
 

ข่าวส านักงานรัฐมนตรี  ๒๖๓/๒๕๕๕   ผลประชุม ก.ค.ศ.คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๕   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

             - เห็นชอบในหลักการ "การให้ครูมีและเลื่อนวิทยฐานะ ด้วยการประเมนิสมรรถนะ (TPK Model)" 

 ที่ประชุมไดเ้ห็นชอบในหลกัการ "การใหค้รูมีและเล่ือนวทิยฐานะ ดว้ยการประเมินสมรรถนะ (TPK Model)" 

ตามที่ ดร.ชินภทัร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเ้สนอต่อที่ประชุม โดยให ้ก.ค.ศ. 

ประสานหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งคือ สพฐ. สอศ. และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพือ่พจิารณาจดัท ารายละเอียหลกัเกณฑ์

ใหเ้หมาะสมส าหรับครูสงักดัต่างๆ และใหเ้สนอที่ประชุมพจิารณาในคร้ังต่อไป เลขาธิการ กพฐ.กล่าววา่  

การประเมินแบบใหม่จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ ๒ ส่วนที่ส าคญั คือ 

  ๑) ประเมินสมรรถนะครู ทั้งสมรรถนะดา้นการสอน และสมรรถนะทางวชิาการ เพราะสองส่วนถือเป็น

ปัจจยัส าคญัในการตดัสินคุณภาพของครู ซ่ึงการพฒันาครูเพือ่น าไปสู่การเล่ือนวทิยฐานะแบบใหม่  

มีองคป์ระกอบที่ส าคญั ๓ ส่วนที่จะช่วยให้เกิดพลงัในการพฒันาครูเป็นอยา่งมาก คอื 

  Teacher Training Institute หรือสถาบนัการผลิตและพฒันาครู เช่น คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย สถาบนัทางวชิาการ ๘ กลุ่มสาระ หรือแมแ้ต่หน่วยงานสอนภาษา เช่น AUA British Council 

สถาบนัขงจ่ือ ฯลฯ ก็จะเขา้มามีบทบาทในการผลิตและพฒันาครูอยา่งมีคุณภาพมากขึ้น 

  Certifying Body หรือสถาบนัรับรองสมรรถนะครู เช่น สสวท. สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

จะเป็นหน่วยงานส าคญัในการรับรองสมรรถนะครูผูส้อนในสาขาวชิาต่างๆ 

  Awarding Body หรือส านกังาน ก.ค.ศ. จะเป็นหน่วยงานในการประเมินสมรรถนะครู 

  ๒) ประเมินผลที่เกิดขึ้นกบัผูเ้รียน หรือผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน  โดยดูจากคะแนนความกา้วหนา้ของผล

การสอบ O-Net หรือ National Test เช่น อาจพิจารณาจากคะแนน Percentile ที่ 50 เป็นจุดตดั (เปอร์เซ็นไทล ์

เป็นคะแนนที่บ่งบอกใหท้ราบวา่ผูเ้รียนคนนั้นๆ อยูใ่นระดบัที่เท่าใดเม่ือเทียบจาก ๑๐๐ คน) หากกลุ่มโรงเรียน

ใดไดค้ะแนน Green Zone เช่นอาจจะมากกวา่ ๗๐ ขึ้นไป ครูควรไดรั้บการประเมินวทิยฐานะช านาญการพเิศษ

หรือเช่ียวชาญได ้โดยอาจจะจดัท าเพยีงสาระนิพนธป์ระมาณ ๕๐ หนา้ ซ่ึงบ่งบอกถึงวธีิการท าให ้Percentile 

นกัเรียนสูงขึ้น ในขณะเด่ียวกนักลุ่มที่ได ้Percentile ต ่ากวา่ ๕๐ ถือเป็นกลุ่ม Red Zone ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลและ

พฒันา ตวัอยา่งหน่ึงที่ส าคญัในการพจิารณา เช่น ระดบัการพจิารณาสมรรถนะทางวชิาการ (Academic 

Competency) อาจจะพจิารณาใหค้รูเล่ือนเป็นช านาญการโดยดูจากค่า Percentile ที่ ๕๐, ช านาญการพเิศษ  

