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คู/มือกระบวนการบริหารแบบเก!าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ- เขต 1 ของทีมปฏบิัติ (Active  Team) 
 
1. กรอบการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4S2T 

กระบวนการบริหารแบบเก�าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 เป2นการประยุกต1 ใช�แนวคิดรูปแบบการพัฒนา
องค1การสู7ความเป2นเลิศของแม็กคินเซย1 (Mc Kinsey) ซ่ึงถูกพัฒนาข้ึนโดย นายทอม พีเตอร1 และนาย
โรเบิร1ต วอเตอร1แมน (Tom Peters and Robert Waterman) ในช7วงปP  1980 เป2นแนวคิดท่ี
สามารถนํามาใช�ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานขององค1การให�มีคุณภาพ จัดหน7วยงาน และ
กระบวนการท่ีจําเป2น กําหนดวิธีการท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะใช�กลยุทธ1นําเสนอ และสามารถนําไปใช�เป2น
องค1ประกอบของทีมงาน หรือโครงการให�มีประสิทธิผล และน�อมนําศาสตร1พระราชา มิติ “เข�าใจ 
เข�าถึง พัฒนา” ซึ่งเป2นหน่ึงในหลักการท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ได�พระราชทานเพื่อการแก�ไขปXญหาในด�านต7างๆ ของประเทศ ทําให�ผู�ศึกษาเกิดแนวคิดการ
บริหารงาน ท่ีเรียกว7า “การบริหารงานแบบเก�าอ้ี 3 ขา (3–Legged Stool)” ซ่ึงเป2นกระบวนการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการขับเคลื่อนของทีมงาน 3 ทีมท่ีมีบทบาทหน�าท่ีท่ีแตกต7าง
กัน ภายใต�เป_าหมายในการทํางานเดียวกัน เพ่ือให�เกิดสัมฤทธิผลด�านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 กําหนดชื่อเฉพาะว7า 
“กระบวนการบริหารแบบเก�าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด  4S2T” รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 1 
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3 legged stool administrational process in 4S2T concept 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 กระบวนการบริหารแบบเก�าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T  
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องค1ประกอบของแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4S2T มี 6 องค1ประกอบ ดังนี้ 
1. Strategy (S) กลยุทธ-ขององค-กร  
การบริหารเชิงกลยุทธ1เป2นกระบวนการท่ีได�มา ซ่ึงวิสัยทัศน1ขององค1กร เป_าหมายของคุณภาพ

การศึกษาขององค1กร พันธกิจขององค1กร และผู�รับบริการ/ผู�มีส7วนได�ส7วนเสียขององค1กร  การบริหาร
เชิงกลยุทธ1จะช7วยให�องค1กรกําหนดและพัฒนาข�อได�เปรียบทางการแข7งขันข้ึนมาได� และเป2นแนวทาง
ท่ีบุคคลภายในองค1กรรู�ว7า จะใช�ความพยายามไปในทิศทางใด จึงจะทําให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ ได�ร7วมกันกําหนดวิสัยทัศน1 
พันธกิจ เป_าประสงค1และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 
1 ไว�ดังนี้ 

วิสัยทัศน1   
มุ7งม่ันสู7คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา น�อมนําศาสตร1พระราชาสู7การพัฒนาอย7างยั่งยืน 
พันธกิจ  
1.  ส7งเสริม สนับสนุนให�ประชากรในวัยเรียนทุกคนได�รับการศึกษาอย7างท่ัวถึงและ 

มีคุณภาพ 
2.  ส7งเสริมให�ผู�เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค1ตามหลักสูตรและ

ค7านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ 
3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปXญหาและความต�องการ 
4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน�นการมีส7วนร7วม เพ่ือส7งเสริมความรับผิดชอบต7อคุณภาพ 

การศึกษา 
5.  ส7งเสริมสนับสนุนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช�ในการจัดการศึกษา  

และการดํารงชีวิต 
6.  ส7งเสริมสนับสนุนน�อมนําศาสตร1พระราชาสู7การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช�

ขบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค1 
7.  ส7งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช�ทรัพยากรและภูมิปXญญาท�องถ่ิน 
เป_าประสงค1 
1.  ผู�เรียนระดับก7อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการท่ี

เหมาะสมตามช7วงวัยและมีคุณภาพ 
2.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได�รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย7างท่ัวถึง มีคุณภาพ  

และเสมอภาค 
3.  ผู�เรียนมีทักษะท่ีเหมาะสม มีการเรียนรู�ท่ีมุ7งผลสัมฤทธิ์และดํารงชีวิตภายใต�หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะท่ีเหมาะสม มีวัฒนธรรมการทํางานท่ี

