การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
โดย ศน วิเชียร ปาณะพงศ์

*******
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลในโรงเรียน โดยมี
การจัดการความรู้อย่างมีพลัง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ มีวิธีคิดในการปฏิบัติงานอย่าง
หลากหลาย และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน คือคงสภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักการบริหารเชิงระบบ
ของ Deming นักเรียนจึงจะมีคุณภาพอยู่เสมอ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกปี มีแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาเชิงระบบ โดยที่ทุกคนในสถานศึกษา ต้องให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดของโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคน
เต็มตามศักยภาพ จบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีวิธีการและแนวทางดาเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้

๑ หลักสูตร
๑) วิเคราะห์มาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความ
ต้องการของท้องถิ่น ทิศทางการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๒) จัดทาโครงสร้างรายวิชาให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้ สาระ และตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓) จัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒ การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่จะนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
ฐานะผู้จัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญดังนี้
๑) นาผลการทดสอบ O –NET มาเคราะห์เชิงลึก รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อนาไปกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยจัดทาหน่วยการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชาและตัวชี้วัด
๓) ครู ผู้ ส อนทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ จั ด เตรี ย มสื่ อ การเรี ย นการสอน เตรี ย มการวั ด ผล
ประเมินผลโดยออกแบบเครื่องมือที่จะประเมิน ตามเนื้อหาสาระ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

2
๔) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน ใช้ ICT และเครือข่ายออนไลน์ อย่างหลากหลาย เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน การสอนแบบบูรณาการ
๕) ครู ผู้ ส อนจั ดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ภาษาอังกฤษ กับรายวิชาวิทยาศาสตร์
รายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบการสอนแบบ Active Learning
๖) ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ครอบคลุมการอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และค่านิยม ๑๒ ประการ
๗) จัดหาวิทยากรภายนอก/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๘) พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
๙) จัดการสอนซ่อมเสริมให้นักเรียนนอกเวลาราชการ
๑๐) จัดค่ายวิชาการ ค่ายฝึกทักษะวิชาการนักเรียน และจัดติวนักเรียนก่อนสอบในลักษณะ
“การติวกระบวนการ” โดยใช้เครือข่ายทางวิชาการ/โรงเรียนคู่พัฒนา หรือสหวิทยาเขต

๓ การวัดและประเมินผล
๑) มีการวิเคราะห์ข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามแนวข้อสอบ ของ สทศ.
๒) ครูผู้สอนออกข้อสอบในแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการออกข้อสอบออกแบบ
อัตนัยตามรูปแบบการออกแบบข้อสอบของ PISA
๓) ครู ผู้ ส อนในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ เ คราะห์ ส ร้ า งข้ อ สอบตามแนวการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนามาใช้ประเมินนักเรียน เมื่อสอนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้
๔) การวัดผลประเมินผลระหว่างภาคเรียนของครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง
๕) สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทุกคนเห็นความสาคัญของการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) เช่น การมอบรางวัลหรือโล่เชิดชูเกียรติ์แก่นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูง รายกลุ่มสาระ

4. การนิเทศ กากับ ติดตาม
การนิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานโรงเรียนหมายถึงการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การดาเนินงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียน และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่
มีนักเรียน ต่ากว่า 500 คน มีครูประมาณ 7-๑5 คน จึงสะดวกที่ผู้นิเทศ จะให้การนิเทศครูผู้สอนได้อย่าง
ทั่วถึงทุกคน และนิเทศได้บ่อยครั้ง การวางระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนที่สามารถยกระดับคุณภาพมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
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1. การนิเทศโดยฝ่ายบริหารของโรงเรียน
วิเคราะห์ สภาพ
บริบทของโรงเรียน