ไดค้่า Percentile ที่ ๖๐, เช่ียวชาญ ไดค้่า Percentile ที่ ๗๐ เป็นตน้ 
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ข่าวส านักงานรัฐมนตรี ๑๒๗/๒๕๕๕  รมว.ศธ.ประชุมทางไกลกบั ผอ.ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาทัว่ประเทศ 

รมว.ศธ.ประชุมทางไกลกบั ผอ.ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาทัว่ประเทศ  เม่ือวนัที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕    

ณ หอ้งประชุมศูนยป์ฏิบตัิการ สพฐ. 

  วทิยฐานะครูและผูบ้ริหาร  สพฐ.มีนโยบายที่จะก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินใหข้า้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวทิยฐานะ ตามนโยบายของ ศธ.โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินที่เป็นปรนยั 

เนน้ผลสมัฤทธ์ิที่เกิดกบัผูเ้รียน ซ่ึงไดย้กร่างหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินใหข้า้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีและเล่ือนวทิยฐานะ เพือ่เตรียมเสนอให้ ก.ค.ศ.พจิารณา ดงัน้ี 

  ยกร่างหลกัเกณฑฯ์ ดว้ยขอ้ตกลงการปฏิบติังาน (Performance Agreement) สายงานการบริหาร

การศึกษาและสายงานบริหารสถานศึกษา โดยการประเมิน ๓ ดา้น ไดแ้ก่ 

  ๑) ดา้นจรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา/ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  ๒) ดา้นประสบการณ์วชิาชีพผูบ้ริหารการศึกษา/ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  ๓) ดา้นผลการปฏิบตัิงานตามขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน โดยใชก้ระบวนการ P4 ไดแ้ก่ 

  - Performance Agreement ประเมินสาระส าคญัและความเป็นไปไดแ้ลว้จดัท าขอ้ตกลงการปฏิบตังิาน 

  - Pre-assessment ประเมินก่อนการปฏิบตัิงาน  

  - Performing ประเมินระหวา่งการปฏิบติังาน  

  - Post-assessment ประเมินหลงัการปฏิบตัิงาน 

  ยกร่างหลกัเกณฑฯ์ ดว้ยการประเมินสมรรถนะ (TPK MODEL) สายงานการสอนและสายงานนิเทศ

การศึกษา ดงัน้ี การประเมิน ๒ ดา้น คือ ๑) ทดสอบสมรรถนะ และ ๒) ผลการปฏิบตัิงานที่ประสบผลส าเร็จ 

ไดแ้ก่ ส่วนที่ ๑ ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ประกอบดว้ย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (O-Net) คุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค ์และการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน และส่วนที่ ๒ รายงานผลการปฏิบตัิงานการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

โดยการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในลกัษณะที่เป็นสาระนิพนธ ์ไม่เกิน ๒๐ หนา้ 

 

พบกนัใหม่ฉบับหน้าครับ. 

 

 

 



 

               

อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนประจ า   

ดร.อุทัย ดุลยเกษม 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่มาของขอ้มูล  life & family 

ปีที่ 8 ฉบบัที่ 88 กรกฎาคม 2546 

  ก่อนจะตดัสินใจส่งลูกเขา้โรงเรียนประจ า อ่านตรงน้ีก่อนครับ ...     ไม่รู้วา่ ค  าวา่ โรงเรียนประจ า น้ี 

ฟังเขา้ใจยาก หรืออยา่งไร บางคนจึงเรียกวา่  'โรงเรียนกินนอน '  ซ่ึงไม่ไดห้มายความวา่ โรงเรียนประเภทน้ี  

มีกิจกรรมเพยีงกินแลว้นอน แต่เป็นโรงเรียน ที่เด็กนกัเรียนใชเ้ป็นที่หลบันอนและเป็นที่เรียนหนงัสือ ดว้ย  

โดยทางโรงเรียนจดัหอพกัให ้ แต่เดิมโรงเรียนประจ ามกัจะเป็นโรงเรียนเก่ียวกบัอาชีพ เช่น โรงเรียนนายร้อย 