มุ7งเน�นผลสัมฤทธิ์และดํารงชีวิตภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป2นกลไก

ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู7คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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6.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบูรณาการการทํางานและเน�นการบริหารจัดการศึกษา
แบบมีส7วนร7วม 

7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนี้ 
7.1 ค7าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถม 

ศึกษาปPท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 6 อยู7ลําดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 
7.2 ค7าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–NET) ชั้นประถม 

ศึกษาปPท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปPท่ี 6 สูงกว7าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
7.3 ค7าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปPท่ี 3 

รวม 3 ด�าน เพ่ิมข้ันร�อยละ 3 และอยู7ในระดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 
8.  การบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

8.1. ผลการบริหารจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกตัวบ7งชี้  ได�ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
และคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  0.50 

8.2 ผลการประเมินส7วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ (ตามมาตรา  44)  ทุกองค1ประกอบสูงกว7าเป_าหมาย 

8.3 ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียนทุกตัวบ7งชี้
อยู7ในระดับดีข้ึนไป 

8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร7งใสในการดําเนินงานของหน7วยงานภาครัฐ  
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) ผ7านการประเมินระดับดีเยี่ยม 

ท้ังนี้ได�กําหนดเป2นนโยบาย ดังนี้ 
นโยบายท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
นโยบายท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 
นโยบายท่ี 3 การพัฒนาผู�บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายท่ี 4 การสร�างโอกาสในการเข�าถึงการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ําด�านการศึกษา 
นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

2.  Skill (S) ทักษะ  ความรู!  ความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคล ท่ีสังกัดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 

ศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ซ่ึงสามารถแยกทักษะออกเป2น 2 ด�านหลัก คือ ทักษะด�านงานอาชีพ 
(Occupational Skills) เป2นทักษะท่ีจะทําให�บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตําแหน7งหน�าท่ีได� ตาม
หน�าท่ีและลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ได�แก7 ด�านการเงิน ด�านบุคคล ด�านวิชาการ ด�านการบริหารท่ัวไป  
ซ่ึงอยู7บนพ้ืนฐานการศึกษา หรือได�รับการอบรมเพ่ิมเติม ส7วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาด
พิเศษ (Aptitudes  and special talents) นั้น อาจเป2นความสามารถท่ีทําให�บุคลากรนั้นๆ โดดเด7น
กว7าคนอ่ืน ส7งผลให�มีผลงานท่ีดีกว7าและเจริญก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานได�รวดเร็ว ซ่ึงสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 มุ7งเน�นท้ัง 2 ความสามารถควบคู7กันไป โดยมีการ
พัฒนาบุคลากร ท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในสถานศึกษา เพ่ือให�บรรลุตามกลยุทธ1ท่ีวางไว�  
ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรนั้น ได� ดําเนินการโดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน7วยงานภายนอกท่ีได�ทํา
ความตกลงว7าด�วยความร7วมมือในการพัฒนาบุคลากร ได�แก7 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีและสถาบัน
อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ1  

3.  Style  (S)  รูปแบบการบริหารจัดการ 
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู�บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 เป2นองค1ประกอบท่ีสําคัญของสภาพแวดล�อมภายในองค1กร  
ผู�นําท่ีประสบความสําเร็จ จะมีการวางโครงสร�างวัฒนธรรมองค1กร ด�วยการเชื่อมโยงระหว7างความ
เป2นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณวิชาชีพให�เกิดข้ึน 

ด�วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 มีจํานวนโรงเรียน
ท้ังสิ้น จํานวน 120 โรงเรียน กระจายอยู7ตามอําเภอท้ัง 4 อําเภอ ระยะทางจากสํานักงานถึงโรงเรียน
สุดท�าย มีระยะทาง 150 กิโลเมตร กอปรกับมีจํานวนบุคลากรทางด�านบริหารและนิเทศกํากับ 
จํานวนน�อย ภารกิจมาก จึงมีเวลาออกติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนน�อยมาก เพ่ือสร�างขวัญ
กําลังใจ จึงจําเป2นต�องอาศัยเครือข7ายของการนิเทศติดตาม ได�แก7 ผู�อํานวยการสถานศึกษานิเทศ
ภายในและกําหนดให�รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและศึกษานิเทศก1ออกตรวจเยี่ยม
โรงเรียนให�ครบ ทุกโรงเรียนท่ีรับผิดชอบ โดยให�งบประมาณสําหรับออกนิเทศติดตาม จํานวน 
190,000 บาท สําหรับผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต�องตรวจเยี่ยมให�ครบทุกโรงเรียน  
ท้ังนี้ ยึดแนวทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู7หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ท่ีว7า “เข�าใจ  เข�าถึง  พัฒนา” นั่นคือ 

