การยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อศิษย์ที่แท้จริง
โดย นายอดุลย์ นันท์บัญชา
“การศึกษาเป็นเรื่องอันสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยมและ
คุณธรรมของบุคคล เพื่อ ให้เ ป็นพลเมื องที่ดีและมีคุณภาพ...” (พระราชดารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพของคนที่เป็นผลิตผลของการจัด
การศึกษา
จากผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีก ารศึก ษา 2558 พบว่า โดย
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 มีคาถามมากมายเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “จัดการ
เรียนการสอนกันอย่ างไร นัก เรียนถึงสอบตก ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 ทั่ว ประเทศ” ด้วยเหตุนี้
หน่วยงานระดับนโยบายถึงระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นระดับปฏิบัติ จึงได้ให้ความสาคัญต่อคุณภาพการศึกษาให้
เป็นเป้าหมายสาคัญของการจัดการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึก ษา จาเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร
เพื่อให้ก ารศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพ สูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็น
พื้นฐานสาคัญ ในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน จึง ก าหนดนโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นด้านผู้เรียนนักเรียน ที่เกี่ยวข้อง
กับ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ได้แก่ นักเรียนมีส มรรถนะสาคัญสู่ม าตรฐานสากล โดยนัก เรียนในระดับ ชั้น
ประถมศึก ษาปีที่ 6 มั ธยมศึก ษาปีที่ 3 และมั ธยมศึก ษาปีที่ 6 มี ผ ลสัมฤทธิ์ท างการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ3
ดัง นั้นในแต่ละโรงเรียนจึงได้กาหนดนโยบาย เป้าหมายในการพัฒ นา คือการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ได้ตั้ง เป้าหมายการยกระดับสอดคล้องกับ เป้ าหมายของส านัก งานฯ จึงถือว่า การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดของสถานศึกษาซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามี
บทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม อานวยการ ให้โรงเรียนได้ดาเนินการเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้า
เรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และคุณภาพสูงตามเกณฑ์ เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลและทุกคน
รศ.ดร.สุพัก ตร์ พิ บูล ย์ จากมหาวิท ยาลัยสุโ ขทั ยธรรมาธิร าช
(http://www.gotoknow.ovg/blog/sur001/278591) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้แนวคิด “Empowerment Approach และ Theory- Driven Approach ไว้น่าสนใจมาก ดังมี
รายละเอียดของกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พอสรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 Taking Stock คือ การตรวจสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการ
ประเมินคุณภาพโรงเรียน เพื่อวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเรามีคุณภาพมากน้อยเพียงใดเป็นการวิเคราะห์และจัดทา
ฐานข้อมูล (Baseline) เช่น พิจารณาจากผลการสอบ O-NET , N.T. หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจาปีของ
สถานศึกษา

ขั้นที่ 2 Setting Goal เป็นการกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ เป็นต้นว่า ภายในปี 2554 เรา
ต้องมี
1) ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก
2) กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักอย่างน้อยร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีมาก
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการประเมิน O-NET จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อย
ละ 5 ของฐานเดิม
ขั้นที่ 3 Developing Strategies and Implementing มุ่งพัฒนากลยุทธ์แล้วนากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ ตัวอย่างของกลยุทธ์ เช่น
1) ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ หรือประกันคุณภาพแต่ละรายวิชา แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้แม้ แต่ครูทุ ก คนต้อ งตั้ง เป้าหมายในการพัฒ นาคุณภาพ และดาเนินการยกระดับ คุณภาพให้ได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้นการนิยามว่า “ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ก็คือ ผู้ที่ทางานสาเร็จใครสามารถทาผลงานปีนี้ได้ดีกว่าปี
ที่แล้ว เรียกว่า ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
2) ปฏิรูป การบริห ารจัดการห้องเรียนประจ าชั้นก าหนดเกณฑ์ “ห้องประจ าชั้น/ ที่
ปรึกษาคุณภาพ”
3) บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนเชิงทฤษฎีอย่างเป็นระบบตามกรอบ
หลักวิชา
ขั้นที่ 4 Documenting Progress เป็นขั้นตอนการประเมินรวบรวมเอกสารหลักฐาน ที่
แสดงถึงความก้าวหน้าของงานตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ การดาเนินงานแต่ละขั้นตอนเน้น “การมีส่วนร่วม” ของ ครู อาจารย์ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายต่าง
ๆ เช่น กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า เป็นต้น
นอกจากนี้ ดร.จันทมา นนทิ ก ร (http://info.thaihealth.or.th/library/hot/12444) โดย
โครงการพัฒนาโรงเรียนเข้มแข็งด้วยการจัดการความรู้ (Healthy School by Knowledge Management)
มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.) ได้สังเคราะห์วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก 16 โรงเรียนดีเด่นแล้วจาแนกเป็นประเด็นหลักเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติ
ดังนี้
1. การบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1.1 การจัดการความรู้เ พื่อกาหนดนโยบาย และจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
1.2 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
1.3 การกาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน
1.4 การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร
1.5 การประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อเฝ้าระวังและติดตามแก้ไขปัญหา
2. วิธีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาเนินการได้ 3 รูปแบบ คือ

รูป แบบที่ 1 การยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียนของนัก เรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ ที่
คาดหวัง มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) การปรับเปลี่ยนท่าทีของครูในการจัดการเรียนรู้
2) การกาหนดเกณฑ์ที่คาดหวังและเกณฑ์การประเมินผล
3) การจัดกลุ่มผู้เรียนที่เหมาะสม
4) การกาหนดรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
รูปแบบที่ 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนพิเศษ
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ
รูปแบบที่ 3 การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การจบหลักสูตร
1) การดูแลใกล้ชิดเพื่อปรับพฤติกรรมและให้โอกาสนักเรียน
2) การเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์การจบหลักสูตร
3. การจัดหลักสูตรนอกระบบ
เป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยไม่ติดระบบปกติซึ่งอาจใช้นวัตกรรมในการบริหาร
และดาเนินการ
แนวคิดหลักการในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนี้ ต้องวางแผน
การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบเชื่อมประสานกันทั้งระดับบริหารหรือฝ่ายบริหารของโรงเรียนและระดับปฏิบัติ
คือครูผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนก็ต้องทางานร่วมกันอย่างบูรณาการ หาก
โรงเรียนดาเนินการอย่างเป็นระบบ รวมมือกันอย่างแท้จริง เป้าหมายที่กาหนดที่ตั้งจะเป็นเป้าหมายที่ควรค่าแก่
การผ่าฟันเพื่อผลที่เกิดกับผู้เรียน /ศิษย์อย่างแท้จริง