ต ารวจ โรงเรียนนายร้อย ทหารบก เรือ อากาศ โรงเรียนเกษตรกรรม โรงเรียนฝึกหดัครูหรือโรงเรียนพยาบาล 

เป็นตน้   ส าหรับโรงเรียนในระดบัประถมและมธัยมศึกษา  มีไม่มากนกัที่เป็นโรงเรียนประจ าที่โด่งดงัมีช่ือเสียง

อยูแ่ห่งหน่ึงก็คือ โรงเรียนวชิราวุธฯ ต่อมาก็มีความพยายามสร้างโรงเรียนประจ าบางประเภทขึ้นมา  เช่น 

โรงเ รียนสงเคราะห์ทั้งหลายที่กระจายกนัทัว่ประเทศ   ที่พดูถึงเร่ืองโรงเรียนประจ าหรือโรงเรียนกินนอน 

ก็เพราะวา่ ปัจจุบนัน้ีมีแนวโนม้ให้เห็นค่อนขา้งชดัวา่มีพอ่แม่จ านวนมากขึ้นเร่ือยๆ สนใจและตดัสินใจ ส่งลูกเขา้

เรียน ในโรงเรียนประจ า ตั้งแต่อายนุอ้ย ๆ จนกระทัง่จบชั้นมธัยมศึกษา ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย สาเหตุ 

คงมิไดม้าจากไม่สามารถหาที่พกัอาศยัใหลู้กได ้โดยเฉพาะเด็กที่มีครอบครัวอยูต่่างจงัหวดั   เพราะแมแ้ต่เด็ก  

ที่มีครอบครัวอยูใ่นกรุงเทพฯ หรืออยูใ่กลก้บัโรงเรียน ก็ยงัเขา้โรงเรียนประจ าเป็นจ านวนมาก ผมคิดวา่น่าจะอยู่

ที่ความเช่ือที่วา่ โรงเรียนประจ ามีเคร่ืองอ านวยความสะดวกและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้มากกวา่

โรงเรียนทัว่ๆ ไปไม่ตอ้งห่วงกงัวลในเร่ืองความปลอดภยัของลูก  หอพักของโรงเรียนที่มีมาตรฐานย่อมท าให้พ่อ

แม่สบายใจมากกว่าใหลู้กอยูบ่า้นเช่าหรือหอพกัของเอกชน  อีกประการหน่ึงเพราะเช่ือว่าบรรยากาศในหอพกั

ของโรงเรียนจะเอือ้ต่อการเรียนรู้ในเร่ืองต่างๆ ทีม่ากไปกว่าการเรียนรู้วิชาการ  โดยเฉพาะการได้รู้จักใช้ชีวิตกับ

เพื่อนทีม่าจาก ต่างภูมลิ าเนา ต่างวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ อันเป็นประสบการณ์ที่ส าคญัของชีวิต  เหตุผลส าคญั

อีกอยา่งน่าจะเป็นเพราะวา่สมยัน้ีเด็กนกัเรียนวยัรุ่นหนุ่มสาว ถูกชกัจูงไปในทางไม่ดีไดง่้าย เช่น เล่นการพนนั 

ใชย้าเสพติด มีเพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ การไดอ้ยูห่อพกัของโรงเรียนจะช่วยแกปั้ญหาน้ีไดร้ะดบัหน่ึง 

  ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีเราจึงไดเ้ห็นพอ่แม่ที่อยูต่่างจงัหวดัหรือแมแ้ต่ในกรุงเทพฯ  ยอมเสียเงินมากๆ ส่งลูก

เขา้เรียน ในโรงเรียนประจ า ซ่ึงผมคิดวา่เป็นกระแสที่จะเพิม่ขึ้นในอนาคต อาจจะพอๆ กบัโรงเรียนนานาชาติ
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หรือโรงเรียนสอนภาษา (Bilingual) ทีเดียวและหากมีโรงเรียนประจ ามากขึ้น ผมคิดวา่อาจจะตอ้งมีมาตรการ 

