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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)   
มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปี 2553-2554 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ  ด้านผลกระทบ   โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) 
ระหว่าง การวิจัยเชิงส ารวจ (survey study) ประชากร คือ โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-Class Standard 
School) จ านวน  381 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 191 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า  
และ การวิจัยพหุกรณีศึกษา (multi-cases study)พื้นที่ในการศึกษา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 โรงเรียน        
ใน 6 ภูมิภาค เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม  ผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant) 
ในแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ด้านบริบท  พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังให้นักเรียน
มีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดับ
มาก  แต่ควรจะปรับเป็นมาตรฐานสากลทั้งระบบ และท าทุกระดับชั้น ทั่วประเทศ    

2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ครูผู้สอน  ผู้บริหาร และ  ปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
คุณภาพ อยู่ในระดับมาก แต่ครูผู้สอน และ ผู้บริหารขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ควร
ปรับปรุงให้มี ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ และอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทั่วประเทศ 

3.  ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการ
ปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก  ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด และควรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. ด้านผลผลิต พบว่า  นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน ความเป็นเลิศ
วิชาการส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก อยู่ในระดับมาก   และ มีกิจกรรมที่นักเรียนและครูจัดขึ้นเพื่อบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะ อย่าง
หลากหลาย รวมถึงได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น 

5. ด้านผลกระทบ พบว่า ครูมกีารวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง ครูและนักเรียนมีเครือข่ายร่วม
พัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง  ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับเกียรติบัตร
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รางวัล และได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าคัญต่างๆ ในทุกระดับเพิ่มขึ้น ได้รับค ายกย่องจากส่ือต่าง ๆ และ
จากชุมชน ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้ความไว้วางใจและเห็น
ความส าคัญในการเตรียมบุตรหลานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 
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ABSTRACT 
 

The  research titled “A  Systematic Evaluation of World-Class Standard School Project, aimed to 
search for information technology in implementation based on  “World-Class Standard School” Project of the 
Office of Basic Education Commission, during 2010-2011, according to 5 factors as:  the context, the input, the 
process, the product, and the impact by using Mixed method between the Survey Study including population as 
381 World-Class Standard Schools and the samples of 191 schools, the instrument as Rating Scale, and the 
Multi-cases Study, the area of study including 6 World-Class Standard Schools in 6 Regions, the instruments 
using in this study including: the Structured Interview and focus group discussion. The informants in each school 
consisted of the administrators, teachers, students, parents, and school boards.   Data were analyzed by using the 
Percentage, Mean, Standard Deviation, and Content Analysis.  The research findings could be concluded as 
follows:   

1. For context aspect, found that the objectives of World-Class Standard School Project with 
expectation that the students would have academic excellence, communicate at least 2 languages, be 
progressive in thinking, produce work task creatively, and collaborate in being responsible with world society, 
were appropriate as well as congruent with policy guidelines for Educational Management towards quality in 
“High,” level.  But, they should be adjusted into World-Class Standard for the whole system, and performed in 
every level throughout the country.  

2. For input factor, found that the teachers, administrators, and basic factors in World-Class 
Standard School including quality in “High,” level.  But, both of teachers and administrators lacked of 
confidence in using the English Language for Communication.  So, it should be improved by organizing the 
Multi-media Electronics Classrooms in every learning substance, and high speed internet throughout the 
country.   

3. For process aspect, found that the practices following policy of development in World-Class 
Standard School, were in “High,” level.  The practices following the quality management factor in 7 divisions, 
were in “High,” level.  In addition, the instructional management comparing with World-Class Standard, the 
practices were in “the Highest,” level.  The sharing in administration and management should be performed in 
both of national, and international level.   
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4. For product aspect, found that the students in World-Class Standard School, had desirable 
characteristics in academic excellence, could communicate at least 2 languages, were progressive in thinking, 
produced their work task creatively, and collaborated in being responsible for world society in “High,” level.  
Furthermore, there were various activities for social service with public mind organized by students and 
teachers.  They also obtained more rewards from competition in national, and international stages. 

5. For impact factor, found that the teachers conducted Research and Development in “Moderate,” 
level.  Teachers and students had shared development network in “Moderate,” level.  The occurred results, in 
overall, found that the administrators, teachers, and students received honor card and rewards.  They also 
participated in major activities for sharing in every level more.   They were praised from media and community.  
The students’ parents were satisfied with Educational Management of  World-Class Standard School, as well as 
trusted on and gave an importance in preparing their offspring to enter into ASEAN Community in 2015.   
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สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
ตารางที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) 66 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 

2 
 
3 

ประเภทและจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant) ในแต่ละโรงเรียน 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในงานวิจัย 

104 
 

106 
ตารางที่ 4 จุดมุ่งหมาย ประเด็นในการประเมิน และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจ 107 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
 
 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 
 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
 
17 
 
18 
 
19 
 

จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant)  พหุกรณีศึกษา 
จุดมุ่งหมาย ประเด็นในการประเมิน และผู้ให้ข้อมูลในพหุกรณีศึกษา 
แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหารและของโรงเรียน 
แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของครูผู้สอน 
แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง 
แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร   
ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ด้านความเหมาะสมของ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็นของนักเรียน ด้าน
ความเหมาะสมของ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครอง
ด้านความเหมาะสมของ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็น 
ของ คณะกรรมการสถานศึกษา    ด้านความเหมาะสมของ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามความคดิเหน็ของผู้บรหิาร 
ครูผู้สอน และนักเรียน  ด้านคุณภาพครูผู้สอน 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามความคดิเหน็ของ ผูบ้ริหาร 
ครูผู้สอน และ นักเรียน    ด้านคณุภาพผู้บริหาร 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิาร  
ครูผู้สอน และนักเรียน ด้านคุณภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 
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 ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที่ 
 
 
ตารางที่ 
 
 
ตารางที่ 
 
 
ตารางที่ 
 
 
ตารางที่ 
 
ตารางที่ 

20 
 
 
21 
 
 
22 
 
 
23 
 
 
24 
 
25 

แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามความคดิเหน็ของ ผูบ้ริหาร 
ครูผู้สอน และ นักเรียน  ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิาร 
ครูผู้สอน และนักเรียน  ด้านการปฏิบตัิตาม 
องค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ  7 หมวด 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิาร 
และครูผู้สอน ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ 
ของผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และ นักเรียน ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวัง 
ของโครงการ 
แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิาร 
และครูผู้สอน ด้านผลกระทบ 
ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมนิ 

139 
 
 

140 
 
 

141 
 
 

142 
 
 

145 
 

143 
ตารางที่ 26 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของครผูู้สอน  6 โรงเรียน                  

โดยการสนทนากลุ่ม ด้านคุณภาพผู้บริหาร 
147 

ตารางที่ 27 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของนักเรียน  6 โรงเรียน             
โดยการสนทนากลุ่ม ด้านคุณภาพผู้บริหาร 

148 

ตารางที่ 28 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และ
นักเรียน 6 โรงเรียน ด้านคุณภาพผู้บริหาร(โดยรวม) 

149 

ตารางที่ 29 แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
ครูผู้สอน และ นักเรียน ด้านศักยภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน 

151 

ตารางที่ 30 แสดง ค่าฐานนิยมและแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้รหิาร  6 โรงเรียน              
โดยการสัมภาษณ์ ด้านศักยภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน 

153 

ตารางที่ 31 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของครผูู้สอน  6 โรงเรียน                
โดยการสนทนากลุ่ม  ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 

154 

ตารางที่ 32 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของนักเรียน  6 โรงเรียน                     
โดยการสนทนากลุ่ม  ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 

155 

ตารางที่ 33 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และ
นักเรียน 6 โรงเรียน ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 

156 



 ฎ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร 

และครูผู้สอน ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล        
158 

ตารางที่ 35 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการ
สนทนากลุ่ม ด้านการปฏบิัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     

160 

ตารางที่ 36 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผู้สอน 6 
โรงเรียน ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล      

162 

ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร 
และครูผู้สอน ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ  7 หมวด 

163 

ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร 
และครูผู้สอน  ด้านการปฏิบัตติามองค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ  7 หมวด  (ต่อ) 

165 

ตารางที่ 39 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการ
สัมภาษณ์ ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด 

167 

ตารางที่ 40 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการ
สนทนากลุ่ม  ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ  7 หมวด 

169 

ตารางที่ 41 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครูผู้สอน                   
6 โรงเรียน ด้านการปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด 

171 

ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ                 
ผู้บริหาร และครูผู้สอนด้านการปฏิบัติตามแนวการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

174 

ตารางที่ 43 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน             
โดยการสัมภาษณ์ ด้านการปฏิบัตติามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

176 

ตารางที่ 44 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน                 
โดยการสนทนากลุ่ม ด้านการปฏบิัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

178 

ตารางที่ 45 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครูผู้สอน                
6 โรงเรียน ด้านการปฏบิัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

179 

ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร 
ครูผู้สอน และ นักเรียน  ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  

183 

 



 ฏ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 
ตารางที ่ 47 แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน โดยการ

สัมภาษณ์ ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 
187 

ตารางที ่ 48 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการ
สนทนากลุ่ม  ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 

189 

ตารางที ่ 49 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน โดยการ
สนทนากลุ่ม ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 

191 

ตารางที ่ 50 แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และ
นักเรียน 6 โรงเรียน ด้านผลส าเรจ็ตามความคาดหวังของโครงการ 

193 
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1.   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
สภาพโลกาภิวัตน์ ที่มีการเช่ือมโยงใน  ทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้  

กฎกติกา การด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน 
และการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับ
สากล การออกกฎหมายแนวนโยบายมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550   มาตรา 30  ก าหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย  เท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 49 ก าหนดให้
บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ   
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การศึกษาทางเลือก ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและ
ส่งเสริมจากรัฐ   มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการ  มาตรา 80 ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข  
การศึกษา และวัฒนธรรม   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2545)  ได้สนอง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  โดยมุ่งจัดการศึกษาที่เน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
การบูรณาการ ให้ผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ก าหนดระบบการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษา ระบบครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพสังคมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545-2554) ได้ก าหนด วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)” ทั้งนี้ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับ          
การพัฒนาคนที่มีคุณธรรม  น าความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถ
จัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559    
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 33  ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ ทั้งนี้การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน้นทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จัก
ประมาณอย่างมีเหตุผล  มีความรอบคอบรู้เท่าทันโลก  เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และก าหนดวัตถุประสงค์
และแนวนโยบายเพื่อการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แผนพัฒนาการอาชีวะศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ดังนั้น ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550)      
จึงได้น าเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดย มาตรฐาน     
ที่ 1 กล่าวถึงการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง ปัญญาธรรม 
คุณธรรมและวัฒนธรรม เพื่อคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มีคุณค่า เต็มตามศักยภาพ 



2 
 

ตรงตามความต้องการ แต่ต้นทุนต่ า รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลวัยท างานที่มีคุณภาพ โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ และตรวจสอบได้อย่างมั่นใจว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เป็นปัจจัยส าคัญใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติจริง และได้มีนักการศึกษาหลายท่าน ศึกษา 
วิจัยเพื่อเสนอนโยบายในการจัดการศึกษาในอนาคตของประเทศไทยซ่ึงมีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5  ปี
ข้างหน้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การจัดการ
ศึกษาต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น สอดคล้องกับ จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์  จุมพล  พูลภัทรชีวิน และ อมรวิชช์   
นาครทรรพ (2549) ที่พบว่า สังคมไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญและความไม่แน่นอนใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เด็ก เยาวชน และการศึกษาไทย ซ่ึงแนวโน้มเหล่านี้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็น      
ที่จะต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(2550)ได้เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อน า 
ไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 มีเป้าหมาย พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะน าไปสู่ผลผลิตที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับ ดิเรก  วรรณเศียร (2551)ที่กล่าวว่าโรงเรียนซ่ึงถือเป็นองค์การทางการศึกษาหรือหน่วยงาน
หนึ่งของสังคมที่มีบทบาทที่ส าคัญในการผลิตบุคลากร ซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้
ความสามารถ จึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนั้น ส่ิงส าคัญมากคือต้องมีระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาที่ดี เป้าหมายส าคัญคือ การที่จะท าให้การศึกษา มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่จะน าไปสู่การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเท่าเทียมหรือใกล้เคียงนานา
อารยประเทศ ดังนั้นโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ   

พิณสุดา สิริธรังศรี(2552) พบว่า สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของโลกที่ส่งผลต่อการศึกษาไทย            
ในอนาคต 10-20 ปี ข้างหน้า คือ ด้านสังคมโลกที่เป็นสังคมของการแข่งขัน สังคมสิทธิมนุษยชนและสังคม
พอเพียง ซ่ึงสังคมไทยต้องหันมาให้ความส าคัญเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันทางชีวิตและสังคม ทิศทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทศวรรษใหม่จะเช่ือมโยงกันมากขึ้น   
โครงสร้างประชากรวัยเรียนจะลดลงและมีแนวโน้มผู้สูงอายุมากขึ้น  เพื่อให้การศึกษาไทยเป็นการเตรียมการ
พัฒนาคนไทยส าหรับสังคมโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้า และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ควรเร่งด าเนินการ
เป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะเร่งด่วน ต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะขั้นพื้นฐานและ
อุดมศึกษา 2) ระยะกลาง ต้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 3) ระยะยาว ต้องปรับระบบการบริหารและการจัด
การศึกษา จากการศึกษาที่เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผู้เดียว โดยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องกระจายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชนและสถาบันทางสังคมเป็นผู้จัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง
และลดภาระงบประมาณของรัฐ  ข้อมูลจากส านักเจรจาการค้าบริการ กรมเจรจาค้าระหว่างประเทศ  (2547)  พบว่า 
ประเทศไทยได้ท าการเจรจาดังนี้ 1) ขอให้นักเรียน นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาศึกษาในประเทศไทยได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดใดๆ ในการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่ 
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และการศึกษาอื่นๆ โดยเจรจากับประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย บาห์เรน นิวซีแลนด์ เปรู และกลุ่ม 
BIMST-EC(Bay of Bengal Iniliative for Multi-Sectorial and Economic Cooperation/Bangladesh India 
Myanmar Srilanka Thailand Economic Cooperation)  2) ขอให้เปิดตลาดให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนจัดตั้ง
โรงเรียนสอนศิลปวัฒนธรรมไทย ประเภทที่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับ ได้แก่ โรงเรียนสอนท าอาหารไทย 
โรงเรียนสอนร าไทยดนตรีไทย โรงเรียนสอนมวยไทย โรงเรียนสอนภาษาไทย โรงเรียนสอนหัตถกรรมไทย 
โรงเรียนสอนศิลปกรรมไทย โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ 3) ขอให้ครูไทยเข้าไปสอนในโรงเรียนสอน
ศิลปวัฒนธรรมไทยในประเทศที่ระบุข้างต้นได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลสนับสนุนที่ว่า ไทยต้องการผลักดันให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษา ในภูมิภาคเอเชียและการน าเสนอศักยภาพของประเทศไทยที่ไทยมีความช านาญเป็นพิเศษ
หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซ่ึงเป็นจุดขายโดยเฉพาะของไทย  ดังนั้น  การศึกษาของประเทศไทยจะต้องแข่งขัน
ด้วยคุณภาพ การบริการด้านการศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติด้านภาษาที่ถูกเรียกร้องเมื่อประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีทางการค้าท าให้คนไทยต้องมีความรู้ด้านภาษาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศที่ส าคัญเร่งด่วนประการหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการให้
ความส าคัญคือการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ และความเข้าใจ ในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  
สันติวิธี จิตสาธารณะ และจิตส านึกความรับผิดชอบให้แก่คนไทย ซ่ึงก็คือคุณสมบัติหนึ่งของความเป็น “พลเมือง”
ที่จะช่วยแก้ปัญหาของสังคมในระดับต่างๆ ที่ตนเกี่ยวข้องทุกระดับตลอดจนการเป็นพลเมืองโลก (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) ส าหรับการเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการ            
มีจุดมุ่งหมาย ที่จะสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความ
พร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
ด้วยการศึกษา ด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้าน
ชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อส่ือสารระหว่าง
กันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับช้ันการศึกษา เพื่อให้
นักเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพภายใต้
โครงการว่า “โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)” เพื่อรองรับส าหรับการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  ในปีพุทธศักราช 2558 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะบรรลุความ
คาดหวังส าคัญ เพื่อสนองการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
อันหมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน  โรงเรียนสามารถยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ที่จัด
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การศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่าง
ตามศักยภาพของผู้เรียนโดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีส่ืออุปกรณ์ เครื่องมือ ส่ือนวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม และปรับประยุกต์ใช้ได้สมประโยชน์ ทันต่อการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาด้วย
วิธีการที่เหมาะสม หลากหลายอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ตลอดจนเพื่อจรรโลงความพึงพอใจและความผูกพันต่อวิชาชีพอย่าง
แน่นแฟ้น และโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเป็นศูนย์และร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนและบุคคลทั่วไป  โดยมี
กระบวนการส าหรับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1) การจัดการเรียนการ
สอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2) การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  และ 3) การมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โดย
มุ่งให้เกิดผลผลิตได้แก่ 1)  ศักยภาพการเป็นพลโลกของผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  สามารถส่ือสารได้
สองภาษา ให้มีความล้ าหน้าทางความคิด สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
2) คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  เน้นระดับคุณภาพด้านวิชาการ  ด้านครู และด้าน
การวิจัยและพัฒนา 3) คุณภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ พิจารณาจาก ระดับคุณภาพของผู้บริหาร  
ระบบการบริหารจัดการ  ปัจจัยพื้นฐาน และเครือข่ายร่วมพัฒนา  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของ 
Spring J. (2009) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่เป็นสากล ประกอบด้วย 1) การยอมรับจากรัฐถึง
ความคล้ายกันระหว่างการจัดการศึกษา  รวมไปถึงหลักสูตร การจัดการองค์กรในโรงเรียน และการเรียนการสอน   
2) เมื่อกล่าวถึงโลกาภิวัตน์หมายรวมไปถึงการศึกษาในท้องถิ่น ผู้สร้างนโยบาย  ผู้อ านวยการโรงเรียน คณาจารย์ 
และครู  3)  หน่วยงานระหว่างรัฐบาลและเอกชน มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาชาติและท้องถิ่น 4)  มีการสร้าง
เครือข่ายแนวคิดและการใช้ ทั่วโลก  5)  มีการร่วมมือระหว่างรัฐในการจัดการทดสอบ, การจัดหลักสูตร และส่ือ
การเรียนการสอน 6) ตลาดโลกรองรับการศึกษาระดับสูงและบริการการจัดการศึกษา 7) มีข้อมูลข่าวสารทั่วโลก 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร 8) มีการใช้ภาษาเดียวกัน คือ ภาษาอังกฤษ  และ 9)  รูปแบบการศึกษาทั่ว
โลกจะยึดหลักศาสนาและแบบพื้นเมืองหรือท้องถิ่น 

การประเมิน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินงานขององค์กรหรือการด าเนินงานของโครงการ  เพราะการประเมินเป็นกลไกที่ดีและจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะเป็นข้อสนเทศที่ผู้บรหิาร
องค์กรหรือผู้บริหารโครงการสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ขององค์กรหรือของโครงการได้อย่างมาก (อุทัย ดุลยเกษม, 2552), สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2544) ได้กล่าวถึง 

วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการประเมินโครงการ คือ การหาแนวทางตัดสินใจ (Decision Making)  และการประเมินผล
โครงการไม่มีเป้าหมาย เพื่อการค้นหาสะสมความรู้อย่างการวิจัยต่อไป  แต่จะมุ่งไปสู่การค้นหาส่ิงที่โครงการได้
ด าเนินไปแล้ว ส่ิงใดที่ควรจะด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาระหว่างด าเนินโครงการ
นั้นมีปัญหาใดบ้างที่ควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ  ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ (2529)                  
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ให้ความส าคัญกับการวิจัยประเมินผลว่า การวางแผนเป็นส่ิงที่ช่วยเพิ่มโอกาสส าหรับความส าเร็จของนโยบาย 
แผนงาน โครงการสาธารณะ แต่ไม่ใช่หลักประกันของความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน 
โครงการสาธารณะ เพราะต้องผ่านกระบวนการต่างๆอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการด าเนินงานและการ
ประเมินผล กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การวางแผนคือการคิด การด าเนินงานคือการกระท า การประเมินผล หรือการวิจัย
ประเมินผลก็คือการเทียบระหว่างการคิดกับการท า  

ดังนั้นการประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ถือเป็น
แนวทางหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class  
Standard School) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุรศักดิ์ หลาบมาลา และรสสุคนธ์ มกรมณี (2551) ที่พบว่า ควรมี
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการศึกษาไทยโดยรวม โดยบุคคลที่สาม เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีนวัตกรรมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น  
เมื่อพิจารณากิจกรรมการประเมินย่อมมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมการวิจัยเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ความผูกพัน
อย่างลึกซ้ึงที่มีต่อระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ (design) เครื่องมือและการวิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้จึงมี
การมองว่าการประเมินเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Guttentag & Struening, 1975; Riecken & Boruch, 1974; Weiss, 
1972 อ้างถึงใน ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550) สอดคล้องกับ Rossi & Freeman (1985) ที่ระบุว่า การวิจัยเชิงประเมิน คือ 
การประยุกต์วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างมีระบบ เพื่อประเมินคุณค่าของ กรอบแนวคิด รูปแบบการ
ด าเนินงานโครงการ/แผนงาน/การบริการอื่น และประโยชน์ที่ได้จากโครงการทางด้านสังคมที่น าไปแทรกปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้
ระเบียบวิธีทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อท าการตัดสินและปรับปรุง การวางแผน การควบคุมก ากับ การด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการ /แผนงาน/การบริการอื่น ต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพ         
การศึกษา สังคมสงเคราะห์และงานบริการต่างๆ ที่ให้แก่มวลมนุษย์  รวมทั้ง ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ (2530) , สุชาติ  
ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547ก), Weiss (1972) & Rossi & Freeman (1985) ได้เรียก กิจกรรมการประเมินโครงการ/
แผนงาน/การบริการอื่น ว่า การวิจัยเชิงประเมิน (evaluation research) ถือว่าเป็นการวิจัยเชิงประยุกต์เช่นกัน 

รูปแบบการประเมินเชิงระบบ CIPPI(context-input-process-product-impact)  ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษา
ของวิโรจน์  สารรัตนะ (2554) ที่ถือเป็นแนวทางการวิจัยเชิงการประเมินรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับ       
การประเมินโครงการที่สะท้อนถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานที่น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตาม
แนวคิดการประเมินความก้าวหน้า (formative evaluation) และในช่วงการติดตามผลส าเร็จของการด าเนินงานซ่ึง
น าไปใช้ในการตัดสินใจตามแนวคิดการประเมินผลสรุป (summative evaluation) โดยมีรูปแบบการประเมินคือ              
การประเมินบริบท (context evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า (input evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) การประเมินผลผลิต (product) และการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) โดยมีส่ิงที่      
“จะถูกประเมิน” เกิดขึ้นก่อนแล้ว  มีการกระท าไปก่อนหน้านั้นแล้ว อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่เริ่มปรากฏผล
ออกมาให้เห็น อาจเป็น 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือมากกว่านี้ แล้วแต่ลักษณะของโครงการหรือสิ่งที่จะถูกประเมินนั้นว่าเริ่ม
เกิดปรากฎการณ์ให้เห็นส่ิงที่สามารถจะท าการประเมินได้แล้วหรือไม่ ดังนั้น การประเมินบริบท (context)          
จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีข้อมูลมาตรวจสอบจุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการที่ก าหนดไว้แต่เดิมนั้นว่ายังคง
เหมาะสมอยู่หรือไม่ บริบทอาจยังคงเดิมแต่อาจมีส่ิงแทรกซ้อนบางอย่างมามีผลที่จะท าให้มีการ เปลี่ยนแปลง
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จุดมุ่งหมายหรือทิศทางของโครงการนั้นหรือไม่ หรือบริบทมีการเปลี่ยนไป จุดมุ่งหมายและทิศทางของโครงการ
ที่มีอยู่เดิมควรจะเปลี่ยนไปหรือไม่  ในกรณีการประเมินปัจจัยน าเข้า (input) ก็เช่นกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้
ข้อมูลมาตรวจสอบทรัพยากรที่ก าหนดไว้แต่เดิมว่ายังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดขึ้นที่ท า
ให้จะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่ก าหนดไว้ เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือไม่มีส่ิงแทรกซ้อนใดเกิดขึ้น               
แต่เนื่องจากสภาพการณ์เปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทรัพยากรใหม่หรือไม่ เป็นต้น ใน
กรณีการประเมินกระบวนการ (process) และผลผลิต (product) รวมทั้งผลกระทบ (impact) นั้น อาจไม่ใช่เพื่อ
ตรวจสอบสิ่งที่มีมาก่อนหรือก าหนดไว้ก่อน แต่เป็นการประเมินถึงส่ิงที่เกิดขึ้นจริง เพียงแต่ว่าส่ิงที่เกิดขึ้นจริงนั้น 
บางเรื่องอาจจะเป็นการสอบถามหรือเก็บข้อมูลย้อนหลังเพราะผ่านช่วงระยะเวลาปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ มาช่วงเวลา
หนึ่งแล้ว เป็นต้น ซ่ึง รัติพร  ภาธรธุวานนท์ (2552), ดุสิต วิพรรณะ (2554) และเพียงแข  ภูผายาง (2554) ได้น า
รูปแบบCIPPI Model หรือรูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลัง จากการศึกษาของวิโรจน์  สารรัตนะ
(2554) มาประยุกต์ใช้ ในการประเมินการจัดการศึกษา พบว่า รูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลังมีความ
เหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินองค์การด้านการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ข้อดีที่ส าคัญประการหนึ่งของ
การประเมินเชิงระบบแบบรวมพลังคือ ท าให้มองเห็นหน้าที่หนึ่งของการประเมิน ได้แก่ การเสนอสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าคัญยิ่งของการประเมินในการท าให้การ
ตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างมีเหตุมีผล  

ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา  จึงเกิดความตระหนักและสนใจที่จะท าการประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-
Class  Standard School)  ตามรูปแบบการประเมินเชิงระบบ CIPPI (context-input-process-product-impact)            
ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาของวิโรจน์  สารรัตนะ (2554)   ซ่ึงเป็นรูปแบบวิธีที่เหมาะสมส าหรับการประเมินโครงการ
ที่ด าเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง เพราะเป็นการประเมินที่มีการวางแผนการประเมินและวิธีด าเนินการอย่างชัดเจน 
รัดกุม และเป็นระบบ สนับสนุนการใช้เครื่องมือได้มาตรฐานในการรวบรวมข้อมูล มีการควบคุมสถานการณ์และ
ตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมิน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหาร
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกคน 

 
2.   ค ำถำมกำรวิจัย 

การประเมินการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบ มีค าถามการวิจัย ดังนี้ 

2.1  กำรประเมินบริบท วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่คาดหวังให้ 
“นักเรียน”  มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ 2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา           
3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ยังมีความเหมาะสม
อยูห่รือไม ่ในระดับใด   
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2.2 กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ ระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้าที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพของครู 2) คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน และ 3) คุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน 
มีคุณภาพอยู่ในระดับใด   

2.3 กำรประเมินกระบวนกำร ระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 3 ด้าน คือ 1)  แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 
7 หมวด และ  3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ในระยะที่ผ่านมามีการปฎิบัติงานมากน้อย
ระดับใด  

2.4  กำรประเมินผลผลิต ระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ  2) สามารถส่ือสาร
ได้อย่างน้อยสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก  ความคาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด   

2.5  กำรประเมินผลกระทบ ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัยและพัฒนา   และ 2) ด้านความร่วมมือของ
เครือข่ายร่วมพัฒนา  มีมากน้อยระดับใด มผีลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่น ที่เกี่ยวข้องอะไร
อีกบ้าง  

 

3.  วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
เพื่อประเมินการด าเนนิงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2554 ตามแนวทางการประเมนิเชิงระบบ CIPPI 
Model จากการศึกษาของวิโรจน์  สารรัตนะ(2554) มาประยุกต์ใช้ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

3.1  กำรประเมิน ด้ำนบริบท เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล        
ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก  
 3.2  กำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ เพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้าที่ก าหนดไว้ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ปัจจัย 
 3.3  กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร เพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  3 ด้าน 
 3.4  กำรประเมินด้ำนผลผลิต เพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก  
 3.5  กำรประเมินด้ำนผลกระทบ เพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา   
 

4.   ขอบเขตของกำรประเมิน 
การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ตามแนวทาง

การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีขอบเขตการประเมินดังนี้ 
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4.1  ด้ำนเนื้อหำ 
การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ใน

ครั้งนีใ้ช้รูปแบบจ าลอง CIPPI (Context-Input-Process-Product-Impact : CIPPI model)ซ่ึงพฒันาโดยวิโรจน์ สาร
รัตนะ(2554) ใน 5 ด้าน คือ 

4.1.1   ด้านบริบท (context)  เพื่อตรวจสอบระดับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   
2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก 

4.1.2  ด้านปัจจัยน าเข้า (input) เพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้าที่ก าหนดไว้     
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพของครู 2) คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน และ          
3) คุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน    

4.1.3 ด้านกระบวนการ (Process ) เพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ         
ที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  3 ด้าน คือ 1)  แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7  หมวด และ  3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4.1.4  ด้านผลผลิต (product) เพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   
2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก   

4.1.5   ด้านผลกระทบ (Impact)  เพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัยและพัฒนา   และ 
2) ด้านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนา ว่ามีผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่นที่
เกี่ยวข้องอะไรบ้าง 

4.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาช้ันน าทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการยกระดับให้เป็น
โรงเรียนดีและมีมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) จ านวน 381  โรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan  (1970) ได้จ านวน  
191 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนมีผู้ให้ข้อมูล (informant) ดังนี้ คือ  

  4.2.1  ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.2.2  ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  4.2.3 นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล   
  4.2.4  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  4.2.5  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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4.3 ด้ำนระยะเวลำ 
   การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลครั้งนี้เป็นการประเมินระหว่าง
ด าเนินการของโครงการ คือ เมื่อส้ินปีการศึกษา 2554 โดยจะเริ่มเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2555 

4.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโครงการ ที่มีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี คือ ตั้งแต่          

ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2555  แต่ในการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินระหว่างด าเนินการของโครงการ 
คือ เมื่อส้ินปีการศึกษา 2554 เพื่อศึกษาผล การด าเนินงานในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาโดยประเมินในองค์ประกอบ      
ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ 

 
5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 

5.1 โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World-Class Standard School) หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาช้ันน า
ทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีและมีมาตรฐานสากล โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  ผู้เรียน
มีศักยภาพเป็นพล  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  และ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   

5.2 กำรประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง  การประเมินโดยใช้รูป
แบบจ าลอง CIPPI(Context-Input-Process-Product-Impact: CIPPI model) ซ่ึงพัฒนาโดยวิโรจน์ สารรัตนะ(2554) 
ใน 5 ด้าน คือ 

5.2.1  กำรประเมินด้ำนบริบท หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ 2) สามารถส่ือสาร
ได้อย่างน้อยสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก  ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
เนื่องจากในระยะที่มีการด าเนินงานตามโครงการมา 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและแนวนโยบาย
ในระดับต่างๆ ตลอดจนทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นสากลทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

5.2.2  กำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ หมายถึงการตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้า    
ที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพของครู 2) คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
และ 3) คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน ว่าปัจจัยน าเข้า 3 ปัจจัยดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับใด  มีปัญหาและมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

5.2.3  กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร  หมายถึง การตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  3 ด้าน คือ 1)  แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด และ  3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ว่าในระยะที่ผ่านมามีการปฎิบัติงานมากน้อยระดับใด มีปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะ      
เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

5.2.4  กำรประเมินผลผลิต หมายถึงการตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวัง
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศ
วิชาการ 2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ         
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5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าความคาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด  มีตัวบ่งช้ีอื่นที่แสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง  

5.2.5 กำรประเมินด้ำนผลกระทบ หมายถึงการตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง
จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัยและพัฒนา   
และ 2) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา  ว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 2 ด้านนั้นมีมากน้อยระดับใด มี
ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่น เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับ
จากชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง  
 5.3 ควำมเป็นเลิศวิชำกำร  หมายถึง นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนผ่านการประเมินระดับ ชาติอยู่ใน
ระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ  มีความสามารถ   ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขัน
ในระดับชาติ และนานาชาติ  สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับ อุดมศึกษา ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ในอัตราสูง และมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถาน ศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้  
 5.4 สื่อสำรได้อย่ำงน้อยสองภำษำ หมายถึง นักเรียนใช้ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
อื่น ๆ ในการส่ือสารได้ดี และสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 
 5.5 ล้ ำหน้ำทำงควำมคิด  หมายถึง นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอ
แนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ และสามารถเขียนเรียงความขั้นสูงได้ 
 5.6  ผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์  หมายถึง นักเรียนสามารถเลือกเรียนและฝึกวิชาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ มีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ  และนานาชาติ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้   ออกแบบ   สร้างสรรค์งาน  ส่ือสาร   น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
ผลงานได้ในระดับนานาชาติ  
 5.7 ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  หมายถึง นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ
เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ สามารถ ระบุประเด็น ทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ ผลกระทบ ของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
 5.8  คุณภำพครู  หมายถึง ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการ
ผ่านการประเมินในระดับชาติ มีความรู้  ความสามารถและความเช่ียวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมินในระดับ 
ชาติ  สามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการส่ือสาร ใช้หนังสือ   ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาต่างประเทศในการ
จัดการเรียนการสอน ใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลและ การ
เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใน
การจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ และใช้การวิจัย   ส่ือ  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 5.9  คุณภำพของผู้บริหำรโรงเรียน หมายถึง  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic   Leadership) ที่มี
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ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหารจัดการ และ
สามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการส่ือสาร  
 5.10  คุณภำพของปัจจัยพื้นฐำน  หมายถึงโรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อ
ห้อง (มัธยมศึกษา  35   คน  :   1 ห้อง)โดยมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขา วิชาที่สอนเพียงพอ  และมีอัตราส่วนครู 
1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน  20   คน  ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จัดให้
มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ   มีคอมพิวเตอร์
พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน  มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน มี
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย   (Electronic Multi - Media  Classroom)ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศ ของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยง
เครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center)
ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้   และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
 5.11 แนวนโยบำยกำรพัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำนสำกล  หมายถึง    การบริหารจัดการที่โรงเรียนพึงมุ่งเน้น
เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ ตามค่านิยมหลัก 11 ประการ คือ1)การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary  Leadership) 2) 
การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning-Centered Education) 3) การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล 
(Organizational and Personal Learning) 4)การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, 
Staff and Partners) 5)ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น (Agility)6) การมุ่งอนาคต (Focus on the Future) 7) การ
จัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Managing for Innovation) 8)การบริหารจัดการโดยใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
(Management by Fact) 9)ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม และความเป็นพลเมืองดี (Public/Social 
Responsibility and Citizenship) 10) การมุ่งเน้นผลงานและการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating Value) 
และ 11)การมีมุมมองเชิงระบบ (System  Perspective) 

5.12 องค์ประกอบกำรบริหำรคุณภำพ 7  หมวด   หมายถึงโรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ 
ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลระดับโลก  มีระบบการจัดการความรู้   (KM) และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ น าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best   Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ มี
การบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระ และคล่องตัว โดย สามารถก าหนดอัตราก าลัง สรรหา   บรรจุ   จัดจ้าง 
ส่งเสริม และพัฒนา สามารถแสวงหา   ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  
โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 
 5.13 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล หมายถึงโรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่
เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล   ได้แก่  หลักสูตร  English  Program  (EP) Mini English Program (MEP)  
International  English Program  (IEP)  International   Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ ต้องการของผู้เรียน จัด
หลักสูตรด้านอาชีพ  (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   และ
วิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเข้มข้นของ 1) เนื้อหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล  
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[(ทฤษฎีองค์ความรู้   (Theory of   Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง  (Extended  Essay) การ สร้างโครงงาน                    
(Create  Project Work)] 2) เนื้อหากิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ  ลดเวลาสอน เพิ่มเวลา
เรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน  ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  จัดการเรียนการสอน   
โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality  Classroom   System) ใช้ระบบการวัดและประเมินผล              
แบบมาตรฐานสากลโดยประเมินจาก การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผล
การเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ 

5.14 ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  หมายถึง โรงเรียนด าเนินการจัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

5.15 ด้ำนเครือข่ำยร่วมพัฒนำ หมายถึง โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา   มีเครือข่ายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นักเรียนและ
ครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

6.  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
6.1 หน่วยงานระดับนโยบายหรือหนว่ยงานต้นสังกัด  ได้แนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาทีเ่กิด

จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)   
6.2    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมวางแนวทางการประกันคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)   

6.3    โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  รุ่นต่อไปได้มีแนวทางเพื่อวาง
ระบบการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดและเตรียมการป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
ไว้ได ้

6.4   ผลการประเมินและข้อเสนอแนะท าให้ได้แนวทางเพื่อการวิจัยต่อเนื่องให้เกิดการปฏิบัติ เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประเมินต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  เรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
มีหัวข้อที่จะน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินเชิงระบบ เพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดประเด็นในการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบไปด้วย  กระบวนทัศน์การประเมิน
โครงการทางการศึกษา ประเภทของแบบจ าลองการประเมิน  แนวทางการประเมินเชิงระบบรูปแบบ CIPPI       
มิติการประเมินโครงการเชิงระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล และกรอบแนวคิดการประเมินเชิงระบบ โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล รายละเอียดดังนี้ 
 

1.  กระบวนทัศน์การประเมินโครงการทางการศึกษา  
การศึกษาทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่ เกี่ยวกับการประเมินโครงการ  ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และน าเสนอตามประเด็นดังนี้   
        1.1 นิยามและแนวคิดของการประเมิน 

ปัจจุบันสาระความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผล (evaluation) ได้ด าเนินการในเชิงปฏิบัติ      
ซ่ึงไม่อยู่ในลักษณะสถิตย์ แต่จะมีการคลี่คลายและเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามพัฒนาการของสังคม  ซ่ึงจะเป็น
ตัวก าหนด ประเด็นในการประเมินใหม่ๆ ช่วยในการท าความเข้าใจกับสังคมในการให้ความส าคัญก่อน -หลัง    
เพื่อท าการประเมิน (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2549) นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็มีส่วนช่วยในการ
รวบรวมสารสนเทศ การแจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลก็ยังผลให้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับขอบเขตของการประเมิน
และการด าเนินงานเชิงปฏิบัติเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550) โดยทั่วไปกรอบ
แนวคิดในการประเมินจะครอบคลุมประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 1)  ประเด็นในการประเมินคืออะไร        
2) ใครจะเป็นผู้ประเมิน 3) ใครจะถูกประเมิน 4) จะด าเนินการประเมินอย่างไร และ 5) ผลของการประเมินจะถูก
น ามาบูรณาการกับกระบวนการทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมได้อย่างไร (The Stufflebeam, et al., 1971, 
2001; จริยา  เสถบุตร, 2539) ส าหรับการให้นิยามและแนวคิดของการประเมินผู้วิจัยได้จ าแนกตามประเด็นที่ท า
การประเมิน โดยเริ่มจากการประเมินทางการศึกษาซ่ึงเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปจนกระทั่งถึงการ
ประเมินโครงการพัฒนาการศึกษาและสังคม 

ในด้านการศึกษา สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2549) กล่าวว่า การประเมินค่าเป็นกระบวนการ          
ที่มุ่งตอบค าถาม (How good?) โดยเกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง และเป็นกระบวนการ               
ที่ก่อให้เกิดสารสนเทศเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ประเด็นที่สอง นักการศึกษาใช้ความหมายในลักษณะกว้างขึ้น 
โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะรวมความไปถึงการก าหนดคุณค่า การประเมินคุณค่า 
คุณสมบัติและพฤติกรรมของผู้เรียน ซ่ึงใช้วิธีการบรรยายเชิงคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลพฤติกรรม
นักเรียนในระเบียนสะสม หรือเอกสารรับรองที่ใช้ในการคัดเลือกเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น             
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การก าหนดความหมายในลักษณะนี้ Ebel (1965 อ้างถึงใน จริยา  เสถบุตร, 2539) กล่าวว่า การประเมินเป็นการตัดสิน
คุณค่าของบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคล บางครั้งก็อาศัยข้อมูลทั้งหมดจากการวัดผล ดังเช่นคะแนนจากการ
ทดสอบ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะครอบคลุมไปถึงการสังเคราะห์ การวัดผลประเภทต่างๆ เหตุการณ์ที่ส าคัญๆ           
ความประทับใจที่เป็นในเชิงอัตตวิสัยและหลักฐานอื่นๆ  

ส าหรับความหมายของการประเมินในส่วนที่ เป็นกิจกรรม การประเมินโครงการแล้ว 
นักวิชาการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มปฏิฐานนิยม (positivism) มีแนวโน้มสอดคล้องกับ
การประเมินตามแนวปรัชญาประโยชน์นิยม (utilitarian evaluation) การประเมินตามแนวญาณปรัชญาลัทธิปรนัย
นิยม และลัทธิอัตนัยนิยม (objectivist and subjectivist epistemology) หรือกลุ่มนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ซ่ึงเป็นกลุ่มธรรมชาตินิยม (naturalism) ต่างให้ค านิยามที่กว้าง โดยมีจุดเน้นหนักตรงกันคือ การด า เนินงาน
รวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปประมวลเป็นหลักฐานส าหรับใช้ในการตัดสินใจ โดยที่
แต่ละกลุ่มมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างออกไปตามความเชื่อของตนเอง  

ในส่วนนักการศึกษานั้น Cronbach (1980) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายหลักของการประเมินโครงการอยู่ที่ความ
ต้องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และส่วนใดของโครงการที่ดีควร
ปรับปรุงแก้ไข Alkin (1972) ระบุว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการท าให้เกิดความมั่นใจ ด้วยการคัดเลือก
ข้อมูลที่เหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์ เพื่อจัดท ารายงานสรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการ
ตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม ส าหรับ Stufflebeam & Madaus, (2001) ได้ให้ค าจ ากัดความของการประเมินว่าเป็น
กระบวนการที่จ าแนกแยกแยะ แสวงหา และจัดหาสารสนเทศที่ยังประโยชน์ส าหรับพิจารณาตัดสินทางเลือก
ต่างๆ (assist decision making) โดยเหตุผลการตัดสินใจในการประเมิน เริ่มจากเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาทาง
การศึกษา ที่มีการด าเนินงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และการกระท าเช่นนี้ได้ก็ขึ้นอยู่ กับ
ผู้บริหารที่จะท าการตัดสินใจทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ซ่ึงได้คัดสรรไว้แล้วว่า ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับ
สถานการณ์ในองค์กรนั้นๆ และในการตัดสินใจเลือกวิถีปฏิบัติใดๆ นั้น ผู้บริหารก็จ าเป็นต้องให้เหตุผลพิจารณา
มาจากหลายๆ ด้าน นับตั้งแต่ระบบค่านิยมส่วนบุคคลของผู้บริหารและขององค์กรนั้นๆ จนกระทั่งถึงสารสนเทศ
ที่ได้รวบรวมและประมวลมาเป็นหลักฐานอย่างเป็นระบบ โดยในการนี้ผู้บริหารจะต้องน าสารสนเทศที่ได้มาเป็น
หลักฐานนั้นมาช่ังน้ าหนักและตรวจสอบกับเกณฑ์ ซ่ึงได้ดัดแปลงหรือตั้งขึ้นมาโดยมีระบบค่านิยมขององค์กรเปน็
รากฐาน การกระท าเช่นนี้จะท าให้ผู้บริหารมองเห็นทางเลือกหรือวิถีปฏิบัติหลายๆ อย่าง และในฐานะที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการตัดสินใจก็จะเลือกหนทางหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับระบบ
ค่านิยมขององค์กรหรือสังคมนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อว่าการด าเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนานั้นจะได้อยู่ใน
ขอบเขตที่สังคมและองค์กรนั้นยอมรับและยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสู่สภาพที่ดีขึ้น จากแนวคิดของ 
Stufflebeam, et al. (1971) และ Stufflebeam & Madaus (2001)  จึงเป็นที่มาของ แบบจ าลองที่อ านวยความสะดวก
ในการตัดสินใจ (assist decision making) หรือ แนวทางการประเมินยึดหลักการจัดการ (management-oriented 
evaluation approaches) ที่เรียกว่า แบบจ าลองซิป (CIPP model) ซ่ึงมาจากช่ือย่อการด าเนินงานประเมินส่ีประเภท
ในแบบจ าลองนี้ นั่นคือ การประเมินบริบท (context evaluation) การประเมินปัจจัยน าเข้า (input evaluation)     
การประเมินกระบวนการ (process evaluation) และ การประเมินผลผลิต (product evaluation) อย่างไรก็ตาม 
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แบบจ าลองซิป มีการพัฒนาจากนักการศึกษา นักวิจัย หรือ   นักประเมินอย่างหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมและ
เกิดประโยชน์จากการด าเนินการศึกษานั้นๆ เช่น แบบจ าลอง CIPO (Context-Input-Process-Output : CIPO 
model)  (Bosker, 2001; Creemers, 1994; Hofman, 1993; Scheerens, 1989) และแบบจ าลอง CIPPI (Context-
Input-Process-Product-Impact :CIPPI model) โดย วิโรจน์  สารรัตนะ (2554) เรียกว่า รูปแบบการประเมิน        
เชิงระบบแบบรวมพลัง (systematic and collaboration evaluation) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับ
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ได้รับการประเมินทีม่คีวาม
น่าเช่ือถือมากขึ้น เพื่อเสริมพลังขับเคลื่อนที่จะให้ผลการวิจัยได้รับการน าไปสู่การปฏิบัติได้มากขึ้น และเพื่อ
น าไปสู่หลักการและเงื่อนไขส าคัญบางประการของการประกันคุณภาพที่ดี 

นอกเหนือจากนักการศึกษาแล้ว นักสังคมศาสตร์และนักวิชาการในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เช่น ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ (2530) สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547ก, 
2547ข) Weiss (1972) และ Rossi & Freeman (1985) ได้เรียก กิจกรรมการประเมินโครงการว่า การวิจัยเชิง
ประเมิน (evaluation research) หรือ การวิจัยประเมินผลโครงการ หรือ การวิจัยประเมินผล ซ่ึงมองว่าการประเมิน
เป็นวจิัยประยุกต์ (applied research)โดยได้มุ่งเน้นการน าระเบียบวิธีวิจัยเข้าไปใช้ในการประเมิน ดังค าจ ากัดความ
ของ Rossi & Freeman (1985) ที่ระบุว่า การวิจัยเชิงประเมิน คือ การประยุกต์วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างมี
ระบบ เพื่อประเมินคุณค่าของ กรอบแนวคิด รูปแบบการด าเนินงานโครงการ และประโยชน์ที่ได้จากโครงการ
ทางด้านสังคมที่น าไปแทรกปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิจัย
เชิงประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบวิธีทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อท าการตัดสินและปรับปรุง การวางแผน การ
ควบคุมก ากับ การด าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการพัฒนาทางด้านสุขภาพ การศึกษา 
สังคมสงเคราะห์และงานบริการต่างๆ ที่ให้แก่มวลมนุษย์ 

ในด้านนักประเมินซ่ึงเป็นกลุ่มที่เน้นหนักการศึกษาเฉพาะกรณีที่โครงการนั้นๆ ลงด าเนินการ
ในแต่ละพ้ืนที่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ กลุ่มธรรมชาตินิยม (naturalism) จุดส าคัญของการประเมินของกลุ่มนักประเมิน
เหล่านี้คือ มุ่งการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน (utilization-focused evaluation) ในแต่ละท้องที่ที่มีการด าเนิน
โครงการ โดยให้ความส าคัญกับบริบทในการด าเนินโครงการแต่ละแห่งว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังเช่น Patton 
(1986) ซ่ึงเป็นผู้น าทางความคิดของการใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการประเมิน เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติส าหรับ
บุคลากรที่มีฐานการปฏิบัติงานภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็น ครูผู้สอน   นักการศึกษาในระดับพื้นที่และนักพัฒนา เป็น
ต้น ดังค าจ ากัดความที่ Patton (1986) กล่าวว่า การด าเนินงานเชิงปฏิบัติในการประเมินเกี่ยวข้องกับการรวบรวม
สารสนเทศอย่างเป็นระบบในเรื่องกิจกรรม คุณลักษณะ ผลงานของโครงการของบุคลากรที่ปฏิบัติโครงการและ
ผลผลิต ทั้งนี้เพื่อบุคคลเฉพาะกลุ่มจะได้น าไปใช้ในการลดความไม่แน่นอนในการด าเนินงานโครงการลง และ
พัฒนาประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งท าการตัดสินใจตามที่ทางโครงการ บุคลากร และผลผลิตของการได้
ด าเนินไป เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน จากค าจ ากัดความนี้ นักประเมินกลุ่มนี้มุ่งเน้น
ให้บุคคลทั่วไปเห็นว่า การประเมินโครงการเป็นการด าเนินงานประเมินในลักษณะเฉพาะกรณีส าหรับบุคคล
เฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงปฏิบัติส าหรับผู้ที่ด าเนินงานใน
ภาคสนาม ซ่ึงการประเมินในลักษณะนี้  ผู้ประเมินต้องตระหนักถึงสภาพแวดล้อม ความเป็นวาและค่านิยมของ
บุคคลในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาก่อนที่จะพัฒนาร่วมกับบริบทของการด าเนินโครงการ จึงสังเกตว่านัก
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ประเมินกลุ่มนี้มักจะเรียกกิจกรรมการประเมินว่า การศึกษาเชิงประเมิน (evaluation study) มากกว่าจะเรียกว่า การ
วิจัยเชิงประเมิน 

นอกจากนักประเมินที่ให้ค าจ ากัดความในแนวคิดตามความเช่ือของแต่ละกลุ่มแล้ว ยังมี นัก
ประเมินคือ Provus (1971) ที่กล่าวว่า การประเมินเป็นการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติตามที่
วางแผนไว้กับการปฏิบัติตามที่เป็นจริง และผลลัพธ์ที่คาดหวังตามแผนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง ความสอดคล้อง/
ไม่สอดคล้อง เกิดขึ้นแสดงถึงข้อดี/ข้อเสียของโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินที่ต้องมีการบรรยายอย่างลุ่ม
ลึก (description or portrayal) โดย Stake (1975, 2001) ที่ระบุว่า ผู้ประเมินจะต้องบรรยายความสัมพันธ์ความ
สอดคล้องของสิ่งที่คาดหวัง ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐาน ทั้งนี้ดุลพินิจในการด าเนินงานจะต้องมีรากฐานอยู่บน
ความสอดคล้องต้องกันของส่ิงที่คาดหวังกับส่ิงที่สังเกตเห็นได้ อย่างไรก็ตามเวลาต่อมา Stake ได้เริ่มเปลี่ยน
แนวคิดจากการด าเนินงานในแบบจ าลองของตนตามแบบเดิมมามุ่งให้ความสนใจในประเด็นที่ตอบสนองต่อ
จุดส าคัญของโครงการมากขึ้น และช้ีให้เห็นว่า การประเมินทางการศึกษาจะขานรับต่อสภาพความเป็นจริงได้ก็
ต่อเมื่อกิจกรรมการด าเนินงานมุ่งที่จะศึกษากิจกรรมของโครงการที่เกิดขึ้นโดยตรงมากกว่าที่จะมุ่งไปที่เรื่องของ
ความมุ่งหวังของโครงการที่ได้ตั้งไว้ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับฟังผลการประเมินที่ต้องการสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ และควรจะได้รายงานความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ได้พบเห็นในการรายงานความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของโครงการ นอกจากนั้น Stake ยังให้ข้อคิดว่า การรวบรวมข้อมูลในการประเมินลักษณะนี้ส่วนใหญ่
เครื่องมือคือตัวบุคคลที่จะต้องท าการสังเกตและต้องมีดุลยพินิจในเรื่องต่างๆ ที่ประมวลมา เพื่อการตัดสินใจ 
ส าหรับแนวคิดการประเมินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่า (determining of worth or value) และการประเมิน      
ที่เป็นอิสระจากเป้าหมาย (goal-free evaluation)โดย Scriven (1991) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิด โดยได้เสนอแนะวิธีการ
ประเมินเชิงผสม (hybrid evaluation) ซ่ึงใช้ทั้งการประเมินธรรมชาติของโครงการและการประเมินผลได้ของ
โครงการควบคู่กันไป เพื่อที่จะได้สารสนเทศที่ครบถ้วนและถูกต้องในการประเมินคุณค่าของโครงการ แนวคิดนี้
ได้รับการยอมรับโดยนักประเมิน ในเวลาต่อมา 
  จากการศึกษาและทบทวนการให้ค าจ ากัดความของนักประเมินและนักการศึกษาในข้างต้น 
ผู้วิจัยเห็นว่า การประเมินโครงการนั้นมีแนวคิดมาจากกลุ่มปฏิฐานนิยมและปรัชญาประโยชน์นิยม โดยเฉพาะ
แนวคิดการประเมินที่อ านวยความสะดวกหรือทางเลือกในการตัดสินใจของ Stufflebeam et al. (1971)  และ 
Stufflebeam & Madaus (2001)  รวมทั้งรูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลังที่พัฒนาโดยวิโรจน์            
สารรัตนะ (2554) เป็นรากฐานในการอธิบายความหมายและใช้เป็นแนวทางการอธิบายความเกี่ยวกับหลักการและ
การด าเนินงานเชิงปฏิบัติการประเมินการจัดการศึกษา กล่าวคือ การประเมินเป็นกระบวนการระบุหรือก าหนด 
หรือ การจัดหาสารสนเทศซ่ึงเป็นส่ิงที่มุ่งประเมิน และการน าเสนอสารสนเทศที่มีการบรรยายอย่างลุ่มลึกรอบด้าน 
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสิ่งที่คาดหวัง  ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐานและ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
คุณค่าของการด าเนินงานการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรและสถานศึกษาโดยรวม  
ในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษา  
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1.2  นิยามและความหมายของ  โครงการ   
โครงการ หรือ Project มีนักการศึกษานักประเมินให้ความหมายไว้ดังนี้ พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของโครงการว่า หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามที่ก าหนดไว้   
รัตนะ  บัวสนธ์ (2550)  ให้ความหมายโครงการไว้ว่า หมายถึง ความคิด แนวทางกิจกรรมหรือผลรวมที่เกิดจาก
กิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ในโครงการ แนวคิดและกิจกรรมหรือกลุ่มของกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบ 
มีงบประมาณ และระยะเวลาการด าเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ส าราญ มีแจ้ง (2544) ได้ให้
ความหมายว่า คือ กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน  กิจกรรมหรืองาน
ดังกล่าวต้องเป็นหน่วยอิสระหน่วยหนึ่งที่สามารถท าการวิเคราะห์ วางแผนและน าไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะ
แจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด  สมสุณีย์  ดวงแข (2552) ให้ความหมายว่า หมายถึง ข้อเสนอที่จะด าเนินงานใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ส าเร็จ โดยมีการตระเตรียม และวางแผนงานไว้ล่วงหน้า เป็นการจัดการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใน
เรื่องหนึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง สอดคล้องกับเยาวดี รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี (2553) ที่นิยามไว้ว่า โครงการ 
หมายถึง งานหรือส่วนหนึ่งของงานที่ต้องกระท าให้ส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณ   
ที่ก าหนดไว้ เชาว์  อินใย (2553) นิยามไว้ว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่วนหนึ่งของแผนงานซ่ึงประกอบด้วยชุดของ
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการก าหนดทรัพยากร ในการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน     
โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ และ Royse, et al(2001) ได้ให้ความหมายของโครงการไว้ว่า 
หมายถึงชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ โดยออกแบบมาเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมา สรุปได้ว่า โครงการ หมายถึง แนวความคิดที่จะ
ด าเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ส าเร็จ โดยมีการตระเตรียม และวางแผนงานไว้ล่วงหน้า อย่างมีระบบ ระเบียบ 
มีงบประมาณ ทรัพยากร และระยะเวลาการด าเนินการ ที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.3  นิยามและความหมายของ  การประเมินโครงการ  
การประเมินโครงการ หรือ Project Evaluation มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ Alkin  (1972)     

กล่าวว่าการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการเพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์เพื่อท ารายงานส้ันๆ เฉพาะสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารเลือกประกอบในการตัดสินใจ  
วิโรจน์ สารรัตนะ (2554)  และ เชาว์  อินใย (2553) ให้ความหมายสอดคล้องกันว่า การประเมินโครงการ หมายถึง  
กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามที่ว่า  นโยบายแผนงานโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ระดับใด และมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยใช้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ได้มา      
ซ่ึงสารสนเทศ และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่น  จุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระเบียบ แล้วตัดสินใจ           
ว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป  หรือยุติการด าเนินโครงการนั้นเสีย ส าหรับ Suchman  
(1987 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2547), Scriven (1973) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า เป็นการ
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทางด้างสังคมศาสตร์หาข้อมูลที่เป็นจริงและเช่ือถือได้
เกี่ยวกับโครงการ เพื่อตัดสินว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาผลของกิจกรรมที่วางไว้ใน
โครงการว่าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ สอดคล้องกับ สมสุณีย์  
ดวงแข (2552) ที่กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ คือ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงสารสนเทศ 
อันจะน าไปสู่การตัดสินใจ (Decision Based) หรือการวินิจฉัยคุณค่า (Value Based) ของโครงการ และสุชาติ  
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ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547) Weiss (1972) และ Rossi & Freeman (1985) ได้เรียก กิจกรรมการประเมินโครงการว่า 
การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation  Research) หรือ การวิจัยประเมินผลโครงการ หรือ การวิจัยประเมินผล            
ซ่ึงมองว่าการประเมินเป็นวิจัยประยุกต์ (Applied  Research)โดยได้มุ่งเน้นการน าระเบียบวิธีวิจัยเข้าไปใช้ในการ
ประเมิน ดังค าจ ากัดความของ Rossi & Freeman (1985) ที่ระบุว่า การวิจัยเชิงประเมิน คือ การประยุกต์วิธีการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์อย่างมีระบบ เพื่อประเมินคุณค่าของ กรอบแนวคิด รูปแบบการด าเนินงานโครงการ และ
ประโยชน์ที่ได้จากโครงการทางด้านสังคมที่น าไปแทรกปฏิบัติเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวข้องกับการใช้ระเบียบวิธีทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อท าการตัดสิน
และปรับปรุง การวางแผน การควบคุมก ากับ การด าเนินงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของโครงการพัฒนา
ทางด้านสุขภาพ การศึกษา สังคมสงเคราะห์และงานบริการต่างๆ ที่ให้แก่มวลมนุษย์ 

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ  คือ  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งค าถามการประเมิน เลือกรูปแบบการประเมิน  เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอสารสนเทศแก่ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่า
หรือความคุ้มค่าของการด าเนินงานโครงการ  ใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหรือยุติการด าเนินงานโครงการ    
โดยน าระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
และผลระหว่างนโยบายแผนงาน โครงการกับผลลัพธ์และผลกระทบ 

1.4  ความส าคัญของการประเมินโครงการ   
จากความหมายของการประเมินโครงการ พบว่า การประเมินเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ว่า  จะช่วยท าให้การก าหนด
วัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น ช่วยท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า
หรือเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจาก
ผลกระทบของโครงการ และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้โครงการเกิดความเสียหายน้อยลง  มีส่วนส าคัญในการ
ควบคุมคุณภาพของงาน มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และช่วยเหลือในการ
ตัดสินใจในการบริหารโครงการ ส าหรับ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2547) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการ
ประเมินโครงการ คือ การหาแนวทางตัดสินใจ (Decision Making) และการประเมินผลโครงการไม่มีเป้าหมาย 
เพื่อการค้นหาสะสมความรู้อย่างการวิจัยต่อไป แต่จะมุ่งไปสู่การค้นหาส่ิงที่โครงการได้ด าเนินไปแล้ว ส่ิงใดที่ควร
จะด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและศึกษาระหว่างด าเนินโครงการนั้นมีปัญหาใดบ้างที่ควร
ปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ดังนั้นการประเมินผลโครงการจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงคุณค่าและ
ข้อตกลงต่างๆ ของโครงการอย่างดีก่อนที่จะด าเนินโครงการอย่างแท้จริง  ในการประเมินผลจึงต้องมีการ           
วางแผนการประเมินผลอย่างมีระบบให้สอดคล้องกับแผนโครงการ และได้ด าเนินการตั้งแต่เริ่มก าหนดโครงการ
จนเสร็จส้ินโครงการ สอดคล้องกับ สุวิมล  ติรกานันท์ (2547) เยาวดี รางชัยกุล  วิบูลย์ศรี (2553)  ที่กล่าวว่า       
การประเมินโครงการมีความส าคัญ เป็นการช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ 
และทุกขั้นตอน รวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ท าให้ได้
สารสนเทศของข้อมูล สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับ สมสุณีย์  
ดวงแข (2552) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ส าคัญของการประเมินโครงการ คือ เพื่อให้ได้การรับรองวิทยฐานะ 
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(Accreditation System) เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเกิด
ประโยชน์เต็มที่ (Efficiency) เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญส าหรับช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ช่วยให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือครบถ้วนตามกระบวนการของการวางแผนโครงการ ช่วยในการควบคุมคุณภาพของ
โครงการ และเพื่อให้ทราบผลผลิต หรือผลกระทบจากโครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ และอุทัย ดุลยเกษม 
(2553) ที่กล่าวว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินงานขององค์กรหรือการด าเนินงานของโครงการ  เพราะการประเมินเป็นกลไกที่ดีและจ าเป็นส าหรับ
ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะเป็นข้อสนเทศที่ผูบ้รหิาร
องค์กรหรือผู้บริหารโครงการสามารถน ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ขององค์กรหรือของโครงการได้อย่างมาก ส าหรับ เชาว์  อินใย (2553) ให้ความส าคัญกับการประเมินโครงการใน
เหตุผลที่ต้องประเมินโครงการ เพราะการประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เป็นกระบวนการที่เป็น
ระบบเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นกระบวนการที่มีระบบเพื่อตัดสินความส าเร็จของโครงการ     
จึงจ าเป็นต้องประเมินโครงการ 

สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีความส าคัญ  เพราะ  เป็นกระบวนการที่มีระบบเพื่อตัดสิน
ความส าเร็จของโครงการ เป็นเป็นกลไกที่มีความส าคัญในการเสนอข้อมูลสารสนเทศต่อผู้บริหารองค์กร หรือ 
ผู้บริหารโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ จากผู้ประเมิน โดยสามารถน าข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ  ช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจาก
ผลกระทบของโครงการ  มีส่วนส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน ตลอดจนช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ  
 

2. ประเภทของแบบจ าลองการประเมิน 
ในการด าเนินการประเมิน นักประเมินควรจะมีแบบจ าลองหรือแผนงาน ซ่ึงเป็นกรอบการด าเนินงาน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการด าเนินงานหรือโครงการ และช่วยเป็น
สารสนเทศส าหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านนโยบายในการตัดสินใจ แบบจ าลองส าหรับการประเมินท าหน้าที่คล้ายกับ
รูปแบบการวิจัย นั่นคือ เป็นเสมือนแบบพิมพ์เขียวส าหรับการด าเนินงานประเมิน แต่จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัดก็คือ กรอบในการด าเนินงานประเมินวางไว้อย่างหลวมๆ และสามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์
ตามความเป็นจริงในแต่ละกรณี (จริยา  เสถบุตร, 2539) รายละเอียดของแบบจ าลองที่มีการรวบรวมไว้บางครั้งอาจ
ใช้การทับศัพท์ภาษาอังกฤษก ากับไว้ บางครั้งอาจใช้ Approach หรือ Technique ดั่งที่ Stake (2001) เห็นว่า รูปแบบ
การประเมินเป็นเพียงแนวทาง เทคนิค หรือวิธีการประเมินเท่านั้น อย่างไรก็ตามในการประเมินครั้งนี้ ได้อธิบาย
แบบจ าลอง (model) ไว้เบื้องต้นแล้ว ดังนั้น จึงใช้ค าว่า แบบจ าลองการประเมิน ในการประเมิน มีนักประเมิน
หลายท่านได้จ าแนกแบบจ าลองการประเมินที่แตกต่างกันไป โดยจะเสนอกรณีการจัดประเภทของ Ernest R. 
House ซ่ึงได้รวบรวมจากการวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนของนักทฤษฎีการประเมินของ Robert E. Stake, W. James 
Popham และ Blaine R. Worthen & James R. Sanders  (House, 1978 cited in Madaus, scriven, & Stufflemeam, 
1991) และศิริชัย กาญจนวาสี (2550) นักวิชาการประเมินช้ันน าของไทย  ดังนี้ 
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House (1978 cited in Madaus, scriven, & Stufflemeam, 1991)ได้จัดสารระบบจ าแนกแบบจ าลอง
การประเมิน (taxonomy of some evaluation models) หรือแบบจ าลองการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานเป็นหลัก
ไว้ 8 แบบ ประกอบด้วย   

1) การด าเนินงานวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) แนวทางนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของการ
วัดในเชิงปริมาณ เป็นการประเมินวิถีปฏิบัติ ตัวช้ีวัดของการด าเนินงานจะได้มาจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์   
ของการด าเนินงานหรือโครงการ เพื่อจะใช้วิธีการทางสถิติในการวิ เคราะห์หาค าตอบในเชิงสาเหตุและผล         
การออกแบบการประเมินส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในด้านธุรกิจและการจัดการ มีนักประเมินที่ส าคัญคือ Rivlin   

2) การด าเนินงานโดยยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลัก (behavioral objectives) 
แบบจ าลองนี้รู้จักกันแพร่หลายในการประเมินการจัดการเรียนรู้ที่มีแนวคิริเริ่มมาจาก Tyler ซ่ึงได้เสนอให้ใช้
เป้าหมายทางการศึกษาที่ได้วางไว้เป็นพื้นฐานในการประเมิน (goal-base evaluation) โดยครูผู้สอนหรือ            
นักการศึกษาจะต้องตีความหมายของเป้าหมายทางการศึกษาออกมาในรูปของพฤติกรรมของผู้เรียน ซ่ึงเป็นที่พึ ง
ปรารถนาของแต่ละสังคม และนั่นก็คือ ตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ี (indicator) ของการประเมิน โดยนักการศึกษาที่มี
ช่ือเสียง คือ Popham ก็ได้ให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ 

3) การด าเนินงานโดยยึดการตัดสินใจ (decision making) หรือการด าเนินงานการประเมินที่ยึด
การจัดการ (management-oriented approaches) (Worten et al., 1997 cited in Fitzpatrick, Sanders, & Worthen, 2004) 
การประเมินในลักษณะนี้ จะเกี่ยวข้องกับการน ามาซ่ึงสารสนเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับผู้ที่มี
อ านาจการตัดสินใจ โดยผู้ประเมินต้องตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรม
ต่อไปในภายหน้า นอกจากนั้นผู้ประเมินยังท าความเข้าใจกับสภาพความเป็นจริง บริบทของการด าเนินงาน 
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้และต้องใช้ความระมัดระวังในเรื่องระดับการตัดสินใจ ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป นักประเมินที่เป็นหลักแนวคิด คือ Stufflebeam รวมทั้ง Alkin ด้วย   

4) การด าเนินงานโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์หรือการมีอิสระจากวัตถุประสงค์ (goal free)  Scriven 
เป็นบุคคลที่ริ เริ่มแนวคิดนี้  โดยเห็นว่า แนวคิดการประเมินที่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลักยังไม่ครอบคลุม
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่าที่ควร การประเมินจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหรือผลประโยชน์ทุกๆ อย่างที่
ปรากฏจากการด าเนินงานตามสภาพความเป็นจริง และประเมินผลกระทบ (impact)ความเป็นจริง (actual effects) 
โดยบางครั้งผู้ประเมินจะอาจไม่ต้องใส่ใจกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้มากนัก เพราะจะท าให้เกิด
ความล าเอียง (bias) ในการวิเคราะห์หรือประเมินสภาพการณ์ ไม่สามารถที่จะก าหนดผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้น 
นอกเหนือจากผลกระทบโดยตรงหรือผลกระทบหลัก (main effects) จากการด าเนินการของโครงการหรือ
กิจกรรม   

5) การด าเนินงานในลักษณะเชิงวิพากษ์ศิลป์ (art criticism) การประเมินลักษณะนี้ ผู้ประเมิน
จะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ มีความรู้ในเรื่องที่ประเมิน พร้อมทั้งมีเกณฑ์ซ่ึงเป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าของงาน
เชิงศิลป์อย่างชัดแจ้ง เพราะการประเมินมักจะกระท าโดยการวิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึงเป็นการให้ค าอธิบายและความ
กระจ่างเกี่ยวกับแนวคิดและความเป็นมาของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ โดยมีทฤษฎีหรือแนวคิด ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับทั่วไปเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการตัดสินคุณค่าของผลงานใดผลงานหนึ่ง นักประเมินที่ได้รับการ
ยอมรับก็คือ Eisner และ Kelly 
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6) การด าเนินงานตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Accreditation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ
มาตรฐานความรู้ของผู้ที่จะก้าวสู่วงการวิชาชีพนั้นๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน หากบุคคลเข้ารับการประเมินผ่านเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่คณะกรรมการของคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาชีพได้วางไว้ก็จะได้รับการรับรองประกอบวิชาชีพนั้นๆ 
การประเมินลักษณะนี้ผู้ริเริ่มคือ North Central Association ของสหรัฐอเมริกา 

7) การด าเนินงานเชิงโต้แย้งหรือกึ่งแบบแผนของกฎหมาย (adversary/quasi-legal)  เป็นการ
ประเมินที่มีการประยุกต์กระบวนการโต้แย้งที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินในศาล เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ประเมินได้
ตรวจสอบคุณค่าของการด าเนินการประเมินได้ถี่ถ้วนและครอบคลุมที่สุด เพราะมีทั้งฝ่ายที่เป็นกลุ่มสนับสนุน
แนวความคิดและกลุ่มที่โต้แย้งคัดค้าน ซ่ึงสารสนเทศและข้อมูลที่น ามาใช้เป็นหลักฐานที่สนับสนุนหรือหักล้าง
นั้นก็มีทั้งในลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และเมื่อมีการน ามาประยุกต์ใช้ในวงการศึกษาก็ผ่อนคลายความ
เข้มงวดลงไปจากกระบวนการที่ด าเนินการในศาล เพราะประเด็นทางการศึกษาไม่ถึงกับเกี่ยวพันกับการกระท าที่
ผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด 

8) วิธีด าเนินการศึกษาเฉพาะกรณี (transaction/case study) การประเมินโดยอาศัยวิธีศึกษา
เฉพาะกรณี เพื่อตรวจสอบ คุณค่าของส่ิงที่ประเมิน ซ่ึงเป็นวิธีการที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท หากมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการศึกษา จะเกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษา
ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน และโครงการเฉพาะในการพัฒนาการศึกษา วิธีการด าเนินการอาจกล่าวได้ว่า เป็น
การถ่ายทอดความรู้จากกลยุทธ์ในเชิงอุดมคติสู่การด าเนินงานเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยผู้ประเมินจะด าเนิน
การศึกษา รวบรวมข้อมูลในการประเมินในสภาพที่โครงการหรือกิจกรรมด าเนินไปอย่างปรกติหรือวิธีที่ไม่เป็น
ทางการ (informal method) อาศัยวิธีการเชิงคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้ได้สารสนเทศย้อนกลับไปยังกลุ่มบุคคล              
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้พัฒนาได้ถูกต้องตามความจ าเป็นและความต้องการของบุคคลที่เป็นเป้าหมายต่อไป         
นักประเมินในกลุ่มนี้ ได้แก่ Stake, Smith, MacDonald และ Parlett-Hamilton  

ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550) ได้ศึกษาแนวคิดการประเมินมาจากงานเขียนของ นักทฤษฎีการประเมิน
ของ Professor Marvin C. Alkin, W. James Popham Frederic และการร่วมสนทนากับ Professor Lee J. Cronbach รวมทั้ง
ประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้าจึงได้จ าแนกแบบจ าลองการประเมินไว้มี 28 แบบ  แบ่งเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม มีสาระ
โดยสังเขป ดังนี้  

กลุ่มที่ 1  กลุ่มที่เน้นการตัดสินใจด้วยวิธีเชิงระบบ (system decision-oriented evaluation)    
เพื่อเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินใจเชิงบริหารหรือผู้อ านาจการตัดสินใจ          
มีแบบจ าลองการประเมินในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 9 แบบ ดังนี้ 

1) แบบจ าลองการวิเคราะห์ระบบ (system analysis model) แบบจ าลองนี้ใช้เทคนิค PPBS 
(planning, programming and budgeting system) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง 
โดยเช่ือว่าปัจจัยเบื้องต้น (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) มีความสัมพันธ์กัน สามารถวัดผล
และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณในการหาสาเหตุและผลระหว่างปัจจัยเบื้องต้นและผลผลิต รวมทั้งสรุปผลที่ได้ว่า
บรรลุเป้าหมายเพียงใด สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับส่ิงประเมินอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน และเน้นเกณฑ์
การส้ินเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด 



22 
 

2) แบบจ าลองวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (cost related analysis model) เป็นการประยุกต์วิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมิน นั่นคือ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่ได้รับ (cost 
effectiveness analysis) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (cost benefit 
analysis) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย (cost utility analysis) และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ของความเป็นไปได้ (cost feasibility analysis) เพื่อให้แน่ใจว่าทางเลือกนั้นมีค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินที่มีอยู่และมี
ทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ 