ครูต�องรู�จักเด็กทุกคน   
ผู�บริหารสถานศึกษาต�องรู�จักครูทุกคน  และเด็กทุกคน 
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

และศึกษานิเทศก1ต�องรู�จักผู�บริหารสถานศึกษา ต�องรู�จักครูทุกคนและเด็กทุกคน 
จากนั้นเม่ือรู�จักคน รู�จักพ้ืนท่ีอย7างละเอียดดีแล�ว ก็สามารถเข�าใจปXญหา จุดเด7น จุดด�อย  

วิธีการบริหาร วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของครู ตลอดท้ังทําให�ทราบว7านักเรียนแต7ละคนแต7ละ
โรงเรียนมีใครบ�างท่ีเด7น ต�องได�รับการส7งเสริมให�เกิดความเป2นเลิศ และมีใครบ�างท่ีต�องได�รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและท่ีสําคัญ “ผู�นําทําด�วย  ผู�ตามต�องช7วยกันทํา” 

4.  Shared  Vision (S) วิสัยทัศน-ร/วม 
วิสัยทัศน1ขององค1กร บุคลากรทุกภาคส7วนต�องมีวิสัยทัศน1ร7วมกัน มีค7านิยมและบรรทัดฐานท่ี

ยึดถือร7วมกัน โดยบุคลากรทุกภาคส7วนท่ีอยู7ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ใช�เป2นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู�บริหารภายในองค1กร เรียกว7า วัฒนธรรมองค1กร รากฐานของวัฒนธรรมองค1กรเป2นความเชื่อ  
ค7านิยมท่ีสร�างรากฐานทางปรัชญา เพ่ือเป2นทิศทางขององค1กรท่ีสะท�อนให�เห็นถึงบุคลิกภาพและ
เป_าหมายของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 และ
ความเชื่อเหล7านั้น จะกําหนดบรรทัดฐานเป2นพฤติกรรมประจําวันข้ึนมาภายในองค1กร ซ่ึงค7านิยมและ
ความเชื่อได�ถูกยอมรับท่ัวท้ังองค1กร และบุคลากรกระทําตามค7านิยมเหล7านั้นแล�วทําให�องค1กรมี
วัฒนธรรมท่ีเข�มแข็งในกระบวนการให�ทุกคนมีวิสัยทัศน1ร7วมกัน จึงเป2นวิธีการหล7อหลอมให�บุคลากรใน
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สํานักงานฯ และในสถานศึกษามีความเป2นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความรักความผูกพันในองค1กร   
มีแนวทิศทางเดินท่ีเป2นแนวเดียวกัน สู7เป_าหมายเดียวกัน ซ่ึงผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร�อมด�วยรองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ได�ประชุมสร�างความรู�ความเข�าใจเรื่อง
วิสัยทัศน1 พันธกิจ เป_าหมายและนโยบายการทํางานให�กับบุคลากรท้ังในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และในสถานศึกษาอย7างชัดเจนและถ7องแท� 

5.  Technology  (T)  เทคโนโลยี   
ถือว7าเป2นเครื่องมือท่ีสําคัญยิ่งในการบริหารยุคปXจจุบัน ท้ังยังส7งเสริมการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี  

21 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ได�ร7วมกันกําหนดอัตลักษณ1 ไว�
ดังนี้ ยิ้ม ไหว� ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม ความทันสมัยในท่ีนี้คือทันสมัยทางด�านเทคโนโลยี และ
ทันสมัยทางด�านความคิด ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญนี้ กอปรกับ
ต�องการให�ผู�บริหารอยู7โรงเรียน ครูอยู7ห�องเรียน จึงได�ดําเนินการให�มีการพัฒนาการประชุมครูหรือ
ผู�บริหาร จากท่ีต�องเดินทางมาประชุมท่ีสํานักงานฯ เป2นการประชุมทางไกลผ7านระบบวีดีโอ (VDO 
Conference) โดยสามารถประชุมจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1  
เขต 1 ไปถึงทุกโรงเรียน ซ่ึงสร�างความพึงพอใจให�กับครูและผู�บริหารได�เป2นอย7างดี ลดค7าใช�จ7ายและ
ปXจจัย ความเสี่ยงทุกประการ นอกจากนี้ ยังประยุกต1ใช�โปรแกรมต7างๆ ท่ีมีใช�ในสาธารณะมาใช�ใน 
การบริหารได�อย7างมีประสิทธิภาพ 