ต่าง ๆ เพิม่ขึ้นเพือ่ป้องกนัไม่ใหมี้ผูฉ้วยโอกาส   จดัท าโรงเรียนที่ไม่ไดม้าตรฐาน  มาตรการที่ดทีีสุ่ดอยู่ที่การ  

เอาใจใส่และการมส่ีวนร่วมของพ่อแม่   ผมเห็นว่าเหตุผลส าคญัประการเดยีวของการมีโรงเรียนประจ า  ก็คอื 

ความต้องการที่จะจัดให้ส่ิงแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก   ซ่ึงโดยปกติแล้วโรงเรียนประจ าจะต้องจัดให้มี

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน ด้านต่างๆ อยู่เป็นประจ า ถ้าหากโรงเรียน ประจ าแห่งใดไม่จัดกิจกรรมส่งเสริม

การเรียนรู้ให้ แก่เด็ก ก็คงไม่มีเหตุผล เพียงพอ ทีจ่ะท าเป็นโรงเรียนประจ า     

   เพราะฉะนั้น พอ่แม่และผูป้กครองควรจะตอ้งเอาใจใส่และเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียนใหม้ากที่สุด เท่าที่จะเป็นไป ได ้ถา้เป็นไปไดต้อน เปิดเรียนใหม่ๆ ทางโรงเรียนควรจะเชิญพอ่แม่ หรือ

ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนที่เขา้ใหม่มาคา้ง ในหอพกัของโรงเรียน เพือ่ใหลู้กเกิด ความอบอุ่นและมัน่ใจ เพราะ

เด็กบางคนอาจจะไม่เคยจากบา้นหรือพอ่แม่เป็นเวลานานๆ พ่อแม่และผู้ปกครองเองก็จะได้มีโอกาสเห็นสภาพ

จริงของหอพัก  การใชชี้วติของลูก และไดรู้้จกักบั เพือ่นๆ ของลูกดว้ย ยิง่กวา่นั้น การเขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ  เช่น 

งานวันส าคญั ของโรงเรียน  งานแสดงดนตรี งานแจกประกาศนียบัตร ฯลฯ ก็จะท าใหพ้อ่แม่ ผูป้กครองไดเ้ห็น

วา่โรงเรียนด าเนินการตามที่พอ่แม่คาดหวงั หรือไม่ผมเองเคยเรียนโรงเรียนประจ าแต่เป็นช่วงหลงัระดบั

มธัยมศึกษาแลว้ สองปีที่อยูใ่นโรงเรียนประจ า ผมไดเ้รียนรู้ส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติอยา่งมาก แต่วา่

ในเวลานั้นพอ่แม่ของผม   ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเลยแมแ้ต่คร้ังเดียว เพราะอยูห่่างไกลและ 

มีฐานะการเงิน ไม่ค่อยดี  เหตุที่ผมเขา้โรงเรียนประจ าเป็น เพราะเง่ือนไขการรับทุนเล่าเรียนไม่ใช่ดว้ยการตดัสิน

ของพอ่แม่ ผมคิดวา่ ถา้พอ่แม่ผมไดมี้โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ของโรงเรียนอยา่งที่กล่าวมา ผมคงมีความ

ประทบัใจและเรียนรู้อะไรไดม้ากกวา่น้ี จ  าไดว้า่ตอนนั้น มีแต่ความเหงาแล ะคิดถึงบา้นตลอดเวลา บ่อยคร้ังที่

เหงาจนร้องไห ้ยงัดีที่วา่ตอนนั้น ผมโตพอสมควรแลว้ ถา้เป็นเด็กประถมหรือมธัยม  ความรู้สึกวา้เหว่เหงาและ

คิดถึงบา้นคงมีมากกวา่น้ี  ลองคิดดูเถิดเวลาเหงาและวา้เหวม่ากๆ ลูกเราจะเรียนรู้ใหดี้ไดอ้ยา่งไร  เพราะฉะนั้นถา้

ตดัสินใจจะส่งลูกเขา้เรียน ในโรงเรียนประจ า   พ่อแม่ควรมีการเตรียมการพอสมควร อยา่ง แรก พาลูกไปดู