3) แบบจ าลองด้วยเทคนิคการทบทวนและประเมินแผนงาน (program evaluation and 
review techniques model : PERT) การประเมินเป็นการใช้เทคนิคทบทวนและประเมินการจัดกิจกรรมโครงการ
หรือองค์การ เพื่อให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเสร็จทันตามเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการสร้าง
แผนผังการด าเนินงานเป็นขั้นตอน และปฏิบัติตามพร้อมทั้งระดมหรือใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซ่ึงเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าเป็นเทคนิคในการติดตามส่ิงที่ด าเนินการประเมิน 

4) แบบจ าลองของRossi, Freeman  and Wright’s approach model เป็นแบบจ าลองการ
ประเมินตามช่ือผู้พัฒนาทั้ง 3 คน การจ าลองจะเน้นการเป็นระบบ มีการวางแผน  มีวิธีการและมาตรฐานชัดเจน 
เพื่อผลการประเมินมีความตรง (validity) และมีความเช่ือมั่น (reliability) ทั้งนี้ผลการประเมินจะได้สารสนเทศ     
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน ติดตาม ควบคุมผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

5) แบบจ าลองเชิงทดลอง (experimental model) เป็นแบบจ าลองการประเมินที่มีแบบแผน       
มีการควบคุมตัวแปร เก็บรวบรวมข้อมูลและตัดสินข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปผลข้อมูลในรูปความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ และสามารถน าผลอ้างอิง (generalization) กับส่ิงประเมินอื่นในลักษณะคล้ายคลึงได้ 

6) แบบจ าลองยึดจุดมุ่งหมาย (goal-base model) เป็นแบบจ าลองประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายของส่ิงที่ประเมินเป็นหลัก ดังนั้น วัตถุประสงค์ของส่ิงที่ประเมินต้องมีความชัดเจน สามารถ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อจะเป็นการตัดสินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

7) แบบจ าลองการตรวจสอบความไม่สอดคล้อง (discrepancy model) แบบจ าลองนี้เน้นการ
ตรวจสอบความไม่สอดคล้องระหว่างส่ิงที่คาดหวังและส่ิงที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานความ
สอดคล้องของแต่ละขั้นตอนของการประเมิน นอกจากนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานหรือเกณฑ์ให้
สอดคล้องกับระดับที่ยอมรับได้หรือยุติการด าเนินส่ิงที่จะประเมินนั้น แบบจ าลองนี้เป็นการช้ีจุดเด่นและจุดด้อย
ของการด าเนินงานหรือการด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายเพียงใด 

8) แบบจ าลองซิป (context-input-process-product : CIPP) แบบจ าลองนี้ใช้ส าหรับการ
ประเมิน บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือก
เป้าหมาย หรือจุดมุ่งหมายของส่ิงที่ประเมิน การด าเนินงาน การก าหนดยุทธวิธี แผนงาน และการปรับเปลี่ยน
ยุทธวิธี แผนงานการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม รวมทั้ง การตัดสินเกี่ยวกับ คง ขยาย ยุบ หรือ เลิก ส่ิงที่
ประเมิน โดยนักประเมินจะต้องออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับสภาพการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยการ
ระบุประเภท ระดับ และคาดคะเนสถานการณ์ ของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งอาจก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตัดสนิใจในแต่ละสถานการณ์ด้วย 
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9) แบบจ าลองแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการประเมิน (center for the study of  evaluation 
model : CSE) เป็นแบบจ าลองที่เน้นการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร โดยการประเมิน
ประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ คือ การประเมินความต้องการของระบบ (system assessment) การประเมินวางแผน
โครงการ (program planning) การประเมินการด าเนินงานตามแผน (implementation evaluation) การประเมิน
ความก้าวหน้า (progress evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation) นักประเมินจะรวบรวมข้อมูล
ที่เช่ือถือได้เกี่ยวกับส่ิงที่ประเมินให้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และนักประเมินจะเป็นคนกลางที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมกับส่ิงที่ประเมิน 

กลุ่มที่ 2  กลุ่มที่เน้นการตัดสินใจด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic decision-oriented evaluation) 
เพื่อเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินใจเชิงบริหารของผู้บริหารหรือผู้อ านาจการ
ตัดสินใจ มีแบบจ าลองการประเมินในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 7 แบบ ดังนี้ 

1) แบบจ าลองการน าผลไปใช้ประโยชน์ (utilization-focused approach model: UFA) แบบจ าลอง
นี้ จะเน้นการน าผลไปใช้ประโยชน์โดยใช้บุคลิกภาพของนักประเมินไปสู่การใช้ประโยชน์ของผลการประเมิน 
โดยนักประเมินจะสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ต้องการใช้ข้อมูลโดยตรง  เพื่อให้รู้ข้อมูลในการตัดสินใจที่
ต้องการท า และให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ การด าเนินงานสามารถกระท าได้โดย ระบุผู้เกี่ยวข้องโดยตรงที่ต้องการใช้
ผลการประเมิน ก าหนดประเด็นการประเมินให้ชัดเจน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
เกณฑ์การตัดสินซ่ึงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ผลการประเมินเพื่อสรุปและตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน 

2) แบบจ าลองยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders-based model) แบบจ าลองนี้ให้
ความส าคัญและเน้นสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆ (multiple stakeholder groups) ซ่ึงกลุ่มเหล่านี้             
มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของการประเมิน การเลือกกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจะพิจารณาจากกลุ่มที่จะน าผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ หากกลุ่มที่เป็นตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ (decision making process) จะต้องเป็นลุ่มที่มี
อ านาจในการตัดสินใจและไม่จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด และหากเพื่อสร้างพลังอ านาจ (empowerment) 
จะเลือกกลุ่มที่มีอ านาจในการตัดสินใจต่ า แต่มีบทบาทต่อรองสูง เช่น ผู้ใช้บริการ กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มพลัง
ต่างๆ 

3) แบบจ าลองสนองความต้องการ (responsive model) เป็นแบบจ าลองที่เน้นสนอง       
ความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจใช้ผลการประเมิน โดยพยายามตัดสินคุณค่าของการด าเนินงานตามทัศนะ
ของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายอย่างกว้างขวาง รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตและสัมภาษณ์ตามสภาพธรรมชาติ โดยใช้  
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลหลายกลุ่ม เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กระบวนการและผลกระทบในด้านการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซ่ึงพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ส่ิงน าเข้า การปฏิบัติ และผลลัพธ์ วิธีการประเมินเน้นการ
บรรยายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ตามที่คาดหวังและเกิดขึ้นจริง และตัดสินคุณค่าโดยการเปรียบเทียบ
มาตรฐานในทัศนะของผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ ส่วนการตัดสินคุณค่าสุดท้ายเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ผลการประเมิน     
โดยก าหนดเกณฑ์และพิจารณาคุณค่าฝ่ายต่างๆ เอง 

4) แบบจ าลองที่เน้นการสร้างสรรค์ของนักประเมิน (creative model) แบบจ าลองนี้จะใช้หลัก
ความสอดคล้องการตอบสนองตามสถานการณ์ เน้นผลที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ (utilization-focused) และมีวิธีการ
ที่ยืดหยุ่น (methodologically flexible) ด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์และการ
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ประเมินให้เหมาะสมกัน โดยอาศัยความสามารถส่วนตัวของนักประเมินในการเจรจาต่อรอง การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อออกแบบการประเมิน และปรับวิธีการ เทคนิค ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ดังนั้นนักประเมินจึงต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจ กระตือรือร้น ไวต่อการตอบสนองปรับตัว
ได้ดี สามารถให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการประเมิน และใช้ผลการประเมินได้ 

5) แบบจ าลองบริหารจัดการความขัดแย้ง (transactional model) ซ่ึงเป็นแบบจ าลองใช้เพื่อ
แก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้งอันเนื่องมาจากการด าเนินงานและประสานรอยร้าว โดยใช้หลักการบริหารความ
ขัดแย้ง กระบวนการประเมินจะเริ่มด้วยการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
สร้างเครื่องมือติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เกี่ยวกับการรับรู้ปัญหา ความคาดหวังของกลุ่มต่างๆ 
ปรับเปลี่ยนส่ิงที่ประเมินให้เหมาะสม โดยสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ติดตามควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใหม่ด้วย 

6) แบบจ าลองที่สร้างความกระจ่าง (illuminative model) แบบจ าลองการประเมินนี้เน้นการใช้
เทคนิคการสังเกตแบบปลายเปิด (open-ended observation) เกี่ยวกับคุณลักษณะส าคัญของส่ิงที่ประเมิน เช่น 
ข้อตกลงเบื้องต้น สถานการณ์แวดล้อม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อส่ิงที่ประเมิน         
เพื่อบรรยาย แปลความหมาย และจัดท าเอกสารรายงานเกี่ยวกับผลดีผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม นวัตกรรม 
การเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่ส าคัญ รวมทั้งแสวงหาหลักการทั่วไป 

7) แบบจ าลองประชาธิปไตย (democratic model) เป็นแบบจ าลองที่เน้นหลักการเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย โดยให้ความส าคัญต่อผู้มีผลประโยชน์จากการด าเนินงานทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ประเมิน นักประเมินท าหน้าที่ติดต่อเจรจาประสานงานระหว่างแหล่งทุน ผู้บริหาร ผู้รับบริการ ผู้ได้รับผลจากส่ิงที่
ประเมิน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนท าหน้าที่ศึกษาข้อมูลของส่ิงที่ประเมิน เสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การตัดสินคุณค่าและข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่เน้นตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงระบบ (system value-oriented evaluation) เพื่อเสนอ 
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินคุณค่าเชิงบริหารของผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจการ
ตัดสินใจ มีแบบจ าลองการประเมินในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 7 แบบ ดังนี้ 

1) แบบจ าลองที่เน้นผู้บริโภค (consumer-oriented model) แบบจ าลองนี้มีแนวคิดว่าการ
ประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคส าหรับตัดสินใจเลือกบริโภคให้คุ้มค่า หรือสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ผู้บริโภค
อาจเป็นผู้ซื้อสินค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าโครงการอบรม ผู้เลือกสถานศึกษา นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้เสียภาษี เป็นต้น 
ส่วนการประเมิน นักประเมินจะเป็นผู้ประเมินภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ด้าน
ความแตกต่างของบริบทด้านราคา ความต้องการ คุณค่าทางสังคม และผลกระทบทางบวกหรือลบที่อาจเกิดขึ้นตามมา
ด้วย 

2) แบบจ าลองพิพากษา (judicial model) เป็นการน าแบบวิธีการตัดสินคดีมาใช้เพื่อให้บรรลุ       
ข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ด้วยการน าสืบพยานหลักฐานของทีมนักประเมิน 2 ฝ่าย ที่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลของส่ิงที่ประเมินแตกต่างกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักประเมินแต่ละฝ่ายแสดงหลักฐานที่น่าเช่ือถือ
ที่สุดของฝ่ายตน โดยมีการซักถามพยานของตนและฝ่ายตรงข้าม ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนรับฟังการเสนอข้อเท็จจริง 
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และการสืบสวนพยานจากทีม นักประเมินแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน และให้
จัดท าข้อเสนอแนะ 

3) แบบจ าลองการรับรองวิทยฐานะ (accreditation model) แบบจ าลองนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัว
ของกลุ่มนักวิชาชีพเป็นสมาคมวิชาชีพต่างๆ  เพื่อคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิการประกอบวิชาชีพของสมาชิก ซ่ึงมีการ
ก าหนดจรรยาบรรณ มาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยใช้แบบการประเมินจากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ท าการประชุมก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินคุณภาพต่างๆ  

4) แบบจ าลองอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal-free model) เป็นแบบจ าลองที่พยายามลด           
ความล าเอียงของส่ิงประเมิน แบบยึดจุดหมาย ด้วยการเน้นประเมินผลที่เกิดขึ้นจริง หรือผลทั้งหมดของส่ิงที่ประเมิน
ทั้งทางบวกและทางลบ โดยให้มีการประเมินความต้องการจ าเป็น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของส่ิงที่
ประเมิน การประเมินท าให้ทราบผลทั้งหมดเปรียบเทียบกับการด าเนินงานเรื่องอื่นๆ และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
การด าเนินงาน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษาอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผล แล้วจึงสรุปผลการด าเนินงาน 
และคุณค่าในภาพรวมของส่ิงที่ประเมิน 

5) แบบจ าลองประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม (training model) ช่วยในการประเมินผลการ
ฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการฝึกอบรม ประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงหรือยุติการด าเนินงาน การ
ประเมินมี 4 ขั้น คือ การประเมินปฏิกิริยา (reaction) การประเมินการเรียนรู้ (learning) การประเมินพฤติกรรม 
(behavior) และการประเมินผลลัพธ์ (result) 

6) แบบจ าลองที่ยึดทฤษฎีเป็นหลัก (theory-bases model) เป็นการประเมินที่อิงการขับเคลื่อน
ทางทฤษฎีโดยใช้ทฤษฎีช่วยในการตัดสิน ว่าส่ิงที่ประเมินนั้นประสบความส าเร็จเพราะปัจจัยใดเป็นสาเหตุ เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาส่ิงที่ประเมินได้อย่างชัดเจน โดยมีทฤษฎีรองรับ หรืออาจกล่าวได้ว่าแบบจ าลองนี้ใช้เพื่อ
การประเมินเชิงสาเหตุ เพื่อให้ทราบผลว่าผลที่ได้มีปัจจัยหรือตัวแปรใดท าให้ผลการประเมินเป็นเช่นนั้น จะได้แก้ไข
ส่ิงที่ประเมินได้อย่างตรงจุดต่อไป 

7) แบบจ าลองมูลค่าเพิ่ม (value-added model) เป็นการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่ม 
ซ่ึงเป็นการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ (outcomes monitoring) เพื่อประเมินความงอกงาม พัฒนาการ หรือคะแนน
เพิ่ม โดยใช้แบบสอบมาตรฐานเป็นเครื่องมือติดตามประเมินความก้าวหน้า แนวโน้มของผลลัพธ์ พัฒนาการของ
ระบบการศึกษาสถานศึกษาหรือผู้เรียนระดับช้ันต่างๆ โดยประเมินอย่างต่อเนื่องว่ามีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเพียงไร และ
ใช้เปรียบเทียบเพื่อจัดกลุ่มคุณภาพของส่ิงนั้นๆ พร้อมจัดท ารายงานข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาระบบการศึกษา 
หรือส่ิงที่ประเมิน 

กลุ่มที่ 4  กลุ่มที่เน้นตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic value-oriented evaluation)  
เพื่อเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับการตัดสินคุณค่าเชิงบริหารของผู้บริหารหรือผู้อ านาจ
การตัดสินใจ มีแบบจ าลองการประเมินในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 5 แบบ ดังนี้ 

1) แบบจ าลองประสิทธิผล (effective model) เป็นการประเมินที่พยายามเพิ่มโอกาสของการน า
ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เป็นการผสมแนวคิดระหว่างการประเมินแบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
สารสนเทศ (responsive evaluation) กับวิธีการประเมินแบบธรรมชาติ ซ่ึงเน้นวิธีการที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์        
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โดยเริ่มต้นจากการระบุผู้อยู่ในข่ายที่ใช้สารสนเทศจากการประเมิน ระบุองค์ประกอบที่ต้องการประเมิน ก าหนด
วัตถุประสงค์การประเมินให้ชัดเจน จึงรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหา เพื่อตัดสินคุณค่าของส่ิงประเมิน 

2) แบบจ าลองศิลปวิจารณ์ (criticism model) เป็นการประยุกต์หลักของ  ศิลปวิจารณ์              
(art criticism) มาใช้โดยมีแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ ใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพส่ิงที่ประเมิน 
(descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพ (interpretive aspect) ออกมาในเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของผู้เช่ียวชาญ และ
ประเมินตัดสินคุณค่า (evaluation aspect) แนวทางของศิลปวิจารณ์ ประกอบด้วยศิลปะของการรับรู้ที่เชี่ยวชาญ กับ
ศิลปะในการตัดสินคุณภาพ เพื่อสะท้อนคุณค่าของส่ิงนั้นออกมา วิธีการประเมินจึงขึ้นอยู่กับความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ และการฝึกฝนที่เหมาะสมของนักประเมิน เพื่อไวต่อการรับรู้ สามารถสะท้อนคุณค่าของส่ิงนั้นออกมา
ได้อย่างถูกต้อง 

3) แบบจ าลองตามสภาพจริง (authentic model) เป็นการประเมินที่เน้นการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพื่อแก้ข้อจ ากัดของการทดสอบ เช่น การประเมินตามสภาพจริงเกี่ยวกับความคิด การท างาน
ร่วมกัน ช้ินงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน ทักษะชีวิต เป็นต้น โดยพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (rubrics) ซ่ึงมี
รายละเอียดของคุณภาพที่ชัดเจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับส าหรับใช้เปรียบเทียบภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 

4) แบบจ าลองการสร้างสรรค์ความรู้ (constructivist model) การประเมินจะเน้นการสร้างความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย หรือตอบสนองกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเช่นกัน โดยมีแนวคิดว่าความจริงไม่ใช่ส่ิงสากลที่ยั่งยืน เป็น
เพียงการปฏิบัติตามอัตวิสัยของผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ประเมินจึงมีบทบาทในการควบคุมการประเมินและด าเนินการ
ประเมินร่วมกับผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายให้มีฉันทามติร่วมกัน ผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
ประเด็นการประเมิน ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อวิธีการประเมิน ส่วนผู้ประเมินท าหน้าที่ให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกให้เกิดพลังของความร่วมมือ รวมถึงจะต้องมีคุณธรรมและบารมีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

5) แบบจ าลองเสริมพลังอ านาจ (empowerment model) แนวคิดการประเมินเป็นการสร้างความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด มาร่วม
ด าเนินงานจนเกิดเป็นพลังความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินจนสามารถด าเนินการประเมินได้เอง ผู้ประเมินมี
บทบาทเป็นผู้แนะน า (coach) อ านวยความสะดวก (facilitator) ช่วยเหลือเชิงเทคนิคและสร้างพลังการประเมินร่วมกัน
ของผู้เกี่ยวข้อง 

ส าหรับการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ของแบบจ าลองการประเมินนั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักว่า แบบจ าลอง
ต่างๆ นั้น ถือก าเนิดมาจากการได้ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของนักวิชาการหรือ    นักประเมินที่เป็นต้นคิดใน
การด าเนินงานประเมิน ดังนั้น แก่นของเนื้อหาและวิธีการจะมีลักษณะเฉพาะเรื่อง (tailored made) หากพิจารณา
การตัดสินคุณค่าหรือการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบเป็นแนวทางการตัดสินใจแล้ว เห็นว่า การใช้แบบจ าลองการ
ประเมินยึดหลักการจัดการเพื่อการตัดสินใจซ่ึงเป็นการเสนอตามแนวคิดของ Stufflembeam et al. ซ่ึงวิโรจน์    
สารรัตนะ (2554) น ามาได้แสดงแนวคิดเพิ่มเติมอยู่ในรูปของรูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบรวมพลัง จะเป็น
แบบจ าลองการประเมินที่เหมาะสม โดยเฉพาะในการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งนี้ ซ่ึงมี
รายละเอียดจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 
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3.  การประเมินเชิงระบบ(Systematic Evaluation) 
รูปแบบหรือแบบจ าลองการประเมินมีหลากหลายรูปแบบดังที่ได้กล่าวมาแต่ในที่นี้ขอน าเสนอรูปแบบ

การประเมินเชิงระบบซึ่งเป็นที่นิยมดังนี้ 
3.1  รูปแบบการประเมินของ Daneil L. Stufflebeam 

Stufflebeam (1971)  ได้เสนอรูปแบบประเมิน CIPP (Contex-Input-Process Model)  เป็นการ
ประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง  ซ่ึงไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เท่านั้นแต่ยังเป็นการ
ประเมินเพื่อให้รายละเอียดต่างๆ  เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย  การด าเนินงาน  
การก าหนดยุทธวิธี  แผนงาน  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม  และการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนคง-ขยาย/ยุบ-เลิกโครงการ  โดยจะประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context  Evaluation)  จะช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนในการก าหนดวัตถุประสงค์  โดยจะเน้นในด้านความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม  ความต้องการ
และความจ าเป็นกระแสทิศทางของสังคมและการเมือง  สภาพเศรษฐกิจและปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบาย
ของหน่วยงานระดับบนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ช่วยวินิจฉัยปัญหาเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ  การบรรยายและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ยังช่วยให้ทราบถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องและ                
มีความส าคัญส าหรับการบรรลุเป้าหมาย  ท าให้ได้มาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์โดยอาศัยการวินิจฉัยและ
การจัดเรียงล าดับปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการ  วิธีการประเมินสภาวะแวดล้อมมี 2 วิธี 

1.1) Contingency  Mode  เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมเพื่อหาโอกาสและแรงผลักดัน
จากภายนอกระบบ  เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนาส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น  โดยใช้การส ารวจปัญหาภายใน
ขอบเขตที่ก าหนดอย่างกว้างๆ  จะท าให้คาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตซ่ึงมีประโยชน์ในการวางแผนโครงการต่อไป  
ค าถามที่ใช้ในการประเมิน คือ ค าถาม “ถ้า...แล้ว”  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุประสงค์ 

1.2)  Congruence  Mode  เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริงกับ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้  ท าให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  เป็นไปเพื่อการปรับปรุง 

2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)  เป็นการตรวจสอบความพร้อมของปัจจัย
ป้อนเข้าของโครงการ  หมายถึง  การประเมินทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการน ามาใช้ในการด าเนินโครงการ       
เพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุดกับทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นทางเลือกที่มีโอกาสท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการได้มากที่สุด  ซ่ึงมักประเมินในด้านต่างๆ คือ 

2.1)   ความสามารถของหน่วยงานหรือตัวแทนในการจัดโครงการ 
2.2)   ยุทธวิธีที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.3)   การได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  ซ่ึงจะช่วยให้โครงการด าเนินไปได้ เช่น  

หน่วยงานที่จะให้ความช่วยเหลือด้านเวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ  
3) การประเมินกระบวนการ (Process  Evaluation)  เมื่อแผนด าเนินการได้รับการอนุมัติและ

ลงมือท าการประเมินกระบวนการจ าเป็นต้องได้รับการเตรียมการเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้รับผิดชอบและ
ผู้ด าเนินการทุกล าดับขั้นเพื่อที่จะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  ซ่ึงมีวัตถุประสงค์  3  ประการ  คือ   
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3.1) เพื่อหาและท านายข้อบกพร่องของกระบวนการ  หรือการด าเนินการตามขั้นตอน     
ที่วางไว้ประเมินเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมของโครงการ  การน าปัจจัยป้อนเข้ามาใช้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด  
เป็นไปตามล าดับขั้นตอนหรือไม่  กิจกรรมที่จัดขึ้นจะก่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือมี
อุปสรรคใดๆเกิดขึ้น 

3.2) เพื่อรวบรวมสารนิเทศส าหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงาน  น าผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3) เพื่อเป็นรายงานสะสมถึงการปฏิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
4)   การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดและแปลความหมายของ

ความส าเร็จ  เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลที่ได้รับทั้งหมดจากการด าเนินงานว่าได้ผลมากน้อยเพียงไรเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  โดยน าผลที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  และแปล
ความหมายถึงเหตุของส่ิงที่เกิดขึ้น  โดยอาศัยรายงานจากการประเมินสภาพแวดล้อม  ปัจจัย  กระบวนการ        
ร่วมด้วย  เพื่อการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ  น าไปใช้ต่อเนื่องต่อไป  และเพื่อล้มเลิกโครงการ 

3.2 รูปแบบการประเมินของ  Malcolm  M.  Provus 
Provus (1971) ได้เสนอรูปแบบในการประเมินโครงการ  ช่ือรูปแบบการประเมินความไม่

สอดคล้องกัน  (The Discrepancy Evaluation Model)  ซ่ึงหมายถึง  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในความ
ไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงการที่เป็นจริง (Actual Program)  กับโครงการเกณฑ์
มาตรฐาน (Standard Criterion Program)  เป็นรูปแบบการประเมินโรงการในขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ 
(Ongoing program)  เพื่อการพัฒนาและประเมินโครงการไปในขณะเดียวกัน  จุดมุ่งหมายของการประเมินเพื่อ
พิจารณาข้อมูลความไม่สอดคล้อง  (Discrepancy information)  น าไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1) ด าเนินการขั้นตอนต่อไป  2) ด าเนินการขั้นเดิมซ้ า หลังจากได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานของโครงการหรือ
วิธีการด าเนินการแล้ว  3)  ด าเนินการขั้นที่ 1 ใหม่หรือ 4)  ล้มเลิกหรือให้ส้ินสุดโครงการ  ลักษณะการประเมิน
ความไม่สอดคล้องกันจะประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการ คือ โครงการที่เป็นจริงและโครงการเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้ง 2 โครงการจะประกอบด้วยส่วนย่อยๆ เป็นปัจจัยป้อนเข้า  กระบวนการ ผลผลิต ตามล าดับ  ในการประเมินจะ
น าส่วนประกอบย่อยแต่ละส่วนตามล าดับของโครงการจริงไปเปรียบเทียบกับโครงการเกณฑ์มาตรฐาน  หากผล
การเปรียบเทียบไม่สอดคล้องกันก็จะท าการปรับปรุงโครงการ โดยอาจปรับส่วนประกอบของโครงการเกณฑ์
มาตรฐานหรือโครงการจริงในแต่ละส่วนก็ได้  การปรับปรุงโครงการเกณฑ์มาตรฐานอาจเป็นเพราะเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในแต่ละส่วนสูงเกินไป  หรือเป็นอุดมคติจนยากที่จะไปถึงได้  ซ่ึงสามารถปรับเกณฑ์ให้ต่ าลงแต่หาก
คิดว่าเกณฑ์มีความเหมาะสมแล้ว  ก็ควรจะปรับโครงการจริงจึงจะเหมาะสมกว่า  ในแต่ละขั้นตอนของการ
ประเมินจะใช้วิธีการตั้งค าถามเพื่อแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ  ซ่ึงจะมีอยู่ 3 ค าถาม คือ ท าไมถึงเกิดความแตกต่าง
หรือความไม่สอดคล้อง  แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้คืออะไร และวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคืออะไร  ในการตอบ
ปัญหาแต่ละข้อจะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่จ าเป็น 3 ประการ คือ เกณฑ์ข้อมูลใหม่  และการตัดสินใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วเกิดความไม่สอดคล้องกันดังภาพประกอบ 
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ภาพที่ 1    ขั้นตอนในการประเมนิตามแบบจ าลองของ  Provus 
 

ขั้นตอนของการประเมินโครงการใดๆ  ซ่ึงก าลังด าเนินอยู่  จะผ่านขั้นตอนการพัฒนา 4 
ขั้นตอนใหญ่ๆของการเปรียบเทียบ แต่ละขั้นตอนอาจเกี่ยวข้องกับส่ิงน าเข้า  กระบวนการ  และผลผลิต  
กระบวนการเปรียบเทียบในขั้นตอนเหล่านี้ ดังนี้ 
  S (Standard) = มาตรฐาน 
  P (Performance) = ส่วนประกอบของโครงการ  หรือการปฏิบัตจิริง 
  C (Comparison) = การเปรียบเทียบ 

D (Discrepancy) = สารสนเทศแสดงความไม่สอดคลอ้งกันช่วงห่าง (ความแตกต่าง) 
A (Alternation) = การปรับปรงุเปลี่ยนแปลง 

  การประเมินโครงการตามแบบจ าลองของ Provus มีการด าเนินงานในลักษณะขั้นการพัฒนา
แบบเปรียบเทียบ 4 ขั้น (Development stages of comparison)  ที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ส่วนขั้นที่ 5 เป็นการประเมิน
ต้นทุน-ก าไร  เพื่อเป็นทางเลือกโครงการ  ซ่ึงต้องผ่านการปรับปรุงทั้ง 4 ขั้นต้นมาแล้ว และได้เกิดผลผลิต
ปลายทางมาแล้ว  ซ่ึงมีราบละเอียดขั้นตอน ดังนี้   
  ขั้นที่ 1  การออกแบบโครงการ  (Program design)  ส่วนประกอบที่จะประเมินก็คือ  แบบแผน
ของโครงการได้มาจากการบรรยายรายละเอียดต่างๆของโครงการ  เป็นการเปรียบเทียบแบบแผนที่มีอยู่กับเกณฑ์
ของแบบแผนโครงการ (program design criteria)  ซ่ึงประกอบด้วยรายการของส่วนประกอบโครงการ (program 
elements)  ซ่ึงครอบคลุมโครงการทางการศึกษาเป็นระบบส่ิงน าเข้ า-ผลผลิต  ที่มีลักษณะพลวัตร ซ่ึงจะต้อง
ก าหนดรายละเอียดของส่ิงน าเข้ากระบวนการผลผลิตที่จ าเป็นและเพียงพอต่อแบบแผนของโครงการ  จุดประสงค์
ของการประเมินในขั้นที่ 1  ก็เพื่อให้ได้มาซ่ึงแบบแผนโครงการและจะประเมินแบบแผนของโครงการในรูปของ
ความครอบคลุมและความสอดคล้องคงที่ภายใน  มาตรฐานในการตัดสินใจขั้นที่ 1  ก็คือ  “เกณฑ์ของแบบแผน”  
แบบแผนที่สร้างขึ้นครั้งแรกมักจะขาดความเฉพาะเจาะจงและความสอดคล้องคงที่ภายในการประเมินขั้นที่ 1  จะ
เป็นกลไกช่วยให้มีการกล่ันกรองและสมเหตุสมผลมากขึ้น  
  ขั้นที่  2  การด าเนินโครงการ (Program operation)  แบบแผนของโครงการซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบการในขั้นที่ 1  กลายมาเป็นมาตรฐานที่จะใช้ตัดสินการด าเนินโครงการ  ในการเปรียบเทียบระหว่าง
การด าเนินโครงการ (Program Operation)   ซ่ึงเป็นส่วนประกอบการ (Performance)  กับแบบแผนโครงการ       
ซ่ึงเป็นมาตรฐานนั้น  ผู้ประเมินจะด าเนินการทีละข้อกระทั่งจนตลอดโครงการ  เป็นการพิจารณาสภาพความเป็น
จริงที่มีอยู่ก่อนเปรียบเทียบกับมาตรฐานของโครงการ  ถ้าหากเกิดความไม่สอดคล้อง  ผู้ประเมินก็จะให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้จัดการโครงการ  การด าเนินการในขั้นที่ 2  จะช่วยให้ความสอดคล้องระหว่างแบบแผนโครงการกับ

ค าถาม 

(Question) 
เกณฑ ์

(Criteria) 
ข้อมูล 

(Information) 
การตัดสินใจ 

(Decision) 
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การด าเนินการตามโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีการปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น  เมื่อคณะท างานเห็นว่า
โครงการมีความคงตัวเพียงพอแล้วก็จะตัดสินใจด าเนินการตามขั้นที่ 3 ต่อไป 
  ขั้นที่ 3  กระบวนการโครงการ (Program process)  ในขั้นที่เป็นการประเมินโดยการเปรียบ
สาเหตุและผล (Cause and effect) เป็นครั้งแรก  เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะเปลี่ยนจาก     
ส่ิงน าเข้าเป็นผลผลิต  และกระบวนการ หรือทรีทเมนต์ ที่ใช้ให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ มาตรฐานก็คือ                
ส่ิงพยากรณ์ไว้ในแบบแผน  และส่วนประกอบการ  คือ  ผลที่ออกมาจริงจากแต่ละช่วงของกระบวนการ หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า  
 

          Process       เปลี่ยน               Input         เป็น         Output  หรือไม ่
   
  จุดมุ่งหมายของการประเมินขั้นที่  3  ก็เพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ได้จากการประมาณผลของ
กระบวนการในแต่ละส่วนประกอบย่อย (หรือตัวแปรทรีทเมนต์)  ว่าให้ผลผลิตออกมาอย่างไร  (หรือตัวแปรตาม)  
ในรูปฟังก์ชันของเวลา  ในขั้นนี้จะมีการประเมินผลเบื้องต้น (Initial effect)  ของบางส่วนของทรีทเมนต์ (Partial 
treatment)  ท าให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลของทรีทเม้นท์กับเงื่อนไขของการทดลองเพิ่มขึ้น  
กิจกรรมในขั้นที่เป็นระดับย่อย  พิจารณาผลผลิตย่อมเป็นส าคัญ 
  ขั้นที่  4  ผลผลิตขั้นปลายทางของโครงการ  (Program terminal product)  เป็นการประเมินขั้น
ผลผลิตปลายทางของโครงการเพื่อตอบค าถามที่ว่า  โครงการที่ด าเนินการอยู่นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ปลายทางที่
ส าคัญหรือไม่  โดยการเปรียบเทียบผลผลิตปลายทางของโครงการที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจริง  ซ่ึงถือเป็น
ส่วนประกอบกับวัตถุประสงค์ปลายทาง (Terminal objective)  ของโครงการ  ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานเป็นการ
ประเมินโครงการในลักษณะรวบยอด 
  ขั้นที่   5  การวิเคราะห์ต้นทุน-ก าไร (Cost-benefit)  หลังจากที่ได้ประเมินแต่ละขั้นของ
โครงการแล้ว  ก็สามารถวิเคราะห์ต้นทุนก าไรของทั้งโครงการได้  และเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์นั้น 
(ส่วนประกอบการ)  กับผลการวิเคราะห์ต้นทุน-ก าไรของโครงการอื่นที่ออกแบบให้บรรลุผลคล้ายคลึงกัน 
(มาตรฐาน)  จุดมุ่งหมายของการเปรียบเทียบก็เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด  
เพื่อมุ่งจะตอบค าถามที่ว่า  ทั้งสองโครงการนี้  โครงการใดสามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้โดยการลงทุน      
น้อยที่สุด 
  ธรรมชาติที่แท้จริงของการประเมินเป็นพลวัตร (The dynamics of Evaluation)  ซ่ึงมีการซ้อน
เกย  และเกี่ยวเนื่องระหว่างขั้นตอนต่างๆตลอดเวลา  เพราะการประเมินมิได้เพียงแต่กระตุ้นการพัฒนาโครงการ
เท่านั้น  แต่ยังคงด าเนินการประเมินในขณะที่โครงการเปลี่ยนแปลงไปด้วย  โดยทางปฏิบัติจริงการประเมิน
โครงการจะมีการวนซ้ าขั้นเดิมบ่อย  ประเมินซ้ าบ่อย  ซ่ึงเป็นผลจากการตัดสินใจของผู้ด าเนินโครงการหลังจากได้
สารสนเทศแสดงความไม่สอดคล้องกันจากขั้นตอนต่างๆ  ถ้าหากตัดสินใจที่จะปรับปรุงโครงการ  จะมีผลกระทบ
ทันทีต่อขั้นตอนการประเมินที่ตามมา  โดยเฉพาะขั้นที่ 1  และ 2  จะมีโอกาสปรับปรุงโครงการได้มาก  เพราะ
ปัญหาของความไม่ครอบคลุม  ไม่สอดคล้องคงที่ภายใน  การประเมินบางขั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกัน  วงใหญ่แทนขั้น
ที่ 1  ขั้นที่  2  กระท าขั้นในขอบเขตของงานขั้นที่ 1  งานขั้นที่ 2  ด าเนินควบคู่ไปกับการตรวจสอบขั้นที่ 1, 2 และ 
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3  และท างานขั้นที่ 5  โดยได้ผลจากขั้นที่ 4  และซ้อนเกยในช่วงเวลาที่กระท าการประเมินขั้นที่ 4  ซ่ึงจะเห็นได้ว่า  
กระบวนการประเมินเป็นพลวัตร  และด าเนินขั้นต่อๆมา  มิใช่เป็นจากการด าเนินของโครงการเพียงอย่างเดียว  แต่
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงการด้วย  เป็นกระบวนการที่ยาวนานและซับซ้อนแต่ก็คุ้มค่าเมื่อสามารถพัฒนา
โปรแกรมให้มีประสิทธิภาพสูงได้  โดยการให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้ด าเนินโครงการอย่างครอบคลุม 

 3.3 รูปแบบการประเมินของ Alkin 
       รูปแบบ UCLA  Center for the Study of Evaluation  (CSE)  (Alkin, 1996 อ้างถึงใน เพียงแข  
ภูผายาง, 2554) ซ่ึงได้อธิบายความหมายของการประเมินแบบ CSE ว่า หมายถึง  กระบวนการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  การเลือกข่าวสารที่เหมาะสม  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจได้พิจารณาเลือกตามความเหมาะสม  หลักการประเมินโดยทั่วไป คือ การพิจารณา
เปรียบเทียบส่ิงที่เป็นความต้องการกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริงๆ  ถ้าส่ิงที่เป็นจริงมีความแตกต่างจากส่ิงที่เป็นความต้องการ
มาก  จะต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร  โครงการบกพร่องตรงไหน  ภาพที่  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   หลักการประเมินของ Alkin 
 

จากภาพที่ 2  ดูความสอดคล้อง โดยพิจารณาความสัมพันธ์ภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆ  
ที่เป็นอยู่จริง โดยใช้ข้อมูลที่เก็บอย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบดูความสอดคล้องระหว่างโครงการ เกณฑ์กับ

 

ความต้องการ ความเป็นจริง 

วัตถุประสงคท์ี่ก าหนด วัตถุประสงคท์ี่ใช้จรงิ 

ปัจจัยทีจ่ าเปน็ต่อการ 
ด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อให ้

บรรลุวัตถุประสงค ์

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

ปัจจัยที่มีอยู่จริง 

กิจกรรมที่จดัจรงิ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ดูความสัมพันธ์ 

 
ดูความสอดคล้อง 

ดูความสัมพันธ์ 
 

ดูความสอดคล้อง 

ดูความสอดคล้อง 

ดูความสัมพันธ์ 

 

ดูความสัมพันธ์ 
 

  ดูความสอดคล้อง 
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โครงการจริง  หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติกับการน าโครงการไปปฏิบัติจริง  การจะปรับปรุงโครงการได้จะต้อง
ทราบว่า  การมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงการกับการปฏิบัติจริงนั้นมีมากน้อยเพียงใด  เพราะอะไร 
 3.4  รูปแบบการประเมิน CIPPI Model ที่เป็นผลจากการศึกษาของ วิโรจน์  สารรัตนะ 

จากการศึกษาแนวคิดการประเมินมาจากงานเขียนของ นักทฤษฎีการประเมิน และแบ่งเป็นกลุ่มได้ 
4 กลุ่ม ของ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550) ดังกล่าวมา เมื่อพิจารณาถึงการแบ่งขั้ววัตถุประสงค์การประเมินไว้สองขั้ว 
และขั้ววิธีการประเมินออกเป็นสองขั้วเช่นกัน ผนวกกับหลักการเลือกรูปแบบการประเมินว่า จะต้องไม่ยึดติดกับ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (model free approach) โดยเริ่มต้นจากการเลือก “กลุ่มรูปแบบ” การประเมินที่เหมาะสม 
แล้วเลือก “รูปแบบ” ที่เหมาะสมจากกลุ่มรูปแบบการประเมินนั้น  วิโรจน์  สารรัตนะ (2554) เห็นว่า กลุ่มรูปแบบ
การประเมินเพื่อการตัดสินใจโดยวิธีเชิงระบบ (system decision-oriented evaluation ) ที่เน้นการใช้วิธีเชิงระบบ
เพื่อการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่าของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจการตัดสินใจ
เป็น “กลุ่มรูปแบบหนึ่ง” ที่น่าสนใจต่อการประเมินโครงการทางการศึกษาในปัจจุบัน  

วิโรจน์  สารรัตนะ (2554) เห็นว่า รูปแบบการประเมิน Context-Input-Process-Product หรือ 
Stufflebeam’s CIPP Model เป็น “รูปแบบ” ที่น่าสนใจ  เพราะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศมาใช้
ประกอบการตัดสินใจทั้งระบบ คือ ทั้งเพื่อการวางแผน ก าหนดโครงสร้าง น าไปปฏิบัติ และทบทวนโครงการ  ซ่ึง
สอดคล้องกับกระบวนการทางการบริหารในกิจกรรม 4 ประเภท คือ การวางแผน (planning) การน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ (implementation) การประเมินผล (evaluation)  และการปรับปรุง (improve) ดูภาพ 

 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการทางการบรหิารในกิจกรรม 4 ประเภท 
 

นอกจากหลักการไม่ยึดติดกับกับรูปแบบใดแล้ว การก าหนดรูปแบบการประเมินควร ค านึงถึง
ความเป็นประโยชน์ด้วยนั้น  ในบางกรณี ผู้เขียนเห็นควรให้มี “การประเมินผลกระทบ” (impact evaluation) ด้วย 

เพราะนักวิชาการหลายท่านเห็นว่า การประเมินจะยังไม่มีความสมบูรณ์ หากยังไม่มี  การประเมินผลกระทบ 
เนื่องจากจะไม่สามารถบอกคุณค่าที่แท้จริงของโครงการได้ เช่น โครงการฝึกอบรม หากไม่มีการประเมินผลว่า     
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าเอาความรู้หรือทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่เพียงใด ก็ยังไม่สามารถบอก
คุณค่าที่แท้จริงของการฝึกอบรมได้เลย เป็นต้น   
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จากเหตุผลสนับสนุนดังกล่าว ผู้เขียนขอประยุกต์เป็น “รูปแบบการประเมินเชิงระบบ Context-

Input-Process-Product-Impact: CIPPI Model”  เพื่อเป็นแนวคิดหนึ่งในการวิจัย  โดยรูปแบบนี้มีวัตถุประสงค์        
เพื่อ “การตัดสินใจเชิงระบบ” จากการประเมิน 5 ประเภท คือ  1) การประเมินบริบทเพื่อการตัดสินใจด้านการ
วางแผนหรือก าหนดจุดมุ่งหมาย 2) การประเมินปัจจัยป้อนเข้า เพื่อการตัดสินใจด้านการก าหนดโครงสร้างหรือ
วางรูปแบบด าเนินงาน โดยการใช้ทรัพยากรด้านต่างๆ 3) การประเมินกระบวนการ เพื่อการตัดสินใจในการ
น าไปใช้ปฏิบัติจริง 4) การประเมินผลผลิต  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือคงหรือขยายหรือยุบ
หรือเลิกโครงการ 5) การประเมินผลกระทบ  เพื่อการการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือคงหรือขยายหรือ
ยุบหรือเลิกโครงการเช่นเดียวกับการประเมินผลผลิต  ดูภาพ   

 

 
 

ภาพที่ 4   รูปแบบการประเมินเชงิระบบ Context-Input-Process-Product-Impact: CIPPI Model 
 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยอาจก าหนดกรอบการวิจัยใน 4  ประเภทแรกตาม Stufflebeam’s CIPP Model 
โดยไม่ประเมินผลกระทบ (impact) ด้วยก็ได้ ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
 

  ข้อตกลงเบื้องต้นของการน า CIPP/CIPPI Model เพื่อการประเมนิ 
  รูปแบบดั้งเดิม “Stufflebeam’s CIPP Model”  แยกการประเมินออกเป็นต่างกรรมต่างวาระ
หรือต่างช่วงเวลา  4 ช่วง  คือ 1) ช่วงการศึกษาบริบท (context evaluation) เพื่อศึกษาอิทธิพลภายในและอิทธิพล
ภายนอกเพื่อก าหนดปัญหาและความจ าเป็นในการพัฒนา  และเพื่อก าหนดทิศทางหรือจุดมุ่งหมายของการ
แก้ปัญหาหรือการพัฒนา  2) ช่วงการประเมินปัจจัยป้อนเข้า (input evaluation) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ
ทรัพยากรที่จะใช้ 3) ช่วงการประเมินผลการด าเนินงาน (process/formative/on-going evaluation) เพื่อศึกษา
อุปสรรค ปัญหา และความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และ 4) ช่วงการประเมินผลส าเร็จ (product/output/ 
summative evaluation)  เมื่อส้ินสุดโครงการแล้ว  

แต่การน า  CIPP / CIPPI Model มาใช้ในการประเมินทางการบริหารการศึกษา  นั้น ส่วน
ใหญ่มักเป็นการประเมินผลการ “ด าเนินงานตามโครงการใดโครงการหนึ่ง” ซ่ึงมีการด าเนินงานมาแล้วใน
ช่วงเวลาหนึ่ง  แต่มีความประสงค์จะประเมินในองค์ประกอบทั้ง 4 หรือ 5 องค์ประกอบนั้นในครั้งเดียวกันหรือใน
ช่วงเวลาเดียวกัน คือ 1) การประเมินบริบท  (context  evaluation)  2) การประเมินปัจจัยป้อนเข้า (input   

Impact 

Assesing the 

impact of the 
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evaluation)  3) การประเมินกระบวนการ (process  evaluation) 4) การประเมินผลผลิต (product  evaluation) และ
การประเมินผลกระทบ (impact evaluation)  

แต่ทั้งนั้น จุดมุ่งหมายการประเมินในบางองค์ประกอบอาจเปลี่ยนไปจากแนวคิดของ 
Stufflebeam ดังนี้  

1) การประเมินบริบท  (context  evaluation)  แนวคิดเดิมของ Stufflebeam เป็นการประเมิน
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจระบุสภาพความเป็น
ปัญหาหรือความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา  ที่จะน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ของโครงการว่า
จะท าเพื่ออะไร  แต่การประยุกต์แนวคิดของ Stufflebeam มาใช้เพื่อการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งที่มีการ
ด าเนินงานมาแล้วระยะเวลาหนึ่งนั้น การประเมินบริบท  (context  evaluation)  ก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (objectives) ของโครงการที่มีการก าหนดมาก่อนหน้านั้น ว่าเมื่อมีการด าเนินงาน
ไปชว่งระยะเวลาหนึ่งแล้ว วัตถุประสงค์นั้น ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
หรือเพิ่มติมอะไรบ้าง  

 

 
 
 
 

 
2) การประเมินปัจจัยป้อนเข้า (input   evaluation) แนวคิดเดิมของ Stufflebeam เป็นการ

ประเมินความเป็นไปได้ (feasibility) ของปัจจัยป้อนเข้าที่จะน ามาใช้ในโครงการ ว่าควรจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง 
ในจ านวนเท่าไร มีคุณภาพอย่างไร และใช้อย่างไร จึงจะท าให้การน าโครงการไปปฏิบัติมีโอกาสประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ (objectives) ที่ก าหนดไว้ได้  ซ่ึงปัจจัยป้อนเข้าหากพิจารณาทรัพยากรทางการบริหาร 4 ประเภท 
หรือ 4M’s แล้ว ก็หมายถึง ปัจจัยเกี่ยวกับคน (man)  เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) และการจัดการ 
(management)  แต่ในการประยุกต์แนวคิดของ Stufflebeam มาใช้เพื่อการประเมินโครงการใดโครงการหนึ่งที่มี
การด าเนินงานมาแล้วระยะเวลาหนึ่งนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของทรัพยากรทางการบริหาร 
ของโครงการที่มีการก าหนดมาก่อนหน้านั้น ว่าเมื่อมีการด าเนินงานไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทรัพยากรทางการ
บริหารเหล่านั้น ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มติมอะไรบ้าง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดเดิม 
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การก าหนด 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การประยุกต์ใช ้
ประเมินเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของวัตถุประสงค์

โครงการที่มีการก าหนดไว้ก่อนหน้า 

 

แนวคิดเดิม 
ประเมินความเป็นไปได้ของทรัพยากร 

ที่จะใช้ในโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

การประยุกต์ใช ้
ประเมินความเหมาะสมของทรัพยากรที่มีการก าหนด 
ไว้ก่อนหน้าเมื่อมีการด าเนินงานไประยะเวลาหนึ่งแล้ว 
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3) การประเมินกระบวนการ (process  evaluation)  เป็นการประเมินผลการน าโครงการสู่
การปฏิบัติว่า เมื่อมีการด าเนินงานไประยะหนึ่งแล้ว มีความก้าวหน้าในการท างานเพียงใด เป็นไปตามที่คาดหวัง
หรือไม่  มีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรอี กบ้าง        
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกับแนวคิดเดิมของ Stufflebeam  

4) การประเมินผลผลิต (product  evaluation) เป็นการประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อส้ินสุดโครงการ ว่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (objectives)  ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด ซ่ึงเป็นการประเมินที่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกับแนวคิดเดิมของ Stufflebeam  

5) การประเมินผลกระทบ (impact evaluation) โดยหลักการแล้ว เป็นการประเมินผล          
ที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง หลังส้ินสุดโครงการไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง  แต่ในการประเมินครั้งเดียวกันหรือในช่วงเวลา
เดียวกันทุกองค์ประกอบนั้น อาจพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาด าเนินงานตามโครงการ ซ่ึงในกรณี
นี้ หากผู้วิจัยเห็นว่า ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ชัดเจน ก็อาจประเมินเพียง 4 องค์ประกอบแรก คือ        
การประเมินบริบท  (context  evaluation)  การประเมินปัจจัยป้อนเข้า (input   evaluation)  การประเมิน
กระบวนการ (process  evaluation)  และการประเมินผลผลิต (product  evaluation) 

 

มาตรฐานการประเมิน (evaluation standards) 
  เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ Yarbrough, Shulha, Hopson, Caruthers,   
(2011) กล่าวถึง มาตรฐานการประเมิน (evaluation standards) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐาน
ส าหรับการประเมินทางการศึกษาของสหรัฐเมริกา  ดังกล่าวข้างล่าง  ซ่ึงผู้วิจัยควรน าเอามาตรฐานนั้นมาใช้เป็น
แนวทางในการประเมินด้วยใน 4 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. อัตถประโยชน์ (utility) ประกอบด้วย 6 มาตรฐานย่อย ดังนี้ 
1.1 การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือองค์การครบถ้วนทุกกลุ่ม 
1.2 นักประเมินมีศักยภาพน่าเชื่อถือ 
1.3 ขอบข่ายสารสนเทศและและขอบเขตการประเมินตรงตามค าถามการประเมิน 
1.4 การระบุเกณฑ์การประเมินส าหรับการตัดสินคุณค่าโครงการหรือองค์การอย่าง

ชัดเจน 
1.5 รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย 
1.6 การประเมินมีผลกระทบท าให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือองค์การน าไปใช้

ประโยชน์ได้ 
2. ความเป็นไปได้ (feasibility)  ประกอบด้วย 3 มาตรฐานย่อย คือ 

2.1 กระบวนการประเมินใช้ปฏิบัติได้จริง และไม่ท าให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย 

2.2 นักประเมินได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีผลประโยชนโ์ดยไม่มีอิทธิพลต่อการประเมิน 
2.3 โครงการประเมินให้ผลประโยชน์คุ้มค่าการลงทุน 
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3. ความชอบธรรม (propriety) ประกอบด้วย 7 มาตรฐานย่อย คือ 
3.1 การประเมินสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การ และของ

สังคม 
3.2 นักประเมินและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องมีการท าความตกลงและท าสัญญาส าหรับการ

ประเมิน 
3.3 มีการรักษาสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
3.4 มีการส ารวจวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่ถูกประเมินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3.5 ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การทุกคนได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายงานการ

ประเมิน 
3.6 หากมีการขัดผลประโยชน์ในกระบวนการประเมิน ต้องมีการแก้ปัญหาโดยเปิดเผย

และซ่ือสัตย ์
3.7 การใช้จ่ายในการประเมินประหยัดและถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 

4. ความถูกต้อง (accuracy) ประกอบด้วย 12 มาตรฐานย่อย คือ 
4.1 มีระบบเก็บเอกสารรายละเอียดส่ิงที่ถูกประเมินทุกเรื่องทุกประเด็น 
4.2 มีการวิเคราะห์บริบทโครงการ/องค์การที่มีผลต่อการประเมินอย่างละเอียด 
4.3 มีการบรรยายวัตถุประสงค์และกระบวนการประเมินอย่างละเอียด 
4.4 มีการะบุแหล่งข้อมูลและข้อมูล มีรายละเอียดพอที่จะใช้ในการตัดสินคุณค่า

โครงการ/องค์การ 
4.5 ข้อมูลที่รวบรวมมาเหมาะสม สามารถตีความได้อย่างมีความตรง 
4.6 กระบวนการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมท าให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง 
4.7 การทบทวนและปรับแก้ข้อมูลส าหรับการประเมินในกรณีที่จ าเป็น 
4.8 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่สมบูรณ์และตีความได้ชัดเจน 
4.9 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์ และตีความได้ชัดเจน 
4.10 นักประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลในการสรุป 
4.11 รายงานประเมินไม่ล าเอียง 
4.12 การประเมินมีการประเมินอภิมานโดยใช้มาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน 

ได้มีการน ารูปแบบการประเมนิ CIPP และ CIPPI  ไปใช้ในการประเมินการจดัการศึกษาดงันี้ 
อ ารุง จันทวานิช และคณะ (2545) พบว่าโรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือโรงเรียนที่มีสังคม 

บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ 
เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานก าหนด และได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี 
คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาได้สนอง สอดคล้องความต้องการของชุมชน เป็นที่ช่ืนชม
ของชุมชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนที่สามารถเป็นแบบอย่างในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและโรงเรียนอื่นในชุมชน
ได้ แนวคิดพื้นฐาน“โรงเรียนสมบูรณ์แบบ”ได้มาจากทฤษฎีและผลการศึกษาวิจัยต่างๆซ่ึงน าไปสู่การก าหนด
องค์ประกอบ ปัจจัยหลักความส าเร็จและดัชนีช้ีวัดความเป็นโรงเรียนสมบูรณ์แบบโดยใช้แนวคิดเชิงระบบ  CIPP 
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Model เป็นกรอบก าหนดรูปแบบซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 14 องค์ประกอบ (จัดล าดับโดยให้ความส าคัญกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ของโรงเรียน) ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านผลผลิต / ผลลัพธ์ ดังนี้1) ผู้เรียนมีคุณภาพ
มาตรฐาน มีพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบอาชีพได้ 2)โรงเรียนเป็นที่ช่ืนชม
ของชุมชน 3)โรงเรียนเป็นแบบอย่าง และให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชน และโรงเรียนอื่น  องค์ประกอบด้าน
กระบวนการ มีดังนี้ 4) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6) การบริหารจัดการดี ใช้โรงเรียนเป็นฐาน และเน้นการมีส่วนร่วม มี 7) การประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร โรงเรียน องค์ประกอบด้านปัจจัย  มีดังนี้ 8) ครู 
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและจ านวนเพียงพอ 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้
มาตรฐาน 10) หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 11) ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทันสมัย 12) แหล่งการเรียนรู้
ในโรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน องค์ประกอบด้านบริบท มีดังนี้ 14) สภาพแวดล้อม
ภายนอกของโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  

ดุสิต วิพรรณะ (2554) ได้ท าการประเมินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการ        
พลศึกษา ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลัง พบว่า 1) ด้านบริบท เกี่ยวกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายและแผนการด าเนินงานมีความสอดคล้อง พระราชบัญญัติการพลศึกษา พ .ศ. 2548 แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา แผนพัฒนากีฬาชาติ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2) ด้านปัจจัยน าเข้า มีประเด็นเกี่ยวกับปริมาณนักศึกษาที่ต้องเร่ง
หาวิธีการและแนวทางแก้ไขให้สอดคล้องกับความคุ้มค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ ส่วนประเด็นอื่นๆ มีความพร้อม
และเหมาะสมในการบริหารจัดการ 3) ด้านกระบวนการ พบว่าทุกประเด็นมีความพร้อมและสามารถที่จะบริหาร
จัดการได้ 4) ด้านผลผลิต ในประเด็นเกี่ยวกับจ านวนผู้ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดช้ันปีสุดท้ายจึงเป็นเรื่องที่ทุก
ฝ่ายโดยเฉพาะผู้บริหารจ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน และต้องค านึงถึงคุณภาพของบัณฑิต 5) ด้าน
ผลกระทบ โดยมีผลกระทบทางบวก ได้แก่การมีช่ือเสียงได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการพลศึกษา การบริการ
วิชาการ การกีฬา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย ส่วนผลกระทบทางลบเนื่องจาก 
การวางแผนการบริหารที่มีความซับซ้อนในองค์กร และการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของบุคลากรเกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติที่ส่งผลต่อบุคลากรโดนตรง 

เพียงแข  ภูผายาง (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์1)เพื่อประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกจังหวัดขอนแก่น โดยใช้
แนวทางการประเมินเชิงระบบและรวมพลัง ผลการประเมิน ด้านบริบท พบว่า การด าเนินงานในโรงเรียนมีความ
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้เดิม โดยโรงเรียนไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนปรัชญา นโยบาย 
และวิสัยทัศน์ทางการศึกษา มีความสอดคล้อง เหมาะสม ตามปทัสถานและแนวทางของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาคาทอลิก ในระดับดีมาก  ด้านปัจจัยป้อนเข้า พบว่า โครงสร้างองค์การและระบบการบริหารมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีปริมาณเพียงพอ และมี
คุณภาพต่อการด าเนินงานของสถานศึกษา แต่ควรมีมาตรการ และการจูงใจให้บุคลากรรักโรงเรียน ทั้งนี้ทรัพยากร
ด้านงบประมาณ ส่ือ และอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา สถานที่ศึกษา และบรรยากาศแวดล้อมมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมในระดับดีมาก  ด้านกระบวนการ พบว่า การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดี
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มากแต่โรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรม             
ที่หลากหลายทรัพยากรควรใช้ส่ือเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตให้มากขึ้น ควรมีเกณฑ์
มาตรฐานในการคัดเลือกครูผู้สอนโดยเฉพาะครูชาวต่างชาติในโครงการการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการเรียนการ
สอน ส่วนการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาใน 4 กลุ่มงาน พบว่า สถานศึกษาจะต้องเพิ่มการบริหาร
เชิงกลยุทธ์โดยจัดให้มีแผนกลยุทธ์ที่มีตัวบ่งช้ีความส าเร็จในทุกกลุ่มงาน  ด้ านผลลัพธ์หลักที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดการศึกษาคือ ผู้เรียน พบว่า สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมถึง คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ในขณะที่ผลการประเมินด้านผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร อยู่ในระดับพอใช้ โรงเรียนควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ส่วนผลลัพธ์อันเกิดจากการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งรางวัลและเกียรติบัตรที่เคยได้รับ พบว่า ทุกโรงเรียนได้รับรางวัลในระดับจังหวัด 
แต่ยังมีข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมด้านการประกวดแข่งขันต่างๆ ในนามของสถานศึกษาให้มากขึ้น ด้าน
ผลกระทบ ซ่ึงประเมินระดับความพึงพอใจของผลการจัดการศึกษา ด้านผู้เรียนพบว่า ผู้ปกครองให้การยอมรับ
และมีความพึงพอในในระดับมาก ส่วนครู และผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงประเมินคุณลักษณะตามจรรยาวิชาชีพ 
และพฤติกรรมการท างาน พบว่า ชุมชนและสังคมให้การยอมรับด้านความขยัน ความรับผิดชอบ และความเอาใจ
ใส่ต่อนักเรียน  2)เพื่อเสนอภาพอนาคตของการจัดการศึกษา มีข้อเสนอ 3 ประการคือ (1) จุดเด่นที่ควรส่งเสริม
และพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อไป คือ การจัดหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติมที่สอดคล้องต่อสภาพและความต้องการของ
สังคม การมีวัฒนธรรมในการท างานที่เข้มแข็ง การมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา การให้บริการที่ดี รวมถึงการดูแลและให้ความใส่ใจนักเรียน (2) จุดที่ควรเร่งพัฒนา คือ การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การมีแผนกลยุทธ์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและการ
ตัดสินใจ การส่งเสริมด้านการประกวดแข่งขันต่างๆ ในนามของสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์โรงเรียน     
(3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน เพื่อประสิทธิผลทางการศึกษา คือ การสร้างคุณค่าและความ
ตระหนักให้แก่บุคลากรในการเป็นเครือข่าย การแบ่งปันทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร และวัสดุ อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา การเป็นพันธมิตรด้านวิชาการ เช่น การจัดท าเอกสารงานวิชาการต่างๆ การจัดท าข้อสอบร่วมของโรงเรียน
ในเครือ การจัดประชุม สัมมนา ทางวิชาการร่วมกัน เป็นต้น 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ และเหตุผล
สนับสนุนดังกล่าว ผู้วิจัยจึงไดเ้ลือกรูปแบบการประเมนิเชิงระบบ CIPPI ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาของวิโรจน์  สาร
รัตนะ(2554) มาเป็นแนวทางในการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในการวิจัยครั้งนี้ ซ่ึงรูปแบบการ
ประเมนิเชิงระบบดังกล่าวประกอบด้วย Context-Input-Process-Product-Impact: CIPPI เป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย (conceptual framework) ดังมีรายละเอียดในแต่ละด้านที่จะเสนอในล าดบัต่อไป 
 

4.  มิติการประเมินโครงการเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จากการน าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องในการประเมินเชิงระบบโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) โดยผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง 
น ามาวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินตามรูปแบบ CIPPI (context-input-process-product-impact)   
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องค์ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล  แล้วน ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน  รายละเอียด ดังนี้    

4.1  มิติการประเมินด้านบริบท (context evaluation)   
นักประเมินทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (ม.ป.ป) กล่าว 

ว่าการประเมินด้านบริบทเป็นการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของ
สภาพแวดล้อม  นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ และการเมือง 
ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการ เป็นต้น ซ่ึงจะมีองค์ประกอบ
พื้นฐานที่น าไปสู่การประเมินทั้งปวง และท าให้ทราบหลักการและเหตุผลต่อการก าหนดทิศทางและเป้าหมายการ
ด าเนินงาน โดยพจน์  สะเพียรชัย (2520 อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2549ข) ระบุว่า บริบทหรือสภาวะ
แวดล้อมทางการศึกษา ได้แก่ สภาพทางสังคม ความต้องการทางสังคม ภาวะทางเศรษฐกิจ บรรยากาศทาง
การเมือง ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ลักษณะของท้องถิ่น ชนช้ันทางสังคม ระดับช้ันกลุ่มชน ระดับ
รายได้ การอบรมเลี้ยงดู สภาพห้องเรียน บรรยากาศในห้องเรียน มีความสอดคล้องในบางส่วนกับ ส .วาสนา  
ประวาลพฤกษ์ (2544) ที่กล่าวว่า บริบทต้องมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และการศึกษา รวมทั้ง จุมพล  หนิมพานิช (2552) ที่ระบุว่า การประเมินบริบทต้องประเมินสภาวะ
แวดล้อมของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อหาความต้องการจ าเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลาดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก าหนด
วัตถุประสงค์ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ Stufflebeam (2001) ได้วิจัยโครงการพัฒนาสังคมใน Hawii        
โดยก าหนดองค์ประกอบของบริบท คือ 1)  สภาพบริบทที่เป็นเบื้องหลังและปัจจุบัน (background and current 
context)2)  ธรรมาภิบาลและการจัดการ (governance and management)3)  คุณลักษณะของโครงการ(program 
characteristic)4)  ความเกี่ยวพันกับชุมชน (community relation)5)  ความรู้สึกโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder impressions) 6)  ข้อสรุปของการประเมิน (concluding assessment)7)  ส่ิงที่แสดงหรือจับ
ต้องได้ (exhibits) ส าหรบัทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2554) เห็นว่า การประเมินบริบทนั้นเป็นการประเมินของ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบันเป็นเช่นไร มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่
ก าหนดไว้เดิมหรือไม่ควรปรับหรือเพิ่มจุดหมายใดอีก ซ่ึงหากวิเคราะห์จากทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ แล้ว
พบว่าจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบของความเช่ือ ค่านิยม สมมติฐาน ปทัสถาน 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันก าหนดเพื่อให้เกิด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นจุดประสงค์ขององค์การได้           
ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้ เรียกว่า สภาวะแวดล้อมภายใน (internals environments) Stufflebeam (2001) กล่าวว่า การ
ประเมินบริบทสามารถท าได้ในช่วงก่อน (initiated before) ระหว่าง (during) หรือภายหลังของการด าเนิน
โครงการ (even after a project)หรือความพยายามในการแก้ไขปรับปรุงอื่นๆ (other improvement effort) ในกรณี
ประเมินช่วงก่อนนั้น สถาบันต่างๆ อาจด าเนินการประเมินในรูปแบบวิจัยที่มีขอบเขตแคบๆ เพื่อช่วยในการ
ตั้งเป้าหมายและล าดับก่อนหลังในสาขาเฉพาะ ในขณะที่ระหว่างช่วงเวลา หรือภายหลัง หรือความพยายามในการ
แก้ไขปรับปรุงนั้น สถาบันต่างๆ มักจะท าการและรายงานการประเมินบริบทร่วมกับการประเมินปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ 
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จากแนวคิด ดังกล่าวสรุปได้ว่า  การประเมินบริบทเป็นการประเมินของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกในปัจจุบัน องค์ประกอบของบริบท จึงประกอบไปด้วยสภาพความผันผวนทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา ทางการศึกษา  กฎหมาย นโยบายทางการศึกษา  และค่านิยม 
สมมติฐาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นเพื่อการประเมินในด้านบริบทคือ กฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ 
จัดการศึกษา และแนวคิด แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต  มีความสอดคล้อง ชัดเจน เหมาะสม และมีอิทธิพล
ต่อจุดมุ่งหมายและทิศทางของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ก าหนดไว้เดิมหรือไม่และอย่างไร  
รวมทั้งมีความต้องการจ าเป็น (Needs) อะไรบ้างที่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข จุดมุ่งหมายการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อให้การประเมินผลในส่วนนี้มีความชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

4.1.1 กฎหมาย นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันมีการประกาศใช้

กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งพุทธศักราช 2540 
และรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พุทธศักราช 2549 แล้วนั้น อย่างไรก็ตามการบัญญัติสาระแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาก็ยังมีต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์ในแต่ละมาตรา ดังนี้มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การศึกษา
ทางเลือก ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมจากรัฐ มาตรา 50 บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการและมาตรา 
80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
คือ รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ  รัฐต้องจัดให้มีแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  รัฐต้องจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการ
ศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ (มนตรี  รูปสุวรรณ, 2550) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2          
(พ.ศ. 2545) ส าหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2545)         
ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ ซ่ึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ส าหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทย และมาตรา         
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ดังนี้มาตรา 4 การศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม  การเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 6 เป็นปรัชญาของการศึกษาซ่ึงเป็นการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม      
ในการด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  มาตรา 7 เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา        
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ การมี
จิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จัก
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รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้สากล ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มาตรา 8 หลักการจัดการศึกษา โดยมีการยึดหลัก 3 ประการ 
คือ 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 2) การให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ  3) มีการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้  เพื่อคุณภาพการศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวิถีชีวิต และมาตร า 9 เป็น
กระบวนการจัดการศึกษาและการปรับระบบโครงสร้างของการบริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ   
1) ความเป็นเอกภาพในด้านนโยบาย แต่มีความหลากหลายในการปฏิบัติ2) การกระจายอ านาจ ในการจัด
การศึกษาทุกด้าน 3) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านและทุก
ประเภทการศึกษา 4) มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 5) ให้มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา และ  6) ให้ประชาชนหรือองค์กร
ต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) สภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและแนวโน้มการพัฒนาภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประชากร การสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ซ่ึงจากการสรุปกรอบทิศทาง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 ดังนี้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทย มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)” นั่นคือ คนไทยมีคุณธรรมน าความรู้ รอบรู้เท่าทันโลก 
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม ส่ิงแวดล้อม             
มีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ธ ารงไว้ซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพคน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนา ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย             
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่ม            
(1)  จ านวนปีเฉลี่ยการศึกษาของคนไทยเป็น 10 ปี (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักของทุกระดับสูงกว่า      
ร้อยละ 55 (3) เพิ่มก าลังแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าลังแรงงานทั่วประเทศ และ     
(4) จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน ทั้งนี้ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรม น าความรู้ 
ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
องค์ความรู้สมัยใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550)  
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 ที่ได้บัญญัติให้มีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ แต่เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ จึงได้มีการปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ.2552-2559 )ขึ้น ทั้งนี้การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติยังยึด อยู่บนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด ารัสองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะ            
3 ประการ คือ  ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันตัว และมีเงื่อนไขส าคัญ 2 ประการ ได้แก่      
มีความรู้ และมีคุณธรรม มีกรอบแนวคิดและเจตนารมณ์ ที่มุ่ง พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีดุลยภาพ          
ใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน  
มุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข พัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ได้แก่ (1) สังคม
คุณภาพ มุ่งมั่น ที่จะสร้างและพัฒนาให้คนไทยทุกคนมีโอกาส มีความเสมอภาค และสามารถพัฒนาตนเองเต็ม
ตามศักยภาพเพื่อเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข เป็นสังคมที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจเข้มแข็งและแข่งขันได้ และมี
เสถียรภาพ มีความเที่ยงธรรม มั่นคงโปร่งใส ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ (2) สังคมแห่งภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูล
ข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ และ (3) สังคมแห่งความสมานฉันท์ และเอื้ออาทรต่อกัน เป็นสังคมที่มุ่งฟื้นฟู   
สืบสาน และธ ารงไว้ซ่ึงคุณค่า เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ที่ ช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพากันไว้ให้
มั่นคง โดยมีนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ มีการจัดบริการการศึกษาในรูปแบบ
และวิธีการต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการศึกษาของประชาชน การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและ         
เพื่อสมรรถนะ การแข่งขันในระดับนานาชาติ  การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด 
ความประพฤติและคุณธรรมของคน  การส่งเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการเรียนรู้ของคนและ
สังคมไทย การสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา และ
การเรียนรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ  การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน    
ทางการศึกษาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2552ข) 

สาระส าคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552-2561)  การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ     
โดยมีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  ภายในปี 2561 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554ก) เน้นประเด็นหลักสามประการ คือ  

1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการ
ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครู



43 
 

ให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง ด ีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  

2) เพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชน     
ทุกคนทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัด
การศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้วย  

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดย 

1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่   ที่ เป็นผู้ เอื้ออ านวยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้            
เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเป็นครู  

3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ส าหรับ
การศึกษาและเรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย  

4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา 
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและ           
ทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

เป้าหมายยุทธศาสตร ์
1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  
2) คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้

อย่างต่อเนื่อง  
3) คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตส านึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
4) คนไทยคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ                  

มีความสามารถ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร   
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 2 รัฐบาล
ขณะนั้น  เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดกรอบการปฏิรูปไว้ 8 ประเด็น ได้แก่ (1)  การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (2) การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาและการ
มีส่วนร่วม (4) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (5) การผลิตและพัฒนาก าลังคน (6) การปฏิรูปการเงินเพื่อการศึกษา         
(7) การปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ (8) กฎหมายทางด้านการศึกษา ทั้งนี้หัวใจส าคัญของการปฏิรูปรอบ 2 
รัฐบาลให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่อง คุณภาพ การมีส่วนร่วม และโอกาสทางการศึกษา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ 
เรื่อง คุณภาพการศึกษา รัฐบาลได้มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษและเน้นหลายเรื่อง โดยเน้นคุณภาพครู
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เป็นพิเศษ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่คุณภาพผู้เรียน และเป้าหมายของการเรียนต้องน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ให้
ผู้เรียนมีความรู้คือ เก่ง  มีคุณธรรม จริยธรรม และต้องมีความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทย  

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต           
ด้านการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ดังนี้  1) ปฏิรูปการศึกษา    
ทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และระดม
ทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา พัฒนา
ครู พัฒนาระบบการคัดเลือกเข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร  รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลักรวมถึงวิชา
ประวัติศาสตร์ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน  พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์  ปรับบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนเป็นส านักงานการศึกษาตลอดชีวิต และจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่
ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมน าความรู้อย่างแท้จริง  2) พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและ
บุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า 3) ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด  เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2555  กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือ “ดูเรา ดูโลก”  ก าหนด วิสัยทัศน์ ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ      
จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการส่งเสริมการผลิตบุคลากร เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพของประเทศ  พันธกิจ คือ  พัฒนา 
ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้     
ที่มั่งคั่งและมั่นคง และเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และผู้อื่น มีกรอบแนวคิด คือ ค านึงถึงศักยภาพและบริบท รอบๆ ตัวผู้เรียน พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่และมุ่งสู่
เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพในการท างานให้กับบุคลากรคนไทย 
ให้แข่งขันได้  ในระดับสากล เป้าหมาย  ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา  5 ศักยภาพ
ของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก โดย 5 พื้นที่หลักในการพัฒนา 
ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร  เน้นพัฒนา 5 ศักยภาพหลัก
ของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของพื้นที่ตามลักษณะ
ภูมิอากาศ  ศักยภาพของภูมิประเทศ และท าเลที่ตั้งของแต่ละพื้นที่  ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่   ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละพื้นที่ โดยพัฒนา 5กลุ่มอาชีพของแท่งหลักสูตร 
ประกอบด้วย  กลุ่มหลักสูตรใหม่ด้าน เกษตรกรรรม  ด้านอุตสาหกรรม ด้านพาณิชยกรรม ด้านความคิด
สร้างสรรค์  ด้านบริหารจัดการ และการบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก ประกอบด้วย  
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ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา  ทวีปออสเตรเลีย  ทวีปแอฟริกา  (ส านักนโยบายและแผนการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน, 2554) 

ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 เพื่อให้เกิดภาวะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ทิศทางการจัดการศึกษา ปี 2555 ซ่ึงล่าสุดได้มีการประชุม องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2554 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ กลไกลการขับเคลื่อน   
ซ่ึงมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 

วิสัยทัศน์  ภายใน ปี  2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรง
ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความมั่งคั่ง
ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมให้กับประเทศ ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของ
ประเทศ 

พันธกิจ พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้
ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่งคั่งและมั่นคง เพื่อเป็นบุคลากรที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

กรอบแนวคิด 1) ค านึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัวผู้เรียน2) พัฒนาและยกระดับ
องค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการ   และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 3) มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพในการท างานให้กับ
บุคลากร คนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล 

เป้าหมาย  กรอบระยะเวลาของแผน หมายถึง ช่วงเวลาในการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 