6.  Team (T) ทีม 
ทีมเป2นการทํางานของบุคคลต้ังแต7 2 คนมารวมตัวกัน ด�วยวัตถุประสงค1เดียวกับและมุ7งม่ัน

การทํางานเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 
มีการกําหนดโครงสร�างการบริหารงานเป2น 9 กลุ7ม 1 หน7วย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ7งส7วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบ7งส7วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมี
การแบ7งทีมในการปฏิบัติหน�าท่ีเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ ได�แก7 ทีมอํานวยการ 
(Administer Team) ประกอบด�วย ผู� อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผู� อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผู�อํานวยการกลุ7มทุกกลุ7ม และศึกษานิเทศก1 ทีมปฏิบัติ (Active 
Team) ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา ครูผู�สอนและศึกษานิเทศก1 และทีมนิเทศ ติดตาม 
ช7วยเหลือ (Supervisional Team) ประกอบด�วย ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รอง
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก1 นายกสมาคมครูและผู�บริหารสถานศึกษา ท้ัง 
4 อําเภอ ประธานศูนย1ส7งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ท้ัง 19 ศูนย1 ซ่ึงการทํางานเป2น
ทีม ไม7ว7าจะเป2นทีมตามโครงสร�างการบริหารงาน หรือทีมเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ล�วน
เป2นการทํางานท่ีต7างเพียงบทบาทหน�าท่ี แต7ทุกทีมมีเป_าหมายการทํางานเดียวกัน ซ่ึงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและผู�
มีส7วนเก่ียวข�องได�กําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจ เป_าประสงค1 และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ไว�ชัดเจน มีการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) และมี
ผลการทํางาน (Performance)  ท่ีครอบคลุม  
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2. กระบวนการบริหารงานแบบเก!าอ้ี  3  ขา  (3 – Legged  Stool)  
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 ด�วยการบริหารงานแบบเก�าอ้ี 3 ขา เป2นกระบวนการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยการขับเคลื่อนของทีมงาน 3 ทีม ท่ีมีบทบาทหน�าท่ีท่ีแตกต7างกันไป ภายใต�
เป_าหมายในการทํางานเดียวกัน เพ่ือให�เกิดสัมฤทธิผลด�านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1  

                               
                     
                     
 
 
 

  
 

 
ภาพท่ี 4.2 การบริหารงานแบบเก�าอ้ี 3  ขา (3 – Legged Stool) 

 
กระบวนการบริหารงานแบบเก�าอ้ี 3 ขา (3 – Legged Stool) ประกอบด�วย  
1.  1–Legged Stool ทีมอํานวยการ (Administer Team)  
2.  2–Legged Stool ทีมปฏิบัติ (Active  Team)  
3.  3–Legged Stool ทีมนิเทศ ติดตาม ช7วยเหลือ (Supervisional Team)  

 
3. การดําเนินงานของทีมปฏิบัติ (Active  Team) 

ทีมปฏิบัติ (Active Team) เป2นคณะบุคคลท่ีขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู7
การปฏิบัติในโรงเรียนและนักเรียน 

 3.1 วัตถุประสงค-ของทีมปฏิบัติ 
 เพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3.2 คณะทํางานของทีมปฏิบัติ 
 ประกอบด!วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา ครูผู�สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและศึกษานิเทศก1 

 3.3 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3.3.1 ข้ันเข!าใจ 

1) ผู� อํ านวยการสถาน ศึกษาประชุ มคณะครู  บุ คลากรทางการ ศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสร�างความตระหนัก ในการร7วมกันพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียน  ท้ังด�านผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน และคุณธรรมของ
นักเรียน  ด�านความมีวินัย 

2)  ท่ีประชุม ซ่ึงประกอบด�วย ครูผู�สอน บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร7วมพิจารณาถึงสภาพปXญหา สาเหตุ ความจําเป2นเร7งด7วนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3)  ท่ีประชุมระดมความคิดกําหนดเป_าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ท้ัง 2 ด�าน ได�แก7 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 2) คุณธรรมของนักเรียน  
ด�านความมีวินัย 

3.3.2  ข้ันเข!าถึง 
ผู� อํานวยการสถานศึกษาประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร7วมวิเคราะห1และวางแผนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1) ด�านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานท่ีผ7านมา ว7ามีข�อดี 