โรงเรียนที่จะเรียน       ขออนุญาตทางโรงเรียนใหลู้กไดดู้ หอพกั ไดพ้บเด็กนกัเรียนประจ าที่อยูก่่อนบา้ง ได้

พดูคุยกบัครูประจ าหอพกับา้ง หรือขอดูตารางกิจกรรมที่โรงเรียนจดัให้เด็กในรอบสปัดาห์ โดยเฉพาะกิจกรรม 

นอกเวลาเรียน แลว้สงัเกตดูวา่ ลูกมีความรู้สึก อยา่งไร พดูคุยกบัลูก และบอกใหลู้กรู้ ดว้ยวา่เหตุใดเราจึงคิด

อยากใหลู้กไดเ้ขา้เรียนโรงเรียนประจ า     จะมีผลดีอะไรกบั ลูกบา้ง การบอกกล่าวพดูคุยกบัลูกจะช่วยใหลู้ก

เขา้ใจในเจตนาที่แทจ้ริงของพอ่แม่  ลูกจะไดไ้ม่เกิด ความรู้สึกหรือเขา้ใจผดิไปวา่ พอ่แม่ผลกัไสไล่ ส่งเขาออก

จากบา้น ตอ้งพยายามใหเ้ขาเขา้ใจวา่เป็นการกระท าดว้ยความ รักความหวงัดี และเม่ือเขาเขา้ใจ คลอ้ยตามอยาก

เขา้โรงเรียนประจ าแลว้ พอ่แม่ตอ้งแสดงใหลู้กเห็นอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยวา่ความรัก และห่วงใยที่วา่ นั้นเป็น

อยา่งไร นัน่คือใหค้วามสนใจในความเป็นอยูแ่ละการเรียนของเขาอาจจะดว้ยการโทรศพัทไ์ปถามข่าวคราวบา้ง 

ไปเยีย่มบา้ง เขา้ร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนจดัขึ้นบา้ง  เหล่าน้ีจะท าใหลู้กรู้สึกวา่ความรักและห่วงใยของพอ่แม่นั้น



เป็น ความจริง มิใช่เป็นเพียงค  าปลอบใจ เพือ่ตอ้งการใหเ้ขาออกจากบา้นไปอยูท่ี่อ่ืน เด็กบางคนแมจ้ะเขา้ใจใน

เจตนา  ของพอ่แม่ แต่ดว้ยความเป็น เด็กเวลาเขา้ไปอยูใ่นโรงเรียนประจ าจริงๆ กบัคนแปลกหนา้ มีกิจวตัรที่

แตกต่าง อาหารการกินไม่เหมือนเคย อาจรู้สึกอึดอดั วา้เหวแ่ละเหงาได ้เร่ืองท านองน้ีเคยเกิดขึ้นกบัตวัผมเอง 

เพราะตอนอยูบ่า้นเคยมีอิสระ ค่อนขา้งมาก ที่หลบัที่นอนก็ รู้สึกเป็นส่วนตวั อาหารการกินก'็ถูกปาก' เพราะ  พอ่

แม่ ท  าใหกิ้น เพือ่นฝงูก็หนา้เก่าๆ แต่เม่ือเขา้อยูโ่รงเรียนประจ าในกรุงเทพฯ ตอ้งท าตามกฎเกณฑข์องโรงเรียน 

หอนอนกน็อนรวมๆกนัหลายคนอาหารการกินกไ็ม่'คุน้ล้ิน'เรียกวา่ตอ้งปรับตวักนัหลายอยา่งเร่ืองการปรับตวัน้ี

ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ของ ทุกคน ผมเคยคุยกบันกัศึกษามหาวทิยาลยั ต่างๆ ที่อยูห่อพกัมหาวทิยาลยั พบวา่

มีปัญหาในเร่ืองการปรับตวัคลา้ยๆกนั เด็กจะปรับตวัยากหรือง่ายขึ้น อยูก่บัการเล้ียงดูของครอบครัวของ แต่ 

ละคน มากกวา่เร่ืองอ่ืน  เด็กที่มาจากครอ บครัวที่มีลูกนอ้ยอาจจะปรับตวัไดช้า้กวา่เด็กที่มาจากครอบ ครัวที่มีพี่