 2 ปี แรก หมายถึง พ.ศ. 2555-2556 (2012-2013) และ 
 2 ปี หลัง หมายถึง พ.ศ. 2557-2558 (2014-2015) (AEC 2015) 

   ประเด็นยทุธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรบัตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษาและองคค์วามรู ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมอือุปกรณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทัง้ระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานท า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบรหิารจัดการกลยุทธ์ของกระทรวงศกึษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2553 สืบเนื่อง

จากนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551-2554  ซ่ึงรัฐบาลได้
ให้ความส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงในชีวิต และประชาชนมีความสุข ได้ก าหนดให้มีนโยบายการศึกษา 10  ประการ ดังนี้ 1) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา 2) การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิต
และพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์        
4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอนและการเรียนรู้อย่าง
จริงจัง  รวมทั้ง  การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง  5) ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และให้ครอบคลุมผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  หรืออยู่ใน
สภาวะยากล าบากมากขึ้น 6) เพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ใน
อนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถของ
ประเทศ 7) สนับสนุนการให้ทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศส าหรับผู้ด้อยโอกาส 8) สนับสนุนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการบริการ 9) เร่งผลิตก าลังคนระดับ
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมทั้งพัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามมาตรฐานสากล 10) ขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่าง ๆ และก าหนด วิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าหมาย  และกลยุทธ ์ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552) 

วิสัยทัศน์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัด
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

พันธกิจ  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนา
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐาน การศึกษา ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย ด้านโอกาสทางการศึกษา  ด้านคุณภาพการศึกษา  และด้านประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ  

กลยุทธ์  ซ่ึงในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 1)ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 2)เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา 3) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ         
4) เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 5) สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ     
ทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอ านาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลัก            
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ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 6) เร่งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี  พ .ศ. 2554  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้น เพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง ดังนี้  (ส านักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 

วิสัยทัศน์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้สูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี  2563 

พันธกิจ พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  
คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล  

จุดเน้น 1) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น  มีคุณธรรม และส านึกความเป็นไทย โดยเน้นการอ่านออกเขียนได้  คิดเลขเป็น มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และมี
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  สอดคล้องกับความถนัดและเต็มตาม
ศักยภาพ สาระส าคัญ ดังนี้ 

- เด็กปฐมวัย ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะอย่างดีด้านการอ่านออก เขียนได้ และการ
คิดค านวณเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนในช้ันที่สูงขึ้น  โดยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันการ หาก
นักเรียนยังมีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะอย่างดีด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
การคิดค านวณที่ซับซ้อนขึ้น   โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างทันการ หากนักเรียนยังมีทักษะดังกล่าวไม่เพียงพอ 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3มีความรู้  ความสามารถอย่างสูงตามมาตรฐาน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

- ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างมีคุณภาพและ
ทั่วถึง โดยได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความถนัด 

2)  ยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กล่าวคือ เน้นการสนับสนุนให้ครู
รวมกลุ่มกัน วางแผนและพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน 
เป็นครูดี ครูเก่ง  มีศักยภาพพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รวมทั้ง
ลดงานอื่นที่ไม่จ าเป็น และจัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้แก่ผู้เรียน  ทั้งนี้  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือการปฎิบัติงานของครูให้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป้าประสงค์  เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต 
และการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียน  เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม   เพื่อพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ เพื่อให้ประชากรวัยเรียน
ทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง                                          

ทั้งนี้  เพื่อสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
ปรับแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว  โดยยึดหลักการส าคัญ
ดังนี้ มุ่งสนับสนุนการท างานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุด โดยเน้นระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน รวมถึงการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นรายโรง  และการแทรกแซง  แก้ไขการ
ท างานของโรงเรียนหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้การดูแลขององค์คณะบุคคล และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐานการพัฒนา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตัดสินใจด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบาย และเป้าหมาย
ที่ส่วนกลางก าหนด  ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน (creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสังคมทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมุ่งเน้นการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา และผลลัพธ์ทางการศึกษา โดย
ก าหนดนโยบาย  กลยุทธ์  เป้าหมายความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Performance Indicators)  กลไกและบทบาทของ
หน่วยงาน  ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมเสนอแนะ 

จากการทบทวนเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง          
(พ.ศ. 2552-2559) สาระส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา รอบที่ 2  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2551-2555) และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2553 สรุปได้ว่าแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ก่อนปี พ.ศ. 2553 มุ่งไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้สมัยใหม่ พัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่  11 ได้
วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนี้ การเตรียมคนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้มี
ศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จัก
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ควบคู่กับการเสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา และแหล่งเรียนรู้
ในระดับชุมชน  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
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ที่มีคุณภาพและยั่งยืน มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึง ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเศรษฐกิจในประเทศปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรม   ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และการผลิตที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนฐานของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมพัฒนา
ธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร  พร้อมทั้งขยาย
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น มีระบบค่าจ้างแรงงานและสวัสดิการแรงงานที่เป็น
ธรรม มีการคุ้มครองแรงงานที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้
ทั้งด้านการผลิตและการบริหารจัดการ การเข้าถึงทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสการประกอบสัมมาชีพที่มั่นคง รวมทั้งพัฒนาระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมให้มีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง บริหารจัดการ         
โลจิสติกส์ พัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระบบราง พัฒนาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานรวมทั้งปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญในการสร้างความตระหนักใน
ความส าคัญของประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้
สามารถแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความสามารถเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมทั้งการปรับกฎ ระเบียบ และการจัดการเชิงสถาบันให้สอดรับกับกติกาของ
อาเซียน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

นโยบายประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา,  2553ข) 

อาเซียน (ASEAN) หรือที่มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations)  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นองค์กรความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคแบบหลวมๆ ในความสัมพันธ์แบบรัฐต่อรัฐ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration)      
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 ได้ให้ความส าคัญกับบทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาของประเทศ
ต่าง ๆ  ในภูมิภาค โดยได้ประกาศไว้ในวัตถุประสงค์ส าคัญประการหนึ่งของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า “เพื่อให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริม
การศึกษา”  และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ภายในปี ค.ศ. 2020  ของอาเซียนปรากฏในข้อหนึ่งว่า “เพื่อพัฒนาอาเซียนให้
มีความเข้มแข็งในหลายๆ ด้าน  รวมทั้งด้านการศึกษา โดยระบุให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ส่วนของ
เศรษฐกิจโดยผ่านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ ศักยภาพ  และการฝึกอบรม” โดยปรับ
แนวทางให้กลุ่มประเทศสมาชิกก้าวสู่ทศวรรษที่ 4  ด้วยศักยภาพใหม่  ด้วยการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)  ภายในปี ค.ศ. 2015 ประกอบด้วย 3 เสาหลัก เรียกว่า  ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน 
(ASEAN Political Security Community)  ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) กับประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) โดยอาศัยกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 
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เป็นกลไกส าคัญในการปฏิรูปองค์กรสู่การเป็นสถาบันที่มีสถานะทางกฎหมาย  และมีศักยภาพในการรับมือกับ
ปัญหาต่างๆ อย่างมีเอกภาพมากขึ้น บนกรอบกฎหมายและกติกามารยาทของการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนการท างาน
ของอาเซียนสนองประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น ซ่ึงอาจถือได้ว่า  เป็นการท าให้อาเซียนก้าวไปบนเส้นทางสาย
ใหม่ซ่ึงมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยร้อยรัดกับความร่วมมือกับนอกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศคู่
เจรจา ในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnership for Development) ในการอ านวยให้อาเซียนก้าวไปใน
แนวทางของวิสัยทัศน์อาเซียน 2020  อย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งในการยกระดับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ และการจัดการกับปัญหาใหม่ๆ ที่รุมเร้าอยู่ร่วมกัน  

จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community Blueprint)  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะและองค์ประกอบของแนวทางการด าเนินการ  ไว้     
6 ประกอบในที่นี้ขอน าเสนอเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา คือ ด้าน  การพัฒนามนุษย์ (Human 
Development) โดยส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสอย่างเที่ยง
ธรรมในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรมและการ
เสริมสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ ในการด าเนินกิจกรรมด้านสังคม และเศรษฐกิจ และ ด้าน การลดช่องว่าง
ทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) โดยลดช่องว่างระดับการพัฒนา โดยเฉพาะมิติทางสังคม 
ระหว่างประเทศสมาชิกเก่า 6 ประเทศ และประเทศสมาชิกใหม่ (กัมพูชา ลาว พม่า และ เวียดนาม: CLMV) 
องค์ประกอบดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทอันส าคัญของการศึกษา และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ
สมาชิก ที่แนบแน่น สร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเสมอภาค บนเส้นทาง
ซ่ึงเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในฐานะศูนย์กลางของความร่วมมือในอาเซียน อนึ่งโครงการปฏิบัติการเวียงจันทน์
ยังได้เน้นในด้านการส่งเสริม “ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาด้วยมาตรฐานสูง”  โดยอาศัยความร่วมมือใน
ลักษณะเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอื่นๆ และในระดับสากล  เพื่อให้เกิด
เป็นความพยายามที่สอดรับกันในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในภูมิภาค  ดังนี้ (1) การพัฒนาความร่วมมือ
ด้านระบบการศึกษาในภูมิภาคโดยอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อท าให้การศึกษาในภูมิภาคมีคุณภาพ  (2) การ
ส่งเสริมเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับสถาบันต่างๆ ในภูมิภาค  (3) การพัฒนาความร่วมมือกับ
องค์กรด้านการศึกษาอื่นในระดับภูมิภาคและระดับสากล  เพื่อให้เป็นความพยายามที่สอดรับกันในการจัด
การศึกษาภายในภูมิภาค 

การสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ในส่วนของประเทศไทยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานภายใต้กรอบรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน กรอบประเทศอาเซียนกับประเทศคู่
เจรจา เสริมสร้างความตะหนักเกี่ยวกับอาเซียน และการจัดตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและ
ในส่วนของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงการ Education Hub School และอยู่ระหว่าง
ด าเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner School และ Buffer School) ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินการใน
ปี 2554 คือ การพัฒนาหลักสูตรและส่ือเกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา คุรุสภาได้เข้าร่วมเป็นภาคีองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน โดยร่วมกับองค์กร
ครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 5ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2521 
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ปัจจุบันมีภาคีสมาชิก 23 องค์กรจาก 9 ประเทศ  นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการด าเนินงานตาม
ปฏิญญาอาเซียนด้านการศึกษาเพื่อก าหนดเป็นนโยบาย ดังนี้ (1) การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
อาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม ของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558  (2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชน ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเช่นความรู้
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญที่สอดคล้องกับการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพิ่มโอกาสในการหางานท าของประชาชน  (3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูอาจารย์ ในอาเซียน รวมทั้งให้มีการยอมรับในคุณสมบัติ
ทางวิชาการร่วมกันในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆและการแลกเปลี่ยน
เยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ซ่ึงช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การส่งเสริมและปรับปรุง
การศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในขั้นต้นและขั้นต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน(4) การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีทางการ
ศึกษาในอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย การจัดท าความตกลงยอมรับด้าน
การศึกษา การพัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพส าคัญต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา
ควบคู่กับการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน (5) การพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นทรัพยากรส าคัญในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน  

จากหลักการดังกล่าว ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ให้ความส าคัญกับการศึกษา เห็นได้
จากรายงานการวิจัยของพัชราวลัย  วงศ์บุญสิน และคณะ(2548) ที่ยืนยันถึงการให้ความส าคัญ ดังกล่าวในเชิง
ปฏิบัติงานเช่นกัน โดยได้ช้ีให้เห็นว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะท าให้การศึกษานั้นมีส่วนส าคัญในการท าให้ประเทศมีพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากขึ้น กล่าวคือ หลายประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกใหม่  ให้ความส าคัญกับ
บทบาทของการศึกษาในการขจัดความยากจน และการกา้วพ้นจากความด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน
ได้มุ่งหวังให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระดับสากล  โดยมีบาง
ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนปรารถนาให้ตนมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ  ภายในอาเซียนด้วยกันเอง 
ทั้งนี้ ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่ระดับกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการศึกษาให้สอดคล้อง
รองรับ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ค.ศ. 1997 ได้ก าหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา 81 ให้รัฐจัดการปรับปรุงการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ค.ศ. 1999 เป็นกฎหมายแม่บท เช่ือมต่อกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ  ในท านองเดียวกัน การสร้างความแข็งแกร่งในด้าน
การศึกษา เป็นภาระผูกพันต่อรัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญปี 1987 ซ่ึงในมาตรา 17 
วรรค 11 ก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐในการให้ความส าคัญต่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม 
และกีฬา เพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดความรักชาติ และชาตินิยม พร้อมกับเร่งให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคม และ
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ส่งเสริมให้มนุษย์มีเสรีภาพและการพัฒนา โดยในมาตรา 1 วรรค 14 ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ปกป้องและส่งเสริม
สิทธิของพลเมืองทุกคน ให้ได้รับการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม  นอกจากนี้ ในมาตราที่ 5        
ยังก าหนดเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดงบประมาณสูงสุดให้กับงานด้านการศึกษา โดยรัฐจะต้องติดตามการสอนว่า
ดึงดูดและรักษาไว้ซ่ึงความสามารถพิเศษอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์  ในขณะเดียวกัน แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาของอินโดนีเซีย มีรากฐานมาจากรัฐธรรมนูญ ปี 1945 ซ่ึงบทที่ 2 มาตรา 31 ระบุว่า “(1) พลเมือง
ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา และ (2) รัฐบาลจะต้องจัดตั้งและด าเนินการระบบการศึกษาของชาติ ซ่ึงอยู่
ภายใต้พระราชบัญญัติ” โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2003 ได้ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและแผนการ
ด าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมการขยายโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมให้ประชากรทุก
คนเข้าถึงการศึกษาทุกระบบและทุกระดับ และปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับการศึกษาตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม และเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน  นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียน   
ส่วนใหญ่ มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่ให้แผน
ดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ตาม โดยแผนดังกล่าวมีความส าคัญในลักษณะของแผน
ยุทธศาสตร์ชี้น าในการจัดท าและด าเนินการแผนต่างๆอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกันทั้งประเทศ  ซ่ึงอาจแบ่งออกได้
เป็น แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา ในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งความรู้ น าพาไปสู่
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนพลเมืองในแต่ละประเทศได้รับโอกาสเท่าเทียมกันในการเรียนรู้  และมี
ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานสร้างรายได้ พาประเทศสู่เป้าหมายที่วางไว้  แนวทางการปรับตัวของประเทศสมาชิก
อาเซียน สอดรับกับกระแสสากลที่ให้ความส าคัญ กับมิติของคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะที่ควรได้รับการ
ผลักดันให้ทวีบทบาทมากขึ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่น และ
แข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันซ่ึงประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ล้วนเปลี่ยนผ่านจากภาวะ
ทันสมัย ช่วงที่ 1 (1st Modernity) สู่ภาวะทันสมัยช่วงที่ 2 (2nd Modernity) ซ่ึงมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น           
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในหลากหลายด้าน  รวมทั้งการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT-Information and Communication Technology) ที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุคของสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society)  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้วางนโยบาย การขับเคลื่อน
การศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน  ต้องการให้โรงเรียนมีความตื่นตัวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558             
จึงพยายามให้ทุกโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตนเองในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเด็กต้องได้เรียนรู้ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะชีวิต ภาษา ข้อมูลข่าวสารผ่านไอซีที 
และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ  โดยทุกเรื่องจะต้องเป็นการมองอนาคตเป็นส าคัญ เช่น การเรียนรู้เพื่ออาชีพ ต้องเป็น
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพในอนาคตที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ โดยเรื่องของ
การอาชีวศึกษาจะมีความส าคัญอย่างมาก ส่วนเรื่องภาษาก็ต้องมีการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของ
ประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งเป้าหมายให้นักเรียนที่จบช้ัน ป.6  สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ
ได ้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต 
และส่ือการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยได้เร่งผลักดันและด าเนินการในหลายด้าน เช่น (1)  สร้างศูนย์
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อ านวยการเพื่อให้ครูเจ้าของภาษามาสอน ครูเกษียณอายุก่อนก าหนด  และครูอาสาสมัครจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และฟิลิปปินส์ มาสอนภาษาในโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้  (2) พัฒนาการเรียน
การสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) จะมีการบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ซ่ึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ครูที่จะสอนวิชา
เหล่านี้ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารระหว่างกัน นักเรียนก็สามารถเช่ือมโยงและพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ   
ในประชาคมอาเซียนได้ (3) พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global Class) ซ่ึงเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์        
ที่สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย  เช่น การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ การสอนภาษาอังกฤษของติวเตอร์ที่มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยม โดยครูจะเป็นผู้ควบคุมการสอน
และทดสอบความเข้าใจของนักเรียน หากต้องการจะให้สอนซ้ าในช่วงใด ก็สามารถท าได้ทันที  ซ่ึงจะเริ่ม
ด าเนินการในโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ  และลงไปสู่โรงเรียนดีประจ าต าบล (4) การ
อบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้ครูยุคใหม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ ICT ได้ ซ่ึงในยุคปัจจุบัน
ระบบการศึกษาต้องรองรับความก้าวหน้า 

โดยสรุป แนวนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หลังปี พ.ศ. 2553 จะมุ่งเน้นสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้นฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพของ
ประเทศ  เพื่อการเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558   การพัฒนาและยกระดับองค์
ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  ให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นบุคคลที่มีความรู้  คุณธรรม    ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาคุณภาพครู
ให้มีศักยภาพพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพระดับสากล  พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม่  และยกระดับศักยภาพในการท างาน ให้แข่งขันได้ในระดับสากล  

4.1.2 หลักการ แนวคิดเชิงทฤษฎี และทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นสากลทาง
การศึกษา 

จากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก าหนดนโยบายทางการศึกษาของประเทศซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างคุณภาพของ
ประชาชน อันเป็นต้นทุนทางสังคมของชาติ เพื่อให้ได้ภาพการศึกษาในอนาคตของประเทศไทย ที่สามารถก้าวเข้า
สู่เวทีแห่งการแข่งขันในระดับสากล ดังพระราชด ารัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
ที่ได้พระราชทานในพิธีเปิดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาครั้งที่  4 เรื่อง การศึกษาในศตวรรษที่ 21               
ณ โรงเรียนโช้ต โรสแมรี่ ฮอลล์ เมืองวอลลิงฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ความตอนหนึ่งว่า “ส่ิงที่เรา
สามารถด าเนินการได้ก็คือ วางรากฐานอันมั่นคงทางด้านการศึกษาให้แก่ลูกหลานของเรา ข้าพเจ้าได้เห็นตัวอย่าง
นักเรียนหลายคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต เพราะเขามีรากฐานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้อย่างพร้อมมูล            
1) ความสามารถพูด อ่าน เขียน เข้าถึงและจัดการสารสนเทศและความรู้เป็นอย่างดี คือ มีเครื่องมืออันทรงพลังใน
การเรียนรู้ และการส่ือสารกับผู้อื่น 2) ความสามารถแก้ปัญหาได้ดี คือ สามารถปรับตนต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ดีกว่า 3) ความขยันขันแข็ง ท างานหนัก และมีความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม คือ สามารถ
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ทนความยากล าบากได้ดีกว่า  4) ความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี คือ สามารถร่วมมือกันปฏิบัติงาน               
ที่ยากล าบากจนประสบผลส าเร็จ 5) ความรักธรรมชาติและใฝ่สันติ ”  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

จากรายงานขององค์การ National Intelligence Council หรือ NIC ของสหรัฐอเมริกา
ในปี 2000 ในเรื่อง “แนวโน้มโลกปี 2015” (Global Trends 2015 : A Dialogue About the Future) ซ่ึงได้ศึกษา
เอกสารส าคัญจากองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์อนาคตในมิติต่าง ๆ เช่น มิติการทหาร มิติการเมือง  มิติทาง
เศรษฐกิจ มิติเทคโนโลยี มิติสังคม ฯลฯ พร้อมกับการประชุมสัมมนาผู้เช่ียวชาญด้านอนาคตศึกษาเกี่ยวกับมุมมอง
ที่มีต่อโลกในทศวรรษหน้าโดยได้สรุปถึงแนวโน้ม  ที่จะเกิดขึ้นใน ค.ศ. 2015 ว่า จะมีแนวโน้มหลัก ๆ ได้แก่       
1) แนวโน้มเกี่ยวกับการขยายตัวของประชากรโลกที่จะขยายตัวสูงขึ้น 2) แนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
โลก 3) แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4) แนวโน้มด้านเศรษฐกิจโลก 5) แนวโน้มด้านรัฐบาลในแต่ละ
ประเทศและระหว่างประเทศที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและท่าทีการด าเนินความสัมพันธ์ 6) แนวโน้มด้าน
ความขัดแย้งในอนาคตทั้งจากปัจจัยภายใน การก่อการร้าย ความขัดแย้งระหว่างรัฐ และท่าทีทางการทหารของ
ประเทศสหรัฐ 7) แนวโน้มด้านบทบาทของประเทศมหาอ านาจ  Dryden and Vos (1977) ให้ทัศนะถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลง 15 ประการหลักที่ส่งผลต่อรูปแบบชีวิตของมนุษย์โลกในอนาคต ซ่ึงเป็นแรงผลักให้คนและ
สังคมต้องตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิวัติการเรียนรู้ นั่นคือ 1) การก้าวสู่ยุคสารสนเทศ 2) โลกที่ปราศจาก
พรมแดนทางเศรษฐกิจ  3) การก้าวสู่โลกเศรษฐกิจเดียว  4) การบริการสังคมแบบใหม่ 5) แนวคิดที่จากเน้น    
ความใหญ่สู่ความเล็กจิ๋ว 6) ยุคแห่งการให้ความส าคัญกับเวลาว่าง 7) การเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 8) การที่ผู้หญิง
ก้าวเป็นผู้น า 9) ทศวรรษแห่งองค์ความรู้ด้านสมอง 10) วัฒนธรรมชาตินิยม 11) การเติบโตของชนช้ันล่าง 12) การ
ตื่นตัวเรื่องวัยของประชากร 13) ยุคแห่งการเรียนรู้และท าด้วยตัวเอง  14) การร่วมมือกับผู้ประกอบการ 15) ความ
เป็นปัจเจกบุคคล 

สอดคล้องกับ จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์  จุมพล พูลภัทรชีวิน และ อมรวิชช์            
นาครทรรพ (2549) ที่ท าการวิจัยเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชน
ไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ 
และของประเทศไทย 2) ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศและของประเทศไทย 3) ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต  
เพื่อเด็กและเยาวชนไทย สรุปได้ว่า สังคมไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญและความ            
ไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม เด็ก เยาวชน และการศึกษาไทย ซ่ึงแนวโน้มเหล่านี้ช้ีให้เห็นถึง  
ความจ าเป็นที่จะต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ข้อเสนอ      
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่ว่านี้ จึงเสนอให้มีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณะ    
ในเรื่อง “เมืองแห่งการเรียนรู้” “นโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตเท่าทัน” “นโยบายการศึกษาเพื่อชีวิตที่พอเพียง” โดยมี
แนวทางด าเนินนโยบายด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือยุทธศาสตร์เมืองแห่งการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ทักษะชีวิต
ศึกษา  ยุทธศาสตร์การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์การจัดการแบบมุ่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนในภาคปฏิบัติการอีก  4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ยุทธศาสตร์พื้นที่ และยุทธศาสตร์         
ทางสังคมโดยมุ่งเน้นการด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ผ่านพื้นที่ในโรงเรียน  พื้นที่นอกโรงเรียน ใน
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ครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ส่ือและพื้นที่เสมือนต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายที่การสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นอนาคตที่ดีของ
สังคมไทยต่อไป 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ได้ศึกษา เรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัด
การศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผลวิจัยได้พบแนวโน้มส าคัญของการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า ซ่ึงเป็นผลมาจากการ     
ที่กระแสโลกาภิวัตน์ได้กระทบต่อสังคมและประชากร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม และการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีทั้งที่เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก และด้านลบ น ามา
เสนอบางประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

แนวโน้มด้านบวก 
1) หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจ านวนมาก จากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในด้าน

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้คนในสังคมต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  จึงหัน
มาสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  

2) หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการ
เ ช่ือมโยงด้านการค้าและการลงทุน  ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถ                         
ด้านภาษาต่างประเทศ ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาที่เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น  

3) การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น สภาพโลกาภิวัตน์ที่ มีการเช่ือมโยง
ในทุกด้านร่วมกันทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ กฎกติกา การด าเนินการด้านต่าง ๆ ทั้งการค้า 
การลงทุน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เชื่อมต่อถึงกัน และการลงทุนกับนานาประเทศของไทย ได้
ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล 

4) ความเหลื่อมล้ าด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง เนื่องจากสภาพการเรียกร้อง
สิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสระดับโลกเกิดขึ้นควบคู่กับคลื่นประชาธิปไตยแผ่ขยายวงกว้างถึงไทย  

5) โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเสรีทางการศึกษาจะ
ก่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาทั้งจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  

แนวโน้มด้านลบ 
1) การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา  สถาบันการศึกษาขนาดเล็ก 

หรือสถาบันการศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อม/มีทรัพยากรตั้งต้นไม่มาก ย่อมไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนา
คุณภาพมากนัก 

2) การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด  เนื่องจากความต้องการศึกษาต่อ  
ในระดับอุดมศึกษามีสูงขึ้น  

3) การสอนทักษะการคิดและทักษะทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ เนื่องจากการเรียน
การสอนยังมุ่งสอนให้ผู้เรียนคิดตามส่ิงที่ผู้สอนป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ  

4) การสอนคุณธรรมจริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ การไม่ได้มีผู้สอนที่รู้เช่ียวชาญด้าน
การสอนคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงหรือมี คุณภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการสอนของวิชาคุณธรรมจริยธรรมได้ 
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5) การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ  ปัญหาที่พบคือ การสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัว
มากขึ้น แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนี้ขาดแคลนมาก  

Ubben, Hughes and  Norris (2007) น าเสนอองค์ประกอบของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล  (Effective Schools) ประกอบไปด้วย 1) มีภารกิจที่ชัดเจน (Clear School Mission) 2) มีความ
คาดหวังสูงส าหรับความส าเร็จ(High Expectations for Success) 3) เป็นผู้น าการเรียนการสอน (Instructional 
Leadership) 4) หมั่นตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน (Frequent Monitoring of Student Progress) 5) เพิ่ม
โอกาสที่จะเรียนรู้และเวลาในการงาน (Opportunity to Learn and Time on Task) 6) สร้างสภาพแวดล้อม              
ที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย (Safe and Orderly Environment) และ7) มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียน (Home/School Relations) 

สุรศักดิ์  หลาบมาลา และรสสุคนธ์   มกรมณี (2551) ได้สังเคราะห์ข้อมูลทาง
การศึกษาที่ปรากฏในรายงานของ UNESCO Institute for Statistics (UIS) จ านวน 2 เล่ม เล่มแรก คือ Education 
Counts, Benchmarking Progress in19 WEI Countries, World Education Indicators 2007 ซ่ึงบรรจุข้อมูล
เปรียบเทียบระหว่างประเทศกลุ่ม WEI 19 ประเทศกับกลุ่ม OECD 30 ประเทศ ส่วนเล่มที่สอง คือ Global 
Education Digest 2007, Comparing Education Statistics Across the World ซ่ึงบรรจุข้อมูลเปรียบเทียบของ 207 
ประเทศที่จัดเป็น 8 กลุ่มภูมิภาค ทั้งนี้ ได้คัดเลือกประเทศส าหรับน ามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย ประกอบด้วย
ประเทศกลุ่ม WEI คือ จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศกลุ่ม OECD คือ เกาหลี ญี่ปุ่น แคนาดา 
นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  และมีการ
เพิ่มเติมบางประเทศ อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ ฯลฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์  สาระส าคัญ          
ที่สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับประเทศไทยมีดังนี้  

1) จ านวนช่ัวโมงเรียนของนักเรียนและจ านวนช่ัวโมงสอนของครูไทย
ค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ควรพิจารณาส่งเสริมการเรียนด้วยตนเองของเด็กให้มากขึ้น ลด
จ านวนชั่วโมงเรียนในห้องเรียนลง ลดชั่วโมงสอนของครูลง ลดเวลาท างานนอกเหนือการสอนของครูลง เพื่อไป
ใช้ในการเตรียมการสอน แนะน านักเรียน และพัฒนาตนเองของครู 

2) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูและขนาดของชั้นเรียน ถ้าลดลงได้จะดี เพราะท าให้ครู
สามารถเอาใจใส่ต่อเด็กเป็นรายบุคคลได้มากขึ้น ตรวจงานและสอนแนะน านักเรียนได้มากขึ้น ความใกล้ชิด
ระหว่างครูกับนักเรียนจะมีมากขึ้น น าไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ การก าหนดอัตราส่วน
นักเรียนต่อครู  ควรน าสภาพทางภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน 

3) ปัญหาการซ้ าช้ันของประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 0.7 ซ่ึงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม 
ควรมีการประเมินนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 บางวิชา เพื่อเป็นการตรวจหา
ข้อบกพร่อง แล้วท าการแก้ไขโดยให้เป็นนโยบายและจัดงบประมาณให้ศึกษานิเทศก์ประจ าเขตควรเข้ามามี
บทบาทในเรื่องนี้  ซ่ึงปัญหานักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วยังอ่าน เขียนและคิดเลขไม่ได้ น่าจะดีขึ้น 

4) ค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียนไทย แยกตามระดับในรูปของ PPP$  หรือร้อยละ
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ไม่มีข้อมูลของประเทศไทย ควรมีการเก็บข้อมูลเหล่านี้ เพื่อวิเคราะห์
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ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการศึกษาของประเทศ ค่าใช้จ่ายร้อยละ 25 ของงบประมาณแผ่นดินไทยที่จัดให้
การศึกษา เป็นตัวเลขที่สูงมาก  ฉะนั้นผลการเรียนของเด็กก็น่าจะสูงตามด้วย 

5) ควรส่งเสริมการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาใน
โปรแกรม B มากขึ้น โดยพัฒนาเศรษฐกิจรองรับจะเป็นพื้นฐานในการขยายงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ได้เป็นอย่างดี 

6) ถ้าหากเป็นไปได้ ควรพิจารณาเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง การลงทุน
ในการศึกษาเป็นการลงทุนในตัวมนุษย์และเป็นการลงทุนที่ดีที่สุด 

7) ระยะเวลาการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของครูมีส่วนสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนไม่มากนัก แต่ความทุ่มเทของครูมีผลค่อนข้างมาก ดังนั้นควรพิจารณาทุนเรียนและงาน
รองรับแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจนให้มาเรียนครู โดยเฉพาะในสาขาที่มีปัญหาการขาดแคลน เช่นคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ตลอดทั้งการส่งไปศึกษาต่อ ยังต่างประเทศด้วย 

8) การเยี่ยมชมงานและให้ค าแนะน าจากผู้ใต้บังคับบัญชาและการฝึกอบรม
ระหว่างประจ าการก็มีผลต่อความทุ่มเทของครูเช่นกัน ซ่ึงรัฐควรก าหนดเป็นเชิงนโยบาย พร้อมจัดงบประมาณ
สนับสนุน 

9) ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการศึกษาไทย
โดยรวม โดยบุคคลที่สาม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีนวัตกรรมทางการศึกษามากยิ่งขึ้น 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552ค) ได้จัดท ารายงานสมรรถนะการศึกษา
ไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2552 โดยใช้ดัชนีตัวช้ีวัดของสถาบัน International Institute for Management Development 
(IMD) มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) จัดให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่น้อยกว่า 12  ปี 
และพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงง่าย 2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้น 
“คุณภาพ” ให้มากขึ้นทั้งคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพระบบการศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 3) จัดและส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือวิทยุ  โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต การศึกษาทางไกล ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา และส่ืออื่นๆ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาเนื้อหาสาระผ่านส่ือที่มีคุณภาพ   4) ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่าน
กระบวนการศึกษา ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในทุกระดับ/ประเภททั้งในและนอกสถานศึกษา 
รวมทั้งการเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 5) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรวิชาชีพทางด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพ สามารถท าการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัย 6) ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาที่สองตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการเรียนรู้ภาษาที่สาม เพื่อให้สามารถส่ือสารกันได้ และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่า งกว้างขวางไร้
พรมแดน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศเพื่อความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ 7) ควรปรับปรุงระบบ
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สารสนเทศทางการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน ครบถ้วน ทันสมัย และมีความเป็นเอกภาพ อันจะเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหาร และติดตามประเมินผล 

Milner (2007)ได้ท าการวิจัยเรื่อง Globalization and World – Class School           
เพื่อศึกษาแนวโน้มการเตรียมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาว่าควรจะมีความรู้หรือทักษะด้านใดในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ในยุคโลกาภิวัตน์ ตามความคิดเห็นของนายจ้าง และลูกจ้าง พบว่า ทักษะที่จ าเป็นอันดับหนึ่ง คือ
ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนองต่อแนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคตดังกล่าว 
สถาบันหลักสูตรการศึกษานานาชาติ(The International Baccalaureate Organization) (2553) จึงได้จัดท าหลักสูตร 
International Baccalaureate (IB) ขึ้นโดยทีมนักวิชาการนานาชาติในยุโรปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา
นานาชาติที่มีคุณภาพสูงส าหรับครอบครัวที่ต้องย้ายถิ่นฐานไปในประเทศต่างๆเป็นที่วางใจถึงความเป็นหนึ่งเดียว
ทางมาตรฐาน ท างานร่วมกับโรงเรียน 3,073 แห่ง ในกว่า 139 ประเทศ โดยหลักสูตรเหล่านี้ช่วยพัฒนาสติปัญญา 
บุคลิกภาพ สภาพอารมณ์ และทักษะทางสังคม ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การเรียนรู้ และการท างานในโลกโลกาภิ
วัตน์  ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากวิชาหลักที่เปิดสอน 6 วิชา (วิชาภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ศิลปะ และสังคมศึกษา) ยังก าหนดเงื่อนบังคับหลัก 3 ประการได้แก่ การ
เขียนเรียงความยาว (Assay) ทฤษฎีความรู้(Theory of Knowledge) และ CAS (Creative-ความคิดสร้างสรรค์, 
Action-การลงมือปฏิบัติ, Service-การให้บริการ) ให้ท างานวิจัยในค าถามที่สนใจนอกเหนือจากความรู้ในวิชา 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และประวัติศาสตร์ สอดคล้องกับ Burris (2007)ที่ได้ศึกษา กลยุทธ์ของ South 
Side High School โดยการใช้หลักสูตร IB (International Baccalaureate Organization) เพื่อพัฒนาผู้เรียน พบว่า 
นักเรียนมัธยมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ สามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จบภายใน 4 ปีตามก าหนด
เพราะเป็นหลักสูตรในการเตรียมนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัย มีความคาดหวังในตัวนักเรียนสูง เป็นหลักสูตรที่มี
แนวโน้มให้ผลดีต่อผู้เรียน ในโรงเรียนที่จัดชั้นเรียนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

Asia Society (2008) กล่าวถึงนโยบายที่ควรมีของสหรัฐอเมริกาเพื่อความส าเร็จทาง
การศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อให้เทียบเคียงนานาชาติได้ 2) ออกแบบใหม่
ให้โรงเรียนเพื่อความเสมอภาค ความเป็นเลิศ และความสามารถระดับโลกให้นักเรียนทุกคน 3) ส ารวจความรู้   
ของครูและผู้บริหารด้านความเป็นสากล 4) สร้างความเข้มแข็งทางภาษา ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับวิทยาลัย          
5) มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553ก) ได้ท าการวิจัยเรื่องภาพการศึกษาไทยใน
อนาคต 10-20 ปี มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ด้านปรัชญาและแนวคิดในการศึกษา ควรเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 2) ด้านจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ควรพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
ความสามารถในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 3) ด้านหลักสูตร ควรมีเนื้อหาสาระที่มุ่งเน้น
การพัฒนาสมองทั้งสองซีก ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรม สังคม ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สุขอนามัย หลักสูตรควรมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบท
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้อย่างดี 4) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรเป็นกระบวนการ   
ที่ปลุกเร้าและเสริมสร้างสติปัญญาของผู้เรียนตามแต่ละช่วงวัย โดยเน้นการคิด วิ เคราะห์อย่างมีเหตุผลด้วย
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับความสุขของผู้เรียนและผู้สอน 5) ด้านกระบวนการจัดการศึกษา           
ควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมองและสติปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โดยรัฐต้องลงทุนทั้งด้านการศึกษาโดยตรง และ             
ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ         
6) ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้และทักษะการสอนในสาขาวิชา มีความสามารถทาง ภาษาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ควบคู่กับการได้รับการตอบแทนเป็นพิเศษ
ที่แตกต่างจากอาชีพอ่ืน 7) มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้แสดงบทบาทได้
อย่างเต็มที่ปราศจากการแทรกแซงใดๆ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  

วิจารณ์ พานิช (2555) ได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการศึกษาไทยที่ควรจะเดินไปข้าง หน้า
ไว้ ในงานสัมมนาเรื่อง “บูรพาภิวัตน์: ฤาโลกจะกลับขั้วอ านาจ” ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2555 ได้มีการพูดถึงทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21ซ่ึงพอจะสรุปได้ดังนี้ 

1) เนื้อวิชา (Subject Matter) การศึกษาอาจมีการเปลี่ยนรูปโฉมไปมากมายจากใน
อดีต หากส่ิงที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ความเข้มข้นของเนื้อหา เพราะถ้านักเรียนมีพื้นฐานความรู้ที่ดี จะไปศึกษาต่อ
ในเรื่องใดก็ย่อมท าได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเครื่องมือช่วยสอนที่ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็จะเต็ม
ไปด้วยความเบื่อหน่ายท้อแท้ ไม่อาจซึมซับความรู้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนื้อหา
จะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซ่ึงเน้นให้ครูเป็นผู้สอนเท่านั้น  หากทว่าในศตวรรษที่ 21 จะต้องเน้นไปที่
ผู้เรียน โดยเฉพาะการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริง  ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมอีกด้วย 

2) ทักษะชีวิต (Life and Professional Skill) ในศตวรรษที่ 20 โลกได้เดินหน้าเข้าสู่
ยุคโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ทักษะความเป็นผู้เช่ียวชาญจึงส าคัญมากกว่าทักษะชีวิต (Life Skill) หากทว่าใน
ศตวรรษที่ 21 โลกได้เดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration Skill) จึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
เพื่อการผสมผสาน อัตลักษณ์ และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพาน
การผลิตที่ไร้รสชาติอีกต่อไป 

3) ทักษะและความรักในการเรียนรู้  การศึกษาในอดีต เน้นที่การท่องจ าเป็นหลัก 
ซ่ึงก็ไม่ใช่ความผิด เพราะในสมัยก่อนเครื่องมือบันทึกยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบัน ยังไม่นับว่าเศรษฐกิจในยุค
อุตสาหกรรมต้องการเพียงท าตามค าส่ังเท่านั้น จึงไม่จ าเป็นต้องเน้นไปที่การแสวงหาความรู้ซ่ึงนอกเหนือไปจาก  
ที่บอกไว้  ใน ศตวรรษที่ 21 การผลิตผลงานทั้งในแวดวงธุรกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม  ล้วนแต่ต้องการ
ความคิดริเริ่ม (Initiatives) ดังนั้น การท่องจ าและท าตามกันไปจึงไม่สอดคล้องอีกต่อไป ความรักที่จะเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจาก Google หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่
หลากหลาย จึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้เช่ือมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลากหลายสาขาให้กลายเป็น
ผลงาน ใหม่ที่มีคุณค่าสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของทุกคน 

4) ทักษะด้านสารสนเทศ (ICT Skill) โลกนี้ก าลังเข้าสู่ยุคสมัยของ ICT อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่เฉพาะแต่ Google หากยังมี Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของ
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ผู้คน ไปจนกระทั่งถึงการเมืองการปกครอง โดยมีตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เหตุการณ์ในโลกตะวันออกกลางที่เกิดการ
พลิกฟ้าคว่ าแผ่นดินในรอบหลายปีที่ผ่านมา เด็กรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้าน ICT ติดตัวกันมาทุกคน หากทว่า การ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ กลับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ยังต้องมีการฝึกฝนพัฒนากันอีกมากทีเดียว 
เพราะเครื่องมือยิ่งทันสมัยมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จักใช้อย่างถูกวิธีก็ย่อมเป็นอันตรายได้มหาศาลไม่ส้ินสุด 
   จากแนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคตและผลกระทบจากยุคโลกาภิวัตน์ ดังกล่าว 
น าไปสู่การ ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่จะสังเคราะห์องค์ประกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ดังนี้ 

Abbasi (2012) ศึกษาเรื่อง Building a World Class School: Teaching with your 
Strengths พบว่า ส่ิงที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1)  มีผู้น าที่เข้มแข็ง (Strong Leadership)       
2)  มีการคัดเลือกครู (Qualified Teachers) 3) มีความซ่ือสัตย์ต่อองค์กร (Institutional Integrity) 4)  มีหลักสูตรที่ดี 
(Good Curriculum) และ 5) มี แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (Resources) 

Spring (2009) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดการศึกษาที่เป็นสากล ประกอบด้วย 
1) การยอมรับจากรัฐถึงความคล้ายกันระหว่างการจัดการศึกษา  รวมไปถึงหลักสูตร การจัดการองค์กรในโรงเรียน 
และการเรียนการสอน   2) เมื่อกล่าวถึงโลกาภิวัตน์หมายรวมไปถึงการศึกษาในท้องถิ่น ผู้สร้างนโยบาย  
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณาจารย์ และครู  3)  หน่วยงานระหว่างรัฐบาลและเอกชน มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษา
ชาติและท้องถิ่น  4)  มีการสร้างเครือข่ายแนวคิดและการใช้ ทั่วโลก  5)  มีการร่วมมือระหว่างรัฐในการจัดการ
ทดสอบ, การจัดหลักสูตร และส่ือการเรียนการสอน 6) ตลาดโลกรองรับการศึกษาระดับสูงและบริการการจัด
การศึกษา  7) มีข้อมูลข่าวสารทั่วโลก บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการส่ือสาร  8) มีการใช้ภาษาเดียวกัน คือ 
ภาษาอังกฤษ  และ 9)  รูปแบบการศึกษาทั่วโลกจะยึดหลักศาสนาและแบบพื้นเมืองหรือท้องถิ่น 

Ag  Kustulasari (2009) ได้ท าวิจัยเรื่องโครงการโรงเรียนนานาชาติในประเทศ
อินโดนีเซีย การวิเคราะห์เชิงนโยบาย พบว่า คุณลักษณะโรงเรียนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 
1) การก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน 2) เคารพในคุณค่าทางวัฒนธรรม   
ที่หลากหลายและส่ิงแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซีย 3) นักเรียนส่ือสารได้ 2 ภาษาทั้ง อินโดนีเซีย และ
ภาษาอังกฤษ 4) มีแผนพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้ทีมงาน 5) ใช้หลักสูตรนานาชาติ 6) มีทรัพยากรที่เหมาะสม 
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

Schleicher & Stewart (2008) ได้กล่าวไว้ใน บทความทางวิชาการเรื่อง Learning 
from World-Class  School ซ่ึงสรุปการจัดอันดับทางการศึกษาของ องค์การแห่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
(Organization of Economic Cooperation and Development)ว่าลักษณะส าคัญของ โรงเรียนมาตรฐานสากล          
มี 4 องค์ประกอบคือ 1)การก าหนดมาตรฐานสูงในระดับสากล (high universal standard) 2 )การตรวจสอบได้และ
การเป็นอิสระ(accountability and autonomy) 3) การส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของครู(strengthened teacher and 
professionalism) และ4)การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (personalized learning) เน้นการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
แต่ละบุคคล 

Wake  County (2008) ได้มีการประชุมนักธุรกิจและนักการศึกษา 150 คน เพื่อหา
แนวทางวางระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้คุณลักษณะที่ควรจะเป็นดังนี้1) สมรรถนะพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี  
การค านึงถึงวัฒนธรรมของตนเองและชาติอื่นๆ  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
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การแก้ปัญหา 2) หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน  เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงเฉพาะวิชา เพื่อเตรียมตัวเข้าท างาน ค านึงถึง         
โลกาภิวัตน์  ก าหนดให้มีอย่างน้อย 2 ภาษาในโครงสร้างหลักสูตร 3)การประเมินผล และทดสอบ  มีการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลากหลายครอบคลุม  โปร่งใสสร้างความเช่ือมั่นในความส าเร็จแก่นั กเรียน ควรมี
แบบทดสอบของท้องถิ่น เพื่อเทียบเคียงกับแบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานสากล 4) เวลา ตารางเรียนควร
ก าหนดเวลาในเรื่องการสอนโดยตรง และครูมีเวลาส าหรับเตรียมการสอน 

Mckinsey & Company (2007) ได้ศึกษางานวิจัยเพื่อออกแบบระบบการศึกษาที่เป็น
มาตรฐานระดับโลกให้โอไฮโอ ได้สังเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลได้ดังนี้ 1)
มีความท้าทายสูง(high challenge) ประกอบด้วย มาตรฐานวิชาการส าหรับแต่ละช้ันเรียน มาตรฐานหลักสูตรและ
การสอน มาตรฐานการประเมินผลการเรียน มาตรฐานของนักเรียนและครู 2)การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ
(high support) ในด้านระบบการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งที่ได้คนเก่งเหมาะสมกับงาน การคัดเลือกโรงเรียน        
ที่เหมาะสม การสนับสนุนทรัพยากรที่ส าคัญจ าเป็นให้นักเรียนและครู การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม      
การสนับสนุนการประเมินผลความรู้ของครูและนักเรียน การประเมินผลกลุ่มที่ต้องพัฒนา 3) ก าหนดแนวทาง
กระตุ้นการท างาน โดยให้มีการสรุปผลการประเมินทั้งทางบวกและทางลบ น าผลการประเมินมาใช้ก าหนด
งบประมาณและสร้างจิตส านึก 

The Wilder Foundation (2006) ได้สรุปความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนช้ันน า    
27 โรงเรียนในประเด็นการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มีส่ิงที่ควรเตรียมส าหรับนักเรียน 8 ประการคือ        
1) ความเข้มข้นทางวิชาการ 2) ลงทุนทางการศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ 3) ให้เวลาส าหรับการเรียนมากที่สุดเท่าที่นักเรียน
ต้องการ 4) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 5) การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิจัย 6) งบประมาณ
เพียงพอ 7) การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 8) ความเป็นพลโลกเป็นวิชาหลัก โดยค านึงถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษา การค านึงถึงความเป็นชุมชน 

Chalker & Haynes (2004) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีที่ดีที่สุดในระบบ
การศึกษาจาก 10 ประเทศ รวมถึง Americans Prime Economic Competition โดยรวบรวม สังเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ เพื่อให้นิยาม ค าว่า World Class Standard มีประเด็นที่สรุปได้ คือ ด้านงบประมาณ โครงสร้าง ระยะเวลา  
ขนาดห้องเรียน การพัฒนาครูเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรการสอน  ระบบการประเมินผล  นโยบาย  และส่ิงแวดล้อม
ชุมชน และให้ข้อเสนอแนะว่า การก าหนดมาตรฐานสากล จะเป็นส่ิงบอกให้รัฐบาลรู้ว่า นักเรียนควรรู้อะไร และ
ท าอะไรได้  เนื้อหาส าคัญส าหรับการเป็น พลโลก ควรได้ถูกสอนในทุกโรงเรียน 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิดเชิงทฤษฎี และทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็น
สากลทางการศึกษาสรุปได้ว่า หน่วยงานทางการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนการสอนให้สูงขึ้น หรือ
ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ เพื่อพัฒนาประชากรให้พร้อมที่จะ เรียน หรือท างานได้ทุกแห่งในโลกใน
มาตรฐานเดียวกัน และการที่จะท าเช่นนั้นได้ต้องมีการพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ซ่ึ งควรมี
องค์ประกอบดังนี้ คือ มีการพัฒนาครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการ
เรียนการสอน 2 ภาษา ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ การมีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 การสังเคราะห์องคป์ระกอบโรงเรียนมาตรฐานสากล(World-Class Standard School) 
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1.การพฒันาครูและผูบ้ริหารเป็นมืออาชีพ               9 
2.หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล             8 
3.การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา             6 
4.การก าหนดมาตรฐานสูงในระดบัสากล             5 
5.ผู้เรียนมศีักยภาพเป็นพลโลก             4 
6.งบประมาณที่เพียงพอ             4 
7.การใช้ส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ             4 
8.ระบบการประเมนิผล               4 
9.ระยะเวลาที่เพียงพอในการเรียน               3 
10.การค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและชุมชน             3 
11.การบริหารจัดการด้วยระบบคณุภาพ               3 
12.การค านึงถึงวัฒนธรรมของตนเอง 

และชาติอ่ืนๆ   
            3 

13.การก าหนดเป็นนโยบาย             2 
14.การท างานที่มุ่งเนน้ผลงาน             1 
15.การเรียนรู้ของแต่ละบคุคล             1 
18.การตรวจสอบได้และการเป็นอิสระ             1 
19.โครงสร้างการบริหาร             1 
20.ขนาดห้องเรียน             1 

รวม 4 1 10 8 8 4 3 3 4 7 6 5 63 
 

4.2  มิติการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (input evaluation)  
การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าได้มี นักประเมินทางการศึกษาหลายท่านให้แนวคิดไว้ดังนี้ 

Stufflebeam, Gullick, & Wingate (2002) ก าหนดประเด็นการประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ ประเมินกลยุทธ์     
การแข่งขัน แผนการท างาน และงบประมาณที่ได้รับ  Rodgers (1979) ได้ก าหนดประเด็นส าหรับการประเมิน
ปัจจัยน าเข้า คือ แหล่งทรัพยากรที่น าเข้าโครงการและการวางแผนของโครงการ  อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (ม.ป.ป)
เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัยป้อน  ซ่ึงในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล 
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ส่ิงอ านวย-ความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพการบริหารงาน ซ่ึงแต่ละปัจจัยก็ยังจ าแนกย่อย
ออกไปอีก เช่น บุคคล  อาจพิจารณาเป็น สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ทัศนคติ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ และลักษณะกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น           
รัติพร ภาธรธุวานนท์ (2552) ได้ประเมินโครงการด้านปัจจัยป้อนเข้าในประเด็นสภาพปัจจุบันของทรัพยากรการ
บริหาร 4 ด้าน คือ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ และการจัดการที่ส่งผลต่อการบรรลุ
จุดมุ่งหมาย องอาจ นัยพัฒน์ และคณะ (2548) ประเมินหลักสูตรตามโครงการการสอนภาษาไทยในประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท าการประเมินปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ตัวนักศึกษา  ผู้เช่ียวชาญการสอน และส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ และวิโรจน์  สารรัตนะ(2553)กล่าวว่า เป็นการประเมินศักยภาพของปัจจัยป้อนเข้าต่าง ๆ 
ได้แก่ ปัจจัยด้านคน ด้านเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการจัดการ 

ปัจจัยที่น าไปสู่การเป็นโรงเรียนอัจฉริยะ (ปรเมษฐ์ โมลี, 2552) จากการศึกษา วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่น าไปสู่การเป็นองค์การอัจฉริยะ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้เรียน 
1.1)  ผู้บริหารโรงเรียน   

(1) ผู้บริหารโรงเรียนต้องมคีุณลักษณะเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 
(2) ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น าในการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 

และเสริมสร้างพลังให้กับผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มตามศักยภาพ 
(3) ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถในการก าหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์        

ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(4) ผู้บริหารโรง เรี ยนต้องมีความสามารถ เป็นที่ ปรึกษาหรือพี่ เ ลี้ ย งครู                      

มีความสามารถในการพัฒนางาน วางแผน และสามารถท าให้เกิดปฏิบัติในโรงเรียน 
1.2) คร ู   

(1)  ครูต้องมคีุณลักษณะเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู ้  
(2)  ครูต้องมคีวามสามารถในการพัฒนาตนเอง และสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม

ใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
(3)  ครูต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน

และกัน 
1.3) ผู้เรียน   

(1) นักเรียนมคีุณลักษณะมีความใฝ่รูใ้ฝ่เรียน  
(2) นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเปน็ระบบ  
(3) นักเรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่อง  
(4) นักเรียนมคีวามสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเปน็ทีม 5) นักเรียนมี

ความสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัต ิ
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2) ปัจจัยด้านองค์การ 
2.1)  โครงสร้างองค์การ โครงสร้างโรงเรียนอัจฉริยะ ต้องเป็นโครงสร้างที่มีความ

ยืดหยุ่นบรรยากาศเปิดเผย มีความคล่องตัว ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
ตลอดจนตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง  

2.2) งาน  งานของโรงเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย งานวิชาการ งานบริหารการเงินและ
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานต้องมี
ลักษณะการด าเนินงานที่มีการประสานและจัดงานตามกลุ่มภารกิจ เน้นการออกแบบให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานมากกว่าการแข่งขัน และการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพในระดับสูง 

2.3) บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียนอัจฉริยะต้องเอื้อต่อการเรียนรู้ของบุคคล 
กลุ่ม และองค์การ ซ่ึงได้แก่ การท างานเป็นทีม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ต้องมีการจูงใจในเชิง
สร้างสรรค์ เช่น การให้รางวัลในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

2.4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โรงเรียนอัจฉริยะ ต้องก าหนดวิสัยทัศน์            
มุ่งพัฒนาคนและองค์การให้มีความสามารถโดดเด่น โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดับสูง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะของ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอัจฉริยะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมและเป็นวิสัยทัศน์เชิงปฏิบัติ (Operational vision statement) 
มีเป้าหมายที่ชัดเจน เปิดกว้าง และหลากหลาย ยอมรับแนวคิดที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ขึ้นมีการก าหนดพันธกิจและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ตลอดจนก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและ
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

3) ปัจจัยด้านความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลย ี
3.1) หลักสูตร หลักสูตรของโรงเรียนอัจฉริยะต้องมีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มี
ความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ฐานความรู้อย่างหลากหลาย และมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3.2) นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
อัจฉริยะนั้น ต้องน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน การปฏิบัติงาน มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และมีการพัฒนา Software เพื่อการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ตลอดจนใช้วิจัยเป็นฐานใน
การพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารงาน 

4) ปัจจัยด้านระบบการบริหารและการจัดการโรงเรียนอัจฉริยะต้องมรีะบบการบริหารและ
การจัดการที่เนน้คุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก โดยใช้การบรหิารแบบมีส่วนร่วม ใหค้วามส าคัญกับการ
ปฏิบตัิงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กบัโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินปัจจัยป้อนเข้า พบว่า  องค์ประกอบการประเมิน
ด้านปัจจัยป้อนเข้าของการประเมินโครงการ ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา) งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่  
ส่ิงอ านวยความสะดวก ศักยภาพในการบริหารจัดการ การวางแผนงานโครงการ และกลยุทธ์การด าเนินงาน        
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ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เมื่อจัดกลุ่มขององค์ประกอบด้านปัจจัยป้อนเข้า สอดคล้องกับปัจจัยด้านบริหาร  4 ด้าน  
คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ    

ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงท าการประเมินปัจจัยน าเข้าของการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นการประเมินศักยภาพของปัจจัยป้อนเข้า คือ 1) ศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล 2) ศักยภาพของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล เพื่อให้การประเมินผลในส่วนนี้มีความชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

4.2.1  ศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล   
วิโรจน์ สารรัตนะ (2553)  ได้ให้ความหมายของผู้บริหารว่าหมายถึงบุคคล               

ที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2547)  ที่ได้ให้ความหมายว่าผู้บริหาร หมายถึงบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
องค์การต่างๆ เพื่อควบคุม ดูแล รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ให้ส าเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยผู้อื่น สรุป
ได้ว่า ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองค์การ มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล 
รับผิดชอบตามภารกิจขององค์การให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และองค์กรจะประสบความส าเร็จได้ผู้บริหาร
ควรมคีุณลักษณะที่ส าคัญดังนี้   

Stogdill (1974) ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้น ากว่า           
163  เรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1948 – 1970 จนท าให้สามารถระบุคุณลักษณะของผู้น าที่ดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 6 ด้าน 
คือ 1) ลักษณะทางกาย ได้แก่ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 2) ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ มีการศึกษา     
ดี สถานะทางสังคมที่ดี  3) สติปัญญา ได้แก่ มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะในการส่ือความหมาย และ
การพูด 4) บุคลิกภาพ ได้แก่ มีความตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเชื่อม่ันในตนเอง 5) ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่ มีความปรารถนาที่จะท าให้ดีที่สุด มีความ
รับผิดชอบ ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และมุ่งงาน 6) ลักษณะทางสังคม ได้แก่ ปรารถนาที่จะร่วมมือในการท างานกับ
คนอื่นๆ มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เข้าสังคมเก่ง และ เฉลียวฉลาด  สอดคล้องกับ ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร 
(2549) ที่กล่าวถึงผลงานวิจัยบางช้ินสรุปและจ าแนกคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพว่า สามารถจ าแนกได้         
10 ประการ ดังนี้ 1) มีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Command of basic facts) 2) มีความรู้ทางวิชาชีพ 
(Relevant professional knowledge) 3) มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ (Continuing sensitivity of events)             
4) มีทักษะในการเข้าสังคม (Social Skill and abilities) 5) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ (Analytical problem solving decision making skills) 6) การควบคุมอารมณ์ (Emotional resilience)      
7) มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง (Proactivity-inclination to respond purpose fully to events) 8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(Creativity) 9) มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอื่น (Mental agility) 10) มีการใฝ่รู้และฝึกฝนการเรียนรู้ (Balanced learning 
habits and skill)  สุพล วังสินธ์ (2545) ได้สรุปคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
ไว้ว่า 1) มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 2) มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน 3) มีจิตส านึก        
ในความมุ่งมั่น 4) ใจกว้าง เปิดโอกาสให้ครูมีเสรีภาพในการคิด 5) ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 6) มีศักยภาพในการจัดการระบบบริหารโรงเรียน โดยการน าระบบคุณธรรม  
มาใช้ในโรงเรียน 7) สร้างขวัญก าลังใจให้ครู มีก าลังใจที่จะเป็นครูดี ครูเก่ง  ครูที่ปรึกษา (Mentor)  และถวิล  
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อรัญเวศ (2545) ที่กล่าวถึง นักบริหารมืออาชีพว่าควรมีคุณลักษณะดังนี้ 1) กล้าตัดสินใจ 2) ไวต่อข้อมูล                
3) มีวิสัยทัศน์ 4) ซ่ือสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน 5) ประสานสิบทิศ 6) คิดสร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ๆ 7) จูงใจ
เพื่อนร่วมงาน 8) ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค 9) รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 10) บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

ธีระ รุญเจริญ (2550) กล่าวถึง เกณฑ์มาตรฐานการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
ต้นแบบ ของส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงหมายถึงผู้บริหารที่มีคุณลักษณะทางวิชาชีพและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล  ดังนี้ 

1) ลักษณะทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง 
โดยเฉพาะ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงหมายถึง สามารถชักน าหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการ
วางแผนการท างาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม มีการประเมินการ
ท างานอย่างครบวงจร มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี และมีความตั้งใจจริงในการบริหารงานโรงเรียน
ด้วยความเช่ียวชาญในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม และ
บริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องเป็น
ผู้น าที่มีความรู้ และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกฝ่าย
ก าลังร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นอย่างดี ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง นอกจากนั้น ยังต้องส่งเสริมให้พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 

2) คุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากร
ในสถานศึกษา มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความ
รับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซ่ือสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความอุตสาหะวิริยะ อดทน มีความเสียสละ มีความสม่ าเสมอมั่นคง มีความเช่ื อมั่นในตนเอง               
มีความสามารถในการส่ือสาร มีความกล้าในการพูดและการปฏิบัติ  มีความตื่นตัวอยู่ เสมอ มีสุขภาพดี                
เป็นผู้ประสานงานที่ดี เป็นนักพัฒนาและนักบริการสังคมรู้จักพัฒนาตนเองและสังคม มีความเป็นประชาธิปไตย   
มีความรักชาติในสถาบันของชาติ และอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์  (2552) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้น าการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1) ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Having vision) 2) มีความเช่ือ
ว่าโรงเรียนมีไว้เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ (Believing that the schools are for learning)3)ต้องให้คุณค่าและ
ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources) 4) ต้องมีทักษะที่ดีของการเป็น “นักส่ือสารและนัก
ฟัง” ที่มีประสิทธิผล (Being a skill communicators and listener) 5) ต้องแสดงพฤติกรรมเชิงรุก (Acting 
proactively) และ 6) ต้องกล้าที่จะเส่ียง (Taking risks) 

ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ (2550) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นเลิศต้อง           
มีความฉลาด รอบรู้ คือสามารถรับรู้ เข้าใจ และตีประเด็นสถานการณ์ต่างๆได้เร็วตลอดจนสามารถมองภาพรวม 
คือ มหภาค (Macro) และภาพย่อย คือ จุลภาค (Micro)ได้  เป็นบุคคลที่มีเป้าหมาย และให้คุณค่าต่อการปฏิบัติ
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หน้าที่การงาน มีความกระตือรือร้นในการท างานสูง และมีพลังที่จะมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
สนใจความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา  มีวิสัยทัศน์และสามารถน ามาปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมได้ มีความเชื่อม่ันในตนเองและสามารถท าให้ผู้อื่นยอมท าตาม  มีความสามารถในการจดจ า ท าเรื่องราว 
เหตุการณ์ บุคคล  มีความโอบอ้อมอารี รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไว้วางใจได้ เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการจูงใจผู้อื่น มีทักษะในการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ ท าตัวให้เป็นตัวอย่างแก่
ลูกน้อง ในลักษณะการท าให้ดู เป็นครูให้เห็นเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

พรศรี ฉิมแก้ว (2553) ศึกษาเพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน ความเป็นมืออาชีพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก 24 ด้านย่อย ดังนี้ 

1) คุณลักษณะ 10 ด้าน ได้แก่ ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ บุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ ศั กยภาพในการท างาน ความคิดทันสมัย                  
ความรับผิดชอบ สติปัญญาดี ความโปร่งใสยุติธรรม และจิตวิญญาณของผู้บริหาร 

2) สมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การท างานเป็นทีม การบริการที่ดี 
และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3) ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง      
การเพิ่มอ านาจ การพัฒนาวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการสร้างครูมืออาชีพ 

4) ผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดระบบการศึกษาดี การจัดสถานศึกษาดี 
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้เรียนดี และการปฏิบัติงานของชุมชนในสถานศึกษาด ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3) เป็นผู้น าทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจัดการ 
5) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
6) มีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ
   สรุปได้ว่า ศักยภาพหรือคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน เป็นส่ิงจ าเป็นต้องมี
ในผู้บริหารโรงเรียนเพราะจะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงาน บริหารคน ให้เกิดความส าเร็จได้ ซ่ึงนอกจากมี
คุณลักษณะด้านร่างกาย  คุณลักษณะด้านอารมณ์และ คุณลักษณะด้านสังคม คุณลักษณะด้านสติปัญญา 
คุณลักษณะด้านคุณธรรม แล้ว ควรเป็นผู้ที่มีมีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น าทางวิชากร สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและบริหารจัดการ ใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  บริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพ และมี
ประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ 
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4.2.2  ศักยภาพของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล   
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2546 มาตรา 49                  

ได้ก าหนดให้ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย
สมรรถนะ 9 ด้านคือ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู 
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา และความเป็นครู โดยครูจะต้องมีสมรรถนะครบทุกด้านจึงจะสามารถขอใบประกอบ
วิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได้(สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา , 
2550)  

สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2543) สรุปคุณสมบัติ  6  ประการตามมาตรฐานครูแห่งชาติ
ของสหราชอาณาจักร (Advanced Skills Teacher) ได้ดังนี้ 

1) ครูมีผลงานเป็นเลิศ  โดยมีผลการสอนที่ปรากฏที่ตัวนักเรียนโดยนักเรียน
แสดงผลการเรียนและพฤติกรรมอย่างสูง  อย่างสม่ าเสมอ  มีหลักฐานแสดงผลร่วมกับผู้ปกครองและผู้ปกครองมี
ความพอใจ 

2) ครูมีความเป็นเลิศในวิชาที่สอนหรือความรู้ในสาขาวิชาพิเศษ  โดยมีความรู้ใน
วิชาที่ตนสอนอย่างเชี่ยวชาญ  ลึกซ้ึง  กว้างขวาง  ทันตามความก้าวหน้าของวิชาการ ครูมีความเข้าใจการใช้ข้อมูล
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการส่ือสารในการสอนวิชาของตนอย่างเช่ียวชาญ 

3) ครูมีความสามารถในการวางแผนอย่างดี  โดยเตรียมบทเรียน และล าดับการ
สอนอย่างมีวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง  มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ  มีความคาดหวังสูงให้กับ
นักเรียน  และครูสามารถวางแผนการสอนโดยใช้ประโยชน์จากผลการเรียนของนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

4) ครูมีความสามารถเป็นเลิศในการสอน  การจัดการนักเรียนและการรักษาวินัย
ในห้องเรียนอย่าง สร้างสรรค์  ท้าทายและมีความสุขโดยครูมีความสามารถใช้วิธีสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถ
ท้าทายให้กลุ่มนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์   กระตือรือร้น  สามารถใช้ค าถามและอธิบาย
ยกตัวอย่าง สาธิต  อย่างช านาญการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าสูงสุด  มีความสามารถในการช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความยุ่งยากในการเรียนและความประพฤติ  ครูสามารถรักษาความเคารพนับถือและรักษาวินัยในห้องเรียนได้
อย่างยุติธรรม 

5) ครูมีความเป็นเลิศในการประเมิน  โดยใช้วิธีการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ
การสอนและปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน ให้สัมพันธ์กับความก้าวหน้าของนักเรียนและเป้าหมาย 

6) ครูมีความเป็นเลิศในการให้ค าแนะน าและสนับสนุนเพื่อนครู  โดยสามารถให้
ข้อมูลย้อนกลับไปให้การสนับสนุน  ค าแนะน าอย่างดีแก่เพื่อนครู  สามารถท าตัวเป็นแบบอย่างในการ
สอน สาธิต  ฝึกอบรม ให้ความร่วมมือ ทั้งในโรงเรียนของตนและสถานการณ์อื่นอย่างมีคุณค่า  รู้วิธีการวางแผน
และจัดล าดับความส าคัญของเวลาและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน  

สรุปได้ว่า คุณลักษณะของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ควรมีวิญญาณความเป็นครู    
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีสมรรถนะ
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ในด้าน ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และความเป็นครู 

โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ (2543) เสนอคุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่ส าคัญและเป็น
จุดเด่นในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะดังนี้ 

1) มีความสนใจเสาะแสวงหาความรู้  กระตือรือร้นที่อยากเรียนรู้และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ 

2) มีความรอบรู้ด้านปรัชญาการศึกษา  นโยบายทางการศึกษา  กฎหมายการศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและหลักสูตรการสอนทั่วไป 

3) มีความรอบรู้ความสามารถที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
โดยสามารถเชื่อมโยงสภาพท้องถิ่นเข้ากับมาตรฐานสากลในลักษณะสหวิทยาการ 

4) มีความรู้ความสามารถในวิธีการแสวงหาความรู้ 
5) รู้จักและเข้าใจพัฒนาการของผู้เรียน 
6) มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สอนอย่างลุ่มลึก ชัดเจน สามารถสอนแล้ว

ผู้ เรียนเข้าใจมีความสามารถเรียนรู้ได้และสนุกกับการเรียนรู้  สอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็ม  
ความสามารถ เต็มเวลา และเต็มหลักสูตร 

7) มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ความสนใจใฝ่รู้และมีความสุข สนุกในการเรียนการสอนมีความสามารถในการสังเกตและรู้จักแก้ไขพฤติกรรม  
การเสริมแรงและการลงโทษที่เหมาะสม 

8) มีทักษะในการสอนอย่างเช่ียวชาญและสร้างสรรค์การเรียนรู้จนสามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปลุกเร้าให้ผู้เรียนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่  เน้น
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนองผู้เรียนเป็นส าคัญ 

9) มีความรู้และความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการของหลักสูตรและการสอน 
10) มีความสามารถในการออกแบบ  วางแผนการสอนการบริหารจัดการช้ันเรียน  

วิจัยและพัฒนาการสอน  มีความเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพและมีความสามารถ
วัดผลประเมินผลพัฒนาการของการเรียนรู้ได้หลายวิธีได้อย่างเหมาะสม สม่ าเสมอ 

11) มีความรัก ศรัทธาที่จะเป็นครู มีความเมตตากรุณาและเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ 
12) มีจริยธรรม  มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย วางตนอยู่ในศีลธรรมอันดีเปี่ยมด้วย

คุณธรรมฝึกหัดปฏิบัติตนยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูโดยช้ีแนะทางถูกต้องแก้ไขส่ิงผิดและยึดมั่นตามหลัก
ศาสนา 

13) มีบุคลิกภาพดีเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเด็กและสาธารณชน ในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม และการด ารงชีวิต 

14) มีความรับผิดชอบในหน้าที่มุ่งมั่นในการท างานท างานเป็นระบบและพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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15) มีความสามารถในการปลูกฝังวินัย คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี และ
ถูกต้องต่อผู้เรียน 

16) ความสามารถในการจัดระเบียบเนื้อหาสาระการเรียนรู้  และจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการผู้เรียนและมีความสามารถพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นได้ตรงความต้องการของท้องถิ่น 

สมบัติ นพรัก (2550) กล่าวว่า ครูยุคใหม่ต้อง เป็นนักวิเคราะห์ นักสังเคราะห์ และ
นักวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นครูโดยจิตวิญญาณ มีจิตวิทยาและศิลปะในการสอนและการถ่ายทอด
ความรู้ เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่  มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ   
เพื่อการเรียนการสอน มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และสังคม  

พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง (2547) ได้รวบรวมแนวคิด การท าวิจัย การประกาศหลักการ
ของประเทศต่างๆ การประชุมสัมมนา รวมทั้งการส ารวจแล้วจัดท าคุณลักษณะครูยุคใหม่ที่คาดหวังครูเลือดใหม่-
ครูพันธ์ุใหม่ น่าจะมีภาพลักษณ์ คุณลักษณ์ ที่สะท้อนมาจากหลักการ (Principle) 10 ประการ ซ่ึงน่าจะใช้เป็น
มาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูใหม่-ครูเก่าที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาได้ คือ 

หลักการท่ี 1:  ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครูมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้ส าหรับการแสวงหาความรู้ การสอบถาม มีความเข้าใจใน
โครงสร้างของสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้สอน และสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้
เนื้อหาวิชาเหล่านั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

หลักการท่ี 2:  ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก 
รู้จักสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญา สังคมและพัฒนาการส่วน
บุคคล  

หลักการท่ี 3:  ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กและ
สามารถสร้างสรรค์โอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่หลากหลายได้  

หลักการท่ี 4:   ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการสอน 
เพื่อกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ  

หลักการท่ี 5:  ครูพันธ์ุใหม่ใช้ความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้ทั้ง
แรงจูงใจและพฤติกรรมของกลุ่มมาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิง
สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจในตัวของผู้เรียน  

หลักการท่ี 6: ครูพันธ์ุใหม่รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดผล สามารถใช้อากัปกิริยา
ท่าที รวมทั้งเทคนิควิธีการส่ือความหมายที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักถาม รู้จักแสวงหาความรู้ ตลอดทั้งรู้จักสร้าง
บรรยากาศแห่งความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์  

หลักการท่ี 7: ครูพันธ์ุใหม่  รู้จักวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาความ
ต้องการของชุมชนและเป้าหมายของหลักสูตร   
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หลักการท่ี 8: ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลในรูปแบบ  
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อประเมินสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นว่าผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งทาง
สติปัญญา สังคมและร่างกายอย่างต่อเนื่อง  

หลักการท่ี 9: ครูพันธ์ุใหม่จะต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน รู้จักที่จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและบุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง (นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ประกอบอาชีพ
อื่นๆ ในชุมชนการเรียนรู้) พร้อมทั้งหาโอกาสที่จะสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนให้เกิดขึ้น  

หลักการท่ี 10: ครูพันธ์ุใหม่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน      
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่ (ชุมชนที่มีเครือข่ายมาก) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็ก  ครูยุคใหม่ จึงควรจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต่อไปนี้  

1) จัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดแทรก
อยู่ด้วย 

2) มีการตรวจสอบ และซ่อมเสริมค าใหม่ในบทเรียน ที่ไม่มั่นใจว่านักเรียนจะ 
เข้าใจอย่างถูกต้อง ทั่วถึง 

3) มีค าถามจากนักเรียน จากครู และมีค าชมของครูเป็นระยะๆ 
4) จัดการเรียนรู้ได้อย่างน่าตื่นเต้น เร้าใจ 
5) มีการผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้ หลายวิธี เชื่อมโยงไปยังหลายกลุ่มสาระ 
6) มีการใช้ส่ือ ที่เป็นภาพ เสียง และให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติ 
7) ปรับเปลี่ยน(Transform) วิธีการเร้า และการตอบสนองของนักเรียนเป็นระยะๆ  
8) ท้าทายความสามารถนักเรียนเก่ง 
9) นักเรียนได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ ตามระดับความสามารถ เก่งมากๆ  

เก่ง ปานกลาง อ่อน อ่อนปวกเปียก ในทุกกลุ่มสาระ 
10) ครู ใ ช้ เวลาในการบอกความรู้น้ อย  นัก เรี ยนใ ช้ เ วลาท ากิ จกรรม

มากกว่า                                                
11) มีการตรวจสอบว่านักเรียนจับความคิดรวบยอด (concept) ของการสอนแต่ละ