ข�อบกพร7อง ปXญหา สาเหตุใด และร7วมวางแผน ต้ังเป_าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียน  และวางแผนออกแบบวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  และ
สอดคล�องตามแนวทางขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 

2) ด�านการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ด�านความมีวินัย ผู� อํานวยการ
สถานศึกษาชี้แจงเก่ียวกับวัตถุประสงค1 เป_าหมาย สร�างความตระหนัก ให�ถือว7าในการดําเนินการสร�าง
คนให�มีวินัยเป2นหน�าท่ีของคณะครูและผู�มีส7วนเก่ียวข�องทุกคน ผู�บริหารสถานศึกษา คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษาร7วมกันวิเคราะห1ปXญหา สาเหตุพฤติกรรมนักเรียนท่ียังขาดคุณธรรม ด�านความ
มีวินัย  ร7วมกันออกแบบวิธีการ/กิจกรรม/นวัตกรรม เพ่ือสร�างคนให�มีวินัย ให�ครอบคลุมตัวชี้วัดท้ัง 4 
ด�าน  ได�แก7 การตรงต7อเวลา ความมีระเบียบ ความสะอาดและการมีมารยาท 

3.3.3  ข้ันพัฒนา 
ในส7วนของข้ันการพัฒนา ผู�ศึกษากําหนดแนวทางข้ันพัฒนาเป2น 3 ข้ันตอน คือ การ

ดําเนินงาน การกํากับติดตาม และการประเมินผล 
3.3.3.1 การดําเนินงาน  (Action) 

1) การพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O–
NET) 

1.1) โรงเรียนดําเนินการตามตัวบ7งชี้เป_าหมายคุณภาพโรงเรียน  
คุณภาพผู�บริหารโรงเรียน คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน คุณภาพกิจกรรม และคุณภาพผู�ปกครอง  
และดําเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ1 เขต 1 

1.2) วิเคราะห1ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O–NET) เชิงลึกรายมาตรฐานการเรียนรู� เพ่ือหาแนวทางแก�ไขในระดับมาตรฐานการเรียนรู� 
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1.3) คัดแยกเด็ก จัดกลุ7มเด็ก เพ่ือส7งเสริม เร7งรัดคุณภาพตาม
ศักยภาพของผู�เรียนจัดการสอนซ7อมเสริมช7วงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียน 

1.4) ครูผู�สอนระดับชั้นเดียวกันร7วมกันประชุม แล�วกําหนดโครงงาน
หรือกิจกรรมสําคัญๆ ในรอบภาคเรียนและในรอบปPการศึกษา กําหนดให�ชัดเจนว7าในแต7ละภาคเรียน  
นักเรียนมีชิ้นงานสําคัญก่ีชิ้น เป2นการบูรณาการในระหว7างวิชาใดบ�าง กําหนดวัน–เวลา ในการส7งงาน
หรือนําเสนอชิ้นงานสําคัญ พร�อมแจ�งรายการชิ้นงานให�ผู�ปกครองนักเรียนทราบด�วย 

1.5) จัดกิจกรรมตรวจสอบทักษะการอ7านของรุ7นน�องหรือญาติท่ีเรียน
ในระดับ ป.2–6 แล�วหาทางช7วยพัฒนาทักษะการอ7าน  

1.6) ร7วมกันจัดทําผังข�อสอบในรายวิชาแบบอิงมาตรฐาน และออก
ข�อสอบตามผัง (อิงมาตรฐาน) 

1.7) ดําเนินการสอบ Pre O–NET และวิเคราะห1ข�อมูลสําหรับการพัฒนา  
อย7างเข�ม 

1.8) ดําเนินการสอบ Pre O–NET และวิเคราะห1ข�อมูลสําหรับการ
พัฒนาอย7างเข�ม ในการสอบทุกกลุ7มสาระการเรียนรู� แต7ละหน7วยการเรียนรู� ให�ใช�ข�อสอบแบบบรรยาย 
การสอบปลายภาค/ปลายปP ใช�ข�อสอบแนว O–NET มีข�อมูลย�อนกลับให�นักเรียนได�พัฒนาตนเอง 

2)  การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ด�านความมีวินัย 
2.1)  ผู�อํานวยการสถานศึกษาเป2นผู�นํานโยบายสู7การปฏิบัติการสร�าง

คนให�มีวินัย  โดยจัดทําแผนงาน/โครงการสร�างคนให�มีวินัย ไว�ในแผนปฏิบัติการประจําปPของโรงเรียน 
2.2)  กําหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม การสร�างคนให�มีวินัย 