นอ้งหลายคน เด็กที่ติดพอ่แม่จะปรับตวัยากกวา่เด็กที่มีอิสระ เป็นตน้  ในขณะเดียวกนั เด็กบางคน พอออกจาก

บา้นไปพกัอยูก่บัเพือ่นรุ่นราวคราวเดียวกนั ก็ใชชี้วติเสรีอยา่งชนิดเกินขอบ เขต ขาดการควบคุมตนเอง ท าให้

เสียการเรียน และด าเนินชีวติในทางที่เส่ือมเสียกบัอนาคตของตวัเองอีกต่างหากเพราะฉะนั้น ผมคดิวา่พอ่แม่ตอ้ง

คิดเร่ืองน้ี อยา่งรอบคอบ และตอ้งมีการเตรียมการอยา่งดี ทั้งตวัพอ่แม่เองและลูกดว้ย อยา่คิดแต่เพียง วา่ 

โรงเรียนประจ าแห่งนั้นแห่งน้ีมี ช่ือเสียง ผูค้นนิยมส่งลูก เขา้เรียน หรือคิดวา่ครอบครัวเรามีเงินทอง สามารถส่ง

ลูกเข ้าเรียนโรงเรียนประจ า ที่มีช่ือเสียงเ ป็นส่ิงที่ไดห้นา้ไดต้า  ผมคิดวา่ชะดีชะร้ายจะเป็นการสร้างผลเสีย

ใหก้บัลูก โดยนึกไม่ถึงกไ็ด ้พอ่แม่ตอ้งติดตามเอาใจใส่ต่อการเรียนและการใชชี้วติของลูก ควรไดมี้โอกาสพบ 

ปะพดูคุยกบัครูอาจารยข์องลูกบา้งเป็นคร้ังคราว ถา้ลูกมีปัญหาโท รศพัทม์าปรึกษาก ก็ควรใหค้วามใส่ใจ แต่ก็

ไม่ควรมีปฏิกิริยา จนท าใหลู้กเกิดความหวัน่วติกมาก ขึ้นไปอีก พอ่แม่จ านวนไม่นอ้ยมกัจะมีปฏิกิริยา หรือ 

Reaction มากกวา่ Action (การกระท าหรือการปฏิบติัการ) กบัส่ิงที่เกิดขึ้นกบัลูก การมีปฏิกิริยานั้นอาจจะง่าย

และ สบายใจ (สะใจ) แต่ไม่สามารถแก ้ปัญหาไดจ้ริง ส่วนการปฏิบติัการ ซ่ึงจะมีทั้งการ วเิคราะห์สถานการณ์  

วางแผน  ลงมือท าและติดตา มประเมินผล  จะสามารถแกปั้ญหาที่เกิดขึ้นได ้ดีและย ัง่ยนืกว ่า เพราะฉะนั้นหากมี

อะไรเกิดขึ้นกบัลูก พอ่แม่จึงไม่ควรมี Reaction แต่ควรTake action  มากกวา่  ผมเห็นดว้ยวา่การ ตดัสินใจใหลู้ก 

เขา้เรียนในโรงเรียนประจ าเป็นทาง เลือกหน่ึง   แต่ก็น่าใคร่ครวญใหดี้วา่ มนัเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเหมาะ

ที่สุดส าหรับลูกของเราหรือไม่ ซ่ึ งพอ่แม่นัน่แ หละน่าจะตอบไดดี้ที่สุด และก็ควรหาค าตอบ แบบที่เป็น  Action 

มากกวา่แคมี่ Reaction  นะครับ 

 

พบกนัใหม่ฉบบัหนา้ครับ. 