ครั้ง หรือ แต่ละเรื่องได้หรือไม่                                                                                                                                 
12) วัดผลประเมินผล จาก การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ทดสอบ อย่างเป็น 

ทางการ และไม่เป็นทางการ เน้นขณะที่ท าการจัดการเรียนรู้ เพื่อจะได้ซ่อมได้เสริมขณะที่ก าลังสอน 
13) มีข้อเสนอแนะการปรับใช้กับนักเรียนเก่ง อ่อนไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 
14) ใช ้ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
15) ครูยุคใหม่ (ใน 10 ปีข้างหน้า) ต้องไม่รับจ้าง หรือ สอนพิเศษเพื่อเรียกเก็บเงิน 

จากเด็ก 
สรุปได้ว่า ครูรุ่นใหม่ ควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้          

มีความรอบรู้ มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถในวิธีการแสวงหา
ความรู้ มีความรู้และทักษะในวิชาชีพที่สอนอย่างลุ่มลึก ชัดเจน มีทักษะในการสอนอย่างเช่ียวชาญ และสร้างสรรค์
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การเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สนองผู้เรียนเป็นส าคัญ              
มีความสามารถในการออกแบบ วางแผนการสอนการบริหารจัดการช้ันเรียน วิจัย และพัฒนาการสอน มีจิตวิทยา
และศิลปะในการสอนและการถ่ายทอดความรู้  เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่            
มีความรัก ศรัทธาที่จะเป็นครู มีความเมตตากรุณา และเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ ปฏิบัติตนยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีบุคลิกภาพดีเป็นแบบอย่างที่ดีส าหรับเด็ก และสาธารณชน เป็นครูโดยจิตวิญญาณ มีความสามารถใน
การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนการสอน  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555) เสนอรูปแบบ C-Teachers ซ่ึงได้รับอิทธิพลจาก
แนวคิด C-Learning ของ  Sellinger จาก CISCO (2006) และได้น ามาประยุกต์แนวคิดเพื่อน าเสนอส าหรับผู้สอน
ให้มีทักษะต่างๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในอนาคต ประกอบไปด้วยทักษะที่จ าเป็น 8 ประการดังนี้ 

1) C-Content ได้แก่ การที่ผู้สอนจ าเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญเนื้อหาที่ตนรับผิดชอบ
ในการสอน 

2) C-Computer (ICT) Integration ได้แก่ การที่ผู้สอนควรที่จะมีการฝึกฝนทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์ (ไอซีที) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

3) Constructionist ได้แก่ การที่ผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือ มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดในเรื่อง constructionism ซ่ึงมุ่งเน้นแนวคิดที่ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้น เป็นเรื่องภายในของตัวบุคคล 

4) Connectivity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เช่ือมโยงระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน เพื่อนครูทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา หรือเช่ือมโยงกับ โรงเรียน  (สถานศึกษา) 
บ้าน และ / หรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

5) Collaboration ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

6) Communication ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการส่ือสารกับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ       

7) Creativity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
8) Caring ได้แก่ การที่ครูผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนา และ

ความห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน  
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2553ก)ได้ก าหนดคุณภาพครูผู้สอนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล ไว้ดังนี้ 
1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่าน

การประเมินในระดับชาติ 
2) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมิน

ในระดับชาต ิ
3) ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร  
4) ครูใช้หนังสือ   ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียน    

การสอน 
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5) ครูใช้ ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ (ICT)  ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 

6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาต ิ

7) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    สุเมธ  แย้มนุ่น (2554) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการเปิด
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณบดีทั่วประเทศ เรื่อง ‘ข้อมูลศักยภาพการผลิตครูด้วยหลักสูตรปริญญาโท’ ว่า ปัจจุบันได้
มีการน าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีกระบวนการที่เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้เพื่อชีวิต  การเรียน
เพื่อรู้  การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้จริงการเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้ได้คนยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะใฝ่รู้              
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  มีจริยธรรม
คุณธรรม และใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาเป็นแนวทางการผลิตครูยุคใหม่ โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้ของครู
ยุคใหม่ 6 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงเน้นทั้งวิชาการและวิชาชีพ เข้าใจผู้อื่น เข้าใจโลก มีจิตสาธารณะ  
เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านทักษะทางปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างลึกซ้ึง และประเมินข้อมูล
สารสนเทศและแนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความคิดริเริ่ม  ด้านความรู้ มีความรอบรู้ในด้านความรู้
ทั่วไป การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอนอย่างกว้างขวางลึกซ้ึง และเป็นระบบ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่
เป็นตัวเลขเชิงสถิติ ภาษาพูดและภาษาเขียน สามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย 
และ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ให้มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบ
หลากหลาย มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสอน สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550)ให้ทัศนะว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในประเทศต่าง ๆ ต้องติดต่อส่ือสารระหว่างกันมากขึ้น ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ     
จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่คนยุคนี้ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ ที่มิใช่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ภาษาต่างประเทศอื่นที่จ าเป็นด้วย เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี  เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการ
ติดต่อการค้า การลงทุน การต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการน าเสนอแนวคิดใหม่ที่คนไทยคิดค้นขึ้น อัน
เป็นการสร้างชื่อเสียงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น    

สรุปได้ว่า ด้วยเหตุผลการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายของโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้
คุณลักษณะที่ เหมาะสมของครูส าหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ คือ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี ใช้ส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติได้ ใช้การวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการ
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เรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ใช้วิธีการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและ
ปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน 

4.2.3  ศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
วัสดุอุปกรณ์หรือส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา ประกอบด้วย อาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และ
ระบบอ านวยความสะดวกหรือส่ือทางด้านเทคโนโลยี ซ่ึงต้องเอื้อต่อบรรยากาศการจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด   

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก)ได้ก าหนดคุณภาพด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล ไว้ดังนี้ 

1) โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย       
25 คน : 1 ห้อง,  ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง, มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง) โดยมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรง
สาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตรา ส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20  คน 

2) ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
3) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  เพื่อให้

นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
4) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน 
5) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของ

โรงเรียน 
6) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi - Media  

Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศ ของนักเรียนตาม
กลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

7) โรงเรียนมีห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center)              
ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน
การเรียนรู้  และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

4.3  มิติการประเมินด้านกระบวนการ (process evaluation)  
นักประเมินทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ Stufflebeam (2001)  กล่าวว่า        

เป็นการประเมินกระบวนการท างาน การตรวจสอบเอกสาร และประเมินผลของโครงการ  Rodgers (1979)        
ได้ก าหนดประเด็นการประเมินกระบวนการ คือ ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติงานจริงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
และระบุข้อบกพร่องในการวางแผนการออกแบบหรือการด าเนินการ อนุรักษ์   ปัญญานุวัฒน์ (ม.ป.ป)  เห็นว่า 
เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยน าเข้า ประเด็นส าหรับการประเมินกระบวนการ ผลที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ถ้าไม่ มีปัญหาหรือข้อบกพร่อง อะไรจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการ    
ที่จะน าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รัติพร ภาธรธุวานนท์  (2552)      
ได้ท าการประเมินผลด้านกระบวนการในขอบข่ายและภารกิจการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 4 ด้าน คือ           
ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริหาร
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และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ส่วนการศึกษาขององอาจ 
นัยพัฒน์ และคณะ (2548)  กล่าวถึงการประเมินกระบวนการ ดังนี้ (1) การบริหารจัดการหลักสูตร ได้แก่   
ผู้รับผิดชอบ การวางแผนบริหารจัดการ การบริหารบุคคลากร การก ากับ ติดตาม และประเมินผล (2) การจัดการ
เรียนการสอน  (3) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  และวิโรจน์  สารรัตนะ (2553) กล่าวว่าเมื่อน า
แผนหรือโครงการหรือเรื่องที่ท าวิจัย สู่การปฏิบัติแล้ว การใช้ทรัพยากรและการด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่ (หาความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติจริงกับที่คาดหวังไว้ในโครงการ) มีปัญหาหรือส่ิงต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเพื่อการแก้ปัญหา 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินด้านกระบวนการ  พบว่า  องค์ประกอบการ
ประเมินด้านกระบวนการของการประเมินโครงการ มุ่งเน้นการตรวจสอบความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ   
ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
และด้านความร่วมมือของเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการประเมินด้านกระบวนการของ
การด าเนินงานตามโครงการมาตรฐานสากล  เพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ด้าน คือ1)  แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล2) 
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด 3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลเพื่อให้การ
ประเมินผลในส่วนนี้มีความชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  4.3.1  การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   หลักสูตรมีความส าคัญในการช่วยพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้าน และหลักสูตรยังเป็น
เครื่องมือที่ท าให้ความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของกฎหมาย นโยบาย หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา กล่าวคือ หลักสูตรมีส่วนช่วยให้การสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพใน
อนาคต นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีความส าคัญต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย เพราะผู้พัฒนาหลักสูตร
สามารถที่จะก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระของหลักสูตร เพื่อวางรากฐานทางความคิด และความประพฤติ
ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความส านึกในหน้าที่ของพลเมืองดีท าให้ผู้เรียนเติบโตและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
หลักสูตรจะช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ตลอดจนรู้จักก าหนด
แนวทางในการประกอบอาชีพตามที่ตนมีความสามารถและถนัด ท าให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนที่จะเป็นก าลังใน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญในทุกๆ ด้านได้ ทั้งนี้เพราะ หลักสูตรเป็นส่วนที่จะน าความมุ่งหมายของ
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จ นอกจากนั้นหลักสูตรยังเปรียบเสมือนหางเสือคอยก ากับหรือ
ก าหนดทิศทางในการเรียนการสอนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา  หลักสูตรเป็นแม่บทและหัวใจ
ส าคัญของการศึกษา มีนักการศึกษาได้จัดกลุ่มนิยามหลักสูตร โดย Henson (2001 อ้างถึงในทัศนีย์  บุญเติม,  2548) 
แบ่งการจัดกลุ่มนิยามหลักสูตรไว้ 3 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่ 1 กลุ่มที่นิยามในลักษณะของวิธีการกับจุดหมาย (means versus ends)    
ซ่ึงการนิยามที่เป็นวิธีการ อาทิ หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่วางแผนไว้ส าหรับการเรียนการสอน (planned 
activities for instruction) หลักสูตร หมายถึง แผนส าหรับการเรียนรู้ (a plan for learning) หลักสูตร หมายถึง 
ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดขึ้น (experience set up by the school)  ส่วนการนิยามที่เป็นจุดหมาย อาทิ หลักสูตร 
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หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็กได้รับภายใต้การแนะน าของครู (all experiences that children have under the 
guidance of teachers) หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็กได้รับภายใต้การดูแลของโรงเรียน 
(curriculum is all the planned learning outcomes for which the school is responsible) เป็นต้น 

ลักษณะที่ 2 กลุ่มที่นิยามในลักษณะเนื้อหาสาระกับประสบการณ์ (content, courses 
versus experiences) โดยนิยามที่เป็นเนื้อหาสาระ อาทิ หลักสูตร ควรประกอบด้วยการศึกษาเรื่องที่แน่นอน... และ
ความรู้ที่เป็นอมตะเกี่ยวกับโลกตะวันตก (the curriculum should consist of permanent studies… and the greatest 
books of the Western World) หรือ หลักสูตร ควรประกอบด้วย ความรู้ที่แท้จริงที่น ามาจากศาสตร์ (the curriculum 
should consist entirely of knowledge that comes from the disciplines) เป็นต้น ส่วนการนิยามที่เน้นประสบการณ์ 
อาทิ หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็กได้รับภายใต้การดูแลของโรงเรียน หรือ หลักสูตร หมายถึง 
ประสบการณ์ที่รงเรียนจัดขึ้น เป็นต้น 

ลักษณะที่ 3 กลุ่มที่นิยามในลักษณะของกระบวนการกับเอกสารหรือแผน (process 
versus document or plan) โดยนิยามที่เป็นกระบวนการ อาทิ หลักสูตร คือ โอกาสทางการเรียนรู้ทั้งหมดที่โรงเรียน
จัดให้ (all learning opportunities provided by the school) หรือ หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็ก
ได้รับภายใต้การดูแลของโรงเรียน ส่วนนิยามในเชิงเอกสารหรือแผน อาทิ หลักสูตร หมายถึง กิจกรรมที่วางแผน
ไว้เพื่อการเรียนการสอน (plan action for instruction) หรือ หลักสูตร หมายถึง แผนส าหรับการเรียนรู้ (a plan for 
learning) เป็นต้น  

โดยสรุปแล้วหลักสูตรคือแผนการส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยการน าศาสตร์ความรู้
ที่แท้จริงมาสร้างประสบการณ์และสร้างโอกาสในการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน          
ซ่ึงมีความส าคัญต่อผู้เรียนที่จะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะเฉพาะตามหลักสูตรก าหนด โดยหลักสูตรนั้นจะต้องมี
ประเมินเพื่อการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสม ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอยู่เสมอ 

หลักสูตรสถานศึกษา  หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าหรือ
พัฒนาขึ้นของบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจัดท าองค์ประกอบของหลักสูตรให้ครอบคลุมภาระในการจัด
การศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา การก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายของคุณภาพ
การศึกษาอันเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นมวลประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้ง ความถนัด 
ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน หลักสูตรของแต่ละโรงเรียนจึงมีส่วนที่เป็นแกนกลางเหมือนกัน แต่
แตกต่างกันในส่วนที่เพิ่มเติมตามวิสัยทัศน์ และความต้องการของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ 

1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีฐานแนวคิด
จากรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความเป็นพลวัต (dynamic) ซ่ึง Skilbeck  (19940) ได้เสนอลักษณะเด่นของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นพลวัตว่า การวิเคราะห์สถานการณ์เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา เขาเช่ือว่าองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดความแตกต่างของหลักสูตรก็คือสถานการณ์ เพราะ       
ไม่สามารถคาดการณ์ในส่ิงที่จะเกิดในอนาคตได้ การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้ก่อนที่จะมีการส ารวจ
สถานการณ์จริงจึงขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จึงเป็นวิธีที่สามารถน าไปปฏิบัติให้
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สอดคล้องกับความเป็นจริงได้ การวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตร ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เดขึ้นในสังคมแต่ละ
แห่งที่มีความแตกต่างกัน จึงท าให้ไม่สามารถเจาะจงรูปแบบหลักสูตรที่เป็นแบบเดียวกันได้ 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องค านึงถึงบริบททางภูมิสังคมให้มาก ท า
หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากกว่าท าให้ผู้เรียนเหมาะสมกับหลักสูตร ซ่ึงถือเป็นจุดส าคัญของการจัดท า
หลักสูตรและเป็นกระบวนทัศน์พื้นฐานที่ต้องปรับเปลี่ยน หลักสูตรต้องเตรียมเด็กไปสู่สังคมในอนาคต 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เป็นการจัดการศึกษาแบบ inclusive education หลักสูตรจะต้องท าให้ผู้เรียนทุกคนมี
พื้นที่ที่จะยืนอยู่ได้ในสังคมและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2552)  

สถานศึกษาเป็นชุมชนของผู้ต้องการแสวงหาความรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตร
ของตนเองคือ หลักสูตรสถานศึกษา ที่ประกอบด้วย การเรียนรู้รวมทั้งมวลประสบการณ์อื่น ที่สถานศึกษาแต่ละ
แห่งวางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยจะต้องจัดท าสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน และรายวิชาที่ต้องการ
เรียนเพิ่มเติม เป็นรายปีหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียนและก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา จะต้องก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อมองหาอนาคต
ว่า ชุมชนและสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร สถานศึกษาต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับยุคสมัย 
ก าหนดพันธกิจพร้อมด้วยเป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้มาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค คณะครูร่วมกันออกแบบการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นหลักความเหมาะสมของท้องถิ่น บูรณาการเข้าด้วยกันอย่าง
สมดุล รวมทั้งการก าหนดเวลาเรียนและจ านวนหน่วยกิตและแนวทางการวัดประเมินผู้เรียนอีกด้วย  

2)  กระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา   กระบวนการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษามีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้1) การก าหนดวิสัยทัศน์  2) ภารกิจ  3) เป้าหมาย 4) คุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์ที่ส าคัญของผู้เรียน 5) โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 6) ค าอธิบายรายวิชา 7) กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 8) การจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ 9) การวัดและประเมินผล 10) การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา 

3)  การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จ าเป็นต้องน าแนวคิดทางการบริหารจัดการมาใช้ โดยเฉพาะวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle)                 
ที่สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะอยู่แล้ว 
แนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร สามารถอธิบายรายละเอียดประกอบพอสังเขป
ดังนี้ 
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Action  (4) 
1. การใช้หลักสูตร 
2. การตรวจสอบ/ประเมนิการใช้

หลักสูตร 

Plan  (1) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 
     สถานศึกษา 
2. เตรียมเอกสารประกอบการจัดท า 
3. เตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง 
4. เตรียมงบประมาณสนับสนนุ 
5. จัดท าปฏทิินปฏิบตัิงาน 
6. วางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ 

Check  (3) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างPlan  
กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

2. การตรวจสอบความสมบูรณ์สอดคล้อง
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

3. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ   

 

Do (2) 
1. แต่งตั้งกลุ่มอนุกรรมการระดบักลุม่สาระการเรียนรู้ 
2. มอบหมายให้ศึกษาเอกสาร 
3. สนับสนุนงบประมาณ 
4. ประชุม สะท้อนผลการพัฒนาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
5. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 6.  สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

 
ภาพที่ 5   แสดงวงจรเดมมิ่งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศกึษา 

 
1) ขั้นการวางแผน (Plan) เป็นการเตรียมการส าหรับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา  

ควรประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ  คือ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดท าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีบทบาทหน้าที่ในงานวิชาการทั้งหมด  และมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อความสอดคล้องในงานวิชาการโดยภาพรวมของสถานศึกษา          
2) การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  หมายความว่า  ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องมีเอกสารส าคัญๆ  
หลายเล่มมาใช้ในการอ้างอิงประกอบการจัดท า  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นบุคลากรหลักในสถานศึกษา  
จะต้องมอบหมายให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อ 1 ได้เตรียมการไว้ให้พร้อมเพรียงทั้งเอกสารทางราชการและ
เอกสารอื่นๆ 3) เตรียมการจัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง  ในส่วนของกิจกรรมนี้เป็นการเตรียมการในการวางแผน  
โดยมีข้อควรด าเนินการเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  สถานที่  การจัดคณะวิทยากร  ก าหนดวัน  เวลา  และ
รายละเอียดอื่น 4)จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุน  ส าหรับงบประมาณเป็นส่วนที่มีความส าคัญในการด าเนินงาน
และจัดได้ว่างบประมาณเป็นปัจจัยทางการบริหาร  เพื่อจะได้น ามาใช้ให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้น 5) จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ที่ถือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการ
ให้การปฏิบัติงานไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 6) วางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร  ส าหรับกิจกรรมนี้จะกระท า     
เมื่อน าหลักสูตรไปใช้แล้วไม่บรรลุผลตามแผนที่ได้วางไว้  จะได้จัดวางแผนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในส่วนที่
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บกพร่อง หากการน าหลักสูตรไปใช้บรรลุผลตามแผน  ก็ให้รักษาความสมบูรณ์ของหลักสูตรไว้ต่อไป อย่าง ไร     
ก็ตาม การวางแผนพัฒนาหลักสูตรควรด าเนินการตามเหตุผลและความจ าเป็นและความเหมาะกับกาลเวลาด้วย 

2) ขั้นท าตามแผน (Do) การด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาควรประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ คือ 1) แต่งตั้งอนุกรรมการระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หรือบางกรณีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นช่วงช้ัน หรือสายช้ันก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างงานวิชาการของแต่ละ
สถานศึกษา มีคณะอนุกรรมการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดความหลากหลายใน
แนวคิดต่าง ๆ 2) มอบหมาให้ศึกษาเอกสาร  ให้คณะอนุกรรมการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ไปศึกษา
รายละเอียดมาก่อนด าเนินการในกิจกรรมต่อไป  3) การสนับสนุนงบประมาณ  โดยควรระบุงบประมาณให้
ชัดเจนว่ามีงบประมาณสนับสนุนตลอดระยะเวลาของการด าเนินงาน  ทั้งนี้จะได้ให้คณะผู้จัดท าได้รับรู้รับทราบ
เป็นเบื้องต้น เพื่อวางแผนการใช้เงิน 4) จัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย  ส าหรับในกิจกรรมนี้ควร
จัดการประชุม เป็นการประชุมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะกระบวนการเรียนการสอน โดยวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญที่ทางสถานศึกษาเชิญมา  เช่น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิจ าก
ภายนอกตามความเหมาะสม 5) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  เมื่อผ่านกิจกรรมการประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้อง        
ซ่ึงเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติตามกระบวนการเรียนรู้แล้ว  มอบหมายให้อนุกรรมการ
น าไปปฏิบัติ ตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน  6) สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  เป็นการประสานการจัดท าหลักสูตรของคณะกรรมการที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ
เอกสารหลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 

3) ขั้นการตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร
หลักสูตรที่ได้จัดท าขึ้นตามวงจรการปฏิบัติงาน ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ของขั้นตอนนี้ คือ  1) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมระหว่าง  Plan  กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2) การตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักสูตร  
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 1)  แล้ว  คณะกรรมการดังกล่าวในแต่ละชุดท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องตามองค์ประกอบของการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และให้คณะกรรมการ
ได้ลงนามรับรองด้วย 3) น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ ในกิจกรรมส่วนนี้       
เป็นการน าเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ของสถานศึกษาเพื่อได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้หลักสูตรได้  

4) ขั้นการน าไปใช้ (Action)  เป็นการน าหลักสูตรสถานศึกษาแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ตามที่ได้จัดท าขึ้นเป็นผลส าเร็จไปใช้  ดังนั้นในขั้นนี้ควรประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ 1) การใช้หลักสูตร  
เป็นการน าหลักสูตรไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้เป็นการน าหัวข้อในหลักสูตรไปใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหาสาระมาใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรต่อไป 2) การตรวจสอบการใช้หลักสูตร  เมื่อได้หลักสูตรประกอบการเรียนการสอนเป็นรายภาคเรียน  
รายปี  หรือการจบหลักสูตรในแต่ละช้ันปีหรือช่วงช้ันหรือตลอดหลักสูตร  จะต้องมีการตรวจสอบการใช้
หลักสูตรซ่ึงเรียกว่า การประเมินหลักสูตร เพื่อพิจารณาเนื้อหาข้อบกพร่อง  หากไม่พบข้อบกพร่อง  ก็อาจจะ
พัฒนาหลักสูตรได้ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง ท าให้บริบททางการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  ดังนั้นการ
บริหารการจัดท าและการพัฒนาหลักสูตร  จึงเป็นวงจรของการปฏิบัติงานในเชิงการบริหารตลอดเวลา  อย่างไร    
ก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าหลักสูตรต้องเป็นพลวัตและหากพบข้อบกพร่องก็จะได้แก้ไขได้ทันกาล 
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ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรและการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลไว้ดังนี้ 
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทยมีการพัฒนา

หลักสูตรและการสอนให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในหลายรูปแบบโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญ      
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ          
ซ่ึงมีหลักสูตรและการสอนที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย,     
2553ก) 

1) หลักสูตรและการสอนทั่วไป เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่
ประชากรวัยเรียนทุกคนเป็นภาษาไทย 

2) หลักสูตรและการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกช่ือว่า English Program เป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เว้นสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ประวัติศาสตร์ 

3) หลักสูตรและการสอนกึ่งภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่า IEP (Intensive English 
Program) หรือในความหมายของ IEP International Baccalaureate Organization) MEP (Mini English Program) 
เป็นหลักสูตรที่สถานศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น ในหลายโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนใน   
ทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทย เน้นเพิ่มเติมจ านวนคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆ มี
การจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มภาษาอังกฤษใน
คาบเรียนของสาระเพิ่มเติม เป็นต้น  หรือ EIL (English-Intergrated Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน โดย
บูรณการภาษาอังกฤษ 

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพเป็นการบูรการหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ซ่ึงเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่ต้องการ
และสามารถศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระสถานศึกษา เป็นการ

จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐา น 
พุทธศักราช 2551 โดยสามารถพิจารณาจัดการเรียนการสอนในทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทยหรือในบางสาระ
การเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากรของ
แต่ละสถานศึกษา อนึ่ง สถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญในการศึกษา/ทบทวนเนื้อหาในแต่ละกลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เนื้อหามีความทันสมัย ร่วมสมัยหรือเป็น
เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันและอยู่ในความสนใจของสังคม เป็นต้น 
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การจัดการเรียนการสอนสาระเพิ่มเติมที่มีความเป็นสากล 
จากการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากลของ

หลายประเทศพบว่าโรงเรียนต่างๆ ได้จัดสาระเพิ่มจ านวน 6  สาระหลัก ได้แก่ 
1) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) 
2) การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) 
3) กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติ

ของผู้เรียนที่เรียกช่ือว่า CAS (Creativity, Actions, Service) 
4) โลกศึกษา (Global Education) เพื่อให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์และมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของความเป็นพลโลก (World Citizen) 
5) ภาษาอังกฤษ 
6) ภาษาต่างประเทศที่ 2 

   สรุปได้ว่าการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เป็นการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ในระดับสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องด้วยหลักสูตรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งต่อการจัดการ
เรียนการสอน  หากสถานศึกษาใดที่มีหลักสูตรที่ทันสมัย  หมายความว่า  มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอ  ท าให้ทั้ง
ผู้เรียนและผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา  ผลลัพธ์ของการใช้หลักสูตรก็จะตกอยู่แก่ผู้เรียน ซ่ึงถือเป็น
เป้าหมายสูงสุดตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา 

4.3.3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล  
การบริหารจัดการระบบคุณภาพ เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียน

สู่มาตรฐานสากล ซ่ึงจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอันเป็น
เป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ ซ่ึงได้รับการยอมรับว่า เป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทาง การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธีปฏิบัติและผลการ
ด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก  เนื่องจากระบบดังกล่าว มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสิน
รางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award-
MBNQA) ซ่ึงเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์โดยเรียกช่ือ
แตกต่างกันไป เช่น ประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า Australian Business Excellence Award (ABEA) สิงคโปร์  
เรียกว่า Singapore Quality Award (SQA) ญี่ปุ่น เรียกว่า Japan Quality Award (JQA) สหภาพยุโรป เรียกว่า 
European Quality Award (EQA) ส่วนประเทศไทย เรียกรางวัลนี้ว่า Thailand Quality Award (TQA) ซ่ึงมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการประเมิน คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 
2553) 

ในด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบัน และ
สถานศึกษาต่างๆ โดยได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Baldrige Education 
Criteria for Performance Excellence) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพื่อช่วยให้มีการท าความเข้าใจ และปรับใช้ในวง
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลักการด าเนินงานเชิงระบบเพื่อช่วยให้องค์กร โรงเรียน
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สร้างการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ส าหรับในประเทศไทยยังไม่ได้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินส าหรับองค์กรที่จัดการศึกษาไว้โดยเฉพาะ  ดังนั้นกรอบในการบริหารจัดการโรงเรียน
ให้มีคุณภาพส าหรับการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จึงประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ใน 2 ระดับ คือ น าประเด็นตามข้อค าถามของเกณฑ์มาแปลงเป็นกลไก ในการพัฒนาการบริหารจัดการของ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล และหากโรงเรียนประสงค์จะเสนอเพื่อขอรับการประเมิน           
เพื่อขอรับรางวัล โรงเรียนสามารถเสนอต่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์ต่อไป 

Baldrige National Quality Program (BNQP) (2009) ได้เสนอแนวคิดของเกณฑ์การ
ประเมินด้านการศึกษาเรียกว่าเกณฑ์คุณภาพ มัลคลัม บัลดริจ หรือเกณฑ์บรัดริจ เป็นเกณฑ์รางวัลระดับมาตรฐาน
โลก ซ่ึงมีพื้นฐานด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ    
The Malcolm Baldrige National Quality  Award : MBNQA โดยเป้าประสงค์ของเกณฑ์บัลดริจ ด้านการศึกษาเพื่อผล
การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สถาบันการศึกษาได้ใช้ในการจัดแนวการด าเนินงานของตนเอง 
เพื่อผลลัพธ์ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ  (1) การให้คุณค่าที่ดีแก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้คุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น  (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์การโดยรวม และ  (3) การเรียนรู้ขององค์การและ
ของแต่ละบุคคลส าหรับกรอบเกณฑ์บัลดริจด้านการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ แนวคิดและคุณค่าหลักที่
น าไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ ได้แก่ (BNQP, 2009)   

1) ภาวะผู้น า (leadership) ส่ิงที่ท าให้สถาบันการศึกษามีความเป็นเอกภาพ คือ 
ทิศทางของผู้น าหรือผู้บริหารสูงสุดที่ได้ก าหนดไว้ ผู้บริหารต้องเข้าใจความต้องการของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและตลาดในการตัดสินใจทิศทางต้องการ เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ รวมทั้งการต้องการทราบถึง
ความสามารถหลักขององค์การ ความต้องการและความสามารถของคณาจารย์และบุคลากร คู่ความร่วมมือ และ     
ผู้ส่งมอบของการบริหารการศึกษาที่ส าคัญ การสร้างระบบธรรมาภิบาล การทบทวนผลการด าเนินการของสถาบัน
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) การวางแผนเชิงยุทธ์ศาสตร์ (strategic planning) ภาวะผู้น าหรือการน าองค์การ
ของสถาบันการศึกษาที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย กระบวนการของการสร้างแผนกลยุทธ์ในการบ่งช้ีถึงทิศทาง  
ที่เหมาะสมของสถาบัน และบ่งชี้ถึงการน าไปปฏิบัติที่จ าเป็นต้องท าเพื่อความส าเร็จในอนาคต ผู้บริหารจึงต้องใช้
กลยุทธ์เพื่อการก าหนดคณาจารย์ บุคลากร และกระบวนการที่ต้องน าจัดการสถาบัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

3) การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (student, stakeholder and 
market focus) การเข้าใจความต้องการและตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด 
ซ่ึงจะเป็นส่ิงบ่งบอกคุณค่าของสถาบัน ว่าสถาบันจะสามารถด าเนินการต่อไปได้ นอกจากนั้นจะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับซึ่งเป็นผลจากการที่ได้รับบริการการศึกษาจากสถาบัน  

4) สารสนเทศ และการวิเคราะห์ หรือการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 
(information and analysis / measurement, analysis, and knowledge management) การมีระบบการจัดการที่ดี จะ
ช่วยให้สถาบันการศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจการท างานที่สม่ าเสมอ 
ถูกต้อง และดีขึ้น และสามารถบ่งช้ีถึงปัญหาและน าไปปรับปรุงแก้ไขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การที่จะให้ได้ข้อมูล
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สารสนเทศที่ดี สามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้องและสนับสนุนการตัดสินใจ องค์การต้องสร้างระบบเพื่อการ
จัดการ การน าเสนอข้อมูล รวมถึงการจัดสารสนเทศและความรู้ที่เหมาะสม  

5) การมุ่งเน้นคณาจารย์และบุคลากร (workforce focus)เนื่องจากองค์การต้องมี
คณาจารย์และบุคลากรที่ช่วยท างานและสร้างคุณค่าต่อนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การที่จะท าให้
ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าจึงต้องมีความตั้งใจจริงของคณาจารย์และบุคลากร ซ่ึงต้องมีองค์ประกอบของการจัดการ
ระบบงาน การเรียนรู้ของคณาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ได้รับความรู้และทักษะในการ
ท างานมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจแก่คณาจารย์และบุคลากรด้วย 

6) การจัดการกระบวนการ (process management) กระบวนการและวิธีการของ
การจัดการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินอย่างสม่ าเสมอ และมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ไม่เช่นนั้นอาจจะท าให้
กระบวนการนั้นเกิดความไม่เหมาะสมหรือล้าสมัยได้ การบริหารหลักของการศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอน การให้ค าปรึกษา การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการประเมินผล นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญกับกระบวนการ
สนับสนุน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและคาดการณ์ล่วงหน้าถึงปัญหาและผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึง
การประเมินผลรวม (summative assessment) และการประเมินผลย่อย (formative assessment) ซ่ึงต้องมีการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีในระหว่างกระบวนการ (in-process) ซ่ึงสามารถบ่งช้ีได้ว่ามีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ร่วมด้วย 

7) ผลลัพธ์การด าเนินงานขององค์การ (results) การที่องค์การ ทีมงาน หรือบุคคล 
สามารถอยู่ได้ในองค์การศึกษาระยะยาว จะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการและมีคุณค่า ซ่ึงคุณค่าอาจจะวัดได้โดยการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ความพึงพอใจของนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านงบประมาณและการเงิน การ
เพิ่มผลผลิต และการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คุณค่า หมายถึง การยอมรับในความคุ้มค่า
ของหลักสูตร การบริการ กระบวนการ การบริหารทรัพย์สิน หรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนและ
ทางเลือกที่เป็นไปได้ การที่องค์การเข้าใจคุณค่าและสามารถสร้างความสมดุลของคุณค่าต่อนักศึกษาที่มีความ
แตกต่างกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการเติบโตขององค์การ คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน              
ที่เกี่ยวข้อง 
   ทิตาภา  จุลศิริวงศ์ (2550) ได้ศึกษาการบริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี )  พบว่า ระดับการปฏิบัติงานคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านที่มี
ระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การมุ่งเน้นคุณภาพ รองลงมาคือการสร้างระบบการยอมรับ และการให้รางวัล
และการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมตามความคิดเห็นของ     
ผู้เข้ามาด าเนินงานและผู้ฝึกอาชีพไม่แตกต่างกัน ผู้ด าเนินงานที่ระดับการศึกษาและประสบการณ์การท างาน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมไม่แตกต่างกัน ผู้เข้าฝึกอาชีพที่มี
เพศและอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพองค์รวมไม่แตกต่างกัน        
   วันมีชัย  บูรณะพันธ์ (2550 อ้างถึงใน อนันต์ เตียวต๋อย, 2551) ได้ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐาน
ความส าเร็จในด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลกที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อศึกษาถึง
สถานภาพการ  บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
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(Thailand Quality Award – TQA)  ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้น าข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับรางวัลจาก MBNQA มาเป็นกรณีศึกษาใน
ครั้งนี้ และได้น ามาเทียบเคียงกับการตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หมวด 5 ท าให้ทราบว่าองค์กรที่ได้รับรางวัล
สามารถแสดงให้เห็นแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลในการตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐานมีแนวทาง
ถ่ายทอดไปปฏิบัติ มีการปรับปรุงที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และเป็นไปตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติทั้งสิ้น 

Miller (2007) กล่าวถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ
ประกอบไปด้วย  5  ประการ ดังนี้  (1)  การออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน  (2) โครงสร้างองค์การ          
ที่ปรับตัวได้ง่ายและมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  (3) มีล าดับช้ัน          
การปกครองน้อยหรือให้อ านาจการบริหารแก่ทีมงานต่างๆ  ให้มากที่สุด  (4)  มีระบบการเช่ือมต่อส่วนต่างๆ      
ขององค์การเข้าด้วยกัน (5) บุคลากรต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน  คุณภาพ  
และความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  บุคลากรต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานของ
ตนเองอยู่เสมอ  หรือกล่าวได้ว่า “องค์การแห่งความเป็นเลิศ  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” 

หลักการและแนวคิด (Core Value and Concepts)  การก าหนดเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ มีพื้นฐาน จากแนวคิดและค่านิยมหลัก 11 ประการ ดังนี้ (ส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553ก) 

1) การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary Leadership) ผู้น าระดับสูงจะต้องเป็น          
ผู้ก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน และมีการส่ือสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 
และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุคลากรมีส่วนร่วมในการท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ  

2) การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ เป็นแกนกลาง (Learning-Centered Education)
โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนความต้องการคุณลักษณะของผู้เรียน
ในอนาคตของสังคมโลก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความ  พึงพอใจของผู้เรียน  และแปลงความต้องการ
เหล่านั้น มาเป็นหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนรู้ ที่เหมาะสม  

3) การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and Personal Learning)
โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้ รายบุคคลในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจการด าเนินงานของโรงเรียน ซ่ึงจะเป็นส่ิงส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ และ
ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน  

4) การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty Staff and 
Partners) โรงเรียนแสดงถึงการเห็นคุณค่าของครูและบุคลากร โดยการสร้างความผูกพัน ความพึงพอใจ  แรงจูงใจ  
สภาพแวดล้อมการท างาน  สวัสดิการ  ฯลฯ  จะท าให้โรงเรียน ประสบความส าเร็จ  

5) ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น (Agility)  ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เป็น
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย จะท าให้สามารถลดรอบเวลาและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพ  
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6) การมุ่งอนาคต (Focus on The Future) การพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนต้อง
อาศัยความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวที่มีผลกระทบ ต่อการจัดการศึกษาและส่วนแบ่งทาง
การศึกษา ตลอดจน การจัดหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการ ก าลังคนในการพัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โรงเรียนจึงต้องมีแนวคิดที่มุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะยาว
กับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ โดยการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร สร้างโอกาสทาง
นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่อนาคตที่เป็นเป้าหมายทางเลือกอย่างเหมาะสม  

7) การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Managing for Innovation) โรงเรียนต้อง
แสวงหา สร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการบริการให้เกิดกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้   ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ  

8) การบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลจริง (Management by Fact)โรงเรียนได้
วางแผนตัดสินใจและด าเนินการต่างๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริง ที่เช่ือถือได้มาก
ที่สุด ซ่ึงการบริหารระบบพื้นฐานข้อมูลจริงนี้จะมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับปรุงผลการด าเนินการ และ
การเปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียงหรือระดับเทียบเคียงของ “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ”  

9) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม และความเป็นพลเมืองดี(Public/Social 
Responsibility and Citizenship) โรงเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ด้วยการมุ่งเน้นการดูแล
สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อสาธารณะ  

10) การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating Value)
โรงเรียนได้วางแผนปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์ที่ส าคัญในทุกระดับงานที่แสดงให้เห็นว่า มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
และผลส าเร็จของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้รับบริการ  

11) มุมมองเชิงระบบ (System Perspective)โรงเรียนสร้างระบบบริหารจัดการ       
ที่เช่ือมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการตัวช้ีวัดและกิจกรรมต่างๆให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน  

องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพจากแนวคิดและค่านิยมหลัก 
11 ประการ เพื่อน าไปสู่ผลการปฏิบัติการที่เป็นเลิศขององค์กร (โรงเรียน) ได้ถูกน ามาผนวกเป็นองค์ประกอบของ
ระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด คือ  การน าองค์กร (Leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  การ
มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus)  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge Management)  การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus)  
การจัดการกระบวนการ (Process Management) และ ผลลัพธ์ (Performance Results)  

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพ เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันการ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลกระทบต่อนักเรียนอัน
เป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ได้รับการยอมรับว่า เป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทาง การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-
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TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการประเมิน คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  

อนันต์  เตียวต๋อย (2551) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ            
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มี 7 องค์ประกอบคือ 1) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน 2) ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าในการน าองค์กร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 5) การใช้
องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

ช่วงโชติ  พันธุเวช (2550 อ้างถึงใน อนันต์  เตียวต๋อย, 2551) ได้น าเสนอแนวคิดการ
จัดการศึกษาเชิงคุณภาพจะเกิดผลส าเร็จได้ เริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้น าสูงสุดขององค์กร เป็นทั้งผู้ริเริ่ม ผู้ช้ีน า
และเป็นผู้สร้าง โดยเฉพาะผู้บริหารแบบทีคิวเอ็มให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก การจัดการคุณภาพต้องการ       
ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ที่เริ่มจากการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นล าดับแรก  

สุวิชา โพธ์ิสุข (2552) ได้ศึกษา การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน พบว่า 1) การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทั้ง 7 ด้าน                
2) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จ าแนกตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า ระดับการปฏิบัติงานการ
บริหารคุณภาพทั้งองค์กรในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตอยู่ที่ระดับ 0.05  3)  ผลการเปรียบเทียบ
ระดับการปฏิบัติงานการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน 4) ข้อเสนอที่ส าคัญคือโรงเรียนควรช้ีแจงให้ครู
และบุคลากรเข้าใจความส าคัญของการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างจริงจัง 

สุรเชษฐ์  วินิยกูล (2549 อ้างถึงใน วันมีชัย บูรณะพันธ์, 2550) ได้ศึกษาการพัฒนา
ระบบบริหารองค์กรตามแนวทางเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา บริษัท รีเทลลิงค์          
(ไทยแลนด์) จ ากัด โดยศึกษาถึงสถานภาพระบบบริหารองค์กรและเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) ปี 2547  ตลอดจนการเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
องค์กรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า ระบบบริหารองค์การของ
บริษัทเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด รวม 19 หัวข้อ ส าหรับหมวด
การน าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์และการมุ่งเน้นลุกค้าและตลาด ใน 3 หมวดนี้ บริษัทสามารถแสดงให้เห็นว่า    
มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ มีการถ่ายทอด
เพื่อน าไปปฏิบัติอย่างดีในบางหน่วยงาน มีการประเมินและรับปรุงโดยใช้ข้อมูลจริง มีความสอดคล้องไปในทาง
เดียวกันกับความต้องการขององค์กร ส าหรับในหมวดการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล และการจัดการกระบวนการใน 3 หมวดนี้ บริษัทแสดงแนวทางอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล      
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ที่สนองต่อข้อก าหนดพื้นฐาน เริ่มมีแนวทางการถ่ายทอดการปฏิบัติ เริ่มมีการปรับปรุงกระบวนการ และเริ่มมี
แนวทางสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 

รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2550 อ้างถึงใน อนันต์  เตียวต๋อย, 2551) ได้ศึกษาการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านการน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
อย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านระบบ
และกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ กระบวนการ
เน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีความสามารถที่โดดเด่น  ด้าน
ทรัพยากรบุคคลและทีมงานมีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ แผนการพัฒนาบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการและ
มอบอ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าทีมคุณภาพ มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติราชการ ด้านการ
วิเคราะห์  การประเมิน และการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีโครงสร้างองค์การอย่างเป็นระบบ 
ประเมินสภาพความต้องการทั้งระบบเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพความต้องการและจ าเป็นของ
สถานศึกษา ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอนมีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเกิดการ
เรียนรู้ สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับสภาพผู้เรียนและท้องถิ่น ด้านผลลัพธ์ขององค์กร ภารกิจมีค่าเฉลี่ยสูง        
3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเคารพในสิทธิของผู้อื่น ผู้เรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกภาค 

ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2553ก)ได้ก าหนดตัวช้ีวัดด้านระบบ  
การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 

1) โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากลระดับโลก   

2) โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้  (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ ทั้ง
ในประเทศ  และต่างประเทศ  

3) โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

4) โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ 
5) โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระ และคล่องตัว โดย สามารถ

ก าหนดอัตราก าลังสรรหา  บรรจุ  จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา  
6) โรงเรียนสามารถแสวงหา  ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ

ในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น  
   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพ 7 หมวด คือ 1)  การ
น าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, 
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Analysis and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) 6) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) และ 7) ผลลพัธ์ (Performance Results) โดยการจัดการคุณภาพต้องการความ
ทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง ที่เริ่มจากการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นล าดับแรก ที่ส าคัญ คือ โรงเรียนควรช้ีแจงให้ครูและบุคลากรเข้าใจความส าคัญของการ
ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ครูและบุคลากรควรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่างจริงจัง 

4.4  มิติการประเมินด้านผลผลิต  (product evaluation)  
  นักประเมินทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ Rodgers (1979)  ได้ก าหนดประเด็น
การประเมินด้านผลลัพธ์ คือ การตัดสินใจที่จะยอมรับ แก้ไข หรือยกเลิกโครงการ พิจารณาจากผลของการพัฒนา
โปรแกรม  อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์ (ม.ป.ป.) เห็นว่า เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วน าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไปตัดสิน  เกณฑ์นั้นอาจจะก าหนดขึ้น
เองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นก าหนดไว้ก็ได้ รัติพร ภาธรธุวานนท์ (2552) ได้ก าหนดประเด็นของ 
การประเมินผลลัพธ์ของโครงการไว้ว่า ระดับการประสบผลส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต  1  ใน 2 ด้าน  คือ  ด้านพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย   องอาจ นัยพัฒน์ และคณะ(2548) ประเมิน
หลักสูตรตามโครงการการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท าการประเมินผลผลิต คือ 
ผลผลิตของหลักสูตรและผลลัพธ์ของหลักสูตร ส าหรับวิโรจน์  สารรัตนะ(2553)ให้ทัศนะว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผนหรือของโครงการตามที่คาดหวังไว้มากน้อยเพียงไร มีผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบนอกเหนือจากที่คาดหวังอะไรอีกบ้าง มากน้อยเพียงใด มีข้อเสนอแนะว่าควร
เปลี่ยนแปลง หรือคง หรืขยาย หรือยุบ หรือเลิกโครงการ 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินด้านผลผลิต  พบว่า  องค์ประกอบการประเมิน
ด้านผลผลิต ของการประเมินโครงการ มุ่งเน้นประสิทธิผลของโครงการ โดยมีองค์ประกอบ คือ   ประสิทธิผลของ
โครงการ  พิจารณาจากผลที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการประเมิน
ด้านผลผลิตของการด าเนินงานตามโครงการมาตรฐานสากล  โดยพิจารณาระดับของการบรรลุผลส าเร็จด้าน 
ศักยภาพการเป็นพลโลกของผู้เรียน ได้แก่ ความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก    เพื่อให้การประเมินผลในส่วนนี้มีความชัดเจนขึ้น ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ศักยภาพการเป็นพลโลกของผู้เรยีน หรือคุณลกัษณะของผู้เรียน 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดรับกันดังนี้  (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550) 

1)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลกประกอบด้วย 

5 ตัวบ่งชี้คือ 1) ก าลังกายก าลังใจที่สมบูรณ์ 2) ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและพัฒนา
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สังคม 3) ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว 4) ทักษะทางสังคม 5) คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2  แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นฐาน ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ 1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 2) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็นระบบ 3) มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

มาตรฐานที่ 3  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี 
คือ 1) การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคม
แห่งความรู้ 2) การศึกษาวิจัย สร้างเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ 3)การสร้างและการ
จัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

2) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผู้เรียน 8 มาตรฐาน มาตรฐาน
ด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 6  มาตรฐาน และมาตรฐาน
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 มาตรฐาน  รวม 18  มาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 8 มาตรฐาน  ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตส านึกการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะใน
การท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตที่ดี  มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน  ดังนี้ มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมี วุฒิ
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี มาตรฐานที่ 10 ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 6  มาตรฐาน  ดังนี้ มาตรฐานที่ 11ผู้บริหารมี
คุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ
จัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษา
มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มาตรฐานที่ 
16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 

มาตรฐานด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มี 2 มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 17สถานศึกษามีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรฐานที่18 สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กร
ทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน  
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สมรรถนะ ส าคัญ 5 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  
1) ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ

ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
2) ความสามารถในการคิด เป็นความในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถการ

แก้ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ (1) รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ (2) ซ่ือสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั่นในการท างาน               
(7) รักความเป็นไทย (8)  มีจิตสาธารณะ   

ส านักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2554) ได้ก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
และ คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ไว้ดังนี้   คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรเป็น คือ  
(1)  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2)  มีภูมิรู ้(3)  รู้จักใช้วิจารณญาณ (4)  การเป็นนักคิด (5)  สามารถส่ือสารได้ (6)  มีระเบียบวินัย 
(7)  ใจกว้าง (8)  รอบคอบ (9)  กล้าตัดสินใจ (10) ยุติธรรม 

ส านักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ได้ก าหนดคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลดังนี้ 

1) เป็นเลิศวิชาการ  (Smart) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รอบ
รู้ภาษา ข้อมูล และทัศนภาพ มีผลการเรียนดีเป็นที่ยอมรับ ระดับนานาชาติ มีความถนัดหรือความสามารถเฉพาะ
ทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือระดับสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

2) ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (Communicator) มีทักษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ์ มีทักษะ
การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือเพื่อการส่ือสารมีประสิทธิผล ใช้ภาษาส่ือสารได้ดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่น มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษาต่างๆ 

3) ล้ าหน้าทางความคิด (Thinker) มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง คิดได้           
ในระดับสูง มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ วิจารณ์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กล้าน าเสนอความคิด            
ที่สร้างสรรค์และแตกต่าง สามารถปรับตัวน าตนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี แก้ปัญหา จัดการกับความซับซ้อนได้ 
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4) ผลิตอย่างสร้างสรรค์ (Innovator) สามารถจัดล าดับความส าคัญ วางแผนและบริหารจัดการ
สู่ผลส าเร็จ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น า เสนอ เผยแพร่ มีผลงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นที่น าเสนอ เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง สามารถผลิตผลงานที่เหมาะสม          
มีคุณภาพสูง 

5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) มีความตระหนักรู้สภาวการณ์ของ
โลก(Global Awareness)สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน คลุมเครือ มีความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึง
ความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ   
  สรุปโดยรวม ได้ว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความรู้ความสามารถในสมรรถนะ 5 สมรรถนะ ซ่ึงเมื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
คือ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก 

4.5  มิติการประเมินผลกระทบ (impact evaluation)  
  นักประเมินทางการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ การประเมินผลกระทบของโครงการ 
เป็นการศึกษาผลหลังจากการด าเนินงานของโครงการเสร็จส้ินแล้ว มากกว่าการศึกษาผลตามจุดมุ่งหมาย หรือ
กระบวนการด าเนินงาน ของโครงการ โดยทั่วไปจะเป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิด ขึ้นกับบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน ซ่ึงผลกระทบเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการด าเนินงานของโครงการด้วย Scriven (1991)เห็นว่า  เป็นการ
ประเมินผลลัพธ์หรือผลที่ตามมามากกว่าการประเมินกระบวนการด าเนินงาน สอดคล้องกับ  สุวิมล ว่องวาณิช 
(2552) ที่กล่าวถงึการประเมิน ผลกระทบว่า เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหรือไม่คาดหวัง
ให้เกิดขึ้น โดยปรากฏในองค์กร ชุมชน หรือระบบ ซ่ึงเป็นผลจากกิจกรรมของโปรแกรมภายในระยะเวลา              
7 - 1 0   ปี  ส่วน Baker (2000) เห็นว่า การประเมินผลกระทบเป็นการประเมินผลที่ไม่ได้เป็นจุดมุ่งหมายของการ
ด าเนินงานโครงการซ่ึงเป็นผลทั้งทางบวกและทางลบที่มีต่อผู้รับผลประโยชน์จากโครงการ  อนุรักษ์ ปัญญา
นุวัฒน์ (ม.ป.ป) กล่าว่า การประเมินผลกระทบของโครงการ  เป็นการตรวจสอบผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ และภาพรวมของผลกระทบทั้งหลาย ๆ ชนิด เช่น ผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ระบบนิเวศ หรือส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี ประชากร และด้านนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของการ
ประเมินผลกระทบนั้นว่าต้องการเน้นการประเมินด้านใด  ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ได้กล่าวถึงผลกระทบว่า เป็น
ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการด าเนินกิจกรรม และวิโรจน์  สารรัตนะ(2553)เห็นว่า การประเมินด้านกระบวนการมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ (Relationship Decision) ของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวังทั้งทางบวกและทางลบกับแผนหรือโครงการหรือเรื่องที่วิจัย ว่า    
มีมากน้อยเพียงใด 

จากการนิยามและการทบทวนแนวทางการประเมินผลกระทบ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดการ
ประเมินผลกระทบในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้านการวิจัยและพัฒนา  และ 2)  ด้านเครือข่าย
ร่วมพัฒนา  ว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 2 ด้านนั้นมีมากน้อยระดับใด มีผลกระทบหรือผล
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สืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่น เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากชุมชน จากของ
สังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง เพื่อความชัดเจนผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ  
การวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายร่วมพัฒนา ดังนี้ 

การวิจัยและพัฒนา 
1) ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของงานวิจัยว่า “การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่าง      

ถี่ถ้วนตามหลักวิชาการ” ส่วน บุญชม ศรีสะอาด (2545) ให้นิยามว่า การวิจัยคือ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้       
ที่เช่ือถือได้โดยมีลักษณะดังนี้ 1) เป็นกระบวนการที่มีระบบแบบแผน 2) มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและชัดเจน         
3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบคอบไม่ล าเอียง 4) มีหลักเหตุผล 5) บันทึกและรายงานออกมาอย่างระมัดระวัง 
ส่วนสุวิมล ว่องวาณิช (2552) สรุปได้ว่า การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่
ต้องการสืบค้นข้อเท็จจริงหาค าตอบ หา/สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือคิดค้นพัฒนานวัตกรรมต่างๆ  ด้วยวิธีการที่เป็น
ระบบมีเครื่องมือวัดที่มีความเช่ือถือได้ เพื่อให้ได้ข้อมูล ค าตอบ องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เช่ือถือได้       
ส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าวว่า การวิจัยหมายถึงกระบวนการเสาะแสวงหา
ความรู้เพื่อที่จะตอบค าถามหรือปัญหาข้อสงสัยที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ และน าความรู้ที่ได้มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ  หมายถึง  การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูล
อย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชาการ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีระบบแบบแผน มีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอนและชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูล ค าตอบ องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เช่ือถือได้ ที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบและน าความรู้ที่ได้มาใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  

2) จุดประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีนักวิชาการ นักการศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ กล่าวไว้ดังนี้  ธีระ  รุญเจริญ (2550) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการวิจัยในโรงเรียนมี 3 ประการหลัก คือ          
1) เพื่อแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการตามภารกิจของโรงเรียน 2) เพื่อแสวงหาเทคนิค
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และศักยภาพของนักเรียน 3) เพื่อท าให้การเรียนรู้               
มีหลักการและเหตุผลด้วยตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่ง ดี และ            
มีความสุข ส่วนวิจิตร ศรีสะอ้าน (2546) กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนาในโรงเรียนในบทบาทของการวิจัยสถาบัน
เพื่อพัฒนาคุณภาการศึกษา ได้แก่ การวิจัยหลักสูตร (Curriculum  Research)  การวิจัยการสอน (Research  on 
Teaching) หรือ (Classroom  Research) การวิจัยนโยบายและการบริหาร (Administrative  and  Policy  Research)
การวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative  Research) ในขณะเดียวกัน  ส่วนส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548)  
กล่าวว่า  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติไว้ในมาตรา 25  
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้  ส่งเสริมสนับสนุนผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
ส่ือการเรียนการสอนอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ส่วนส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546)  กล่าวว่า        
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาด าเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการแก้ปัญหา หรือพัฒนาการและ
รายงานผลการเรียนรู้และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า เป้าหมายในการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประกอบด้วย การแสวงหาแนวทางและเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการเพื่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน การแสวงหาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3) แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ มีนักวิชาการ นักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ กล่าว

ไว้ดังนี้ ฆมัท ธาตุทอง (2552) กล่าวว่า แนวทางการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพวิชาการในภาพรวมของ
สถานศึกษา 2) ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้         
3) ประสานความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น เช่นเดียวกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) กล่าวว่า การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทดังนี้ 1) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
และกระบวนการท างานของนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  2) พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการ
คิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรู้แบบสหวิทยาการและการเรียนรู้ในปัญหาที่
ตนสนใจ  3) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย  4) รวบรวมและเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในขณะเดียวกัน  กระทรวงศึกษาธิการ (2549)  กล่าวว่า สถานศึกษาต้องก าหนดให้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ด้วยการใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ดังนี้ 1) วิเคราะห์ความต้องการ พัฒนาการเรียนรู้ 2) วางแผนการจัดการ
เรียนรู้ 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) ประเมินผลการเรียนรู้ พบปัญหาต้องการพัฒนาต้องท าการวิจัยการพัฒนา        
(รู้ผลวิเคราะห์เหตุปัญหา)  มีขั้นตอนดังนี้  4.1) วิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา  4.2) วางแผนการจัดการเรียนรู้         
4.3) จัดกิจกรรมแก้ปัญหาการพัฒนา  4.4) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
  กล่าวโดยสรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพวิชาการ มีแนวทางดังนี้  1) ศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพวิชาการของ
สถานศึกษา 2) ก าหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ท างานของนักเรียน ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  3) กระตุ้นความสนใจหรือสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของการวิจัย  4) การพัฒนาบุคลากรให้สามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) ส่งเสริมให้
ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 6) ประสานความร่วมมือกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัย        
7) การก ากับดูแลและส่งเสริมให้ด าเนินการแก้ปัญหาในลักษณะของงานวิจัย 
 
 



94 
 

ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(2553ข) ก าหนดให้การสร้างเครือข่ายและ

โรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือส าคัญในการระดมสรรพก าลัง  เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับองค์กร และเครือข่ายให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลโดยมี ความคาดหวังดังนี้ โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือ
เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ และระดับสากลระหว่างประเทศโดยมี
ข้อตกลงในการด าเนินการร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา  หรือ
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับที่สูงกว่าชุมชนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการวางแผน
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนร่วมพัฒนาหรือเครือข่ายร่วมพัฒนา  และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร สถาบันต่างๆเป็นแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนที่ร่วมพัฒนาได้เสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  ครูและบุคลากรในโรงเรียนร่วมพัฒนาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพครู บุคลากร และนักเรียนทุกโรงเรียนได้ขยายโลกทัศน์สู่การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในขอบข่ายของสังคมและชุมชนที่หลากหลายกว้างขวางขึ้น  นักเรียนในโรงเรียนได้ส่ือสาร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   เคารพความคิดเห็น ความเช่ือ และวิถีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงการมีจิตส านึก
ร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก(ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553ข) 

การแสวงหาผู้ร่วมด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาจึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษา ซ่ึงมีเนื้อหาที่ส่งเสริม
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยระบุว่า ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  แผนการศึกษา ฉบับที่9 พ.ศ. 2545-2559 และปรับปรุง 
(2552)ได้ก าหดให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วนของสังคมใน
การบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) ได้บัญญัติสาระที่เป็น
หลักส าคัญเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังปรากฏใน
มาตรา 8(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (6) ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544) 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543)ได้ก าหนดองค์ประกอบของเครือข่ายในด้านการมีส่วนร่วม 
ดังนี้ 

1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) สมาชิกที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายต้องมี
ความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเครือข่าย อาทิ มีความเข้าในในปัญหาและมีส านึกใน
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึง
กัน เป็นต้น ซ่ึงจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันเพื่อ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 
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2) มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคต
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้ เข้าใจถึงทิศทางเดียวกันและการมีเป้าหมายที่จะไปด้วยกัน จะช่วยท าให้
กระบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกต่างลง
ไปได้ในทางตรงข้าม 

3) การเกิดผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือข่ายเกิด
จากการที่สมาชิกแต่ละคนมีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้หาก
สมาชิกต่างคนต่างอยู่ ข้อจ ากัดนี้ท าให้เกิดการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมที่มากเพียงพอจะดึงดูดให้
รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ที่มีร่วมกัน ซ่ึงผลประโยชน์
ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 

4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders Participation) 
นับเป็นกระบวนการที่ส าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายในเครือข่าย (All Stakeholders in Network) เป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมลง
มือกระท าอย่างเข้มแข็ง ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายจึงควรเป็นไปในลักษณะมีความเท่าเทียมกัน (Equal 
Status) ในฐานะของ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย ซ่ึง เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal 
Relationship) ที่เท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (Vertical Relationship) 

5) การเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน (Complementary Relationship) การที่สมาชิกของเครือข่าย
ต่างเสริมสร้างซึ่งกันและกัน โดยจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยเสริมจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง จะท าให้ผลประโยชน์   
ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายมากกว่าการไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคนต่างอยู่ 

6) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (Interdependence) เนื่องจากธรรมชาติข้อจ ากัดของสมาชิกใน
เครือข่ายทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน ก าลังคน ฯลฯ ด ารงอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเอง การจะท าให้
เป้าหมายร่วมส าเร็จได้นั้น สมาชิกต่างจ าเป็นต้องพึ่งพาซ่ึงกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการ
เสริมสร้างซึ่งกันและกัน 

7) การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ซ่ึงผลของการมีปฏิสัมพันธ์นี้ ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่าย
ตามมาด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) 
มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะยิ่งเกิดความผูกพัน
ภายในระกว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับที่แน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้น (Highly Integrated) 
  จ านงค์  แจ่มจันทรวงษ์ (2553) ได้ศึกษา วิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่าย          
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  
พบว่า รูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  Interactive  Network  
Management : SINM Model) มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน 1) ระบบเครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายโรงเรียน
หรือหน่วยงานทางการศึกษา (School Education Network) และเครือข่ายที่ไม่ใช่หน่วยงานพิเศษ (Non School 
Education Network) 2) การบริหารระบบเครือข่าย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การควบคุมและประเมินเชิงยุทธศาสตร์ โดยครอบคลุมภารกิจ
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การบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป โดยการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และมีการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 3) ด้านคุณภาพการศึกษา โดยองค์รวมได้แก่ คุณภาพสถานศึกษา 
คุณภาพนักเรียน และคุณภาพสังคม ซ่ึงจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน    
ในสังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

สรุปได้ว่า การสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญ สร้างความร่วมมือ
กับองค์กร และเครือข่ายให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไป สู่ความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น  ครูและบุคลากรร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนได้ขยายโลกทัศน์สู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบในขอบข่ายของสังคม 
และชุมชนทีห่ลากหลายกว้างขวางขึ้น ส่ือสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เคารพความคิดเห็น ความเชื่อ และวิถีชีวิต
ที่แตกต่างหลากหลาย มีจิตส านึกในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และความเข้มแข็งของชุมชน  บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เพื่อรับรู้มุมมอง วิสัยทัศน์ 
การเกิดผลประโยชน์ ความสนใจร่วมกัน การมีส่วนร่วม การเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน การพึ่งพิงอิงร่วมกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน โดยต้องมียุทธศาสตร์ของเครือข่ายที่ชัดเจน การออกแบบเครือข่ายสถานศึกษาจะต้อง
มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของสถานศึกษา บริบทการด าเนินการ และขอบเขตในการด าเนินการ ระบบการวัด
และประเมินผลการด าเนินงาน ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการส่ือสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 
 

5.  กรอบแนวคิดการประเมินเชิงระบบ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฏ ี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการประเมนิโครงการ และการด าเนินงาน

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปสังเคราะห์การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) โดยใช้รูปแบบจ าลอง CIPPI (Context-Input-Process-Product-Impact : CIPPI  
Model) ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) ที่มีจุดมุง่หมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระหว่างปี 2553-2554 ตามองคป์ระกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับใด  และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 2) ด้านปัจจัยน าเข้า เพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของ
ปัจจัยน าเข้า 3 ปัจจัย คือ คุณภาพของครู  คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน และ  คุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน 3) ด้าน
กระบวนการ เพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติทีก่ าหนดไว้ 3 ด้าน คือ แนวนโยบายการพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ 7  หมวด และ  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 4) ด้านผลผลิต เพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีความเป็นเลิศวิชาการ สามารถส่ือสารได้
อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ว่าความ



97 
 

คาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด 5) ด้านผลกระทบ เพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา 2 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและพัฒนา และ  
ด้านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนา  ผลสืบเนื่องทีเ่กิดขึน้โดยไม่คาดหวังอืน่ เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์       
ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรบัจากชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีอะไรบา้ง 
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ภาพที่ 6  แสดงกรอบแนวคิดการประเมนิเชิงระบบ (CIPPI evaluation)โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

การประเมินด้านบริบท (Context evaluation) 
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มี
ความเป็นเลิศวิชาการ 2) สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  
และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในระดับใด     
 

การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input evaluation) 

ตรวจสอบระดับคุณภาพของ
ปัจจัยน าเข้า 3 ปจัจัย คือ  
1) คุณภาพของครู  
2) คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
3) คุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน 
(การวิจัยเชิงส ารวจ และพหุ
กรณีศึกษา) 
 

การประเมินด้านกระบวนการ 
 (Process evaluation) 

ตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  3 ด้าน คือ 
1)  แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ            
7 หมวด  
3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 
(การวิจัยเชิงส ารวจ และพหุกรณีศึกษา) 
 

การประเมินด้านผลผลิต 
 (Product evaluation) 

ตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความ
คาดหวังในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่
คาดหวังให้ นักเรียน มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ 
1) มีความเป็นเลิศวิชาการ    
2) สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา   
3) ล้ าหน้าทางความคิด   
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ  
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก   
(การวิจัยเชิงส ารวจ และพหุกรณีศึกษา) 

การประเมินด้านผลกระทบ 
 (Impact evaluation) 

ตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่ เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่
ผ่านมา  2 ด้าน คือ  
1) ด้านการวิจัยและพัฒนา     
2) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา   
และมีผลกระทบหรือผลสืบเนื่ องที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
อะไรบ้าง 
(การวิจัยเชิงส ารวจ และพหุกรณีศึกษา) 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 

การวิจัยครั้งนี้  มุ่งเน้นการประเมินเชิงระบบของการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) โดยสาระส าคัญของวิธีด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีวิจัยที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ ตามประเด็นหัวข้อต่อไปนี้   
 

1.  รูปแบบท่ีใช้ในกำรประเมิน 
เป็นการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method)  ระหว่าง 

1) กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (survey study) และ 2) กำรวิจัยพหุกรณีศึกษำ (multi-cases study) ส าหรับการประเมิน   
เชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  โดยใช้รูปแบบจ าลอง CIPPI  
(Context-Input-Process-Product-Impact : CIPPI  Model) ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) 
ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-
Class Standard School)  อย่างลุ่มลึกรอบด้าน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับส่ิงที่คาดหวัง ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง และมี
มาตรฐาน   เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในคุณค่าของการด าเนินงานการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมเกิด
ประโยชน์สูงสุดกับบุคลากรและสถานศึกษาโดยรวม  ทั้งในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินงาน 
ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ    ซ่ึงจะสามารถบอกคุณค่าที่แท้จริงของโครงการได้ 
จะท าให้ได้ค าตอบว่า โครงการมีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ การด าเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ มีข้อผิดพลาด ปัญหาหรืออุปสรรคประการใด จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมอย่างไร  

 

2.  รำยละเอียดของกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 2.1  กำรวิจัยเชิงส ำรวจ (survey study)  

2.1.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   

   ประชำกร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาช้ันน าทั่วประเทศที่มีความพร้อมในการยกระดับ
ให้เป็นโรงเรียนดีและมีมาตรฐานสากล  (World-Class Standard School) จ านวน 381 โรงเรียน (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) เพื่อใช้ในการวิจัยโดยใช้
ตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตัวอย่างจ านวน 191 โรงเรียน  

   กลุ่มตัวอย่ำง  ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage  
sampling) โดยจ าแนกประชากรออกเป็น 6 ภูมิภาค (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการ
กระจายตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละภาค แบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาค จากนั้นสุ่มอย่างง่าย   
เพื่อเลือกโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ให้ครบตามจ านวน กลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกไว้ เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง 
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โดยแต่ละโรงเรียนได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant) ดังนี้  ผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ 1 คน ครูที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 คน นักเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 คน 
ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ผู้อ านวยการ หรือ 
ครูผู้สอน 3 คน  รายละเอียดตามตารางที่ 2 

   
ตำรำงท่ี 2  ประเภทและจ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant) ในแต่ละโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
 

 
 

ภำค 

 

 จ ำนวน 
โรงเรียน 

 

จ ำนวน 
กลุ่ม
ตัวอย่ำง 

 
 
ผู้อ ำนวย 
กำร 

 
ครูผู้สอน 

 
นักเรียน 

 
ผู้ปกครอง 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

โรงเรียน 
ละ 

 
รวม 

โรงเรียนละ  
รวม 

โรงเรียนละ  
รวม 

โรงเรียน 
ละ 

 
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 
 

   2.1.2   เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
                            2.1.2.1   กำรสร้ำงเครื่องมือ 

          ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย ในการประเมิน
ทั้ง 5 ด้านและมีลักษณะของเครื่องมือ ดังนี้  

(1) การประเมินบริบท มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   
2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา 3) ล้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด  และมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  เนื่องจากในระยะที่มีการด าเนินงานตามโครงการ 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
และแนวนโยบายในระดับต่างๆ ตลอดจนทัศนะเกี่ยวกับแนวโน้มความเป็นสากลทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

(2) การประเมินปัจจัยน าเข้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของ
ปัจจัยน าเข้าที่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพของครู 2) คุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียน และ 3) คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน ว่าปัจจัยน าเข้า 3 ปัจจัยดังกล่าวมีคุณภาพอยู่ในระดับใด            
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มีปัญหาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า         
5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

(3) การประเมินกระบวนการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับการ
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในโครงการมาตรฐานสากล  3 ด้าน คือ 1)  แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล  2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7  หมวด และ  3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ว่าในระยะที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด มีปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด 

(4) การประเมินผลผลิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุ  
ผลส าเร็จตามความคาดหวังในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก      
โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าความคาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด  มีตัว
บ่งช้ีอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง  โดยเครื่องมือ
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด     

(5) การประเมินผลกระทบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือ     
ผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้าน
การวิจัยและพัฒนา   และ 2) ด้านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนา  ว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นใน 2 ด้านนั้นมีมากน้อยระดับใด มผีลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่น เช่น หลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง   
โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามแบบปลายเปิด     

2.1.2.2 กำรพัฒนำคุณภำพของเครื่องมือ  ด าเนินการดังนี้  
(1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  โดยการน า

เครื่องมือที่สร้างขึ้น เสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จ านวน 7 ท่าน ดังนี้   ผู้เช่ียวชาญด้านการวัด
และประเมินผล 2 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย และ ดร. นุชวนา  เหลืองอังกูร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การศึกษา 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ทวีชัย  บุญเติม ดร. สัมฤทธิ์  กางเพ็ง และ ดร. ศิริกุล  นามศิริ  และผู้เช่ียวชาญด้านการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2 ท่าน  คือ ดร. ศิริวรรณ  อาจศรี และ ดร. ทวีศิลป์  สารแสน   แล้วน าผล
การตรวจสอบมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายในการประเมิน (Index of item  
objective congruence = IOC) โดยใช้เกณฑ์  IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปที่แสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
หรือเนื้อหาที่ต้องการ (สุวิมล  ติรกานันท์, 2548)  หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว จะมีการปรับปรุงแก้ไข และ          
มีขั้นตอนการตรวจสอบจากผู้เชียวชาญเพื่อวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายในการ
ประเมิน(Index of item  objective congruence = IOC) จากการพิจารณาค่า IOC ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ มีค่า
ตั้งแต่ 0.86 – 1.00  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงสามารถตัดสินได้ว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์การวิจัย 

(2) การตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (reliability)   เป็นการหาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามแบบประมาณ ค่า  5 ระดับ โดยน าไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ให้ข้อมูลในโรงเรียนที่ไม่ได้
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รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s Alpha 
Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach (1970)   ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือถือได้ของเครื่องมือวัดตัวแปรที่ใช้ใน
งานวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 3 

 
ตำรำงที่ 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในงานวิจัย 
 

แบบสอบถำม จ ำนวนข้อ ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟ่ำ 
แบบสอบถามผู้บริหาร 123 0.989 
แบบสอบถามครู 123 0.989 
แบบสอบถามนักเรียน 65 0.981 
แบบสอบถามผู้ปกครอง 22 0.973 
แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษา 22 0.975 

 
  2.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   

ผู้วิจัยส่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ไปยังโรงเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง         
ทางไปรษณียพ์ร้อมหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และน าส่งบางส่วน
ด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (informants) แบบเจาะจงกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ตามจ านวนที่ก าหนดในตารางที่ 1  จ าแนกตามจุดมุ่งหมายและประเด็นในการประเมิน 
ดังตารางที่ 2  และ แบบสอบถามผู้บริหารได้รับ กลับคืนมา 147 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 76.96 ของแบบสอบถาม
จ านวนทั้งหมด 191 ฉบับ  แบบสอบถามครู ได้รับกลับคืนมา 471 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 82.19 ของแบบสอบถาม
จ านวนทั้งหมด 573 ฉบับ  แบบสอบถามนักเรียน ได้รับกลับคืนมา 468 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 76.96 ของ
แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับ แบบสอบถามผู้ปกครองได้รับกลับคืนมา 434 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 75.74 
ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับ แบบสอบถามคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับกลับคืนมา  443 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 77.31 ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับ 
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ตำรำงที่ 4  แสดงจุดมุ่งหมาย ประเด็นในการประเมิน และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจ 
 

จุดมุ่งหมำยและประเด็นในกำรประเมิน 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บ
ริห

ำร
 

คร
ู 

นัก
เรีย

น 
ผู้ป

กค
รอ
ง 

กร
รม
กำ
รส
ถำ
นศ

ึกษ
ำ 

1) การประเมินบริบท มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นกัเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลศิ
วิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับใด  และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

     

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้าที ่
ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพของครู 2) คุณภาพ
ของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 3) คณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน ว่าปัจจัยน าเข้า 3 ปัจจัยดังกล่าวมี
คุณภาพอยู่ในระดับใด  มีปัญหาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

     

3) การประเมินกระบวนการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนว 
ปฏิบัตทิี่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  3 ด้าน คือ 1)  แนวนโยบายการ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7  หมวด และ               
3) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ว่าในระยะทีผ่่านมามีการปฏิบัติงาน
มากน้อยระดับใด มีปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไขอย่างไร 

     

4) การประเมินผลผลิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความ 
คาดหวังในโครงการมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 
1) มีความเปน็เลศิวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทาง
ความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบตอ่สังคมโลก  ว่าความ
คาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด  มีตัวบ่งช้ีอื่นที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง 

     

5) การประเมินผลกระทบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง 
จากการด าเนินงานตามโครงการมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ 1) ด้านการ
วิจัยและพัฒนา   และ 2) ด้านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนา  ว่าผลกระทบหรือผล
สืบเนื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 2 ด้านนั้นมีมากน้อยระดับใด มผีลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่
เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่น เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องอะไรบ้าง 
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  2.1.4    กำรวิเครำะหข์้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ  ผู้วิจัยน า

แบบสอบถาม ที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
ประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยโดยเทียบกับเกณฑ์ดงันี้ (Best, 1978 อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด,2545) 

คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51 – 5.00   หมายถึง  มีความเหน็/เหมาะสม/ปฏบิัติ ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.51 – 4.50   หมายถึง  มีความเหน็/เหมาะสม/ปฏบิัติ ในระดับมาก   
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.51 – 3.50   หมายถึง  มีความเหน็/เหมาะสม/ปฏบิัติ ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.51 – 2.50   หมายถึง  มีความเหน็/เหมาะสม/ปฏบิัติ ในระดับน้อย  
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.00 – 1.50   หมายถึง  มีความเหน็/เหมาะสม/ปฏบิัติ ในระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด   ใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(content analysis)  โดยการศึกษารายละเอียดของค าตอบของแต่ละบุคคลก่อนการจ าแนกประเภทโดยพิจารณา
ค าตอบของทุกราย  น าค าตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่ การพิจารณาจะดูได้จากความถี่ของแต่ละ
กลุ่ม โดยผู้วิจัยจะยึดค าตอบที่มีความถ่ีสูงมาใช้เป็นประเด็นในการอภิปราย  หรือถือเป็นประเด็นที่ส าคัญ 
     2.2   พหุกรณีศึกษำ  (Multi-cases study)  

2.2.1 พื้นที่ในกำรศึกษำ  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นโรงเรียน
ยอดนิยมตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงค านึงถึง
ความเป็นตัวแทนที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค ความสะดวกและความเป็นไปได้ในการเดินทางเพื่อการรวบรวม
ข้อมูล ได้จ านวน 6 โรงเรียนใน 6 ภูมิภาค คือ  
   2.2.1.1   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ได้แก่ โรงเรียนภูเขียว 

2.2.1.2 ภาคตะวันออก ไดแ้ก่ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
2.2.1.3 ภาคตะวันตก  ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
2.2.1.4 ภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 
2.2.1.5 ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
2.2.1.6 ภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

2.2.2   ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี  5  จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (informants)  พหุกรณีศึกษา  (Multi-cases study) 
 

ภำค โรงเรียน จ ำนวนผู้ให้ข้อมูลหลัก  

ผู้บริหำร คร ู นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน 

คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูเขียว 1 10 15 5 5 
ตะวันออก โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1 10 15 5 5 
ตะวันตก กาญจนานุเคราะห ์ 1 10 15 5 5 
กลาง สตรีวิทยา 1 10 15 5 5 
เหนือ วัฒโนทัยพายัพ 1 10 15 5 5 
ใต ้ หาดใหญ่วิทยาลัย 1 10 15 5 5 

รวม 6 60 90 30 30 
 

2.2.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
          2.2.3.1 กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ 

ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในพหุกรณีศึกษาขึ้นจากผลการศึกษาวรรณกรรม  
ที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาในบทที่ 2 โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการประเมิน ประเด็นในการประเมิน ประเภทของเครื่องมือ 
และผู้ให้ข้อมูล ปรากฏได้เครื่องมือ 3 ประเภท ดังนี้ 1)  แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างส าหรับผู้บริหาร  2) แบบสนทนา
กลุ่ม ส าหรับครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  ดังมีรายละเอียดในการสร้างและหาคุณภาพ
ของเครื่องมือแต่ละประเภทดังนี้ 

1)  แบบสัมภำษณ์ที่มีโครงสร้ำงส ำหรับผู้บริหำร  มีขั้นตอนการสร้างและ
หาคุณภาพดังนี้ 

(1) ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
สร้างรูปแบบและขั้นตอนการสร้าง ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นสัมภาษณ์ และขั้นสรุป โดยค านึงถึงวิธีการสัมภาษณ์  
ที่ส าคัญ คือ ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ ศึกษาขั้นตอนการสัมภาษณ์ ศึกษา
ประเด็นการสัมภาษณ์อย่างเข้าใจ มีการประสานเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ล่วงหน้า การก าหนดระยะเวลาการสัมภาษณ์ 
การจัดเตรียมอุปกรณ์การบันทึกการสัมภาษณ์ อาทิ เครื่องบันทึกเสียงที่ได้คุณภาพของการบันทึก กล้องถ่ายภาพ 
เป็นต้น รวมทั้งมีผู้ช่วยในการอ านวยความสะดวกในกระบวนการสัมภาษณ์ด้วย 

(2) ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมายและ
ประเด็นในการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ  

(3) จัดท าร่ างแบบสัมภาษณ์ พร้อมน าให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และด้านภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ รายช่ือผู้เช่ียวชาญ
ตรวจเครื่องมือวิจัยมีดังนี้ คือ  
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1. ผศ. ดร. ไพศาล   สุวรรณน้อย  อาจารย์ประจ าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ผศ. ดร. ทวีชัย  บุญเติม      อาจารย์พิเศษประจ าคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. อาจารย์ ดร. นุชวนา  เหลืองอังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ดร. ศิริวรรณ   อาจศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเขียว 
5. ดร. สัมฤทธิ์  กางเพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร 
6. ดร. ทวีศิลป์  สารแสน                 รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 25 
7. ดร. ศิริกุล  นามศิริ             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
        ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

(4) น าแบบสัมภาษณ์ที่มีการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เช่ียวชาญมาปรับแก้ในภาษาที่ใช้และเนื้อหาให้มีความเหมาะสม  

(5) จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป 

2) แบบสนทนำกลุ่ มส ำหรับครู ผู้สอน นั กเรี ยน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

(1) ศึกษาวิธีการด าเนินการสนทนากลุ่มจากเอกสาร ต ารา ด้านการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

(2) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่ม 
(3) ก าหนด วัน เวลา สถานที่ ที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม พร้อมทั้งมี

การประสานขอความร่วมมือกับผู้สนทนากลุ่มเป็นรายบุคคล 
(4) จัดเตรียมเอกสารที่สรุปผลการประเมิน และประเด็นการสนทนา

ที่ครอบคลุมและเหมาะสม รวมทั้งเตรียมความพร้อมของผู้ด าเนินการซ่ึงเป็นผู้วิจัยในการน าเข้าสู่ประเด็นการ
สนทนาในแต่ละประเด็นอย่างมีแง่มุมและรอบด้าน นอกจากนั้นยังเตรียมพร้อมเกี่ยวกับผู้ช่วยในการจดบันทึก 
การบันทึกเสียง และการบันทึกภาพ 

(5) ส าหรับประเด็นการสนทนาได้ตรวจสอบความตรงจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ พร้อมที่จะน าไปใช้ในการสนทนากลุ่มต่อไป 
   2.2.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ไปยงัโรงเรียนภูเขียว โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  โรงเรียนกาญจนา
นุเคราะห์ และโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ทั้งนี้ผู้วิจัยประสานงานกับผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียน            
เพื่อก าหนดนัดหมาย เวลาไปเก็บข้อมูล ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประสานงานได้เตรียมนัดหมายผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ไว้ให้ จากนั้นได้เดินทางไปเก็บข้อมูล โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ วันที่  
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22 มิถุนายน 2555  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร วันที่ 28 มิถุนายน 2555 โรงเรียนสตรีวิทยา วันที่ 15  
กรกฎาคม 2555 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วันที่ 1 กรกฎาคม  2555  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย วันที่ 16  กรกฎาคม 
2555 และโรงเรียนภูเขียว วันที่  19  กรกฎาคม  2555  แสดงรายละเอียด ดังตารางที่ 6 
 
 

ตำรำงที่ 6  แสดงจุดมุ่งหมาย  ประเด็นในการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล ในพหุกรณีศึกษา 
 

จุดมุ่งหมำยและประเด็นในกำรประเมิน 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บ
ริห

ำร
 

คร
 ู

นัก
เรีย

น 

ผู้ป
กค
รอ
ง 

กร
รม
กำ
รส
ถำ
นศ

ึกษ
ำ 

1) การประเมินบริบท มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นกัเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลศิ
วิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับใด  และมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

     

2) การประเมินปัจจัยน าเข้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้าที ่
ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพของครู 2) คุณภาพ
ของผูบ้ริหารโรงเรียน และ 3) คณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน ว่าปัจจัยน าเข้า 3 ปัจจัยดังกล่าวมี
คุณภาพอยู่ในระดับใด  มีปัญหาและมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

     

3) การประเมินกระบวนการ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนว 
ปฏิบัตทิี่ก าหนดไว้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  3 ด้าน คือ 1)  แนวนโยบายการ
พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  2) องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7  หมวด และ  3) 
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ว่าในระยะที่ผ่านมามีการปฎิบัติงาน
มากน้อยระดับใด มีปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไขอย่างไร 

     

4) การประเมินผลผลิต มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความ 
คาดหวังในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพล
โลก โดย 1) มีความเปน็เลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  3) ล้ าหน้า
ทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผดิชอบต่อสังคมโลก  ว่า
ความคาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด  มีตัวบ่งช้ีอื่นที่แสดงใหเ้หน็ถึง
ความส าเร็จที่เกดิขึ้นจากการด าเนนิงานตามโครงการที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง 
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ตำรำงที่ 6  แสดงจุดมุ่งหมาย  ประเด็นในการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล ในพหุกรณีศึกษา (ต่อ) 
 

จุดมุ่งหมำยและประเด็นในกำรประเมิน 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้บ
ริห

ำร
 

คร
 ู

นัก
เรีย

น 

ผู้ป
กค
รอ
ง 

กร
รม
กำ
รส
ถำ
นศ

ึกษ
ำ 

5)   การประเมินผลกระทบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผา่นมา 2 ด้าน คือ                 
1)  ด้านการวิจัยและพัฒนา   และ 2) ด้านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนา  ว่า
ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 2 ด้านนั้นมีมากน้อยระดับใด มผีลกระทบ
หรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไมค่าดหวังอื่น เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง 

     

 
   2.2.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
             ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างส าหรับผู้บริหาร และจากแบบสนทนากลุ่ม 
ส าหรับครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (content analysis)  
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอในบทที่ 4 จะกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์
ของการประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-class standard school) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบ        
โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ตาม ล าดับดังนี้  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2  ผลการประเมิน ด้านบริบท  ตอนที่ 3  ผลการประเมิน ด้านปัจจัยน าเข้า   ตอนที่ 4  ผลการ
ประเมิน ด้านกระบวนการ   ตอนที่ 5 ผลการประเมิน ด้านผลผลิต และตอนที่ 6  ผลการประเมิน ด้านผลกระทบ 
 

1. ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผู้บริหารสถานศึกษาและของโรงเรียน 
    จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมา จ านวน 147 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 76.96  

ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 191 ฉบับที่ส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ      
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้บรหิารและของโรงเรียน 

 
ขอ้มูลพื้นฐานของผูบ้ริหารและของโรงเรียน ความถี ่ ร้อยละ 

1. เพศ 
    1. ชาย 
    2. หญิง 

 
116 
31 

 
78.9 
21.1 

2. อาย ุ
    1. ต่ ากว่า 35 ปี 
    2. 35-45 ปี 
    3. 46-55 ปี 
    4. 56 ปี ขึ้นไป 

 
- 
8 
52 
87 

 
- 

5.4 
35.4 
59.2 

3. อายุราชการ 
   1. ต่ ากว่า 5 ปี 
   2. 5-15 ปี 
   3. 16-25 ปี 
   4. 26 ปีขึ้นไป 

 
1 
7 
13 

126 

 
.7 
4.8 
8.8 

85.7 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้บรหิารและของโรงเรียน (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผูบ้ริหารและของโรงเรียน ความถี ่ ร้อยละ 
4. ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 
   1. ต่ ากว่า 10 ปี 
   2. 10-20 ปี 
   3. 21-30 ปี 
   4. 31 ปีขึ้นไป 

 
37 
93 
15 
2 

 
25.2 
63.3 
10.2 
1.4 

5. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   1. ปริญญาตร ี
   2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   3. ปริญญาโท 
   4. ปริญญาเอก 

 
12 
4 

118 
13 

 
8.2 
2.7 

80.3 
8.8 

6. จ านวนนักเรียน ต่อ1 ห้องเรียน 
   1.  20--30 คน ต่อห้อง 
   2. 31-40 คน ต่อห้อง 
   3. 41 คนขึ้นไป ต่อห้อง 

 
- 
4 

143 

 
- 

2.7 
97.3 

7. จ านวนนักเรียน ต่อครู 1 คน 
   1.  20-30 คน  ต่อครู 1 คน 
   2. 31-40 คน ต่อครู 1 คน 
   3. 41-50 คน ต่อครู 1 คน 
   4. 51 ขึ้นไป ต่อครู  1  คน 

 
- 

45 
87 
15 

 
- 

30.6 
59.2 
10.2 

8. ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห ์
   1.   10-15 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์
   2. 16-20 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์
   3. 21 ช่ัวโมงขึ้นไป ต่อสัปดาห ์

 
5 

125 
17 

 
3.4 

85.0 
11.6 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 7 พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 147 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารชาย คิดเป็นร้อยละ 78.90 และเมื่อจ าแนก     
ตามอายุ พบว่า ผู้บริหารมีอายุ 56 ปี ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาคือมีอายุระหว่าง 46-55 ปี      
คิดเป็นร้อยละ 35.4 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การรับราชการพบว่า ผู้บริหารมีอายุราชการ 26 ปีขึ้นไปมากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 85.70  รองลงมาคือมีอายุราชการ 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.8 เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การเป็น
ผู้บริหารพบว่า ผู้บริหารด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง 10-20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.3 
รองลงมา ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต่ ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.2  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า  
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ผู้บริหารมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80.3 รองลงมา คือระดับปริญญาเอก คิดเป็น    
ร้อยละ 8.8 โรงเรียนมาตรฐานสากลมีนักเรียน  41 คนขึ้นไป ต่อ1ห้องเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.3              
มีนักเรียน 41-50 คน ต่อครู 1 คนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาคือ 31-40 คน ต่อครู 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.6  และภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย 16-20 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.00 รองลงมาคือ21 
ช่ัวโมงขึ้นไป ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 11.6 

1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของครูผู้สอน 
    จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน  471 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 82.19    

ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับที่ส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของครผูู้สอน 

 
ข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน ความถี ่ ร้อยละ 

1. เพศ 
    1. ชาย 
    2. หญิง 

 
119 
352 

 
25.3 
74.7 

2. อาย ุ
    1. ต่ ากว่า 35 ปี 
    2. 35-45 ปี 
    3. 46-55 ปี 
    4. 56 ปี ขึ้นไป 

 
114 
99 

163 
95 

 
24.2 
21.0 
3406 
20.2 

3. อายุราชการ 
   1. น้อยกว่า 5 ปี 
   2. 5-15 ปี 
   3. 16-25 ปี 
   4. 26 ปีขึ้นไป 

 
93 
64 

118 
196 

 
19.7 
13.6 
25.1 
41.6 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   1. ปริญญาตร ี
   2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   3. ปริญญาโท 
   4. ปริญญาเอก 

 
247 
22 

190 
12 

 
52.4 
4.7 

40.3 
2.5 
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ตารางท่ี 8 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของครผูู้สอน (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานครูผู้สอน ความถี ่ ร้อยละ 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  
   1. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ 
   2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 
   5. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
   8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 

 
60 
61 

112 
51 

100 
49 
13 
25 

 
12.7 
13.0 
23.8 
10.8 
21.2 
10.4 
2.8 
5.3 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 8 พบว่า ครูผู้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 471 คน เมื่อจ าแนกตามเพศ พบว่า เป็นครูหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.70 และเมื่อจ าแนกตามอายุ 
พบว่า ครูผู้สอน มีอายุ 46-55 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.06 รองลงมา คือมีอายุต่ ากว่า 35  ปี คิดเป็นร้อยละ 
24.2  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์การรับราชการพบว่า ครูผู้สอนมีอายุราชการ 26 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็น    
ร้อยละ 41.60 รองลงมาคือมีอายุราชการ 16-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.1 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่า  
ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมา คือระดับปริญญาโท คิดเป็น    
ร้อยละ 40.3 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากที่สุด คิดเป็น 
ร้อยละ 23.8 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.2  

1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของนักเรียน 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณท์ีไ่ด้รับกลับคืนมาจ านวน 468 ฉบบัคิดเปน็ร้อยละ 76.96 ของ

แบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับที่ส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห ์หาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการ
วิเคราะหข์้อมูลดังนี ้
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
 

ข้อมูลข้อมูลพืน้ฐานนักเรียน ความถี ่ ร้อยละ 
1. เพศ 
    1. ชาย 
    2. หญิง 

 
170 
298 

 
36.3 
63.7 

2. อาย ุ
    1. 11-15 ปี 
    2. 16-20 ปี 
    3. 21 ปี ขึ้นไป 

 
121 
346 

1 

 
25.9 
73.9 

.2 
3. ระดับช้ันที่เรียน 
   1. ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2. ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
76 

392 

 
16.2 
83.8 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่  9 พบว่า นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง 468 คน เป็นนักเรียนหญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.7 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุระหว่าง 16-20 ปี 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.9  รองลงมา มีอายุ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.9 เมื่อจ าแนกตามช้ันเรียน พบว่า เป็น
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.8 

1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ปกครอง 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน  434 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 75.74   

ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับที่ส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 
ตารางท่ี 10 แสดงค่าความถ่ีและคา่ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง 
 

ข้อมูลพื้นฐานผู้ปกครอง ความถี ่ ร้อยละ 
1. เพศ 
    1. ชาย 
    2. หญิง 

 
156 
278 

 
35.9 
64.1 

2. อาย ุ
    1. ต่ ากว่า 30 ปี 
    2. 30-40 ปี 
    3. 41-50 ปี 
    4. 51 ปี ขึ้นไป 

 
11 
79 

246 
98 

 
2.5 

18.2 
56.7 
22.6 
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ตารางท่ี 10 แสดงคา่ความถ่ีและคา่ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ปกครอง (ต่อ) 
 

ข้อมูลพื้นฐานผู้ปกครอง ความถี ่ ร้อยละ 
3. อาชีพ 
   1. พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   2. พนักงาน/ เจ้าหน้าที่เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
   3. ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 
   4. รับจ้างทั่วไป 
   5. รับราชการ 
   6. เกษตรกรรม 
   7. อื่น ๆ  

 
8 
21 
81 
60 

198 
22 
44 

 
1.8 
4.8 

18.7 
13.8 
45.6 
5.1 

10.1 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   2. ปริญญาตร ี
   3. ปริญญาโท 
   4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   5. ปริญญาเอก 

 
108 
245 
67 
13 
1 

 
24.9 
56.5 
15.4 
3.0 
.2 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 10 พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็น

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 434 คน เป็นผู้ปกครองหญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.1 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.7  รองลงมา มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.6 เมื่อจ าแนกตามอาชีพ 
พบว่า  ประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมา ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
18.7  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมา   
มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.9 

1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมาจ านวน  443 ฉบับคิดเป็นร้อยละ  77.31  

ของแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 573 ฉบับที่ส่งไป ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าความถ่ีและคา่ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะกรรมการสถานศึกษา ความถี ่ ร้อยละ 
1. เพศ 
    1. ชาย 
    2. หญิง 

 
277 
166 

 
62.5 
37.5 

2. อาย ุ
    1. ต่ ากว่า 35 ปี 
    2. 35-45 ปี 
    3. 46-55 ปี 
    4. 56 ปี ขึ้นไป 

 
15 
29 

171 
228 

 
3.4 
6.5 

38.6 
51.5 

3. อาชีพ 
   1. ข้าราชการบ านาญ 
   2. ธุรกิจส่วนตัว/ ค้าขาย 
   3. รับราชการ 
   4. พนักงานเอกชน/ รัฐวิสาหกิจ 
   5. อื่น ๆ (ระบุ).... 

 
81 

101 
222 
13 
26 

 
18.3 
22.8 
50.1 
2.9 
5.9 

4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 
   1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   2. ปริญญาตร ี
   3. ปริญญาโท 
   4. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   5. ปริญญาเอก 

 
13 

236 
172 

9 
13 
 

 
2.9 

53.3 
38.8 
2.0 
2.9 

 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 11 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 443 คน เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาชาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า               
มีอายุ 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.5   รองลงมา มีอายุระหว่าง 46-55 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6  เมื่อจ าแนก  
ตามอาชีพ พบว่า  ประกอบอาชีพรับราชการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมา ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว    
คิดเป็นร้อยละ 22.8  เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาระดับปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 38.8 
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2. ตอนท่ี 2  ผลการประเมินด้านบริบท  
 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้านบริบท 
 
ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการฯ  ด้านความเหมาะสมของ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 
 

รายการวัตถุประสงค์ 
ผู้บริหาร   (n=147) ครูผู้สอน  (n=471) นักเรียน   (n = 468) ผู้ปกครอง  (n = 434) 

คณะกรรมการฯ 
(n = 443) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. เป็นเลศิวิชาการ 3.62 .70 มาก 3.42 .77 ปานกลาง 3.37 .78 ปานกลาง 3.52 .79 มาก 3.52 .79 มาก 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาติ 

3.59 
 

.84 
 

มาก 3.33 
 

.88 
 

ปานกลาง 3.41 
 

.82 
 

ปานกลาง 3.51 
 

.87 
 

มาก 3.51 
 

.91 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแขง่ขันในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

3.55 
 

.83 
 

มาก 3.43 
 

.88 
 

ปานกลาง 3.29 
 

.97 
 

ปานกลาง 3.54 
 

.87 
 

มาก 3.54 
 

.88 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นใน
อัตราสูงขึ้น 

4.06 .75 มาก 3.68 
 

.88 
 

มาก 3.49 
 

.90 
 

ปานกลาง 3.65 
 

.89 
 

มาก 3.69 
 

.85 
 

มาก 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

3.27 1.02 ปาน
กลาง 

3.24 .94 ปานกลาง 3.27 .98 ปานกลาง 3.37 .94 ปาน
กลาง 

3.35 .94 ปานกลาง 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 3.27 .88 ปาน
กลาง 

3.21 
 

.87 
 

ปานกลาง 3.31 
 

.81 
 

ปานกลาง 3.42 
 

.86 
 

ปาน
กลาง 

3.37 
 

.84 
 

ปานกลาง 

1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการสื่อสารได้ดี 

3.50 .89 ปาน
กลาง 

3.36 
 

.90 
 

ปานกลาง 3.40 
 

.84 
 

ปานกลาง 3.50 
 

.93 
 

ปาน
กลาง 

3.49 
 

.85 
 

ปานกลาง 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการฯ  ด้านความเหมาะสมของ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ (ต่อ) 
 

รายการวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร   (n=147) ครูผู้สอน  (n=471) นักเรียน   (n = 468) ผู้ปกครอง  (n = 434) คณะกรรมการฯ 
(n = 443) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่าน

การวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ 

3.05 1.01 ปาน
กลาง 

3.05 .99 ปานกลาง 3.23 .92 ปานกลาง 3.34 .90 ปาน
กลาง 

3.26 .93 ปานกลาง 

3. ล้้าหน้าทางความคิด 3.51 .71 มาก 3.45 
 

.98 
 

ปานกลาง 3.59 
 

.74 
 

มาก 3.55 
 

.78 
 

มาก 3.49 
 

.79 
 

ปานกลาง 

1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 

3.10 
 

1.06 
 

ปาน
กลาง 

3.19 
 

.91 
 

ปานกลาง 3.36 
 

.91 
 

ปานกลาง 3.41 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

3.29 
 

.97 
 

ปานกลาง 

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชญิความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 

3.69 
 

.74 
 

มาก 3.47 
 

.80 
 

ปานกลาง 3.70 
 

.84 
 

มาก 3.59 
 

.85 
 

มาก 3.60 
 

.83 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อ่ืน 

3.74 .72 มาก 3.56 .81 มาก 3.71 .84 
 

มาก 3.63 .84 มาก 3.59 .85 มาก 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผูบ้ริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการฯ  ด้านความเหมาะสมของ 
วัตถุประสงคข์องโครงการ (ต่อ) 

 

รายการวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร   (n=147) ครูผู้สอน  (n=471) นักเรียน   (n = 468) ผู้ปกครอง  (n = 434) คณะกรรมการฯ 
(n = 443) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 3.60 .66 มาก  3.58 .70 3.65 .75 มาก 3.63 .74 มาก 3.61 .74 มาก 

1) นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินการให้ส าเร็จ 

3.87 
 

.69 
 

มาก  3.77 
 

.74 
 

3.87 
 

.76 
 

มาก 3.79 
 

.80 
 

มาก 3.77 
 

.76 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษา
ภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อ
พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ 
ให้ก้าวหน้าขึ้น 

3.85 
 

.65 
 

มาก 3.72 
 

.73 
 

มาก 3.81 
 

.82 
 

มาก 3.70 
 

.75 
 

มาก 3.74 
 

.75 
 

มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ 
และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

3.31 
 

.92 
 

ปาน
กลาง 

3.38 
 

.93 
 

ปานกลาง 3.40 
 

1.03 
 

ปานกลาง 3.47 
 

.93 
 

ปานกลาง 3.46 
 

.88 
 

ปานกลาง 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน สื่อสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับ
นานาชาติ 

3.36 .98 ปาน
กลาง 

3.43 .94 ปานกลาง 3.50 1.00 ปานกลาง 3.57 .95 มาก 3.47 .94 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 12  แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการฯ  ด้านความเหมาะสมของ 

วัตถุประสงคข์องโครงการ (ต่อ) 
 

รายการวัตถุประสงค์ ผู้บริหาร   (n=147) ครูผู้สอน  (n=471) นักเรียน   (n = 468) ผู้ปกครอง  (n = 434) คณะกรรมการฯ 
(n = 443) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 3.75 .58 มาก 3.57 .83 มาก 3.66 .69 มาก 3.58 .72 มาก 3.54 .80 มาก 
1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของ

โลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความ
ซับซ้อน 

3.72 
 

.65 
 

มาก 3.45 
 

.82 
 

ปานกลาง 3.64 
 

.79 
 

มาก 3.55 
 

.80 
 

มาก 3.70 
 

.81 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 

3.84 
 

.71 
 

มาก 3.70 
 

.76 
 

มาก 3.78 
 

.82 
 

มาก 3.64 
 

.81 
 

มาก 3.42 
 

.83 
 

ปานกลาง 

3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและนโยบาย
สาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได้ 

3.57 
 

.70 
 

มาก 3.37 
 

.80 
 

ปานกลาง 3.39 
 

.92 
 

ปานกลาง 3.42 
 
 

.85 
 

มาก 3.70 .83 
 

มาก 

4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและ
สังคมโลก 

3.87 .69 มาก 3.66 .80 
 

มาก 3.82 .87 มาก 3.70 .86 มาก 3.54 
 

.68 
 

มาก 

ภาพรวม 3.58 .60 มาก 3.46 .64 ปานกลาง 3.53 .64 มาก 3.55 .68 มาก 3.54 .80 มาก 

 
119 



120 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 12 โดยภาพรวม  พบว่า 
ผู้บริหาร มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในระดับ  มาก ทุกด้าน ยกเว้นด้าน

ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ที่มีความเหมาะสมในระดับ  ปานกลาง ด้านทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 3.75) คือด้าน
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( x = 3.27) คือด้านส่ือสารได้อย่างน้อย2 ภาษาใน
ประเด็น นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( x = 3.05) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูงขึ้น (x = 4.06)    

ครูผู้สอนมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในระดับ ปานกลาง  ด้านที่มีค่าเฉลี่ย     
สูงที่สุด (x =  3.58)  คือด้าน ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x =  3.77) คือ นักเรียนมี
ความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.21)  คือด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.05) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ  

นักเรียน มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในระดับ มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด              
( x =  3.66) คือ ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.87) คือ นักเรียนมี
ความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.31)  คือด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.23) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ   

ผู้ปกครอง มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในระดับ มาก  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
(x =  3.63)  คือด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 3.79) คือ นักเรียนมีความสามารถ
ประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.42) คือ ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ประเด็นมีค่าเฉลี่ย   
ต่ าที่สุด (x = 3.34) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา
จากสถาบันภาษานานาชาติ  

คณะกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมในระดับมาก  ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x =  3.61)  คือด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 3.77) คือ นักเรียนมี
ความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.37) คือ ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (x = 3.26) คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ  
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2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนาม 
ส าหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างได้ใช้  ฐานนิยม (mode) เป็นค่ากลางเพื่อเป็น

ตัวแทนความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนน้อย และเพื่อความสะดวกในการน าเสนอ
ข้อมูลผู้วิจัยจึงได้ก าหนดอักษรภาษาอังกฤษแทนแต่ละโรงเรียนดังนี้ 

A แทน โรงเรียนภูเขียว    B แทน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  
C แทน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห ์ D แทน โรงเรียนสตรีวิทยา   
E แทน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    F แทนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   

 
ตารางท่ี 13   แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์  

ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหารโรงเรียน  6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการ
ประเมนิระดบัชาติอยู่ในระดับดีเป็นที่ยอมรบัจาก
สถาบันนานาชาต ิ

5 5 4 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็น
ที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

5 4 5 4 5 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จนถึงระดับ อุดมศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ได้ในอัตราสูง 

5 5 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

5 5 4 4 4 4 4 
 

มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       4 มาก 
1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

5 5 4 5 5 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาต ิ

4 4 4 4 4 4 4 
 

มาก 
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ตารางท่ี 13   แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์  
ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหารโรงเรียน  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       5 มากที่สุด 
1)  นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ

4 5 4 5 5 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามคิดสรา้งสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

5 4 4 5 4 4 4 มาก 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       5 มากที่สุด 

1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

5 4 5 5 5 4 5 
 

มากที่สุด 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

5 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

5 4 5 5 5 4 5 
 

มากที่สุด 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดบันานาชาติ 

5 3 5 5 5 4 5 
 

มากที่สุด 
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ตารางท่ี 13   แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน 6 โรงเรียน โดยการ
สัมภาษณ์ ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหารโรงเรียน  6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

5 4 5 4 5 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาต ิ

5 4 5 4 5 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนมคีวามสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

5 4 5 3 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

5 5 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

ภาพรวม       5 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 13 โดยภาพรวม พบว่า ด้านความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 
   ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาต ิ

5 5 4 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

5 4 5 4 4 3 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน
อัตราสูง 

5 5 5 5 5 3 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

5 5 4 4 4 4 4 
 

มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

5 5 4 5 5 4 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาต ิ

4 4 5 5 4 4 4 มาก 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ

5 5 4 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 14  แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 
   ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

5 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

5 3 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดบันานาชาติ 

5 3 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

5 4 4 4 5 3 4 มาก 

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาต ิ

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนมคีวามสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

5 4 5 3 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

5 4 4 4 5 4 4 มาก 

ภาพรวม       5 มากที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 14 โดยภาพรวม พบว่า ด้านความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ของโครงการครูผู้สอนเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 
   ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ       4 มาก 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาต ิ

5 5 4 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็น
ที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

4 5 4 4 5 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จนถึงระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ในอัตราสูง 

4 4 5 5 4 4 4 มาก 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

4 5 4 4 5 4 4 
 

มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       5 มากที่สุด 

1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

5 5 4 4 5 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาต ิ

5 4 4 5 4 3 4 
 

มาก 

3. ล้้าหน้าทางความคิด        4 มาก 
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ

5 4 3 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความ
เสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสงู มีเหตผุล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ 

5 4 4 4 5 4 4 มาก 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

5 4 4 5 5 5 5 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 15  แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 
   ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

4 4 4 5 5 4 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

5 3 4 5 4 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

4 4 4 5 5 4 4 มาก 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดบันานาชาติ 

5 5 4 5 5 4 5 มากที่สุด 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

5 4 4 4 5 3 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาต ิ

5 5 4 5 5 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนมคีวามสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

4 4 3 3 4 4 4 มาก 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก 

5 5 5 4 5 4 5 มากที่สุด 

ภาพรวม       5 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 15  โดยภาพรวม พบว่า ด้านความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการนักเรียนเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 16  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครอง 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 
   ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ผูป้กครอง 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ       5 มากที่สุด 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาต ิ

5 4 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

5 4 5 4 4 3 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน
อัตราสูง 

5 5 5 5 5 3 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       5 มากที่สุด 

1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

5 5 4 5 5 4 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาต ิ

5 4 3 5 4 4 4 มาก 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ

5 4 4 5 4 4 4 มาก 

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 16  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้ปกครอง 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 
   ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของ ผูป้กครอง 6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

5 4 5 4 4 4 4 มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

5 3 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดบันานาชาติ 

5 3 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

5 4 4 4 5 3 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาต ิ

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนมคีวามสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

5 4 5 3 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

5 5 4 4 5 4 4 
 

มาก 

ภาพรวม       5 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 16 โดยภาพรวม  พบว่า ด้านความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการผู้ปกครองเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 17  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 6 โรงเรียน โดยการ
สนทนากลุ่ม ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ       5 มากที่สุด 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาต ิ

5 5 4 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

5 5 5 4 4 3 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน
อัตราสูง 

5 5 5 5 5 3 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

4 5 4 4 4 4 4 
 

มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

5 5 4 5 5 4 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาต ิ

5 4 5 5 4 4 4 มาก 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ

5 5 4 5 4 4 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 17  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 6 โรงเรียน โดยการ
สนทนากลุ่ม ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ (ต่อ) 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

5 4 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

5 3 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดบันานาชาติ 

5 3 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก       5 มากที่สุด 
1) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

5 4 4 4 5 3 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาต ิ

5 5 5 5 5 5 5 
 

มากที่สุด 

3) นักเรียนมคีวามสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

5 4 5 3 5 4 5 
 

มากที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
และปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

5 5 4 4 5 4 4 
 

มาก 

ภาพรวม       5 มากที่สุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 17 โดยภาพรวม  พบว่า ด้านความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ของโครงการคณะกรรมการสถานศึกษา  เห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี 18  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  6 โรงเรียน ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ(โดยรวม) 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

นัก
เรีย

น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

กร
รม

กา
รฯ

 mode แปล
ผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ 5 5 4 
 

5 5 5 มาก
ที่สุด 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาต ิ

5 
 

5 5 5 4 
 

5 มาก
ที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็น
ที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาต ิ

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จนถึงระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ในอัตราสูง 

5 
 

5 4 
 

5 4 
 

5 มาก
ที่สุด 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

5 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 4 มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 5 5 5 5 5 5 มาก
ที่สุด 

1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

5 5 5 5 4 5 มาก
ที่สุด 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาต ิ

5 4 
 

4 
 

4 5 4 
 

มาก 

3. ล้้าหน้าทางความคิด 5 5 4 
 

5 4 
 

5 มาก
ที่สุด 

1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมกับนักเรียนนานาชาต ิ

5 5 5 4 
 

5 5 มาก
ที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญ             
ความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และ
วางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ 

5 5 4 
 

5 5 5 มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 18  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  6 โรงเรียน ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ(โดยรวม) 
(ต่อ) 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

นัก
เรีย

น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

กร
รม

กา
รฯ

 mode แปล
ผล 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

5 5 5 5 5 5 มาก
ที่สุด 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5 
 

5 5 5 5 5 มาก
ที่สุด 

1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล 
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้
ส าเร็จ 

4 
 

5 4 
 

5 5 5 มาก
ที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างส่ือพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

5 
 

4 
 

5 4 5 5 มาก
ที่สุด 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

5 
 

5 4 
 

5 5 5 มาก
ที่สุด 

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ 
และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดบันานาชาติ 

5 5 5 5 5 5 มาก
ที่สุด 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 5 5 5 5 4 
 

5 มาก
ที่สุด 

1) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

5 4 4 
 

4 
 

5 
 

4 
 

มาก 

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของนานาชาต ิ

5 5 5 5 5 
 

5 มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 18  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  6 โรงเรียน ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ(โดยรวม) 
(ต่อ) 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บ
ริห

าร
 

คร
ูผูส้

อน
 

นัก
เรีย

น 

ผู้ป
กค

รอ
ง 

กร
รม

กา
รฯ

 mode แปล
ผล 

3) นักเรียนมคีวามสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

5 5 4 5 4 
 

5 มาก
ที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

5 4 
 

5 4 
 

5 4 
 

มาก 

ภาพรวม 5 5 5 5 5 5 มาก
ที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 18 โดยภาพรวม  พบว่า ด้านความเหมาะสมของ

วัตถุประสงค์ของโครงการผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  6 โรงเรียน เห็น
ว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 7 การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูป้กครอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 
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สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 
ด้านความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวม              
ทุกโรงเรียนผลปรากฏดังนี้ 

ผู้บริหาร เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัด
การศึกษาของประเทศไทย ในระดับมากที่สุด และผู้บริหารได้ให้แนวทางในการพัฒนาว่า วัตถุประสงค์ด้านความ
เป็นเลิศวิชาการ เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีมากและเหมาะสมในการพัฒนา นักเรียนเพื่อเข้าสู่อาเซียน แต่การขับเคลื่อน
จะมีปัญหาหากครู ผู้บริหารไม่มีความตระหนัก ไม่มุ่งมั่นจึงควรมีนโยบายที่ชัดเจน  ในกรณีการจัดแข่งขัน           
ในระดับนานาชาตคิวรมีการส่งเสริมมากกว่าที่เป็นอยู่  ในด้านความถนัดเฉพาะทาง ถ้าต้องการให้เด็กเก่งทุกด้าน 
อาจส่งผลเสียในการที่จะเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง  ประเด็นนักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา
ระดับต่างๆในนานาชาติได้  ในระยะใกล้ความต้องการนี้อาจยังไม่จ าเป็น และคงยังมีข้อจ ากัดในเรื่องหน่วยกิต 
และรายวิชาของแต่ละประเทศ  ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชาติ และนานาชาติ  ควรก าหนดเกณฑ์
ประเมินให้ชัดเจนกว่านี้  ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย  2 ภาษา ควรส่งเสริมการใช้ภาษาที่  2 ในชาอื่นด้วย    
กระทรวงศึกษาธิการต้องมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณให้มีการเรียนรู้ทางด้านภาษามาตั้ งแต่ระดับอนุบาล 
ควรให้ค าอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ ด้านล้ าหน้าทางความคิด ควรปรับข้อความจากจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติเป็นระดับชาติเท่านั้น เวทีแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเกี่ยวกับ CAS   
ยังไม่มี มีเฉพาะระดับภาคและประเทศ ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  เวทีการแข่งขันในระดับชาติ นานาชาติ        
มีน้อย ควรจัดให้มีการแข่งขันมากขึ้น ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจังมากขึ้น  

ครูผู้สอน เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด  และครูผู้สอน
ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาว่า ด้านเป็นเลิศวิชาการในระยะเริ่มด าเนินโครงการควรตั้งเป้าหมาย
ไว้ระดับชาติ แล้วจึงพัฒนาสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไปเป็นระดับนานาชาติ ควรปรับปรุงวิธีการประเมินระดับชาติให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น  ควรก าหนดระเบียบการถ่ายโอนให้ชัดเจน  ควรมีการวางแผนในระยะยาวและเริ่มต้น
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  นักเรียนแต่ละคนสมองต่างกันควรสนับสนุนนักเรียนที่ผลการเรียนต่ าบ้าง  ด้านส่ือสาร
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา  สพฐ. ต้องจัดกิจกรรม การแข่งขันบ่อยๆจัดอบรมครูให้ มีการคิดสร้างสรรค์   การทดสอบ
กับทีมสถาบันภาษานานาชาติที่ได้รับการรับรอง มีน้อยและโรงเรียนที่อยู่ไกล(ต่างจังหวัด) มีโอกาสได้ทดสอบ
น้อยมาก  ควรระบุสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองว่ามีที่ใดบ้าง และควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้
นักเรียนสอบด้วย ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ประเด็นนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี มีความเหมาะสมน้อยควรเปลี่ยนเป็นมีความร่วมมือแทนมีความรับผิดชอบ  และปัญหาเรื่อง
เศรษฐศาสตร์ ควรจัดไว้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    

นักเรียน เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับมาก โดยเฉพาะ ด้านเป็น
เลิศวิชาการ นอกจากนั้นนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ การแข่งขันความสามารถ 
ความถนัดเฉพาะทางควรเป็นโครงการต่อเนื่องและขยายวงกว้างไม่ใช่จัดท าเฉพาะเทศกาล  เพื่อนักเรียนจะได้
ฝึกฝนให้ช านาญ ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสองภาษาให้ชัดเจนและ
เพิ่มเวลาในการเรียนภาษาให้มากกว่านี้ ควรมีครูเจ้าของภาษาของแต่ละประเทศ มาสอนโดยตรง ด้านล้ าหน้าทาง
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ความคิด ควรมีเวที ที่จะให้นักเรียนได้เสนอแนวคิดร่วมกับนักเรียนนานาชาติ เพราะนักเรียนมีการจัดท า     
โครงการมาก แต่ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศนักเรียนได้มีโอกาสน าเสนออยู่เป็นประจ า   

ผู้ปกครอง เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับมาก  โดยเฉพาะ       
ด้านเป็นเลิศวิชาการ และผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรท าบันทึกความร่วมมือ
กับต่าง ประเทศโดยเฉพาะโรงเรียนในสมาคมอาเซียน อย่างน้อยปีละ ประเทศก่อนถึง ปี 2558 ด้านส่ือสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสองภาษาให้ชัดเจนและเพิ่มเวลาในการเรียนภาษาให้มากกว่านี้ 
ควรปรับวัตถุประสงค์เป็นให้สามารถส่ือสารได้ในระดับดีมาก  ควรใช้ภาษาที่สองเป็นกิจวัตประจ าวันและส่ือสาร
กับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด ด้านล้ าหน้าทางความคิด  สังคมยังเปิดโอกาสหรือเวทีการแสดงออกยังไม่ทั่วถึง  
นักเรียนท าโครงงานได้แต่ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับนักเรียนนานาชาติ  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ทางโรงเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศมากขึ้น ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ควรเปิดโอกาส
ให้เด็กแสดงออกทุกคน โรงเรียนควรเพิ่มกิจกรรม หรือ นิทรรศการ เพื่อสร้าง ประสบการณ์ให้เด็กเกิดความ
ตระหนัก ความสนใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษและจีนมากขึ้น ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก วัตถุประสงค์
เหมาะสมที่จะผลิตคนสู่ประชาคมอาเซียน แต่กระบวนการในการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต้องเน้นที่ผู้บริหาร 
และครูให้เกิดความตระหนัก น าสู่การปฏิบัติจริงด้วยความมุ่งมั่นจิตอาสา  

คณะกรรมการสถานศึกษา เห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับ      
มากที่สุด โดยเฉพาะด้านเป็นเลิศวิชาการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แสดงความเห็นเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาดังนี้ วัตถุประสงค์ดีแล้ว แต่การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองได้ ความต่อเนื่อง
ความสามารถในการใช้ภาษาควรเริ่มพัฒนาตั้ งแต่ประถมศึกษาต่อยอดมาเป็นมัธยมและต่อเนื่องใน
ระดับอุดมศึกษาจะท าให้เกิดการพัฒนาทางทักษะการใช้ภาษาได้ดี  ควรสนับสนุนการใช้สองภาษา ไทย อังกฤษ 
หรือต่อไปอาจเป็นภาษาจีน ควรมีงบประมาณเพื่อจัดจ้างครูต่างชาติให้โดยเฉพาะและ สพฐ ควรจัดให้มีครู
ต่างชาติที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  กระทรวงควรมีโครงการให้นักเรียนในสมาคมอาเซียนได้ท ากิจกรรม
ด้านใดด้านหนึ่งร่วมกัน ในบางวัตถุประสงค์ต้องอาศัยเวลาในการท าให้เกิด output อย่างเช่น การก้าวสู่ASEAN 
ในปี 2558   

สรุปผลการประเมินด้านบริบท  โดยภาพรวม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้า           
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสมในระดับมาก       
ด้านที่มคีวามเหมาะสมในระดับมากที่สุด คือด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียน
มีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย       
ต่ าที่สุด คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เห็นว่าด้านความเป็นเลิศวิชาการมีความเหมาะสม    
มากที่สุด และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาว่า วัตถุประสงค์ชัดเจนดี ส่งผลต่อความส าเร็จของ      
โครงการได้ และเหมาะสมส าหรับการเตรียมนักเรียนเข้าสู่อาเซียนได้ แต่ ควรจะปรับเป็นมาตรฐานสากล           
ทั้งระบบ ท าทุกระดับช้ัน ทั่วประเทศ โรงเรียนต้องน าความคาดหวังมาวางแผนบริหารจัดการ  ควรมีการเตรียม
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ความพร้อมทั้งครูและนักเรียนให้มากกว่านี้ เพราะทั้งสองส่วนยังไม่มีความพร้อมก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้   
กระทรวงควรมีโครงการให้นักเรียนในสมาคมอาเซียนได้ท ากิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งร่วมกัน  หรือให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติให้มากขึ้น และประเด็น นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได้ นักเรียนเห็นว่าคาดหวัง กับนักเรียนสูงเกินไป 
 

3. ตอนท่ี 3  ผลการประเมินด้านปัจจัยน้าเข้า 
3.1 ด้านคุณภาพครูผู้สอน 

  3.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ด้านคุณภาพครูผู้สอน  
 
ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิาร ครูผู้สอน และ

นักเรียน ด้านคุณภาพครูผู้สอน 
 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

คุณภาพครูผู้สอน 3.31 
 

.80 
 

ปาน
กลาง 

3.33 
 

.74 
 

ปาน
กลาง 

3.78 
 

.69 
 

มาก 

1) ครูผู้สอนมคีวามรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่าน
การประเมินในระดับชาต ิ

3.50 
 

.88 
 

ปาน
กลาง 

3.49 
 

.83 
 

ปาน
กลาง 

3.88 
 

.78 
 

มาก 

2) ครูผู้สอนมคีวามรู้ ความ และความ
เชี่ยวชาญด้านอาชีพผ่านการประเมิน
ในระดบัชาติ  

3.45 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

3.42 
 

.83 
 

ปาน
กลาง 

3.82 
 

.79 
 

มาก 

3) ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร 

3.12 
 

1.01 
 

ปาน
กลาง 

3.18 
 

.92 
 

ปาน
กลาง 

3.76 
 

.94 
 

มาก 

4) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็น
ภาษาสากลในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.03 
 

1.11 
 

ปาน
กลาง 

3.21 1.01 
 

ปาน
กลาง 

3.67 
 

.96 
 

มาก 

5) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผล และการเผยแพร่ผลงาน 
ทั้งระบบออนไลน ์(online) และ
ออฟไลน์ (offline) 

3.54 
 

.87 
 

มาก 3.49 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

3.91 
 

.87 
 

มาก 
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ตารางท่ี 19  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของผู้บรหิาร ครูผู้สอน และ
นักเรียน ด้านคุณภาพครูผู้สอน (ต่อ) 

 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ในการจัดการเรียน        
การสอนกับนานาชาต ิ

2.90 
 

1.10 
 

ปาน
กลาง 

3.04 
 

1.00 
 

ปาน
กลาง 

3.65 
 

.90 
 

มาก 

7) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.38 .96 ปาน
กลาง 

3.48 .85 ปาน
กลาง 

3.76 .89 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่   19 โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น

ว่า ครูมีคุณภาพในระดับ มาก แต่ ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าครูมีคุณภาพในระดับปานกลาง ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) และ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือครูสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้อง
ตรงกัน 
   3.1.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้างในภาคสนาม ด้านคุณภาพ
ครูผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8  การสัมภาษณ์นักเรียน และครูที่โรงเรียนภูเขียว 
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สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2555 ด้านคุณภาพครูโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวม    
ทุกโรงเรียนผลปรากฏดังนี้ 

 

ตารางท่ี 20  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                 
ด้านคุณภาพคร ู

 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
1) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินใน
ระดับชาต ิ

4 4 5 4 5 4 4 มาก 

2) ครูผู้สอนมีความรู้ ความ และความเชี่ยวชาญด้าน
อาชีพผ่านการประเมินในระดบัชาติ  

4 4 5 4 4 5 4 มาก 

3) ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 3 3 4 4 3 3 3 ปาน
กลาง 

4) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เปน็ภาษาสากล
ในการจัดการเรียนการสอน 

4 3 5 5 4 4 4 มาก 

5) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงาน ทั้งระบบออนไลน ์(online) และออฟไลน์ 
(offline) 

4 3 5 5 4 4 4 
 

มาก 

6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ ใน
การจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

3 3 4 4 3 3 3 ปาน
กลาง 

7) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3 3 5 4 3 3 3 
 

ปาน
กลาง 

ภาพรวม       4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ในตารางที่  20 โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร เห็นว่า ครูมีคุณภาพใน
ระดับมาก ประเด็น ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร  ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติและครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีค่าปานกลาง  
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ข้อเสนอแนะเพือ่การปรบัปรงุแกไ้ขหรือพัฒนา คุณภาพของครูตามความคิดเห็น
ของผู้บรหิาร 

ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างจริงจัง จากภาครัฐ และมีการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องควรอบรมเตรียมความพร้อมครูล่วงหน้า 1-2 ปีก่อนให้มีโครงการ ควรมีการจัดการพัฒนา โดยการ
ฝึกอบรมให้  ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์  มีใบประกาศรับรองคุณภาพ  จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสารในช้ันเรียน และกระตุ้นการท าการวิจัยในโรงเรียนโดยน าครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ 
 
ตารางท่ี 21  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของครผูู้สอน  6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  

ด้านคุณภาพคร ู
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู ความคิดเห็นของครูผู้สอน  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
1) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินใน
ระดับชาต ิ

4 4 5 4 5 3 4 
 

มาก 

2) ครูผู้สอนมีความรู้ ความ และความเชี่ยวชาญด้าน
อาชีพผ่านการประเมินในระดบัชาติ  

3 4 5 4 4 3 4 
 

มาก 

3) ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 3 3 4 4 3 3 3 ปาน
กลาง 

4) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เปน็ภาษาสากล
ในการจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 4 4 3 3 ปาน
กลาง 

5) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงาน ทั้งระบบออนไลน ์(online) และออฟไลน์ 
(offline) 

4 3 5 3 4 4 4 มาก 

6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ ใน
การจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

3 3 4 4 3 3 3 ปาน
กลาง 

7) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

4 3 3 4 4 4 4 มาก 

ภาพรวม       4 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 21 โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน เห็นว่า ครูมีคุณภาพในระดับมาก  

ประเด็น ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาสากลในการจัดการ
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เรียนการสอน และครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติมีค่า     
ปานกลาง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของครูตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ       
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และการใช้ส่ือที่ทันสมัยเป็นสากล  ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้
ชัดเจนและจัดกิจกรรมให้ครูได้พัฒนากันเองให้มากขึ้น  ส่งครูที่ต้องการท าการสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
ไปฝึกงานในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน  จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาครูให้มากกว่านี้ โรงเรียนควรลดภาระของครู เพื่อให้ครูมีเวลาในการพัฒนานักเรียนและ
ตนเอง  คัดเลือกคนที่จะมาเรียนวิชาชีพครู ต้องใช้วิธีการคัดเลือกคนที่เหมาะสมได้จริง  ควรมีหน่วยงานผลิตส่ือที่
ช่วยสอนให้ครูทุกรายวิชาหลักที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ    พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนถึง
มาตรฐานสากลที่ควรจะเป็นตามวัตถุประสงค์  ครูควรได้รับการนิเทศบ่อย ๆอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไขการเรียนการสอน 
 
ตารางที ่22  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของนักเรียน  6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม   

ด้านคุณภาพคร ู
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู ความคิดเห็นของนกัเรียน  6 โรงเรียน 
A B C D E F mode แปลผล 

1) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดบัชาต ิ

4 4 4 4 5 3 4 มาก 

2) ครูผู้สอนมีความรู้ ความ และความเชี่ยวชาญด้าน
อาชีพผ่านการประเมินในระดบัชาติ  

3 4 5 4 4 3 4 
 

มาก 

3) ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 3 3 3 4 3 4 3 ปานกลาง 
4) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เปน็ภาษาสากล
ในการจัดการเรียนการสอน 

4 3 3 3 4 3 3 
 

ปานกลาง 

5) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงาน ทั้งระบบออนไลน ์(online) และออฟไลน์ 
(offline) 

4 3 4 4 4 3 4 มาก 

6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

3 3 3 4 3 4 3 
 

ปานกลาง 

7) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3 4 5 4 4 3 4 
 

มาก 

ภาพรวม       4 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 22 โดยภาพรวม พบว่า นักเรียน เห็นว่า ครูมีคุณภาพใน
ระดับมาก ประเด็น ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาสากลใน
การจัดการเรียนการสอน และครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ
อยู่ในระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของครูตามความคิดเห็น
ของนักเรียน 

จัดอบบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และการสอนวิชาต่างๆเป็นภาษาต่างประเทศ ให้กับ
ครู มีการวางแผนการสอนที่ดี สอนให้ละเอียด และให้ทันกับการสอบ ปรังปรุงให้ครู  หรืออาจารย์สอนนักเรียน
ด้านความคิด  และสอนจากความเข้าใจไม่ใช่แต่ท่องจ าเท่านั้น  เพราะท าให้นักเรียนจ าเพื่อสอบไม่ได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  หรือการเช่ือมโยงเหตุการณ์ ควรมีแบบประเมิน  ทดสอบคุณภาพ
คุณครูมากกว่านี้  ควรส่งเสริมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างโรงเรียน และต่างประเทศ ควรจะพัฒนาคุณภาพของครู  
ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย อยากให้มีคุณครูที่อยู่แต่ละประเทศในอาเซียนมาสอนในโรงเรียน ควรปรังปรุงเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนให้มีความรู้แน่นกว่านี้ 
 
ตารางท่ี 23  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียน  
  ด้านคุณภาพคร ู(โดยรวม) 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน mode แปลผล 
1) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดบัชาต ิ

4 4 
 

4 4 
 

มาก 

2) ครูผู้สอนมีความรู้ ความ และความเชี่ยวชาญด้าน
อาชีพผ่านการประเมินในระดบัชาติ  

4 4 
 

4 
 

4 
 

มาก 

3) ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 3 3 3 3 ปานกลาง 
4) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เปน็ภาษาสากลใน
การจัดการเรียนการสอน 

4 3 3 
 

3 ปานกลาง 

5) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้ง
ระบบออนไลน ์(online) และออฟไลน์ (offline) 

4 
 

4 4 4 มาก 

6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาต ิ

3 3 3 
 

3 ปานกลาง 

7) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 
 

4 4 
 

4 มาก 

ภาพรวม 4 4 4 4 มาก 



143 
 

ผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 23 โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร  ครูผู้สอน และนักเรียน             
ทั้ง 6 โรงเรียน เห็นว่า ครูมีคุณภาพในระดับมาก 

ผู้บริหาร เห็นว่า ครูมีคุณภาพในระดับมาก  ผู้บริหารเห็นว่า ครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติมากที่สุด แต่ด้านครูสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารยังขาดความมั่นใจ และครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนกับนานาชาตเิห็นว่ายังมีการปฏิบัติน้อย และผู้บริหาร ได้แสดงความเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาว่า ถึงแม้
ทางโรงเรียนจะได้จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในช้ันเรียน ให้ครูแล้ว แต่ก็มีเพียงครูบางคนซ่ึง
จ านวนยังน้อยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น จึงควรมีการพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ครู
อย่างจริงจังหลากหลายรูปแบบและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เช่นมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูนานาชาติเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาให้มากขึ้น ควรลดภาระงานของครูที่ไม่ใช่งานสอนลง  ครูที่มีอายุมากขาดการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องด้านการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงควรมีการส่งเสริมและพัฒนา
อย่างจริงจัง จากภาครัฐ  และ ควรเตรียมครูพันธ์ใหม่ให้พร้อมที่จะสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ควรอบรม
เตรียมความพร้อมครูล่วงหน้า 1-2 ปีก่อน ให้มีโครงการ และควรกระตุ้นการท าการวิจัยในโรงเรียน 

ครูผู้สอน เห็นว่า ครูมีคุณภาพในระดับมาก   โดยเฉพาะด้านครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติมีมากที่สุด และได้แสดง
ความเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาว่า ครูมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และการใช้ส่ือที่
ทันสมัยเป็นสากล โรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้ชัดเจนและจัดกิจกรรมให้ครูได้พัฒนากันเอง
ให้มากขึ้น  ควรส่งครูที่ต้องการท าการสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษไปฝึกงานในโรงเรียนนานาชาติ หรือ
โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน โรงเรียนควรลดภาระของครู เพื่อให้ครูมีเวลาใน
การพัฒนานักเรียนและตนเอง การคัดเลือกคนที่จะมาเรียนวิชาชีพครู ต้องใช้วิธีการคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับ
โครงการอย่างแท้จริง  ควรมีหน่วยงานผลิตส่ือที่ ช่วยสอนให้ครูทุกรายวิชาหลักที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ               

ควรพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนถึงมาตรฐานสากลที่ควรจะเป็นตามวัตถุประสงค์  ควรพัฒนาทักษะ
เรื่องการใช้เทคโนโลยี (ส่ือ ICT)  การใช้หนังสือ ต าราเรียน และส่ือที่เป็นภาษาสากลในการจัดการเรียนการสอน 
ควรส่งเสริมให้ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติให้มากขึ้น อนึ่งครูยังมีความเห็น
เพิ่มเติมว่า ขาดความมั่นใจในการน าหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลสู่ห้องเรียน   และการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องยังไม่สามารถท าให้เป็นรูปธรรมได้ ควรมีการก ากับติดตามหรือสร้างแรงจูงใจมากกว่านี้  และควรได้รับ
การนิเทศบ่อย ๆอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน 

นักเรียน เห็นว่า ครูมีคุณภาพในระดับมาก  และเห็นว่าครูผู้สอนมีความรู้
ความสามารถความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติมากที่สุด แต่ครูขาดความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร การใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาสากลในการจัดการเรียน       
การสอนยังไม่มาก และนักเรียน ได้แสดงความเห็นเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาว่า ควรจัดอบบรมทางด้านภาษาอังกฤษ 
และการสอนวิชาต่างๆเป็นภาษาต่างประเทศ ให้กับครูควรส่งเสริมครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับต่างโรงเรียน และ
ต่างประเทศ ควรมีคุณครูที่อยู่แต่ละประเทศในอาเซียนมาสอนในโรงเรียน ควรจะพัฒนาคุณภาพของครู  ตั้งแต่
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ระดับมหาวิทยาลัย ควรปรังปรุงให้ครู  หรืออาจารย์สอนนักเรียนด้านความคิด  และสอนจากความเข้าใจไม่ใช่     
แต่ท่องจ าเท่านั้น  เพราะท าให้นักเรียนจ าเพื่อสอบไม่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
หรือการเชื่อมโยงเหตุการณ์ ควรมีการวางแผนการสอนให้ดี สอนให้ละเอียด และให้ทันกับการสอบ นอกจากนั้น 
นักเรียนยังเห็นว่า ครูให้ความรู้นักเรียนที่เรียนพิเศษด้วยมากกว่า  ครูไม่เพียงพอ หลายโรงเรียนให้ครูฝึกสอนหรือ
ครูอัตราจ้างมาสอนแทนซ่ึงมีประสบการณ์ในการสอนน้อย จึงควรมีแบบประเมิน  ทดสอบคุณภาพคุณครู   
มากกว่านี ้

สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพครู  โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีคุณภาพในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์  (online) และออฟไลน์ 
(offline) และ ประเด็น  ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนกับนานาชาติ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูมีคุณภาพในระดับ มาก ครูมีความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ แต่ครูไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้
ดี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ครูอย่าง
จริงจังหลากหลายรูปแบบและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในเรื่อง
ต่างๆให้มากขึ้นโดยเฉพาะ การใช้ส่ือที่ทันสมัยเป็นสากล โรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้ชัดเจน
และจัดกิจกรรมให้ครูได้พัฒนากันเองให้มากขึ้น  ควรส่งครูที่ต้องการท าการสอนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษไป
ฝึกงานในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน ควรมีการวาง
แผนการสอนให้ดี สอนให้ละเอียด และให้ทันกับการสอบ โรงเรียน ควรลดภาระงานที่ไม่ใช่งานสอนของครูลง 
เพื่อให้ครูมีเวลาในการพัฒนานักเรียนและตนเอง ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอนกับนานาชาติ  นอกจากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ครูบางส่วนยังไม่ตระหนักไม่ปรับเปลี่ยน
ตัวเอง อาจเป็นเพราะอายุมากและคิดว่า ท าให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ในมุมมองของนักเรียน เห็นว่า ครูให้ความส าคัญ
กับการสอนพิเศษมากกว่าในช้ันเรียน 
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3.2 ด้านคุณภาพผูบ้ริหาร 
  3.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ด้านคุณภาพผู้บริหาร 
 
ตารางท่ี 24   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และ 

นักเรียน ด้านคุณภาพผู้บริหาร 
 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 3.75 
 

.69 
 

มาก 3.73 
 

.82 
 

มาก 3.86 
 

.79 
 

มาก 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน า 
โรงเรียนสู่การเปน็มาตรฐานสากล 

4.04 
 

.72 
 

มาก 3.89 
 

.87 มาก 4.02 
 

.91 
 

มาก 

2) ผู้บริหารบริหารจัดการตาม
กระบวนการ TQA 

3.67 
 

.90 
 

มาก 3.73 
 

.90 
 

มาก 3.72 
 

.87 
 

มาก 

3) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ 
(Academic Leadership) ที่มีผลงาน
ปรากฏเปน็ที่ยอมรบั 

3.87 
 

.78 
 

มาก 3.75 
 

.96 
 

มาก 3.87 
 

.95 
 

มาก 

4) ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหาร
จัดการ 

3.84 
 

.73 
 

มาก 3.76 
 

.90 
 

มาก 3.88 
 

.91 
 

มาก 

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสาร 

3.37 
 

.92 
 

ปาน
กลาง 

3.56 
 

.96 
 

มาก 3.76 
 

.93 
 

มาก 

6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการอบรม 
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษานานาชาต ิ

3.72 1.05 
 

มาก 3.72 .97 มาก 3.91 .95 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 24 โดยภาพรวม พบว่าด้านคุณภาพของผู้บริหาร

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงทั้ง  3 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกัน  และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และ ครูผู้สอน คือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสาร แต่นักเรียนเห็นว่า ประเด็น ผู้บริหารบริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 
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  3.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนาม ด้านคุณภาพ
ผู้บริหาร 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 9  การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และนักเรียน ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 
 

สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่างเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 
2555 ด้านคุณภาพผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวม        
ทุกโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 

 

ตารางท่ี 25  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                 
ด้านคุณภาพผู้บริหาร 

 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของผู้บรหิาร  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน       4 มาก 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

5 4 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) ผู้บริหารบริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 5 3 4 5 3 3 3 ปาน
กลาง 

3) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเปน็ที่ยอมรับ 

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

4) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและการบริหารจัดการ 

4 5 5 5 4 5 4 
 

มาก 

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 4 3 4 4 3 4 4 
 

มาก 

6) ผู้บริหารมปีระสบการณ์ในการอบรม ศึกษาดงูาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษานานาชาติ 

4 4 4 5 4 5 4 
 

มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่   25 โดยภาพรวม พบว่าด้านคุณภาพของผู้บริหาร

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  ประเด็นผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียน    
สู่การเป็นมาตรฐานสากลและผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็น
ที่ยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุด และประเด็น ผู้บริหารบริหารจัดการตามกระบวนการ TQA อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของผู้บริหาร 

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารส าหรับผู้บริหารโดยการจัดอบรมอย่าง
เข้มข้น  นิเทศการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  จัดอบรมให้เกิดความตระหนักที่จะขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน ให้
ผู้บริหารไปศึกษาดูงานประเทศในอาเซียนการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องมีเป้าหมายชัดเจน 
เลือกคนคุณภาพและประสบการณ์ 
 
ตารางท่ี 26  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของครผูู้สอน  6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม 

ด้านคุณภาพผู้บริหาร 
 

 
ประเดน็ 

ความคิดเห็นของครูผู้สอน  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

คุณภาพของผู้บริหาร       5 มากที่สุด 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเปน็
มาตรฐานสากล 

5 4 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) ผู้บริหารบริหารจดัการตามกระบวนการ TQA 
 

5 3 4 4 3 3 3 ปาน
กลาง 

3) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเปน็ที่ยอมรับ 

5 4 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

4) ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและการบริหารจัดการ 

5 4 4 4 4 5 4 
 

มาก 

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 4 3 4 4 3 4 4 
 

มาก 

6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการอบรม ศึกษาดงูาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษานานาชาติ 

5 4 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่  26 โดยภาพรวม พบว่าด้านคุณภาพของผู้บริหาร 

ตามความคิดเห็น ของครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน า
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล  ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงาน
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ปรากฏเป็นที่ยอมรับ และผู้บริหารมีประสบการณ์ในการอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
นานาชาต ิและประเด็น ผู้บริหารบริหารจัดการตามกระบวนการ TQA อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับงานวิชาการให้มาก ควรได้รับการฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม โดยการเข้ารับการอบรม พัฒนาในระยะเวลาพอสมควร สพฐ. ต้องช่วยเหลือส่งผู้บริหารที่มี
คุณภาพ มีวิสัยทัศน์ เก่งด้านเทคโนโลยี ให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  ควรพัฒนาคุณภาพผู้บริหารด้าน
การใช้กระบวนการ TQA ให้มากขึ้น 
 
ตารางท่ี 27  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของนักเรียน  6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม           

ด้านคุณภาพผู้บริหาร 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของนกัเรียน  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

คุณภาพของผู้บริหาร       4 มาก 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การ

เป็นมาตรฐานสากล 
5 5 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) ผู้บริหารบริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 5 4 4 4 3 4 4 
 

มาก 

3) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเปน็ที่ยอมรับ 

5 4 5 4 5 5 5 มากที่สุด 

4) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและการบริหารจัดการ 

5 5 4 4 4 4 4 มาก 

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 4 5 4 3 3 3 3 
 

มาก 

6) ผู้บริหารมปีระสบการณ์ในการอบรม ศึกษาดงูาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษานานาชาติ 

5 5 4 4 4 4 4 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 27 โดยภาพรวม พบว่าด้านคุณภาพของผู้บริหาร 

ตามความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากประเด็นที่มีค่ามากที่สุดคือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน า
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล และผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงาน
ปรากฏเป็นที่ยอมรับ นอกนั้นมีค่าในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของผู้บริหารตามความ
คิดเห็นของนักเรียน 

ควรพัฒนาให้ผู้บริหารสามารถส่ือสารได้หลายภาษา  เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียน  
ควรใกล้ชิดกับเด็กและถามความคิดเห็นว่าเรียนแล้วเข้าใจใหม่  เป็นยังไง  เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของเด็กด้วย  
ควรจัดการเรียนการสอนที่วิชาการเข้มข้นมากกว่านี้  ส ารวจศักยภาพของนักเรียนแล้วจัดหลักสูตรให้เหมาะสม     
มีกระบวนการพัฒนาโครงการให้ดีและชัดเจนมากกว่านี้ 
 
ตารางท่ี 28  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียน  

ด้านคุณภาพผู้บริหาร(โดยรวม) 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหาร ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน mode แปลผล 
1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การ
เป็นมาตรฐานสากล 

5 5 5 5 มากที่สุด 

2) ผู้บริหารบริหารจดัการตามกระบวนการ TQA 
 

3 3 4 
 

3 ปานกลาง 

3) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเปน็ที่ยอมรับ 

5 5 5 5 มากที่สุด 

4) ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ
ส่ือสารและการบริหารจัดการ 

4 
 

4 
 

4 4 มาก 

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 4 
 

4 
 

3 
 

4 
 

มาก 

6) ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการอบรม ศึกษาดงูาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศกึษานานาชาติ 

4 
 

5 4 4 มาก 

ภาพรวม 4 5 4 4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่  28 โดยภาพรวม พบว่าด้านคุณภาพของผู้บริหาร            
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามากที่สุดคือ
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล และผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
(Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ นอกนั้นมีค่าในระดับมาก 

ผู้บริหาร เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพของอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะ
ด้านผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล มีมากที่สุด แต่ ผู้บริหารยังไม่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดี รวมถึง การบริหารจัดการตามกระบวนการ TQAยังไม่สามารถด าเนินการ     
ไดม้ากนัก และผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
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ส าหรับผู้บริหารโดยการจัดอบรมอย่างเข้มจัดอบรมให้เกิดความตระหนักที่จะขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน ควร
ให้ผู้บริหารไปศึกษาดูงานประเทศในอาเซียน การคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ต้องมีเป้าหมาย
ชัดเจน เลือกคนคุณภาพและประสบการณ์และควรมกีารนิเทศงานอย่างสม่ าเสมอ 

ครูผู้สอน เห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพของอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารมี
ความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ ด้านการบริหารจัดการตาม
กระบวนการ TQA ยังไม่ชัดเจน ครูโรงเรียนภูเขียวกล่าวว่า “ผู้อ านวยการเป็นคนเก่งมาก เป็นคณะท างานของ 
สพฐ. พึ่งย้ายเข้ามา และท่านเป็นวิทยากรด้านการบริหารคุณภาพ TQA โรงเรียนคงจะมีความชัดเจนและปฏิบัติ
ได้”และครูผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารควรได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม โดยการเข้ารับการอบรม พัฒนาในระยะเวลาพอสมควร สพฐ. ต้องช่วยเหลือส่งผู้บริหารที่มีคุณภาพ            
มีวิสัยทัศน์ เก่งด้านเทคโนโลยี ให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล  ควรพัฒนาคุณภาพผู้บริหารด้านการใช้
กระบวนการ TQA ให้มากขึ้น และควรจัดประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษานานาชาติ ให้ผู้บริหาร  

นักเรียนเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลมคีุณภาพของอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล มีมากที่สุด แต่ ผู้บริหารยังไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดี และนักเรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรพัฒนาให้ผู้บริหาร
สามารถส่ือสารได้หลายภาษา  เพื่อเป็นแบบอย่างให้นักเรียน ควรใกล้ชิดกับเด็กและถามความคิดเห็นว่าเรียนแล้ว
เข้าใจใหม่  เป็นยังไง  เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของเด็กด้วย ควรจัดการเรียนการสอนที่วิชาการเข้มข้นมากกว่านี้   
ส ารวจศักยภาพของนักเรียนแล้วจัดหลักสูตรให้ เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนาโครงการให้ดีและชัดเจน   
มากกว่านี ้

สรุปผลการประเมินด้านคุณภาพผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีคุณภาพในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน า
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากลและ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงาน
ปรากฏเป็นที่ยอมรับ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ผู้บริหารส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาอย่างน้อย 15 ปี วุฒิทางการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท และมี
วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 9  ผ่านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ค่อนข้างมาก 
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารควรได้รับการอบรมพัฒนา การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร
ให้มากขึ้น เพิ่มโอกาสในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ  โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนควรมีการท าข้อตกลงร่วมกัน  ควรคัดเลือกผู้บริหารที่จะย้ายมาด ารงต าแหน่งในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผู้บริหารควรใกล้ชิดกับนักเรียน เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพและปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนด้วย  
ควรจัดการเรียนการสอนที่วิชาการเข้มข้นมากกว่านี้   ควรส ารวจศักยภาพของนักเรียนแล้วจัดหลักสูตรให้
เหมาะสม และ มีกระบวนการพัฒนาโครงการให้ดีและชัดเจนมากกว่านี้ 
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3.3 ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
  3.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
 
ตารางท่ี 29   แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร ครผูู้สอน และ 

นักเรียน ด้านศักยภาพของปจัจัยพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 3.83 .80 
 

มาก 3.62 
 

.89 
 

มาก 3.66 
 

.80 
 

มาก 

1) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรง
สาขาวิชาที่สอนเพียงพอและมีอัตราส่วน 
ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 

3.63 
 

1.07 
 

มาก 3.43 
 

1.15 
 

ปาน
กลาง 

3.50 
 

.99 
 

ปาน
กลาง 

2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่
มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

3.65 
 

1.02 
 

มาก 3.58 
 

1.04 
 

มาก 3.76 
 

.97 
 

มาก 

3) โรงเรียนมคีอมพิวเตอรเ์พียงพอ 
ส าหรับนักเรียนทุกคน 

4.10 .85 
 

มาก 3.65 
 

1.12 
 

มาก 3.76 
 

1.08 
 

มาก 

4) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบ
ความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพืน้ที่ ของ
โรงเรียน 

4.00 
 

1.00 
 

มาก 3.70 
 

1.10 
 

มาก 3.44 
 

1.18 
 

ปาน
กลาง 

5) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media 
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏบิัติการ
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยทีี่ทนัสมัย เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยง
เครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบคน้ข้อมูล
ได้รวดเร็ว 

3.75 
 

.99 
 

มาก 3.61 
 

1.06 
 

มาก 3.64 
 

1.08 
 

มาก 
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ตารางท่ี 29   แสดง ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร ครผูู้สอน และ 
นักเรียน ด้านศักยภาพของปจัจัยพื้นฐาน (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

6) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้     
ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้
บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย    
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

3.84 1.01 มาก 3.74 1.00 มาก 3.87 1.00 มาก 

ภาพรวม 3.61 .66 มาก 3.55 .71 มาก 3.77 .67 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  29 โดยภาพรวม พบว่า ด้านศักยภาพของ
ปัจจัยพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน และนักเรียน อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร  คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน และนักเรียน คือโรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและ ครูผู้สอน คือ โรงเรียนมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คน
ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน แต่นักเรียนเห็นว่า ประเด็นโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 

3.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนาม ด้านศักยภาพ
ของปัจจัยพื้นฐาน 
 

  
 

