
การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล

A Systematic Evaluation of World-Class Standard School  Project

การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล

A Systematic Evaluation of World-Class Standard School  Project

โดย

นางวลัิยพรณ์  เสรีวัฒน์

สํานักงานเขตพื �นที�การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 

                                     



ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ                  
และการปฏิรูปการศึกษา รอบ2

ประชาคมอาเซียนและสภาวะ
การศึกษาไทยในอนาคต

PISA

สพฐ.

โรงเรียนมาตรฐานสากล



โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

500 โรงเรียน ทั�วประเทศ
ประถม 119 โรงเรียน

มัธยม  381 โรงเรียน

โครงการ 3 ปี 2553-2555

คัดเลือกโรงเรียนที�มี

ความพร้อมที�จะพัฒนาสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล



ความสาํคัญของการประเมิน

• การประเมิน เป็นกิจกรรมที�สําคัญและมีประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินงานขององค์กร
หรือการดาํเนินงานของโครงการ เพราะการประเมินเป็นกลไก
ที�ดีและจาํเป็นสําหรับผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการ 

ผลการประเมนิและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะเป็น
ข้อสนเทศที�ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการสามารถ
นํามาใช้ประกอบการพจิารณาในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาํเนินงานขององค์กรหรือของโครงการได้อย่างมาก 

• (อุทยั ดุลยเกษม,2552)



การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

• โดยใช้รูปแบบการประเมินเชิงระบบ CIPPI(context-
input-process-product-impact)   ซึ�งเป็นผลจาก
การศึกษาของวโิรจน์  สารรัตนะ ( 2554) โดยมสิี�งที� 

• “จะถูกประเมิน” เกดิขึ�นก่อนแล้ว  มกีารกระทาํไปก่อน
หน้านั�นแล้ว อย่างน้อยกใ็นช่วงเวลาหนึ�งที�เริ�มปรากฏผล
ออกมาให้เห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือมากกว่า



รูปแบบการประเมินเชิงระบบ CIPPI

พัฒนาโดยวิโรจน์  สารรัตนะ ( 2554)

Context Input Process

ProductImpact



วัตถุประสงค์การวิจัย

• เพื�อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการที�คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก

1. การประเมนิ 

ด้านบริบท

• เพื�อตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัย
นําเข้าที�กําหนดไว้ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 3 ปัจจัย

2. การประเมนิ 
ด้านปัจจัยนําเข้า

• เพื�อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงาน
ตามแนวปฏบิัติที�กาํหนดไว้ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

3. การประเมนิ       
ด้านกระบวนการ 



วัตถุประสงค์การวิจัย

• เพื�อตรวจสอบระดับการบรรลุผล
สําเร็จตาม ความคาดหวังให้ 
“นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก 

4.การประเมิน    
ด้านผลผลิต 

• เพื�อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที�
เกิดขึ �นสืบเนื�องจากการดาํเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลใน
ระยะ 2 ปีที�ผ่านมา  

5. การประเมิน    
ด้านผลกระทบ 



ระยะเวลาและข้อตกลงเบื �องต้น

• ปีการศึกษา 2553 -ปีการศึกษา 2554ระยะเวลา

• การประเมินครั�งนี�เป็นการประเมินระหว่างดําเนินการ
ของโครงการ คือ เมื�อสิ�นปีการศึกษา 2554 เพื�อศึกษา
ผล การดําเนินงานในระยะ 2 ปีที�ผ่านมา

ข้อตกลง
เบื�องต้น



วรรณกรรมและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง

การประเมิน
โครงการเชิงระบบ

รูปแบบ CIPPI

แบบจําลอง
การประเมนิ

การ
ประเมิน
โครงการ



กรอบแนวคิดการประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

การประเมนิด้านบริบท

ตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมสอดคล้องของ
วตัถุประสงค์ของโครงการ
กบัแนวนโยบาย แนวคดิ 
ทฤษฎี การจัดการศึกษา
เพื�อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า

ตรวจสอบระดับคุณภาพของ

ปัจจัยนําเข้า 3 ปัจจัย คอื            

1) คุณภาพของครู                      

2) คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน                                   

3) คุณภาพของปัจจัยพื�นฐาน 

(การวิจัยเชิงสํารวจ และพหุ

กรณศึีกษา)

การประเมินด้านกระบวนการ
ตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัติในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  3 ด้าน คอื
1)  แนวนโยบายการพฒันาโรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล
2) การบริหารเชิงคุณภาพ  
3) การจัดการเรียนการสอน
เทียบเคยีงมาตรฐานสากล

การประเมินด้านผลผลติ

ตรวจสอบระดบัการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวงัใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที�คาดหวงัให้ นักเรียนมี

ศักยภาพเป็นพลโลก

การประเมินด้านผลกระทบ

ตรวจสอบผลกระทบจากการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที�ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้านการ

วิจัยและพฒันา    2) ด้านเครือข่ายร่วมพฒันา  และมีผลกระทบ
หรือผลสืบเนื�องที�เกดิขึ�นโดยไม่คาดหวังอื�นที�เกี�ยวข้องอะไรบ้าง 



