
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 รายงาน “ผลการด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว” 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการประมวลกระบวนการและผลการด าเนินงาน ตามโครงการ TFE (Team For Education) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25262  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้มี
การด าเนินโครงการโดยการพัฒนาแนวทางการในยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว โดยมี
โรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา 5 สังกัดในจังหวัด
สระแก้ว ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาสระแก้ว เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองก ากับ
การต ารวจตระเวนชายแดนที่  2 เข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินโครงการดังกล่าว 

 ขอขอบคุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร. สิริพันธ์ 
สุวรรณมรรคา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะท างานจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด
สระแก้วให้มีคุณภาพยิ่งข้ีนไป 
                 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                                                                                           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
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บทที่ 1 

 บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำของโครงกำร 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้จากการได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลหรือจากสื่อใดๆ ไปสู่บุคคล
เพ่ือให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ซึ่งความรู้เหล่านี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์  พัฒนาให้มนุษย์ได้
เติบโตทั้งทางด้านสมอง  สติปัญญา  ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม  และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ส่งผลให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิต นานาประเทศจึงแสวงหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ทั้งในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นเลิศ    ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสารและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของ
ผู้เรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพทางการศึกษา และคุณภาพ
ของผู้เรียน ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่ความหลากหลายในทางปฏิบัติทั้งเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้
ยังมีความแตกต่างกันในระดับสถานศึกษา ดังผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่พบว่ามีความ
แตกต่างระหว่างคะแนนของผู้สอบในแต่ละภูมิภาค จังหวัด สังกัด และขนาดสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนว่าบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษา 
ในระดับต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่างๆ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน  เพ่ือให้ หน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาด าเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไดเ้ต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล  

การวัดประเมินผลนอกจากเป็นการสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด ยังมีความ
เกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์การวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย กล่าวได้ว่า
ทั้งสามองค์ประกอบนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรการศึกษา ดังนั้นการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการทดสอบโดย สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (องค์กรมหาชน) มาวิเคราะห์จะท าให้เห็นสภาพปัจจุบันของการจัด
การศึกษาในบริบทนั้นๆ ซึ่จะสะท้อนให้เห็นการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่
ในระดับห้องเรียน และสภาพการบริหารจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษานั้นด้วย 



จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านมาพบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบของ 
นักเรียนจังหวัดสระแก้วยังมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 2  ให้กับผู้เรียน  
จึงได้จัดท าโครงการ “TFE (Teams For Education )” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ) เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด 2) ส่งเสริมการพัฒนาการจัด 
การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้นระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา และ 3) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น โดยด าเนินโครงการดังกล่าวเกิดการบูรณาการด้านการ
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 2  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

2.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและท่ีเกี่ยวข้องระดับภาคและระดับจังหวัด 
      2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 
เพ่ิมข้ึนระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
      2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
3. กลุม่เป้ำหมำยโครงกำร (Target group) 

 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 5 โรงเรียน 
ได้แก่    ) โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต   

2) โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
3) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
4) โรงเรียนซับม่วงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
5) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  2  

 
 



4. เป้ำหมำยโครงกำร (Output) 
    เชิงปริมำณ 
     4.  มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  
     4.2 มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน 
ทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น 1 แนวทาง 
     4.3 ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 3 

เชิงคุณภำพ 
    4.4 มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในการสร้างคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 2  
    4.5 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา
ต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น  
    4.6 สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา      
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำรโครงกำร 
ตั้งแต ่กุมภาพันธ์– กันยายน 2562 

6. งบประมำณ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 630,000 บาท  

7. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 แห่ง คือ 

1) โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต   
2) โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
3) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
4) โรงเรียนซับม่วงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
5) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  2  

 

 



8. หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

9. ผลประโยชน์ที่ได้รับ (Impact) 
  ) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีแนวทางการพัฒนานักเรียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น จ านวน  1 แนวทาง 
 2) เกิดการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพใน
ศตวรรษที่ 2  เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 
7 ตอน ดังนี้ ตอนที ่ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 2 การคัดเลือก
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 3 การพัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
ตอนที่ 4 การชี้แจงการด าเนินงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการและ
การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนน าร่อง ตอนที่ 5 การนิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนน าร่องโครงการ 
TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ตอนที่ 6 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของโรงเรียนน าร่องในโครงการTFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตอนที่   การศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว 

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นการทดสอบส าหรับวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  ) เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3) เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอนของโรงเรียน 4)  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ  และ 5) 
เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน การสอบ O-NET 
    ในปีการศึกษา 256  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สอบวันที่  
2 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2-
3 มีนาคม 2562    
 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำสอบจังหวัดสระแก้ว 

 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 

256  พบว่า 

 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  นักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 6,029 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 
ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต   และ เขต 2  มากที่สุด (ร้อยละ 77.2 ) 
รองลงมาได้แก่ นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัด
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามล าดับ (ร้อยละ  4.4  และ ร้อยละ 7. 2 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนที่ศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนมีจ านวนน้อยที่สุด (ร้อยละ  .26) 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 5,500 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 38.07) รองลงมาได้แก่ นักเรียน 
ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามล าดับ (ร้อยละ 29.67 ร้อยละ 22.7   และ 
ร้อยละ 79.24 ตามล าดับ) ส่วนนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีจ านวนน้อยที่สุด 
(3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05) 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  มีนักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 2,736คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน
ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 7 .97) รองลงมาได้แก่ นักเรียน 
ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามล าดับ (ร้อยละ 26.27 และ 2.44 ) 
ตารางที่ 4 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว 
              ปีการศึกษา 256  

ระดับชั้น จ ำนวน ร้อยละ 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 6,029 100.00 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (4,655) (77.21) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (869) (14.41) 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (429 (7.12) 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (76) (1.26) 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 5,500 100.00 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (2,094) (38.07) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (1,632) (29.67) 
  



ตารางที่ 4 (ต่อ) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (522) (9.49) 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (1,249) (22.71) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (3) (0.05) 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 2,736 100.00 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (1,969) (71.97) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (48) (2.44) 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (719) (26.27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2  ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

ที่เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดบัชาติจ าแนกตาม

สังกัด 

แผนภาพท่ี 3  ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ที่เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดบัชาติจ าแนกตามสังกัด 

แผนภาพที่ 4  ร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ที่เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดบัชาติจ าแนกตามสังกัด 



ตอนที่ 2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 

2.1 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ของโรงเรียน

ในจังหวัดสระแก้ว 

 จากตารางที ่5 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้วมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เมื่อพิจารณา
รายสังกัด ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว 
ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระ ส่วนโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวน ชายแดนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ในจังหวัดสระแก้ว 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของนักเรียนชั้นประถม  

             ศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสระแก้ว 
ระดับ ภำษำไทย สังคม

ศึกษำ 
ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ประเทศ 55.90 * 39.24 37.50 39.93 43.14 
กระทรวงศึกษาธิการ 56.02 * 39.40 37.80 40.09 43.33 
ศธภ.9 56.71 * 39.97 37.59 39.90 43.54 
ศธจ. สระแก้ว 54.49 * 35.66 35.22 38.44 40.95 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  53.93 * 33.51 34.40 37.90 39.94 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาการเอกชน 58.33 * 47.17 40.13 41.32 46.74 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 54.31 * 36.33 35.00 39.31 41.24 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 46.18 * 31.61 30.40 33.82 35.50 

*ไม่มีการจัดสอบในกลุ่มสาระดังกล่าว 

2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 

     ปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2561 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระเมื่อพิจารณา
รายสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  และสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ส่วนโรงเรียนสังกัดส านักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาห่ง
ชาติมคี่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ในจังหวัดสระแก้ว 



ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของนักเรียนชั้น 

              มัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสระแก้ว 

ระดับ  ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ประเทศ 54.42 * 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษาธิการ 54.93   29.75 30.48 36.42 37.90 

ศธภ.9 54.29 * 29.23 29.09 35.43 37.01 

ศธจ. สระแก้ว 51.46   26.99 26.95 34.25 34.91 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 53.69 * 27.49 28.06 34.92 36.04 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 49.28 * 25.80 25.19 33.31 33.40 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

57.3 * 30.57 32.64 38.08 39.65 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 48.21 * 26.22 25.05 32.8 33.07 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 28.00 * 28.00 16.00 18.67 22.67 

*ไม่มีการจัดสอบในกลุ่มสาระดังกล่าว 

2.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัดสระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

ปีกำรศึกษำ 2561 

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่ามีความสอดคล้องกับ
ภาพรวม ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ย ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ 
 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
             ปีที่ 6 จังหวัดสระแก้ว 

ระดับ  ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 
ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษาธิการ 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 
 ศธภ.9 48.08 35.35 32.5 31.79 30.57 35.66 
จังหวัดสระแก้ว 44.13 33.59 26.68 24.86 28.7 31.59 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 45.36 33.94 27.36 25.62 29.29 32.31 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 48.22 33.24 32.73 26.38 26.75 33.46 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 40.48 32.66 24.41 22.68 27.22 29.49 

ตอนที่ 3  กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัดสระแก้ว     
             ปีกำรศึกษำ 2558-2561 
 3.1 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัด   

               สระแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558-2561 

 จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนจังหวัด
สระแก้ว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งสี่ปีการศึกษา และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระที่จัดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม 
ตารางที่ 8 เปรียบค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2558-256   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
2558 2559 2560 2561 

ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด 
ภาษาไทย 49.33 47.54 52.98 51.12 46.58 44.45 55.9 54.49 
สังคมศึกษา 49.18 47.07 46.68 44.12 * * * * 
ภาษาอังกฤษ 40.31 34.75 34.59 29.79 36.34 31.77 39.24 35.66 
คณิตศาสตร ์ 43.47 39.15 40.47 36.9 37.12 34.00 37.5 35.22 
วิทยาศาสตร ์ 42.59 40.22 41.22 39.16 39.12 37.28 39.93 38.44 

เฉลี่ย 44.98 41.75 43.19 40.22 39.79 36.88 43.14 40.95 

*ไม่มีการจัดสอบในกลุ่มสาระดังกล่าว 



 

