรและจากมุมมองภายนอก ซึ่งก็คือมุมมองจากลูกค้าน้ันเอง และก็แน่นอน
ว่าถ้าเป็นองค์กรธุรกิจมุมมองลูกค้าคงมีความสําคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร ถ้าเราตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ ก็ย่อมนําไปสู่ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success  Factor : CSF)  ได้  ดังน้ันต้องวิเคราะห์ให้
ได้ว่าลูกค้ามีความคาดหวังในเรื่องใด คุณภาพ ราคาหรือการบริการ สรุปโดยรวมคือการคัดเลือกหัวข้อที่จะนํามา
ทํา Benchmarking ให้พิจารณาจากปัจจัยแห่งความสําเร็จ (CSF)  เป็นหลักว่าควรเลือกหัวข้อใดที่จะมีผลกระทบ
ต่อปัจจัยแห่งความสําเร็จมากที่สุด 
 การกําหนดองค์กรเปรียบเทียบ  เมื่อเลือกหัวข้อที่จะทํา Benchmarking ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการ
คัดเลือกองค์กรที่จะเปรียบเทียบ โดยส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงผู้ที่เราต้องการจะเปรียบเทียบ เรามักจะคิดถึงองค์กรคู่แข่ง
เป็นอย่างแรก ซึ่งในความเป็นจริงจะมีความยุ่งยากมากมายโดยเฉพาะด้านข้อมูลธุรกิจเดียวกับเรา ถึงแม้จะต่าง
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กลุ่มธุรกิจ แต่มีองค์ประกอบของกระบวนการทํางานที่เหมือนกัน เช่น หน่วยงานฝึกอบรม การขนส่ง การจัดซื้อ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ ฯลฯ ดังน้ันเราสามารถเรียนรู้ความเป็นเลิศจากธุรกิจอ่ืนได้ เช่น ถ้าต้องการ
ปรับปรุงเรื่อง การให้บริการลูกค้า ก็ควรไปเรียนรู้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบริการลูกค้าโดยตรง  
เช่น  โรงแรม  ธนาคาร  ภัตตาคาร  เป็นต้น  ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญมากขั้นตอนหน่ึงเพราะเป็นการหาข้อมูลว่าใคร
บ้างมีวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best  Practices) การได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่ดีพอ ว่าใครคือคนเก่งที่สุดใน
กระบวนการน้ันจะทําให้การ Benchmarking  ของเราสูญเปล่า 

 แหล่งข้อมูล 
เราสามารถหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ได้จาก 

 ที่ปรึกษา/หรือผู้เช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 
 รายงานประจําปีและวารสารต่าง ๆ ขององค์กร 
 นิตยสารทางธุรกิจ 
 สภาอุตสาหกรรม สมาคม สถาบันต่าง ๆ  
 ฐานข้อมูลอินเตอร์เน็ต  
 ฐานข้อมูลของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ กระทรวง  อุตสาหกรรม 
 ฯลฯ 

 การคัดเลือกองค์กรเปรียบเทียบ (Partner) 
เมื่อจัดทําโดยการรวบรวมรายช่ือองค์กรที่ต้องการจะเปรียบเทียบแล้ว ขั้นต่อมาคือการคัดเลือกองค์กรที่

จะเปรียบเทียบจริงๆ เพ่ือให้ได้องค์กรที่ถูกต้องเหมาะสมกับปฏิบัติการครั้งน้ี  ต้องมีการทําหลักเกณฑ์เพ่ือการ
คัดเลือก  ซึ่งอาจพิจารณาจาก 

 ขนาดขององค์กร 
 กลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
 โครงสร้างองค์กร 
 ระดับของเทคโนโลยี 
 ลักษณะของสินค้า/บริการ 
 ความต้องการลูกค้า 
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
 รางวัลและการยอมรับ 
 ฯลฯ 

 ตัดสินใจเลือกระบบและวิธีการเก็บข้อมูล ก่อนอ่ืนเราต้องชัดเจนว่าสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบกับองค์กรอ่ืน
คืออะไร  และจะนําไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการได้อย่างไร ซึ่งก็หมายถึงการกลับมาวิเคราะห์
กระบวนการขององค์กรเราเองว่ามีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร  จากน้ันก็ต้องหาตัวช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) และปัจจัย
แห่งความสําเร็จของกระบวนการน้ันๆ สิ่งเหล่าน้ีคือที่มาของการกําหนดประเด็นและสร้างแนวคําถาม 
ที่จะใช้ถามองค์กรที่เราเปรียบเทียบ 
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 การสร้างแบบสอบถามต้องคํานึงถึงว่าใครเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามอาจต้องจัดทํา
หลายๆ ครั้งและหลายๆ แบบ ขึ้นกับผู้ตอบคําถามและข้อมูลที่ได้รับว่ามีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ส่วนใหญ่จะ
เป็นการสอบถามเพ่ือสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้นก่อน แล้วจึงใช้แบบสอบถามเพ่ือเจาะลึกรายละเอียดประเด็นที่สําคัญ การ
สร้างแบบสอบถามสําหรับทํา Benchmarking นั้น มีความสําคัญและละเอียดอ่อนมาก แตกต่างจาก
แบบสอบถามท่ัวๆ ไป แต่โดยหลักการคือเราเป็นฝ่ายไปขอข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของเรา ดังน้ันควรคํานึงถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามให้มากที่สุด 

 การเก็บข้อมูล ควรมีวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  

ตัวอย่างการผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลแบบต่างๆ 

แบบที่ 1 

 

 

 

แบบที่ 2 

 

 

 

แบบที่  3 

 

 

แบบที่  4 

 

 

 

 

 

ก

เย

ารสมัภาษณ์ / 

ีย่มชม 

แ

อ

บบสอบถาม

ย่างละเอยีด 

แ

ส

บบสอบถามเพือ่

าํรวจเบื้องตน้

โดยทางจดหมาย

การสมัภาษณ์ / 

เยีย่มชม 

แบบสอบถาม  

อย่างละเอยีด 

การสมัภาษณ์ / 

เยีย่มชม 

การสมัภาษณ์  

ทางโทรศพัท ์

แบบสอบถาม  

เพือ่สาํรวจเบื้องตน้ 



2.  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 

วิเคราะห์ช่วงห่างผลงาน (Performance Gap) เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลในขั้นตอนก่อนหน้าน้ีแล้ว 
ต้องนําข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงเพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ รวมท้ังต้องทดสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของ
ข้อมูลที่ได้รับว่าตรงกับประเด็นที่ต้องการหรือไม่  หรืออาจต้องวางแผนเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในกรณีที่ข้อมูลสําคัญยัง
ขาดอยู่ จากน้ันจึงนําข้อมูลจากองค์กร ต่างๆ มาเปรียบเทียบกับองค์กรเราด้วย เพ่ือจะหาว่าใครมีวิธีการปฏิบัติที่ดี
เลิศ (Best  Practices) ซึ่งต้องคํานึงด้วยว่าข้อมูลน้ันเป็นข้อมูลที่เปรียบเทียบกันได้หรือไม่ หากเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้ ข้อมูลน้ันต้องนํามาปรับเสียก่อน ที่เรียกว่า การปรับข้อมูล (Normalizing Data)  

การคํานวณหาค่าความแตกต่างของช่วงห่าง (Gap) 

ช่องห่าง (Gap)   = องค์กรที่เปรียบเทียบ – ตัวเรา x 100 

                          องค์กรเปรียบเทียบ 

ตัวอย่าง  หน่วยงานเรามีอัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ = 60 % แต่หน่วยงานเปรียบเทียบมีอัตรา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ = 90 % 
  ช่วงห่าง =     90 - 60  x 100 

               90 

ช่วงห่างระหว่างเราและคู่เปรียบเทียบ = 33.33 % 

คาดคะเนการดําเนินงานในอนาคตในการวิเคราะห์ข้อมูล ต้องมุ่งเน้นหาคําตอบถึงวิธีการสร้างวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) ว่าคืออย่างไร อะไรอยู่เบ้ืองหลังความสําเร็จ บางครั้งผลสําเร็จของกระบวนการมิใช่
สิ่งที่มองเห็นได้ในกระบวนการน้ัน แต่อาจมีปัจจัยอ่ืนที่เข้ามาเก้ือกูลให้การดําเนินงานสําเร็จ เช่น วัฒนธรรม
องค์กร ภาวะผู้นํา เป็นต้น นอกจากน้ียังต้องวิเคราะห์ต่อถึงการคาดคะเนความแตกต่างกับคู่เปรียบเทียบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต อาจะเป็น 3–5 ปี หรือ 5–10 ปี ขึ้นกับข้อมูลและประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์ การคาดคะเนนี้
เพ่ือแสดงว่าเราต้องปรับปรุงกระบวนการอย่างเข้มข้นเพียงใด เพ่ือที่เราจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า ข้อมูลส่วนน้ีมัก
แสดงในรูปกราฟจะทําให้มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น 

3.  ขั้นตอนการบูรณาการ (Integration) 

การบูรณาการ คือ ขั้นตอนการนําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องยอมรับและ
ต้ังเป้าหมายปรับปรุงร่วมกัน  ขั้นตอนน้ีนับว่าเป็นข้ันตอนที่มีความสําคัญมากอีกขั้นตอนหน่ึง  เพราะทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องต้องมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเฉพาะผู้บริหารคงต้องให้ความสําคัญในเชิงนโยบาย
เพ่ือให้เกิดผลเชิงปฏิบัติด้วยเช่นกัน 

 

 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 13
 



4. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Action) 

จัดทําแผนปฏิบัติการ ต้องนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และแนวนโยบายจากผู้บริหารมาจัดทํา
แผนปฏิบัติการให้ชัดเจน  ควรระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในแต่ละเร่ืองหรือแต่ละขั้นตอน มีการลําดับกิจกรรม
ก่อนหลังเพ่ือหลีกเลี่ยงความสับสน 
 การนําแผนสู่การปฏิบัติ เป็นการนําแผนปฏิบัติการไปลงมือทํา ซึ่งรวมทั้งติดตาม กํากับให้แผนนั้น
ดําเนินไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้  ขั้นตอนน้ีทีม Benchmarking คงต้องปรับบทบาทจากผู้ปฏิบัติมาเป็น
ผู้สนับสนุนให้แผนดําเนินการไปได้ รวมทั้งต้องคอยประเมินและติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในประเด็นเหล่าน้ี 

 บรรลุเป้าหมายหรือยัง 
 Benchmarking  ดีขึ้นหรือไม่ 
 ต้องทบทวนเป้าหมายใหม่หรือไม่ 
 ควรหาคู่เปรียบเทียบเพ่ิมหรือไม่ 
 สิ่งที่เรียนรู้จากการทํา Benchmarking ครั้งน้ีคืออะไร 
 ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา : มณี  สุขประเสริฐ. จุลสาร SPBB 2546. กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข : นนทบุรี, 2546 
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2. ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2.1 ผลการดําเนินงาน  
      2.1.1 ผลการดําเนินงาน ด้านศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การบูรณาการด้านการ

เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในระดับภาคและระดับจังหวัด 
              การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   

(O-NET) ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการ TFE (Teams for 
Education) ระหว่างวันที่ 30 เมษายาน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ดังน้ี 

1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี 

      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจัน
บุรีและจังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส่วนนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่า
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ (ยกเว้น : นครนายกสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2558) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศทั้ง 3 ปี 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ําเสมอ ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้น : ตราด ปีการศึกษา 2560 ตํ่ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 
3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายก ปราจีนบรี และสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า
ระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว
มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ 

1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และตํ่ากว่าร้อยละ 50 
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 
50 ขึ้นไป และตํ่ากว่าร้อยละ 50 ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =51.21) จันทบุรี ( =59.18) ตราด 
( =58.43)  นครนายก  ( =51.16)  ปรา จีนบุรี  ( =46 .94 )  และ  สระแ ก้ว  ( =44 .31 )   ภาพรวม 
มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =23.01) 
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จันทบุรี ( =31.80) ตราด ( =25.63) นครนายก ( =22.72) ปราจีนบุรี ( =23.55) และ สระแก้ว ( =13.02)  
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =36.97) 
จันทบุรี ( =46.79) ตราด ( =44.32) นครนายก ( =36.96) ปราจีนบุรี ( =33.60) และ สระแก้ว ( =27.38)  
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 
( =27.86) จันทบุรี ( =33.37) ตราด ( =30.98) นครนายก ( =28.95) ปราจีนบุรี ( =26.12) และ สระแก้ว 
( =22.31) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 

 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปี 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (ยกเว้นปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุก
ปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่า
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
จันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจังหวัดตราดปีการศึกษา 2560 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 3) คณิตศาสตร์ 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 

2.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และตํ่ากว่าร้อยละ 50 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50ขึ้นไป และต่ํากว่าร้อย
ละ 50 ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =22.47) จันทบุรี ( =26.28) ตราด ( =24.69) นครนายก ( =20.64) ปราจีนบุรี 
( =23.52) และ สระแก้ว ( =17.65)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 2) 
ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =4.75) จันทบุรี ( =7.20) ตราด ( =6.32) นครนายก ( =3.93) ปราจีนบุรี ( =4.83) และ 
สระแก้ว ( =2.00)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.
9 ( =9.34) จันทบุรี ( =14.29) ตราด ( =9.90) นครนายก ( =9.65) ปราจีนบุรี ( =7.99) และ สระแก้ว ( =5.40)  
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =
15.36) จันทบุรี ( =19.01) ตราด ( =17.23) นครนายก ( =15.19) ปราจีนบุรี ( =14.60) และ สระแก้ว ( =
11.82) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
       ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า 
ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนจังหวัดจันทบุรีและนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและนครนายกมีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจันทบุรี ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า
ระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วน
จังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีค่า
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น และ 5) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 

3.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 
      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 
50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =46.31) จันทบุรี ( =50.52) ตราด ( =
49.84) นครนายก ( =54.69) ปราจีนบุรี ( =44.23) และ สระแก้ว ( =36.96)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนน
รวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 ( =10.19) จันทบุรี ( =9.95) ตราด 
( =9.99) นครนายก ( =15.61) ปราจีนบุรี ( =11.01) และ สระแก้ว ( =6.25)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนน
รวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =3.49) จันทบุรี ( =4.39) ตราด ( =
2.60) นครนายก ( =9.34) ปราจีนบุรี ( =2.06) และ สระแก้ว ( =0.58)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อย
ละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =8.42) จันทบุรี ( =8.00) ตราด ( =6.57) 
นครนายก ( =26.54) ปราจีนบุรี ( =4.30) และ สระแก้ว ( =2.37)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 
50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ และ 5) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =4.16) จันทบุรี ( =4.46) ตราด ( =
2.12) นครนายก ( =10.90) ปราจีนบุรี ( =3.12) และ สระแก้ว ( =1.41) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวม
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ตํ่ากว่าระดับประเทศ 
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      2.1.2 ผลการดําเนินงาน ด้านจังหวัดมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น ระดับภาคและระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทาง
ต่อ 1 จังหวัด 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับภาคของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 และใช้แนวคิด Benchmarking ประเภทด้านการเปรียบเทียบ
กระบวนการ (Process Benchmarking) เป็นแนวทางในการดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยกําหนดให้มีกิจกรรม      
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่
ระดับภาค  

 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ของจังหวัดในพื้นที่ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ       
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของจังหวัดในพ้ืนที่ระดับภาค วันที่ 17 กันยายน  2562 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน  โฮเทล
แอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษานําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ระดับภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด Benchmarking ประเภทด้านการเปรียบเทียบกระบวนการ (Process 
Benchmarking) โดยคัดเลือกสถานศึกษานําร่อง/ต้นแบบ ในการเทียบเคียง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก  
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้ผลการคัดเลือกสถานศึกษานําร่องที่มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ ระดับภาค ดังน้ี 

รางวัลชนะเลศิ ในพื้นทีร่ะดับภาค 
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การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ  
TFE (Teams For Education) จํานวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1)โรงเรียนคลองขวาง 2)โรงเรียนบ้านหนองบัว            
3)โรงเรียนวัดบุปผาราม 4)โรงเรียนวัดบางปิดล่าง 5)โรงเรียนบ้านโขดทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 6)โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 7)โรงเรียนสะตอวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และ 8)โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 สังกัดสํานักบริหารการจัดการศึกษา
พิเศษตราด โดยได้คัดเลือกสถานศึกษานําร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนําเสนอผลงานในระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ PDCA ภายใต้กรอบแนวคิด 
NOENSAI MODEL 

 กรอบแนวคิด NOENSAI MODEL 
 

 
 