2.2.1) ผู� อํานวยการ คณะครู  ร7วมกันออกแบบวิธีการ/
กิจกรรม/นวัตกรรม เพ่ือสร�างนักเรียนให�มีวินัย ให�ครอบคลุมตัวชี้วัดท้ัง 4 ด�าน ได�แก7 การตรงต7อเวลา 
ความมีระเบียบ ความสะอาด และการมีมารยาท ท่ีเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

2.2.2) จัดทําแบบวัดและประเมินผล และกําหนดเกณฑ1 
การประเมิน 

2.3)  ลงมือปฏิบัติการสร�างนักเรียนให�มีวินัย 
2.3.1) ครูวางแผนการนํานวัตกรรม กิจกรรม วิธีการ ท่ี

ออกแบบไว�สู7การปฏิบัติโดยกําหนดเป2นปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.3.2) ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยนําไปบูรณาการกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุ7มสาระการเรียนรู� กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน หรือในกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู� หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียนตามความเหมาะสม เช7น ก7อนเข�าเรียน พักกลางวัน 
หลังเลิกเรียนอย7างต7อเนื่อง ท้ังนี้ ข้ึนอยู7กับความสะดวกและบริบทของโรงเรียน 

2.3.3) ผู�อํานวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานปฏิบัติตนเป2นแบบอย7างให�กับนักเรียนในเรื่องความมีวินัย 

2.3.4) ยกย7อง ชมเชยนักเรียนเพ่ือเป2นการสร�างขวัญและ
กําลังใจ 
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3.3.3.2  การกํากับ ติดตาม (Follow up) 
1) โรงเรียนแต7งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน โดยมีหน�าท่ีในการกํากับ ติดตาม ดังนี้ 
1.1) กําหนดปฏิทินการกํากับ ติดตาม 
1.2) ดําเนินการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามปฏิทิน 
1.3) วัดและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน 
1.4) สรุปผลและรายงานผลการกํากับ ติดตาม ต7อสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต 1  
2) โรงเรียนประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา ติดตามผลการพัฒนา

คุณภาพ การศึกษาท้ังด�านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐานและพฤติกรรมด�านความ
มีวินัยของนักเรียนนอกสถานศึกษาและให�ข�อมูลผลการกํากับ ติดตามให�ทางโรงเรียนทราบทุกเดือน
หรือมีกรณีเร7งด7วนต�องได�รับการแก�ไข   

 
3.3.3.3  การประเมินผล  (Evaluation) 

1) ทดสอบ Pre O–NET นักเรียนท้ัง 4 กลุ7มสาระการเรียนรู� โดยใช�
แบบทดสอบ Pre O–NET ลักษณะเป2นแบบทดสอบแบบปรนัย (objective) 4 แบบ ได�แก7 แบบ
คําตอบเดียว (multiple choice) แบบเลือกหลายคําตอบ (Multiple–selection) แบบเลือกตอบ
เชิงซ�อน (complex multiple choice) แบบกลุ7มคําตอบสัมพันธ1 (Responses related) และแบบ
อัตนัย (subjective)  

2) ประเมินคุณธรรมนักเรียน ด�านความมีวินัย โดยครูประจําชั้น
ดําเนินการวัดและประเมินพฤติกรรมท่ีเกิดกับนักเรียน ตามตัวชี้วัด 4 ด�าน โดยการประเมินผลตาม
สภาพจริงเป2นรายบุคคล รายห�อง และระดับชั้น ตามแบบประเมิน “ทุกคนต�องมีวินัย” สําหรับ
นักเรียน ลักษณะเป2นแบบมาตรประเมินค7าเชิงคุณภาพ (Scoring  Rubrics) มีเกณฑ1การให�คะแนน 4 
ระดับคุณภาพ ดังนี้  

 ระดับ 3  หมายถึง  มีผลการประเมินอยู7ในระดับดีเยี่ยม  
 ระดับ 2  หมายถึง  มีผลการประเมินอยู7ในระดับดี  
 ระดับ 1  หมายถึง  มีผลการประเมินอยู7ในระดับผ7าน  
 ระดับ 0  หมายถึง  ไม7ผ7านการประเมิน 