ภาพที่ 10  การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มนักเรียน 
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สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 
ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวม
ทุกโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 

 
ตารางท่ี 30  แสดง ค่าฐานนิยมและแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้รหิาร  6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                 

ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 
 

ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ความคิดเห็นของผู้บรหิาร  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
1)โรงเรียนมจี านวนครทูี่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ
และมีอัตราส่วน ครู 1 คนตอ่นักเรียนไม่เกิน 20 คน 

5 4 4 5 4 4 4 
 

มาก 

2)โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มคีุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

5 3 4 5 4 4 4 
 

มาก 

3)โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน 5 4 4 4 4 5 4 
 

มาก 

4)โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 

4 4 5 4 4 5 4 
 

มาก 

5)โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนกิส์มัลติมีเดีย (Electronic 
Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏบิัติการและมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเปน็เลิศของนักเรียน
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

5 4 4 4 4 4 4 
 

มาก 

6)โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการ
ใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้าอย่างหลากหลาย 

5 4 4 4 5 4 4 มาก 

ภาพรวม       4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 30 โดยภาพรวม พบว่า ด้านศักยภาพของ
ปัจจัยพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ทุกประเด็น 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน          
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน  

จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย ทุกกลุ่ม
สาระ ปรับปรุงให้มี อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทั่วประเทศ  จัดสรรงบประมาณจ้างครูต่างประเทศ  การจัดหา ต ารา
เรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 
ตารางท่ี 31  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของครผูู้สอน  6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  

ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 
 

ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ความคิดเห็นของครูผู้สอน  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
1) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอน 
เพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 

5 4 4 5 3 4 4 มาก 

2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบั
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

5 3 4 5 4 4 4 มาก 

3) โรงเรียนมคีอมพิวเตอรเ์พียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน 5 5 5 5 5 4 5 มาก
ที่สุด 

4) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 

5 5 5 4 5 5 5 มาก
ที่สุด 

5) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic 
Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏบิัติการและ  
มีอุปกรณ์เทคโนโลยทีี่ทันสมัย เน้นความเป็นเลศิของนักเรียน
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

5 5 4 4 4 4 4 
 

มาก 

6) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการ
ใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้าอย่างหลากหลาย 

5 4 4 4 5 4 4 มาก 

ภาพรวม       4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  31 โดยภาพรวม พบว่า  ด้านศักยภาพของ
ปัจจัยพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน  อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์
เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคนและ โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่
ของโรงเรียน  
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน          
ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย    
ให้มากขึ้น  เพิ่มอัตราก าลังครูให้เหมาะสม เพียงพอตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  เพิ่มเติมคุณภาพความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต และมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันยุค ทันสมัย จัดหาต าราอุปกรณ์ และส่ือส าหรับ
ครูให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะต าราภาษาอังกฤษ หรือท า ICT ต าราภาษาอังกฤษ  
 

ตารางท่ี 32  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของนักเรียน  6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม   
ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 

 

ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ความคิดเห็นของนกัเรียน  6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
1)โรงเรียนมจี านวนครทูี่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ
และมีอัตราส่วน ครู 1 คนตอ่นักเรียนไม่เกิน 20 คน 

5 5 4 4 3 4 4 มาก 

2)โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มคีุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 4 4 5 4 3 4 มาก 

3)โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน 5 4 5 4 5 5 5 มากที่สุด 
4)โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 

4 3 4 4 5 4 4 มาก 

5)โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนกิส์มัลติมีเดีย (Electronic 
Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏบิัติการและมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเปน็เลิศของนักเรียน
ตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

3 4 5 4 4 4 4 มาก 

6)โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการ
ใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้าอย่างหลากหลาย 

5 4 4 5 5 5 5 มากที่สุด 

ภาพรวม       4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 32 โดยภาพรวม พบว่า  ด้านศักยภาพของ
ปัจจัยพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของนักเรียน  อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์
เพียงพอ และโรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
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เอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้า         
อย่างหลากหลาย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน          
ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

ควรควรปรับปรุงให้มีเครือขายอินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนเพื่อเป็น        
การสืบค้นข้อมูลอย่างสะดวก  รวดเร็วส าหรับนักเรียน  จัดซื้อส่ืออิเล็กทรอนิคส์ ให้เพียงพอ  และทันสมัย  เพื่อให้
นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเต็มที่  ควรน าหนังสือภาคภาษาอังกฤษมา หนังสือของประเทศต่างๆ ในอาเซียนมา    
สอนด้วย  หรือไม่ก็ท าเอกสาร ใบงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในวิชา คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์  พัฒนาอุปกรณ์
ต่างๆ  ในห้องปฏิบัติการและมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะมาให้การดูแล  ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ   
 

ตารางท่ี 33  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียน  
  ด้านศักยภาพของปจัจัยพ้ืนฐาน 
 

ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน mode แปลผล 
1) โรงเรียนมีจ านวนครทูี่มีความรูต้รงสาขาวิชาที่สอน
เพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน        
20 คน 

4 
 

4 5 4 มาก 

2) โรงเรียนจดัให้มีหนงัสือ / ต าราเรียนที่มคีุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 
 

4 4 4 มาก 

3) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน 4 5 5 5 มากที่สุด 
4) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูง
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 

4 
 

5 4 4 มาก 

5) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
(Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์เทคโนโลยีที่ทนัสมัย    
เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

4 
 

4 
 

4 4 
 

มาก 

6) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อ    
ต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย        
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า  
อย่างหลากหลาย 

4 4 4 
 

5 มาก 

ภาพรวม 4 4 4 4 มาก 



157 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 33 โดยภาพรวม พบว่า  ด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียน  อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือ
โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ  

ผู้บริหาร เห็นว่าศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความพร้อม 
เหมาะสมเพียงพอในระดับมาก  โดยเฉพาะโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน  และโรงเรียน   
มีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน โรงเรียนจัด
ให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ และโรงเรียน    
มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและ         
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยง
เครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ จัด
ให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย  ทุกกลุ่มสาระ ปรับปรุงให้มี อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทั่วประเทศ        
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ในการจ้างครูในกลุ่มสาระที่ขาดแคลนและครูชาวต่างประเทศ  และจัดหา 
ต าราเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลหรือผลิตเป็น E-book ไว้ให้เพียงพอ 

ครูผู้สอน เห็นว่า ศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความพร้อม 
เหมาะสมเพียงพอในระดับมากโดยเฉพาะโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคนโรงเรียน            
มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและ        
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยง
เครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ครูผู้สอนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควร
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านอาคารเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้มากขึ้น    เพิ่มอัตราก าลังครูให้
เหมาะสม เพียงพอตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล  ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคุณภาพความเร็วของอินเตอร์เน็ต 
และมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันยุค ทันสมัย จัดหาต าราอุปกรณ์ และส่ือส าหรับครูให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ โดยเฉพาะต าราภาษาอังกฤษ หรือท า ICT ต าราภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นไปได้ควร แจกคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คให้กับนักเรียนทุกคน 

นักเรียนเห็นว่า ศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความพร้อม 
เหมาะสมเพียงพอในระดับมากโดยเฉพาะโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคน แต่หนังสือ / 
ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนยังไม่เพียงพอ ครูยังไม่ใช้ส่ือที่เป็น
ภาษาอังกฤษ และนักเรียนให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรควรปรับปรุงให้มีเครือขาย
อินเตอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่โรงเรียนเพื่อเป็นการสืบค้นข้อมูลอย่างสะดวก  รวดเร็วส าหรับนักเรียน   จัดซ้ือส่ือ
อิเล็กทรอนิคส์ ให้เพียงพอ  และทันสมัย  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเต็มที่  ควรน าหนังสือภาคภาษาอังกฤษ
มาใช้สอน และ หนังสือของประเทศต่างๆ  ในอาเซียนด้วย  หรือท าเอกสาร ใบงานเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชา 
คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ควรพัฒนาครูให้สอนตรงสาขาวิชาที่สอน  พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ  ในห้องปฏิบัติการ
และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะมาให้การดูแล ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ   

สรุปผลการประเมินด้านศักยภาพของปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน และโรงเรียนมีห้องสมุด 
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แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ โรงเรียนมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 
และโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาดังนี้ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ 
ปรับปรุงให้มี อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทั่วประเทศ  จัดสรรงบประมาณจ้างครูต่างประเทศ  และจัดหา ต าราเรียน
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลหรือผลิตเป็น E-book ควรพัฒนาครูให้สามารถสอนในวิชา คณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ดี ควรน าหนังสือภาคภาษาอังกฤษมาใช้สอน และ หนังสือของประเทศต่างๆ  
ในอาเซียนด้วย  หรือท าเอกสาร ใบงานเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชา คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์  ในมุมมองของ
นักเรียนเห็นว่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน เพราะมีระบบป้องกัน และการให้ครูฝึกสอน
หรือครูที่ไม่มีประสบการณ์มากนัก มาสอนในวิชาส าคัญ ท าให้การเรียนไม่ได้ผล 
 

4. ตอนท่ี 4  ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
 4.1 ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     
  4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบาย            
การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     
    
ตารางท่ี 34  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน  

ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล        
 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล      

4.22 
 

.55 
 

มาก 3.95 
 

.62 
 

มาก 

1) ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

4.34 
 

.65 
 

มาก 4.06 
 

.76 
 

มาก 

2) จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 4.30 
 

.63 
 

มาก 3.95 
 

.70 
 

มาก 

3) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรู้
ของบคุลากรและนักเรียน 

4.30 
 

.64 
 

มาก 4.05 
 

.74 
 

มาก 

4) เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

4.30 .64 
 

มาก 3.92 
 

.82 
 

มาก 
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ตารางท่ี 34  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน  
ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  (ต่อ)      

 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

5) ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและ
กระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน 

4.19 
 

.67 
 

มาก 3.95 
 

.76 
 

มาก 

6) มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตใน
อนาคต 

4.17 
 

.64 
 

มาก 3.94 
 

.71 
 

มาก 

7) มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรม
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียน 

4.14 
 

.71 
 

มาก 3.92 
 

.73 
 

มาก 

8) บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและ
ข้อเทจ็จริงที่เช่ือถือได ้

4.12 
 

.71 
 

มาก 3.91 
 

.73 
 

มาก 

9) มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

4.22 
 

.65 
 

มาก 3.94 
 

.76 
 

มาก 

10) บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปที่
ผลส าเร็จของผู้เรียน 

4.27 .62 
 

มาก 3.98 
 

.76 
 

มาก 

11) มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่
ชัดเจน 

4.10 .71 มาก 3.85 .79 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางที่ 34 โดยภาพรวม พบว่า ด้านการปฏิบัติตาม

แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และ ครูผู้สอน  อยู่ในระดับมาก  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูผู้สอน  คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจาก
ความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือมีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการ
ท างานที่ชัดเจน 
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  4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนาม ด้านการ
ปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   
  
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11  การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง และนักเรียน 

 
สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2555 ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยการหาค่าฐานนิยมของ
แต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวมทุกโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 
 

ตารางท่ี 35  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                
ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล     

      4 มาก 

1) ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

5 5 5 5 5 5 5 
 

มากที่สุด 

2) จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 4 4 5 4 4 4 4 มาก 
3) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง
บุคลากรและนักเรียน 

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

4) เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

4 5 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

5) ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและ
กระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน 

4 4 5 5 4 4 4 มาก 



161 
 

ตารางท่ี 35  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                
ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (ต่อ)    

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
6) มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตใน
อนาคต 

4 4 4 4 4 4 4 
 

มาก 

7) มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรม
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียน 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 

8) บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงที่
เชื่อถือได ้

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

9) มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

4 5 4 3 4 5 4 
 

มาก 

10) บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จ
ของผูเ้รียน 

4 4 5 4 4 5 4 มาก 

11) มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน 4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  35  โดยภาพรวม พบว่า ด้านการปฏิบัติตาม

แนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร  อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มี
ค่ามากที่สุด คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเปิดโอกาสให้ครู 
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา  

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
วางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนเป็นหลัก  สนับสนุนและส่งเสริม
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ครู สพม. ต้องติดตามนิเทศอย่างต่อเนื่อง ปรับภาระงานผู้สูงอายุและ หาอัตราใหม่      
มาทดแทน 
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ตารางท่ี 36  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม   
ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครูผู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล     

      4 มาก 

1) ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

4 5 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

2) จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

3) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง
บุคลากรและนักเรียน 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 

4) เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

4 5 5 5 4 5 5 มากที่สุด 

5) ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและ
กระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน 

4 4 5 5 4 4 4 
 

มาก 

6) มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตใน
อนาคต 

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

7) มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรม
ส าหรับการพัฒนาผู้เรียน 

4 5 5 4 4 4 4 มาก 

8) บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงที่
เชื่อถือได ้

4 4 5 4 3 4 4 มาก 

9) มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

5 5 4 3 3 5 5 มากที่สุด 

10) บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จ
ของผูเ้รียน 

4 4 5 4 4 5 4 
 

มาก 

11) มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน 4 4 4 4 4 4 4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 36 โดยภาพรวม พบว่า ด้านการปฏิบัติตาม
แนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มี
ค่ามากที่สุด คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา  และมีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
สร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความส าคัญ ให้ผู้มี     

ส่วนได้/ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น และปฏิรูประบบการท างาน ให้ความรู้แก่ครู ให้เวลาในการฝึกและสร้าง
นวัตกรรม ลดภาระงานของครูด้วยการลดจ านวนนักเรียน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังและ
รวดเร็ว สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างและควรวางระบบ
การท างานในโรงเรียนให้ยึดแนวปฏิบัติเดียว พัฒนาครูเก่าและคอยความหวังจากครูรุ่นใหม่ 
 
ตารางท่ี 37  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผู้สอน 6 โรงเรียน                          

ด้านการปฏิบตัิตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล      
 

การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน mode แปลผล 
1) ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มี         

ส่วนเกี่ยวข้อง 
5 
 

5 5 มาก
ที่สุด 

2) จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคัญ 4 4 4 มาก 
3) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง

บุคลากรและนักเรียน 
4 
 

4 4 
 

มาก 

4) เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
คิดและตดัสินใจในการจดัการศึกษา 

5 5 5 มาก
ที่สุด 

5) ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและกระตือรือร้น
ในการปฏบิัติงาน 

4 4 
 

4 มาก 

6) มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต 4 
 

4 
 

4 มาก 

7) มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับ
การพัฒนาผู้เรียน 

4 4 4 มาก 

8) บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงที่
เชื่อถือได ้

4 
 

4 4 มาก 

9) มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ 

5 
 

5 5 มาก
ที่สุด 

10) บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จของ
ผู้เรียน 

4 4 
 

4 มาก 

11) มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน 4 4 4 มาก 
ภาพรวม 4 4 4 มาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  37 โดยภาพรวม พบว่า  ด้านการปฏิบัติตาม
แนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ ครูผู้สอน  อยู่ในระดับมาก  
ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   เปิดโอกาสให้
ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา และมีบทบาทช่วยเหลือชุมชน
และสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 

ผู้บริหารเห็นว่า มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
อยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และ 

ผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ควรวางแผนจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับศักยภาพด้าน
ปัจจัยพ้ืนฐานของโรงเรียนเป็นหลัก  สนับสนุนและส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ครูกล้ารับส่ิงใหม่ๆ สพม.
ต้องติดตามนิเทศอย่างต่อเนื่อง ควรปรับภาระงานผู้สูงอายุ และหาอัตราใหม่มาทดแทนคนรุ่นเก่า   ควรมีแผนการ
รับนักเรียนและการจัดช้ันเรียนซ่ึงมีจ านวน ที่ไม่มากเกินไป  ควรมีการน าข้อมูลสารสนเทศสู่การปฏิบัติ และ
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกัน เปิดใจกว้างยอมรับส่ิงใหม่ๆ ไม่เห็นเป็นภาระหนัก     
ที่เพิ่มขึ้น 

ครูผู้สอนเห็นว่า  มกีารปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  
อยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะการก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและเปิด
โอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา  ขาดการจัดการเชิง
ระบบ กระบวนการท างานที่ไม่ชัดเจน และครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความส าคัญ ให้ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น 
และปฏิรูประบบการท างาน ให้ความรู้แก่ครู ให้เวลาในการฝึกและสร้างนวัตกรรม ลดภาระงานของครูด้วยการลด
จ านวนนักเรียน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังและรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างและควรวางระบบการท างานในโรงเรียนให้ยึดแนวปฏิบัติ
เดียวกัน พัฒนาครูเก่าและคอยความหวังจากครูรุ่นใหม่ 

สรุปผลการประเมินด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  อยู่ใน
ระดับมาก  ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษา และมีบทบาท
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆปัญหาและข้อเสนอแนะส าหรับการปฏิบัติตาม
แนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล คือ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักใน
ความส าคัญของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิรูประบบการท างาน ให้ความรู้แก่ครู ให้เวลาในการฝึกและ
สร้างนวัตกรรม ลดภาระงานของครูด้วยการลดจ านวนนักเรียน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างและควร         
วางระบบการท างานในโรงเรียนให้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน 
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4.2 ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการ
บริหารคุณภาพ  7 หมวด  

 
ตารางท่ี 38   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน  

ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  
 

 
ประเด็น 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

2. การปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ                     
7 หมวด  

4.04 
   .58 

มาก 3.83 
 

.62 
 

มาก 

1) บริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 3.66 
 

.86 มาก 3.72 
 

.75 
 

มาก 

2) ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตาม
กฎหมายและมีจริยธรรม 

4.18 
 

.62 
 

มาก 3.99 
 

.65 
 

มาก 

3) สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียน 

4.29 
 

.64 
 

มาก 3.98 
 

.75 
 

มาก 

4) จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มกีารพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.20 
 

.68 
 

มาก 3.93 
 

.75 
 

มาก 

5) จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล 4.43 
 

.74 
 

มาก 4.15 
 

.73 
 

มาก 

6) ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบตั ิ

4.14 
 

.72 
 

มาก 3.97 
 

.72 
 

มาก 

7) มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้าง
นวัตกรรมเผยแพร่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

3.65 
 

.90 
 

มาก 3.50 
 

.95 
 

ปาน
กลาง 

8) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 4.25 .66 
 

มาก 3.99 
 

.75 
 

มาก 

9) จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

4.12 
 

.67 
 

มาก 3.91 
 

.72 
 

มาก 

10) วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการ
วิเคราะหเ์พื่อปรบัปรุงและพัฒนา 

3.98 
 

.78 
 

มาก 3.83 
 

.81 
 

มาก 
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ตารางท่ี 38   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผู้บริหาร และครูผู้สอน  
ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  (ตอ่) 

 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

11) น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทกุด้านของโรงเรียน 

3.84 
 

.84 
 

มาก 3.74 
 

.82 
 

มาก 

12) มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่
บุคลากร 

4.17 
 

.71 
 

มาก 3.86 
 

.82 
 

มาก 

13) สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อม
ส าหรับการปฏบิัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.06 
 

.82 
 

มาก 3.79 
 

.85 
 

มาก 

14) จัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการท างาน 

4.25 
 

.70 
 

มาก 3.93 
 

.83 
 

มาก 

15) จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลด
ขั้นตอน คล่องตัว และมีประสิทธภิาพ 

4.10 
 

.66 
 

มาก 3.78 
 

.83 
 

มาก 

16) ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและ
กระบวนการท างานให้ประสบความส าเร็จมากย่ิงขึ้น 

4.03 
 

.69 
 

มาก 3.82 
 

.81 
 

มาก 

17) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้
ของนักเรียน 

4.10 
 

.74 
 

มาก 3.85 
 

.81 
 

มาก 

18) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู 3.90 .70 มาก 3.76 .75 มาก 
19) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนา

หลักสูตรและการสอน 
4.03 

 
.70 มาก 3.77 

 
.80 

 
มาก 

20) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้าน
ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

3.95 
 

.73 
 

มาก 3.80 
 

.81 
 

มาก 

21) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น า
และการบริหาร 

3.99 
 

.70 
 

มาก 3.72 
 

.84 
 

มาก 

22) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการบริหารจัดการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3.50 1.06 ปาน
กลาง 

3.41 .99 ปาน
กลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 38  โดยภาพรวม พบว่า การปฏิบัติตาม

องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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4.2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนามด้านการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 นักเรียนแสดงผลงานการแข่งหุ่นยนต์บังคับ และบรรยากาศก่อนเขา้โรงเรียนที่โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัย  

 
สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2555 ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  โดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละ
กลุ่ม แล้วสรุปรวมทุกโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 39  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์         

ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ  7 
หมวด 

      4 มาก 

1) บริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 5 3 4 4 4 3 4 มาก 
2) ส่งเสริมก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

4 4 5 5 4 4 4 
 

มาก 

3) สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียน 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 
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ตารางท่ี 39  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์  ด้าน
การปฏิบัตติามองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
7) จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 

8) จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล 4 5 5 5 5 4 5 มากที่สุด 
9) ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 4 4 5 4 5 3 4 มาก 
10) มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3 3 5 3 3 3 3 ปาน
กลาง 

11) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 5 5 5 4 5 4 5 มากที่สุด 
12) จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

4 4 4 4 4 4 4 มาก 

13) วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

3 3 4 4 3 3 3 
 

ปาน
กลาง 

14) น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทกุด้านของโรงเรียน 

3 4 5 4 4 3 4 มาก 

15) มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 4 4 5 4 4 4 4 มาก 
16) สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรับ
การปฏิบัตงิานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4 5 5 4 3 4 
4 

มาก 

17) จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการท างาน 

4 4 5 4 5 4 4 มาก 

18) จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลดขัน้ตอน 
คล่องตัว และมีประสทิธิภาพ 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 

19) ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและ
กระบวนการท างานให้ประสบความส าเร็จมากย่ิงขึ้น 

4 4 5 4 3 4 
4 

มาก 

20) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้อง
นักเรียน 

4 3 5 4 4 4 
4 

มาก 

21) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาคร ู 3 3 5 4 4 3 3 
 

มาก 

22) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 

5 4 4 4 4 5 4 มาก 
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ตารางท่ี 39  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์             
ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  (ตอ่) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผู้บริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
23) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์
กับนักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

4 3 5 4 3 4 4 มาก 

24) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและ
การบริหาร 

3 3 5 4 3 3 3 ปาน
กลาง 

25) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการบริหารจัดการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3 3 3 4 4 3 3 ปาน
กลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 39 โดยภาพรวม พบว่า การปฏิบัติตาม

องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่ามาก
ที่สุด คือจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากลและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน  
 
ตารางท่ี 40  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  

ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ  7 
หมวด 

      4 มาก 

1)  บริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 5 3 4 4 4 3 4 
 

มาก 

2) ส่งเสริมก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบตัิตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

3) สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนา
โรงเรียน 

4 4 4 4 4 4 4 
 

มาก 

4) จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

5) จัดท าแผนกลยทุธ์ระยะ 3 ปีทีมุ่่งสู่มาตรฐานสากล 4 5 5 5 4 4 4 
 

มาก 

6) ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 5 4 4 4 5 3 4 มาก 
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ตารางท่ี 40  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  
ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
7) มีระบบการจดัการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4 3 4 5 4 3 4 มาก 

8) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 5 4 5 4 5 5 5 มากที่สุด 
9)จัดระบบและเครื่องมือการวัดและประเมนิผลการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

4 4 4 4 4 4 4 มาก 

10)วิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 

4 3 5 4 4 3 4 มาก 

11)น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทกุด้านของโรงเรียน 

4 4 5 4 4 3 4 มาก 

12)มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บคุลากร 4 4 5 4 4 4 4 มาก 
13)สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรบั
การปฏิบัตงิานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4 5 5 4 3 4 
4 

มาก 

14)จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การท างาน 

4 4 5 4 5 4 4 มาก 

15)จัดการกระบวนการท างานใหม้ีความชัดเจน ลดขั้นตอน 
คล่องตัว และมีประสทิธิภาพ 

4 4 4 4 4 4 4 มาก 

16)ตรวจสอบการปฏิบัตงิานเพื่อปรับปรุงระบบและ
กระบวนการท างานให้ประสบความส าเร็จมากย่ิงขึ้น 

4 4 4 4 3 4 
4 

มาก 

17)จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

4 3 4 4 4 4 
4 

มาก 

18)จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาคร ู 4 3 4 4 4 3 4 มาก 
19)จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 

5 3 4 4 4 5 4 มาก 

20)จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

3 3 4 4 4 4 4 มาก 

21)จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและ
การบริหาร 

4 3 4 3 3 3 3 ปานกลาง 

22)มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3 3 4 4 3 3 3 
 

ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 40  โดยภาพรวม พบว่า การปฏิบัติตาม
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามาก
ที่สุด คือส่งเสริมก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม  และจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ควรมีการพัฒนาระบบการท างานให้ดี ชัดเจน ลดขั้นตอน  อบรมพัฒนาครูให้คิด

กว้างไกล และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาตนเอง และนักเรียนรวมทั้งองค์กร  จัดสรรบุคลากรจัดท าข้อมูล
สารสนเทศโดยเฉพาะ ลดงานพิเศษแก่ครู โดยเฉพาะครูที่สอนเยอะ วางแผนร่วมกันก าหนดนโยบายและถือปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง และควรสร้างความตระหนักให้ครู 
 
ตารางท่ี 41  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครูผู้สอน 6 โรงเรียน                          

ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด 
 

ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ  7 หมวด 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน mode แปลผล 
1) บริหารจัดการตามกระบวนการ TQA 4 4 

 
4 
 

มาก 

2) ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและมี
จริยธรรม 

4 
 

4 
 

4 
 

มาก 

3) สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 4 4 
 

4 
 

มาก 

4) จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็น
องค์กรแหง่การเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

4 4 
 

4 
 

มาก 

5) จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล 5 5 5 มากที่สุด 

6) ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 4 4 4 มาก 

7) มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4 4 4 มาก 

8) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 5 5 5 มากที่สุด 

9) จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดั
การศึกษาของโรงเรียน 

4 4 4 มาก 

10) วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา 

3 
 

3 
 

3 
 

มาก 

11) น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการบรหิาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

4 4 4 มาก 
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ตารางท่ี 41  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูผู้สอน 6 โรงเรียน                          
ด้านการปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด (ต่อ) 

 

ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ  7 หมวด 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน mode แปลผล 
12) มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 4 4 4 มาก 
13) ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและกระบวนการ

ท างานใหป้ระสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
4 4 

4 มาก 

14) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้อง
นักเรียน 

4 4 4 มาก 

15) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู 4 4 4 มาก 

16) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 

4 
4 

4 มาก 

17) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

4 4 
4 มาก 

18) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการ
บริหาร 

4 
4 4 มาก 

19) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 

4 
 

4 4 มาก 

20) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

4 4 4 มาก 

21) จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการ
บริหาร 

3 3 3 ปานกลาง 

22) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3 3 
 

3 ปานกลาง 

ภาพรวม 4 4 4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 41 โดยภาพรวม พบว่า การปฏิบัติตาม
องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  ประเด็น
ที่มีค่ามากที่สุด คือส่งเสริมก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม และจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 

ผู้บริหาร เห็นว่า มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด ในระดับ
มาก โดยเฉพาะการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล แต่การจัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน
ด้านภาวะผู้น าและการบริหารยังท าได้น้อย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศ หลายโรงเรียนมีการท าข้อตกลงกับโรงเรียนนานาชาติ เช่น อเมริกา จีน ออสเตรเลีย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และประเทศอังกฤษ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านวัฒนธรรม ผู้บริหารโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลให้
ความเห็นว่า “โรงเรียนเข้าโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ มาก่อนโดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ        
เชิงระบบแบบมีส่วนร่วมด้วยวงจร PDCAและใช้กระบวนการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจึงส่งผลให้โรงเรยีน
คงคุณภาพ แต่ขณะนี้ก าลังปรับเพื่อใช้ TQA” ส าหรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยและโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุล
กันยาเคยได้รับการประเมินของ ISO 9002 ซ่ึงเป็นระบบบริหารคุณภาพระบบหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใช้ TQAจะเริ่มในปี
การศึกษา 2555นี้ และผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาว่า ด้านการวางแผนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตามหลักการTQAรวมทั้งวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้นจึงควรก าหนด
เป็นแนวปฏิบัติ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม อบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติได้ และนิเทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

ครูผู้สอนเห็นว่า มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด           
ในระดับมาก โดยเฉพาะการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล และส่งเสริมก ากับให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในต่างประเทศยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้มากนัก และครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้  ควรมีการพัฒนา
ระบบการท างานให้ดี ชัดเจน ลดขั้นตอน  อบรมพัฒนาครูให้คิดกว้างไกล และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาตนเอง 
และนักเรียนรวมทั้งองค์กร จัดสรรบุคลากรจัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ ลดงานพิเศษแก่ครู โดยเฉพาะครู    
ที่สอนเยอะ วางแผนร่วมกันก าหนดนโยบายและถือปฏิบัติ อย่างจริงจัง และควรสร้างความตระหนักในการ
รับผิดชอบในงานแต่ละหน่วย 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด      
โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือส่งเสริมก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม การจัดท าแผนกลยุทธ์
ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
บริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศยังด าเนินการไม่ได้มากโดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดจะ
ด าเนินการได้เฉพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานที่โรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เช่น โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ แต่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนประจ าจังหวัดจะมีการท า MOU กับโรงเรียนขนาด
เดียวกันในต่างประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระบบอื่นมาก่อน เช่น 
ISO 9002 หรือ โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ส าหรับ TQA เริ่มด าเนินการมาเพียงเล็กน้อย จะด าเนินการ
อย่างจริงจังในปีการศึกษา 2555 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้  ด้านการวางแผนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตามหลักการTQAรวมทั้งวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้นจึงควรก าหนด
เป็นแนวปฏิบัติ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการพัฒนาระบบการท างานให้ดี 
ชัดเจน ลดขั้นตอน  อบรมพัฒนาครูให้คิดกว้างไกล และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาตนเอง และนักเรียนรวมทั้ง
องค์กร จัดสรรบุคลากรจัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ ลดงานพิเศษแก่ครู โดยเฉพาะครูที่สอนเยอะ   วางแผน
ร่วมกันก าหนดนโยบายและถือปฏิบัติ อย่างจริงจัง และควรสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบในงานแต่ละ
หน่วย 
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4.3 ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ด้านการปฏิบัตติามแนวการจัดการเรียน

การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

ตารางท่ี 42  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผู้บริหาร และครูผู้สอน
ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

3.88 
 

.61 
 

มาก 3.77 .64 
 

มาก 

1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระ
พื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเปน็
สากล 

4.42 
 

.63 
 

มาก 4.09 .77 
 

มาก 

2) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

3.29 
 

1.01 
 

ปาน
กลาง 

3.43 
 

1.06 
 

ปาน
กลาง 

3) จัดสาระเพิม่เติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ 
(Theory of Knowledge) 

4.05 
 

.77 
 

มาก 3.90 
 

.76 
 

มาก 

4) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียน
เรียงความขัน้สูง ( Extended - Essay) 

4.04 
 

.75 
 

มาก 3.88 
 

.79 
 

มาก 

5) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรม
โครงงานสาธารณประโยชน์ทีเ่กดิจากการคิด
สร้างสรรค์สู่การปฏิบัตขิองผูเ้รียน หรือ CAS 
(Creativity, Actions, Service) 

4.11 
 

.75 
 

มาก 3.94 
 

.78 
 

มาก 

6) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา 
(Global Education) 

4.12 
 

.70 
 

มาก 3.95 
 

.78 มาก 

7) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมไปจากการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชา
พื้นฐานปกต ิ

4.10 
 

.68 มาก 3.90 .78 มาก 

8) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้าน
ภาษาต่างประเทศที่ 2 

4.04 
 

.78 
 

มาก 3.90 .79 มาก 
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ตารางท่ี 42  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน
ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ต่อ) 

 
 

ประเด็น 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

9) ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบ
มาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน 
สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และสามารถเทียบโอนผล
การเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

3.51 
 

1.05 
 

มาก 3.49 
 

.96 
 

ปาน
กลาง 

10) จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล เช่น  EP , MEP , IEP , IB 

3.46 
 

1.17 
 

ปาน
กลาง 

3.46 
 

1.10 
 

ปาน
กลาง 

11) ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล 3.55 .89 มาก 3.54 .97 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  42  โดยภาพรวม พบว่า การปฏิบัติตามแนวการ

จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และ ครูผู้สอน  อยู่ในระดับมาก  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูผู้สอน  คือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติม
ความเป็นสากล  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนามด้านการ
ปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 
 

                       
 

ภาพที่  13   แสดงกรอบหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

 
สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – 

กรกฎาคม 2555 ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยการหาค่าฐานนิยม
ของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวมทุกโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 43  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์               

ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

      4 มาก 

1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน 
สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

5 5 5 5 5 5 5 
 

มากที่สุด 

2) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ 

4 3 3 3 4 3 3 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 43  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์               
ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
3) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ 
(Theory of Knowledge) 

4 4 5 4 5 4 4 
 

มาก 

4) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความ
ขั้นสูง ( Extended - Essay) 

4 4 5 4 5 4 4 มาก 

5) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัติ
ของผูเ้รียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

4 4 5 4 5 4 
4 

มาก 

6) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global 
Education) 

4 4 5 4 5 4 
4 

มาก 

7) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมไปจากการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกต ิ

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

8) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศ  
ที่ 2 

4 4 4 4 4 4 4 มาก 

9) ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า 
และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4 3 5 4 4 3 4 มาก 

10) จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล เช่น  EP, MEP, IEP, IB 

5 4 4 4 5 4 4 
 

มาก 

11) ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล 5 4 4 5 4 4 4 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 43 โดยภาพรวม พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนว
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มี
ค่ามากที่สุด คือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล  ประเด็นที่มีค่าปานกลาง คือจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ   

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
โรงเรียนควรแก้ไขปัญหาโดยจัดการสอนภาษาต่างประเทศ ที่2 ให้กับนักเรียน      

ทุกคน จัดหาครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และจัด ให้มีครูผู้สอนภาษา ต่างประเทศส าหรับครูไทย ปรับปรุง ค าอธิบาย
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รายวิชา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนพัฒนาการ
บริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมให้ครูล่วงหน้าอย่าง
ต่อเนื่องจนเห็นผล ก่อนสอน นโยบายต้องชัดเจน มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และให้ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
 
ตารางท่ี 44  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  

ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

      5 มากที่สุด 

1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน 
สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

5 5 5 5 5 5 5 มากที่สุด 

2) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ 

5 4 4 5 4 4 4 
 

มาก 

3) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ 
(Theory of Knowledge) 

5 4 5 5 5 4 
5 

มากที่สุด 

4) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความ
ขั้นสูง ( Extended - Essay) 

5 4 5 5 5 4 
5 

มากที่สุด 

5) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัติ
ของผูเ้รียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

5 4 5 5 5 4 
5 

มากที่สุด 

6) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global 
Education) 

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

7) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ไปจากการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกติ 

5 4 4 5 4 4 4 
 

มาก 

8) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 5 4 4 5 5 5 5 มากที่สุด 
9) ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล 
โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า 
และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4 4 5 5 4 4 4 มาก 
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ตารางท่ี 44  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  
ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ต่อ) 

 

 
ประเด็น 

ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 
10) จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล เช่น  EP, MEP, IEP, IB 

5 4 4 5 4 4 4 
 

มาก 

11) ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล 4 3 3 5 3 3 3 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 44 โดยภาพรวม พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนว
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็น
ที่มีค่าปานกลาง คือใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มีคุณภาพระดับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
ควรมีการส่งเสริมการศึกษาดูงาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแบบอย่างที่ชัดเจน      

สู่การปฏิบัติ  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษได้ จัดหา
เอกสารต ารา ตลอดจนสื่อที่มีคุณภาพระดับสากล ให้ความรู้แก่ครูด้านส่ือและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล 
ก าหนดกรอบ การสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ควรจัดการศึกษาในส่วนของวิชาเพิ่มเติม 
วิชาเลือกให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล เท่าที่ศักยภาพของสถานศึกษาจะเปิดสอนได้ ให้
การนิเทศ ท าความเข้าใจกับครูให้มากพอที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน แก้วิสัยทัศน์ของครูให้ไปทางใด
ทางหนึ่ง เพื่อจะได้พัฒนาสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว   

 
ตารางท่ี 45  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครูผู้สอน 6 โรงเรียน                      

ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน mode แปลผล 
1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบดว้ยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และ
สาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

5 5 5 มาก
ที่สุด 

2) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปน็
ภาษาอังกฤษ 

3 3 
 

3 
 

ปาน
กลาง 

3) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ (Theory of 
Knowledge) 

4 
 

4 
4 
 

มาก 
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ตารางท่ี 45  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครูผู้สอน 6 โรงเรียน                      
ด้านการปฏิบตัิตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (ต่อ) 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน mode แปลผล 
4) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความขัน้สูง 
(Extended - Essay) 

4 4 4 
 

มาก 

5) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัตขิอง
ผู้เรียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

4 4 4 มาก 

6) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา  (Global 
Education) 

4 4 4 มาก 

7) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปจาก
การเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกต ิ

4 
 

4 
 

4 มาก 

8) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 5 5 5 มาก
ที่สุด 

9) ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมนิจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และสามารถ
เทียบโอนผลการเรียนกับสถานศกึษาระดับต่างๆทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4 4 4 มาก 

10) จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
เช่น  EP, MEP, IEP, IB 

4 
 

4 
 

4 
 

มาก 

11) ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล 3 3 3 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 4 4 4 
 

มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 45 โดยภาพรวม พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนว

การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร และครูผู้สอน 6 โรงเรียน       
อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามากที่สุดคือจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลและจัดสาระ
เพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2ประเด็นที่มี ค่าปานกลาง คือจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษและใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มีคุณภาพระดับ 

 



181 
 

ผู้บริหาร เห็นว่า มีการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล  ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษมีความพยายามในการปฏิบัติแต่ยังไม่เป็น
รูปธรรมเท่าที่ควรหลายโรงเรียน จัดซ้ือหนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษจากประเทศสิงค์โปร
ไว้ให้ครูใช้ประกอบการสอน โรงเรียนที่ใช้หลักสูตร EP (English  Program) จะไม่ค่อยมีปัญหาเนื่องจากสอน     
ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วและเลือกครูชาวต่างชาติได้ด้วย บางโรงเรียนใช้การสอนคู่กัน (co teaching) ทั้งครู
ไทยและครูต่างชาติ  การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาการ
บริหารหลักสูตร  นโยบายไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ควรปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา และแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนดังปรากฏในเอกสารรายงานการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลว่า โครงการ จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และ วางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนการสอน    
อย่างเป็นระบบ ความสามารถเทียนโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ      
ยังไม่มีความชัดเจน โรงเรียนในต่างจังหวัดยังไม่สามารถท าได้ ควรก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน 

ครูผู้สอนเห็นว่า มีการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล  แต่ยังขาดการ
ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มีคุณภาพระดับสากล และครูขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสอน
คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ บางโรงเรียนแก้ปัญหาโดยให้ครูไทยและครูต่างชาติสอนคู่กันแต่ไม่ก้าวก่ายกัน        
ไม่แปลให้นักเรียนค่อนข้างได้ผลดีผลพลอยได้คือครูไทยเก่งภาษาอังกฤษขึ้น แต่บางโรงเรียนครูชาวต่างชาติจะ
ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ปัญหาที่พบตามค าบอกเล่าของครูวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสตรีวิทยา คือ “ครูต่างชาติที่ไม่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์จะแปลศัพท์เฉพาะไม่ตรงตามความหมายท าให้นักเรียนเข้าใจผิดได้ ” ครูส่วนมากสับสนใน การจัด
สาระ CAS และ EE ไม่มั่นใจในแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ค าอธิบายรายวิชา ค่อนข้างสับสน มีการปรับหลักสูตรบ่อย
บางโรงเรียนปรับถึง 3 ครั้งแล้วในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา และในปีการศึกษา 2555 ก่อนเปิดภาคเรียนได้ปรับหลักสูตร
อีกครั้งในรายวิชาเพิ่มเติม จาก TOK  CAS  EE เป็น IS หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ เนื่องหลักสูตรไปตรงตาม
หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ ซ่ึงสงวนลิขสิทธ์  ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรมีการ
ส่งเสริมการศึกษาดูงาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแบบอย่างที่ชัดเจนสู่การปฏิบัติ  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้
ครูทุกคน อบรมให้ครูคณิต-วิทย์ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน จัดหาเอกสาร
ต ารา ตลอดจนสื่อที่มีคุณภาพระดับสากลเพิ่มขึ้น ให้ความรู้แก่ครูด้านส่ือและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล 
และพัฒนาด้านการใช้ส่ือนั้น ๆ โดยการอบรม ก าหนดกรอบ การสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติให้
ชัดเจน ควรจัดการศึกษาในส่วนของวิชาเพิ่มเติม วิชาเลือกให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล 
เท่าที่ศักยภาพของสถานศึกษาจะเปิดสอนได้ ให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล จากส่วนกลาง
สร้างระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมาตรฐานสากลที่ชัดเจน และปฏิบัติได้เหมือนกันอย่างมี
คุณภาพที่1ของประเทศ ให้การนิเทศ ท าความเข้าใจกับครูให้มากพอที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน แก้
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วิสัยทัศน์ของครูให้ไปในทางเดียวกัน เพื่อจะได้พัฒนาสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว หลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะ
น าไปปรับใช้ ควรเน้นภาษาอังกฤษในระดับส่ือสาร หรือ general knowledge ในระดับมาตรฐานและต่อยอดสู่
ระดับ academic 

สรุปผลการประเมินด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล      
อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเฉพาะ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ   แต่ยังขาดการใช้หนังสือ ต ารา
เรียน ส่ือที่มีคุณภาพระดับสากล  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษมีความพยายามในการปฏิบัติแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรหลายโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยจัดการ
สอนภาษาต่างประเทศ ที่2 ให้กับครูทุกคนหลังเลิกเรียน และจัดให้มีครูผู้สอนภาษาต่างประเทศส าหรับครูไทย  
จัดซื้อหนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษจากประเทศสิงค์โปรไว้ให้ครูใช้ประกอบการสอน บาง
โรงเรียนใช้การสอนคู่กัน (co teaching)ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ  การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถขับเคลื่อน
ได้เต็มที่ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาการบริหารหลักสูตร  นโยบายไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ควร
ปรับปรุง ค าอธิบายรายวิชา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
และ วางแผนพฒันาการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ความสามารถเทียน
โอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่มีความชัดเจน โรงเรียนใน
ต่างจังหวัดยังไม่สามารถท าได้ ควรก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน  จัดหาเอกสารต ารา ตลอดจนส่ือที่มี
คุณภาพระดับสากลเพิ่มขึ้น ให้ความรู้แก่ครูด้านส่ือและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล และพัฒนาด้านการใช้
ส่ือนั้น ๆ โดยการอบรม ก าหนดกรอบ การสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้  และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ควรจัด
การศึกษาในส่วนของวิชาเพิ่มเติม วิชาเลือกให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล เท่าที่ศักยภาพ
ของสถานศึกษาจะเปิดสอนได้ 
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5. ตอนท่ี 5  ผลการประเมินด้านผลผลิต  
 5.1 ด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 

   5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของ
โครงการ  
 
ตารางท่ี 46   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และ 

นักเรียน  ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  
 

 
ประเด็น 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ 3.49 
 

.79 
 

ปาน
กลาง 

3.35 
 

.78 
 

ปาน
กลาง 

3.47 
 

.75 
 

ปาน
กลาง 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่าน
การประเมินระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่
ยอมรับจากสถาบันนานาชาต ิ

3.38 
 

.92 
 

ปาน
กลาง 

3.29 
 

.85 
 

ปาน
กลาง 

3.48 
 

.80 
 

ปาน
กลาง 

2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัด
เฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขนั
ในระดบัชาติและนานาชาต ิ

3.37 
 

.89 
 

ปาน
กลาง 

3.36 
 

.85 
 

ปาน
กลาง 

3.44 
 

.90 
 

ปาน
กลาง 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่
สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศได้ในอัตราสูง 

3.85 
 

.96 
 

มาก 3.50 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

3.57 
 

.88 
 

มาก 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่าย
โอนกับสถานศึกษาระดับต่างๆใน
นานาชาติได้ 

3.36 1.00 ปาน
กลาง 

3.23 .90 ปาน
กลาง 

3.38 .90 ปาน
กลาง 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 3.19 .92 
 

ปาน
กลาง 

3.21 
 

.85 
 

ปาน
กลาง 

3.41 
 

.80 
 

ปาน
กลาง 

1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ในการส่ือสารได้ดี 

3.38 
 

.85 
 

ปาน
กลาง 

3.32 
 

.86 
 

ปาน
กลาง 

3.46 
 

.86 
 

ปาน
กลาง 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถสอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาต ิ

3.01 1.09 ปาน
กลาง 

3.11 .95 ปาน
กลาง 

3.35 .88 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 46   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และ 
นักเรียน  ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ (ต่อ) 

 

 
ประเด็น 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

3. ล้้าหน้าทางความคิด 3.44 
 

.79 
 

ปาน
กลาง 

3.40 
 

.81 
 

ปาน
กลาง 

3.65 
 

.77 
 

มาก 

1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
และจัดท าโครงงานทีเ่สนอแนวคดิเพื่อ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรยีน
นานาชาต ิ

3.09 
 

1.11 
 

ปาน
กลาง 

3.22 
 

.94 
 

ปาน
กลาง 

3.50 
 

.94 
 

ปาน
กลาง 

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้า
เผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

3.60 
 

.81 
 

มาก 3.48 
 

.83 
 

ปาน
กลาง 

3.74 
 

.86 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิด
ใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ  ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและของผู้อื่น 

3.64 .75 มาก 3.50 .86 ปาน
กลาง 

3.72 .85 มาก 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์ 3.63 
 

.70 
 

มาก 3.60 
 

.93 
 

มาก 3.73 
 

.71 
 

มาก 

1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ 
แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้้อมลูข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

3.82 
 

.70 
 

มาก 3.69 
 

.74 
 

มาก 3.86 
 

.75 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ 
(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จกัตีความ 
สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และ
การเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

3.80 
 

.69 
 

มาก 3.63 
 

.71 
 

มาก 3.80 
 

.80 
 

มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ 
สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้า
แข่งขนัในเวทีระดับชาติและนานาชาติ 

3.27 1.01 ปาน
กลาง 

3.39 .87 ปาน
กลาง 

3.52 .95 มาก 
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ตารางท่ี 46   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร ครูผู้สอน และ 
นักเรียน  ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ (ต่อ) 

 

 
ประเด็น 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

X  S.D. 
แปล
ผล 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 3.77 
 

.64 
 

มาก 3.61 
 

.98 
 

มาก 3.69 
 

.73 
 

มาก 

1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์
ของโลก สามารถเรียนรู้และจดัการกับ
ความซับซ้อน 

3.74 
 

.70 
 

มาก 3.53 
 

.78 
 

มาก 3.63 
 

.85 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

3.80 
 

.73 
 

มาก 3.65 
 

.80 
 

มาก 3.76 
 

.84 
 

มาก 

3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะหผ์ลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่าย
และผลตอบแทนได ้

3.63 
 

.72 
 

มาก 3.42 
 

.83 
 

ปาน
กลาง 

3.54 
 

.88 
 
 

มาก 

4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม
การใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้ง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

3.89 .73 
 

มาก 3.66 .79 มาก 3.84 .89 มาก 

ภาพรวม 3.54 .65 มาก 3.46 .64 ปาน
กลาง 

3.60 .66 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 44โดยภาพรวม พบว่า ผลส าเร็จตามความ

คาดหวังของโครงการตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน อยู่ในระดับมาก  
ผู้บริหาร มีความคิดเห็นว่า ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.89) คือนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการ
และควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  และ
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อุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก และด้านส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.01) คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ    

ครูผู้สอน มีความคิดเห็นว่า ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.69) คือนักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จและ ด้านส่ือสารอย่างน้อย 2 
ภาษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.21) คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบ
ผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ    

นักเรียน มีความคิดเห็นว่า ด้าน ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 3.86) คือนักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จด้านส่ือสารอย่างน้อย 2 ภาษา มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.35) คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ   

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในภาคสนามด้านผลส้าเร็จ
ตามความคาดหวังของโครงการ 
 

                            
 

 

ภาพที่ 14  สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนภูเขียว 
 

สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 
2555 ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการโดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวมทุกโรงเรียน 
ผลปรากฏดังนี้ 
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ตารางท่ี 47  แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ       4 มาก 
1. เป็นเลิศวิชาการ       4 มาก 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาต ิ

4 4 4 3 5 4 4 มาก 

2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปน็ที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง 

5 4 5 5 5 4 5 มากที่สุด 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา
ระดับต่างๆในนานาชาติได ้

3 3 4 3 4 3 3 ปานกลาง 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       4 มาก 
1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

4 3 4 4 4 4 4 มาก 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

3 3 4 4 4 3 3 
 

ปานกลาง 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       3 มาก 
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับ
นักเรียนนานาชาต ิ

3 3 3 3 3 3 3 
 

ปานกลาง 

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

4 3 5 3 4 3 
3 

ปานกลาง 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและของผู้อื่น 

4 3 5 4 4 3 
4 

มาก 
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ตารางท่ี 47  แสดงค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์                
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       4 มาก 
1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ แสวงหา สังเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนนิการให้ส าเร็จ 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และ
การเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

4 4 5 3 4 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ 

4 4 3 3 4 4 4 มาก 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       4 มาก 
1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ
เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

4 4 5 3 4 4 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
นานาชาต ิ

4 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

4 4 4 3 3 4 4 มาก 

4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

4 4 5 3 4 4 4 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  47  โดยภาพรวม พบว่า ผลส าเร็จตามความ

คาดหวังของโครงการตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่ามากที่สุด คือนักเรียนสามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง  ประเด็นที่มีค่า
ปานกลางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบัน
ภาษานานาชาติ นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะ
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ประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ และนักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
 
ตารางท่ี 48  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  

ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ         

1. เป็นเลิศวิชาการ       4 มาก 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาต ิ

3 4 4 4 4 4 4 มาก 

2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปน็ที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

3 4 5 5 4 4 4 มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง 

4 4 5 4 5 4 4 
 

มาก 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา
ระดับต่างๆในนานาชาติได ้

4 3 4 4 5 3 4 มาก 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       4 มาก 
1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

3 4 4 4 4 3 4 มาก 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

3 3 4 4 3 3 3 ปานกลาง 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       4 มาก 

1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับ
นักเรียนนานาชาต ิ

4 3 4 4 4 3 
4 

มาก 

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

4 3 5 3 3 4 3 ปานกลาง 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและของผู้อื่น 

4 3 5 3 5 3 3 มาก 
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ตารางท่ี 48  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม  
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       4 มาก 
1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ แสวงหา สังเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนนิการให้ส าเร็จ 

4 4 5 4 4 4 4 มาก 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และ
การเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

4 4 5 4 4 3 4 มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและนานาชาต ิ

4 4 3 3 3 3 3 
 

ปานกลาง 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       3 ปานกลาง 
1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ
เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

3 4 5 3 4 3 3 
 

ปานกลาง 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
นานาชาต ิ

4 4 5 4 4 3 4 มาก 

3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

4 4 3 3 3 3 3 
 

ปานกลาง 

4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

4 4 5 3 4 3 4 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  48 โดยภาพรวม พบว่า ผลส าเร็จตามความ

คาดหวังของโครงการตามความคิดเห็นของ ครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 49  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม          
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ       4 มาก 

1. เป็นเลิศวิชาการ       4 มาก 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาต ิ

3 4 4 4 4 4 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปน็ที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

4 3 5 4 5 4 4 มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง 

4 4 5 5 3 4 4 มาก 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา
ระดับต่างๆในนานาชาติได ้

3 3 4 4 5 3 3 ปานกลาง 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา       3 ปานกลาง 
1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

3 4 3 4 3 3 3 ปานกลาง 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ 

3 3 4 3 4 3 3 ปานกลาง 

3. ล้้าหน้าทางความคิด       4 มาก 
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับ
นักเรียนนานาชาต ิ

4 4 4 5 4 3 
4 

มาก 

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

4 4 5 4 3 4 4 มาก 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและของผู้อื่น 

4 3 4 4 5 4 4 มาก 
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ตารางท่ี 49  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน โดยการสนทนากลุ่ม          
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ นักเรียน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์       4 มาก 
1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ แสวงหา สังเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนนิการให้ส าเร็จ 

4 4 5 4 3 3 4 มาก 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และ
การเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

4 4 4 4 3 3 4 มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ 

3 3 4 3 3 3 3 ปานกลาง 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก       4 มาก 
1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ
เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

3 4 4 4 4 3 4 มาก 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
นานาชาต ิ

3 3 4 4 4 4 4 มาก 

3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ 
วิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

3 3 4 4 3 3 3 
 

ปานกลาง 

4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้
เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย สังคมไทยและสังคมโลก 

4 5 4 4 4 3 4 
 

มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  49  โดยภาพรวม พบว่า ผลส าเร็จตามความ

คาดหวังของโครงการตามความคิดเห็นของ นักเรียน อยู่ในระดับมาก  
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ตารางท่ี 50  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียน  
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 

 

ด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน mode แปลผล 

1. เป็นเลิศวิชาการ 4 4 4 4 
 

มาก 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนผ่านการประเมิน
ระดับชาติอยู่ในระดบัดีเป็นที่ยอมรับจากสถาบัน
นานาชาต ิ

4 4 4 
 

4 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปน็ที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติและนานาชาติ 

4 
 

4 4 4 
 

มาก 

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นจนถึง
ระดับอดุมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ใน
อัตราสูง 

5 4 
 

4 4 มาก 

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

3 4 3 3 ปานกลาง 

2. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา 4 4 3 
 

4 มาก 

1)นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 

4 4 3 4 มาก 

2)นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่าน
การวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาต ิ

3 
 

3 3 3 ปานกลาง 

3. ล้้าหน้าทางความคิด 3 4 4 4 มาก 

1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และจัดท า
โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับ
นักเรียนนานาชาต ิ

3 
 

4 4 4 มาก 

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผน
จัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้

3 3 4 3 ปานกลาง 

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  ค่านิยม 
และความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 

4 3 4 4 มาก 
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ตารางท่ี 50  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครผูู้สอน และนักเรียน 6 โรงเรียน  
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ (ต่อ) 
 

ด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน mode แปลผล 

4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์ 4 4 4 4 มาก 

1) นักเรียนมีความสามารถประเมนิ แสวงหา สังเคราะห์ 
และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

4 4 4 4 
 

มาก 

2) นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ (ภาษาภาพ 
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด 
การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหน้าขึ้น 

4 
 

4 4 4 มาก 

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

3 
 

3 
 

3 3 ปานกลาง 

5. ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 4 3 4 4 มาก 

1) นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก 
สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 

4 
 

4 
 

4 4 มาก 

2) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

4 
 

4 4 4 มาก 

3) นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทาง
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

ปานกลาง 

4) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมือง
ดี สามารถจัดการและควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดประโยชนต์่อสาธารณะและปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  
สังคมไทยและสังคมโลก 

4 4 3 
 

4 
 

มาก 

ภาพรวม 4 4 4 4 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 50 โดยภาพรวม พบว่า ผลส าเร็จตามความ

คาดหวังของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนอยู่ในระดับมาก  
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ผู้บริหาร เห็นว่า ผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการคือนักเรียนมีคุณลักษณะ 
เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
อยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะด้าน นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูงนานาชาติ ดูได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น และ
สามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในคณะยอดนิยมได้มากขึ้น  นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ   
แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยที่ไปถึงระดับนานาชาติ แต่ด้านนักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงาน  
ที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ผู้บริหารท่าน
หนึ่งให้ความเห็นว่า” อยากให้มีการท าโครงงานสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนไทยที่ต่างวัฒนธรรม        
ต่างความเช่ือ ต่างศาสนา เพิ่มขึ้นมา เช่น นักเรียนในภาคเหนือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนในภาคใต้หรือ         
ภาคอื่นๆ เป็นต้น” ผู้บริหารยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการด าเนินโครงการมา 2 ปี นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้ การคิด การน าไปประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณภาพของผู้เรียนยุกต์ใหม่ ของโรงเรียนที่มี
ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะ นักเรียน พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน  หลายภาษามากขึ้น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคว่าชายแดนติดกับ
ประเทศอะไร นักเรียนได้แลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อในประเทศจีนหลายคน แม้จะเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัด 
นักเรียนเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันด้านวิชาการ แต่ก็มีจ านวนนักเรียนน้อยมากที่ได้ไป 
โครงการจึงควรมองไปที่เด็กกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนด้วย 

ครูผู้สอน เห็นว่า ผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการคือนักเรียนมีคุณลักษณะ 
เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง ประเด็นที่มีความส าเร็จน้อยกว่าด้านอื่นๆ  คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติและครูผู้สอนแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ ได้      
กล้าแสดงออก  มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและมีความเป็นระเบียบต่อตนเองและส่วนรวม ได้รับเกียตริบัตร
ชนะเลิศระดับภาค ผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษาสูงขึ้น ได้เรียนภาษาต่างประเทศกับ
เจ้าของภาษา และ สอบวัดความรู้กับสถาบันต่างประเทศ มีกิจกรรมที่นักเรียนและครูจัดขึ้นเพื่อบริการสังคมด้วย
จิตสาธารณะ อย่างหลากหลาย ที่ส่งเข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติและได้รับรางวัล  ควรจะมีการ
ปรับแก้ไขให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและสามารถเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงได้  เนื่องจากอยู่ในช่วง
เริ่มต้นโครงการท าให้วัดผลสัมฤทธ์ิได้ยาก ด้านล้ าหน้าทางความคิด   มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ 
นานาชาติน้อยมาก ยกเว้นโครงการแลกเปลี่ยน ควรสร้างหรือ จัดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติให้กับ
นักเรียน มากย่ิงขึ้น  การวัดประเมินเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไม่สอดคล้องกับแนวคิดการสอนเชิงความคิด 
สร้างสรรค์ ในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากมีการประเมิน ของ PISA เข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะเพิ่มสมรรถนะที่เขา
ต้องการเข้ามาด้วย ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทุกโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมไม่ใช่
คัดเลือกมาก่อนเวทีระดับชาติและนานาชาติ   
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นักเรียน เห็นว่า ผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการคือนักเรียนมีคุณลักษณะ 
เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
อยู่ในระดับมาก  โดยเฉพาะด้าน นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง ประเด็นนักเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงาน
เข้าแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ในส่วนของนานาชาติยังไม่ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์  และนักเรียน
ให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดท าโครงงานมีจ านวนมาก แต่ไม่มีเวทีระดับนานาชาติ มีแค่ระดับชาติ  นักเรียนที่จบ
การศึกษาขั้นสูงสุด มีผลส าเร็จที่น่าพึงพอใจ มีความร่วมมือร่วมใจกัน การมีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงภาวการณ์
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้าน
เป็นเลิศวิชาการโอกาสที่นักเรียนจะได้เข้าแข่งขันระดับชาติมีน้อย  ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ควรแลกเปลี่ยน
นักเรียนระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปศึกษาต่างประเทศ  การส่งเสริมการแข่งขันระดับ
นานาชาติยังน้อย  โรงเรียนควรมีกองทุนไว้ส่งเสริมผู้มีความสามารถและควรน าผลงานมาแสดงให้เกิดประโยชน์
ต่อยอดความคิดเพื่อเป็นเกียรติและก าลังใจต่อเจ้าของผลงาน 

สรุปผลการประเมินด้านผลส้าเร็จตามความคาดหวังของโครงการพบว่า ผลส าเร็จตาม
ความคาดหวังของโครงการคือนักเรียนมีคุณลักษณะ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า             
ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ซ่ึงทั้ง    
3 กลุ่ม มีความคิดเห็นตรงกัน นักเรียน พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน หลายภาษามากขึ้น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคว่าชายแดนติดกับ
ประเทศอะไร นักเรียนได้แลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อในหลายประเทศ แม้จะเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัด นักเรียนเข้า
แข่งขันในเวทีระดับชาติ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันด้านวิชาการ แต่ก็มีจ านวนน้อยมากที่ได้ไป  โครงการจึงควร
มองไปที่เด็กกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนด้วย นอกจากนั้น ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้ การคิด การน าไปประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณภาพของผู้เรียนยุกต์ใหม่ ของ
โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ  ครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ได้มากขึ้น  กล้าแสดงออก  มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและมีความเป็นระเบียบต่อตนเองและส่วนรวม 
ผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษาสูงขึ้น นักเรียนเห็นว่ามีการจัดท าโครงงานจ านวนมาก 
แต่ไม่มีเวทีระดับนานาชาติให้ มีแค่ระดับชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด มีผลส าเร็จที่น่าพึงพอใจ มีความ
ร่วมมือร่วมใจกัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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6. ตอนท่ี 6  ผลการประเมินด้านผลกระทบ 
 6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ด้านผลกระทบ 
 
ตารางท่ี 51   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผล ตามความคิดเหน็ของ ผูบ้ริหาร และครูผู้สอน  

ด้านผลกระทบ 
 

 
ประเด็น 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

X  S.D. 
แปล
ผล X  S.D. 

แปล
ผล 

1.ด้านการวิจัยและพัฒนา 3.48 
 

.92 
 

ปาน
กลาง 

3.47 
 

.80 
 

ปาน
กลาง 

1) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษา
ด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

3.54 
 

.92 
 

มาก 3.51 
 

.83 
 

มาก 

2) โรงเรียนใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3.43 .98 ปาน
กลาง 

3.44 .85 ปาน
กลาง 

2.ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 3.32 
 

.88 
 

ปาน
กลาง 

3.36 
 

.81 
 

ปาน
กลาง 

1) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกัน
เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น  

3.69 
 

.86 
 

มาก 3.60 
 

.87 
 

มาก 

2) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกัน
เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาใน ระดับภูมิภาค  

3.50 .96 
 

ปาน
กลาง 

3.52 
 

.88 
 

มาก 

3) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกัน
เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาใน ระดับประเทศ 

3.31 
 

1.10 
 

ปาน
กลาง 

3.35 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

4) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกัน
เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ 

2.88 
 

1.24 
 

ปาน
กลาง 

3.12 
 

1.08 
 

ปาน
กลาง 

5) โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพัฒนา 

3.30 
 

1.04 
 

ปาน
กลาง 

3.37 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

6) โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

3.42 
 

1.00 
 

ปาน
กลาง 

3.40 
 

.91 
 

ปาน
กลาง 

7) นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล
อื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3.11 1.06 ปาน
กลาง 

3.20 .97 ปาน
กลาง 

ภาพรวม 3.35 .85 
ปาน
กลาง 

3.39 .77 
ปาน
กลาง 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  51 โดยภาพรวม พบว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่อง            
ที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
วิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือโรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
เดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด  คือโรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ 

6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้างในภาคสนามด้านผลกระทบ 
 

             
 
ภาพที่ 15 การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และประชุมนักเรียน 
 

สรุปผลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม 6 โรงเรียน ระหว่าง เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 
ด้านผลกระทบโดยการหาค่าฐานนิยมของแต่ละกลุ่ม แล้วสรุปรวมทุกโรงเรียน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 52  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดย การสัมภาษณ์              

ด้านผลกระทบ 
 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านผลกระทบ       3 ปานกลาง 

1. ด้านการวิจัยและพฒันา       3 ปานกลาง 
1) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

3 3 4 3 4 3 3 ปานกลาง 

2) โรงเรียนใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

3 3 4 3 3 3 3 ปานกลาง 

 
 



199 
 

ตารางท่ี 52  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ผู้บรหิาร 6 โรงเรียน โดย การสัมภาษณ์              
ด้านผลกระทบ (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ผูบ้ริหาร 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

2. ด้านเครือข่ายร่วมพฒันา       4 มาก 
1) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น  

5 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

2) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาใน ระดบัภูมภิาค  

5 4 5 4 4 4 4 
 

มาก 

3) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาใน ระดบัประเทศ 

5 4 3 4 3 3 3 ปานกลาง 

4) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ 

3 3 3 4 3 4 3 ปานกลาง 

5) โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา 

4 4 4 3 4 3 4 มาก 

6) โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

5 4 4 3 4 3 4 มาก 

7) นักเรียนและครูมเีครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3 3 4 3 4 3 3 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  52  โดยภาพรวม พบว่าผลกระทบหรือผล

สืบเนื่องที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี 53  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน โดย การสนทนากลุ่ม   
ด้านผลกระทบ 

 

ประเด็น 
ความคิดเห็นของ ครผูู้สอน 6 โรงเรียน 

A B C D E F mode แปลผล 

ด้านผลกระทบ       3 ปาน
กลาง 

1. ด้านการวิจัยและพฒันา       3 ปาน
กลาง 

1) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้าน
ต่างๆอย่างต่อเนื่อง  

4 3 4 3 3 3 3 ปาน
กลาง 

2) โรงเรียนใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

4 3 3 3 4 3 3 ปาน
กลาง 

2. ด้านเครือข่ายร่วมพฒันา       4 มาก 
1) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น  

5 4 5 4 4 4 4 มาก 

2) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาใน ระดบัภูมภิาค  

4 4 5 4 5 4 4 มาก 

3) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาใน ระดบัประเทศ 

4 3 3 4 4 4 4 มาก 

4) โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็
เครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ 

3 2 3 3 3 4 3 
 

ปาน
กลาง 

5) โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา 

4 4 4 3 5 4 
4 

มาก 

6) โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

4 4 4 3 5 4 
4 

มาก 

7)  นักเรียนและครูมเีครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3 3 4 3 4 3 3 ปาน
กลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่  53 โดยภาพรวม พบว่าผลกระทบหรือผล

สืบเนื่องที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง 
 



201 
 

ตารางท่ี 54  แสดง ค่าฐานนิยม และแปลผล ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  และครูผู้สอน 6 โรงเรียน                    
ด้านผลกระทบ 

 
ประเด็น ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง  6 โรงเรียน 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน mode แปลผล 

1.ด้านการวิจัยและพัฒนา 3 3 3 ปานกลาง 

1)โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง  

3 3 3 ปานกลาง 

2)โรงเรียนใชผ้ลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

3 3 3 ปานกลาง 

2.ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 4 4 4 มาก 
1)โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็เครือข่าย
ร่วมพัฒนาในระดบัท้องถิ่น  

4 4 4 มาก 

2)โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็เครือข่าย
ร่วมพัฒนาใน ระดบัภูมิภาค  

4 
 

4 4 มาก 

3)โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็เครือข่าย
ร่วมพัฒนาใน ระดบัประเทศ 

3 3 
 

3 
 

ปานกลาง 

4)โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัเดียวกันเปน็เครือข่าย
ร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ 

3 3 
 

3 
 

ปานกลาง 

5)โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

4 
4 

4 
 

มาก 

6)โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
อื่นๆทีเ่กี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

4 
4 

4 มาก 

7) นักเรียนและครูมเีครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3 3 3 ปานกลาง 

ภาพรวม 3 3 3 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากตารางที่ 54  โดยภาพรวม พบว่า ผลกระทบหรือ             

ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง 

ผู้บริหาร เห็นว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นด้านการวิจัยและพัฒนา และ
ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่าย
ร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น แตเ่ครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศยังน้อยมาก  ผู้บริหารให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า 
การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนยังต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มากขึ้นรวมถึ งการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  เครือข่ายร่วมพัฒนายังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน ส าหรับการสร้าง



202 
 

เครือข่ายกับโรงเรียนในต่างประเทศ โรงเรียนยังไม่ได้ด าเนินการมากนัก เพียงแต่ส่งครู นักเรียนไปศึกษาดูงาน   
แต่หลายโรงเรียนได้ท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท า MOU กับโรงเรียนในระดับเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศจีน  

ครูผู้สอน เห็นว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น ด้านการวิจัยและพัฒนา และ
ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา อยู่ในระดับปานกลาง การท าวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหายังมีการปฏิบัติไม่มาก โรงเรียน
มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น แต่เครือข่ายร่วมพัฒนา
ระหว่างประเทศยังน้อยมาก แต่จากค าบอกเล่าของครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  “โรงเรียนมีโครงงาน
ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ าโขงร่วมกับนักเรียนลาว ได้ไปน าเสนองานโดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่ประเทศออสเตรเลีย  
โดยรัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย” แสดงให้เห็นถึงการมีเครือข่ายกับต่างประเทศแต่จะเป็นเฉพาะ
โรงเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือใหญ่พิเศษ เท่านั้นครูผู้สอนให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สรุปผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยภาพรวม พบว่าผลกระทบหรือผลสืบเนื่อง  
ที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการ
วิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือโรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
เดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือโรงเรียน                  
มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน พบว่า การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนยังต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนา
ให้มากขึ้นรวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เครือข่ายร่วมพัฒนายังไม่เป็นรูปแบบ    
ที่ชัดเจน  การด าเนินการในระดับโรงเรียน ท้องถิ่น กับสถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติมากรวมถึงการศึกษาดูงาน
โรงเรียนต้นแบบ และเป็นเครือข่าย แม้แต่การสร้างเครือข่ายเองเช่น โรงเรียนที่ผู้บริหารย้ายมาจากโรงเรียนในฝัน
ได้มาจับกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาคือ ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้โอกาส
ทุกโรงเรียนได้เข้ารับการคัดเลือก ไม่ควรเลือกเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่เท่านั้น 

ผลสืบเนื่องจากการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่า จากการที่ครูไทย
และครูต่างชาติได้ท าการเรียนการสอนร่วมกันหรือท างานร่วมกัน ท าให้ครูไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และครูต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารได้ดีขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานในองค์กร นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นมั่นใจที่จะ
ส่ือสารกับชาวต่างชาต ิรวมถึงผู้บริหารด้วย ด้านความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นผล
สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน        
ขนาดใหญ่ ถึงใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนยอดนิยม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี เป็น
โรงเรียนแกนน าของโครงการส าคัญๆ หลายโครงการ ส่งผลให้ได้ความส าเร็จในระดับสูงมีเกียรติบัตร เหรียญ
รางวัลมากมายทั้งของผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่บางส่วนก็อาจเกิดจากผลของ   
โครงการนี้  ความส าเร็จที่เห็นชัดเจนว่าเกิดจากโครงการนี้คือโครงงานจิตสาธารณะ และนักเรียนมีความสุขกับ
การท าโครงงานลักษณะนี้ เพราะได้ออกสู่ชุมชน ซ่ึงแต่ก่อนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานในรายวิชาหลัก 8 สาระ 
ท าให้มองเห็นภาพความเป็นพลโลกของนักเรียนมากขึ้น 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การวิจัยเรื่อง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
โดยใช้รูปแบบจ าลอง CIPPI (Context-Input-Process-Product-Impact : CIPPI  Model) ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษา
ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการ
โรง เรี ยนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปี  2553-2554                      
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล         
ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมีความเหมาะสมอยู่ในระดับใด  และ      
มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 2) ด้านปัจจัยน าเข้า เพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยน าเข้า          
3 ปัจจัย คือ คุณภาพของครู  คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน และคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน 3) ด้านกระบวนการ  
เพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้  3 ด้าน คือ แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียน                
สู่มาตรฐานสากล องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 4) ด้านผลผลิต เพื่อตรวจสอบระดับการบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหวังในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีความเป็นเลิศวิชาการ สามารถส่ือสารได้
อย่างน้อยสองภาษา   ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ว่าความ
คาดหวังดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จในระดับใด 5) ด้านผลกระทบ เพื่อตรวจสอบผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  2 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและพัฒนา  และ
ด้านความร่วมมือของเครือข่ายร่วมพัฒนา  ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังอื่น เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ที่
แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed method) ระหว่าง 1) การวิจัยเชิงส ารวจ (survey 
study) และ 2) การวิจัยพหุกรณีศึกษา (multi-cases study) ซ่ึงเป็นแบบด าเนินการคู่ขนานในประเด็นวิจัยเดียวกัน 
ทั้งเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม และเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมถึงศึกษาเอกสารหลักฐาน ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด 
เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์และอภิปรายผลร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เนื่องจากประเด็นการประเมินใน
แบบสอบถามปลายเปิดและประเด็นในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นประเด็นเดียวกัน 

การวิจัยเชิงส ารวจ (survey study) ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาช้ันน าทั่วประเทศที่มีความพร้อม
ในการยกระดับให้เป็นโรงเรียนดีและมีมาตรฐานสากล   (World-Class Standard School) จ านวน  381 โรงเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (sample size) เพื่อใช้ในการ
วิจัยโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวน 191 โรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยแต่ละ
โรงเรียนก าหนดผู้ให้ข้อมูล (informant) ดังนี้ ผู้บริหาร1 คน ครู 3 คน นักเรียน 3 คน  ผู้ปกครอง 3 คน  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ 
(rating  scale) แบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) และแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซ่ึงได้รับการ
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)  จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เกณฑ์ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และข้อ
ค าถามของแบบสอบถาม มีค่าระหว่าง 0.86 – 1.00 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 จึงสามารถตัดสินได้ว่า มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับนิยามศัพท์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์การวิจัย และการหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ (มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด) ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา   
(Cronbach’s Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach (1970) มีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 
ระดับอยู่ระหว่าง 0.97- 0.98 และค่าความเช่ือมั่นที่เช่ือถือได้อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้  1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลและแบบ
ตรวจสอบรายการโดยการแจกแจงความถี่ (frequency)  และร้อยละ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยการหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด  ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) 