NICE  PLAN : การร่วมกันวางแผนในการดําเนินงาน การระดมความคิด (Brainstorming) แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติอย่างรอบคอบ รัดกุม เตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบท่ีอาจเกิดได้เป็น
ภูมิคุ้มกันที่ดีแก่องค์กร 
OPINION : การระดมความคิด การมองการณ์ไกล  การวิสัยทัศน์  ร่วมกันวางแผนพัฒนาให้มีความพร้อม  
พอประมาณอย่างมีเหตุผล 
EMPOWERMENT : การเสริมพลัง การส่งเสริมหรือกระตุ้นให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มี
พลังและมีความสามารถในการควบคุมและจัดการปัญหาของตนเอง 
NETWORK : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน  และในชุมชน มีความเป็นกัลยาณมิตร เกิดความรัก  
สามัคคี สมานฉันท์  เป็นเครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้และความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง 
SUFFICIENCY ECONOMY : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ASSIGNMENT : กําหนดผู้รับผิดชอบ เป็นการกําหนดผู้รับผิดชอบกระจายความรับผิดชอบตามโครงการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนและดําเนินการตามแผน 
INFORMATION : การบริหารข้อมูลสารสนเทศ การประเมินผล  รายงาน 
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กระบวนการ PDCA ภายใต้กรอบแนวคิด NOENSAI MODEL 
 

 
 

การวางแผน NICE  PLAN 
 - การวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 
การระดมความคิด OPINION 
 - การระดมสมองจากครูผู้สอนในโรงเรียน 

- การระดมสมองจากผู้บริหารและผู้เช่ียวชาญ เพ่ือค้นหาวิธีการหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การเสริมแรง/ความต้องการ EMPOWERMENT 
 - การเสริมแรงด้วยวิธีการต่าง ๆ 

- การใช้สื่อ/นวัตกรรมที่สร้างด้วยครูผู้สอนเอง 
- การกําหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
- การสร้างเครื่องมือวัด เช่น แบบทดสอบที่ผ่าน Test Blueprint หรือเคร่ืองมือวัดระดับคุณภาพ 

การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NETWORK 
 - การนําสื่อ แหล่งเรียนรู้จากภายนอก หรือบุคคลอ่ืนมาใช้ในกิจกรรม 

- ผู้ร่วมเรียนรู้/ผู้นิเทศ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง SUFFICIENCY ECONOMY 

- การถอดวิธีดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กําหนดผู้รับผิดชอบ ASSIGNMENT 
 - กําหนดผู้รับมอบหมาย/ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

- บทบาทหน้าที่ของบุคคลต่าง ๆ 
ข้อมูลสารสนเทศ/รายงาน INFORMATION 
 - ข้อมูลสารสนเทศ 
 - รายงาน 
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รูปแบบการสอนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

วิชา รูปแบบการสอน ชื่อครู/ผู้รับผิดชอบ 
สาระวรรณคดีและวรรณกรรม KING's plan นางสาวปลายฝน อรุณรัตนา 
คณิตศาสตร์ NOENSAI นายอธิพงษ์  วรสิงห์ 
วิทยาศาสตร์ 4E นางสาวสุกัญญา สุจริต 
ภาษาอังกฤษ NOEI นางสาวพิรดา   เพชรงาม 
วิทยาศาสตร์ POLY นางสาวกิติยา  ราชพลแสน 
 
ตัวอย่างรูปแบบการสอนสาระวรรณคดีและวรรณกรรม KING's plan 
รูปแบบการสอน  KING’s plan  มีแนวคิดมาจากทฤษฎี 2 ข้อ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ อย่างมีความสุข ไม่น่าเบ่ือ ทุกข้ันตอนส่งเสริมกระบวนการคิด กิจกรรมหลากหลาย 
2. ทฤษฎีเกมเพื่อการศึกษา เล่นเพ่ือเรียนรู้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขณะหรือหลังเล่น เรียนไปด้วย สนุก

ไปด้วย ทําให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
K keyword  กล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนโดยให้คีย์เวิร์ดสั้น ๆ  หรือใช้สื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน

แสดงความเห็นว่ากําลังจะเรียนเร่ืองใด  

 

I information การให้ข้อมูลเบ้ืองต้นถึงขอบเขตเน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้   การวัดประเมินผล 

 

Knowledge การสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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G games การเล่นเกมโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ระหว่างเล่น 

 
 
นวัตกรรมเกมการศึกษา 
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สิ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการสอน 
1. การเปรียบเทียบผลคะแนนจากข้อสอบ สาระวรรณคดีและวรรณกรรม โดยใช้ข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 

2559-2561 สําหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า คะแนนเฉล่ียสูงข้ึน 
2. ผู้เรียนที่โดยปกติแสดงท่าทีเบ่ือหน่าย เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นกระตือรือร้นและสนุกสนานกับการเรียน 
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รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 1 ในพืน้ที่ระดับภาค 

 
การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ปราจีนบุรีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และมีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ TFE (Teams For Education) จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  2) โรงเรียนบ้านวังบัวทอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2     3) โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
4) โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) สังกัดท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี และ 5) โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์
พิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยได้คัดเลือกสถานศึกษานําร่องในการพัฒนาตาม
รูปแบบ/แนวทาง  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนําเสนอผลงานในระดับภาค 
ได้แก่ โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ซึ่งใช้แนวคิดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) 5E Model 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 5E 
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นักการศึกษาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Society) ได้เสนอกระบวนการ     
สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้
เดิม เป็นความรู้หรือแนวคิดของผู้เรียนเอง เรียกรูปแบบการสอนน้ีว่า Inquiry cycle หรือ 5Es  มีขั้นตอนดังน้ี 
(BSCS. 1997) 

         1)  การสร้างความสนใจ (Engage) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการเรียนรู้ที่จะนําเข้าสู่
บทเรียน จุดประสงค์ที่สําคัญของขั้นตอนน้ี คือ ทําให้ผู้เรียนสนใจ ใคร่รู้ในกิจกรรมที่จะนําเข้าสู่บทเรียน ควรจะ
เช่ือมโยงประสบการณ์การเรียนรู้เดิมกับปัจจุบัน และควรเป็นกิจกรรมที่คาดว่ากําลังจะเกิดขึ้น ซึ่งทําให้ผู้เรียน
สนใจจดจ่อที่จะศึกษาความคิดรวบยอด กระบวนการ หรือทักษะ และเริ่มคิดเช่ือมโยงความคิดรวบยอด 
กระบวนการ หรือทักษะกับประสบการณ์เดิม 

         2) การสํารวจและค้นหา (Explore) ขั้นตอนน้ีเป็นข้ันตอนที่ทําให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกันในการ
สร้างและพัฒนาความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะ โดยการให้เวลาและโอกาสแก่ผู้เรียนในการทํา
กิจกรรมการสํารวจและค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ตามความคิดเห็นผู้เรียนแต่ละคน หลังจากน้ันผู้เรียนแต่
ละคนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะในระหว่างที่ผู้เรียน
ทํากิจกรรมสํารวจและค้นหา เป็นโอกาสที่ผู้เรียนจะได้ตรวจสอบหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับความคิดรวบ
ยอดของผู้เรียนที่ยังไม่ถูกต้องและยังไม่สมบูรณ์ โดยการให้ผู้เรียนอธิบายและยกตัวอย่างเก่ียวกับความคิดเห็น
ของผู้เรียน ครูควรระลึกอยู่เสมอเก่ียวกับความสามารถของผู้เรียนตามประเด็นปัญหา ผลจากการที่ผู้เรียนมีใจ 
จดจ่อในการทํากิจกรรม ผู้เรียนควรจะสามารถเช่ือมโยงการสังเกต การจําแนกตัวแปร และคําถามเกี่ยวกับ
เหตุการณ์น้ันได้ 

        3) การอธิบาย (Explain) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความ สามารถในการอธิบาย
ความคิดรวบยอดที่ได้จากการสํารวจและค้นหา ครูควรให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กันเก่ียวกับทักษะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ การอธิบายนั้นต้องการให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อสรุปร่วมกันในการเช่ือมโยง
สิ่งที่เรียนรู้ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมน้ีครูควรช้ีแนะผู้เรียนเก่ียวกับการสรุปและการอธิบายรายละเอียด แต่อย่างไร
ก็ตามครูควรระลึกอยู่เสมอว่ากิจกรรมเหล่าน้ียังคงเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง น่ันคือ ผู้ เรียนได้พัฒนา
ความสามารถในการอธิบายด้วยตัวผู้เรียนเอง บทบาทของครูเพียงแต่ช้ีแนะผ่านทางกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมี
โอกาสอย่างเต็มที่ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้ชัดเจน ในที่สุดผู้เรียนควรจะสามารถ
อธิบายความคิดรวบยอดได้อย่างเข้าใจ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ ความรู้เดิมและสิ่งที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน 

       4) การขยายความรู้ (Elaborate) ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้ยืนยันและขยายหรือเพ่ิมเติม
ความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ
ปฏิบัติตามที่ผู้เรียนต้องการ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าใจหรือยังสับสนอยู่หรืออาจจะเข้าใจเฉพาะข้อสรุปที่ได้จาก
การปฏิบัติการสํารวจและค้นหาเท่าน้ัน ควรให้ประสบการณ์ใหม่ผู้เรียนจะได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจใน
ความคิดรวบยอดให้กว้างขวางและลึกซึ้งย่ิงขึ้น เป้าหมายที่สําคัญของข้ันน้ี คือ ครูควรช้ีแนะให้ผู้เรียนได้นําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน จะทําให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด กระบวนการ และทักษะเพ่ิมขึ้น  
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สําหรับขั้นตอนการสืบเสาะ ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ ในแต่กลุ่มสาระ ฯ สามารถใช้สถานการณ์อ่ืน ๆ ที่
นอกเหนือจากที่สอนมาแสดงให้ผู้เรียนเห็นเพ่ือที่จะอภิปรายจากประเด็นอ่ืน ๆ ได้ เช่น  

วิชาภาษาไทย สอนเรื่อง เพลงประเภทของคํา ครูสามารถนําคําแบบต่างๆ หรือโคลงกลอน และให้
นักเรียนบอกชนิดของคําที่พบในโคลงกลอนน้ัน ๆ ได้  

วิชาภาษาต่างประเทศ สอนเรื่อง การใช้ Passive voice ครูสามารถให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม แต่งประโยค
และมานําเสนอหน้าห้อง พร้อมแสดงท่าทางประกอบได้  

วิชาคณิตศาสตร์ สอนเรื่อง ความน่าจะเป็น ครูอาจให้นักเรียนลองทํานายแนวโน้มและความเป็นไปได้
ของการออกเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล 

วิชาวิทยาศาสตร์ สอนเรื่อง ระบบนิเวศ ครูอาจจะพานักเรียนไปสํารวจระบบนิเวศจริงภายในโรงเรียน 
วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ สอนเรื่อง การปักลายดอกไม้ ครูอาจจะให้นักเรียนปักดอกไม้ที่นักเรียนชอบ

บนผ้าเช็ดหน้าของตนเอง  
วิชาศิลปะ สอนเรื่อง การแรเงา ครูสามารถให้นักเรียนออกแบบรูปภาพที่ตนเองชอบและแรเงา 
วิชาคอมพิวเตอร์ สอนเร่ือง วิธีการคํานวณด้วยโปรแกรม Excel ครูสามารถสร้างสถานการณ์หรือใช้

โจทย์ทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย มาให้นักเรียนคํานวณผ่านโปรแกรม Excel 
วิชาสังคมศึกษา สอนเรื่อง ศีล 5 ครูอาจให้นักเรียนสร้างบทความหรือแต่งเรื่องที่สอดแทรกศีลทั้ง 5 ข้อลงไปได้ 
วิชาพลศึกษา สอนเร่ือง การเล่นบาสเก็ตบอล ครูอาจจัดทีมให้นักเรียนทําการแข่งขันภายในห้อง

เดียวกัน เพ่ือใช้ทักษะที่เรียนมาแข่งขันในสนามจริง 
วิชาดนตรี นาฎศิลป์ สอนเรื่อง ท่ารําพ้ืนฐาน ครูอาจจัดให้นักเรียนเป็นกลุ่ม นําท่านําที่เรียนทั้งหมดมา

ประกอบเพลงและทําการแสดงจริง 
        5) การประเมินผล (Evaluate) ขั้นตอนน้ีผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับเก่ียวกับการอธิบายความรู้ความ
เข้าใจของตนเอง ระหว่างการเรียนการสอนในขั้นน้ีของรูปแบบการสอน ครูต้องกระตุ้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ประเมินความรู้ความเข้าใจและความสามารถของตนเอง และยังเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินความรู้ความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้วย 
 กระบวนการจัดการเรียนสอนแบบสืบเสาะน้ี ในขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นการประเมินผู้เรียนน้ัน ครูผู้สอน
สามารถนําขั้นตอนการประเมินผู้เรียนมาสอดแทรกระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ ดังแผนภาพด้านล่าง 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะ 5E โดยสอดแทรกขั้นตอนการประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 
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บทบาทของครูผู้สอนและบทบาทของนักเรียนตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

ขั้นการสอน บทบาทของครูผู้สอน บทบาทของนกัเรียน 

- สร้างความสนใจ - ถ ามคํ า ถ าม ตั ว เ อ ง  “ทํ า ไ ม จึ ง เ ป็ น
เช่นน้ี”  “ทราบอะไรเก่ียวกับสิ่งน้ี” Engagement 

(
- สร้างความอยากรู้อยากเห็น 

ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน) - ถามคําถามที่ทําให้รู้ ว่านักเรียนทราบ
อะไรบ้าง   

- แสดงความสนใจเร่ืองราวที่ครูผู้สอน
นําเสนอ 

- กระตุ้นให้นักเรียนทํางาน - คิดอย่างอิสระ  แต่อยู่ในขอบเขตหรือ
ข้อจํากัดของกิจกรรม - สังเกตและฟังเมื่อนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน Exploration 

(
- ถามนําเพ่ือให้นักเรียนสืบค้น  เมื่อจําเป็น - ทดสอบสมมติฐาน 

ขั้นการสํารวจ) 
- ให้คําปรึกษา - พยายามและอภิปรายทางเลือกใหม่ 

- บันทึกการสังเกตและแนวความคิด 
- กระตุ้นให้นักเรียนอธิบายมโนทัศน์และ
นิยามด้วยตัวนักเรียนเอง Explanation 

(ขั้นการอธิบาย) 
- ถามเพ่ือให้นักเรียนอธิบายแสดงเหตุผล 
  

- อธิบายการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ 
- ฟังอย่างพิจารณากับคําอธิบายของ
นักเรียนคนอ่ืน 
- ฟังและประมวลความรู้ที่ครูนําเสนอ 
- อธิบายโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกต 

Elaboration 

(ขั้นขยายความรู้) 

- คาดหวังว่านักเรียนจะใช้ข้อมูลก่อนหน้าน้ี
มานิยามหรืออธิบาย 
- กระตุ้นให้นักเรียนประยุกต์มโนทัศน์และ
ทักษะในสถานการณ์ใหม่ 
  

- ประยุกต์นิยามและทักษะในสถานการณ์
ที่คล้ายคลึงกัน 
- ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจในการอธิบาย
ในการตัดสินใจและออกแบบการทดลอง 
- บันทึกการสังเกตและการอธิบาย 
- ตอบคําถามปลายเปิด โดยใช้การสังเกต 
และข้อมูลที่เรียนรู้ไป 

- สังเกตนักเรียน  ประยุกต์มโนทัศน์และ
ทักษะใหม่ 
- ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน - ประเมินความกว้าหน้าในการเรียนรู้ 
- ปรารถนาให้นักเรียนเปลี่ยนความคิดและ - 

Evaluation 

(
พฤติกรรม 
- อนุญาตให้นักเรียนประเมินผลการเรียน 
ทักษะ และกระบวนการกลุ่ม 

ขั้นการประเมนิผล) 

- ถามคําถามปลายเปิด  เช่น 
“ทําไมจึงคิดอย่างน้ี” 
“เธอจะอธิบายอย่างไร” 

ถามคําถามแสดงความสัมพันธ์และ
กระตุ้นการสืบค้นในอนาคต 
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จากรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น เราสามารถใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะนี้มาจัดกระบวนการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้ โดยเมื่อมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นข้ันตอนแล้ว จะสามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนสอนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียนได้อีกด้วย ซึ่งการใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะน้ีจะเป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหาการวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งสามารถใช้วิธีการ
หรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ มาสนับสนุนการแก้ปัญหาในชั้นเรียนและสร้างเป็นงานวิจัย
ในช้ันเรียนได้ 