แผนภาพที่ 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว    
                 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558-256  
3.2 ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัดสระแก้ว    

     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2558-2561 

จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ 
นักเรียนจังหวัดสระแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสระแก้ว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 
ประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสี่ปีการศึกษา และเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระที่จัดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม  

ตารางที่ 9 เปรียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2558-256    

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
2558 2559 2560 2561 

ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด 
ภาษาไทย 42.64 41.40 46.36 44.31 48.29 45.96 54.42 51.46 

สังคมศึกษา 46.24 44.76 49.00 47.40 * * * * 

ภาษาอังกฤษ 30.54 27.72 31.80 28.78 30.45 28.04 29.45 26.99 

คณิตศาสตร ์ 32.40 29.51 29.31 26.09 26.30 23.61 30.04 26.95 
วิทยาศาสตร ์ 37.63 35.45 34.99 33.38 32.28 30.83 36.10 34.25 

เฉลี่ย 37.89 35.77 38.29 35.99 34.33 32.11 37.50 34.91 
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เฉลีย่ประเทศ เฉลีย่จงัหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด   

                  สระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558-256  

 

3.3 กำรเปรียบเทยีบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัดสระแก้ว 

     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558-2561 

จากตารางที่  0 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของ 
นักเรียนจังหวัดสระแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสระแก้ว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสี่ปีการศึกษา และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระที่จัดสอบ 
พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม 

 

 

 

  



ตารางที่  0 เปรียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2558-256    

              ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
2558 2559 2560 2561 

ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด 

ภาษาไทย 49.36 45.03 52.29 48.16 49.25 45.65 47.31 44.13 

สังคมศึกษา 39.71 37.93 35.89 34.16 34.70 32.46 35.16 33.59 

ภาษาอังกฤษ 24.98 21.01 27.76 23.46 28.31 23.31 31.41 26.68 

คณิตศาสตร ์ 26.59 22.78 24.88 20.85 24.53 19.82 30.72 24.86 

วิทยาศาสตร ์ 33.40 31.61 31.62 29.97 29.37 26.96 30.51 28.70 

เฉลี่ย 34.81 31.67 34.49 31.32 33.23 29.64 35.02 31.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด   

                  สระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558-256  
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เฉลีย่ประเทศ เฉลีย่จงัหวดั 



3.4 กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัดสระแก้ว   
      ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2561 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 ของจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปีการศึกษา 2560-256   พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 256  สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระที่ผลต่างของค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือกลุ่มสาระภาษาไทย 
มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น + 0.04 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +3.89 และกลุ่มสาระคณิต 
ศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ม ีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนใกล้เคียงกัน +  .22 และ + . 6 ตามล าดับ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 256  สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระที่ผลต่าง
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กลุ่มสาระภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +5.50  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ม ีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนใกล้เคียงกัน + 3.34 และ +3.42 ตามล าดับ ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลง - .05 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 256  สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระที่
ผลต่างค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +5.04  รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 
มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +3.37 และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมม  ีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนใกล้เคียงกัน +  .74  และ  . 3 ตามล าดับ ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยลดลง - .52 เมื่อเทียบกับ
ปีการศึกษา 2560 
 
ตารางที่    การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน องจังหวัด ระแก้ว   
              ระหว่างปีการศึกษา 2560-256  
 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
สาระ ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2561 ผลต่างค่าเฉลี่ย 
ภาษาไทย 44.45 54.49 +10.04 
สังคมฯ * *  
อังกฤษ 31.77 35.66  +3.89 
คณิตศาสตร์ 34.00 35.22 +1.22 
วิทยาศาสตร์ 37.28 38.44 +1.16 
  



ตารางที่     (ต่อ) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ภาษาไทย 45.96 51.46 +5.50 
สังคมฯ * *  
อังกฤษ 28.04 26.99 -1.05 
คณิตศาสตร์ 23.61 26.95 +3.34 
วิทยาศาสตร์ 30.83 34.25 +3.42 
 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ภาษาไทย 45.65 44.13 -1.52 
สังคมฯ 32.46 33.59 +1.13 
อังกฤษ 23.31 26.68 +3.37 
คณิตศาสตร์ 19.82 24.86 +5.04 
วิทยาศาสตร์ 26.96 28.70 +1.74 

สรุปผล 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานผู้เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว  
ปีการศึกษา 256  พบว่า  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  นักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 6,029 คน โดยร้อยละ 77.2   
เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองลงมาได้แก่ นักเรียนที่ศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามล าดับ ส่วนนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 
76 คน 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  นักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 5,500 คน ร้อยละ 38.70 เป็นนักเรียนที่ศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาได้แก่ นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านัก  งานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามล าดับ ส่วนนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มีจ านวนน้อยที่สุด  จ านวน 3 คน  
 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  นักเรียนเข้ารับการทดสอบจ านวน 2,736คน ร้อยละ 7 .97 นักเรียนส่วนใหญ่เป็น
นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาได้แก่นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนนักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เข้าร่วมรับการทดสอบครั้งนี้จ านวน 48 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.44  
 
 
 