ระเบียบวิธีวจิัยแบบผสม (Mixed method)

1) การวิจัยเชิงสาํรวจ (survey study) 

2) การวจิัยพหุกรณีศึกษา (multi-cases study)



ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร   คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั�วประเทศที�มีความพร้อมในการยกระดับให้เป็น

โรงเรียนดีและมีมาตรฐานสากล  (World-Class Standard School) จํานวน  381   โรงเรียน

กลุ่มตวัอย่าง   จํานวน 191 โรงเรียน 

ประกอบด้วย

ผู้บริหาร ผู้ปกครอง

คณะกรรมการสถานศึกษา

นักเรียน





ประเภทและจาํนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant) วิจัยเชิงสํารวจ  

ภาค

จํานวน
ประชาก

ร

จํานวน
กลุ่ม
ตัวอย่าง

ผอ. ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา

โรงเรียนละ รวม โรงเรียนละ รวม โรงเรียนละ รวม โรงเรียนละ รวม

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

92 46 46 3 138 3 138 3 138 3 138

ตะวันออก 36 18 18 3 54 3 54 3 54 3 54

ตะวันตก 37 18 18 3 54 3 54 3 54 3 54

กลาง 91 46 46 3 138 3 138 3 138 3 138

เหนือ 67 34 34 3 102 3 102 3 102 3 102

ใต้ 58 29 29 3 87 3 87 3 87 3 87

รวม 381 191 191 18 573 18 573 18 573 18 573



เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย (การวิจัยเชิงสาํรวจ)

การสร้างเครื�องมือ

• เครื�องมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ และ

• แบบสอบถามแบบปลายเปิด

การพัฒนาคุณภาพของเครื�องมือ

• การตรวจสอบความตรงเชิงเนื �อหา

• ค่า IOC = 0.86-1.00

• การตรวจสอบความเชื�อมั�นของ
เครื�องมือ



ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม

แบบสอบถาม จํานวนข้อ ค่าสัมประสิทธิ�แอลฟ่า

แบบสอบถามผูบ้ริหาร 123 0.989

แบบสอบถามครู 123 0.989

แบบสอบถามนกัเรียน 65 0.981

แบบสอบถามผูป้กครอง 22 0.973

แบบสอบถามคณะกรรมการ
สถานศึกษา

22 0.975



ร้อยละของแบบสอบถามที�ได้รับกลับคืน



เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย (พหุกรณีศึกษา)

• ผู้บริหารแบบสัมภาษณ์

ที�มีโครงสร้าง

• ครูผู้สอน

• นักเรียน

• ผู้ปกครอง

• กรรมการสถานศึกษาขั �นพื �นฐาน

แบบสนทนากลุ่ม



การสร้างและการหาคณุภาพของเครื�องมือ

ที�ปรึกษาและ
ผู้เชี�ยวชาญ
ตรวจสอบ 

นําไปทดลองใช้
กับกลุ่มที�ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง

แก้ไขก่อน
นําไปใช้



ตารางที�  5  จํานวนผู้ให้ข้อมูลหลกั (informants)  พหุกรณีศึกษา  

ภาค โรงเรียน

จํานวนผู้ให้ข้อมูลหลกั 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง

นักเรียน

คณะกรรมการ

สถานศึกษา

ตะวนัออกเฉียง

เหนือ

ภูเขียว 1 10 15 5 5

ตะวนัออก โพธิสมัพนัธ์พิทยาคาร 1 10 15 5 5

ตะวนัตก กาญจนานุเคราะห์ 1 10 15 5 5

กลาง สตรีวิทยา 1 10 15 5 5

เหนือ วฒัโนทยัพายพั 1 10 15 5 5

ใต้ หาดใหญ่วิทยาลยั 1 10 15 5 5



การเกบ็ข้อมูลพื�นที�กรณีศึกษา

การสนทนากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนวัฒโนทัยพายพั  จังหวัดเชียงใหม่

การสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารโรงเรียนสตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

การสนทนากลุ่มนักเรียนโรงเรียนภูเขียว

อาํเภอภูเขยีว จังหวัดชัยภูมิ



การเกบ็ข้อมูลพื�นที�กรณีศึกษา

การสนทนากลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา

กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศในห้องวชิาการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลยั

อาํเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

การประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวฒัโนทัยพายพั

อาํเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่



ผลการประเมินด้านบริบท (แบบสอบถาม)



ผลการประเมินด้านบริบท (สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม)

สัมภาษณ์  ผู้บริหาร

สนทนากลุ่ม ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา



ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (แบบสอบถาม)



ผลการประเมนิด้านปัจจัยนําเข้า (สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม)

สัมภาษณ์  ผู้บริหาร

สนทนากลุ่ม ครูผู้สอนและนักเรียน



ผลการประเมินด้านกระบวนการ (แบบสอบถาม)

ประเด็น
ระดบัความคิดเห็น

ผู้บริหาร ครูผู้สอน

1. ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มาก มาก

2. ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด มาก มาก

3. ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล

มาก มาก



ผลการประเมินด้านกระบวนการ 

(สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม)