 

 



 

 
 

ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.55 นายสัมพันธ์ พันธ์ุพฤกษ์ ผู้อ านวยการ  
สทศ. เปิดเผยผลการสอบแบบวดัความถนดัทัว่ไป (GAT) และแบบวดัความถนดัทางวชิาการ/วชิาชีพ (PAT) 
คร้ังที่ 1/2556 ซ่ึงจดัสอบเม่ือวนัที่ 6-9 ต.ค.55 วา่ ขณะน้ี สทศ.ไดป้ระกาศผลสอบผา่นทางเวบ็ไซต ์สทศ.
www.niets.or.th และหากนกัเรียนมีขอ้สงสยัสามารถยืน่ค  าร้องขอดูกระดาษค าตอบได ้ที่ สทศ. ระหวา่งวนัที่  
8 -11 พ.ย.55 และสามารถดูกระดาษค าตอบไดใ้นวนัที่ 17-18 พ.ย.55 
     ส าหรับผลการวเิคราะห์ขอ้สอบนั้น พบวา่ข้อสอบค่อนข้างยาก เพราะเป็นขอ้สอบคดัเลือกเขา้เรียนต่อจึงตอ้ง
ยากกวา่ปกติ แต่ภาพรวมคะแนน GAT และ PAT ในปีน้ี ถือวา่ใกลเ้คียงกบัคะแนนสอบเดือน ธ.ค.54 โดยวิชาที่
มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ PAT5 ความถนดัทางวชิาชีพครู คะแนนเฉล่ีย 127.31, GAT คะแนนเฉล่ีย 
114.30 และ PAT6 ความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเฉล่ีย 109.88 และช่วงคะแนนสอบของแต่ละวชิา
พบวา่ ส่วนใหญ่มีคะแนนอยูใ่นช่วง 60.01-90.00 ไดแ้ก่ PAT2 ความถนดัทางวทิยาศาสตร์ PAT3 ความถนดัทาง
วศิวกรรมศาสตร์ และ PAT7.1-7.6 ความถนดัทางดา้นภาษาต่างประเทศ 
     ขณะที่ GAT1 คะแนนส่วนใหญ่อยู่ช่วง 0.00-30.00 มากถึง 100,512 คน และสาเหตุที่เด็กท าคะแนนได้น้อย 
อาจเพราะเป็นข้อสอบที่เน้นการคดิวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา ทั้งนี้ สทศ.จะส่งข้อมูลเหล่านีใ้ห้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) เพือ่เร่งพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนต่อไป   
     "สทศ.ก าลงัวจิยัเก่ียวกบัขอ้สอบGAT/PAT วา่สามารถท านายการเรียนของผูเ้รียนในมหาวทิยาลยัไดม้ากนอ้ย
เพยีงใด การวดัผลมีความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงเร่ืองน้ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ใหก้าร
สนบัสนุนการวจิยั นอกจากน้ียงัเตรียมจดัท าการทดสอบภาษาองักฤษและภาษาไทย ส าหรับวดัระดบั
ภาษาองักฤษคนไทยเพือ่รองรับประชาคมอาเซียน และประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือท างานดว้ย" ผอ.สทศ.
กล่าว 
     ส าหรับคะแนน GAT และ PAT มีดงัน้ี 
     GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผูเ้ขา้สอบ จ านวน 323,912 คน คะแนนเฉล่ีย 114.30 ต ่าสุด 2.00 สูงสุด 
297.50 ช่วงที่มีผูท้  าคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จ านวน 70,548 คน 
     แบ่งเป็น GAT1 คะแนนเตม็ 150 คะแนน มีผูเ้ขา้สอบ จ านวน 323,030 คน คะแนนเฉล่ีย 65.23 ต ่าสุด 2.00 
สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผูท้  าคะแนนมากที่สุด 0.00-30.00 จ านวน 100,512 คน 
     และ GAT2 คะแนนเตม็ 150 คะแนน มีผูเ้ขา้สอบ จ านวน 323,829 คน คะแนนเฉล่ีย 49.07 ต ่าสุด 2.50 สูงสุด 
150.00 ช่วงที่มีผูท้  าคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จ านวน 221,245 คน 
     ส่วนคะแนนการสอบ PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน 
     แบ่งเป็น PAT 1 ความถนดัทางคณิตศาสตร์ สอบ 243,851 คน คะแนนเฉล่ีย 40.61 ต ่าสุด 5.00 สูงสุด 300.00 
มากสุด 30.01-60.00 จ านวน 135,864 คน 
     PAT 2 ความถนดัทางวทิยาศาสตร์ สอบ 200,313 คน คะแนนเฉล่ีย 86.20 ต ่าสุด 9.00 สูงสุด 234.00 มากสุด 
60.01-90.00 จ านวน 123,299 คน 
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     PAT 3 ความถนดัทางวศิวกรรมศาสตร์ สอบ 51,238 คน คะแนนเฉล่ีย 91.11 ต ่าสุด 16.00 สูงสุด 276.00 มาก
สุด 60.01-90.00 จ านวน 21,101 คน 
     PAT 4 ความถนดัทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบ 20,290 คน คะแนนเฉล่ีย 58.07 ต ่าสุด 3.00 สูงสุด 232.00 
มากสุด 30.01-60.00 จ านวน 7,147  คน 
     PAT 5 ความถนดัทางวชิาชีพครู สอบ 211,477 คน คะแนนเฉล่ีย 127.31 ต ่าสุด 2.00 สูงสุด 242.00 มากสุด 
120.01-150.00 จ านวน 86,808 คน 
     PAT 6 ความถนดัทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบ 32,799 คน คะแนนเฉล่ีย 109.88 ต ่าสุด 10.00 สูงสุด 212.50 
มากสุด 90.01-120.00 จ านวน 14,451 คน 
     PAT 7.1 ความถนดัทางภาษาฝร่ังเศส สอบ 7,781 คน คะแนนเฉล่ีย 84.83 ต ่าสุด 33.00 สูงสุด 267.00 มากสุด 
60.01-90.00 จ านวน 5,087 คน 
     PAT 7.2 ความถนดัทางภาษาเยอรมนั สอบ 2,798 คน คะแนนเฉล่ีย 87.52 ต ่าสุด 39.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 
60.01-90.00 จ านวน 1,873 คน 
     PAT 7.3 ความถนดัทางภาษาญี่ปุ่ น สอบ 6,522 คน คะแนนเฉล่ีย 90.84 ต ่าสุด 30.00 สูงสุด 294.00 มากสุด 
60.01-90.00 จ านวน 3,941 คน 
     PAT 7.4 ความถนดัทางภาษาจีน สอบ 15,341 คน คะแนนเฉล่ีย 81.24 ต ่าสุด 12.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 
60.01-90.00 จ านวน 10,340 คน 
     PAT 7.5 ความถนดัทางภาษาอาหรับ สอบ 2,666 คน คะแนนเฉล่ีย 88.24 ต ่าสุด 30.00 สูงสุด 264.00 มากสุด 
60.01-90.00 จ านวน 1,552 คน 
     และ PAT 7.6 ความถนดัทางภาษาบาลี สอบ 4,071 คน คะแนนเฉล่ีย 97.63 ต ่าสุด 42.00 สูงสุด 291.00 มาก
สุด 90.01-120.00 จ านวน 2,010 คน 