2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  
พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เมื่อพิจารณา
รายสังกัด ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  และสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ส่วนโรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ นจังหวัดสระแก้วชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ 
เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่า มีความสอดคล้องกับ
ภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนที่มีค่ำเฉลี่ย
ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษสูงกว่ำระดับประเทศ 

3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว  
ปีการศึกษา 2558-256  พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนทั้ง 3 ระดับ 
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าระดับ ประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทั้ง4 ปีการศึกษา และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระที่จัดสอบ พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม 

4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว  
ระหว่างปีการศึกษา 2560-256  

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ในปีการศึกษา 256  สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่ม
สาระ โดยกลุ่มสาระที่ผลต่างค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ กลุ่มสาระภาษาไทย ยกเว้นค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยลดลง - .05 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 256  สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระที่ผลต่าง
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมม ีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

 



5. นักเรียนที่มีคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเต็ม  00 คะแนนของจังหวัดสระแก้ว จากผลการ 

ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 256  พบว่ามีนักเรียนที่ก าลังศึกษาในจังหวัดสระแก้วที่มีคะแนนสอบ
เต็ม  00 คะแนน จ านวนทั้งหมด  6 คน ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มภาษาอังกฤษ
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม  00 คะแนน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้คะแนนเต็ม  00 คะแนน ในกลุ่มคณิตศาสตร์ทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว  
 

  

 

 



ตอนที่ 2 กำรคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำนแต่ละวิชำต่ ำเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อเป็นสถำนศึกษำน ำร่องในโครงกำรพัฒนำแนวทำงกำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
ได้ด าเนินการในวันที่  5 เมษายน 2562 โดยประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

1) ดร. ปราณี คงพิกุล ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต   

2) นายบันลือ กันพงษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  

3) นายณรงพจน์ มีสรณลักษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 

4) พ.ต.ท. บุญมาก เกิดทอง ครู (สบ. 2) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  2 
5) นางกุลจิรา พิริยานุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
6) นายสุวพิชญ์ ไวเลิศปัญญา นักวิชาการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

และคณะท างานจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการ  

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเป็นสถานศึกษาน าร่องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
โดยมีเกณฑ์ในการพัฒนาในการคัดเลือก ดังนี้ 

1. สถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชำ ต่ ากว่าร้อยละ 50 (3 ปีย้อนหลัง)  

2. คัดเลือกสถานศึกษาในจังหวัด ทุกสังกัด 5 แห่ง ประกอบด้วย 
- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา จ านวน 3 แห่ง 
- สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (รวมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  

จ านวน 2 แห่ง 
3. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) 
4. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ 
5. ครอบคลุมทุกสังกัดการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว (ไม่นับรวมโรงเรียนเอกชน) 

 
 
 



 
ตารางที่  2 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการ   
               จังหวัดสระแก้ว 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ประถมศึกษา ม. ต้น ม. ปลาย สังกัด 
1 บ้านโคคลาน ตาพระยา ✔   สพป.สระแก้ว เขต 2 
2 นิคมสงเคราะห์   อรัญประเทศ ✔   อปท. 
3 ตชด.พีระยานุ

เคราะห์ 
วังสมบูรณ์ ✔   กก.ตชด. 2 

4 บ้านทุ่งหินโคน เมืองสระแก้ว  ✔  สพป.สระแก้ว เขต   
5 ซับม่วงวิทยา ตาพระยา   ✔ สพม.7 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



ตอนที่ 3 กำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำน  

           ศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว  

 แนวคิดในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน 
ศีกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  โดยใช้กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการที่ศึกษาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตลาดหรือทางนโยบาย โดยเลือกบุคลที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลายเข้ามาเป็นตัวแทนของประชากร 
เพ่ือมาอภิปราย ร่วมกันเพ่ือให่ได้สิ่งใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ นโยบาย เป็นต้น การสนทนากลุ่มมาจากหลักการของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเป็นสัมภาษณ์กลุ่มคนเกี่ยวกับการรับรู้ ความคิดเห็น ความเชื่อ โดยแต่ละบุคคลมีความเป็น
อิสระในการตอบค าถาม และ 2) การถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็นทั้งแนวคิดและเครื่องมือเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาความรู้จากการท างานออกมาใช้เป็นทุน
ในการท างานเพ่ือยกระดับให้ดียิ่งขึ้น การถอดบทเรียนจึงเป็นการสกัดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) 
ออกมาเป็นบทเรียน/ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งผลที่ได้จากการถอดบทเรียนท าให้ได้บทเรียนใน
รูปแบบชุดความรู้ (ที่เป็นรูปธรรม) และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ เข้าร่วมกระบวนการ อันน ามาซึ่งการปรับวิธีคิด 
และเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น หัวใจหลักของการถอดบทเรียน ต้องมีการแบ่งปัน
ความรู้ (Knowledge Sharing) โดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) มีความไว้วางใจทั้งตนเองและผู้อ่ืน 
(Trust) และมีการเรียนรู้ (Learning)  รูปแบบในการถอดบทเรียนครั้งนี้ เป็นการถอดบทเรียนหลังด าเนินการ  
เป็นการเรียนรู้เพื่อการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 ในการด าเนินการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว ได้บูรณาการกระบวนการทั้งสองวิธีเข้าร่วมกันเพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนา โดยกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
หลักในการพัฒนาแนวทางประกอบด้วย ชุดที่   คณะกรรมการพัฒนาแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดสระแก้ว คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสระแก้ว และคณะท างาน  จ านวน 35 คน  และชุดที่ 2 กลุ่มถอดบทเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูวิชาการ โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน โรงเรียนละ 2 คน  โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีขนาด 
ที่แตกต่าง (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ต่างสังกัดในจังหวัดสระแก้ว รายชื่อดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต 2 (ขนาดเล็ก) 
2. โรงเรียนบ้านหนองแก สพป. สระแก้ว เขต   (ขนาดเล็ก) 
3. โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. สระแก้ว เขต 2 (ขนาดกลาง) 
4. โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สระแก้ว เขต   (ขนาดกลาง) 
5. โรงเรียนบีกริม สพป. สระแก้ว เขต 2  (ขนาดกลาง) 