พหุกรณีศึกษา (Multi-cases study) พื้นที่ในการศึกษา เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นโรงเรียนยอด
นิยมตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงค านึงถึง
ความเป็นตัวแทนที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคความสะดวกและความเป็นไปได้ในการเดินทางเพื่อการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้จ านวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนภูเขียว โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ผู้ให้ข้อมูล (informant) ในแต่ละ
โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน 10 คน นักเรียน 15 คน ผู้ปกครอง 5 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 5 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างส าหรับผู้บริหาร  ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษา  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และด้านภาษาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยอาจารย์        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง ใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (content 
analysis)  โดยการศึกษารายละเอียดของค าตอบของแต่ละบุคคลก่อนการจ าแนกประเภทโดยพิจารณาค าตอบของ
ทุกราย  น าค าตอบเหล่านั้นมาจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่  การพิจารณาจะดูได้จากความถี่ของแต่ละกลุ่ม  โดยผู้วิจัยจะ
ยึดค าตอบที่มีความถ่ีสูงมาใช้เป็นประเด็นในการอภิปราย  หรือถือเป็นประเด็นที่ส าคัญ   

 
1.  สรุปผลการวิจัย 

การน าเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และ 2) ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและสถานศึกษา 
ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  147 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                

มีอายุ 56 ปี ขึ้นไป มีอายุราชการ 26 ปีขึ้นไป ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่าง 10-20 ปี มากที่สุด         
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่มีนักเรียน 41 คนขึ้นไป ต่อ 1ห้องเรียน และ
ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ย 16-20 ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์  

ครูผู้สอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  471 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง            
มีอายุ 46-55 ปี อายุราชการ 26 ปีขึ้นไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.4 ระดับปริญญาโท ร้อยละ 
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40.3 เป็นครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 23.8 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 21.2  

นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  468 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 16-20 ปี เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 434 คน ส่วนใหญ่  เป็น
เพศหญิง  มีอายุระหว่าง 41-50 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 443 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุ      
51 ปีขึ้นไป ประกอบอาชีพรับราชการ มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีร้อยละ 53.3 รองลงมาระดับ     
ปริญญาโท ร้อยละ 38.8 

1.2   ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย  
        การน าเสนอสรุปผลการวิจัยในส่วนนี้เป็นการน าเสนอผล การประเมินเชิงระบบโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริบท  ด้านปัจจัยน าเข้า  
ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ  ตามล าดับดังนี้ 
       1.2.1  ผลการประเมินด้านบริบท   

ด้านบริบท  โดยภาพรวม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสมในระดับมาก   ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ 
และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ ด้านที่ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ แต่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เห็นว่าด้านความเป็นเลิศวิชาการมีความเหมาะสมมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนาว่า วัตถุประสงค์ชัดเจนดี ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการได้ และเหมาะสมส าหรับการเตรียมนักเรียนเข้า
สู่อาเซียนได้ แต่ ควรจะปรับเป็นมาตรฐานสากลทั้งระบบ ท าทุกระดับช้ัน ทั่วประเทศ   โรงเรียนต้องน าความ
คาดหวังมาวางแผนบริหารจัดการ ควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งครูและนักเรียนให้มากกว่านี้ เพราะทั้งสองส่วน
ยังไม่มีความพร้อมก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้   กระทรวงควรมีโครงการให้นักเรียนในสมาคมอาเซียนได้
ท ากิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งร่วมกัน  หรือให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติให้มากขึ้น และประเด็น 
นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ นักเรียนเห็นว่าคาดหวัง กับนักเรียนสูงเกินไป 

    1.2.2  ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
  ด้านคุณภาพครู โดยภาพรวม พบว่า โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียน

มาตรฐานสากลมีคุณภาพในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์  (online) และออฟไลน์ 
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(offline) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียน        
การสอนกับนานาชาติ และจากการสัมภาษณ์ พบว่า ครูมีคุณภาพในระดับ มาก ครูมีความรู้ความสามารถ               
ความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ แต่ครูไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารได้ดี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้ ควรมีการพัฒนาทักษะการส่ือสารโดยใช้ภาษาอังกฤษให้ครู
อย่างจริงจังหลากหลายรูปแบบและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ใน
เรื่องต่างๆให้มากขึ้นโดยเฉพาะ การใช้ส่ือที่ทันสมัยเป็นสากล โรงเรียนควรก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครูให้
ชัดเจนและจัดกิจกรรมให้ครูได้พัฒนากันเองให้มากขึ้น  ควรส่งครูที่ต้องการท าการสอนวิชาต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษไปฝึกงานในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 เดือน 
ควรมีการวางแผนการสอนให้ดี สอนให้ละเอียด และให้ทันกับการสอบ โรงเรียน ควรลดภาระงานที่ไม่ใช่งาน
สอนของครูลง เพื่อให้ครูมีเวลาในการพัฒนานักเรียนและตนเอง ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ  นอกจากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกว่า ครูบางส่วนยังไม่ตระหนักไม่
ปรับเปลี่ยนตัวเอง อาจเป็นเพราะอายุมากและคิดว่า ท าให้มีภาระงานเพิ่มขึ้น ในมุมมองของนักเรียน เห็นว่า ครูให้
ความส าคัญกับการสอนพิเศษมากกว่าในช้ันเรียน 

ด้านคุณภาพผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล        
มีคุณภาพในระดับมากประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากลและ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ผู้บริหารส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ด้านการบริหารการศึกษาอย่างน้อย 15 ปี วุฒิทางการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท และมีวุฒิทางการศึกษา
ระดับปริญญาเอกถึงร้อยละ 9  ผ่านการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ค่อนข้างมาก ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาดังนี้ ผู้บริหารควรได้รับการอบรมพัฒนา การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารให้มากขึ้น เพิ่มโอกาส
ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ  โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนควรมี
การท าข้อตกลงร่วมกัน  ควรคัดเลือกผู้บริหารที่จะย้ายมาด ารงต าแหน่งในโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้บริหารควร
ใกล้ชิดกับนักเรียน เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพและปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนด้วย  ควรจัดการเรียนการสอน            
ที่ วิชาการ เข้มข้นมากกว่านี้   ควรส ารวจศักยภาพของนักเรียนแล้วจัดหลักสูตรให้ เหมาะสม และ                             
มีกระบวนการพัฒนาโครงการให้ดีและชัดเจนมากกว่านี้ 

ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน และโรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสม
ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
โรงเรียนมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 
และโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาดังนี้ ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มัลติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระ 
ปรับปรุงให้มี อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ทั่วประเทศ  จัดสรรงบประมาณจ้างครูต่างประเทศ  และจัดหา ต าราเรียน
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลหรือผลิตเป็น E-book ควรพัฒนาครูให้สามารถสอนในวิชา คณิตศาสตร์และ 
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วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ดี ควรน าหนังสือภาคภาษาอังกฤษมาใช้สอน และ หนังสือของประเทศต่างๆ  
ในอาเซียนด้วย  หรือท าเอกสาร ใบงานเป็นภาษาอังกฤษ  ในวิชา คณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์  ในมุมมองของ
นักเรียนเห็นว่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่ครอบคลุมพื้นที่โรงเรียน เพราะมีระบบป้องกัน และการให้ครูฝึกสอน
หรือครูที่ไม่มีประสบการณ์มากนัก มาสอนในวิชาส าคัญ ท าให้การเรียนไม่ได้ผล 
       1.2.3   ผลการประเมินด้านกระบวนการ 

ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยภาพรวม
พบว่า มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษาประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ตามความคิดเห็น
ของ ผู้บริหารคือมีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต   ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน คือมีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ส าหรับการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   คือ สร้างความเข้าใจที่ตรงกันให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความส าคัญของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปฏิรูประบบการท างาน ให้ความรู้แก่
ครู ให้เวลาในการฝึกและสร้างนวัตกรรม ลดภาระงานของครูด้วยการลดจ านวนนักเรียน  แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วย
การปฏิบัติอย่างจริงจังและรวดเร็ว สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่างและควรวางระบบการท างานในโรงเรียนให้ยึดแนวปฏิบัติเดียวกัน 

ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด โดยภาพรวม พบว่า มี
การปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือส่งเสริม
ก ากับให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม การจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่
มาตรฐานสากล และจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศยังด าเนินการไม่ได้มากโดยเฉพาะโรงเรียนในต่างจังหวัดจะด าเนินการได้เฉพาะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานที่โรงเรียนแกนน าหรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    
แต่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หรือโรงเรียนประจ าจังหวัดจะมีการท า MOU กับโรงเรียนขนาดเดียวกันใน
ต่างประเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระบบอื่นมาก่อน เช่น ISO 9002 
หรือ โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ ส าหรับ TQA เริ่มด าเนินการมาเพียงเล็กน้อย จะด าเนินการอย่างจริงจัง
ในปีการศึกษา 2555 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาดังนี้  ด้านการวางแผนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ตามหลักการ TQAรวมทั้งวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้นจึงควรก าหนดเป็นแนว
ปฏิบัติ อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง  ควรมีการพัฒนาระบบการท างานให้ดี ชัดเจน  
ลดขั้นตอน  อบรมพัฒนาครูให้คิดกว้างไกล และเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาตนเอง และนักเรียนรวมทั้งองค์กร  
จัดสรรบุคลากรจัดท าข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ ลดงานพิเศษแก่ครู โดยเฉพาะครูที่สอนเยอะ   วางแผนร่วมกัน
ก าหนดนโยบายและถือปฏิบัติ อย่างจริงจัง และควรสร้างความตระหนักในการรับผิดชอบในงานแต่ละหน่วย 

ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล            
โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยเฉพาะ การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย
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สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  แต่ยังขาดการใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มีคุณภาพระดับ
สากล ส าหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษมีความพยายามในการ
ปฏิบัติแต่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรหลายโรงเรียนแก้ไขปัญหาโดยจัดการสอนภาษาต่างประเทศ ที่2 ให้กับครู
ทุกคนหลังเลิกเรียน และจัดให้มีครูผู้สอนภาษาต่างประเทศส าหรับครูไทย  จัดซ้ือหนังสือวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษจากประเทศสิงค์โปรไว้ให้ครูใช้ประกอบการสอน บางโรงเรียนใช้การสอนคู่กัน 
(co teaching)ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ   การจัดการเรียนการสอนไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาการบริหารหลักสูตร  นโยบายไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ควรปรับปรุง ค าอธิบาย
รายวิชา และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และวางแผน
พัฒนาการบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ความสามารถเทียนโอนผลการ
เรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่มีความชัดเจน โรงเรียนในต่างจังหวัดยังไม่
สามารถท าได้ ควรก าหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน จัดหาเอกสารต ารา ตลอดจนสื่อที่มีคุณภาพระดับสากล
เพิ่มขึ้น ให้ความรู้แก่ครูด้านส่ือและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล และพัฒนาด้านการใช้ส่ือนั้น ๆ โดยการ
อบรม ก าหนดกรอบ การสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และแนวปฏิบัติให้ชัดเจน ควรจัดการศึกษาในส่วนของวิชา
เพิ่มเติม วิชาเลือกให้หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล เท่าที่ศักยภาพของสถานศึกษาจะเปิดสอน
ได ้

      1.2.4  ผลการประเมินด้านผลผลิต  
                 ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  โดยภาพรวม พบว่า ผลส าเร็จ        

ตามความคาดหวังของโครงการคือนักเรียนมีคุณลักษณะ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด           
ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกัน นักเรียน พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน หลายภาษามากขึ้น
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาอาเซียน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคว่าชายแดนติดกับ
ประเทศอะไร นักเรียนได้แลกเปลี่ยนไปศึกษาต่อในหลายประเทศ แม้จะเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัด นักเรียนเข้า
แข่งขันในเวทีระดับชาติ ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันด้านวิชาการ แต่ก็มีจ านวนน้อยมากที่ได้ไป  โครงการจึงควร
มองไปที่เด็กกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนด้วย นอกจากนั้น ผู้บริหารแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า นักเรียนมีการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้ การคิด การน าไปประยุกต์ใช้ และมีคุณธรรม ซ่ึงเป็นคุณภาพของผู้เรียนยุกต์ใหม่ ของ
โรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ  ครูผู้สอนเห็นว่านักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ น าเสนอผลงาน และเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ได้มากขึ้น  กล้าแสดงออก  มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและมีความเป็นระเบียบต่อตนเองและส่วนรวม 
ผลสัมฤทธิ์จากการแข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษาสูงขึ้น นักเรียนเห็นว่ามีการจัดท าโครงงานจ านวนมาก 
แต่ไม่มีเวทีระดับนานาชาติให้ มีแค่ระดับชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นสูงสุด มีผลส าเร็จที่น่าพึงพอใจ มีความ
ร่วมมือร่วมใจกัน มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูมีการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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     1.2.5  ผลการประเมินด้านผลกระทบ 
                ด้านผลกระทบ สรุปผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยภาพรวม พบว่าผลกระทบ

หรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้น ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูผู้สอน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านการวิจัยและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือโรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาในระดับท้องถิ่น ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ
โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างประเทศ  สอดคล้องกับ        
การสัมภาษณ์ผู้บริหารและกลุ่มครูผู้สอน พบว่า การวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนยังต้องได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาให้มากขึ้นรวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เครือข่ายร่วมพัฒนา        
ยังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน  การด าเนินการในระดับโรงเรียน ท้องถิ่น กับสถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติมากรวมถึง
การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ และเป็นเครือข่าย แม้แต่การสร้างเครือข่ายเองเช่น โรงเรียนที่ผู้บริหารย้ายมาจาก
โรงเรียนในฝันได้มาจับกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคือ ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้โอกาสทุกโรงเรียนได้เข้ารับการคัดเลือก ไม่ควรเลือกเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่เท่านั้น 

ผลสืบเนื่องจากการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่า จากการที่ครูไทย
และครูต่างชาติได้ท าการเรียนการสอนร่วมกันหรือท างานร่วมกัน ท าให้ครูไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และครูต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารได้ดีขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานในองค์กร นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นมั่นใจที่จะ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงผู้บริหารด้วย ด้านความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นผล
สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ถึงใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนยอดนิยม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี เป็นโรงเรียน
แกนน าของโครงการส าคัญๆ หลายโครงการ ส่งผลให้ได้ความส าเร็จในระดับสูงมีเกียรติบัตร เหรียญรางวัล
มากมายทั้งของผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่บางส่วนก็อาจเกิดจากผลของ     
โครงการนี้  ความส าเร็จที่เห็นชัดเจนว่าเกิดจากโครงการนี้คือโครงงานจิตสาธารณะ และนักเรียนมีความสุขกับ
การท าโครงงานลักษณะนี้ เพราะได้ออกสู่ชุมชน ซ่ึงแต่ก่อนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานในรายวิชาหลัก 8 สาระ 
ท าให้มองเห็นภาพความเป็นพลโลกของนักเรียนมากขึ้น 

 

2.  อภิปรายผล 
 2.1  อภิปรายผลการประเมินด้านบริบท   

ด้านบริบท โดยภาพรวม พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความ
คาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวนโยบายทางการศึกษาที่มุ่งสู่
มาตรฐานสากลในระดับมาก ที่ผลการประเมินปรากฏเช่นนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะบรรลุความคาดหวังส าคัญ เพื่อสนองการพัฒนา       
การจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อันหมายถึง เป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็น
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คนที่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้บริบทสังคมโลกใหม่ 
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร เพื่อการพึ่งตนเอง
และเพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน เพื่อสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School) เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2545-2554) ที่ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ประเทศไทยมุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and 
Happiness Society)” ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนที่มีคุณธรรม  น าความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และสามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้น าไปสู่การปรับนโยบาย การร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกัน  การปรับตัวของเศรษฐกิจสู่ฐานความรู้ สิทธิการได้รับบริการด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ให้ความส าคัญกับการจัดบริการพื้นฐานทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา การเปิดพื้นที่เรียนรู้ให้กว้างขวาง  การรวมกลุ่ม
ในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 
2558 ซ่ึงประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน  อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งทางด้าน
การศึกษา ทักษะด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน  ทิศทางการพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีคุณภาพโดยใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อน ส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา Asia Society (2008) ได้ เสนอแนะ
นโยบายที่ควรมีของสหรัฐอเมริกาเพื่อความส าเร็จทางการศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ดังนี้  1) เตรียมความพร้อม
นักเรียนเพื่อให้เทียบเคียงนานาชาติได้ 2) ออกแบบใหม่ให้โรงเรียนเพื่อความเสมอภาค ความเป็นเลิศ และ
ความสามารถระดับโลกให้นักเรียนทุกคน 3) ส ารวจความรู้ของครูและผู้บริหารด้านความเป็นสากล 4) สร้างความ
เข้มแข็งทางภาษา ตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับวิทยาลัย 5) มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติ สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์  จุมพล  พูลภัทรชีวิน และอมรวิชช์  นาครทรรพ (2549) เกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) และพิณสุดา สิริธรังศรี (2552) พบว่า สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของโลกที่ส่งผลต่อ
การศึกษาไทย ในอนาคต 10-20 ปี ข้างหน้าจะต้องเผชิญกับแนวโน้มส าคัญและความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ       
ที่มีผลกระทบต่อสังคม เด็ก เยาวชน และการศึกษาไทย ซ่ึงแนวโน้มเหล่านี้ช้ีให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี
นโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทิศทางของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในทศวรรษใหม่จะเชื่อมโยงกันมากขึ้น เพื่อให้การศึกษาไทยเป็นการเตรียมการพัฒนาคนไทยส าหรับ
สังคมโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้า และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ควรเร่งด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ        
1) ระยะเร่งด่วน ต้องเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 2) ระยะกลาง 
ต้องเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา 3) ระยะยาว ต้องปรับระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ซ่ึงเป็นไปตาม จุมพล  
หนิมพานิช (2552) ที่ระบุว่า การประเมินบริบทต้องประเมินสภาวะแวดล้อมของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ    
เพื่อหาความต้องการจ าเป็น (needs) สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของนโยบาย/



211 

 

แผนงาน/โครงการและ Hofman, Dukstra, & Hofman (2005) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการประเมินโรงเรียน 
ระบุว่า เกณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบบริบทที่ต้องประเมิน ได้แก่ ความเชื่อมโยงกับส่ิงที่มีความจ าเป็น
ต่อโรงเรียนและการศึกษาในอนาคต (contact with supplying school/further educational) ข้อตกลงกับผู้ปกครอง 
(commitment of parents) ข้อตกลงกับชุมชน (commitment of community) ข้อตกลงกับการจัดการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (commitment of management/boards) ข้อตกลงที่เป็นเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
(commitment of network/co-operation) ส าหรับทัศนะของวิโรจน์ สารรัตนะ (2554) เห็นว่า การประเมินบริบท
นั้นเป็นการประเมินของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในปัจจุบันเป็นเช่นไร มีความสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้เดิมหรือไม่ ควรปรับหรือเพิ่มจุดหมายใดอีก 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553) ก าหนดเป้าหมายด้านเทคโนโลยีว่า นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีอาคารเรียน 
อาคารประกอบห้องปฏิบัติการ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์มีระบบการใช้อย่างคุ้มค่า และส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2553) ได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และ        
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน         
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม สอดคล้องกับ ฉลอง บุญญานันท์ (2551)  กล่าวว่า 
ส่ิงที่ส าคัญที่จะต้องการเน้นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและการบริหารของโรงเรียน สร้างทักษะและสมรรถภาพที่จ าเป็นแก่นักเรียน ส าหรับอนาคตในยุค
ข้อมูลข่าวสาร และยุคเศรษฐกิจที่ใช้ความรู้เป็นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้แก่นักเรียน    
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา
นานาชาติ แต่ก็ยังมีความเหมาะสมในระดับมาก ผลจากการสัมภาษณ์ ท าให้ทราบสาเหตุ  ดังที่ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน แสดงความเห็นว่า” การทดสอบกับทีมสถาบันภาษานานาชาติที่ได้รับการรับรอง มีน้อยและโรงเรียน      
ที่อยู่ไกล(ต่างจังหวัด) มีโอกาสได้ทดสอบน้อยมาก  ควรระบุสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองว่ามีที่ใดบ้าง         
ทาง สพฐ. ควรจัดหาสถาบันภาษานานาชาติเพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบและควรจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนให้นักเรียนสอบฟรี”  และนักเรียนยังให้เหตุผลอีกว่าวัตถุประสงค์มุ่งหวังเฉพาะนักเรียนที่จะไปเรียนต่อ
ต่างประเทศเกินไป 

2.2  อภิปรายผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า 
  ด้านคุณภาพครู โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพใน     
ระดับมาก ที่ผลการประเมินปรากฏเช่นนี้ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก หน่วยงานทางการศึกษาได้มีการขานรับถึงสภาพ     
การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ ก าหนดแนวด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณภาพครูไว้พอสรุปได้ดังนี้ ในปลายปี 
2550 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          



212 

 

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 ทั้งนี้หัวใจส าคัญของการปฏิรูปรอบ 2 รัฐบาลได้มุ่งเน้นเรื่อง
คุณภาพการศึกษา โดยเน้นคุณภาพครูเป็นพิเศษ เพราะเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่คุณภาพผู้เรียน และเป้าหมายของ
การเรียนต้องน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่ให้ผู้เรียนมีความรู้คือ เก่ง  มีคุณธรรม จริยธรรม และต้องมีความภาคภูมิ ใจ      
ในรากเหง้าของความเป็นไทย ส านักงานเลขา ธิการสภาการศึกษา (2552) ได้จัดท ารายงานสมรรถนะการศึกษา
ไทยในเวทีสากลโดยใช้ดัชนีตัวช้ีวัดของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD)            
มีข้อเสนอแนะให้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้น “คุณภาพ” ให้มากขึ้นทั้งคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และ
คุณภาพระบบการศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 ด้านการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล ก าหนดให้มีการส่งเสริม พัฒนาครู อาจารย์  และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ  และมีวิทยฐานะสูงขึ้น ต่อมาในปี2553 ได้ท าการวิจัย
เรื่องภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี มีข้อเสนอแนะ ด้านครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะต้อง
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความรู้และทักษะการ
สอนในสาขาวิชา มีความสามารถทางภาษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ ควบคู่กับการได้รับการตอบแทนเป็นพิเศษที่แตกต่างจากอาชีพอ่ืน ดังนั้นนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) จึงก าหนดให้มีการยกระดับคุณภาพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  กล่าวคือ เน้นการ
สนับสนุนให้ครูรวมกลุ่มกันวางแผนและพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอน เป็นครูดี ครูเก่ง  มีศักยภาพพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  เพื่อสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ยุคใหม่ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  นอกจากนั้น Schleicher and Stewart (2008) ได้กล่าวไว้              
ใน บทความทางวิชาการเรื่อง Learning from World-Class  School ซ่ึงสรุปการจัดอันดับทางการศึกษา ว่าลักษณะ
ส าคัญของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี 4 องค์ประกอบคือ 1)การก าหนดมาตรฐานสูงในระดับสากล (high universal 
standard) 2) การตรวจสอบได้และการเป็นอิสระ (accountability and autonomy) 3) การส่งเสริมความเป็นมือ
อาชีพของครู (strengthened teacher and professionalism) และ 4) การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (personalized 
learning) เน้นการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล Kustulasari (2009) ได้ท าวิจัยเรื่องโครงการโรงเรียน
นานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย พบว่า คุณลักษณะโรงเรียนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย มีแผนพัฒนาความ
เป็นมืออาชีพให้ทีมงาน    นอกจากนั้นนักการศึกษาเสนอแนะว่าคุณลักษณะของครูที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้
ยุคใหม่ที่ควรเป็น คือเป็นนักวิเคราะห์ นักสังเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ยุคใหม่  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นอย่างดี ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
ส่ือสาร ใช้ส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัยในการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ใช้วิธีการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่ง
ของการสอนและปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน มีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และ
สังคม (สมบัติ นพรัก, 2550; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543; สุเมธ  แย้มนุ่น, 2554; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553; พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง, 2553 และถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2555) และ
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จากรายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาได้สรุปว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่พบว่า
เหมือนกันในทุกระดับช้ัน คือ ตัวแปร “คุณลักษณะของครู” แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีลักษณะที่ดีย่อมส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในทางที่ดีด้วย และยังมีปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยคือ ความสามารถในการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร เชียงกูล, 2553) 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์  (online) และออฟไลน์ (offline) สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มาตรา 49 ได้ก าหนดให้ครูต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะ 9 ด้านคือ 
ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา และความเป็นครู โดยครูจะต้องมีสมรรถนะครบทุกด้านจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับ
การประเมินเพื่อเพิ่มวิทยาฐานะได้ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2548) และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2553)ได้ก าหนดคุณลักษณะครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลไว้ชัดเจนในด้าน
การใช้ส่ือ เทคโนโลยี สอดคล้องกับทัศนะของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555)ที่ว่า การที่ผู้สอนควรที่จะมีการ
ฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (ไอซีที) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน สาเหตุส าคัญ        
ที่ครูผู้สอนจ าเป็นต้องมีทักษะด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์นั้น นอกจากจะเป็นการติดอาวุธด้านทักษะในการใช้
ไอซีที โดยทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนแล้ว หากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ยังสามารถ
ส่งเสริม ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับ  พลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง (2553) กล่าวว่าครู
ยุคใหม่ที่คาดหวัง คือใช ้ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผล จาก การสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ทดสอบ 
อย่างเป็น ทางการ และไม่เป็นทางการ เน้นขณะที่ท าการจัดการเรียนรู้ เพื่อจะได้ซ่อมได้เสริมขณะที่ก าลังสอน  
และ สุรศักดิ์   หลาบมาลา (2543) กล่าวถึงคุณลักษณะครู ไว้ว่า มีความเป็นเลิศในการประเมิน   โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน   ให้สัมพันธ์กับความก้าวหน้า
ของนักเรียนและเป้าหมาย 

ส าหรับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร และครู
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และสนทนากลุ่มครูผู้สอน และนักเรียนมีความเห็นสอดคล้องตรงกัน การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ 
ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร  เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอน
ภาษาต่างประเทศนี้ขาดแคลนมาก (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 2550) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ในระดับดี การเยี่ยมชมงานและให้
ค าแนะน าจากผู้ใต้บังคับบัญชาและการฝึกอบรมระหว่างประจ าการก็มีผลต่อความทุ่มเทของครูเช่นกัน ซ่ึงรัฐควร
ก าหนดเป็นเชิงนโยบาย พร้อมจัดงบประมาณสนับสนุน (สุรศักดิ์  หลาบมาลา และรสสุคนธ์ มกรมณี, 2551)    
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และส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552) ควรยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย มุ่งเน้น “คุณภาพ” ให้มากขึ้น
ทั้งคุณภาพครู คุณภาพผู้เรียน และคุณภาพระบบการศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2555) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับประเทศไทย ไว้ดังนี้ 1) พัฒนาทักษะการออกเสียง
ให้เหมือนภาษาแม่ สามารถท าได้โดยการสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา  กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดสรร
งบประมาณให้กับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทางภาษา 2) สร้างความร่วมมือ สถาบันภาษาอังกฤษควรร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่มีสถาบันหรือศูนย์ภาษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
สถาบันสอนภาษาของภาคเอกชน รวมถึงนักจิตวิทยาพัฒนาการ ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สอดคล้อง
ความความต้องการของผู้เรียน ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการสอนของครู และพัฒนาการด้านการเรียน
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 3) บูรณาการภาษาต่างประเทศเข้ากับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน  ซ่ึงอาจท าได้ 2 
รูปแบบคือ การก ากับศัพท์เฉพาะที่ผู้ เรียนต้องรู้ในวิชาพื้นฐานต่าง ๆ และการปรับเนื้อหาในหนังสือเรียน
ภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของวิชาพ้ืนฐานหลัก 

ด้านคุณภาพผู้บริหารโดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพใน
ระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา
อย่างน้อย 26 ปี ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาระหว่าง 10- 20 ปี มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท             
มีประมาณ ร้อยละ 9 ที่จบปริญญาเอกมีประสบการณ์ในการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นวิทยากรด้าน
การบริหารสถานศึกษาส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ส่งผลให้ผู้บริหารมีคุณภาพในระดับมาก สอดคล้องกับผล
การศึกษาภาวะผู้น าสถานศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน ของจตุรงค์  ธนสีลังกูร(2554) ที่พบว่าประสบการณ์การ
ท างานเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่เกิดจากการส่ังสมประสบการณ์และการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับ นโยบายทางการศึกษาในทุกระดับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังปรากฏใน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดย
ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนา   ทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ได้มี การเตรียมคนไทยให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ 
มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง  
(พ.ศ.2552-2559) ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ในส่วนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล 
มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง               
มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น และ ประการส าคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม คือนโยบาย
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ภายในปี ค.ศ. 2020  โดยระบุให้มีการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆ ส่วนของเศรษฐกิจโดยผ่านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ ศักยภาพ  
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และการฝึกอบรม สอดคล้องกับ ผลการวิจัยและแนวความคิดของนักการศึกษา ดังนี้  Abbasi (2012)  พบว่า  ส่ิงที่
แสดงถึงความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ มีผู้น าที่เข้มแข็ง (Strong Leadership)  มีการคัดเลือกครู (Qualified 
Teachers) มีความซ่ือสัตย์ต่อองค์กร (Institutional Integrity) มีหลักสูตรที่ดี (Good Curriculum) และมีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย (Resources) สอดคล้องกับ Mckinsey & Company (2007) ได้สังเคราะห์คุณลักษณะส าคัญของ
ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลประการหนึ่งคือ การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ(high support) ในด้าน
ระบบการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งที่ได้คนเก่งเหมาะสมกับงาน การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม การ
สนับสนุนการประเมินผลความรู้ของครูและนักเรียน และ Asia Society (2008) ที่เสนอนโยบายที่ควรมีของ
สหรัฐอเมริกาเพื่อความส าเร็จทางการศึกษาในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ว่าควรมีการส ารวจความรู้ของครูและผู้บริหาร
ด้านความเป็นสากล 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่ สุด คือผู้บริหารมี วิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากลและ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ที่ก าหนดศักยภาพหรือคุณลักษณะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ว่าควรเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและบริหารจัดการ  สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร มีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาต ิ
และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ปัจจุบันผู้น าองค์กรยุคใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย ภายใต้
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น าเพื่อพาองค์การไปสู่
เป้าหมายขององค์การภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้น าต้องมุ่งเน้นการปรับภาวะผู้น าให้เอื้อต่อ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้มีอิสระในการท างานมากขึ้น ซ่ึงจิต
วิญญาณที่ผู้น ายุคใหม่ต้องมีคือ การมีวิสัยทัศน์(visionary) การมีความรักให้ลูกน้อง(passionate) การมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์(creativity) การมีความยืดหยุ่น(flexible)มีความสามารถในการจูงใจ(inspiring) มีการใช้นวัตกรรม
(innovation) มีความกล้า(courageous) มีจินตนาการสูง(imaginative) ช่ืนชมการทดลอง(experimental) มีความเป็น
อิสระ(independent) (ภารดี  อนันต์นาวี,2551) และ ธีระ  รุญเจริญ(2550) ให้ทัศนะว่า การบริหารการจัดการศึกษา
จะบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา ย่อมต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร นั่นคือ จะต้องเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับ กอปรทั้งมีความฉลาดทั้งทาง
สติปัญญา ทางอารมณ์ และความฉลาดทางคุณธรรม จึงจะน าไปสู่ความมีสัมฤทธ์ิผลทางการศึกษา สอดคล้องกับ 
นิกัญชลา  ล้นเหลือ (2554) ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน  พบว่า ภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก และผลการศึกษาของ สุพล วังสินธ์ (2545) ;ถวิล  อรัญเวศ (2545); ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2549); สุธรรม         
ธรรมทัศนานนท์ (2549); ธีระ รุญเจริญ (2550); ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ (2550); และสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2552)     
ได้สรุปคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา หรือผู้บริหารมืออาชีพ ไว้ว่า                 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีเป้าหมายทางการศึกษา มีความตั้งใจจริงในการบริหารงานโรงเรียนด้วยความเช่ียวชาญ    
ในวิชาชีพของตน  มีบุคลิกภาพประชาธิปไตย ใช้หลักเหตุผลในการบริหารงาน มีจิตส านึกในความมุ่งมั่น          
กล้าตัดสินใจ ไวต่อข้อมูล มีความ สามารถในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
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มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  ให้คุณค่าและความส าคัญของทรัพยากร
มนุษย์ มีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ  ปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การเป็นโรงเรียนอัจฉริยะคือ  ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องมีคุณลักษณะเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้น าในการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และ
เสริมสร้างพลังให้กับผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งานได้เต็มตามศักยภาพ       
มีความสามารถในการก าหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงครู มีความสามารถในการพัฒนางาน วางแผน 
และสามารถท าให้เกิดการปฏิบัติในโรงเรียน (ปรเมษฐ์ โมลี, 2552) มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่        
มีวิสัยทัศน์ ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มอ านาจ การพัฒนาวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และ การสร้าง
ครูมืออาชีพ (พรศรี ฉิมแก้ว, 2553) ดังนั้น เพื่อการบริหารการศึกษา บรรลุผลส าเร็จผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ที่มีลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากอดีต  และต่างจากผู้บริหารทั่วไป คือ เป็นผู้มี
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ เป็นนักเรียนรู้ เป็นนักประสานงาน และเป็นนักพัฒนา           
(จรัส อติวิทยาภรณ์, 2553) 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนมีความเห็นสอดคล้องตรงกัน  ว่าผู้บริหารยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสารได้ดี  ขาดความมั่นใจ สอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  (2550) ที่พบว่า การสอน
ภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มี
คุณภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร  เพราะ
ทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนี้ขาดแคลนมาก ซ่ึงควรได้รับการพัฒนา การพัฒนาสมรรถนะ        
ที่เป็นส่วนของความรู้และทักษะของแต่ละคน เป็นส่วนที่สามารถพัฒนาได้ไม่ยาก เพราะสามรถด าเนินการได้ด้วย
การศึกษาและพัฒนาด้วยรูปแบบต่างๆท าให้เกิดและหากมีการน าความรู้ไปสู่การฝึกปฏิบัติ ก็ก่อให้เกิดทักษะ
(McClelland, 1970) 

ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า มีความพร้อมทันสมัย เพียงพอและ 
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ใช้เกณฑ์ การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่      
ถึงใหญ่พิเศษ มีโครงการอื่นๆที่ด าเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วที่สนับสนุนให้มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ 
ดังนั้นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจึงมีความพร้อมค่อนข้างมากในด้านความเพียงพอของส่ือ อิเล็คทรอนิคส์ ห้อง 
มัลติมิเดีย ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ รวมถึงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย  ทรัพยากรเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารงานสอดคล้องกับ ผลจากการวิจัยของจตุรงค์    
ธนสีลังกูร (2554) ที่พบว่า ทรัพยากรเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญ และเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติของ
ภาวะผู้น าสถานศึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัดควรให้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อ
การบริหารงาน  ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากแนวนโยบายทางการศึกษา ดังนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2545) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการ ซ่ึงถือว่าเป็นยุทธศาสตร์
ส าหรับการจัดการศึกษาในประเทศไทย และมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรา  4  การศึกษา 
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
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การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้อมสังคม  การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้มีการระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11          
(พ.ศ. 2555-2559) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับอ ารุง จันทวานิช และคณะ (2545)  พบว่า
โรงเรียนสมบูรณ์แบบ คือโรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได้
อย่างดี ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานก าหนด และ
ได้รับการพัฒนาอย่างครบถ้วนทุกด้านและเพียงแข ภูผายาง (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนคาทอลิกจังหวัดขอนแก่น พบว่า ทรัพยากรด้านงบประมาณ ส่ือ และอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา 
สถานที่ศึกษา และบรรยากาศแวดล้อมมีความสอดคล้องและเหมาะสมในระดับดีมาก นอกจากนั้น จากการลง
พื้นที่ พบว่าทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 200-300 เครื่อง โดยแยกเป็นใช้ในการบริหารจัดการ ใช้ในการ
เรียนการสอน และใช้บริการส าหรับครู มีอินเตอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ มีห้องปฏิบัติการครบทุกสาระ  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน  และ
โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้
บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย  
สาเหตุอาจเนื่องมาจาก การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใช้เกณฑ์ การคัดเลือก
โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนช้ันน า โรงเรี ยนยอดนิยม 
ซ่ึงมีต้นทุนค่อนข้างสูง และได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ มาก่อน  จากการลงพื้นที่ พบว่าทุกโรงเรียนมี
คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 200-300 เครื่อง โดยแยกเป็นใช้ในการบริหารจัดการ ใช้ในการเรียนการสอน และ
ให้บริการส าหรับครู มีอินเตอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ มีห้องปฏิบัติการครบทุกสาระ ห้องสมุดมีกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย มีหนังสือเพียงพอ แต่ค่อนข้างเก่า   และด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลง สู่เศรษฐกิจ
ฐานความรู้ส่งผลให้ แนวนโยบายทางการศึกษาปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ ดังนี้ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง 
(พ.ศ.2552-2559) สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ก้าวทันกับโลกยุคข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่  การพัฒนาเทคโน โลยี           
เพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ  การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย  สาระส าคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552-2561) 

กรอบการปฏิรูปข้อหนึ่ง คือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   
ทุกระดับ/ประเภท ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ส าหรับการศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ คนไทยและ
การศึกษาไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล  คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน  และ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน  และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ            
เชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน  ต้องการ
ให้โรงเรียนมีความตื่นตัวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  จึงพยายามให้ทุกโรงเรียนตระหนักถึง
ความส าคัญของเรื่องนี้ เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเด็กต้องได้
เรียนรู้ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะชีวิต ภาษา ข้อมูลข่าวสารผ่านไอซีที และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ             
โดยทุกเรื่องจะต้องเป็นการมองอนาคตเป็นส าคัญ เช่น การเรียนรู้เพื่ออาชีพ ต้องเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
และเป็นอาชีพในอนาคตที่มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The Global 
Class) ซ่ึงเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  2553 ส่งเสริมให้มี การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน  การสอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง  รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับผลการวิจัยเพื่อหารูปแบบของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้  Wake  
County (2008) ได้มีการประชุมนักธุรกิจและนักการศึกษา 150 คน เพื่อหาแนวทางวางระบบโรงเรียน
มาตรฐานสากล ได้คุณลักษณะที่ควรจะเป็นประการหนึ่งคือ  สมรรถนะพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี  การค านึงถึง
วัฒนธรรมของตนเองและชาติอื่นๆ  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการแก้ปัญหา 
และ Kustulasari (2009) ได้ท าวิจัยเรื่องโครงการโรงเรียนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย  การวิเคราะห์เชิง
นโยบาย พบว่า คุณลักษณะโรงเรียนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย ส่วนหนึ่งคือ มีทรัพยากรที่เหมาะสม 
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  Abbasi (2012) ศึกษาเรื่อง Building a World Class 
School: Teaching with your Strengths พบว่า ส่ิงที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลประเด็นหนึ่ง คือมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (Resources) สอดคล้องกับ อ ารุง จันทวานิช และคณะ (2545) พบว่าโรงเรียนสมบูรณ์
แบบ คือโรงเรียนที่มีสังคม บรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่เอื้ออ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  มีความพร้อม
ในด้านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ โรงเรียนมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอและมี
อัตราส่วน ครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน และโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนที่พบว่า โรงเรียนมาตรฐานสากล          
ส่วนใหญ่มีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 40 คน และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา พบว่า “ โรงเรียนต้อง
จ้างครูมาสอนเกือบ 50 คน” ตรงกับข้อคิดเห็นของนักเรียนที่เห็นว่า “การให้ครูฝึกสอนหรือครูที่ไม่มี
ประสบการณ์ มาสอนในวิชาส าคัญ ท าให้การเรียนไม่ได้ผล” สอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้      
ที่ สสวท. ได้วิเคราะห์จากตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การขาดแคลนครูที่มีคุณวุฒิ ไทยขาดแคลนครูเพิ่มทุกวิชา การกวด
วิชานอกโรงเรียนได้ส่งผลทางลบต่อคุณภาพการเรียนรู้ ท าให้การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีคะแนนลดลง 
(อภิชาติ ศรีภาค์, 2555)  ส าหรับประเด็นโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ 
ของโรงเรียน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และสนทนากลุ่มครู จะแสดงความคิดเห็นตรงกันว่า”มี คอมพิวเตอร์
เพียงพอและมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน” แต่ นักเรียนอธิบาย
ว่า “มีบางจุดที่ใช้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ บริเวณอื่นไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากต้องมีรหัสผ่าน ” 
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ส าหรับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ผู้บริหาร กล่าวว่า “ที่โรงเรียนไม่มีการควบคุมการใช้อินเตอร์ ไม่มี
รหัสผ่าน เพราะที่พัทยามีอินเตอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่” 

2.3   อภิปรายผลการประเมินด้านกระบวนการ 
ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยภาพรวมพบว่า         

มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก 
โครงการนี้ มกีารจัดเตรียมส่ือ เอกสาร คู่มือในการด าเนินงานที่ ครอบคลุมทุกภารกิจ มีการอบรมเตรียมบุคลากร
ก่อนการด าเนินงาน และพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เนืองๆ รวมถึงโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ เป็นเครือข่ายด้วยตัวเอง มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง      
โดยศึกษานิเทศก์ และมีการจัดเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลงานที่เกิดจากโครงการเมื่อส้ินปีการศึกษา 
จึงท าให้ง่ายต่อการด าเนินงาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้ปรับแนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  โดยยึดหลักการ
ส าคัญคือมุ่งสนับสนุนการท างานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุด แก้ไขการท างานของโรงเรียนหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้ 
ภายใต้การดูแลขององค์คณะบุคคล และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐานการพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนตัดสินใจด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ส่วนกลางก าหนด  ซ่ึงจะ
ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน (creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และสังคมทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา และผลลัพธ์ทางการศึกษา โดยก าหนดนโยบาย กลยุทธ์  
เป้าหมายความส าเร็จที่ส าคัญ (Key Performance Indicators)  กลไกและบทบาทของหน่วยงาน  ตลอดจน
โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2555) ที่กล่าวว่า วิธีการส่ังการ
จากด้านบน คือจากผู้บริหารระดับสูงสุด หรือ CEO และให้ผู้บริหารระดับต้นท าตามค าส่ัง ซ่ึงมีข้อดีคือ             
การด าเนินการจะรวดเร็ว เบ็ดเสร็จได้งานตรงตามมอบหมาย สอดคล้องกับ วรเดช  จันทศร (2551) ที่ให้ทัศนะ    
ไว้ว่า นโยบายสาธารณะเมื่อถูกก าหนดขึ้นมาแล้ว ส่ิงที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อมาก็คือ การน านโยบายสาธารณะ
นั้นไปสู่ภาคปฏิบัติให้บังเกิดผล ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ความส าเร็จของการน านโยบายสู่การปฏิบัติส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่
กับความร่วมมือ และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ประเด็นนี้ วิโรจน์  สารรัตนะ (2553) ให้ทัศนะว่า เมื่อวิเคราะห์
โดยทฤษฎีเชิงระบบและความเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารราชการแผ่นดินแล้ว โรงเรียนเป็นระบบย่อย
(subsystem)  ของระบบใหญ่ หรือเป็นหน่วยย่อยหนึ่ง (sub-unit) ของระบบบริหารราชการแผ่นดิน ที่ยังต้อง
เชื่อมโยงกับระบบการบริหารส่วนกลางอยู่ ดังนั้น บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของโรงเรียนก็คือ การ
น านโยบาย ในรูปแบบต่างๆ จากส่วนกลางมาปฏิบัติให้บรรลุผล ซ่ึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นนโยบายจาก
ส่วนกลางนี้ จะท าให้โรงเรียนมีความสะดวกในการปฏิบัติมากขึ้น เพราะการมีนโยบายที่ก าหนดไว้เป็นแนวทาง
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ไว้ก่อนแล้ว จะท าให้ผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบมีลักษณะการตัดสินใจแบบมีแนวทางให้ยึดถือ 
(programmed decision making)  อนึ่งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการใหม่ ที่มีจุดประสงค์       
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับส าหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี
พุทธศักราช 2558 ทุกฝ่ายจึงให้ความส าคัญน าสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง สอดคล้องกับ พัชราวลัย และคณะ  (2548) 
ที่ยืนยันถึงการให้ความส าคัญ ดังกล่าวในเชิงปฏิบัติงานเช่นกัน โดยได้ช้ีให้เห็นว่า  ประเทศสมาชิกอาเซียน         
ทุกประเทศให้ความ ส าคัญกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะท าให้การศึกษานั้น
มีส่วนส าคัญในการท าให้ประเทศมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามากขึ้น และจุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์  จุมพล  
พูลภัทรชีวิน และ อมรวิชช์  นาครทรรพ (2549) เสนอแนะว่า การน า นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบ
มุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทยสู่การปฏิบัติ  มุ่งเน้นการด าเนินงานในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ผ่านพื้นที่ใน
โรงเรียน พื้นที่นอกโรงเรียน ในครอบครัว ชุมชน พื้นที่สื่อและพ้ืนที่เสมือนต่างๆ เพื่อเป้าหมายที่การสร้างเด็กและ
เยาวชนให้เป็นอนาคตที่ดีของสังคมไทยต่อไป  

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด คือก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มี           
ส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจัด
การศึกษาสาเหตุอาจเนื่องมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)ได้ปรับแนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่  พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  โดยยึดหลักการ
ส าคัญคือมุ่งสนับสนุนการท างานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุด แก้ไขการท างานของโรงเรียนหาก
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ 
ภายใต้การดูแลขององค์คณะบุคคล และความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นฐานการพัฒนาและจากการลงพื้นที่ พบว่า 
ทุกโรงเรียนได้ก าหนดแนวนโยบาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ปรเมษฐ์ โมลี (2552 )ที่พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ โรงเรียนอัจฉริยะ ต้องก าหนดวิสัยทัศน์มุ่ง
พัฒนาคน และองค์การให้มีความสามารถโดดเด่น โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม
ที่ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดับสูง และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะของวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนอัจฉริยะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมและเป็นวิสัยทัศน์เชิงปฏิบัติ (Operational vision statement)  มีเป้าหมาย   
ที่ชัดเจน เปิดกว้าง และหลากหลาย ยอมรับแนวคิดที่แตกต่างเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมี
การก าหนดพันธกิจและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน ตลอดจนก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงนโยบาย Kustulasari (2009) พบว่า คุณลักษณะโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศอินโดนีเซีย ได้มกีารก าหนดแนวนโยบายในการพัฒนาไว้ใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน ปัจจุบัน
ผู้น าองค์กรยุคใหม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่หลากหลาย ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น าเพื่อพาองค์การไปสู่เป้าหมายขององค์การภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ผู้น าต้องมุ่งเน้นการปรับภาวะผู้น าให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ เกิดขึ้นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเปิดโอกาสให้มีอิสระในการท างานมากขึ้น ซ่ึงจิตวิญญาณที่ผู้น ายุคใหม่ต้องมีคือ การมี
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วิสัยทัศน์ (visionary) การมีความรักให้ลูกน้อง (passionate) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creativity)  การมี
ความยืดหยุ่น (flexible) มีความสามารถในการจูงใจ (inspiring) มีการใช้นวัตกรรม(innovation) มีความกล้า 
(courageous) มีจินตนาการสูง (imaginative) ช่ืนชมการทดลอง (experimental) มีความเป็นอิสระ(independent) 
(ภารดี  อนันต์นาวี, 2551) และธีระ รุญเจริญ (2545) ให้ทัศนะว่า การบริหารการจัดการศึกษาจะบรรลุตาม
เป้าหมายของการศึกษา ย่อมต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร นั่นคือ จะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล     
มีความรู้ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับ กอปรทั้งมีความฉลาดทั้งทางสติปัญญา ทางอารมณ์ 
และความฉลาดทางคุณธรรม จึงจะน าไปสู่ความมีสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา 

ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด โดยภาพรวม พบว่ามีการปฏิบัติ
ตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด อยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจาก การบริหารองค์กรที่มุ่งเน้น
ผลงาน ควรเป็นการบริหารเชิงระบบ ถ้าขาดการจัดการเชิงระบบการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานที่ชัดเจนก็จะเกิด
ความเสียหายได้ Kast  &  Rosenzweig  (1985)  อธิบายถึงระบบย่อยด้านโครงสร้าง (Structure Subsystem)         
ซ่ึงโครงสร้างองค์การคือรูปแบบ หรือแบบแผน ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ  ภายใน
องค์การ  อันก่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติภารกิจในองค์การให้สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยทั่วไปโครงสร้างองค์การจะมีรายละเอียด
ใน 4  เรื่อง  ได้แก่  (1)  แบบแผนของความสัมพันธ์และหน้าที่ที่เป็นทางการ ในลักษณะแผนภูมิ  และรายละเอียด
ของงาน  (2)  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหรือภารกิจที่หน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงานต้องปฏิบัติ  (3)  วิธีการ
ประสานงานระหว่างกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆและ  (4) อ านาจ สถานภาพ (Status)  และความสัมพันธ์ตามล าดับ
ช้ันขององค์การ และโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโครงการหนึ่งเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล คุณลักษณะส าคัญประการหนึ่ง ที่จะแสดงว่าโรงเรียนได้พัฒนาสู่มาตรฐานสากล คือ การบริหาร
จัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ซ่ึงจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลกระทบต่อ
นักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ ซ่ึงได้รับการยอมรับว่า เป็นระบบ    
ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทาง การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มีวิธี
ปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก  (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย , 2553)          
ดังที่ BNQP (2009) ได้เสนอแนวคิดของเกณฑ์การประเมินด้านการศึกษาเรียกว่าเกณฑ์คุณภาพมัลคลัม บัลดริจ หรือ
เกณฑ์บรัดริจ เป็นเกณฑ์รางวัลระดับมาตรฐานโลก ซ่ึงมีพื้นฐานด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลตาม
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality  Award : MBNQA โดย
เป้าประสงค์ของเกณฑ์บัลดริจ ด้ านการศึกษาเพื่อผลการด าเนินงานที่ เป็ นเลิศ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้
สถาบันการศึกษาได้ใช้ในการจัดแนวการด าเนินงานของตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ  (1) การให้คุณค่าที่
ดีแก่ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น (2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถ
ขององค์การโดยรวม และ  (3) การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับ Miller (2007) ที่ได้
กล่าวถึงปัจจัยแห่งความส าเร็จของการมุ่งสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยประกอบไปด้วย  5  ประการ ดังนี้       
(1)  การออกแบบองค์การและกระบวนการท างาน  (2) โครงสร้างองค์การที่ปรับตัวได้ง่ายและมีความยืดหยุ่น
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี (3)  มีล าดับชั้นการปกครองน้อยหรือให้อ านาจการบริหาร
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แก่ทีมงานต่างๆ ให้มากที่สุด (4)  มีระบบการเชื่อมต่อส่วนต่างๆ  ขององค์การเข้าด้วยกัน (5) บุคลากรต้องมีความ
รอบรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานและเป้าหมายทางการเงิน  คุณภาพ  และความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  
บุคลากรต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการท างานของตนเองอยู่เสมอ  หรือกล่าวได้ว่า  “องค์การแห่ง
ความเป็นเลิศ  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้” และสอดคล้องกับผลศึกษาของ ทิตาภา  จุลศิริวงศ์ (2550) ที่พบว่า การ
บริหารคุณภาพองค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) พบว่า ระดับการปฏิบัติงานคุณภาพ
องค์รวมของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ การมุ่งเน้นคุณภาพ รองลงมาคือการสร้างระบบการ
ยอมรับ และการให้รางวัลและการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สาเหตุอาจ
เนื่องมาจากเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นแนวการบริหารที่มุ่ งเน้นผลงาน แผนเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญ ในการพัฒนาโรงเรียนสู่เป้าหมายที่ต้องการโดยเฉพาะเป้าหมายของโรงเรียนในโครงการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลถือเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก แผนจึงต้องมีความชัดเจนเห็น
แนวทางการเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โรงเรียนต้องแสดงให้เห็น
กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์และน าแผนสู่การปฏิบัติ(ส านักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย,2553)  การ
อาศัย แผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องเสริมสร้างประสิทธิภาพผลผลิตระยะยาว เป็นกลยุทธ์การบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ
ที่จะท าให้การบริหารประสบผลส าเร็จได้อย่างดีในทุกสถานการณ์และทุกเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2549)สอดคล้องกับทัศนะของ เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ และคณะ  (2552) ที่กล่าวว่า 
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนที่ต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด    
โดยมีฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงการวางแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การก าหนดพันธกิจ 
(mission) และวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (strategic  objectives) และการก าหนดแผนงานหลัก (major  plans) 
นโยบาย (policies) และยุทธศาสตร์ย่อย (sub  strategies)  และ DuBrin (2006) ที่ได้ระบุปัจจัยด้านผู้น าเชิง
ยุทธศาสตร์ (leadership strategy) เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ได้แก่ การก าหนดทิศทาง (setting  direction) ของ
องค์การทั้งในด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์วิธีการต่างๆ  ซ่ึงผู้บริหารจะต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมอย่างลึกซ้ึง       
เข้าใจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด (stakeholders) ขององค์การและสามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาก าหนด
ทิศทางให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้  

ด้านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ย   
ต่ าที่สุด สาเหตุอาจเนื่องมาจาก เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ ยังมีไม่มาก เพราะ
โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ มีระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2553-2555 ผลสัมฤทธ์ิยังไม่เห็นเด่นชัด 
ยังไม่มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และสนทนากลุ่ม
ครูผู้สอน ที่เสนอแนะว่า “ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกับโรงเรียนในกลุ่มอาเซียนและควรท า 
MOU ด้วย อาจจะเป็นปีละประเทศ” 

ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยภาพรวมพบว่า
มีการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล อยู่ในระดับ มากที่สุด สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) ได้ก าหนดจุดเน้น และแนวทางการพัฒนา
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คุณภาพผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้สถานศึกษาทุกโรง            
น าจุดเน้นการพัฒนาผู้ เรียนไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน อันจะช่วยยกระดับ  
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ศึกษา ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการ
จัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการพบว่า หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากสภาพยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเช่ือมโยง
ด้านการค้าและการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีความสามารถ  ด้านภาษาต่างประเทศ  
ส่งผลให้ความต้องการการศึกษาที่เป็นภาษาสากลมีมากขึ้น สอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)      
และฆนัท ธาตุทอง (2552) ที่ให้ทัศนะว่า งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ เป็น
งานที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาหรือคุณภาพการศึกษา ส่วนงานอื่นๆ เป็นองค์ประกอบที่จะท าให้ชี วิตสถาบัน
ด าเนินไปด้วยความราบรื่นเท่านั้น นอกจากนั้น จันทรานี สงวนนาม (2551) ยังช้ีให้เห็นความส าคัญของงาน
วิชาการไว้ว่า  งานวิชาการนับเป็นงานหลักของโรงเรียนเพราะโรงเรียนตั้งขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งที่ให้ความรู้แก่
นักเรียนหน้าที่หลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอนหรืองานวิชาการซ่ึงสอดคล้องกับ Hoy  &  Miskel 
(2005) ให้ทัศนะว่า การบริหารงานวิชาการเป็นอีกงานหนึ่งที่ผู้บริหารและผู้เตรียมตัวเป็นผู้บริหารควรได้ศึกษาท า
ความเข้าใจ และท าหน้าที่ในพันธกิจนี้อย่างมุ่งมั่นและทุ่มเท เพราะงานวิชาการโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้นั้นถือว่าเป็นหัวใจของการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา  และจากการลงพื้นที่ พบว่า ทุก
โรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล มีโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล ค าอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติม กระตือรือร้นที่จะน าเสนอผลจากการจัดการศึกษา หรือโครงงาน
ตามสาระเพิ่มเติม และมีค าถามเกี่ยวกับการจัดการสอนสาระเพิ่มเติมมากอันเนื่องมาจากได้มีการน าสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง 

ด้านจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
ประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สาเหตุอาจ
เนื่องมาจาก หลักสูตรมาตรฐานสากลมีสาระเพิ่มเติม 4+ 2 คือ 1)ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) 2) การ
เขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) 3) กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การ
ปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียกช่ือว่า CAS (Creativity, Actions, Service) 4)โลกศึกษา (Global Education) เพื่อให้ผู้เรียน
มีวิสัยทัศน์และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของความเป็นพลโลก (World Citizen) และอีก 2 ส่วนคือภาษาอังกฤษ 
และภาษาต่างประเทศที่ 2 ซ่ึงเป็นสาระใหม่ ส าหรับครู และนักเรียน ท าให้เกิดความตื่นตัวที่จะศึกษาท าความ
เข้าใจเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผล และมีคู่มือแนวด าเนินการ การพัฒนาหลักสูตร การวัดผล ประเมินผลสาระ
เพิ่มเติม มีการอบรมบุคลกรเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนสาระใหม่ได้ และมีการนิ เทศติดตามทั้งภายใน
และภายนอก อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ  
2553 ด้านการพัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง  
และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ สอดคล้องกับ คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้        
Ag  Kustulasari (2009) ได้ท าวิจัยเรื่องโครงการโรงเรียนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซีย  การวิเคราะห์เชิง
นโยบาย พบว่า คุณลักษณะโรงเรียนนานาชาติในประเทศอินโดนีเซียองค์ประกอบหนึ่ง คือ ใช้หลักสูตรนานาชาติ 
จากการศึกษาของ Schleicher and Stewart (2008) ซ่ึงสรุปการจัดอันดับทางการศึกษาของ องค์การแห่งความ
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ร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization of Economic Cooperation and Development)ว่าลักษณะส าคัญของ โรงเรียน
มาตรฐานสากลประการหนึ่งคือ การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (personalized learning) เน้นการจัดหลักสูตรให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และWake  County (2008) ได้หาแนวทางวางระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า 
คุณลักษณะที่ควรจะเป็น ข้อหนึ่งคือ หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน  เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงเฉพาะวิชา เพื่อเตรียมตัวเข้า
ท างาน  ค านึงถึงโลกาภิวัตน์  ก าหนดให้มีอย่างน้อย 2 ภาษาในโครงสร้างหลักสูตร Abbasi (2012) ศึกษาเรื่อง 
Building a World Class School: Teaching with your Strengths พบว่า ส่ิงที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล คือ 1) มีผู้น าที่เข้มแข็ง (Strong Leadership) 2) มีการคัดเลือกครู (Qualified Teachers) 3) มีความ
ซ่ือสัตย์ต่อองค์กร (Institutional Integrity) 4) มีหลักสูตรที่ดี (Good Curriculum) และ 5) มี แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย (Resources)   และจากการลงพื้นที่ พบว่า ทุกโรงเรียนมีการปรับหลักสูตร มีหลักสูตรสถานศึกษาที่
เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล วางแนวด าเนินงานตามบริบทของโรงเรียน บูรณาการกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรอื่นที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว มีการก าหนดสาระเพิ่มเติมชัดเจนใน
โครงสร้างหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการจัดท าหลักสูตรและการปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นได้
จากการตอบค าถามของ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน เช่น ด้านการเรียนภาษาที่ 2 เพิ่มเติมจากภาษาอังกฤษ 
กลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเปิด ภาษาจีน ภาษา เวียดนาม กลุ่มโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่อยู่ในภาคเหนือ จะเปิด ภาษาจีน ภาษา พม่า เช่นเดียวกับภาคตะวันตก ส่วนภาคใต้ เปิดภาษ า
มาลายู และภาษาจีน ส าหรับภาคตะวันออก และภาคกลาง มีความหลากหลาย ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส 
เยอรมัน 

ด้านจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ย         
ต่ าที่สุด สาเหตุอาจเนื่องมาจาก ครูยังไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี ขาดความมั่นใจ จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความเห็นสอดคล้องตรงกัน จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการสอดแทรกในการ
สอน คือ เรียกทับศัพท์ ผลิตใบงานเป็นภาษาอังกฤษ การสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนใช้วิธี การสอนคู่กัน
ทั้งครูไทยและครูต่างชาติ โดยใช้แผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ครูต่างชาติท าขึ้นมา แต่ครูบางท่านให้ข้อคิดเห็นว่า 
“แค่สอนเป็นภาษาไทย เด็กก็ยังท าไม่ได้ ยิ่งถ้าให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ เด็กคงจะ Entrance ไม่ได้ O-net ก็คงไม่
ผ่าน และผู้ปกครองก็คงจะต่อว่าโรงเรียน” 

2.4  อภิปรายผลการประเมินด้านผลผลิต  
ด้านผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ โดยภาพรวม พบว่า  โครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลมีผลส าเร็จตามความคาดหวัง  อยู่ในระดับมาก  สาเหตุอาจเนื่องมาจาก วัตถุประสงค์ของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้า
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสมในระดับมาก 
สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2559 แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559) สาระส าคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล   นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปีงบประมาณ  2553 และนโยบาย การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน  ที่ต้องการให้โรงเรียนมีความ
ตื่นตัวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ด้านปัจจัยป้อนเข้า พบว่า  ผู้บริหาร ครูผู้สอนและ
ปัจจัยพื้นฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบัติตาม
แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   การปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวดโดย 
อยู่ในระดับมาก และ การปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล อยู่ในระดับ มากที่สุด 
จากผลการประเมินดังกล่าว ส่งผลให้ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Drucker (1989) 
และ McConkey (1983)ที่ให้ทัศนะว่า หลักการประเมินผลที่เน้นวัตถุประสงค์และผลงาน (result-centered 
method)เป็นเรื่องของการก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทาง            
ในการกระท ากิจกรรมให้บังเกิดผลงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้นั้น โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และการ
กระท ากิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคลต่างๆในองค์การ  ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันทีจากการ
ด าเนินงาน หรือผลเบื้องต้น หรือผลที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากกิจกรรม การปฏิบัติงาน หรือมาจากการด าเนินงาน         
(ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2545) ส าหรับทัศนะของ Stufflebeam (2001) ได้อธิบายไว้เกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ว่า 
วัตถุประสงค์การประเมินผลลัพธ์คือ การวัด การแปลความหมายและตัดสินผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการใดๆ นั้น เป้าหมายหลักก็คือ เพื่อยืนยันขอบเขตซ่ึงการประเมินตอบสนองความต้องการของผู้ได้รับ
ประโยชน์อย่างถูกต้อง 

ด้านร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สาเหตุอาจเนื่องมาจาก กระบวนการ
เรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ท าให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก(Global 
Awareness) สอดคล้องกับ Wake  County (2008) ได้มีการประชุมนักธุรกิจและนักการศึกษา 150 คน เพื่อหา
แนวทางวางระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้คุณลักษณะที่ควรจะเป็นดังนี้1) สมรรถนะพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยี  
การค านึงถึงวัฒนธรรมของตนเองและชาติอื่นๆ  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีทักษะในการใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การแก้ปัญหา 2) หลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน  เรียนรู้อย่างลึกซ้ึงเฉพาะวิชา เพื่อเตรียมตัวเข้าท างาน  ค านึงถึงโลกาภิ
วัตน์  ก าหนดให้มีอย่างน้อย 2 ภาษาในโครงสร้างหลักสูตร และ The Wilder Foundation (2006) ได้สรุปความ
คิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนชั้นน า 27 โรงเรียนในประเด็นการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มีส่ิงที่ควรเตรียม
ส าหรับนักเรียน 8 ประการคือ 1) ความเข้มข้นทางวิชาการ 2) ลงทุนทางการศึกษาตั้งแต่เนิ่นๆ 3) ให้เวลาส าหรับ
การเรียนมากที่สุดเท่าที่นักเรียนต้องการ 4) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 5) การท างานบนพื้นฐานของข้อมูล
และการวิจัย 6) งบประมาณเพียงพอ 7) การท างานที่มุ่งเน้นผลงาน 8) ความเป็นพลโลกเป็นวิชาหลัก โดยค านึงถึง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษา การค านึงถึงความเป็นชุมชน  และ Chalker & Haynes 
(2004) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีที่ดีที่สุดในระบบการศึกษาจาก 10 ประเทศ รวมถึง Americans Prime 
Economic Competition ให้ข้อเสนอแนะว่า การก าหนดมาตรฐานสากล จะเป็นส่ิงบอกให้รัฐบาลรู้ว่า นักเรียนควร
รู้อะไร และท าอะไรได้  เนื้อหาส าคัญส าหรับการเป็น พลโลก ควรได้ถูกสอนในทุกโรงเรียน 

ด้านส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด สาเหตุอาจเนื่องมาจาก กระบวนการเรียน
การสอน ยังไม่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2550) เรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ
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ก าหนดนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ปัญหาที่พบ
คือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้
ปัจจุบันจะตื่นตัวมากขึ้น แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศนี้
ขาดแคลนมาก และ จากรายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล ของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552) ไดเ้สนอแนะให้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาสากลเป็นภาษาที่สองตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การเรียนรู้ภาษาที่สาม เพื่อให้สามารถส่ือสารกันได้ และเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน 
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาจัดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรสมทบ หลักสูตรร่วมกับสถาบันต่างประเทศเพื่อ
ความเป็นสากลของการศึกษาและรองรับตลาดแรงงานนานาชาติ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2554) ได้วางนโยบาย การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน  ต้องการให้โรงเรียนมีความ
ตื่นตัวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  จึงพยายามให้ทุกโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ 
เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยได้เร่งผลักดันและด าเนินการ       
ในหลายด้านการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพื่อให้ครูยุคใหม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ และใช้ ICT ได้     
ซ่ึงในยุคปัจจุบันระบบการศึกษาต้องรองรับความก้าวหน้า และจากการสนทนากลุ่ม นักเรียนที่ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสองภาษาให้ชัดเจน  และเพิ่มเวลาในการเรียนภาษาให้มากกว่านี้  ควรมีครู
เจ้าของภาษามาสอนโดยตรงของแต่ละประเทศ และมีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2555)ให้ทัศนะว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้คนในประเทศต่าง ๆ ต้อง
ติดต่อส่ือสารระหว่างกันมากขึ้น ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่คนยุคนี้ จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ที่มิใช่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นที่จ าเป็นด้วย เช่น จีน ญี่ปุ่น 
เกาหลี  เพื่อให้คนไทยสามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการติดต่อการค้า การลงทุน การต่อยอดและพัฒนา
องค์ความรู้ รวมถึงการน าเสนอแนวคิดใหม่ที่คนไทยคิดค้นขึ้น อันเป็นการสร้างช่ือเสียงของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติมากขึ้น   

2.5 อภิปรายผลการประเมินด้านผลกระทบ 
ผลกระทบด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจากการ

ก าหนดจ านวนบุคลากรด้านการวิจัย 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา (2550) ได้ก าหนดให้
ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะ       
9 ด้านคือ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และความเป็นครู โดยครูจะต้องมีสมรรถนะครบทุกด้านจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครู
หรือรับการประเมินเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553)ได้ก าหนดคุณภาพ
ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ไว้ประเด็นหนึ่งคือครูใช้การวิจัย   ส่ือ  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และ The Wilder Foundation (2006) ได้สรุปความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนช้ันน า 27 โรงเรียนใน
ประเด็นการพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ควรมีการท างานบนพื้นฐานของข้อมูลและการวิจัย สอดคล้องกับ
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ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พบว่า ได้ก าหนดให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ช้ิน ครูทุกท่านก็จะ
มีงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน แต่ยังไม่ถึงขั้น วิจัยและพัฒนา ตรงกับกลุ่มครูผู้สอน ที่ว่า การวิจัยและพัฒนาการจัด
การศึกษาในโรงเรียนยังต้องได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้มากขึ้นรวมถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน  

ผลกระทบด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง สาเหตุอาจเนื่องมาจากการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ต้องใช้ระบบเครือข่าย การสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 
โครงการปฏิบัติการเวียงจันทน์ได้เน้นในด้านการส่งเสริม “ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาด้วยมาตรฐานสูง”  
โดยอาศัยความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอื่นๆ และ  
ในระดับสากล เพื่อให้เกิดเป็นความพยายามที่สอดรับกันในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในภูมิภาค ดังนั้นครู
จึงควรมีทักษะด้านการสร้างเครือข่าย ดังทัศนะของพลสัณห์ โพธ์ิศรีทอง (2553)ที่กล่าวว่า ครูพันธ์ุใหม่จะต้อง
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนขนาดใหญ่  (ชุมชน
ที่มีเครือข่ายมาก) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กสอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2555) เสนอรูปแบบ C-Teachers ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากแนวคิด C-Learning ของ  Sellinger จาก CISCO (2006) 
และได้น ามาประยุกต์แนวคิดเพื่อน าเสนอส าหรับผู้สอนให้มีทักษะต่างๆ ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนใน
อนาคตทักษะหนึ่งคือ Connectivity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เช่ือมโยงระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน เพื่อนครูทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษา หรือเช่ือมโยงกับ โรงเรียน  (สถานศึกษา) บ้าน 
และ / หรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน  สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่ม
ครูผู้สอนที่พบว่าเครือข่ายร่วมพัฒนายังไม่เป็นรูปแบบที่ชัดเจน 

ผลสืบเนื่องจากการด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่า จากการที่ครูไทยและครู
ต่างชาติได้ท าการเรียนการสอนร่วมกันหรือท างานร่วมกัน ท าให้ครูไทยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น
โดยเฉพาะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และครูต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยในการ
ส่ือสารได้ดีขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานในองค์กร นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้นมั่นใจที่จะ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติ รวมถึงผู้บริหารด้วย ด้านความส าเร็จจากการเข้าร่วมแข่งขันยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นผล
สืบเนื่องจากโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เนื่องจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ถึงใหญ่พิเศษ เป็นโรงเรียนยอดนิยม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างดี  เป็นโรงเรียน
แกนน าของโครงการส าคัญๆ หลายโครงการ ส่งผลให้ได้ความส าเร็จในระดับสูงมีเกียรติบัตร เหรียญรางวัล
มากมายทั้งของผู้บริหาร ครู นักเรียน และโรงเรียน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่บางส่วนก็อาจเกิดจากผลของ    
โครงการนี้  ความส าเร็จที่เห็นชัดเจนว่าเกิดจากโครงการนี้คือโครงงานจิตสาธารณะ และนักเรียนมีความสุขกับ
การท าโครงงานลักษณะนี้ เพราะได้ออกสู่ชุมชน ซ่ึงแต่ก่อนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโครงงานในรายวิชาหลัก 8 สาระ 
ท าให้มองเห็นภาพความเป็นพลโลกของนักเรียนมากขึ้น 
 

3.   ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มี ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้เป็นสารสนเทศส าหรับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
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3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้เป็นสารสนเทศ 
3.1.1 ด้านบริบท 

  จากผลการวิจัยที่พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความ
คาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก โดยภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ดังนั้น 
โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควร น าความคาดหวังดังกล่าวไปวางแผน ด าเนินการอย่างเป็นระบบครบ
วงจร 

       3.1.2 ด้านปัจจัยน าเข้า 
3.1.2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพใน

ระดับ มาก ประเด็นครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการ
เผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู  ด้วยการสร้างเครือข่าย รวมกลุ่มกัน วางแผนและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน 

3.1.2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพใน
ระดับ มาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษของครู โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการกับสถาบันสอนภาษา 
การท างานร่วมกันกับเจ้าของภาษา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษาในระดับนานาชาติ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

3.1.2.3 จากผลการวิจัยที่พบว่าครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์เป็นภาษอังกฤษได้ จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขีดความสามารถของครู ด้วยการบูรณา
การภาษาต่างประเทศเข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการก ากับศัพท์เฉพาะที่ผู้เรียนต้องรู้ในวิชาพื้นฐาน
ต่างๆ และการปรับ เนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาพ้ืนฐาน 

3.1.2.4 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพ     
ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล จึงควรมีการส ารวจความรู้ผู้บริหารด้านความเป็นสากล โดยท าเป็นระบบการคัดเลือกผู้บริหารที่
จะย้ายมาด ารงต าแหน่งในโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3.1.2.5 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร      
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหาร ด้วยการท าข้อตกลงกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในทุกเรื่อง 

3.1.2.6 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านคุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน โดยภาพรวม พบว่า 
อยู่ในระดับมาก  ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอ ส าหรับนักเรียนทุกคน  และ
โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้
บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย      
จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมให้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  และบุคลากร ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
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สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียน  การเรียนรู้ อย่างจริงจัง  ด้วยการเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง  

3.1.2.7 จากผลการวิจัยที่พบว่า โรงเรียนมีจ านวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอน
เพียงพอและมีอัตราส่วน ครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด จึงควรใช้ยุทธศาสตร์เรียนมากขึ้น 
สอนน้อยลง ให้ครูปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเป็น ใช้ ส่ือ เทคโนโลยีให้มากขึ้น เพราะโรงเรียนมีส่ือ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอ 
       3.1.3 ด้านกระบวนการ 

3.1.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ มาก จึงควรใช้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงระบบ 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางระบบ และตัดสินใจ 

3.1.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหาร
คุณภาพ 7 หมวด โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก จึงควรใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
ช านาญในการน าระบบคุณภาพไปใช้ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นวาระของโรงเรียน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3.1.3.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหาร
คุณภาพ 7 หมวด ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จึงควรใช้
ยุทธศาสตร์การวางแผนกลยุทธ์ การด าเนินการตามกลยุทธ์ การก ากับติดตาม และการรายงานผล จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

3.1.3.4 จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตร
สาระเพิ่มเติมความเป็นพลโลกเป็นวิชาหลัก โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางภาษา 
เพื่อให้เป็นหลักสูตรมาตรฐาน   
          3.1.4 ด้านผลผลิต 

3.1.4.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลส าเร็จตาม
ความคาดหวังของโครงการ  อยู่ในระดับมาก จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่มาตรฐานสากล
ในทุกโรงเรียน ทุกระดับช้ัน โดยใช้ระบบการเทียบเคียง 

3.1.4.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลส าเร็จตาม
ความคาดหวังของโครงการ  อยู่ในระดับมาก ด้านร่วมกัน รับผิดชอบต่อสังคมโลก มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด จึงควรใช้
ยุทธศาสตร์เชิงรุก จัดเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาโครงงานโลกศึกษา และ
ผลงานด้านอื่นๆ ในระดับสากล 
         3.1.5 ด้านผลกระทบ 
   จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านการวิจัยและพัฒนา และเครือข่ายร่วมพัฒนา อยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรใช้ยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายความรู้ ออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
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3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
         3.2.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเหมาะสม

สอดคล้องกับแนวนโยบายการเตรียมผู้เรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซ่ึงเป็นการประเมินตนเอง   เพื่อให้ทราบ
สถานะ การจัดการศึกษาของไทยในกลุ่มอาเซียน จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากลของประเทศไทยกับ ประเทศในกลุ่มอาเซียน   
          3.2.2 จากผลการวิจัยที่พบว่าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโครงการที่ดีมีผลส าเร็จ
ตามความคาดหวังในระดับมาก เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการจึงควรมีการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาทุกโรงเรียนในประเทศไทยให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล          
         3.2.3 จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้บริหารและ ครูส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
และส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี  จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
           3.2.4 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้จ ากัดด้วยระยะเวลาจึงไม่สามารถประเมินโรงเรียน
มาตรฐานสากลได้ทั้ง 2  กลุ่มคือ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งโครงการ 
ควรมีการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เป็นโรงเรียนประถมศึกษาด้วย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
1.  ด้านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศกึษา  

1.1   ผศ. ดร.ทวีชัย  บุญเติม  อาจารยพ์ิเศษ  คณะศึกษาศาสตร์ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.2     ดร. สัมฤทธิ์  กางเพ็ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคาร 
1.3    ดร. ศิริกุล  นามศิริ           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

        ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

2.  ด้านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.1   ดร. ทวีศิลป์  สารแสน          รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษา  เขต 25 
2.2   ดร. ศิริวรรณ   อาจศรี          ผู้อ านวยการโรงเรียนภูเขียว 

 
3.  ด้านกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 

3.1   ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย    อาจารย์ประจ า คณะศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2   ดร.นุชวนา  เหลืองอังกูร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
      คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสอบถามฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 6 ตอน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของ
ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ 4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 5) ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ และ 6) ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
โครงการ 

3) กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นมากที่สุด ค าตอบของท่านจะไม่มี ผล
ทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้
ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการหรือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน � หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
1) เพศ  � 1.  ชาย       � 2. หญิง 
2) อายุ   � 1.  ต่ ากว่า  35  ปี     � 2.    35 - 45  ปี   � 3.    46 - 55  ปี    � 4.   56   ปีขึ้นไป 
3) อายุราชการ � 1.  ต่ ากว่า 5 ปี      � 2.    5 -  15 ปี      � 3.    16  -  25 ปี   � 4.   26  ปขีึ้นไป 
4) ด ารงต าแหนง่ผู้บริหาร 

� 1.  ต่ ากว่า 10 ปี      � 2.    10 -  20 ปี      � 3.    21  -  30 ปี   � 4.   31  ปีขึน้ไป 
5) วุฒิการศึกษาสูงสุด 

� 1.  ปริญญาตร ี                 � 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบรหิารการศึกษา 
� 3.  ปริญญาโท       � 4. ปริญญาเอก 

6) จ านวนนักเรียน ต่อ 1 ห้องเรียน 
� 1.  20 - 30    คน  � 2.    31 – 40  คน   � 3.     41 คนขึ้นไป 

7) จ านวนนักเรียน ต่อครู 1 คน 
� 1.  20 - 30  คน    � 2.    31 – 40  คน     � 3.     41- 50   คน   � 4.   51 คนขึ้นไป 
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8) ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยตอ่สัปดาห ์
� 1.  10 - 15    ช่ัวโมง  � 2.    16 – 20  ช่ัวโมง   � 3.     21  ช่ัวโมงขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ หลักสูตรที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น  จากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี ) “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ

อยู่ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบั

ต่างๆในนานาชาติได้ 
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................. 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ

ในการส่ือสารได้ดี 
     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา
จากสถาบันภาษา 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่

เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได ้

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้

ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญ
รูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการ
เรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงาน
เข้าแขง่ขันในเวทีระดบัชาต ิ

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงาน
ได้ในระดับชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้

และจัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

     

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสริมให้เกิดประโยชนต์่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
1.   ด้านคุณภาพคร ู - โปรดแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของครูในประเด็นต่างๆ  

 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน      
2) ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
3) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการ

จัดการเรียนการสอน 
     

4) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมนิผล และการเผยแพรผ่ลงาน ทั้งระบบออนไลน์ 
(online) และออฟไลน์ (offline) 

     

5) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการ
เรียนการสอนกับนานาชาต ิ

     

6) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของคร”ู  ดังนี ้
1)  ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครู

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................ 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................... 
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ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน -  โปรดแสดงความเหน็เกี่ยวกับระดบัคุณภาพของผูบ้รหิารโรงเรียนใน
ประเด็นต่างๆ  

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

     

2) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA      
3) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี

ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 
     

4) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 

     

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
6) ผู้บริหารมปีระสบการณ์อบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ

จัดการศึกษานานาชาต ิ
     

 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของผู้บริหารโรงเรยีน” ดังนี ้
1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

.....................................................................................................................................................................