 

 

สวสัดี. 

 

 

 

 

 

 



  เร่ืองใกล้ตวั   กลวัไม่รู้     
ฉบบัท่ี ๔   ปีท่ี ๑  เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลยั  ต าบลอ่างหิน อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี 

ประทีป จ ำปำศรี.. 
www.qc.ac.th 

www.qc.ac.t ผมได้มีโอกาสเข้าประชมุสมัมนาผู้บริหารโรงเรียนวตัถุประสงค์พเิศษและโรงเรียนท่ีมีการแขง่ขนัสงู ทัว่ประเทศ เม่ือวนัท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2555 ท่ีผา่น

มา เขาแจกโบชวัร์รายช่ือโรงเรียนท่ีมีวตัถุประสงค์พเิศษ  มีจ านวน  8 กลุม่ 38 โรงเรียน  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลยั “เน้น วชิาการ” เลยเก็บมา

ฝาก ....ศาสตราจารย์พเิศษ ดร.ภาวชิ  ทองโรจน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ กลา่ววา่ “ค าตอบของการศกึษาอยู่ท่ีห้องเรียน” 

ครูต้องออกแบบการจดัการเรียนรู้หลากหลายตามศกัยภาพของผู้เรียน มีการวเิคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบคุคล การวดัและประเมนิผลตามสภาพจริง 