ดังน้ันในเอกสารประกอบการจัดเรียนการสอนแบบสืบเสาะนี้ จึงได้มีการต่อยอดไปสู่ตัวอย่างการทําวิจัย
ในช้ันเรียนในอนาคตของโรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง ซึ่งการวิจัยในช้ันเรียนอาจใช้แนวทางการจัดการเรียน
การสอนแบบสืบเสาะมาแก้ไขปัญหาการเรียนรู้หรือสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ทางคณะผู้จัดทําจึงขอ
ยกตัวอย่างรูปแบบการทําวิจัยในช้ันเรียนแบบหน้าเดียว เพ่ือให้ครูภายในโรงเรียนมีรูปแบบการแก้ปัญหาผู้เรียน
ในทิศทางเดียวกัน แต่แนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะนี้เป็นเพียงแนวทางหน่ึงที่เสนอแนะสําหรับครูผู้สอน 
เพราะในการทําวิจัยในช้ันเรียนครูผู้สอนสามารถใช้แนวทางอ่ืน ๆ มาแก้ปัญหาหรือสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีย่ิง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและบริบทของผู้เรียนในช่วงปีการศึกษานั้น ๆ  
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 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 

โรงเรียนประจันตราษฎร์บํารุง     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชา ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (อ 21201)     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
เร่ือง What time is it?     ผู้สอน นางสาวศิริพร ไชยบุรุษ  
 

1. สาระสาํคญั 
  การบอกเวลาในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นการบอกเวลาอย่างง่ายและแบบเป็นทางการ ซึ่งเวลเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต  

2. ผลการเรียนรู ้
  เข้าใจ ปฏิบัติตามคําสั่ง ระบุข้อมูล เขียนให้ขอ้มูลจากประโยคและบทสนทนาที่ฟัง 
  บรรยายเกี่ยวกับตัวเลข เวลา วัน เดือน ปี และส ี
  อ่านออกเสียงพยัญชนะ คํา กลุ่มคํา ประโยค บทสนทนาได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
 3.1. ด้านความรู้ (K)  นักเรียนบรรยายเวลาได้อย่างถูกต้อง 
 3.2 ด้านทักษะ(P) นักเรียนฟังและตอบระบุเวลาได้ 
 3.3 ด้านคุณลกัษณะ(A) นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน 

4. สาระการเรยีนรู ้
Telling the time 
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5. กิจกรรมการเรียนรู ้
5.1 ขั้นสร้างความสนใจ  
 5.1.1 นักเรียนทบทวนการนับเลข 1-60 โดยใช้น้ิวประกอบการนับ จากน้ันนักเรียนประเมินตนเอง 
   5.1.2 นักเรียนตอบคําถาม “Why do we have to count the number?” 
           “What is the topic for today?” 
5.2 ขั้นสํารวจและคน้หา 
  5.2.1 นักเรียนศึกษาคําศัพทจ์ากใบงานเรื่อง What time is it?  
  5.2.1 นักเรียนศึกษาการอ่านเวลาโดยสังเกตจากภาพประกอบในเอกสารประกอบการเรียน 

ต้ังแต่นาทีที่ 1 – 30 จะพูดว่า  มันคือ………..นาที ผ่าน………….นาฬิกา – 

(It’s …….past……..) 
– ต้ังแต่นาทีที่ 31 -59 จะต้องนับถอยหลังว่า มันคือ…………นาที จะถึง………..นาฬิกา 

(It’s ……..to………) 
5.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรปุ 
  5.3.1 นักเรียนฝึกการอ่านเวลาตามครู 
  5.3.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปการอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษ 
5.4 ขั้นขยายความรู ้
  5.4.1 นักเรียนฝึกการอ่านเวลาเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
  5.4.2 ครูพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษและให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทย และครูพูดภาษาไทย นักเรียน
ตอบภาษาอังกฤษ 
5.5 ขั้นประเมิน 
 5.5.1 นักเรียนทําแบบฝึกหัด Let’s listen. จากเอกสารประกอบการเรียน 

6. สื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู ้
6.1 นาฬิกา 
6.2 เอกสารประกอบการเรียน เร่ือง What time is it? 

7. การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค ์ วิธีการวัด เครือ่งมือที่ใช ้ เกณฑ์การประเมินผล 

นักเรียนบรรยายเวลาได้อย่างถูกต้อง ประเมินการพูด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 

นักเรียนฟังและตอบระบุเวลาได้ ตรวจแบบฝึกหัด ทําแบบฝึกหัดถูกต้องร้อยละ 80 

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน ประเมินพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรือ่ง What time is it? 

******************************************************* 

1. ปัญหาหรือสิง่ที่ต้องการพัฒนา 
ด้านผู้เรียน นักเรียนมีพ้ืนฐานเดิมไม่ค่อยดี เช่นการนับเลข 1-60 บางคนยังไม่สามารถนับเลขได้และ
นักเรียนจําไม่ได้ว่าเมื่อเวลาเท่าน้ีต้องใช้ past หรือ to  และต้องนับเลขเดินหน้าหรือถอยหลัง 
 

2. แนวทางวิธสีอน/รปูแบบการสอน/เทคนคิทีใ่ช้พัฒนาหรือแก้ปัญหา 
ด้านครูผูส้อน การจัดการเรียนรู้ใช้วิธีการแบบสืบเสาะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนต่อยอดความรู้ในช้ันเรียน 
เช่น การใช้เกมหรือกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน และทาํให้นักเรียนจดจํา
และเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายข้ึน 
ด้านผู้เรียน ครูอาจทบทวนส่วนของพื้นฐานเดิมก่อนเพ่ือให้นักเรียนสามารถนําความรู้มาต่อยอดได้  
 

3. ผลทีเ่กิดกับผูเ้รียน 
นักเรียนสนุกสนานกับการนับเลขโดยใช้น้ิวประกอบ และการใช้น้ิวช่วยนับทําให้นักเรยีนไม่หลงตัวเลข 
การบรรยายเวลาของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถบรรยายเวลาได้ แต่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ 
 

4. แนวทางการปรับปรุงการเรยีนการสอนคร้ังต่อไป 
ออกแบบสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้เอง โดยใช้สีกระตุ้นให้
เห็นความเหมือนและความแตกต่าง 

    

ลงช่ือ                                    ผู้สอน 

       (นางสาวศิริพร ไชยบุรุษ) 

   วันที ่19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562    
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What time is it?  
Background Knowledge 
Activity 1: Let’s count. 
Direction: Count 1-60 then evaluates yourself.   

□ I can do it. (A)  □ I cannot do it. (B) 

A- Go on! 
B- Learn and practice about 1-60 until you can do it. 

Vocabulary 

 

 

7:00- It’s seven o’clock.   7:30- It’s half past seven. 
7:05- It’s five past seven.   7:35- It’s twenty-five to eight. 
7:10- It’s ten past seven.   7:40- It’s twenty to eight. 
7:15- It’s quarter past seven.  7:45- It’s quarter to eight. 
7:20- It’s twenty past seven.  7:50- It’s ten to eight. 
7:25- It’s twenty-five past seven. 7:55- It’s five to eight 
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Activity 2: Let’s listen. 
Direction: Listen to teacher then check the correct choice. 
Ex.   Teacher said: It’s twenty to nine. 
   8:40  □ 9:20  

1) □ 10:05 □ 10:55   2)  □ 5:20 □ 6:40 

3) □ 2:00 □ 2:30   4) □ 8:45 □ 9:15 

Direction: Listen to teacher then draw the hands on the clock. 

5)  6)  

7)  8)  

9)  10)  

 

 



เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินทักษะทางภาษา  แบบบนัทึกการประเมินการพูด 

ประเด็นการประเมิน 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว 
รวมคะแนน 

1 เด็กชายกิตติภูมิ  ม่วงอร่าม 7 2 9 

2 เด็กชายดนุพล  กลั่นแก้ว 6 1 7 

3 เด็กชายธนกร  เจนดง 6 1 7 

4 เด็กชายปริพัฒน์  สิทธิปลื้ม 6 1 7 

5 เด็กชายปัณณธร  ละลอกนํ้า 6 1 7 

6 เด็กชายพีรภัฒน์  เอกพันธ์ 6 1 7 

7 เด็กชายภัทรุตม์  สาหร่าย 6 1 7 

8 เด็กชายศิวกร  เครือวงษ์ 6 1 7 

9 เด็กชายสิทธิโชค  คงสวัสด์ิ 7 1 8 

10 เด็กชายสุรเสกข์  ภาษิต 6 1 7 

11 เด็กหญิงกมลภัทร  กุลธรรม 6 1 7 

12 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จิตรจํานงค์ 6 1 7 

13 เด็กหญิงเจนนภา  ทรงเล็กสงิห์ 6 1 7 

14 เด็กหญิงชนากานต์ิ  ทันพรม 7 1 8 

15 เด็กหญิงฐิติมา  มะโนชมภู 6 1 7 

16 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คําทุม 6 1 7 

17 เด็กหญิงณัฐญา  สุขเอ่ียม 7 1 8 

18 เด็กหญิงนภัสสร  ชาระมาตย์ 7 1 8 

19 เด็กหญิงนฤมล  แสะสาร 7 1 8 

20 เด็กหญิงบัณฑิตา  พรสิร ิ 6 1 7 
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21 เด็กหญิงปภาวรินท์  อินทเกตุ 6 1 7 

22 เด็กหญิงประกายมาศ  ศรีสุข 6 1 7 

23 เด็กหญิงปิยธิดา  ปรนศรี 6 1 7 

24 เด็กหญิงพิชญธิดา  ไกรสิงห์ 6 1 7 

25 เด็กหญิงภัคจิรา  ตรงฉิน 7 1 8 

26 เด็กหญิงภัทราพร  ดารักษ์ 6 1 7 

27 เด็กหญิงสายธาร  วิงวอน 5 1 6 

28 เด็กหญิงสิรินยา  ทรัพย์ศรี 6 1 7 

29 เด็กหญิงสุชานันท์  มลิเกตุ 6 1 7 

30 เด็กหญิงสุพรรณสิณ ี ไพเราะ 6 1 7 

31 เด็กชายอภิรักษ์  ไพศาล 6 1 7 

32 เด็กหญิงอลิน  สุวรรณศร 6 2 8 

33 เด็กชายพงศ์ภัค  พุ่มนวล 5 1 6 

34 เด็กชายศิวภพ  ทิพสนธ์ิ 5 1 6 

35 เด็กหญิงณปภา  อุดมทรัพย์ 5 1 6 

36 เด็กชายอดิเทพ  โพธ์ิงาม 7 2 9 

37 เด็กหญิงอรนภา  วิเชียร 5 1 6 

38 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังฆวาส 5 1 6 

39 เด็กหญิงสุพิชญา  บัวครบุรี 6 2 8 

40 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีสรวล 5 1 6 

41 เด็กหญิงแพรวา ทองสุข 5 1 6 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน      

      (นางสาวศิริพร ไชยบุรุษ) 

 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 38
 



 
เกณฑ์การใหค้ะแนนการพูด 

เกณฑ์การใหค้ะแนน ประเด็นการ
ประเมิน 4 3 2 1 

น้ําหนัก/
ความสาํคญั 

คะแนน
รวม 

ความถูกต้อง ออกเสียง ออกเสียง ออกเสียง ออกเสียง
คํา/ประโยค
ผิดหลักการ
ออกเสียงทํา
ให้สื่อสาร
ไม่ได้ 

 คําศัพท์และ
ประโยคได้ 

คําศัพท์และ
ประโยคได้
ถูกต้องตาม
หลักการ
ออกเสียงมี
เสียงเน้นหนัก 

คําศัพท์และ
ประโยคได้ 

ถูกต้องตาม
หลักการออก
เสียงออกเสียง
เน้นหนักในคํา/
ประโยคอย่าง
สมบูรณ ์

ถูกต้องเป็น 
ส่วนใหญ ่

 

2 8 ขาดการ
ออกเสียง
เน้นหนัก ในคํา/ประโยค

เป็นส่วน
ใหญ ่

 

 
ความคล่องแคลว่ พูดต่อเน่ือง พูดตะกุก พูดเป็นคําๆ พูดได้บางคํา

หยุดเป็นช่วงๆ ไม่ติดขัด ตะกักบ้าง 
แต่ยังพอ
สื่อสารได้ 

ทําให้สื่อ 
เพ่ือทําให้ 0.5 2 พูดชัดเจน ความหมาย 
สื่อสารได้ ทําให้สื่อสารได้ ไม่ได้ 
ไม่ชัดเจน 

รวม 2.5 10 

 
การประเมินผล 
7-10 คะแนน ดี 
5-6 คะแนน พอใช้ 
0-4 คะแนน ปรับปรุง 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมโดยใชก้ารสืบเสาะเกาะสากล 

 

    

 

 

 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
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รางวัลรองชนะเลศิอันดับที่ 2 ในพืน้ที่ระดับภาค 

 
 
การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

จันทบุรีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และมีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ TFE (Teams For Education) จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดขุนซ่อง 2) โรงเรียนบนคลองครก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 3) โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 4) โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และ 5) โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โดยได้คัดเลือกสถานศึกษานําร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนําเสนอผลงานในระดับภาค ได้แก่ 
โรงเรียนวัดขุนซ่อง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ 
PDCA ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา (By espousing) the King's Philosophy 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างย่ังยืน ประกอบด้วยหลักสําคัญคือ ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะหลักการนําทางประกอบด้วย สามห่วง สองฐาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
การมีภูมิคุ้มกันในงาน มีฐานความรู้ และฐานคุณธรรม 
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กระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการดําเนินงานตามโครงการ TFE (Teams For Education)  
เน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โดยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นประจําทุกปี โรงเรียนวัดขุนซ่องจึงประสานความร่วมมือคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยใช้หลักการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน ดังน้ี 
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เข้าใจ หมายถึง ผู้บริหาร ฝ่ายบริหาร และคณะครูที่สอน 4 กลุ่มสาระนําผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) 3 ปีย้อนหลังมาวิเคราะห์และร่วมทํา Swot เพ่ือกําหนดเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 โดยมีเป้าหมายในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3  
เข้าถึง หมายถึง แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ โดยใช้เทคนิค
กระบวนการของเดมม่ิง คือ วงจร P-D-C-A มาขับเคลื่อนการทํางานในขั้นน้ี คือ P-D  

ขั้นวางแผน (Plan)  
1. ประชุมครูเพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
3. วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) และจัดทําฐานข้อมูล (ป.6 ม.3)  
4. วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. กําหนดกลยุทธ์และแผนในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่สอดคล้องกับสาเหตุ

ของสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 
6. พัฒนาบุคลากรในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนที่สอดรับ

กับการประเมินระดับชาติ  
7. วางระบบสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) 
ดําเนินการตามแผน (Do)  
1. สร้างเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ออกแบบไว้  
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามเคร่ืองมือที่สร้าง ดังน้ี  

2.1 ดําเนินการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ 
(สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม)  

2.2 เลือกเทคนิคและวิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจนสื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผล
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็น
สําคัญ (สอดคล้องกับแนวคิดของบลูม)  

2.3 จัดทําแนวทางการพัฒนาผู้เรียนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ Active Learning และ
จัดหาสื่อ นวัตกรรม ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม  

2.4 ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาหรือแผนการจัดการเรียนรู้และมีการ
เสริมแรงโดยการชมเชยผู้ที่เรียนรู้ได้ดีและคอยให้กําลังใจคนที่เรียนรู้ช้ากว่าคนอ่ืน(สอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรม
นิยมของสกินเนอร์)  

2.5 ดําเนินการวัดผลและประเมินผลทุกระยะ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลต่อไป  

2.6 กิจกรรมทดสอบ Pre O-NET เพ่ือสร้างความคุ้นเคยเก่ียวกับข้อสอบให้แก่ผู้เรียน โดย
ดําเนินการทดสอบนักเรียนเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบ O-NET ข้อสอบ Pre O-NET 
ของหน่วยงานต่างๆและข้อสอบ O-NET ของปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาปัญหาและแนวทาง 
แก้ไขปรับปรุงให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ีจะดําเนินการซ้ําๆ บ่อยๆ เพ่ือให้เกิดความชํานาญ 
(สอดคล้องกับกฎผลที่ได้รับของธอร์นไดด์) 
พัฒนา หมายถึง การพัฒนาครูบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง พ่ึงตนเองและมีต้นแบบในการ
เผยแพร่ความรู้และนําไปประยุกต์ใช้ โดยใช้กระบวนการเดมมิ่ง C-A  
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การตรวจสอบ (Check)  
1. ผู้บริหารนิเทศ กํากับ ติดตามระยะเวลาที่แผนกําหนดอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  
2. ให้ครูช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานทุกเดือน  
3. สํารวจความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
การรายงานผลเพื่อปรับปรุงพัฒนา (Action)  
1. ครูวิชาการสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ผู้บริหารทราบ  
2. นําผลการประเมินมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือที่จะได้นําไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาผูเ้รียน 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น “ครู