6. โรงเรียนอนุบาลคลองหาด สพป. สระแก้ว เขต   (ขนาดกลาง) 
7. โรงเรียนอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต   (ขนาดกลาง) 
8. โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 (ขนาดใหญ่) 
9. โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม องค์การบริหารจัดหวัดสระแก้ว (ขนาดใหญ่) 
10. โรงเรียนอรัญประเทศ สพม. 7 (ขนาดใหญ่) 
การประชุมเพ่ือพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจัดขึ้นในระหว่างวันที่  7- 8 กรกฎาคม 

2562  ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช  จงัหวัดจันทบุรี  
 3.1 ผลกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้ค าถามในการสนทนากลุ่ม 
จ านวน 4 ค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1) ในอนาคตข้างหน้า ภาพนักเรียนในจังหวัดแก้วเป็นอย่างไร 
2) ภาพอนาคตการที่ข้อ   จะประสบความส าเร็จตามความคาดหวังไว้ บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 

การจัดการศึกษาควรเป็นอย่างไร 
3) แนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานควรเป็นอย่างไร 
4) จังหวัด/หน่วยงานทางการศึกษาควรมีบทบาทในการด าเนินการ/สนับสนุนใดบ้างแก่สถานศึกษาและ 

ผู้เรียน 
ผลจากการสนทนากลุ่มสามารถสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ในอนาคตข้างหน้า มีความประสงค์ให้เด็กสระแก้วเป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข โดยคนดีจะต้องเป็นคนมีคุณธรรม คนเก่งจะต้องมีความเก่งในด้าน การอ่านออกเขียนได้ ทักษะการคิด 
และภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชา และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประกอบด้วยมีทักษะทางอาชีพและทักษะชีวิต 

2) แนวทางในการพัฒนา  
2.1 การพัฒนามารดา การเตรยีมความพร้อมของการเป็นมารดา การดูแลมารดาระหวา่งตั้งครรภ์ การให้นม 

ไอโอดีนและส่งเสริมมารดาให้มีสุขภาพการสุขภาพจิตที่ดี 
2.2 การพัฒนาครู สร้างอุดมการณ์ จิตวิญญานความเป็นครู และส่งเสริมวิธีการจัดการเรียนการสอนทีมี 

ประสิทธิภาพ 
2.3 การพัฒนาผู้บริหาร ส่งเสริมให้เกิดอุดมการณ์และความตั้งใจบริหารโรงเรียนแห่งมีประสิทธิภาพ นิเทศ  

ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ขวัญและก าลังใจอย่างใกล้ชิด โดยยึด
ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน 

 2.4 ผู้ปกครองและผู้น าชุมชน ควรเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
2.5 การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

การบูรณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (อปท. ผู้น าชุมชน) 



 3) แนวทางในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานควรเป็นอย่างไร 
 ด้านการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารและครูผู้สอน ควรมีการด าเนินการ  

1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด สอนให้ครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด  
2. จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)   
3. วัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นระยะๆ 
4. ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ 
5. การสอนซ่อมเสริม 
6. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
7. การสอบ Pre O-NET 
8. การสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในการสอบ 

4) บทบาทของจังหวัด/หน่วยงานทางการศึกษาในการด าเนินการ/สนับสนุนใดบ้างแก่สถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาควรมีการสนับสนุนแก่สถานศึกษาและผู้เรียน ดังนี้  
1. นิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามไป 

ใช้ในการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน  2) ลดภาระงานอื่นที่ไม่ใช่การสอน  3) สนับสนุนครูสอนภาษาต่างประเทศ 
4) จัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านอาชีพจากแหล่งเรียนรู้หรือผู้ช านาญการ  5) เผยแพร่ผลการปฎิบัติที่ดี 
(best practice) ของโรงเรียน โดยรูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 ผลกำรถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ผลจากกา 

ถอดบทเรียนโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ พบว่าแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย 2 แนวทาง 

คือ แนวทางที่หนึ่ง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ แนวทางท่ีสอง การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

ดังภาพ    

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 



  
 