3)  ประเมินการดําเนินงานของทีมปฏิบัติงาน โดยใช�แบบประเมิน 
ลักษณะเป2นแบบสอบถามมาตราส7วนประมาณค7า (Rating  Scale) 5 ระดับ แนวคิดของ Likert 
ประเมิน 4 ด�าน ได�แก7 1) ความสอดคล�องของแนวดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสภาพ
ปXญหา 2) ความพร�อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ1 3) การมีส7วนร7วมและข้ันตอนการ
ดําเนินงาน และ 4) ผลการพัฒนาการศึกษา 2 ด�าน ได�แก7 ด�านผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐานและด�านคุณธรรมของนักเรียน ด�านความมีวินัย มีแนวการให�คะแนน  ดังนี้ 
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 ระดับ  5  หมายถึง  มีความสอดคล�องหรือความพร�อมระดับมากท่ีสุด  
       หรือมีการปฏิบัติเป2นประจํา 
     ระดับ  4  หมายถึง  มีความสอดคล�องหรือความพร�อมระดับมาก 
       หรือมีการปฏิบัติเป2นบ7อยครั้ง 
     ระดับ  3  หมายถึง  มีความสอดคล�องหรือความพร�อมระดับปานกลาง 
       หรือมีการปฏิบัติบางครั้ง 
     ระดับ  2  หมายถึง  มีความสอดคล�องหรือความพร�อมระดับน�อย 
       หรือมีการปฏิบัตินานๆ ครั้ง 
     ระดับ  1  หมายถึง  มีความสอดคล�องหรือความพร�อมระดับน�อยท่ีสุด 
       หรือไม7เคยปฏิบัติ 
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แบบติดตามผลการดําเนินงาน 
ของกระบวนการบริหารแบบเก!าอ้ี  3 ขา ตามแนวคิด 4S2T  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ- เขต  1  
ของทีมปฏิบัติ   

 
คําช้ีแจง   

1. แบบติดตามผลการดําเนินงานของกระบวนการบริหารแบบเก�าอ้ี 3 ขา ตามแนวคิด 4S2T 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ1 เขต  1  
ของทีมปฏิบัติ มีวัตถุประสงค1เพ่ือติดตามผลการดําเนินของทีมปฏิบัติเก่ียวกับการนําการบริหารงาน
แบบเก�าอ้ี ตามแนวคิด 4S2Tสู7การปฏิบัติซ่ึงจะทําให�ได�ข�อมูลของการดําเนินงานอย7างต7อเนื่อง และมี
ข�อมูลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการพัฒนาต7อไป    

2. โปรดพิจารณาข�อคําถาม โดยทําเครื่องหมาย / ลงในช7องว7าง ให�ตรงตามท่ีท7าน
ดําเนินการจริง เพ่ือจะได�ข�อมูลท่ีเป2นประโยชน1ในการพัฒนากระบวนการทํางานต7อไป ซ่ึงแต7ละช7องมี
ความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5  หมายถึง  มีการปฏิบัติสมํ่าเสมอ 
ระดับ 4  หมายถึง  มีการปฏิบัติบ7อยครั้ง 
ระดับ 3  หมายถึง  มีการปฏิบัติบางครั้ง 
ระดับ 2  หมายถึง  มีการปฏิบัตินานๆครั้ง 
ระดับ 1  หมายถึง  ไม7เคยปฏิบัติ 

 

ท่ี ประเด็นการติดตาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 โรงเรียนสร�างความตระหนักให�บุคลากรของ 

โรงเรียนร7วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     

2 โรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด�านยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ  

     

3 โรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด�านคุณธรรมของนักเรียนด�านความมีวินัย 

     

4 โรงเรียนดําเนินการพัฒนายกระดับผลการทดสอบระดับชาติ
ตามท่ีได�วางแผนไว� 

     

5 โรงเรียนดําเนินการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน 
ด�านความมีวินัยตามท่ีได�วางแผนไว� 

     

6 บุคลากรในโรงเรียนร7วมกันสะท�อนคิด การดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย7าง
สมํ่าเสมอ 
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ท่ี ประเด็นการติดตาม 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
7 ผู�บริหารมีการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 
     

8 โรงเรียนมีการประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป2นระยะ ต7อเนื่อง 

     

9 โรงเรียนดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย7างสมํ่าเสมอ 

     

10 บุคลากรของโรงเรียนทุกคน  มีส7วนร7วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 
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     ระดับห!องเรียน 
แบบบันทึกความมีวินัยของนักเรียน  ตัวชี้วัดด!านการตรงต/อเวลา 

โรงเรียน.............................................................  ชั้น..................... จํานวนนักเรียนทั้งหมด..................คน  ชื่อครูประจําชั้น.................................................. 
คําชี้แจง ให�ทําเครื่องหมาย  �  เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมบ7งชี้ 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 