แห่งแผ่นดิน” เป็นต้นแบบของครูงานของครูคืองานพัฒนาคน โดยยึดความสุขของผู้เรียนเป็นที่ต้ัง การพฒันาผูเ้รียน 
ครูผู้สอนจะต้องรู้และเข้าใจวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการวางแผน ค้นหาคําตอบด้วยการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะนิสัยที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับ ศาสตร์พระราชาตามยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือ 
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เข้าใจ ครูจะต้องเข้าใจว่าวิธีการสอนแบบต่าง ๆ น้ันจะทําให้นักเรียนได้รับความรู้แตกต่างกัน 
เข้าถึง ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้การวางแผนการจัดการเรียนรู้
โดยเข้าใจในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เข้าใจในสมรรถนะและเข้าใจในเครื่องของสติปัญญาของผู้เรียนและ
นํามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ตามความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
พัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเข้าใจในสมรรถนะและนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตลอดจนเข้าใจในสติปัญญาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือฝึกนักเรียนให้มีสติปัญญาในด้านต่าง ๆ 
แล้วก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
 
ตัวอย่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง My Family 
 

  
 

    

รูปแบบการสอน แบบ 3P2W  
Warm up : ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน  
Presentation : ขั้นนําเสนอ  
Practice : ขั้นฝึก  
Production : ขั้นการสร้างช้ินงาน  
Warp up : 
 

ขั้นสรุป 
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พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21) 
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รางวัลชมเชย ในพืน้ที่ระดับภาค 

 
การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

นครนายกประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และมีความพร้อมเข้าร่วม
โครงการ TFE (Teams For Education) จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวทิยาลัย 
2) โรงเรียนเขาเพ่ิมนารีผลวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  3) โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง  
4) โรงเรียนบ้านชุมพลอ้นอารีศึกษาคาร และ 5) โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก โดยได้คัดเลือกสถานศึกษานําร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในระดับจังหวัด ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนําเสนอผลงานในระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ราชวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 50
 



โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครนายก เปิดการเรียนการสอนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 227 คน จํานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน 19 คน ปัจจุบัน นายประชุม บํารุงจิตร์ เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน  การพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยมีวิธีการดําเนินการดังน้ี การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใช้กระบวนการ PDCA 
ประกอบไปด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนหรือการพัฒนาด้านสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การนําแผนสู่การปฏิบัติ        
การพัฒนาด้านครู ขั้นตอนที่ 3 คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือการพัฒนาด้านผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นแต่ละกระบวนการขั้นตอน 
จะนํามาทบทวนปรับปรุงเพ่ือใช้ในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
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การวางแผนพัฒนาหรือการพัฒนาด้านสถานศึกษา ได้ดําเนินการ ดังน้ี  

1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านผลการทดสอบทางการศึกษาชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ต่อเนื่อง 3 ปี  
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 - 2560 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. นําผลการทดสอบระดับชาติตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา มาวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวช้ีวัดรายสาระที่ต้องเร่งพัฒนา และกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้คิดเป็นร้อยละ 3  

3. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จัดทําโครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ทั้งในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยครูผลิตสื่อการเรียนรู้เป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะ O-NET และนําไปใช้
พัฒนาผู้เรียน  

4. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบทั้ง 
5 กลุ่มสาระ โดยบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมคิดร่วมวาง
แผนการพัฒนาสถานศึกษา ประชุมคณะครู เ พ่ือ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาด้านการเรียน
การสอน ตลอดจนประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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5. ดําเนินการวางแผนการนิเทศระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับโรงเรียนโดยมีผู้รับผิดชอบระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับ
โรงเรียนและดําเนินการนิเทศครบทุกกลุ่มสาระ โดยมีทั้งผู้อํานวยการ

หั ว ห น้ า ฝ่ า ย บ ริ ห า ร
วิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
ส า ร ะ เ ป็ น ผู้ นิ เ ท ศ 
นอกจากน้ี ยังได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  7 สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 อีก
ด้วย ซึ่งโรงเรียนได้นําผลการนิเทศไปปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียน

ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน  

6. ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC โดยมีการวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันหาแนวทาง ในการแก้ปัญหาและสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือสรุปเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้  

7. ดําเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยก่อนเปิดภาคเรียนมีการประชุมวางแผนการ
จัดเตรียมอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการต่างๆ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดทํา
โครงการปรับภูมิทัศน์การทํารั้วรอบโรงเรียนเพ่ือป้องกันอันตรายภายในสถานศึกษา พัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ 
พัฒนาห้องสมุดพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น  

 

 

 การทํารั้วรอบโรงเรียน 

 

 

 

 

ห้องคอมพิวเตอร์  
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การนําแผนสู่การปฏิบัติโดยครูผู้สอนหรือการพัฒนาด้านครู ได้ดําเนินการดังน้ี  

1. ครูทุกคนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมา
ประกอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้ สมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยมีกิจกรรมที่สําคัญคือ 

กิจกรรมที่ 1 ผลิตสื่อเสริมเพ่ิมคะแนน O-NET  
กิจกรรมที่ 2 การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย ใ ช้ สื่ อ ก า ร

เรียนรู้ที่ครูผลิตขึ้น 
กิจกรรมที่ 3 คือกิจกรรมทดสอบ Pre O-NET ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. ครูนําโครงสร้างรายวิชามาจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ

แก้ปัญหา สติ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบทุกคน
ทั้ง 5 กลุ่มสาระได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และสังคมศึกษา 

3. ครูจัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ จัดทําสื่อนวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการเรียนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพประสิทธิภาพของสื่อโดยนักเรียนเป็นผู้ประเมินและครูเป็นผู้
ประเมิน  

4. ครูทุกคน จัดทําเคร่ืองมือการวัดผลก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลังเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องมาตรฐานตัวช้ีวัดสมรรถนะ
สําคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 

5. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบตามองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้  

6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบตามขั้นตอนกระบวนการ
ที่กําหนดไว้ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและมีส่วนร่วม สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
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7. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้และการปลูกฝังความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่
เรียน รู้  อยู่อย่ างพอเพียง  มุ่ งมั่นในการทํางาน        
รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ นอกจากน้ัน   
ยังส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยสอดแทรก
หลักการตามธรรมชาติวิชา ประกวดผลงาน ตามที่
กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  

8. ครูจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยมีการ
สะท้อนความคิด การพูดการเขียนและรูปแบบอ่ืนๆ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ นักเรียนสามารถสรุปองค์
ความรู้ที่ได้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย  

9. ครูบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนําผลมาวิเคราะห์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาหรือแก้ปัญหาใน
การจัดการเรียนรู้ และนําเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหา เช่น การจัดกิจกรรมตามจุดประสงค์  
การเรียนรู้ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จริงจากผู้เช่ียวชาญ การเรียนเป็นกลุ่มเพ่ือช่วยให้การเรียนสําเร็จเร็วข้ึน 
การสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังทําข้อสอบไม่ผ่านตามตัวช้ีวัด มีการสอนเสริมเป็นกลุ่ม สอนแบบพ่ีสอนน้อง และ
การสอนเสริมหลังเลิกเรียน เป็นต้น 

10. ครูดําเนินการวัดและประเมินผล เพ่ือเป็นส่วนเสริมสร้างความสําเร็จให้กับผู้เรียน และเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน และได้ข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือประเมินพัฒนาการใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินระหว่างเรียนเป็นรายบุคคล ประเมินตามความตระหนักรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ความรับผิดชอบประเมินผลงาน โดยครู นักเรียน ผู้ปกครองตนเอง และเพ่ือนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

11. ครูสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนทําข้อสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เมื่อจบหน่วยการ
เรียนรู้แล้ว ร่วมกันสรุปแนวคิดคําตอบของข้อสอบระดับชาติร่วมกัน  

12. เสริมแรงให้กับผู้ เรียนในการ
ทํางาน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น การ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ การมอบเกียรติ
บัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมตอบคําถามและมี
การยกย่องชมเชยนักเรียนโดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหรือด้านการพัฒนาผู้เรียน  

1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจ เรียนรู้ด้วยความช่ืนชม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
นําตนเองในการเรียนรู้ ผู้เรียนเข้าค่ายคณิตเพ่ือน้องและสะเต็มศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชา

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น  
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง  
มีความกล้าแสดงออก ผู้เรียนทําการ
แปรรูปอาหาร การทํางานใบตอง 
งานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
กิจกรรมชุมนุมต่างๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียน การบันทึกผลการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนส่งผลให้
ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพ่ือความสนุกสนาน ช่ืนชม และสามารถแสวงหาความรู้นําตนเองได้ ผู้เรียนทํา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทํากิจกรรมรังสรรค์หลอด ทําขนมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง และ
ได้รับเกียรติบัตรต่างๆ ทั้งในระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และระดับเหรียญทองแดง อย่างต่อเน่ืองทุกปี  

2. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การ
ค้นคว้าจากห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและจากสมาร์ทโฟน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
ออกเขียนได้ มีความสามารถในการคิดคํานวณ การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี เห็นได้จาก ระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

  
 
 
 
 
 
 
- ด้านการอ่านออกเขียนได้ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผล

การพัฒนาเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 10.35 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผล
การพัฒนาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.42  

 - ด้านการคิดคํานวณ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.87 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.38  

 - ด้านการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเฉล่ียร้อยละ 
4.46 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.56  

3. ผู้เรียนดําเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรักในประชาธิปไตย และการทํางาน
เป็นทีม การติดต่อสื่อสาร มีภาวะความเป็นผู้นํา ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียน    
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มีการติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ ผู้เรียนทํากิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE ส่งผลให้ผู้เรียนมีการติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ  

4. ผู้เรียนเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ผ่านการทําเคร่ืองบินพลังงานยาง ทําให้เกิดการเรียนรู้เทคนิค
วิทยาการต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนําข้อมูลมาใช้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
ผู้เรียนจัดทําวีดีทัศน์ ทําให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถรับรู้เข้าใจและการจัดการสื่อสารสารสนเทศผู้เรียน
สามารถสร้าง URW สมาร์ทฟาร์ม โดยการเขียนโปรแกรมลง
บอร์ดที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ทําให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้วิชาการต่างๆ โดยการปฏิบัติ 
ผู้เรียนสามารถสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 
การสร้างแอพพลิเคช่ันอัตโนมัติเพ่ือใช้แก้ปัญหาในโรงเรียนได้ นอกจากน้ี ครูได้นําเทคโนโลยีมาเป็นสื่อการเรียน
การสอน และผู้เรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีน้ันด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ จนเกิดเป็นกระบวนการและความรู้ที่ฝังแน่นแก่ผู้เรียน 

5. ผู้เรียนได้จัดป้ายนิเทศวิชาการตามห้องเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักสรุปองค์ความรู้และสามารถนํา
ความรู้และนําเสนอแก่ผู้อ่ืนได้ ในการสรุปองค์ความรู้ ผู้เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ เรียบเรียงความรู้ที่ได้รับ  
ให้เป็นระบบ มีการนําเสนอและร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น จนเกิดเป็นความรู้ต่างๆ 

6 .  ผู้ เ รี ยนไ ด้ รับการปลูกฝั ง คุณธรรมจ ริยธรรม        
ผ่านกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติด การบําเพ็ญตนเพ่ือ
สังคมและสาธารณประโยชน์ การโฮมรูม การเข้าร่วมโครงการ
คุณธรรมจริยธรรม การสอนธรรมะจากพระสงฆ์ การไปทําบุญ
ในวันพระที่ วัดใกล้บ้าน ส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถดํารงชีวิต     
ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ อ่ืน รู้และเคารพกติกา      
มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  

จากผลการพัฒนาดังกล่าว แสดงให้เห็นผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์ จากผลการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 กับปี
การศึกษา 2561 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.61 ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามีผลการพัฒนาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 2.22 และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรผลการพัฒนา
คะแนน o-net เพ่ิมข้ึนต้ังแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไปจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทําให้โรงเรียนมีความหวัง มีกําลังใจ มีความมั่นใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน 
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รางวัลชมเชย ในพืน้ที่ระดับภาค 

 
 

การดําเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ของสํานักงานศึกษาธกิารจงัหวัดสระแก้ว 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาตํ่ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ TFE 
(Teams For Education) จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 2) โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
3) โรงเรียนซับม่วงวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 4) โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1  
สังกัดสํานักงานตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 และ 5) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
โดยได้คัดเลือกสถานศึกษานําร่องในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
ให้เป็นตัวแทนของจังหวัดนําเสนอผลงานในระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการ Active Learning 
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ขั้นที ่1 ตรวจสอบสภาพปัจจุบัน
(Taking  Stock) 

 
สร้างความตระหนักในการยกผลสัมฤทธ์ิร่วมกัน

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

วเิคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพผู้เรียน ย้อนหลงั 3 ปี
*วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิคะแนน o-net  
*พจิารณาจุดเด่น จุดด้อย และจุดทีค่วรพฒันาตามมาตรฐาน 
  ตัวช้ีวดัของสาระการเรียนรู้

 
จัดลําดบัความสําคญั

ตวัอย่าง

ตวัอย่าง

 



 ขอบเขตและแนวทางการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 61
 

จดัทาํแผนปฏิบัตกิารในการพฒันาคุณภาพและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558 - 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการประเมิน o‐net

ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 (3%)

ภาษาไทย 47.40 54.09 44.65 56.41 59.41

41.09

36.64

44.27

ขั้นที ่2
กาํหนดเป้าหมายความสําเร็จ (Setting Goal)

คณิตศาสตร์ 33.08 31.76 26.67 38.09

ภาษาองักฤษ 28.17 26.32 26.85 33.64

วิทยาศาสตร์ 39.85 35.38 34.67 41.27
 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลการประเมิน o‐net

ปี 2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 (3%)

ภาษาไทย 40.81 37.24 36.46 46.66 49.66

26.02

28.27

35.98

คณิตศาสตร์ 25.44 19.20 18.29 23.02

ภาษาองักฤษ 27.78 26.37 27.89 25.27

วทิยาศาสตร์ 31.67 29.79 29.14 32.98

 
แนวทางแก้ปัญหา และพฒันา
จัดทาํแบบฝึกตามตัวช้ีวดั

 test blue pr int

 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

สร้างส่ือ นวตักรรม

  

ส่ือ นวตักรรมสาระวทิยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  
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โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ขั้นที ่3

กลยุทธ์ที ่1   

พฒันากลยุทธ์ (Developing Strategies and Implementing ) แล้วนํากลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้เต็มตามหลกัสูตร 

ห้องเรียนคุณภาพ

จุดเน้น 1.1 จัดการเรียนการสอน โดยให้ความสําคญักบั 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้หลกั 
ได้แก่ ภาษาไทย  คณติศาสตร์  วทิยาศาสตร์  และภาษาองักฤษ 

จุดเน้น 1.2 พฒันาทักษะการปฏิบัติ ทกัษะการอ่าน คดิวเิคราะห์ และเขียน

 
จดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning
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จุดเน้น 1.3 โรงเรียนจดัระบบการนิเทศ ตดิตาม และเสนอแนะ
การจดัการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเน่ือง 

ครู
รู้จกัวเิคราะห์ผู้เรียน

เข้าใจเป้าหมายตรงกัน
ร่วมมือกันแก้ปัญหา

 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่ 2    ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เตม็ตามศักยภาพของผู้เรียน
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กลยุทธ์ที ่ 3 

จุดเน้น 

ส่งเสริมการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เตม็ตามตัวช้ีวดัและมาตรฐานการเรียนรู้

   การวัดและประเมินผล เพ่ือพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้
ทีส่อดคล้องมาตรฐาน ตัวช้ีวดั

 
กลยุทธ์ที ่ 4

ส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เต็มตามความสามารถ

 

กลยุทธ์ที ่ 5
ส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้มีความสามารถเต็มตามบทบาทหน้าท่ี

จุดเน้น   ส่งเสริมผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นผู้นําแห่งการเปล่ียนแปลง
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2.2  สรุปผลการดําเนินงานภาพรวม 
- ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2. สถานศึกษามีพัฒนาการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3. สถานศึกษามีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับรูปแบบ/แนวทาง  
การพัฒนานักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ด้านครูผู้สอน 
1. จากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นกลุ่มสาระฯ ต้นแบบมีแนวโน้มในการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้จัดทําในการปรับปรุง
แผนการสอนของตนเอง 