ตอนที่ 4  กำรชี้แจงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนที่ได้รับกำรคดัเลือกเข้ำร่วมโครงกำรและกำรสนับสนุนงบประมำณ  

4.1 กำรชี้แจงกำรด ำเนินงำนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ชี้แจง
การด าเนินงานแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการและให้โรงเรียนเขียน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในล าดับต่อไป และด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนจ านวน 5 
โรงเรียน ได้แก่  ) โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สพป. สระแก้ว เขต   2) โรงเรียนบ้านโคคลาน สพป. สระแก้ว เขต 2  
3) โรงเรียนซับม่วงวิทยา สพม. 7 4) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ 5) โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ สังกัดกองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่  2  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว   
ครั้งนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้จัดท าคู่มือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โครงการ TFE () ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้โรงเรียน 
ที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับการศึกษา ซึ่งเนื้อหาสาระประกอบไปด้วย แนวทางการยกระดับผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 2  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน การปฎิรูปโรงเรียน แนวคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการน า
ทฤษฎีมาปฎิบัติจริง การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาผู้เรียนให้สูงขึ้นแบบมืออาชีพ: 
หลักอริยสัจ 4 การประเมินเพื่อพัฒนา Reflective Coaching: การเสริมความเข้มแข็งของโคชชิ่งทีม 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 กำรสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำที่ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อเป็นสถำนศึกษำน ำร่องในกำรพัฒนำ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ด าเนินการจัดจัดสรรงบประมาณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

สระแก้ว ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนน าร่อง จ านวน 5 โรงเรียน ในวงเงินงบประมาณ  5 , 60 บาท 
รายละเอียดดังตารางที่  3 
ตารางที่  3  สรุปกิจกรรมและงบประมาณการด าเนินงานในโรงเรียนน าร่อง โครงการ TFE (Teams For Education)    
                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

  โรงเรียน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

๑. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  
สังกัด สพป. สระแก้ว เขต   

ระยะเวลาด าเนินการ 
   กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 

1. ประชุมเพ่ือเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
2. จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
3. ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาแนวทาง  
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 2  
4. ปฎิรูปการบริหารจัดการห้องเรียนตาม
นโยบาย 4.0 
5. ประเมินความก้าวหน้า นิเทศ ติดตาม 

4, 80 
 

4, 80 
 

22,760 
 
 

- 
- 

31,120 

๒. โรงเรียนบ้านโคคลาน     
สังกัด สพป. สระแก้ว เขต 2 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 

 . วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET)  
และจัดท าสารสนเทศ และถอดบทเรียนที่
ประสบความส าเร็จ 
2. ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์ในการ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
3. ประชุมครู ผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อท า
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (MOU) 

 9, 20 
 
 

 7,030 
 

 
 3,870 

30,020 

  



ตารางที่  3  (ต่อ) 
 

  โรงเรียน กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด 

3.โรงเรียนซับม่วงวิทยา    
สพม. เขต 7 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 

๑ เคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และถอดบทเรียนของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ 
2. อบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ แก่ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
4. น าเสนอแนวทางต่อส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

 7,980 
 
 
 

 22,040 
- 
- 

30,020 

4.โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนพิริยานุเคราะห์ฯ                                          
สังกัด กองก ากับตระเวน
ชายแดนที่  2 

 ระยะเวลาด าเนนิการ 
   กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 

 . วิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) และจัดท าสารสนเทศ และถอด
บทเรียนที่ประสบความส าเร็จของโรงเรียน 
2. ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องยุทธศาสตร์ในการ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 
3. จัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะแก่นักเรียน 

4,560 
 
 

  ,760 
 
 

 3,680 

30,000 

5. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์   
สังกัด อบจ. สระแก้ว 

ระยะเวลาด าเนินการ 
   กรกฎาคม-สิงหาคม 2562 

 .ประชุมจัดท าฐานข้อมูลผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
2. การจัดท าวิเคราะห์ฐานข้อมูลและพัฒนา
รูปแบบสถานศึกษา 
3.พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผล 
4. จัดค่ายกิจกรรมเสริมทักษะแก่นักเรียน  

 ,520 
 

 ,520 
 

 ,520 
 

25,440 

30,000 

 

 



 จากตารางที่  3 พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ด าเนินกิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน การจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning และการนิเทศ ติดตามผล  (5 โรงเรียน) รองลงมาได้แก่ การเสริมความรู้ให้กับครูผู้สอน เช่น การจัดอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรจากภายนอก (2 โรงเรียน)  และการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน (2 โรงเรียน)  และการจัดค่ายกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียน (2 โรงเรียน)  ตามล าดับ  

ตารางที่  4 การวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินการยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ  
                โรงเรียนที่เข้าร่ววมโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
 