สัมภาษณ์  ผู้บริหาร

สนทนากลุ่ม ครูผู้สอน



ผลการประเมินด้านผลผลิต (แบบสอบถาม)



ผลการประเมนิด้านผลผลิต (สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม)

ประเด็น
ระดับความคิดเห็น

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน

ด้านผลสําเร็จตามความคาดหวังของโครงการ
1. เป็นเลศิวชิาการ มาก มาก มาก

2. สื�อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มาก ปานกลาง ปานกลาง

3. ลํ�าหน้าทางความคดิ มาก ปานกลาง มาก

4. ผลติงานอย่างสร้างสรรค์ มาก มาก มาก

5. ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก มาก มาก มาก

สัมภาษณ์  ผู้บริหาร

สนทนากลุ่ม ครูผู้สอนและนักเรียน



ผลการประเมนิด้านผลกระทบ (แบบสอบถาม)



ผลการประเมนิด้านผลกระทบ (สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม)

ประเดน็
ระดับความคิดเห็น

ผู้บริหาร ครูผู้สอน

1. ด้านการวจิัยและพฒันา ปานกลาง ปานกลาง

2. ด้านเครือข่ายร่วมพฒันา ปานกลาง ปานกลาง

รวม ปานกลาง ปานกลาง

สัมภาษณ์  ผู้บริหาร

สนทนากลุ่ม ครูผู้สอนและนักเรียน



ผลสืบเนื�องจากการดาํเนินการ 2 ปีที�ผ่านมา

1.  นักเรียนสื�อสารได้หลายภาษามากขึ�นเพิ�มเติมจากภาษาองักฤษ เช่น จีน 
ญี�ปุ่น เกาหล ีเวียดนาม พม่า มลายู 

2. นักเรียนมีโครงงานจิตสาธารณะมากขึ�น และโครงงานจากวิชาเพิ�มเติม

3. ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้และใช้ภาษาองักฤษได้ดีขึ�นมากกว่า
สาระอื�นๆ ยกเว้นสาระภาษาองักฤษ

4. ผู้มีส่วนเกี�ยวข้องเห็นความสําคญัของการเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน

5. ครูนักเรียนได้รับเกยีรติบัตรรางวลั และได้ร่วมกจิกรรม  สําคัญต่างๆ ใน
ระดับ โรงเรียน ระดับภาค และ ระดับ ประเทศ มากขึ�น

           



ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
1. ครู ผู้บริหารขาดความมั�นใจในการสื�อสารด้วยภาษาองักฤษ แตก่็มีหลาย

โรงเรียนที�พยายามจดัสอนเพิ�มเติมให้ครูที�สนใจทั �งในและนอกเวลาเรียนโดยครู
ต่างชาติ

2. เวทีแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระดบันานาชาติยงัมีน้อย

3. ขาดความชดัเจนเรื�องการทอสอบกบัสถาบนัทางภาษา ทั �งด้านเกณฑ์ สถานที� 
และงบประมาณที�จะใช้

4. บคุลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ TQA 

5. บคุลากรยงัไม่ตระหนกั ไม่ปรับเปลี�ยนทศันคต ิรวมถึงอายมุาก



ข้อเสนอแนะเพื�อนําไปใช้เป็นสารสนเทศ

• จากผลการวิจัยที�พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลที�มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลศิวิชาการ 
สื�อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ลํ�าหน้าทางความคิด ผลติงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก โดยภาพรวม มีความ
เหมาะสมในระดับมากทุกด้าน  ดังนั�น โรงเรียนและหน่วยงานที�
เกี�ยวข้อง จึงควร นําความคาดหวงัดังกล่าวไปวางแผน ดําเนินการอย่าง
เป็นระบบครบวงจร



ข้อเสนอแนะเพื�อนําไปใช้เป็นสารสนเทศ

• จากผลการวิจัยที�พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพ
ในระดับ ปานกลาง ประเด็นครูใช้สื�ออเิลก็ทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั�งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) มีค่าเฉลี�ยสูงที�สุด จึงควรใช้
ยุทธศาสตร์ในการพฒันาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู 
ด้วยการสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มกนั วางแผนและพฒันากระบวนการ
เรียนการสอน



ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวิจยัครั�งต่อไป

1.   อนาคตภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล1.   อนาคตภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล

2.  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

     อย่างยั�งยนื

2.  ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื�อพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

     อย่างยั�งยนื

3.  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียน     

มาตรฐานสากลของประเทศไทยกบั ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

3.  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียน     

มาตรฐานสากลของประเทศไทยกบั ประเทศในกลุ่มอาเซียน 

4.  การวิจัยและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะผู้นําการ 

     เปลี�ยนแปลงของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล

4.  การวิจัยและพฒันาโปรแกรมพฒันาภาวะผู้นําการ 

     เปลี�ยนแปลงของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล



ขอขอบพระคุณ
ทุกท่านเป็นอย่างสูง