2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย 
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและเรียนรู้ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการนําผลการทดสอบข้อสอบระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

- ด้านผู้เรียน 
1. นักเรียนนําตนเองในการเรียนรู้ กระตือรือร้น มีความสนใจในการเรียน อย่างมีความสุขใน

การเรียนมากขึ้น 
2. นักเรียนมีความเช่ือมั่น กล้าคิด กล้าทํา รู้จักใช้การวิเคราะห์หาเหตุผล กล้าเป็นภาวะผู้นํา 

และนําเสนอผลงานของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
3. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม และรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4. นักเรียนมีพฤติกรรม ใฝ่เรยีนรู้ และมุ่งมัน่ในการทํางาน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 
5. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนําข้อมูลมาใช้ได้ แก้ปัญหาทักษะชีวิต 

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 
6. นักเรียนสามารถนําประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นองค์ความรู้/ความคิด

รวบยอด เป็นพลเมืองที่ดี เคารพกติกา มีระเบียบ วินัย ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี 
7. นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู 
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2.3  ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลา 

     การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ยังไม่สามารถวัดผลได้ เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบ
ผลสอบ O-NET ช่วงปลายปีการศึกษา คือ มีนาคม 2562 กับ มีนาคม 2563 แต่ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
โครงการ อยู่ระหว่าง ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 จึงเห็นได้ว่าการดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว แต่การสอบ 
O-NET ของปี 2563 ยังไม่เกิดขึ้น ทําให้ไม่มีคะแนนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET ปี 2563 มาเปรียบเทียบ 
กับปี 2562 จึงเป็นการวัดด้านกระบวนการที่เกิดขึ้นของการดําเนินการโครงการของโรงเรียนเป็นหลัก 

2. ความต่อเน่ืองของโครงการ 
     โครงการ TFE เป็นโครงการใหม่ที่เพ่ิงจะเกิดในปีงบประมาณ 2562 ดังน้ัน การพัฒนาสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ต้องเริ่มจากวิเคราะห์ผลคะแนน O-NET ตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด ครูพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา/วิธีการสอนที่มีหลักการ/ทฤษฎี นําผลการพัฒนารูปแบบสู่ห้องเรียน และ
มีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางท่ีหลากหลาย จึงจําเป็นจะต้องมีความต่อเน่ืองของโครงการเพ่ือที่จะได้รับการพัฒนา
เพ่ิมขึ้นและต่อเน่ืองต่อไป 

3. การนิเทศกิจกรรม 
     โรงเรียนที่ดําเนินการโครงการ TFE มีนโยบายลงสู่โรงเรียนจากต้นสังกัดหลายเรื่อง จึงทําให้คณะนิเทศ
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ขาดความพร้อมเพรียงในการออกนิเทศติดตาม จึงต้อง
ปรับแผนการนิเทศตามสถานการณ์ เช่น กําหนดให้ทีมนิเทศไม่เข้านิเทศโรงเรียนของตนเอง หรือคณะนิเทศท่ี
ติดตามในโรงเรียนจะติดตามการดําเนินงานตามหลักฐานอ้างอิงและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเท่าน้ัน 

4. ด้านสถานศึกษา 
     4.1 ควรจัดประสบการณ์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐาน (O –NET ) เพ่ือนําไปพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสถานศึกษา 
     4.2 ควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
Active learning ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และคัดเลือกแบบอย่างที่ดี 

5. ด้านครูและบุคลากร 
     5.1 ครูผู้สอนควรนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับที่ 5 ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ Active learning ให้ตรงจุด 

    5.2 ครูผู้สอนควรได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  
6. ด้านผู้เรียน 

     ควรมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาหลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ขั้นตอนและกระบวนการทํางานให้เห็นภาพ เห็นความยากง่าย 
ด้วยกระบวนการกลุ่มที่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามคุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ มีทักษะการทํางาน รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เคารพผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ และมี
จิตสํานึกในการเป็นพลเมืองที่ดี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









กรอบเคร่ืองมือในการติดตามผลการดาํเนนิงานของสถานศึกษานําร่อง 
ในการพัฒนาตามรูปแบบ/แนวทางการพฒันาการจัดการเรียนรู้  

ตามโครงการ TFE (Teams For Education) 

 

๑. ผลท่ีเกิดขึน้กับสถานศึกษา  
    ๑.๑ มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน 
    ๑.๒ มีโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ TFE     
          (Teams For Education)  
    ๑.๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วม  
    ๑.๔ ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน  
    ๑.๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) 
 
๒. ด้านครูผู้สอน  
    ๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning  
    ๒.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
    ๒.๓ วัดและประเมินผลทีส่อดคล้องมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
 
๓. ด้านผู้เรียน  
    ๓.๑ ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    ๓.๒ พฤติกรรมการเรียนรูข้องผู้เรียน 
    ๓.๓ นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑) 
 

-------------------------- 
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สําหรบันเิทศติดตามการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education) 
ประจําปีงบประมาณ 2562 ระดับจังหวัด 
…………………………………………………… 

คําชี้แจง  
1 . แบบนิเทศนี้ใช้ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ TFE (Teams For Education)          

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.  การติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานใน 3 ด้าน ประกอบด้วย            

ด้านสถานศึกษา ด้านครู และด้านผู้เรียน 
3. การนิเทศติดตาม ใช้วิธีการที่หลากหลาย และบันทึกผลการนิเทศเชิงคุณภาพโดยการ สัมภาษณ์ สอบถาม                

ดูร่องรอย/หลักฐาน สังเกตการสอน สะท้อนผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................... สังกัด....................................................... 
เปิดทําการสอนในระดับช้ัน ............................................................ ถึงระดับช้ัน .............................................. 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน...................... คน   ชาย...................... คน      หญิง.....................คน 
      รวมจํานวนนักเรียนท้ังหมด............. คน     ชาย................... คน      หญิง................... คน 
 
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวนทั้งหมด ............... คน           ชาย............... คน   หญิง............. คน 
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ตอนท่ี 2  การติดตามผลที่เกิดกับการดําเนนิโครงการ TFE (Teams For Education) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
(กรุณาใส่เครือ่งหมาย  หน้าข้อความต่อไปนี้) 
 

ตอนท่ี 2.1 ด้านสถานศึกษา 
คําชี้แจง  ใหท้าํเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมินดังน้ี   

5  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับดีเย่ียม  4  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับดี  
3  หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 2  หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้  
1  หมายถึง การปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง  

บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 
      1. มี ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ด้ า น ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ  

ทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (  O-NET)   
ระดับโรงเรียนต่อเนื่อง 3 ปี และมีผลการวิเคราะห์
การจัดสอบในระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
      2. สถานศึกษานําผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
มาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดรายสาระและ
กําหนดค่าเป้าหมายในการยกระดับในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

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

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

.................................................................................................... 
      3. มีการจัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี

สอดคล้องกับการดําเนินโครงการ TFE ของจังหวัด บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
      4. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการทํางาน 

อย่างมีส่วนร่วม บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
      5. ขับเคล่ือนกระบวนพัฒนาคุณภาพการศึกษา          

โดยกระบวนการนิเทศภายใน บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 
      6. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายใน

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
      7. ดําเนินการพัฒนาภูมิทัศน์ ท้ังในและนอกห้องเรียน   

ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2.2 ด้านคร ู
คําชี้แจง  ใหท้าํเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมินดังน้ี   

5  ระดับดีเย่ียม  หมายถึง  ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80 ปฏิบัติ  
4  ระดับดี  หมายถึง  ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 71 – 80 ปฏิบัติ   
3  ระดับปานกลาง หมายถึง  ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 61 – 70 ปฏิบัติ 
2  ระดับพอใช้   หมายถึง  ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 – 60 ปฏิบัติ 
1  ระดับปรับปรุง  หมายถึง  ครทูีเ่ข้าร่วมโครงการปฏิบัติน้อยกว่าร้อยละ 50 
 

บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 
      1. ครูนําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ประกอบการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ โดยนําผลการวิเคราะห์มาใช้ในการ
กําหนดโครงสร้างรายวิชา 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      2. ครูนําโครงสร้างรายวิชามาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

และจัดทําแผนการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมท้ังด้านความรู้ บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ทักษะกระบวนการ เจตคติ สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

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

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

....................................................................................................... 
      3. มีการสํารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทําสื่อ นวัตกรรม 

เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน  
ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือมาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และมีการ
ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพของสื่อ 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      
บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

4. ครูจัดทําเคร่ืองมือวัดและประเมินผลก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียนตามหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะ
สําคัญและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และมีการ        
หาประสิทธิภาพเครื่องมือ 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ  

ข้อ 
รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 
      5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามองค์ประกอบของ

แผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี สาระสําคัญ มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ วัดและประเมินผล    
บันทึกผลการสอน ปรากฏชิ้นงาน/ภาระงาน 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 

เอกสารประกอบ:  
o หลักสูตรสถานศึกษา   
o หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
o โครงสร้างรายวิชา 
o  หน่วยการเรียนรู้ 
o แผนการจัดการเรยีนรู้ 
o บันทึกการใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
o ภาระงาน/ชิ้นงาน  
o เกณฑ์การประเมิน(rubrics)(ถ้ามี) 
o การประเมินรวบยอดหน่วยการเรียนรู้ 
 

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

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

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

      6. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ ครบตามข้ันตอนของ
กระบวนการท่ีกําหนดไว้ เน้นให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและมีส่วนร่วมสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจําวัน 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      7. ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

และสมรรถนะสําคัญของหลักสูตร มีการสอดแทรก
หลักการ ตามธรรมชาติวิชา กิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
พัฒนาและปรากฏชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียน 
ตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      8. ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้ นําเสนอองค์ความรู้ โดยมี
การสะท้อนคิด การพูด การเขียน รูปแบบอื่น ๆ 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

      9. ครูมีการบันทึกผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยนําผลมา
วิเคราะห์เพ่ือส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้ และนําเสนอแนวทางในการส่งเสริม 
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 

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

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

....................................................................................................... 
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บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 

      10. การดําเนินการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายโดยดําเนินการประเมินก่อนเรียน/ระหว่าง
เรียน/หลังเรียน และสะท้อนผลการเรียนเป็น
รายบุคคล ใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย
ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินภาระงาน/ชิ้นงาน/พฤติกรรม 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 

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

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

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

      11. การสร้างความคุน้เคยในการทําข้อสอบระดับชาติ   
(O-NET)  เม่ือจบหน่วยการเรียนรู้ โดยมีการจัดหา
และรวบรวมแบบทดสอบระดับชาติหรือดําเนินการ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
แบบทดสอบ ระดับชาติ ( O-NET)  ศึกษาวิเคราะห์
ข้อสอบระดับชาติ (O-NET) ให้ผู้เรียนได้ฝึกทําข้อสอบ
ระดับชาติ (O-NET)  อย่างหลากหลาย สามารถ
อธิบายแนวคําตอบข้อสอบระดับชาติได้ และนํา    
แนวทางการออกข้อสอบระดับชาติมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการวัดและประเมินผลรายวิชาหรือหน่วย 
การเรียนรู้   

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

      12. ครูชื่นชม/เสริมแรงให้กับผู้เรียน ในการทํางาน หรือมี  
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในโอกาสท่ีเหมาะสมด้วยวาจา  
ภาษากายหรือเอกสาร  ยกย่องให้เป็นแบบอย่างท่ีดี    
ต่อผู้อ่ืน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 
บันทึกเพ่ิมเติม จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 2.3 ด้านผูเ้รียน 
คําชี้แจง  ใหท้าํเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับผลการประเมินดังน้ี   

5  ระดับดีเย่ียม หมายถึง  นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการมากกว่าร้อยละ 80    
4  ระดับดี หมายถึง  นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 71 – 80  
3  ระดับปานกลางหมายถึง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 61 – 70   
2  ระดับพอใช้  หมายถึง   นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการร้อยละ 50 – 60   

ระดับปรับปรุง หมายถึง นักเรียนมีลักษณะหรือพฤติกรรมตรงตามรายการน้อยกว่าร้อยละ 50 1  
 

บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 
      1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรม 

และเรียนด้วยความชื่นชมและสามารถแสวงหาความรู้ 
นําตนเองในการเรียนรู้ได้ มีความม่ันใจในตัวเอง 
กระตือรือร้นในความรู้ มุ่งความเป็นเลิศ  

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      2. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้ สามารถค้นคว้า 

ใฝ่หาความรู้จากทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย อ่านออกเขียนได้ การคิดคํานวณ     
การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความคิดในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเมินค่า คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างดี 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

      3. ผู้เรียนมีทักษะการทํางาน สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะในการทํางาน การติดต่อสื่อสาร 
การทํางานเป็นทีม แสดงภาวะผู้นําและความ
รับผิดชอบ มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี            
มีความอดทนและขยันทํางานหนัก 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      4. 

 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
สามารถรับรู้ เข้าใจการใช้และการจัดการสื่อสาร
สนเทศ เรียนรู้เทคนิควิทยาการต่างๆ อย่างมี
วิจารณญาณ และสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาใช้   
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นประโยชน์ท้ัง         
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
..................................................................................................... 
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บันทึกการนิเทศ 
ดําเนินการในระดับ ข้อ รายการ/ประเด็นในการติดตาม ยังไม่ได้ 

ดําเนินการ 5 4 3 2 1 
      5. ผู้เรียนมีทักษะในการสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถ  

ในการสื่อสารนําเสนอ ยอมรับฟังความคิดเห็น  บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
      6. สามารถดํารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ผู้อ่ืน เป็นพลเมืองท่ีดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบ
วินัย 

บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 

 
บันทึกเพ่ิมเติม จุดเด่น / ข้อเสนอแนะ    
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ระดับภาค ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการ TFE (Teams for Education) 
ระหว่างวันที่ 30 เมษายาน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว สรุปได้ดังน้ี 
 
1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 1.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  รายการ 
2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560

ประเทศ 49.33 52.98 46.58 40.31 34.59 36.34 43.47 40.47 37.12 42.59 41.22 39.12
ศธภ.9 49.78 53.56 46.78 39.59 33.46 35.51 43.80 40.82 37.17 42.22 40.92 38.84
จันทบุรี 52.28 56.41 49.49 44.07 36.74 39.31 49.06 44.48 40.30 44.47 42.75 40.48
ตราด 52.10 55.57 48.61 40.75 34.68 36.01 46.79 44.72 38.92 43.33 42.42 39.59
นครนายก 49.60 52.77 45.72 39.45 32.56 35.00 43.72 41.62 37.85 42.35 40.93 38.82
ปราจีนบุรี 48.59 52.83 46.23 39.68 34.05 35.74 41.97 39.18 36.23 41.43 40.28 38.52
สระแก้ว 47.54 51.12 44.45 34.75 29.79 31.77 39.15 36.90 34.00 40.22 39.16 37.28

 จากตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 สรุปได้ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันบุรีและจังหวัด
ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส่วนนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่าคะแนน
เฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ (ยกเว้น : นครนายกสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2558) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3        
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ
ทั้ง 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีความข้ึน-ลง ไม่สม่ําเสมอ ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้น : ตราด ปีการศึกษา 2560 ตํ่ากว่าระดับประเทศ) 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดที่เหลือมีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่า
ระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3            
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนน



เฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ 
 
แผนภูมิที่ 1 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
2558 49.33 49.78 52.28 52.1 49.6 48.59 47.54
2559 52.98 53.56 56.41 55.57 52.77 52.83 51.12
2560 46.58 46.78 49.49 48.61 45.72 46.23 44.45
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 

 จากแผนภูมิที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 จันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา ส่วนนครนายก (เฉพาะปีการศึกษา 2559 )มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
ปราจีนบุรี  และสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษา พบว่า ศธภ.9 (
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=, 49.78, 53.56, 46.78) จันทบุรี ( =52.28, 56.41,49.49) ตราด ( =52.10, 55.57, 
48.61) นครนายก ( =49.60, 52.77, 45.72) ปราจีนบุรี ( =48.59, 52.83, 46.23) และ สระแก้ว ( =47.54, 51.12, 
44.45) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 2 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



จากแผนภูมิที่ 2 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า จันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้นในปีการศึกษา 2560 ตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) และ 
นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3  
ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 ( =39.59, 33.46, 36.34) จันทบุรี (
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=44.07, 36.74, 39.31) ตราด ( =40.75, 34.68, 
36.01) นครนายก ( =39.45, 32.56, 35.00) ปราจีนบุรี ( =39.68, 34.05, 35.74) และ สระแก้ว  
( =34.75, 29.79, 31.77) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้
2558 43.47 43.8 49.06 46.79 43.72 41.97 39.15