                                                                        โรงเรียน 

กิจกรรม 

รร. 1 รร. 2 รร. 3 รร. 4 รร. 5 

 ) การวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับชาติ 

v v 

v 

v v v 

2) จัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ v v v v v 

3) การเสริมความรู้ให้กับครูผู้สอน  v v v v 

4) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning v v v v v 

5) การท า MOU กับผู้ปกครอง นักเรียน  v v   

6) จัดค่ายกิจกรรมเสริมให้กับผู้เรียน    v v 

7) การนิเทศ ติดตามผล v v v v v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 5  กำรด ำเนินกำรนิเทศติดตำมโครงกำร TFE (Teams For Education) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
            สระแก้ว 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้วได้ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินกำรของโครงกำร TFE 
(Teams For Education) โดยบูรณำกำร่วมกับ โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัด
สระแก้ว โดยมีรูปแบบในกำรนิเทศติดตำมแบบกำรศึกษำผ่ำนบทเรียน ซึ่งประกอบด้วย กำรวำงแผน (Plan)  กำร
ด ำเนินกำร (DO) และกำรร่วมสะท้อน (SEE)  ดังภำพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการนิเทศเรื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน –กรกฏาคม 2562 โรงเรียนละ 2 ครั้ง โดยคณะผู้นิเทศ
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วและศึกษานิเทศก์จากหน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการนิเทศด้วย 
ตารางที่  5 ปฏิทินการด าเนินงานของโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
              สระแก้ว 
 

ที ่ โรงเรียน วัน เดือน ปี คณะผู้นิเทศ 
  บ้านโคคลาน ครั้งที่    7 - 2  มิถุนายน 2562 

ครั้งที่ 2 22-26 กรกฎาคม 2562 
ศน. ศธจ. สระแก้ว และ 
ศน. สพป. สระแก้ว 2 

2 ซับม่วงวิทยา ครั้งที่      มิถุนายน 2562 
ครั้งที่ 2 25 กรกฎาคม 2562 

ศน. ศธจ. สระแก้ว และ 
ศน. สพม. 7 

3 นิคมสงเคราะห์   ครั้งที่    7 มิถุนายน 2562 
ครั้งที่ 2 23 กรกฎาคม 2562 

ศน. ศธจ. สระแก้ว และ 
ศน.อบจ. และเจ้าหน้าที่วิชาการ 

4 ตชด.พีระยานุเคราะห์   ครั้งที่    3 มิถุนายน 2562 
ครัง้ที่ 2 26 กรกฎาคม 2562 

ศน. ศธจ. สระแก้ว และ 
ต ารวจนิเทศ 

5 บ้านทุ่งหินโคน 
 

ครั้งที่   4 -  4 มิถุนายน 2562 
ครั้งที่ 2  8- 9 กรกฎาคม 2562 

ศน. ศธจ. สระแก้ว และ 
ศน. สพป. สระแก้ว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ภำพกิจกรรมกำรนิเทศโครงกำร TFE (Teams For Education) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



ตอนที่ 7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ด าเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานตาม

โครงการTFE (Teams For Educational) โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ Coaching Teams ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในวันเสาร์ ที่  7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
โดยมีแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนในโครงกำร Coaching  Teams เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยโรงเรียนน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน 
และการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าโครงการ Coaching Teams โดยเตรียมเอกสารส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานของการนิเทศในสถานศึกษา เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา จ านวนครูที่เข้าร่วมการนิเทศ  
วิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับการนิเทศ ระดับชั้นที่ได้รับการนิเทศ 

ผลการด าเนินการ Coaching Teams 
    .  ด้านผูส้อน ผลการเปลี่ยนแปลงของครูผูส้อนในด้าน การวางแผนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน รวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการห้องเรียน 
    .2 ด้านผู้เรียน ผลการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม  กระบวนการ 

ท างานกลุ่มของนักเรียน กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน 

    .3 ด้านวิธีการ/แนวทางที่สถานศึกษาด าเนินการ ด าเนินการประสบความส าเร็จอยู่ในระดับดี (Good 
practice) ขึ้นไป 

    .4 กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา การขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษาและการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) 

    .5 บทเรียนที่ได้ท่ีจะใช้ในการพัฒนาในอนาคต/ภาคเรียนต่อไป 
    .6 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 โรงเรียนในโครงกำร TFE เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยโรงเรียนน าเสนอ ในประเด็นเพิ่มเติมจาก 

โครงเรียนในโครงการ Coaching คือ 
- แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนของท่าน 
- สารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับโรงเรียนและสถานศึกษา 
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานเป็นทีม 

 
 

 
 



ผลจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. ผู้บริหำรและคณะครูที่เข้ำร่วมกำรประชุมทำงวิชำกำร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรด ำเนินงำนของ 

แต่ละโรงเรียนว่ำมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือที่จะน ำแนวทำง วิธีกำรไปพัฒนำปรับปรุงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
กำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนตนเอง 

2. ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมทำงวิชำกำรได้สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำนรว่มกันระหว่ำงสถำนศึกษำ ซึ่งเปน็รูปแบบทาง 
สังคมท่ีเปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการแลกเปลี่ยน การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
การร่วมกันท างานโดยมีฐานะเท่าเทียมกัน ท ำให้เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมตระหนักควำมเข้ำใจในหลักกำร แนวคิด 
และและเห็นควำมส ำคัญของเครือข่ำย  