พฤติกรรมบ7งชี้ 
จํานวน
ข!อที่
ผ/าน 

ผลการประเมิน 

มาโรงเรียน
ตรงเวลา 

ร7วมกิจกรรม
หน�าเสาธง 

ส7งการบ�าน
ทันเวลา 

ทํากิจกรรม
ตรงเวลา 

ทํากิจกรรม
เสร็จ

ทันเวลา 

กลับบ�าน 
ตรงเวลา 

๓ ๒ ๑ ๐ 
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     ระดับห!องเรียน 
แบบบันทึกความมีวินัยของนักเรียน  ตัวชี้วัดด!านความมีระเบียบ 

โรงเรียน...................................................................ชั้น.......................... จํานวนนักเรยีนทั้งหมด...................คน  ชื่อครูประจําชั้น......................................... 
คําชี้แจง ให�ทําเครื่องหมาย  �  เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมบ7งชี้ 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 

พฤติกรรมบ/งชี้ 

จํานวน
ข!อที่
ผ/าน 

ผลการ
ประเมิน 

แต/งกาย
ถูกต!อง
ตาม

ระเบียบ 

เข!าแถว  
เดินแถว

เป\น
ระเบียบ 

วาง
รองเท!า
เป\นแถว  
มีระเบียบ 

จัด
อุปกรณ- 
โต]ะ เก!าอี้
มีระเบียบ 

รับประทาน
อาหาร
อย/างมี
ระเบียบ 

ตั้งใจ
เรียน/
ปฏิบัติ

กิจกรรม 

ปฏิบัติ
ตาม

ข!อตกลง
ของห!อง/
โรงเรียน 

วางแผน
ทํางาน
อย/างมี
ระบบ 

3 2 1 0 
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     ระดับห!องเรียน 
แบบบันทึกความมีวินัยของนักเรียน  ตัวชี้วัดด!านความสะอาด 

โรงเรียน.......................................................... ชั้น...................... จํานวนนักเรียนทั้งหมด..............คน   ชื่อครูประจําชั้น.................................................................. 
คําชี้แจง  ให�ทําเครื่องหมาย  �  เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมบ7งชี้ 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 

พฤติกรรมบ/งชี้ 

จํานวน
ข!อที่
ผ/าน 

ผลการประเมิน 

ดูแล
ร/างกาย/
แต/งกาย
สะอาด 

เรียบร!อย 

รักษาความ
สะอาด
สิ่งของ 

เครื่องใช!/
ห!องเรียน/
บริเวณ
โรงเรียน 

ล!างมือก/อน 
หลัง

รับประทาน
อาหารให!
สะอาด 

แปรงฟaน
หลัง

รับประทาน
อาหารให!
สะอาด 

แยกและ
ทิ้งขยะให!

เป\นที่ 

สมุดงาน 
ชิ้นงาน   
ผลงาน
สะอาด 

3 2 1 0 
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     ระดับห!องเรียน 
แบบบันทึกความมีวินัยของนักเรียน  ตัวชี้วัดด!านการมีมารยาท 

โรงเรียน............................................................ ชั้น...................... จํานวนนักเรียนทั้งหมด............คน   ชื่อครูประจําชั้น........................................................ 
คําชี้แจง ให�ทําเครื่องหมาย  �  เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมบ7งชี้ 
 

ที่ ชื่อ นามสกุล 

พฤติกรรมบ/งชี้ 

จํานวน
ข!อที่
ผ/าน 

ผลการประเมิน 
แสดงความ
เคารพครู 
ผู!ปกครอง 
และบุคคล

ทั่วไป 

พูดจาไพเราะ 
สุภาพอ/อน

น!อม 

ยกมือถามตอบ 
ขออนุญาตครู
เวลาเข!า ออก

ห!องเรียน 

ไม/พูดคุย เล/นกัน
ขณะครูสอน/ 

เข!าแถว/ 
รับประทาน

อาหาร 

แสดงความ
คิดเห็นอย/าง   
สมเหตุ สมผล 

3 2 1 0 
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แบบวิเคราะห-เอกสารผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

 
(  )  ระดับสํานักงานเขตพื้นที่  (  ) ระดับ สพฐ.   (  )  ระดับประเทศ 
 

ปfการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จํานวน 

ผู!เข!าสอบ 
คะแนนเฉลี่ย 

ค/าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย
ร!อยละ 

ลําดับที่ระดับประเทศ 
จาก 183 เขต 

        
 
 
 
 
 
 

 
ข!อค!นพบ  
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 