2559 40.47 40.82 44.48 44.72 41.62 39.18 36.9

2560 37.12 37.17 40.3 38.92 37.85 36.23 34
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                           
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก มีค่าคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา ปราจีนบุรี และ สระแก้วมีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษาและ 
2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 ( =43.80, 40.82, 37.17) จันทบุรี ( =49.06, 44.48, 40.30) 
ตราด ( =46.79,44.72,38.92) นครนายก ( =43.72, 41.62, 37.85) ปราจีนบุรี ( =41.97,39.18,36.23) และ 
สระแก้ว ( =39.15, 36.69, 34.00) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง  
 

แผนภูมิที่ 4 คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว้
2558 42.59 42.22 44.47 43.33 42.35 41.43 40.22

2559 41.22 40.92 42.75 42.42 40.93 40.28 39.16

2560 39.12 38.84 40.48 39.59 38.82 38.52 37.28
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คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6                              
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จากแผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า จันทบุรี และตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา ส่วน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่า
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า พบว่า ศธภ.9 ( =42.22, 40.92, 
38.84) จันทบุรี (
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=44.47, 42.75, 40.48) ตราด ( =43.33, 42.42, 39.59) นครนายก ( =42.35, 40.93, 38.82) 
ปราจีนบุรี ( =41.43, 40.28, 38.52) และ สระแก้ว ( =40.22, 39.16, 37.28) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และต่ํากว่าร้อยละ 50 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และต่ํากว่าร้อยละ 50 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และต่ํากว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2558 
 

ปีการศึกษา 2558 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 

ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  
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สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม 
รายการ 

  ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50 
คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % 

ประเทศ 716,771 356,164 49.69 360,607 50.31 716,780 174,823 24.39 541,957 75.61 716,684 260,228 36.31 456,456 63.69 716,778 211,951 29.57 504,827 70.43 
ศธภ.9 23,152 11,856 51.21 11,296 48.79  23,152 5,327 23.01 17,825 76.99 23,149 8,558 36.97 14,591 63.03 23,152 6,450 27.86 16,702 72.14 
จันทบุร ี 5,912 3,499 59.18 2,413 40.82 5,912 1,880 31.80 4,032 68.20 5,911 2,766 46.79 3,145 53.21 5,912 1,973 33.37 3,939 66.63 
ตราด 2,692 1,573 58.43 1,119 41.57 2,692 690 25.63 2,002 74.37 2,692 1,193 44.32 1,499 55.68 2,692 834 30.98 1,858 69.02 
นครนายก 2,760 1,412 51.16 1,348 48.84 2,760 627 22.72 2,133 77.28 2,760 1,020 36.96 1,740 63.04 2,760 799 28.95 1,961 71.05 
ปราจีนบุร ี 5,652 2,653 46.94 2,999 53.06 5,651 1,331 23.55 4,320 76.45 5,651 1,899 33.60 3,752 66.40 5,651 1,476 26.12 4,175 73.88 
สระแก้ว 6,136 2,719 44.31 3,417 55.69 6,137 799 13.02 5,338 86.98 6,135 1,680 27.38 4,455 72.62 6,137 1,369 22.31 4,768 77.69 

 
 จากตารางที่ 2  ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9  
สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =51.21) จันทบุรี ( =59.18) ตราด ( =58.43) นครนายก ( =51.16) ปราจีนบุรี ( =46.94) และ สระแก้ว ( =44.31)  ภาพรวม 
มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =23.01) จันทบุรี ( =31.80) ตราด ( =25.63) นครนายก ( =22.72) 
ปราจีนบุรี ( =23.55) และ สระแก้ว ( =13.02)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =36.97) จันทบุรี 
( =46.79) ตราด ( =44.32) นครนายก ( =36.96) ปราจีนบุรี ( =33.60) และ สระแก้ว ( =27.38)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่า
ระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =27.86) จันทบุรี ( =33.37) ตราด ( =30.98) นครนายก ( =28.95) ปราจีนบุรี ( =26.12) และ สระแก้ว ( =22.31)   
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 



แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 49.69 51.21 59.18 58.43 51.16 46.94 44.31
ภาษาอังกฤษ 24.39 23.01 31.8 25.63 22.72 23.55 13.02
คณิตศาสตร์ 36.31 36.97 46.79 44.32 36.96 33.6 27.38
วิทยาศาสตร์ 29.57 27.86 33.37 30.98 28.95 26.12 22.31
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ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 255

 
 
 
แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50  ปีการศึกษา 2558 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 50.31 48.79 40.82 41.57 48.84 53.06 55.69
ภาษาอังกฤษ 75.61 76.99 68.2 74.37 77.28 76.45 86.98
คณิตศาสตร์ 63.69 63.03 53.21 55.68 63.04 66.4 72.62
วิทยาศาสตร์ 70.43 72.14 66.63 69.02 71.05 73.88 77.69
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ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 

ปีการศึกษา 255
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ตารางที่ 3 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 
 

ปีการศึกษา 2559 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
รายการ 

ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน 
สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม 

 ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 ขึ้นไป น้อยกว่าร้อยละ 50 
คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % 

ประเทศ 724,347 433,884 59.90 290,463 40.10 724,336 109,592 15.13 614,744 84.87 724,285 220,690 30.47 503,595 69.53 724,349 170,294 23.51 554,055 76.49 
ศธภ.9 23,420 14,389 61.44 9,031 38.56 23,420 3,052 13.03 20,368 86.97 23,420 7,162 30.58 16,258 69.42 23,420 5,106 21.80 18,314 78.20 
จันทบุร ี 5,742 3,982 69.35 1,760 30.65 5,742 1,060 18.46 4,682 81.54 5,741 2,149 37.43 3,592 62.57 5,742 1,585 27.60 4,157 72.40 
ตราด 2,715 1,813 66.78 902 33.22 2,715 427 15.73 2,288 84.27 2,714 1,074 39.57 1,640 60.43 2,715 699 25.75 2,016 74.25 
นครนายก 2,951 1,762 59.71 1,189 40.29 2,952 341 11.55 2,611 88.45 2,952 960 32.52 1,992 67.48 2,952 641 21.71 2,311 78.29 
ปราจีนบุร ี 5,747 3,408 59.30 2,339 40.70 5,747 807 14.04 4,940 85.96 5,747 1,562 27.18 4,185 72.82 5,747 1,156 20.11 4,591 79.89 
สระแก้ว 6,265 3,423 54.64 2,842 45.36 6,265 418 6.67 5,847 93.33 6,265 1,417 22.62 4,848 77.38 6,264 1,024 16.35 5,240 83.65 

 

 จากตารางที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =61.44) จันทบุรี ( =69.35) ตราด ( =66.78) นครนายก ( =59.71) ปราจีนบุรี ( =59.30) และ สระแก้ว ( =54.64)   
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =13.03) จันทบุรี ( =18.46) ตราด ( =15.73) นครนายก ( =11.55) 
ปราจีนบุรี ( =14.04) และ สระแก้ว ( =6.67)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =30.58) จันทบุรี 
( =37.43) ตราด ( =39.57) นครนายก ( =32.52) ปราจีนบุรี ( =27.18) และ สระแก้ว ( =22.62)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป               
ต่ํากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =21.80) จันทบุรี ( =27.60) ตราด ( =25.75) นครนายก ( =21.71) ปราจีนบุรี ( =20.11) และ สระแก้ว ( =16.35)  
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 
 



แผนภูมิที่ 7 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 59.9 61.44 69.35 66.78 59.71 59.3 54.64
ภาษาอังกฤษ 15.13 13.03 18.46 15.73 11.55 14.04 6.67
คณิตศาสตร์ 30.47 30.58 37.43 39.57 32.52 27.18 22.62
วิทยาศาสตร์ 23.51 21.8 27.6 25.75 21.71 20.11 16.35
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ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 255

 
 
แผนภูมิที่ 8 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50   ปีการศึกษา 2559 
                 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 40.1 38.56 30.65 33.22 40.29 40.7 45.36
ภาษาอังกฤษ 84.87 86.97 81.54 84.27 88.45 85.96 93.33
คณิตศาสตร์ 69.53 69.42 62.57 60.43 67.48 72.82 77.38
วิทยาศาสตร์ 76.49 78.2 72.4 74.25 78.29 79.89 83.65
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ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 

ปีการศึกษา 255
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ตารางที่ 4 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 
 

ปีการศึกษา 2560 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
รายการ 

ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  
สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม 

ร้อยละ 50  ร้อยละ 50  ร้อยละ 50  
ขึ้นไป   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50    ต่ํากว่าร้อยละ 50    ต่ํากว่าร้อยละ 50   ขึ้นไป ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50 

คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % 
ประเทศ 704,705 281,248 39.91 423,457 60.09 704,692 135,160 19.18 569,532 80.82 704,633 146,705 20.82 557,928 79.18 704,697 132,554 18.81 572,143 81.19 
ศธภ.9 23,006 9,216 40.06 13,790 59.94 23,007 4,088 17.77 18,919 82.23 23,003 4,605 20.02 18,398 79.98 23,003 4,182 18.18 18,821 81.82 
จันทบุรี 5,704 2,717 47.63 2,987 52.37 5,704 1,422 24.93 4,282 75.07 5,704 1,520 26.65 4,184 73.35 5,704 1,244 21.81 4,460 78.19 
ตราด 2,683 1,197 44.61 1,486 55.39 2,683 495 18.45 2,188 81.55 2,683 637 23.74 2,046 76.26 2,683 490 18.26 2,193 81.74 
นครนายก 2,972 1,111 37.38 1,861 62.62 2,972 503 16.92 2,469 83.08 2,972 639 21.50 2,333 78.50 2,972 639 21.50 2,333 78.50 
ปราจีนบุรี 5,553 2,123 38.23 3,430 61.77 5,553 1,014 18.26 4,539 81.74 5,553 983 17.70 4,570 82.30 5,553 983 17.70 4,570 82.30 
สระแก้ว 6,094 2,069 33.95 4,025 66.05 6,095 654 10.73 5,441 89.27 6,091 827 13.58 5,264 86.42 6,091 827 13.58 5,264 86.42 

 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไปและน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =40.06) จันทบุรี ( =47.63) ตราด ( =44.61) นครนายก ( =37.38) ปราจีนบุรี ( =38.23) และ 
สระแก้ว ( =33.95) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =17.77) จันทบุรี ( =24.93) ตราด ( =18.45) 
นครนายก ( =16.92) ปราจีนบุรี ( =18.26) และ สระแก้ว ( =10.73) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อย 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 
( =20.02) จันทบุรี ( =26.65) ตราด ( =23.74) นครนายก ( =21.50) ปราจีนบุรี ( =17.70) และ สระแก้ว ( =13.58)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ต่ํากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =18.18) จันทบุรี ( =21.81) ตราด ( =18.26) นครนายก ( =21.50) ปราจีนบุรี ( =17.70) และ สระแก้ว ( =13.58)  
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 
 



แผนภูมิที่ 9 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2560 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 39.91 40.06 47.63 44.61 37.38 38.23 33.95
ภาษาอังกฤษ 19.18 17.77 24.93 18.45 16.92 18.26 10.73
คณิตศาสตร์ 20.82 20.02 26.65 23.74 21.5 17.7 13.58
วิทยาศาสตร์ 18.81 18.18 21.81 18.26 21.5 17.7 13.58
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ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 256

 
 
แผนภูมิที่ 10 ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 
  

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 60.09 59.94 52.37 55.39 62.62 61.77 66.05
ภาษาอังกฤษ 80.82 82.23 75.07 81.55 83.08 81.74 89.27
คณิตศาสตร์ 79.18 79.98 73.35 76.26 78.5 82.3 86.42
วิทยาศาสตร์ 81.19 81.82 78.19 81.74 78.5 82.3 86.42
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ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 

ปีการศึกษา 256
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ย้อนหลัง 3 ปี 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังน้ี 
 

ตารางที่ 5 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  รายการ 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560
ประเทศ 42.64 46.36 48.29 30.62 31.80 30.45 32.40 29.31 26.30 37.63 34.99 32.28
ศธภ.9 43.19 46.86 48.01 29.47 30.71 29.46 31.69 28.43 28.64 36.96 34.49 32.03
จันทบุรี 46.60 48.26 50.30 30.93 32.72 30.97 34.46 31.27 28.71 38.79 36.12 33.48
ตราด 42.82 47.17 50.06 30.64 31.99 29.76 32.50 29.87 27.97 37.93 35.08 32.57
นครนายก 41.66 44.85 46.82 29.27 30.52 29.22 31.49 28.22 29.22 36.41 33.70 31.55
ปราจีนบุรี 42.50 45.17 47.48 29.37 30.17 29.21 30.90 27.42 29.21 36.51 34.09 31.77
สระแก้ว 41.40 47.98 45.96 27.72 28.78 28.04 29.51 26.09 28.04 35.45 33.38 30.83

 จากตารางที่ 5 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 สรุปได้ดังน้ี 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ (ยกเว้นปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา
ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่า
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัด
จันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจังหวัดตราดปีการศึกษา 2560 มี
ค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  
3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี
และตราด มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉล่ีย
จะมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 11 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
2558 42.64 43.19 46.6 42.82 41.66 42.5 41.4
2559 46.36 46.86 48.26 47.17 44.85 45.17 47.98
2560 48.29 48.01 50.3 50.06 46.82 47.48 45.96
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9
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 จากแผนภูมิที่ 11 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 จันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้น ศธภ.9 ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) ส่วน
สระแก้วมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 
(
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 = 43.19, 46.86, 48.01) จันทบุรี (  = 46.60, 48.26, 50.30) ตราด (  = 42.82, 47.17, 50.06) นครนายก 
( =41.66, 44.85, 46.82) ปราจีนบุรี ( =42.50, 45.17, 47.48) และสระแก้ว ( =41.40, 47.98, 45.96)  
ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

แผนภูมิที่ 12 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 30.62 29.47 30.93 30.64 29.27 29.37 27.72
2559 31.8 30.71 32.72 31.99 30.52 30.17 28.78
2560 30.45 29.46 30.97 29.76 29.22 29.21 28.04
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

 
 

จากแผนภูมิที่ 12 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า จังหวัดจันทบุรี และตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้นตราดปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) ส่วน 
ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 ( =29.47,30.71, 29.46) จันทบุรี ( =30.93, 32.72, 30.97) ตราด 
( =30.64, 31.99, 29.76) นครนายก ( =29.27, 30.52, 29.21) ปราจีนบุรี ( =29.37, 30.17, 29.21) และ สระแก้ว 
( =27.72, 28.78, 28.04) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

 



แผนภูมิที่ 13 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 32.4 31.69 34.46 32.5 31.49 30.9 29.51
2559 29.31 28.43 31.27 29.87 28.22 27.42 26.09
2560 26.3 28.64 28.71 27.97 29.22 29.21 28.04
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

 
 จากแผนภูมิที่ 13 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า จันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกปีการศึกษา ส่วน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปี
การศึกษา (ยกเว้นสระแก้วปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ) และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง  
3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 (
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=31.69, 28.43, 28.64) จันทบุรี ( =34.46, 31.27, 28.71) ตราด ( =32.50, 29.87, 
27.97) นครนายก ( =31.49, 28.22, 29.22) ปราจีนบุรี ( =30.90, 27.42, 29.21) และ สระแก้ว ( =29.51, 
26.09,28.04) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง  
 

แผนภูมิที่ 14 คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 37.63 36.96 38.79 37.93 36.41 36.51 35.45
2559 34.99 34.49 36.12 35.08 33.7 34.09 33.38
2560 32.28 32.03 33.48 32.57 31.55 31.77 30.83
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คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

 



จากแผนภูมิที่ 14 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า จันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกปีการศึกษา ส่วน ศธภ.9 นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปี
การศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 (
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=36.96, 34.49, 32.03) จันทบุรี ( =38.79, 
36.12, 33.48) ตราด ( =37.93, 35.08, 32.57) นครนายก ( =36.41, 33.70, 31.55) ปราจีนบุรี ( =36.51, 
34.09, 31.77) และ สระแก้ว ( =35.45, 33.38, 30.83) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และต่ํากว่าร้อยละ 50 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50ขึ้นไป และต่ํากว่าร้อยละ 50 ดังนี้ 
ตารางที่ 6 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2558 
 

ปีการศึกษา 2558 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  
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สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม รายการ 

ร้อยละ 50  ร้อยละ 50  ร้อยละ 50  
ขึ้นไป   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50    ต่ํากว่าร้อยละ 50    ต่ํากว่าร้อยละ 50   ขึ้นไป ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50 

คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน คน คน % คน คน % คน % 
ประเทศ 656,817 161,052 24.52 495,765 75.48 656,701 48,596 7.40 608,105 92.60 656,491 73,987 11.27 582,504 88.73 656,463 113,306 17.26 543,157 82.74 