3. ในกำรประชุมทำงวิชำกำรฯ ดังกล่ำว  ผู้เข้ำร่วมประชุมได้แนวคิดใหม่ๆ จำกวิทยำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
ในกำรจัดกำรศึกษำ ท ำให้เพ่ิมพูนองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำร  

4. เป็นกำรกระตุ้นให้บุคลำกรในโรงเรียนได้เห็นควำมส ำคัญของกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรที่ 
ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะครูได้เข้ำร่วมกำรประชุมทำงวิชำกำร เกิดกำรกระตุ้น มีแรงบันดำลใจที่น ำควำมรู้ หรือ
จุดประกำยกำรคิดในกำรด ำเนินงำน  

5. ได้แนวทำงในกำรพัฒนำงำนในอนำคตของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้ด าเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ส านักงานศึกษา 
ธิการจังหวัดสระแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  ) เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้นระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
และ 3) เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน โดยด านินการในโรงเรียนที่น าร่อง จ านวน 5 แห่ง คือ    
  )  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต   

6) โรงเรียนบ้านโคคลาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
7) โรงเรียนนิคมสงเคราะห์   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
8) โรงเรียนซับม่วงวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
9) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  2  
ในระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2562 โดยครั้งนี้ได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ผลการด าเนินการมีดังนี้ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีข้อมูลพ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558-2560 เพ่ือใช้ 

ในการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยรูปแบบ 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้พัฒนาแนวการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับสถานศึกษา
และระดับห้องเรียน คือ 1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) แนวทางการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีเครือข่ายการยกระดับผลคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยร่วมมือ 
กับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  2 ในการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. ผลที่เกดิขึน้กับสถำนศึกษำ 
1.1 สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับ

ห้องเรียน 3 ปีย้อนหลัง เพ่ือใช้ในการวางแผน ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

1.2 สถานศึกษามีการจัดท าโครงการรองรับรูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้ ภายใต้
โครงการ TFE (Teams For Education) และด าเนินการตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายของ
โครงการทุกโรง 

1.3 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการท างานอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

1.4 สถานศึกษามีการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 

1.5  สถานศึกษามีมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) ตามกรอบการด าเนินงานตาม 
2. ด้ำนครูผู้สอน 

2.1 มีการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน มีจัดกิจกรรมการเรียนรู้Active Learning 
2.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด 
2.3 วัดและประเมินผลที่สอดคล้องมาตรฐานและตัวชี้วัด 

3. ด้ำนผู้เรียน  
3.  ร้อยละ 88.50 ของผูเ้รียนของผู้เรียนที่ศึกษาในโรงเรยีนน าร่องโครงการ TFE (Teams For Education) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

3.2 ร้อยละ 75.00 ของผู้เรียนที่ศึกษาในโรงเรียนน าร่องโครงการ TFE (Teams For Education) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่บ่งบอกถึงความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ในระดับมากข้ึนไป 

3. ร้อยละ 62.00 ของผู้เรียนเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู ้มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 2   
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 



ข้อเสนอแนะ 
   1) เชิงนโยบำย 

1.1 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการด าเนิน  
การในระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่จัดการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีทิศทางในการด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ซี่งปัจจัยหนี่งที่ท าให้
เกิดผลดังกล่าวเนื่องจากการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ได้รับงบประมาณจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ควรนโยบายในการสร้างความร่วมมือในระดับจังหวัด จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีการสร้าง 
เครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในการท างานร่วมกันเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ท าให้เกิดผลดีในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน มีมุมมองทางการศึกษาที่สอดคล้องกัน และท างาน
ร่วมมือร่วมพลัง ดังนั้นควรมีนโยบาย และแนวทางที่จะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดไม่เฉพาะหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาเท่านั้น ควรรวมเครือข่ายทางที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการปกครอง หน่วยงานเกี่ยวกับ
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้เกิดการรวมพลังในการขับเคลือนทางการศึกษา 

1.3 ควรมีการบูรณาการระหว่างโครงการร่วมกันในการด าเนินงาน โครงการ TFE (Teams For  Education)  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้บูรณาการการท างานร่วมกับโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานของผู้รับผิดชอบค
รงการ ใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ออกแบบการด าเนินโครงการที่ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น กิจกรรมความร่วมมือ
ดังกล่าวท าให้โรงเรียนในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการ/น าร่องในโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น เห็นแนวทางที่ชัดเจนในการด าเนินงาน และไม่เป็นการเพ่ิมภาระให้กับสถานศึกษา 
ดังนั้นในการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กัน ถ้ามีการบูรณาการแนวคิดและการด าเนินกิจกรรม หรือ
กลุ่มเป้าหมายเข้าด้วยกันจะท าให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขี้น 
   2) เชิงปฎิบัติกำร 

2.  ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ควรมีการสร้างเครือข่ายในระดับสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าร่วมการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยอาจท าข้อตกลงในการพัฒนาสถานศึกษา (MOU) กับผู้น าชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียน 

2.2 ในการจัดการเรียนการสอน การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนระหว่างการด าเนินการของโครงการ 
พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของครู มีพฤติกรรมการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพ่ิมข้ึน ดังนั้นควรมี
การด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานของโครงการ 
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