ประเมินและพัฒนา
อย่ างต่ อเนื่อง

นิเทศติดตามเป็ น
ระยะๆ

ศึกษาสาเหตุปัญหา
ด้ านผลสัมฤทธิ์

พัฒนาด้ วยวิธีการ
ที่หลากหลาย

เริ่มจากฝ่ายบริหารทาการวิเคราะห์สภาพบริบทของโรงเรียน ศึกษาสาเหตุปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ว่า
เกิดจากสิ่งใด หาจุดอ่อน จุดแข็งในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยใช้การร่วมคิดร่วมทา ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ ห ลั กสู ตร การกาหนดโครงสร้ าง หน่ว ยการเรียน การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ครอบคลุ ม
มาตรฐานและตัว ชี้วัดคุณลั กษณะและสมรรถนะที่ต้องการ การวัดและประเมินผล เมื่อพบปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว ฝ่ายบริหารควรหาวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง
นั้น ๆ มาเป็นวิทยากร จัดการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ เป็นต้น
สิ่งสาคัญที่จะทาให้การนิเทศภายในของฝ่ายบริหารด้านการจัดการเรียนรู้ประสบผลสาเร็จ คือ การ
กาหนดให้ครูทุกคนมีและใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในทุกชั่วโมงที่ทาการสอน ฝ่ายบริหารตั้งทีมสังเกตการณ์
สอนอย่างต่อเนื่อง มีการบันทึกการตรวจแผนของผู้บริหาร การบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ท้ายแผน การนา
ปัญหาที่เกิดจากจัดการเรียนรู้ตามแผนไปแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรกควรจัดทาตารางเวลาใน
การพบ ครูผู้สอนในแต่ละวัน และประชุมครูทั้งหมด เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาต่ าง ๆ และเมื่อ
สิ้นสุดภาคเรียน ควรจัดประชุม/สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ส อนทุกวิชา การนิเทศ
ภายในของโรงเรียน ในระยะแรกหรือปีการศึกษาแรกผู้บริหารควรปฏิบัติการนิเทศให้บ่อยครั้ง ปีการศึกษาต่อๆ
ไป อาจกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง สิ่งสาคัญของการนิเทศของฝ่ายบริหาร คือ
การเข้าถึงครู ไปพบครูในห้องเรียน ให้เวลาในการพูดคุยถึงสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน ใช้วาจา
สุภาพ ใช้หลักมนุษย์สัมพันธ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ
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2. การนิเทศภายในของคณะกรรมการนิเทศ
สร้ างความเข้ าใจ
ร่วมกัน

ประเมินและพัฒนา
อย่ างต่ อเนื่อง

แต่ งตัง้ คณะกรรมการ
นิเทศ

นิเทศติดตามเป็ น
ระยะๆ

การนิเทศภายในของคณะกรรมการนิเทศ มีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิเทศ (ผู้นิเทศ) และครูผู้รับการนิเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความจาเป็นของของการนิเทศการสอน จุดมุ่งหมายมุ่งหมายของการนิเทศ
การสอน วิธีการนิเทศการสอน หากครูทุกคนมีความเข้าใจ จะทาให้ครูคลายความวิตกกังวลและพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือในการนิเทศ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการนิเทศการสอน โดยให้ครูในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการเสนอรายชื่อครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองเพื่อเป็นผู้นิเทศ คณะกรรมการโดยหลักๆ ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน (ประธาน) รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (กรรมการ) ครูวิชาการ
โรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะครู โดยคัดเลือกครูที่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศ จานวนที่
เหมาะสม เพื่อการนิเทศอย่างทั่วถึง (กรรมการและเลขานุการ)
๓. กาหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนิเทศการสอน
๔. กาหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศการสอน ดังนี้
- เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่ครู
- เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
5. ดาเนินการนิเทศเป็นระยะ ตามกาหนดการตามแผนนิเทศ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ครั้ง
6. ประเมินผลการนิเทศและสะท้อนผลให้ครูผู้รับการนิเทศทราบ และร่วมกันพัฒนา/แก้ไขปรับปรุง
*****