ศธภ.9 21,184 4,760 22.47 16,424 77.53  21,185 1,006 4.75 20,179 95.25 21,174 1,978 9.34 19,196 90.66 21,168 3,251 15.36 17,917 84.64 

จันทบุรี 5,389 1,416 26.28 3,973 73.72 5,389 388 7.20 5,001 92.80 5,387 770 14.29 4,617 85.71 5,381 1,023 19.01 4,358 80.99 

ตราด 2,276 562 24.69 1,714 75.31 2,277 144 6.32 2,133 93.68 2,273 225 9.90 2,048 90.10 2,275 392 17.23 1,883 82.77 

นครนายก 2,674 552 20.64 2,122 79.36 2,674 105 3.93 2,569 96.07 2,674 258 9.65 2,416 90.35 2,673 406 15.19 2,267 84.81 

ปราจีนบุรี 5,382 1,266 23.52 4,116 76.48 5,382 260 4.83 5,122 95.17 5,381 430 7.99 4,951 92.01 5,382 786 14.60 4,596 85.40 

สระแก้ว 5,463 964 17.65 4,499 82.35 5,463 109 2.00 5,354 98.00 5,459 295 5.40 5,164 94.60 5,457 645 11.82 4,812 88.18 
 

 จากตารางที่ 6 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =22.47) จันทบุรี ( =26.28) ตราด ( =24.69) นครนายก ( =20.64) ปราจีนบุรี ( =23.52) และ 
สระแก้ว ( =17.65)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =4.75) จันทบุรี ( =7.20) ตราด ( =6.32) 
นครนายก ( =3.93) ปราจีนบุรี ( =4.83) และ สระแก้ว ( =2.00)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 
( =9.34) จันทบุรี ( =14.29) ตราด ( =9.90) นครนายก ( =9.65) ปราจีนบุรี ( =7.99) และ สระแก้ว ( =5.40)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป  
ต่ํากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =15.36) จันทบุรี ( =19.01) ตราด ( =17.23) นครนายก ( =15.19) ปราจีนบุรี ( =14.60) และ สระแก้ว ( =11.82) 
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 



แผนภูมิที่ 15 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 24.52 22.47 26.28 24.69 20.64 23.52 17.65
ภาษาอังกฤษ 7.4 4.75 7.2 6.32 3.93 4.83 2
คณิตศาสตร์ 11.27 9.34 14.29 9.9 9.65 7.99 5.4
วิทยาศาสตร์ 17.26 15.36 19.01 17.23 15.19 14.6 11.82
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 255

 
 
แผนภูมิที่ 16 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2558 
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ตารางที่ 7 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 2559 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 
ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  
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สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม รายการ 
ร้อยละ 50  ร้อยละ 50  ร้อยละ 50  

ขึ้นไป   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50   ต่ํากว่าร้อยละ 50   ต่ํากว่าร้อยละ 50   ขึ้นไป ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50 

คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % 
ประเทศ 637,491 263,156 41.28 374,335 58.72 637,406 51,056 8.01 586,350 91.99 637,256 61,049 9.58 576,207 90.42 637,047 53,321 8.37 583,726 91.63 
ศธภ.9 20,610 8,157 39.58 12,453 60.42 20,608 1,086 5.27 19,522 94.73 20,905 1,562 7.47 19,343 92.53 20,582 1,334 6.48 19,248 93.52 
จันทบุร ี 5,253 2,453 46.70 2,800 53.30 5,252 427 8.13 4,825 91.87 5,251 606 11.54 4,645 88.46 5,244 502 9.57 4,742 90.43 
ตราด 2,258 975 43.18 1,283 56.82 2,260 149 6.59 2,111 93.41 2,559 233 9.12 2,326 90.88 2,255 161 7.14 2,094 92.86 
นครนายก 2,537 938 36.97 1,599 63.03 2,537 130 5.12 2,407 94.88 2,537 200 7.88 2,337 92.12 2,532 132 5.21 2,400 94.79 
ปราจีนบุร ี 5,261 1,980 37.64 3,281 62.36 5,260 263 5.00 4,997 95.00 5,257 328 6.24 4,929 93.76 5,257 307 5.84 4,950 94.16 
สระแก้ว 5,301 1,812 34.18 3,489 65.82 5,299 117 2.21 5,182 97.79 5,301 195 3.68 5,106 96.32 5,294 233 4.40 5,061 95.60 

 จากตารางที่ 7 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =39.58) จันทบุรี ( =46.70) ตราด ( =43.18) นครนายก ( =36.97) ปราจีนบุรี ( =37.64) และ 
สระแก้ว ( =34.18)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =5.27) จันทบุรี ( =8.13) ตราด ( =6.59) 
นครนายก ( =5.12) ปราจีนบุรี ( =5.00) และ สระแก้ว ( =2.21)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 
( =7.47) จันทบุรี ( =11.54 ตราด ( =9.12) นครนายก ( =7.88) ปราจีนบุรี ( =6.24) และ สระแก้ว ( =3.68) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่า
ระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =6.48) จันทบุรี ( =9.57) ตราด ( =7.14) นครนายก ( =5.21) ปราจีนบุรี ( =5.84) และ สระแก้ว ( =4.40)  ภาพรวมมี
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 

 

 



แผนภูมิที่ 17 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 41.28 39.58 46.7 43.18 36.97 37.64 34.18
ภาษาอังกฤษ 8.01 5.27 8.13 6.59 5.12 5 2.21
คณิตศาสตร์ 9.58 7.47 11.54 9.12 7.88 6.24 3.68
วิทยาศาสตร์ 8.37 6.48 9.57 7.14 5.21 5.84 4.4
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 255

 
แผนภูมิที่ 18 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 
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ตารางที่ 8 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 
 

ปีการศึกษา 2560 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 

ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  
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สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม รายการ 

  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50    ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50 
คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % 

ประเทศ 643,904 290,143 45.06 353,761 54.94 643,592 39,452 6.13 604,140 93.87 643,772 54,399 8.45 589,373 91.55 643,462 35,712 5.55 607,750 94.45 
ศธภ.9 20,322 8,982 44.20 11,340 55.80 20,310 812 4.00 19,498 96.00 20,320 1,457 7.17 18,863 92.83 20,306 930 4.58 19,376 95.42 
จันทบุร ี 5,240 2,630 50.19 2,610 49.81 5,235 366 6.99 4,869 93.01 5,238 591 11.28 4,647 88.72 5,234 391 7.47 4,843 92.53 
ตราด 2,243 1,164 51.89 1,079 48.11 2,242 89 3.97 2,153 96.03 2,244 201 8.96 2,043 91.04 2,242 91 4.06 2,151 95.94 
นครนายก 2,515 1,023 40.68 1,492 59.32 2,511 98 3.90 2,413 96.10 2,515 160 6.36 2,355 93.64 2,513 111 4.42 2,402 95.58 
ปราจีนบุร ี 5,011 2,159 43.09 2,852 56.91 5,010 174 3.47 4,836 96.53 5,010 282 5.63 4,728 94.37 5,009 213 4.25 4,796 95.75 
สระแก้ว 5,313 2,005 37.74 3,308 62.26 5,312 86 1.62 5,226 98.38 5,313 223 4.20 5,090 95.80 5,308 123 2.32 5,185 97.68 

 จากตารางที่ 8 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =44.20) จันทบุรี ( =50.19) ตราด ( =51.89) นครนายก ( =40.68) ปราจีนบุรี ( =43.09) และ 
สระแก้ว ( =37.74)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 ( =4.00) จันทบุรี ( =6.99) ตราด ( =3.97) 
นครนายก ( =3.90) ปราจีนบุรี ( =3.47) และ สระแก้ว ( =1.62)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 
( =7.17) จันทบุรี ( =11.28) ตราด ( =8.96) นครนายก ( =6.36) ปราจีนบุรี ( =5.63) และ สระแก้ว ( =4.20)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่า
ระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =4.58) จันทบุรี ( =7.47) ตราด ( =4.06) นครนายก ( =4.42) ปราจีนบุรี ( =4.25) และ สระแก้ว ( =2.32)   
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 

 



แผนภูมิที่ 19 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีไ่ด้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 45.06 44.2 50.19 51.89 40.68 43.09 37.74
ภาษาอังกฤษ 6.13 4 6.99 3.97 3.9 3.47 1.62
คณิตศาสตร์ 8.45 7.17 11.28 8.96 6.36 5.63 4.2
วิทยาศาสตร์ 5.55 4.58 7.47 4.06 4.42 4.25 2.32
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ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 256

 
 
แผนภูมิที่ 20 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 
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3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
มีค่าสถิติพื้นฐานภาพรวม ดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ค่าสถิติพื้นฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  รายการ 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

ประเทศ 49.36 52.29 49.25 39.70 35.89 34.70 24.98 27.76 28.31 26.59 24.88 24.53 33.40 31.62 29.37 
ศธภ.9 48.12 51.50 48.10 39.44 35.78 34.17 23.75 26.71 27.18 26.67 24.97 24.74 33.17 31.51 29.26 
จันทบุรี 49.51 52.87 48.94 40.09 36.48 34.44 24.77 27.32 27.88 26.97 24.98 25.00 33.66 31.44 29.36 
ตราด 49.05 53.55 48.31 39.50 36.18 33.76 23.27 26.74 27.67 26.65 25.11 23.08 32.21 31.66 28.34 
นครนายก 51.02 53.71 50.32 40.67 37.86 37.15 27.80 32.61 33.61 35.46 34.95 36.39 36.36 35.12 34.40 
ปราจีนบุรี 47.45 51.21 48.19 39.41 35.20 33.84 22.96 25.67 26.01 24.71 22.88 22.60 32.55 30.87 28.54 
สระแก้ว 45.03 48.16 45.65 37.93 34.16 32.46 21.01 23.46 23.31 22.78 20.85 19.82 31.61 29.97 26.96 

 

จากตารางที่ 9 แสดงค่าสถิติพื้นฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 สรุปได้ดังนี้  
1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและนครนายก  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 มี 
ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจันทบุรี ปีการศึกษา2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศใน        
ทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ 5) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่าระดับประเทศ              
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3       
ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 



แผนภูมิที่ 21 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 49.36 48.12 49.51 49.05 51.02 47.45 45.03
2559 52.29 51.5 52.87 53.55 53.71 51.21 48.16
2560 49.25 48.1 48.94 48.31 50.32 48.19 45.65
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

 จากแผนภูมิที่ 21 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปี
การศึกษา ส่วนจังหวัดจันทบุรีและนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 ( =48.12, 51.50, 48.10) จันทบุรี ( =49.51, 52.87, 48.94) ตราด 
(
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=49.05, 53.55, 48.31) นครนายก ( =51.02, 53.71, 50.32) ปราจีนบุรี ( =47.45, 51.21, 48.19) และ สระแก้ว 
( = 45.03, 48.16, 45.65) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 22 คะแนนเฉล่ียวิชาสังคมศึกษาฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 39.7 39.44 40.09 39.5 40.67 39.41 37.93
2559 35.89 35.78 36.48 36.18 37.86 35.2 34.16
2560 34.7 34.17 34.44 33.76 37.15 33.84 32.46
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คะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

 จากแผนภูมิที่ 22 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาสังคมศึกษาฯ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่าศธภ.9 ตราด ปราจีนบุรี และ สระแก้ว มีค่า
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจังหวัดตราดปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ) ส่วนจันทบุรี นครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้นปีการศึกษา 
2560 จังหวัดจันทบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ) ส่วน และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า 



ศธภ.9(
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=39.44, 35.78, 34.17) จันทบุรี( =40.09, 36.48, 34.44) ตราด( =39.50, 36.18 , 33.76) นครนายก( =40.67, 
37.86, 37.15) ปราจีนบุรี ( =39.41, 37.86, 37.15) และ สระแก้ว ( =37.93, 34.16, 32.46) ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง 
 

แผนภูมิที่ 23 คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 24.98 23.75 24.77 23.27 27.8 22.96 21.01
2559 27.76 26.71 27.32 26.74 32.61 25.67 23.46
2560 28.31 27.18 27.88 27.67 33.61 26.01 23.31
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คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

 จากแผนภูมิที่ 23 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และ 
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา ส่วนจังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 ( =23.75, 26.71, 27.18) 
จันทบุรี ( =24.77, 27.32, 27.88) ตราด ( =23.27, 26.74, 27.67) นครนายก ( =27.80, 32.61, 33.61) ปราจีนบุรี 
( =22.96, 25.67, 26.01) และ สระแก้ว ( =21.01, 23.46, 23.31) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

แผนภูมิที่ 24 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
2558 26.59 26.67 26.97 26.65 35.46 24.71 22.78
2559 24.88 24.97 24.98 25.11 34.95 22.88 20.85
2560 24.53 24.74 25 23.08 36.39 22.6 19.82
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9



 จากแผนภูมิที่ 24 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 จันทบุรี ตราด และนครนายก มีค่าคะแนนเฉล่ีย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจังหวัดตราดปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศ)
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 
3 ปีการศึกษา พบว่า ศธภ.9 (
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=26.67, 24.97, 24.74) จันทบุรี ( =26.97, 24.98, 25.00) ตราด ( =26.65, 25.11, 
23.08) นครนายก ( =35.46, 34.95, 36.39) ปราจีนบุรี ( =24.71, 22.88, 22.60) และ สระแก้ว ( =22.78,  20.85, 
19.82) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมีแนวโน้มลดลง 
 
แผนภูมิที่ 25 คะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

2558 33.4 33.17 33.66 32.21 36.36 32.55 31.61
2559 31.62 31.51 31.44 31.66 35.12 30.87 29.97
2560 29.37 29.26 29.36 28.34 34.4 28.54 26.96
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คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9

  
จากแผนภูมิที่ 25 แสดงคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 ดังน้ี 1) เมื่อเทียบกับระดับประเทศ พบว่า ศธภ.9 จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่า
คะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจังหวัดตราดปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ และจังหวัดจันทบุรีปีการศึกษา 2558 มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ) ส่วนจังหวัดนครนายก  
มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา และ 2) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา พบว่า พบว่า ศธภ.9 
( =33.17, 31.51, 29.26) จันทบุรี( =33.66, 31.44, 29.36) ตราด( =32.21, 31.66, 28.34) นครนายก ( =36.36, 
35.12, 34.40) ปราจีนบุรี ( =32.55, 30.87, 28.54) และ สระแก้ว ( = 31.61, 29.97, 26.96) ค่าคะแนนเฉล่ียจะมี
แนวโน้มลดลง 
 
 
 
 
 



 3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา  
2558-2560 มีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนี้ 
ตารางที่ 10 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 2558 
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ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รายการ 

ผู้เข้า ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน 

สอบ สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม 

นักเรียน นักเรียน 

ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50 

คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % คน คน % คน % 

ประเทศ 442,625 216,222 48.85 226,403 51.15 423,519 49,382 11.66 374,137 88.34 656,701 423,417 5.56 233,284 94.44 423,654 35,163 8.30 388,491 91.70 422,718 20,037 4.74 402,681 95.26 

ศธภ.9 13,062 6,049 46.31 7,013 53.69 13,078 1,333 10.19 11,745 89.81 13,089 457 3.49 12,632 96.51 13,091 1,102 8.42 11,989 91.58 13,066 544 4.16 12,522 95.84 

จันทบุรี 3,543 1,790 50.52 1,753 49.48 3,542 352 9.95 3,190 90.05 3,550 156 4.39 3,394 95.61 3,550 284 8.00 3,266 92.00 3,544 158 4.46 3,386 95.54 

ตราด 1,234 615 49.84 619 50.16 1,231 123 9.99 1,108 90.01 1,231 32 2.60 1,199 97.40 1,233 81 6.57 1,152 93.43 1,229 26 2.12 1,203 97.88 

นครนายก 1,971 1,078 54.69 893 45.31 1,980 309 15.61 1,671 84.39 1,981 185 9.34 1,796 90.66 1,982 526 26.54 1,456 73.46 1,973 215 10.90 1,758 89.10 

ปราจีนบุรี 3,197 1,414 44.23 1,783 55.77 3,205 353 11.01 2,852 88.99 3,206 66 2.06 3,140 97.94 3,206 138 4.30 3,068 95.70 3,202 100 3.12 3,102 96.88 

สระแก้ว 3,117 1,152 36.96 1,965 63.04 3,120 195 6.25 2,925 93.75 3,121 18 0.58 3,103 99.42 3,120 74 2.37 3,046 97.63 3,118 44 1.41 3,074 98.59 

 จากตารางที่ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2558 ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 ( =46.31) จันทบุรี ( =50.52) ตราด ( =49.84) นครนายก ( =54.69) ปราจีนบุรี ( =44.23) และ 
สระแก้ว ( =36.96)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 ( =10.19) จันทบุรี ( =9.95) ตราด ( =9.99) 
นครนายก ( =15.61) ปราจีนบุรี ( =11.01) และ สระแก้ว ( =6.25)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า  
ศธภ.9 ( =3.49) จันทบุรี ( =4.39) ตราด ( =2.60) นครนายก ( =9.34) ปราจีนบุรี ( =2.06) และ สระแก้ว ( =0.58)  ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ต่ํากว่าระดับประเทศ 4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =8.42) จันทบุรี ( =8.00) ตราด ( =6.57) นครนายก ( =26.54) ปราจีนบุรี ( =4.30) และ สระแก้ว ( =2.37)  
ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป สูงกว่าระดับประเทศ และ 5) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 ( =4.16) จันทบุรี ( =4.46) ตราด ( =2.12) นครนายก ( =10.90) 
ปราจีนบุรี ( =3.12) และ ้วสระแก  ( =1.41) ีนักเร ้อยละ ึ้นไป ต่ํากว่าระด  ภาพรวมม ียนที่ได้คะแนนรวมร  50 ข ับประเทศ



แผนภูมิที่ 26 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทีไ่ด้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2558 

ิที่ 27 ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50  ปีการศึกษา 2558 
 

 

 
แผนภูม
 

 

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 48.85 46.31 50.52 49.84 54.69 44.23 36.96
สังคมฯ 11.66 10.19 9.95 9.99 15.61 11.01 6.25
ภาษาอังกฤษ 5.56 3.49 4.39 2.6 9.34 2.06 0.58
คณิตศาสตร์ 8.3 8.42 8 6.57 26.54 4.3 2.37
วิทยาศาสตร์ 4.74 4.16 4.46 2.12 10.9 3.12 1.41
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20
30
40
50
60

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 255

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 51.15 53.69 49.48 50.16 45.31 55.77 63.04
สังคมฯ 88.34 89.81 90.05 90.01 84.39 88.99 93.75
ภาษาอังกฤษ 94.44 96.51 95.61 97.4 90.66 97.94 99.42
คณิตศาสตร์ 91.7 91.58 92 93.43 73.46 95.7 97.63
วิทยาศาสตร์ 95.26 95.84 95.54 97.88 89.1 96.88 98.59

0
20
40
60
80

100
120

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 
ปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 11 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 
 

กษา 2559 ปีการศึ
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ อังกฤษ คณิตศาสตร์ ตร์ ภาษา วิทยาศาส

ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า  นักเรียน ผู้เข้า นักเรียน นักเรียน ผู้เข้า นัก นักเรียน นักเรียน เรียน 
สอบ ที่ได ้

คะแนนรวม 
ที่ได ้

คะแนนรวม 
สอบ ที่ได ้

คะแนนรวม 
ที่ได ้

คะแนนรวม 
สอบ 

 
ที่ได ้

คะแนนรวม 
สอบ ที่ได ้

คะแนนรวม 
ที่ได ้

คะแนนรวม 
สอบ ที่

คะแน
ที่ได ้

คะแนนรวม 
ที่ได ้

คะแนนรวม
ได ้
นรวม 

 ร้อยละ 50  
ขึ้นไป 

ต่ํากว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50  
ขึ้นไป 

ต่ํากว่าร้อยละ 50  0  ต่ํากว่าร้อยละ 50  ร้อยละ 50  
ขึ้นไป 

ต่ํากว่าร้อยละ 50  ร้อย
ขึ้น

ต่ํากว่าร้อยละ 50 ร้อยละ 5
ขึ้นไป 

ละ 50  
ไป 

รายการ 

คน คน % คน % คน คน % คน % คน ค % คน % คน คน % คน % คน คน คน % น  % 
ประเทศ 378,161 216,195 57.17 161,966 42.83 378,924 28,533 7.53 350,391 92.47 378,779 29 7.90 348,855 92.10 379,064 27,103 7.15 351,961 92.85 378,268 16,228 362,040 95.71 ,924 4.29 
ศธภ.9 16,148 8,604 53.28 7,544 46.72 11,811 834 7.06 10,977 92.94 11,82 11,163 94.39 11,830 922 7.79 10,908 92.21 11,827 51 11,310 95.63 6 663 5.61 7 4.37 
จันทบุรี 3,201 1,881 58.76 1,320 41.24 3,196 261 8.17 2,935 91.83 3,201 2 6.75 2,985 93.25 3,206 213 6.64 2,993 93.36 3,204 139 3,065 95.66 16 4.34 
ตราด 1,098 675 61.48 423 38.52 1,098 77 7.01 1,021 92.99 1,099 5.37 1,040 94.63 1,099 63 5.73 1,036 94.27 1,099 41 1,058 96.27 59 3.73 

นครนายก 1,769 1,092 61.73 677 38.27 1,766 208 11.78 1,558 88.22 1,771 2 14.96 1,506 85.04 1,771 490 27.67 1,281 72.33 1,772 236  1,536 86.68 65 13.32
ปราจีนบุรี 2,850 1,558 54.67 1,292 45.33 2,849 188 6.60 2,661 93.40 2,855 3.43 2,757 96.57 2,855 106 3.71 2,749 96.29 2,852 65 2,787 97.72 98 2.28 
สระแก้ว 7,230 3,398 47.00 3,832 53.00 2,902 100 3.45 2,802 96.55 2,900 0.86 2,875 99.14 2,899 50 1.72 2,849 98.28 2,900 36 2,864 98.76 25 1.24 

 จากตารางที่ 11 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2559 ในพื้นที่รับ บของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ

รวมร้ ผิดชอ
.9 ( =53.28) ี (จันทบุร =58.76) ตราด ( =61.48) นครนายก ( =61.73) ปราจีนบุรี ( = ) และ 

สระแก้ว (
54.67

=47.00) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50  ต่ํากว่าระ เทศ 2) สังคมศ  พบว่า ศธภ.9 (ขึ้นไป ดับประ ึกษาฯ =7.06) จันทบุรี ( =8.17 า) ตร ด ( =7.01) 
นครนายก ( =11.78) ปราจีนบุรี ( =6.60) และ สระแก้ว ( =3.45)  ภาพรวมมีนักเรียนท ้อยละ 50 ึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) ภาษาอ  พบวี่ได้คะแนนรวมร ข ังกฤษ ่า ศธภ.9 ( =5.61) 
จันทบุรี ( =6.75) ตราด ( =5.37) นครนายก ( =14.96) ปราจ ุรี (ีนบ =3.4  สระแก้ว (3) และ =0.86)  ภาพรวมม ักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้ ล ขึ้นไป  
ต่ํากว่าระด  4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ

ีน อย ะ 50 
ับประเทศ .9 ( =7.79) จันทบุรี ( =6.64) ตราด ( =5.73) นครนายก ( =27.67) ีนบปราจ ุรี ( =3.7 และ สระแก1) ้ว ( =1.72)  

ภาพรวมม ักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ่าระดับประเทศ  5) วิ ์ พบว่า ศธภีน  สูงกว  และ .9 ( =4.37) จันทบุรี ( =4.34) ตราด (ทยาศาสตร =3.73) นครนายก ( =13.32) 
ปราจีนบุรี (  = 2.28) และ ้ว ( สระแก =1.24) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได ้  ขึ้นไป สูงกว  

 
 

้คะแนนรวมรอยละ 50 ่าระดับประเทศ
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แผนภูม กเร ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ป ปีการศึกษา 2559 

กษา 2559 

ิที่ 28 ร้อยละของนั ียนช  ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไ

 ที่ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50 

 
 
แผ

 

นภูมิที่ 29 ร้อยละของนักเร ั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ปีการศึียนช

ประ สระแก้วเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
ภาษ 57. 47าไทย 17 53.28 58.76 61.48 61.73 54.67
สังคมฯ 7.53 06 8.17 3.457. 7.01 11.78 6.6
ภาษาอังกฤ 7. 0.86ษ 9 5.61 6.75 5.37 14.96 3.43
คณ 15 1.72ิตศาสตร์ 7. 7.79 6.64 5.73 27.67 3.71
วิทยาศาสตร์ 29 1.24

30
40
50
60

ร้อย ะข ี่ ล องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท

3.73 13.32 2.28

6 ท่ีได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป 

า 255ปีการ

0
10
20

70

4. 4.37 4.34

ศึกษ

ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไทย 42.83 46.72 41. 5324 38.52 38.27 45.33
สังคม . 96.55ฯ 92.47 92.94 91 83 92.99 88.22 93.4
ภาษาอังกฤษ 92.1 94.39 93. 99.1425 94.63 85.04 96.57
คณิตศาส 92 92.21 93. 98.28ตร์ .85 36 94.27 72.33 96.29
วิทยา . 98.76

0
20

100
120

ละข ป

66 96.27 86.68 97.72

ีท่ี 6 ท่ีได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50

ศึกษา 255

40
60
80

ศาสตร์ 95.71 95.63 95

ร้อย องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีการ
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ตารางที่ อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 5 อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 

การศึกษา 2560 
 12 ร้ 0 ขึ้นไ

ปี
ป และน้

ภาษาไทย  สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ สตร์  วิทยาศา

ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า กเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า นักเรียน  นักเรียน  ผู้เข้า น นักเรียน  นั ักเรียน  

สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ แนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะแนนรวม สอบ ที่ได้  ที่ได้คะแนนรวม ที่ได้คะ คะแนนรวม
  ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50    ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50    50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50   ร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากว่าร้อยละ 50   ร้อยละ ป ต่ํากว่าร้อยละ 50 ร้อยละ  50 ขึ้นไ

รายการ 

คน คน % คน % คน คน % คน % คน % คน % คน คน % คน % คน คน คน % คน  % 
ประเทศ 372,043 185,835 49.95 186,208 50.05 372,567 25,223 6.77 347,344 93.23 372,587  9.18 338,384 90.82 372,853 34,675 9.30 338,178 90.70 372,232 26,57 4 345,655 92.86 34,203 7 7.1

ศธภ.9 11,433 5,459 47.75 5,974 52.25 11,434 601 5.26 10,833 94.74 11,449 815 7.12 10,634 92.88 11,449 1,138 9.94 10,311 90.06 11,442 10,693 93.45 749 6.55 

จันทบุรี 3,058 1,542 50.43 1,516 49.57 3,062 169 5.52 2,893 94.48 3,065 8.25 2,812 91.75 3,066 272 8.87 2,794 91.13 3,064 195 6 2,869 93.64 253 6.3

ตราด 1,058 513 48.49 545 51.51 1,054 44 4.17 1,010 95.83 1,058 5.10 1,004 94.90 1,058 71 6.71 987 93.29 1,058 54 0 1,004 94.90 54 5.1

นครนายก 1,776 976 54.95 800 45.05 1,777 196 11.03 1,581 88.97 1,777 17.73 1,462 82.27 1,777 560 31.51 1,217 68.49 1,777 307 8 1,470 82.72 315 17.2

ปราจีนบุรี 2,715 1,284 47.30 1,431 52.70 2,716 131 4.82 2,585 95.18 2,720 5.33 2,575 94.67 2,720 167 6.14 2,553 93.86 2,717 132 6 2,585 95.14 145 4.8

สระแก้ว 2,826 1,144 40.48 1,682 59.52 2,825 62 2.19 2,763 97.81 2,829 1.70 2,781 98.30 2,828 68 2.40 2,760 97.60 2,826 61 6 2,765 97.84 48 2.1

 

 จากตารางที่ 12 แสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะ วมร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยกว่าร้อยละ 50 ปีการศึกษา 2560 ในพื้นท ชอบของ
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ

แนนร ี่รับผิด
.9 ( =47 จันทบ ี (.75) ุร =50.43) ตราด ( =48.49) นครนายก ( =54.95) ปราจีนบุรี ( =47.30) และ 

สระแก้ว ( =40.48) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50  ต่ําก ดับประเทศ 2) สังคมศ  พบว่า ศธภ.9 (ขึ้นไป ว่าระ ึกษาฯ =5.26) จันทบุรี ( =5.52) ตราด ( =4.17) 
นครนายก ( =11.03) ปราจีนบุรี ( =4.82) และ สระแก้ว ( =2.19)  ภาพรวมมีนักเ ได้คะแ ้อยละ 50 ึ้นไป ต่ํากว่าระดับประเทศ 3) ภาษาอ  พบวรียนที่ นนรวมร ข ังกฤษ ่า ศธภ.9 ( =7.12) 
จันทบุรี ( =8.25) ตราด ( =5.10) นครนายก ( =17.73) ปราจ ุรี (ีนบ =5.33) และ สระแก้ว ( =1.70) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อ ขึ้นไป  
ต่ํากว่าระด  4) คณ ์ พบว่า ศธภ

ยละ 50 
ับประเทศ ิตศาสตร .9 ( =9.94) จันทบุรี ( = ตร8.87) าด ( =6.71) นครนายก ( =31.51) ปราจีนบุรี ( =6.1 และ สร4) ะแก้ว ( =2.40)  

ภาพรวมม ักเรียนที่ได้คะแนนรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป ่าระดับประเทศ  าศ ์ พบว่า ศธภ.9 (ีน สูงกว  และ 5) าสตร =6.55) จันทบุรี ( =6.36)  (ตราด วิทย =5.10) นครนายก ( =17.28) 
ปราจีนบุรี ( = 4.86) และสระแก้ว ( =2.16) ภาพรวมมีนักเรียนที่ได นร ละ ขึ้นไป สูงกว่าระด  

 

้คะแน วมร้อย  50 ับประเทศ



แผนภูมิท  ร้อยละของนัก  ที่ได้คะแนนรวมร้อยละ ไป ศึกษา 2560 

 
 2560 

 

ี่ได้คะแนนรวมร้อยละ ไป ศึกษา 2560 

 
 2560 

 

ี่ 30 เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  50 ขึ้น  ปีการ

แนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50  ปีการศ

 50 ขึ้น  ปีการ

ะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50  ปีการศ
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แ  ร้อย  ที่ได้คะ ึกษา
 
แ  ร้อย  ที่ได้ค ึกษา
 
ผนภ
      
ผนภ
      

ูมิท
    
ูมิท
    

ี่ 31
     
ี่ 31
     

ละขละขององนักเนักเรียนรียนช้ันช้ันมัธมัธยมศยมศึกษึกษาปีทาปีที่ 6ี่ 6
  

  
************************** ************************** 

ประเทศ ตร ะแก้วศธภ.9 จันทบุรี าด นครนายก ปราจีนบุรี สร
ภาษาไ 48.ทย 49.95 47.75 50.43 49 54.95 47.3 40.48
สังคมฯ 6.77 5.26 5.52 4.17 11.03 4.82 2.19
ภาษา 9. 5.อังกฤษ 18 7.12 8.25 1 17.73 5.33 1.7
คณิตศาสตร 6. 6.์ 9.3 9.94 8.87 71 31.51 14 2.4
วิทยา 14 6.55 6.36 5.

10
20

60

ขอ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได

 256

ร้อยละ งนัก

1 17.28 4.86 2.16

้คะแนนรวมร้อย 50 ขึ้นไป 

ปีการศ

30
40
50

0

ศาสตร์ 7.

ึกษา

ประเทศ ศธภ.9 จนัทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
ภาษาไ 50.05 51.ทย 52.25 49.57 51 45.05 52.7 59.52
สังคมฯ 93.23 95.94.74 94.48 83 88.97 95.18 97.81
ภาษาอังกฤ 94ษ 90.82 92.88 91.75 .9 82.27 94.67 98.3
คณิตศ .7 90.06 91.13 93.าสตร์ 90 29 68.49 93.86 97.6
วิทยาศาสต 94

60
80

100

 ท่ีได้คะ

 256

.9 82.72 95.14 97.84

แนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 50

0
20
40

120

ร์ 92.86 93.45 93.64

ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

ปีการศึกษา
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คณะท ำงำน 
 

 ที่ปรึกษำ  
 

นำงพงษ์พิศำล  ชินส ำรำญ  
รองศึกษำธิกำรภำค 8  
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค 9 

นำยโกเมศ  กล่ันสมจิตต์ 
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 

ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรภำค 9 
 

 คณะท ำงำน  
 

 
นำยวรวุฒิ  รัตนบริรักษ์ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
 

 

 
 
 
 
 

 คณะสนับสนุน/ประสำนกำรด ำเนินงำน  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด 
 
 
 
 
 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครนำยก   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี 
 
 
 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว 
 
 
 

นายสัจจา  จุ่นบุญ  
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

นางภัทรานิษฐ์  งามวงศ์น้อย 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางปาจรีย์ โอสถ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

นางอัจฉนา มุลิ  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางอัชญา  ศรีนาราง  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ดร.วาสนา  วรรณฉวี  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นายธีรวัฒน์  ฆะราช 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
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