................................. 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

.....................................................................................................................................................................

.........................  
 

3) ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน - โปรดแสดงความเหน็เกี่ยวกับระดับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานในประเด็นต่างๆ 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย น้อย
ที่สุด 

1) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

เพื่อให้นักเรียนไดใ้ช้เรียนอย่างเพียงพอ 
     

3) โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน      
4) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลมุ

พื้นที่ ของโรงเรียน 
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ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

6) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า
อย่างหลากหล 

     

 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน” ดังนี ้
1) ปัญหาส าคัญของปจัจัยพ้ืนฐาน

....................................................................................................................................................................

...............  
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................  
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ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 
 
1) การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     

โรงเรียนมีการปฏิบัติในรายการตา่งๆ ข้างล่างนี้ในระดับใด 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

     

2. จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นแกนกลาง      
3. ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง

บุคลากรและนักเรียน 
     

4. เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

     

5. ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและกระตือรือร้นใน
การปฏิบัตงิาน 

     

6. มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต      
7. มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียน 
     

8. บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงทีเ่ชื่อถือ
ได ้

     

9. มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ 

     

10. บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จของ
ผู้เรียน 

     

11. มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน      
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 โปรดแสดงความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ดังนี้  
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................ 
2)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................... 
 

2) การปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  
โรงเรียนมีการปฏิบัติในรายการตา่งๆ ข้างล่างนี้ในระดับใด 

 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. บริหารจัดการตามขั้นตอน TQA      
2. ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและมี

จริยธรรม 
     

3. สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน      
4. จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     

5. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล      
6. ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ      
7. มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     

8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน      
9. จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดัการศึกษา      
10. วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 
     

11.       
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

12. น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการบรหิาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

     

13. มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร      
14. สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     

15. จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
ท างาน 

     

16. จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลดขัน้ตอน 
คล่องตัว และมีประสทิธิภาพ 

     

17. ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและกระบวนการ
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

     

18. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน      
19. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู      
20. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตรและ

การสอน 
     

21. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

     

22. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการ
บริหาร 

     

23. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศ      

 

 โปรดแสดงความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด ดังนี้  
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
2)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
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3) การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

โรงเรียนมีการปฏิบัติในรายการตา่งๆ ข้างล่างนี้ในระดับใด 
 

 
รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระ
เพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

     

2) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปน็
ภาษาอังกฤษ 

     

3) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ (Theory of 
Knowledge) 

     

4) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความขัน้สูง  
( Extended - Essay) 

     

5) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัตขิอง
ผู้เรียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

     

6) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global 
Education) 

     

7) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปจาก
การเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกต ิ

     

8) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2      
9) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วง

ช้ัน โดยระบุช้ัน ภาคเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต 
     

10) ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมนิจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

     

11) จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
เช่น  EP , MEP , IEP , IB 

     

12) เพิ่มเวลาและช่องทางการเรียนรูด้ว้ยตนเองให้แก่นักเรียน      
13) ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล      
14) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ      
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       โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังนี้  
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
2)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
 

ตอนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  
 

หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี
ท่านเห็นว่านักเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 

 
รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงาน

ที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การ
ตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 

 ตัวบ่งชี้อื่น ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่ส าคัญมอีะไรอีกบ้าง 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................. 

 
ตอนที่ 6 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลสบืเนื่องที่เกิดขึ้น 

 
หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี

ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การวิจัยและพฒันา      
1) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้าน

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

     

2) ครูท าการวิจัยและพัฒนาในการจดัการเรียนการสอนที่ใช้ 
นวัตกรรมทั้งประเภทวัตถุและรูปแบบ 

     

3) โรงเรียนมีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม      

เครือข่ายร่วมพฒันา      
1) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกันเป็น

เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดบัทอ้งถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

     

2) โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3) โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

     

4) นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

     

5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี

     

 

    หลังจากด าเนินตามโครงการนีม้าแล้ว 2 ปี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถงึการได้รับการยอมรับจากชุมชน 
จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง อะไรบ้าง เช่น การได้รับวุฒิบัตรของนักเรียน การได้รับรางวัล
ดีเด่นของโรงเรียนในส่วนทีเ่กี่ยวกับโครงการนี้ เป็นตน้ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
ขอขอบคณุที่กรณุาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส าหรับครูผู้สอน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสอบถามฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 6 ตอน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 
2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของ
ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ 4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 5) ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ และ 6) ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
โครงการ 

3) กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นมากที่สุด ค าตอบของท่านจะไม่มีผล
ทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้
ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน � หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ  � 1.  ชาย       � 2. หญิง 
2. อายุ   � 1.  ต่ ากว่า  35  ปี     � 2.    35 - 45  ปี � 3.    46 - 55  ปี    � 4.   56   ปีขึ้นไป 
3. อายุราชการ � 1.  ต่ ากว่า 5 ปี      � 2.    5 -  15 ปี   � 3.    16  -  25 ปี   � 4.   26  ปีขึ้นไป 
4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
� 1.  ปริญญาตร ี                 � 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบรหิารการศึกษา 
� 3.  ปริญญาโท       � 4. ปริญญาเอก 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
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ตอนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
 
“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น  จากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ใน

ระดับดเีปน็ที่ยอมรบัจากสถาบันนานาชาติ 
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบัต่างๆ

ในนานาชาติได ้
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
2) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 
     

3) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 

 

ล้ าหน้าทางความคิด      
4) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานทีเ่สนอ

แนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์
     

5) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายทีต่ั้งไว้
ได ้

     

6) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของตนเองและผู้อื่น 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้้อมลู

ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) 
รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้
ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเขา้
แข่งขนัในเวทีระดับชาต ิ

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานได้ในระดับชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
.......................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และ

จัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 

     

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสริมให้เกิดประโยชนต์่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
........................................................................................................................................................................................  
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “วตัถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน”  โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

 
ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
2.   ด้านคุณภาพคร ู - โปรดแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของครูในประเด็นต่างๆ  

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู

ระดับความคิดเห็น 

ดีมาก 
 
 

(5) 

ดี 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

พอ 
ใช้ 
 

(2) 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 
(1) 

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน      
2) ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
3) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ

เรียนการสอน 
     

4) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน ์(online) และ
ออฟไลน์ (offline) 

     

5) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรยีน
การสอนกับนานาชาต ิ

     

6) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      
 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของคร”ู  ดังนี ้
1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครู

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  
2) ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน -  โปรดแสดงความเหน็เกี่ยวกับระดบัคุณภาพของผูบ้รหิารโรงเรียนใน

ประเด็นต่างๆ  
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ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรยีน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

     

2) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA      
3) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี

ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 
     

4) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 

     

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
6) ผู้บริหารมปีระสบการณ์อบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ

จัดการศึกษานานาชาติ 
     

 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของผู้บริหารโรงเรยีน” ดังนี ้
1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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4) ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน  -  โปรดแสดงความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานในประเด็น
ต่างๆ 

 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบั

มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
     

3) โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน      
4) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลมุ

พื้นที่ ของโรงเรียน 
     

5) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

6) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า
อย่างหลากหล 

     

 
 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน” ดังนี ้

1) ปัญหาส าคัญของปจัจัยพ้ืนฐาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 
 

1) การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     
โรงเรียนมีการปฏิบัติในรายการตา่งๆ ข้างล่างนี้ในระดับใด 

 
 

รายการ 
ระดับการปฏบิัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

     

2) จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นแกนกลาง      
3) ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง

บุคลากรและนักเรียน 
     

4) เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

     

5) ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและกระตือรือร้นใน
การปฏิบัตงิาน 

     

6) มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต      
7) มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียน 
     

8) บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงทีเ่ชื่อถือ
ได ้

     

9) มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ 

     

10) บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จของ
ผู้เรียน 

     

11) มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน      
12) ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
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 โปรดแสดงความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
ดังนี้  
1)  ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัตงิานที่ส าคัญ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
2) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................  
 
2) การปฏิบตัิตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ  7 หมวด  
 

โรงเรียนมีการปฏิบัติในรายการตา่งๆ ข้างล่างนี้ในระดับใด 

 
รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

24. บริหารจัดการตามขั้นตอน TQA      
25. ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและมี

จริยธรรม 
     

26. สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน      
27. จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     

28. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล      
29. ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ      
30. มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
     

31. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน      
32. จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดัการศึกษา      
33. วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 
     

34. น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการบรหิารจัดการ
ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

     

35. มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร      
36. สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     



 
 

273 

 
รายการ 

ระดับการปฏบิัต ิ

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

37. จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
ท างาน 

     

38. จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลดขัน้ตอน คล่องตัว 
และมีประสิทธิภาพ 

     

39. ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและกระบวนการ
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

     

40. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน      
41. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู      
42. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตรและการ

สอน 
     

43. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

     

44. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการบริหาร      
45. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
     

 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด ดังนี้  
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
2) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 
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 3)  การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
โรงเรียนมีการปฏิบัติในรายการตา่งๆ ข้างล่างนี้ในระดับใด 

 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

46. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระ
เพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

     

47. จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปน็
ภาษาอังกฤษ 

     

48. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ (Theory of 
Knowledge) 

     

49. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความขัน้สูง  
50. ( Extended - Essay) 

     

51. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัตขิอง
ผู้เรียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

     

52. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global 
Education) 

     

53. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปจาก
การเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกต ิ

     

54. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2      
55. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วง

ช้ัน โดยระบุช้ัน ภาคเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต 
     

56. ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมนิจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

     

57. จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
เช่น  EP , MEP , IEP , IB 

     

58. เพิ่มเวลาและช่องทางการเรียนรูด้ว้ยตนเองให้แก่นักเรียน      
59. ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล      
60. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ      

 



 
 

275 

       โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังนี้  
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
 
ตอนที่ 5  ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  

 
หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี

ท่านเห็นว่านักเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 

 
รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า

โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์
     

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการ
สู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได ้

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิค่านิยม และความเชื่อ
ของตนเองและผู้อื่น 

     

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การ
ตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 
5) ตัวบ่งชี้อื่น ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่ส าคัญมอีะไรอีกบ้าง 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่ 6 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลสบืเนื่องที่เกิดขึ้น 
 

หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี
ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 

 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การวิจัยและพฒันา      
1) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้าน

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

     

      2) ครูท าการวิจัยและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ 
นวัตกรรมทั้งประเภทวัตถุและรูปแบบ 

     

      3) โรงเรียนมีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม      

เครือข่ายร่วมพฒันา      
1) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกันเป็น

เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดบัทอ้งถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2) โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วม
พัฒนา 

     

3) โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

     

4) นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น
ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 

     

5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี

     

 
 หลังจากด าเนินตามโครงการนี้มาแล้ว 2 ปี มีหลักฐานเชิงประจักษท์ี่แสดงถึงการได้รับการยอมรบัจากชุมชน 

จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง อะไรบ้าง เช่น การได้รับวุฒิบัตรของนักเรียน  ครู ผู้บริหาร 
และการได้รับรางวัลดีเดน่ของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นต้น 
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบคณุที่กรณุาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับนักเรียน 
 
ค าชี้แจง 

   
1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสอบถามฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 4 ตอน คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ใน
โครงการ และ 4) ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  

3) กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นมากที่สุด ค าตอบของท่านจะไม่มีผล
ทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้
ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน � หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  � 1.  ชาย       � 2. หญิง 
2. อายุ   � 1.  11-15  ปี     � 2.    16 - 20  ปี � 3.  21   ปีขึน้ไป 
3. ระดับช้ันที่เรียน  � 1.  ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้      � 2.    ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ตอนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
 
“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น  จากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่

ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบั

ต่างๆในนานาชาติได้ 
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆใน
การส่ือสารได้ดี 

     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษา 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และจัดท าโครงงานทีเ่สนอ
แนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์

     

2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได้ 

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของตนเองและผู้อื่น 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. .  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้้อมลู

ข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) 
รู้จักตีความ สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้
ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเขา้
แข่งขนัในเวทีระดับชาต ิ

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์
งานส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานได้ในระดับชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และ

จัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

     

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสริมให้เกิดประโยชนต์่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
.......................................................................................................................................................................................  
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

 
ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
1)  ด้านคุณภาพคร ู - โปรดแสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของครใูนประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน      
2) ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
3) ครูใช้หนังสอื ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ

เรียนการสอน 
     

4) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน ์(online) และ
ออฟไลน์ (offline) 

     

5) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรยีน
การสอนกับนานาชาต ิ

     

6) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      
 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของคร”ู  ดังนี ้
 

1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครู
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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2) ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน -  โปรดแสดงความเหน็เกี่ยวกับคุณภาพของผู้บรหิารโรงเรียนในประเด็น
ต่างๆดังนี้  
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

     

2) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 7 หมวด (Thailand 
Quality Award ) 

     

3) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี
ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 

     

4) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 

     

5) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
6) ผู้บริหารมปีระสบการณ์อบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ

จัดการศึกษานานาชาต ิ
     

 

 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของผู้บริหารโรงเรยีน” ดังนี ้
1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................  
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3)  ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน - โปรดแสดงความเหน็เกี่ยวกับระดับคุณภาพของปจัจัยพ้ืนฐานในประเด็นต่างๆ 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบั

มาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
     

3) โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน      
4) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลมุ

พื้นที่ ของโรงเรียน 
     

5) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

6) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า
อย่างหลากหลาย 

     

 
 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน” ดังนี ้

1) ปัญหาส าคัญของปจัจัยพ้ืนฐาน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 4  ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  
 

หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี
ท่านเห็นว่านักเรียนในโรงเรียนนีม้ีความส าเร็จในรายการข้างล่างนีใ้นระดับใด 

 

 
รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 

     

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า

โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์
     

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการ
สู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได ้

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิค่านิยม และความเชื่อ
ของตนเองและผู้อื่น 
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์        
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การ
ตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

     

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 

 ตัวบ่งชี้อื่น ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่ส าคัญมอีะไรอีกบ้าง 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

ขอขอบคณุที่กรณุาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับผู้ปกครอง 
 
ค าชี้แจง 

   
1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสอบถามฉบับนี้จ าแนกออกเป็น2 ตอน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 
และ 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ  

3) กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นมากที่สุด ค าตอบของท่านจะไม่มีผล
ทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้
ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ ครู หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน � หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  � 1.  ชาย       � 2. หญิง 
2. อายุ   � 1.  ต่ ากว่า  30  ปี     � 2.    30 - 40  ปี � 3.    41 - 50  ปี    � 4.   51   ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ  � 1.  ข้าราชการบ านาญ        � 2.    ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย   
                � 3.  รับราชการ                   �  4.   พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
          � 1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี                 � 2.  ปริญญาตร ี            � 3.  ปริญญาโท     
          � 4. ประกาศนียบตัรบัณฑิต    � 5. ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
 
“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น  จากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่

ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบั

ต่างๆในนานาชาติได้ 
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้)   

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ

ในการส่ือสารได้ดี 
     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา
จากสถาบันภาษา 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่

เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถใช้
ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายทีต่ั้ง
ไว้ได ้

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของตนเอง
และผู้อื่น 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้

ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินการให้ส าเรจ็ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญ
รูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการ
เรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงาน
เข้าแขง่ขันในเวทีระดบัชาต ิ

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานได้
ในระดบัชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้

และจัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 

     

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “วตัถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคณุที่กรณุาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสอบถามฉบับนี้จ าแนกออกเป็น2 ตอน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 
และ 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ  

3) กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นมากที่สุด ค าตอบของท่านจะไม่มีผล
ทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้
ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

4) ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่ ครู หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน � หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ  � 1.  ชาย       � 2. หญิง 
2. อายุ   � 1.  ต่ ากว่า  30  ปี     � 2.    30 - 40  ปี � 3.    41 - 50  ปี    � 4.   51   ปีขึ้นไป 
3. อาชีพ   � 1.  ข้าราชการบ านาญ      � 2.    ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย   
                � 3.  รับราชการ                  �  4.   พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
          � 1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี              � 2.  ปริญญาตร ี            � 3.  ปริญญาโท     
          � 4. ประกาศนียบตัรบัณฑิต   � 5. ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณ          
ที่เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น  จากแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม”        
ในระดับใด 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
1) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

2) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
1) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า

โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์
     

2) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการ
สู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได้ 

     

3) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิค่านิยม และความเชื่อ
ของตนเองและผู้อื่น 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
1) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้

ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการด าเนนิการให้ส าเร็จ 

     

2) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ 
และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

3) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น)  
................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
1) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

2) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของ
นานาชาต ิ

     

3) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

     

4) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ 
ควรก าหนดวัตถุประสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................  
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “วตัถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบคณุที่กรณุาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
 
ค าชี้แจง 

   
5) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

6) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 6 ตอน คือ 1) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของ
โรงเรียน 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของ
ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ 4) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 5) ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ และ 6) ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจาก
โครงการ 

7) กรุณาตอบค าถามตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นมากที่สุด ค าตอบของท่านจะไม่มีผลทางลบแก่
ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและของโรงเรียน 
ค าชี้แจง โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย /ในช่อง         หน้าข้อความที่เปน็จรงิ 

9) เพศ  ชาย  หญิง 
10) อาย ุ .............. ปี 
11) อายุราชการ .............. ปี 
12) วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  ปริญญาตร ี   ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ปริญญาโท    ปริญญาเอก 
  อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................... 
 5)     ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรียน..............................ปี 
 6)     ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารโรงเรียนมาตรฐานสากล..............................ปี 
 7)      โรงเรียนมีนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียนเท่าใด   นักเรียน........................คน ต่อห้อง 
 8)      โรงเรียนมีสัดส่วนนักเรียนต่อครู 1 คนเท่าใด     นักเรียน........................คน ต่อครู 1 คน 

9)      ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์เป็นเท่าไร เฉลี่ย.............................ช่ัวโมง ต่อสัปดาห ์
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ตอนที่ 2  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
 

“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน”                
มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ 2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น  จากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี ) “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

 
 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ

อยู่ในระดบัด ี
     

7) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

8) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
9) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบั

ต่างๆในนานาชาติได้ 
     

10) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

 ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดในประเด็นนี้  (เชน่ กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด 
ควรปรับแก้ไขเป็นอะไร หรือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  



 
 

300 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
3) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ

ในการส่ือสารได้ดี 
     

4) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา
จากสถาบันภาษา 

     

 ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดในประเด็นนี้  (เชน่ กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด 
ควรปรับแก้ไขเป็นอะไร หรือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
4) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่

เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

5) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได ้

     

6) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

 ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดในประเด็นนี้  (เชน่ กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด 
ควรปรับแก้ไขเป็นอะไร หรือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. .  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
5) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้

ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

6) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญ
รูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการ
เรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

7) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงาน
เข้าแขง่ขันในเวทีระดบัชาต ิ

     

8) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงาน
ได้ในระดับชาต ิ

     

 ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดในประเด็นนี้  (เชน่ กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด 
ควรปรับแก้ไขเป็นอะไร หรือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
5) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้

และจัดการกับความซับซ้อน 
     

6) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาต ิ

     

7) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได้ 

     

8) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสริมให้เกิดประโยชนต์่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 ท่านมีความเห็นเพิ่มเติมประการใดในประเด็นนี้  (เชน่ กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด 
ควรปรับแก้ไขเป็นอะไร หรือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน”  โดยภาพรวม 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
3.   ด้านคุณภาพคร ู - ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของครู ตามประเด็นต่อไปนี้ในระดบัใด 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน      
8) ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
9) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการ

จัดการเรียนการสอน 
     

10) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมนิผล และการเผยแพรผ่ลงาน ทั้งระบบออนไลน ์
(online) และออฟไลน์ (offline) 

     

11) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการ
เรียนการสอนกับนานาชาต ิ

     

12) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      

 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คณุภาพของคร”ู   
3)  ท่านคิดว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคณุภาพของครู คืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของครู ตามความเห็นของท่านคืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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4. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน -  ท่านมีความเหน็เกี่ยวกับระดบัคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ตามประเด็นต่อไปนี้ในระดบัใด 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

     

8) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA      
9) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี

ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 
     

10) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 

     

11) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
12) ผู้บริหารมปีระสบการณ์อบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ

จัดการศึกษานานาชาติ 
     

 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คณุภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล”  
5) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
6) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตาม

ความเห็นของท่านคืออะไร
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

3) ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน  -  ท่านมีความเหน็เกี่ยวกับระดบัคุณภาพของปจัจัยพ้ืนฐานตามประเด็นต่อไปนี้
ในระดบัใด 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
8) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

เพื่อให้นักเรียนไดใ้ช้เรียนอย่างเพียงพอ 
     

9) โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน      
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ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

10) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลมุ
พื้นที่ ของโรงเรียน 

     

11) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

12) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า
อย่างหลากหล 

     

 
ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน”  

3) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญของปจัจัยพื้นฐาน คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................  

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข ด้านคุณภาพปัจจัยพื้นฐานตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................  
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ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 
 
4) การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     

ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีการปฏบิัติตามประเดน็ต่อไปนี้ในระดับใด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

12. ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

     

13. จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นแกนกลาง      
14. ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง

บุคลากรและนักเรียน 
     

15. เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

     

16. ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและกระตือรือร้นใน
การปฏิบัตงิาน 

     

17. มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต      
18. มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียน 
     

19. บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงทีเ่ชื่อถือ
ได ้

     

20. มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ 

     

21. บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จของ
ผู้เรียน 

     

22. มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน      

 
ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏบิัติงานตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล   

3) ท่านคดิว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานที่ส าคญั มีอะไรบ้าง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................ 
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4)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 

 
5) การปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  

 
ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ตามประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด 

 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. บริหารจัดการตามขั้นตอน TQA      
2. ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและมี

จริยธรรม 
     

3. สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน      
4. จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     

5. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล      
6. ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ      
7. มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     

8. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน      
9. จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดัการศึกษา      
10. วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 
     

11. น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการบรหิาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

     

12. มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร      
13. สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
     

14. จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
ท างาน 
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15. จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลดขัน้ตอน 
คล่องตัว และมีประสทิธิภาพ 

     

16. ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและกระบวนการ
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

     

17. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน      
18. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู      
19. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตร

และการสอน 
     

20. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

     

21. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการ
บริหาร 

     

22. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

     

 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏบิัติงานตามองค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ  7 หมวด  
3) ท่านคดิว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานที่ส าคญั มีอะไรบ้าง

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
4)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
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6) การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
 

ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ตามประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระ
เพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

     

2. จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปน็
ภาษาอังกฤษ 

3.      

4. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ (Theory of 
Knowledge) 

5.      

6. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความขัน้สูง  
7. ( Extended - Essay) 

8.      

9. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัตขิอง
ผู้เรียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

10.      

11. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global 
Education) 

     

12. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปจาก
การเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกต ิ

     

13. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2      
14. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วง

ช้ัน โดยระบุช้ัน ภาคเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต 
     

15. ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมนิจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

     

16. จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
เช่น  EP , MEP , IEP , IB 

     

17. เพิ่มเวลาและช่องทางการเรียนรูด้ว้ยตนเองให้แก่นักเรียน      
18. ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล      
19. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ      
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 ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล   
3) ท่านคดิว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานที่ส าคญั มีอะไรบ้าง

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
4)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
ตอนที่ 5  ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  
 

หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี
ท่านเห็นว่านักเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในประเดน็ต่อไปนี้ในระดับใด 

 

 
รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

7) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

8) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
9) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

10) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
3) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

4) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
4) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงาน

ที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

5) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

     

6) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
5) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

6) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การ
ตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

7) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

8) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
5) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

6) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

7) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

8) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 

 ท่านคิดว่ามี ตัวบ่งชี้อื่น ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ท่ี
ส าคัญอะไรอกีบ้าง 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่ 6 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลสบืเนื่องที่เกิดขึ้น 
 

หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี
ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในประเดน็ต่อไปนี้ในระดับใด 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การวิจัยและพฒันา      
4) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้าน

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

     

5) ครูท าการวิจัยและพัฒนาในการจดัการเรียนการสอนที่ใช้ 
นวัตกรรมทั้งประเภทวัตถุและรูปแบบ 

     

6) โรงเรียนมีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม      

เครือข่ายร่วมพฒันา      
6) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกันเป็น

เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดบัทอ้งถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

     

 ระดับความคิดเห็น 
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รายการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

7) โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

     

8) โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

     

9) นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

     

10) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี

     

 
    หลังจากด าเนินตามโครงการนีม้าแล้ว 2 ปี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถงึการได้รับการยอมรับจากชุมชน 

จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง อะไรบ้าง เช่น การได้รับวุฒิบัตรของนักเรียน การได้รับรางวัล
ดีเด่นของโรงเรียนในส่วนทีเ่กี่ยวกับโครงการนี้ เป็นตน้ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับครูผู้สอน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1)  ด้านบริบท  2)  ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ 5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 6 ตอน คือ 1)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
โครงการ 2) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในโครงการ 4) ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ และ 5) ความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากโครงการ 

3) ผลจากการสัมภาษณ์จะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ให้ข้อมูล 
1. รายนามผู้ใหข้้อมูล 

  1.1 ช่ือ-สกุล...........................................................กลุ่มสาระ............................ 
 1.2 ช่ือ-สกุล...........................................................กลุ่มสาระ............................ 
 1.3 ช่ือ-สกุล...........................................................กลุ่มสาระ............................ 
 1.4 ช่ือ-สกุล...........................................................กลุ่มสาระ............................ 
 1.5 ช่ือ-สกุล...........................................................กลุ่มสาระ............................ 
 1.6ช่ือ-สกุล............................................................กลุ่มสาระ............................ 
 1.7ช่ือ-สกุล............................................................กลุ่มสาระ........................... 
 1.8ช่ือ-สกุล............................................................กลุ่มสาระ........................... 
2. สถานที่จัด............................................................................................ 
3. วัน เดือน ปี ทีจ่ัด......................................เวลา................-...............น. 
4. ผู้ด าเนนิการและผู้จดบันทึก 
 4.1 ผู้ด าเนินการ..........................................................ต าแหน่ง........................... 
 4.2 ผู้จดบนัทึก...........................................................ต าแหน่ง............................ 
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ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 

2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  กา รมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นต้น 

1) จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงคท์ีค่าดหวังให้นักเรียนมีความเป็น
เลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลติงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวัง
เกี่ยวกับนักเรียน”  โดยภาพรวม   
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านคุณภาพครู    

ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ      
มีความรู้  ความสามารถและความเช่ียวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมินในระดับ ชาติ   สามารถใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการส่ือสาร ใช้หนังสือ   ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน  ใช้
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลและ การเผยแพร่ผลงาน  ทั้งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาต ิและใช้การวิจัย  ส่ือ  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

1) ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของครู ตามประเด็นดังกล่าวในระดบัใด 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

2) จากประเด็นดงักล่าว ท่านคิดว่า ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคณุภาพด้านใดมากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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3) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคณุภาพของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน   
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล   บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ มี

ความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic   Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหารจัดการ และสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการส่ือสาร  

1) ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของผู้บรหิารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามประเด็นดังกล่าวใน
ระดับใด 

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
2) จากประเด็นดงักล่าว ท่านคิดว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพด้านใดมากที่สุด 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
3) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................. 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตาม

ความเห็นของท่านคืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

 
ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน   

โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง (มัธยมศึกษา  35   คน  :   1 ห้อง)โดยมีจ านวน
ครูที่มีความรู้ตรงสาขา วิชาที่สอนเพียงพอ  และมีอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน  20   คน  ภาระงานการ
สอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ  มีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน  มีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย   
(Electronic Multi - Media  Classroom)ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความ
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เป็นเลิศ ของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ สืบค้นข้อมูล
ได้รวดเร็ว มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center)ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการ
ใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้   และการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 

1) ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐานตามประเดน็ดังกล่าวในระดบัใด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

2) ท่านคดิว่า ปัจจัยพ้ืนฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านใดที่ มีเพียงพอเหมาะสมมากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

3) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญของปจัจัยพื้นฐาน คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข ด้านคุณภาพปัจจัยพื้นฐานตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

 
ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 
 
การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    

แนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  หมายถึง    การบริหารจัดการที่โรงเรียนพึงมุ่งเน้น
เพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศ ตามค่านิยมหลัก 11 ประการ คือ1) การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม 2) การศึกษาที่ยึดการ
เรียนรู้เป็นแกนกลาง 3) การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล 4)การให้คุณค่ากับคณะครู บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม      
5) ความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น 6) การมุ่งอนาคต 7) การจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรม 8) การบริหารจัดการโดย
ใช้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 9) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สังคม และความเป็นพลเมืองดี 10) การมุ่งเน้นผลงานและ
การสร้างคุณค่า และ 11)การมีมุมมองเชิงระบบ  

1) ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีการปฏบิัติตามประเดน็ดังกล่าวในระดับใด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

2) ท่านคดิว่า ด้านใดทีป่ฏบิัติได้มากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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3) ท่านคดิว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ที่ส าคัญ มี

อะไรบ้าง
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

4)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

 
การปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  

การปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7  หมวด   หมายถึง โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลระดับโลก  มีระบบการจัดการความรู้   (KM) และการสร้าง
นวัตกรรมเผยแพร่ ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ น าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best   Practices) มาใช้ในการบริหาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทั้งในประเทศ / 
ต่างประเทศ มีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระ และคล่องตัว โดย สามารถก าหนดอัตราก าลัง สรรหา   บรรจุ   
จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนา สามารถแสวงหา   ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในการจัด
การศึกษา  โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและจ าเป็น 

1) ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ตามประเด็นดงักล่าวในระดบัใด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

2) ท่านคดิว่า ด้านใดทีป่ฏบิัติได้มากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

3) ท่านคดิว่าปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานองค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ 7  หมวด   ที่ส าคัญ มี
อะไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................. 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล หมายถึงโรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียง

กับหลักสูตรมาตรฐานสากล   ได้แก่  หลักสูตร  English  Program  (EP) Mini English Program (MEP)  
International  English Program  (IEP)  International   Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
จัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตามความ ต้องการของผู้เรียน  จัด
หลักสูตรด้านอาชีพ  (ปวช.ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ ปรับลดเนื้อหาเพิ่มความเข้มข้นของ 1) เนื้อหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐานสากล  
[(ทฤษฎีองค์ความรู้   (Theory of   Knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง  (Extended  Essay) การ สร้างโครงงาน  
(Create  Project Work)]   2) เนื้อหากิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ  ลดเวลาสอน เพิ่มเวลา
เรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน  ใช้หนังสือ   ต าราเรียน   ส่ือที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จัดการเรียนการสอน   
โดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ (Quality   Classroom   System) ใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบ
มาตรฐานสากลโดยประเมินจาก การสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผล       
การเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ 

1) ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ตามประเด็นดงักล่าวในระดบัใด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

2) ท่านคดิว่า การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้านใดทีป่ฏบิัติได้มากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

3) ท่านคดิว่าปัญหาอุปสรรคในการการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล ที่ส าคัญ มีอะไรบ้าง 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

4) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  

1) หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี ท่านเห็นว่านักเรียนของท่านมี
ความก้าวหน้าในประเด็น เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ในระดับใด 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
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2) ท่านคิดว่ามี ตัวบ่งช้ีอื่น ที่แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้            
ที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

3) ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางกาพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

 
ตอนที่ 6 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลสบืเนื่องที่เกิดขึ้น 

1) หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี  ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมี
ความก้าวหน้าในประเด็นโรงเรียนด าเนินการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระหว่างประเทศ ในระดับใด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

2) หลังจากด าเนินตามโครงการนี้มาแล้ว 2 ปี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อะไรบ้าง เช่น การได้รับวุฒิบัตรของนักเรียน 
การได้รับรางวัลดีเด่นของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นต้น 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับนักเรียน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1)  ด้านบริบท  2)  ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4)  ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 4 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล 2) ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ 
4) ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  

3) ผลจากการสัมภาษณ์จะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ให้ข้อมูล 
1. รายนามผู้ใหข้้อมูล 

1.1  ช่ือ-สกุล...........................................................ช้ัน............................ 
1.2  ช่ือ-สกุล...........................................................ช้ัน............................ 
1.3  ช่ือ-สกุล...........................................................ช้ัน............................ 
1.4  ช่ือ-สกุล...........................................................ช้ัน............................ 
1.5  ช่ือ-สกุล...........................................................ช้ัน............................ 
1.6 ช่ือ-สกุล............................................................ช้ัน............................ 
1.7 ช่ือ-สกุล............................................................ช้ัน............................ 
1.8 ช่ือ-สกุล............................................................ช้ัน............................ 
1.9 ช่ือ-สกุล............................................................ช้ัน............................ 
1.10 ช่ือ-สกุล............................................................ช้ัน............................ 

2. สถานที่จัด............................................................................................ 
3. วัน เดือน ปี ทีจ่ัด......................................เวลา................-...............น. 
4. ผู้ด าเนนิการและผู้จดบันทึก 

4.1 ผู้ด าเนินการ..........................................................ต าแหน่ง........................... 
4.2 ผู้จดบนัทึก...........................................................ต าแหน่ง............................ 
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ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 

2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  การมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นต้น 
1) จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงคท์ีค่าดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ 

ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคดิ  ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
“ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ

นักเรียน”  
โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  

 
ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ด้านคุณภาพครู    

ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ  มี
ความรู้  ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ ผ่านการประเมินในระดับ ชาติ  สามารถใช้ภาษา ต่างประเทศ
ในการส่ือสาร ใช้หนังสือ  ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน  ใช้ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลและ การเผยแพร่ผลงาน  ทั้งระบบ
ออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาต ิและใช้การวิจัย   ส่ือ  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

1) ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของครู ตามประเด็นดังกล่าวในระดบัใด 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

2) จากประเด็นดงักล่าว ท่านคิดว่า ครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคณุภาพด้านใดมากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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3) ท่านคิดว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา คุณภาพของครใูนโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
 

ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน   
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (Academic   Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหารจัดการ และสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการส่ือสาร  

 
1) ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของผู้บรหิารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามประเด็นดังกล่าวใน

ระดับใด 
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

2) จากประเด็นดงักล่าว ท่านคิดว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพด้านใดมากที่สุด 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  

3) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล คืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนาคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ตาม
ความเห็นของท่านคืออะไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

 
 ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน   

โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง (มัธยมศึกษา  35   คน  :   1 ห้อง)โดยมีจ านวน
ครูที่มีความรู้ตรงสาขา วิชาที่สอนเพียงพอ  และมีอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน  20   คน  ภาระงานการ
สอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20   ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ จัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ  มีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน  มีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย   
(Electronic Multi - Media  Classroom)ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความ
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เป็นเลิศ ของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ สืบค้นข้อมูล
ไดร้วดเร็ว มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้  ศูนย์วิทยบริการ (Resource  Center)ที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการ
ใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้   และการค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 

1) ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานตามประเดน็ดังกล่าวในระดบัใด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

2) ท่านคดิว่า ปัจจัยพ้ืนฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านใดที่ มีเพียงพอเหมาะสมมากที่สุด 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

3) ท่านคดิว่าปัญหาส าคัญของปจัจัยพื้นฐาน คืออะไร
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข ด้านคุณภาพปัจจัยพื้นฐานตามความคิดเห็นของท่าน คืออะไร 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 
ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  

1) หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี ท่านเห็นว่านักเรียนของท่านมี
ความก้าวหน้าในประเด็น เป็นเลศิวิชาการ ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคิด  ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ในระดับใด 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  

2) ท่านคดิว่ามี ตัวบ่งชี้อื่น ที่แสดงให้เหน็ถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่
ส าคัญอะไรอีกบ้าง 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

3) ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางกาพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับผู้ปกครอง 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมนิเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1)  ด้านบริบท  2)  ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4)  ด้านผลผลิต และ 5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้สอบถาม  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ  
3) ผลจากการสัมภาษณ์จะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ให้ข้อมูล 
1. รายนามผู้ใหข้้อมูล 

1.1 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.2 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.3 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.4 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.5 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 

2. สถานที่จัด............................................................................................ 
3. วัน เดือน ปี ทีจ่ัด......................................เวลา................-...............น. 
4. ผู้ด าเนนิการและผู้จดบันทึก 

4.1 ผู้ด าเนินการ..........................................................ต าแหน่ง........................... 
4.2 ผู้จดบนัทึก...........................................................ต าแหน่ง............................ 
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ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 
ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 

2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ การมีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น 
1) จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงคท์ีค่าดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ 

ส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคดิ  ผลิตงานอย่างสรา้งสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
“ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 
2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ

นักเรียน”  
โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้สอบถาม  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ  
3) ผลจากการสัมภาษณ์จะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
 

ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ให้ข้อมูล 
1. รายนามผู้ใหข้้อมูล 

1.1 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.2 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.3 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.4 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 
1.5 ช่ือ-สกุล...........................................................ต าแหน่ง............................ 

2. สถานที่จัด............................................................................................ 
3. วัน เดือน ปี ทีจ่ัด......................................เวลา................-...............น. 
4. ผู้ด าเนนิการและผู้จดบันทึก 

4.1 ผู้ด าเนินการ..........................................................ต าแหน่ง........................... 
4.2 ผู้จดบนัทึก...........................................................ต าแหน่ง............................ 

 
ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 
2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
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สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  การมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ เป็นต้น 

1) จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว  ท่านเห็นว่าวัตถุประสงคท์ีค่าดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ
วิชาการส่ือสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ าหน้าทางความคดิ  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน”  

โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................  
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แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับครูผู้สอน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสนทนากลุ่มฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 5 ตอน คือ 1)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
โครงการ 2) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในโครงการ 4) ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ และ 5) ความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากโครงการ 

3) ผลจากการสนทนากลุ่มจะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
ตอนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

 “โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ข้อค าถาม  ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคม

อาเซียนในปี 2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมี
ทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บางประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
สูงในระดับสากล การก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่
เพียงพอ  การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นต้น    

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  กลุ่มท่าน   เห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการข้างล่างนี )  
“ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการ

ประเมนิระดบัชาติอยู่ในระดับด ี
     

2) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทาง
เป็นที่ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

3) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในอัตราสูง 

     

4) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆในนานาชาติได้ 

     

5) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทาง
วิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรอืระดับ
นานาชาต ิ

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
6) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ

ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 
     

7) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
8) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

จัดท าโครงงานที่เสนอแนวคิดเพือ่สาธารณะ
ประโยชน ์

     

9) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความ
เสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดับสงู มีเหตผุล 
และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได้ 

     

10) นักเรียนสามารถสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
ค่านิยม และความเชื่อของตนเองและผู้อื่น 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น)  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
11) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา 

สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมี
ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

12) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ
สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตีความ สร้างสื่อ
พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้
ก้าวหน้าขึ้น 

     

13) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

14) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ 
ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานได้ในระดบัชาติ 
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 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
9) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก 

สามารถเรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

10) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาต ิ

     

11) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

     

12) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็น
พลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและ
สังคมโลก 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  
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 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “วัตถุประสงคข์องโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
ตอนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5. ด้านคุณภาพคร ู  

ข้อค าถาม  ทางกลุม่มีความเหน็เกีย่วกับระดับคุณภาพของครใูนประเด็นต่างๆ ตามรายการข้างล่างในระดบัใด 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

13) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน      
14) ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
15) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการ

เรียนการสอน 
     

16) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมนิผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน ์(online) และ
ออฟไลน์ (offline) 

     

17) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรยีน
การสอนกับนานาชาต ิ

     

18) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      

 ขอให้กลุ่ม โปรดแสดงความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของคร”ู  ดังนี ้
5)  ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครู

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................... 
6) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................... 
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3) ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน  
ข้อค าถาม  ทางกลุ่ม มีความเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในประเด็นต่างๆ ตาม

รายการข้างล่างในระดับใด 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

13) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

     

14) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA      
15) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี

ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 
     

16) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 

     

17) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
18) ผู้บริหารมปีระสบการณ์อบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ

จัดการศึกษานานาชาติ 
     

 

 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน” ดังนี ้
7) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................. 
8) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.......................................................................  
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9) ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน     
ข้อค าถาม  ทางกลุม่ มีความเหน็เกี่ยวกับระดับคุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐานในประเด็นต่างๆ ตามรายการ

ข้างล่างในระดับใด 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

13) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
14) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

เพื่อให้นักเรียนไดใ้ช้เรียนอย่างเพียงพอ 
     

15) โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน      
16) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลมุ

พื้นที่ ของโรงเรียน 
     

17) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

18) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า
อย่างหลากหล 

     

 
 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน” ดังนี ้

5) ปัญหาส าคัญของปจัจัยพ้ืนฐาน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...............................................  

6) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................  
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ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในโครงการ 
 
7) การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     

ข้อค าถาม  ทางกลุม่ มีความเหน็ว่า โรงเรียนมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ข้างล่างนีใ้นระดับใด 
 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

23. ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

     

24. จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นแกนกลาง      
25. ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้อง

บุคลากรและนักเรียน 
     

26. เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด
และตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

     

27. ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและกระตือรือร้นใน
การปฏิบัตงิาน 

     

28. มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต      
29. มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียน 
     

30. บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงทีเ่ชื่อถือ
ได ้

     

31. มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ 

     

32. บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จของ
ผู้เรียน 

     

33. มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน      
34. ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง 
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 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล ดังนี้  
5) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
6) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

8) การปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  
ข้อค าถาม  ทางกลุม่ มีความเหน็ว่า โรงเรียนมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ข้างล่างนีใ้นระดับใด 

 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

61. บริหารจัดการตามขั้นตอน TQA      
62. ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและมี

จริยธรรม 
     

63. สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน      
64. จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรูท้ี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     

65. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล      
66. ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ      
67. มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวตักรรมเผยแพร่

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
     

68. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน      
69. จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดัการศึกษา      
70. วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อ

ปรับปรุงและพัฒนา 
     

71. น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการบรหิาร
จัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 

     

72. มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร      
73. สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการ

ปฏิบตัิงานในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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74.       
75.       
76.       
77.       
78.       
79.       

  

     
80.       
81.       
82.       

 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

83. จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
ท างาน 

     

84. จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลดขัน้ตอน 
คล่องตัว และมีประสทิธิภาพ 

     

85. ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและกระบวนการ
ท างานใหป้ระสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

     

86. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน      
87. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู      
88. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตร

และการสอน 
     

89. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผูป้กครองและชุมชน 

     

90. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการ
บริหาร 

     

91. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานตามองค์ประกอบการบรหิารคุณภาพ  7 
หมวด ดังนี้  
5) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
6)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  
9) การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรยีนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  

 
ข้อค าถาม  ทางกลุม่ มีความเหน็ว่า โรงเรียนมีการปฏบิัติในรายการต่างๆ ข้างล่างนีใ้นระดับใด 

 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

20. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระ
เพิ่มเติม และสาระเพิ่มเติมความเป็นสากล 

     

15) จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปน็
ภาษาอังกฤษ 

     

16) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ (Theory of 
Knowledge) 

     

17) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความขัน้สูง  
( Extended - Essay) 

     

18) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัตขิอง
ผู้เรียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 

     

19) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global 
Education) 

     

20) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปจาก
การเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาพ้ืนฐานปกต ิ

     

21) จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2      
22) จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วง

ช้ัน โดยระบุช้ัน ภาคเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต 
     

23)       
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

24) ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย
ประเมนิจากการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และ
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

     

25) จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
เช่น  EP , MEP , IEP , IB 

     

26) เพิ่มเวลาและช่องทางการเรียนรูด้ว้ยตนเองให้แก่นักเรียน      
27) ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล      
28) จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ      

   
 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังนี้  

5) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

6)  ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรงุแก้ไข
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................  

ตอนที่ 4 ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  
ข้อค าถาม  หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี  ทางกลุ่มเห็นว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 
 

รายการที่คาดหวัง 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
11) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

12) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

13) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
14) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

6) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 

     

ล้ าหน้าทางความคิด      
7) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงาน

ที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

8) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

     

9) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
9) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

10) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์  
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การ
ตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

11) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

12) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
9) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

10) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

11) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

     

12) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 

 ทางกลุ่ม เห็นว่ามี  ตัวบ่งชี้อืน่ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานตามโครงการนี้ 
ที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
 

ตอนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบหรือผลสบืเนื่องที่เกิดขึ้น 
ข้อค าถาม  หลังจากด าเนนิโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี  ทางกลุ่มเหน็ว่าโรงเรียนมี

ความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 
 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การวิจัยและพฒันา      
7) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้าน

ต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

     

      2) ครูท าการวิจัยและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้    
           นวัตกรรมทั้งประเภทวัตถุและรูปแบบ 

     

      3) โรงเรียนมีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม      
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รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เครือข่ายร่วมพฒันา      
11) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกันเป็น

เครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในระดบัทอ้งถิ่น ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

     

12) โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 

     

       3)โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กร 
           อื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

     

        4) นักเรียนและครูมเีครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

     

        5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ในการส่ือสารได้ด ี

     

 
 ทาง กลุ่มเห็นว่า หลังจากด าเนินตามโครงการนี้มาแล้ว 2 ปี มีหลักฐานเชงิประจักษท์ี่แสดงถึงการไดร้ับการยอมรับ

จากชุมชน จากของสังคม หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อะไรบ้าง เช่น การได้รับวุฒิบตัรของนกัเรียน  ครู 
ผู้บริหาร และการได้รบัรางวัลดีเด่นของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นต้น 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับนักเรียน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสนทนากลุ่มฉบับนี้จ าแนกออกเป็น3 ตอน คือ 1)  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
โครงการ 2) ความเห็นเกี่ยวกับศักยภาพของปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในโครงการ 3) ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จ
ตามความคาดหวังของโครงการ  

3) ผลจากการสนทนากลุ่มจะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 
ตอนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

 
“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 

2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  การมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นต้น   

ข้อค าถาม  จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  กลุ่มท่าน   เห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการ
ข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
15) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ

อยู่ในระดบัด ี
     

16) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

17) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
18) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบั

ต่างๆในนานาชาติได้ 
     

19) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆ

ในการส่ือสารได้ดี 
     

6) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษา
จากสถาบันภาษา 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................   
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
7) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่

เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

8) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได ้

     

9) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
9) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้

ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

10) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญ
รูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการ
เรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

11) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงาน
เข้าแขง่ขันในเวทีระดบัชาต ิ

     

12) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงาน
ได้ในระดับชาต ิ

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
13) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้

และจัดการกับความซับซ้อน 
     

14) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาต ิ

     

15) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
นโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้

     

16) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถ
จัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสริมให้เกิดประโยชนต์่อ
สาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และอุดมการณ์
ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. .  

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “วตัถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2 ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐานท่ีใช้ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6.   ด้านคุณภาพคร ู  

ข้อค าถาม ทางกลุ่มมีความเห็นเกีย่วกับระดับคุณภาพของครใูนประเด็นต่างๆ ตามรายการข้างล่างในระดบัใด 
 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของคร ู
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

19) ครูมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน      
20) ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
21) ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและส่ือทีเ่ป็นภาษาต่างประเทศในการ

จัดการเรียนการสอน 
     

22) ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมนิผล และการเผยแพรผ่ลงาน ทั้งระบบออนไลน์ 
(online) และออฟไลน์ (offline) 

     

23) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการ
เรียนการสอนกับนานาชาต ิ

     

24) ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      
 

 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของคร”ู  ดังนี ้
7) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครู

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
8) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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4) ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน  
ข้อค าถาม  ทางกลุม่ มีความเหน็เกี่ยวกับระดับคุณภาพของผู้บรหิารโรงเรียนในประเด็นต่างๆ ตาม

รายการข้างล่างในระดบัใด 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

19) ผู้บริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 

     

20) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA      
21) ผู้บริหารมคีวามเปน็ผู้น าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี

ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรบั 
     

22) ผู้บริหารมคีวามสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจัดการ 

     

23) ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร      
24) ผู้บริหารมปีระสบการณ์อบรม ศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นการ

จัดการศึกษานานาชาต ิ
     

 

 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน” ดังนี ้
10) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................. 
11) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.......................................................................  
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12) ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน     
ข้อค าถาม  ทางกลุม่ มีความเหน็เกี่ยวกับระดับคุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐานในประเด็นต่างๆ ตามรายการ

ข้างล่างในระดับใด 

ประเด็นเกี่ยวกับคณุภาพของปัจจัยพื้นฐาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

19) โรงเรียนมจี านวนครูที่มคีวามรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
20) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 

เพื่อให้นักเรียนไดใ้ช้เรียนอย่างเพียงพอ 
     

21) โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน      
22) โรงเรียนมเีครือข่ายอินเตอร์เนต็แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลมุ

พื้นที่ ของโรงเรียน 
     

23) โรงเรียนมหี้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอปุกรณ์
เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเป็นเลศิของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

24) โรงเรียนมหี้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีส่ือที่พอเพียง
เหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้า
อย่างหลากหล 

     

 ขอให้ กลุม่ โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน” ดังนี ้
7) ปัญหาส าคัญของปจัจัยพ้ืนฐาน

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
8) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไข 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ความเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จตามความคาดหวังของโครงการ  
ข้อค าถาม  หลังจากด าเนนิโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี  ทางกลุ่มเหน็ว่านักเรียนมี

ความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 
 

รายการที่คาดหวัง 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
16) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

17) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ 
สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

18) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
19) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

20) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือระดบันานาชาต ิ

     

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
7) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

8) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 

     

ล้ าหน้าทางความคิด      
10) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงาน

ที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
     

11) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง สามารถ
ใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได ้

     

12) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชนต์่อ
ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของ
ตนเองและผู้อื่น 

     

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
13) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
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รายการที่คาดหวัง 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

14) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ (ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การ
ตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

15) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

16) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
13) นักเรียนมคีวามระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

14) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

15) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

     

16) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 

 ทางกลุ่ม เห็นว่ามี  ตัวบ่งชี้อืน่ ท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานตามโครงการนี้                  
ที่ส าคัญอะไรอีกบ้าง 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-
2554 ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสนทนากลุ่มฉบับนี้เป็นการสอบถาม ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3) ผลจากการสนทนากลุ่มจะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 
ตอนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

 
“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน”                
มีศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสอง
ภาษา  3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก” 

 
ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 

2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  การมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นต้น   

ข้อค าถาม  จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  กลุ่มท่าน   เห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการ
ข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
20) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

21) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

22) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
23) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

24) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
7) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

8) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

 ระดับความคิดเห็น 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
10) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า

โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์
     

11) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการ
สู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได ้

     

12) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิค่านิยม และความเชื่อ
ของตนเองและผู้อื่น 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
13) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

14) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ 
และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

15) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

16) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานไดใ้นระดับชาต ิ

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
17) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

18) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

19) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

     

20) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด (เช่น กรณีที่มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “วตัถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน”  
โดยภาพรวม 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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แบบสนทนากลุ่มเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

ส าหรับกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ค าชี้แจง 

1) วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-
class standard school) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2554 ตาม
แนวทางการประเมินเชิงระบบขององค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) ด้านบริบท  2) ด้านปัจจัยน าเข้า  3) ด้าน
กระบวนการ 4) ด้านผลผลิต และ5) ด้านผลกระทบ  

2) แบบสนทนากลุ่มฉบับนี้เป็นการสอบถาม ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  
3) ผลจากการสนทนากลุ่มจะไม่มีผลกทางลบแก่ตัวท่าน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการใช้ผลการวิจัยส าหรับพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

 
ตอนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ 

“โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่คาดหวังให้ “นักเรียน” มี
ศักยภาพเป็นพลโลก โดย 1) มีความเป็นเลิศวิชาการ   2) สามารถส่ือสารได้อย่างน้อยสองภาษา  
3) ล  าหน้าทางความคิด  4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และ 5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก” 

 
ในอนาคตจะมีแนวโน้มการเปลี่ยนในแนวนโยบายของรัฐบางประการ เช่น ความเป็นสมาคมอาเซียนในปี 

2558 การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) การปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2552-2559)การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังมีทัศนะทางวิชาการใหม่ๆ บาง
ประการ เช่น การพัฒนาครู และผู้บริหารเป็นมืออาชีพ  หลักสูตรที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการ
สอน 2 ภาษา  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สูงในระดับสากล การก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  การมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการประเมินผลที่เชื่อถือได้ เป็นต้น   

ข้อค าถาม  จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  กลุ่มท่าน   เห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว (ตามรายการ
ข้างล่างนี )  “ยังมีความเหมาะสม” ในระดับใด 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เป็นเลิศวิชาการ      
25) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดับชาติอยู่ในระดบัด ี
     

26) นักเรียนมคีวามสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่
ประจักษ์ สามารถแข่งขันในระดบัชาติ 

     

27) นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในอัตราสูง      
28) นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษา

ระดับต่างๆในนานาชาติได ้
     

29) นักเรียนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการหรือ
วิชาชีพระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา      
9) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ

อื่นๆในการส่ือสารได้ด ี
     

10) นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบันภาษา 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ล้ าหน้าทางความคิด      
13) นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท า

โครงงานที่เสนอแนวคิดเพื่อสาธารณะประโยชน ์
     

14) นักเรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเสี่ยง 
สามารถใช้ความคิดระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการ
สู่เป้าหมายที่ตัง้ไว้ได ้

     

15) นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาต ิค่านิยม และความเชื่อ
ของตนเองและผู้อื่น 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์      
17) นักเรียนมคีวามสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และ

ใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธผิล โดยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 

     

18) นักเรียนมคีวามรอบรู้ด้านทัศนภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ 
สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อพัฒนาการคิด การตัดสินใจ 
และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

     

19) นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบ
ผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดบัชาติ 

     

20) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ 
สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน
งานได้ในระดับชาต ิ

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  
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รายการวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก      
21) นักเรียนมคีวามตระหนักรูใ้นภาวการณ์ของโลก สามารถ

เรียนรู้และจัดการกับความซับซ้อน 
     

22) นักเรียนมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของนานาชาต ิ

     

23) นักเรียนมคีวามสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และนโยบายสาธารณะ เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

     

24) นักเรียนมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี 
สามารถจัดการและควบคุมเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะและปกปอ้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 

     

 กลุ่มท่าน  มีความเหน็เพิ่มเติมประการใด  (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดับน้อยหรือน้อยที่สุด ควร
ปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควรก าหนดวัตถปุระสงคใ์หม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นต้น) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................  

 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “วตัถุประสงค์ของโครงการมาตรฐานสากลที่เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับ
นักเรียน” โดยภาพรวม 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

 
ขอบพระคณุเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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1.   ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 
 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความตรงของข้อค าถาม
โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (item-objective congruence: IOC) ดัง
แสดงในตาราง 
 
ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

 
ข้อ  ประเด็นพิจารณา  ค่า IOC 

1.เป็นเลิศวิชาการ 
  1 1.1นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดบัด ี 1.00 
2 1.2นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปน็ทีป่ระจักษ์ สามารถแข่งขนัในระดับชาติ 1.00 
3 1.3นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นในอัตราสูง 1.00 
4 1.4นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบัตา่งๆในนานาชาติได้ 1.00 

ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) .................................................... 

2.สื่อสารได้อย่างนอ้ย 2 ภาษา 
5 2.1นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่นๆในการส่ือสารได้ดี 1.00 
6 2.2นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 1.00 

ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) ............................................................ 

3.ล้ าหน้าทางความคิด 
8 3.1นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานทีเ่สนอแนวคิดเพื่อสาธารณะ

ประโยชน ์ 1.00 
9 3.2นักเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดบัสูง มีเหตผุล 

และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายทีต่ั้งไว้ได้ 1.00 
10 3.3นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 

ค่านิยม และความเชื่อของตนเองและผู้อื่น 0.86 
ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) .................................................... 
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ตารางที่  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ  ประเด็นพิจารณา  ค่า IOC 

4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์
11 4.1นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสารอย่างมี

ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเรจ็ 
1.00 

12 4.2นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อ
พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 

1.00 

13 4.3นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ ์สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแขง่ขันในเวที
ระดับชาต ิ

1.00 

14 4.4นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานได้ในระดบัชาติ 

1.00 

ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้)  ........................................................ 

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
15 5.1นักเรียนมีความระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความ

ซับซ้อน 1.00 
  16 5.2นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 1.00 
17 5.3 นักเรียนมีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้ 1.00 
18 5.4 นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม

เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 0.86 

ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไรหรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) ...................................... 

1. ด้านคุณภาพคร ู  
19 1.1 ครูมคีวามรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 1.00 
20 1.2 ครูมคีวามสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 1.00 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

  
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 
21 1.3 ครูใชห้นังสือ ต าราเรียนและส่ือที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 0.89 
22 1.4 ครูใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล และ

การเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 1.00 
23 1.5 ครูมคีวามสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนกับ

นานาชาต ิ 1.00 
24 1.6 ครูใช้การวิจัย ส่ือ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 1.00 
 โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ “คุณภาพของคร”ู   

1.ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของครู..................................  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา.................................  

2. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน  
25 2.1 ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 1.00 
26 
 

2.2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  
TQA 1.00 

27 2.3 ผู้บรหิารมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่
ยอมรับ 1.00 

28 2.4 ผู้บรหิารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการบริหารจดัการ 1.00 
29 2.5 ผู้บรหิารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 0.86 
30 2.6 ผู้บรหิารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษา

นานาชาต ิ 1.00 
โปรดแสดงความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของผู้บริหารโรงเรยีน”  ดังนี ้

1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน ................. 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา  ………………… 

3. ด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน   
31 3.1 โรงเรียนมีจ านวนครทูี่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ 1.00 
32 3.2 โรงเรียนจดัให้มหีนงัสือ / ต าราเรียนที่มคีุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนได้

ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 1.00 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 
33 3.3 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนักเรียนทุกคน 1.00 
34 3.4 โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นที่ ของโรงเรียน 1.00 
35 3.5 โรงเรียนมีห้องเรียนอเิล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) 

ห้องทดลอง ห้องปฏบิัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทีท่ันสมัย เนน้ความเปน็เลิศของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพยีง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 0.71 

36 3.6 โรงเรียนมีห้องสมดุ แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพ 
แวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใชบ้ริการ มีส่ือที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และคน้คว้าอย่างหลากหลาย 1.00 

โปรดแสดงความเหน็เพิ่มเติมเกี่ยวกับ “คุณภาพของปัจจัยพ้ืนฐาน”  ดังนี ้
1) ปัญหาส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน......................... 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขหรือพัฒนา  …………………… 

1. การปฏบิัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
38 35. ก าหนดวิสัยทัศนข์องโรงเรียนจากความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 1.00 
39 36. จัดการศึกษาที่ยึดการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นแกนกลาง 1.00 
40 37. ปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูโ้ดยสนับสนุนการเรียนรูข้องบุคลากรและนักเรียน 1.00 
41 38. เปิดโอกาสใหค้รู บคุลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจในการจดั

การศึกษา 1.00 
42 39. ให้คณะครูและบุคลากรมีความคล่องแคล่วและกระตือรือร้นในการปฏบิัติงาน 1.00 

   43 40. มีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมส าหรับการด ารงชีวิตในอนาคต 1.00 
44 41. มุ่งสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้เพือ่ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับการพฒันาผู้เรียน 1.00 
45 42. บริหารจัดการโดยใชข้้อมูล สารสนเทศและขอ้เทจ็จริงทีเ่ชื่อถือได้ 1.00 
46 43. มีบทบาทช่วยเหลือชุมชนและสังคม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ 1.00 
47 44. บริหารแบบมุ่งเน้นผลงานและสรา้งคุณค่าไปทีผ่ลส าเร็จของผูเ้รียน 1.00 
48 45. มีการจัดการเชิงระบบและมีกระบวนการท างานที่ชัดเจน 1.00 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข การปฏบิัติงาน มีดังนี้.................................. 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

  
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 

2. การปฏบิัติตามองค์ประกอบการบริหารคณุภาพ  7 หมวด  
49 92. บริหารจัดการตามขั้นตอน TQA 1.00 
50 93. ส่งเสริมก ากับให้บคุลากรประพฤติปฏบิัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 1.00 
51 94. สร้างบรรยากาศการท างานเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน 1.00 
52 95. จัดระบบการท างานที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูท้ี่มี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 1.00 
53 96. จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีที่มุง่สู่มาตรฐานสากล 1.00 
54 97. ก าหนดตัวช้ีวัดและแนวทางการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ 0.89 
55 98. มีระบบการจัดการความรู้(KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 1.00 
56 99. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 1.00 
57 100. จัดระบบและเครือ่งมือการวัดและประเมนิผลการจดัการศึกษา 1.00 
58 101. วิเคราะหข์้อมูลผลการด าเนินงานและใช้ผลการวิเคราะหเ์พื่อปรบัปรุงและพัฒนา 1.00 
59 102. น าวิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practices) มาใช้ในการบรหิารจัดการครอบคลุมภารกิจทุก

ด้านของโรงเรียน 1.00 
60 103. มุ่งสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 1.00 
61 104. สรรหา ว่าจ้าง บรรจุและรักษาบุคลากรให้พร้อมส าหรับการปฏบิัตงิานในโรงเรียน

มาตรฐานสากล 1.00 
62 105. จัดอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อตอ่การท างาน 1.00 
63 106. จัดการกระบวนการท างานให้มคีวามชัดเจน ลดขัน้ตอน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 1.00 
64 107. ตรวจสอบการปฏบิัติงานเพื่อปรบัปรุงระบบและกระบวนการท างานให้ประสบ

ความส าเร็จมากย่ิงขึ้น 1.00 
65 108. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน 1.00 
66 109. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู 1.00 
67 110. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1.00 
68 111. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 1.00 
69 112. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการบริหาร 1.00 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 
65 113. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน 1.00 
66 114. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู 1.00 
67 115. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 1.00 
68 116. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและ

ชุมชน 1.00 
69 117. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านภาวะผู้น าและการบริหาร 1.00 
70 118. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.00 
 โปรดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านการปฏิบตัิงานตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ  7 หมวด  
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิานที่ส าคัญ................................................ 
2) ข้อเสนอแนะเพื่อปรบัปรุงแก้ไข ............................................................... 

3. การปฏบิัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
71 119. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาประกอบด้วยสาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเตมิ และสาระ

เพิ่มเติมความเป็นสากล 1.00 
72 120. จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปน็ภาษาอังกฤษ 1.00 
73 121. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านทฤษฎคีวามรู้ (Theory of Knowledge) 1.00 
74 122. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านการเขียนเรียงความขัน้สูง ( Extended - Essay) 1.00 
75 123. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านกิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการ

คิดสร้างสรรค์สู่การปฏบิัตขิองผูเ้รียน หรือ CAS ( Creativity, Actions, Service) 1.00 
76 124. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านโลกศึกษา (Global Education) 1.00 
77 125. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปจากการเรียนภาษาอังกฤษ

ในรายวิชาพ้ืนฐานปกติ 1.00 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 
78 126. จัดสาระเพิ่มเติมความเป็นสากลด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 1.00 
79 127. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลในแต่ละช่วงชั้น โดยระบุ

ช้ัน ภาคเรียน รหัสวิชา ช่ือวิชา ช่ัวโมง หน่วยกิต 1.00 
80 128. ใช้ระบบการวัดผลและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมนิจากการ

สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ สอบปากเปล่า และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาระดับต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.00 

81 129. จัดหลักสูตรทางเลือกทีเ่ทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล เช่น  EP , 
MEP , IEP , IB 1.00 

82 130. เพิ่มเวลาและช่องทางการเรียนรูด้ว้ยตนเองให้แก่นักเรียน 1.00 
83 131. ใช้หนังสือ ต าราเรียน ส่ือที่มคีุณภาพระดับสากล 1.00 
84 132. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ 1.00 

       โปรดแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังนี้  
7) ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงานที่ส าคัญ............................................. 

       2)   ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข .............................................................. 
หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ปี ท่านเห็นว่านักเรียนของท่านมีความก้าวหน้าใน
รายการข้างล่างนี้ในระดับใด 

1.เป็นเลิศวิชาการ 
85 1.1นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดบัด ี 1.00 
86 1.2นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเปน็ทีป่ระจักษ์ สามารถแข่งขนัใน

ระดับชาต ิ 1.00 
87 1.3นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นในอัตราสูง 1.00 
88 1.4นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบัตา่งๆในนานาชาติได้ 1.00 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 
89 1.5นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขนัทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติหรือระดับ

นานาชาต ิ 1.00 
90 ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไข

เป็นอะไร หรือ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) 
..............................................................  

2.สื่อสารได้อย่างนอ้ย 2 ภาษา 
91 2.1นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือ 

ภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 1.00 
92 2.2นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจากสถาบันภาษา 1.00 
ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร

ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) ............................................................ 
3.ล้ าหน้าทางความคิด 

93 3.1นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานทีเ่สนอแนวคิดเพื่อสาธารณะ
ประโยชน ์ 1.00 

94 3.2นักเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิดระดบัสูง มี
เหตผุล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได ้ 1.00 

95 3.3นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ ค่านิยม และความเชื่อของตนเองและผู้อื่น 0.86 

ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้) .................................. 

4.ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์
96 4.1นักเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสารอย่างมี

ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเรจ็ 1.00 
97 4.2นักเรียนมีความรอบรูด้้านทศันภาพ(ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป) รู้จักตคีวาม สร้างสื่อ

พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 1.00 
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ตารางท่ี  55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 

98 4.3นักเรียนมีผลงานการประดษิฐ ์สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแขง่ขันในเวที
ระดับชาต ิ 1.00 

99 4.4นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน ส่ือสาร น าเสนอ 
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนงานได้ในระดบัชาติ 1.00 

ความเห็นเพิ่มเติม (เช่น กรณีที่มีความเหมาะสมในระดบัน้อยหรือน้อยที่สุด ควรปรับแก้ไขเปน็อะไร หรือ ควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ใหม่ใดเพิ่มเติมอีก เป็นตน้)  ................................................................. 

5.ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
100 5.1นักเรียนมีความระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจัดการกับความ

ซับซ้อน 1.00 
101 5.2นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของนานาชาติ 1.00 
102 5.3 นักเรียนมีความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนได ้ 1.00 
103 5.4 นักเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจัดการและควบคุม

เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
และอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก 0.86 

ตัวบ่งชี้อื่น ที่แสดงใหเ้ห็นถงึความส าเร็จที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่ส าคัญมีอะไรอีกบ้าง
...................................................... 

หลังจากด าเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมาแล้ว 2 ป ี
ท่านเห็นว่าโรงเรียนของท่านมีความก้าวหน้าในรายการข้างล่างนี้ในระดับใด 

1. ด้านการวิจัยและพฒันา 
104 1) โรงเรียนด าเนินการวิจัยและพฒันาการจัดการศึกษาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง และใช้

ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 0.86 
105 2) ครูท าการวิจัยและพัฒนาในการจดัการเรียนการสอนที่ใช้ นวัตกรรมทั้งประเภทวัตถุและ

รูปแบบ 1.00 
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ตารางท่ี 55  ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามการประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล (ต่อ)  

 
ข้อ ประเด็นพิจารณา ค่า IOC 

106 3) โรงเรียนมีการด าเนินการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 1.00 
2. ด้านครือข่ายร่วมพัฒนา 

107 1) โรงเรียนมีสถานศึกษาทีจ่ัดการศกึษาระดับเดียวกันเป็นเครือข่ายรว่มพัฒนาทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ 1.00 

108 2) โรงเรียนจัดกจิกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 1.00 

109 3) โรงเรียนมเีครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆทเีกี่ยวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชน 1.00 

110 4) นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 1.00 
111 5) นักเรียนใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอืน่ๆในการส่ือสารได้ดี 1.00 
              หลังจากด าเนินตามโครงการนี้มาแล้ว 2 ปี มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน จากของสงัคม หรือจากหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง อะไรบ้าง เช่น การได้รับวุฒิบัตรของนักเรียน  ครู 
ผู้บริหาร และการได้รบัรางวัลดีเด่นของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการนี้ เป็นต้น  
..................................................... 
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ภาคผนวก ง 
- หนังสือแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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ที่ ศธ 0514.5.2/ว.1195 คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
           7 ธันวาคม  2554 
เรื่อง     ขออนุญาตแต่งตั้งเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน    ดร. นุชวนา  เหลืองอังกูร 
            ด้วย  นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์  รหัสประจ าตัว  527050046-2  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “การประเมินเชิงระบบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล “ในการศึกษาครั้งนี้ จ าเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวิจัยก่อนที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ในการนี้ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ มีประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือดังกล่าว 
 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รบัความ
อนุเคราะห์เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
             

      (รองศาสตราจารย์สุมาลี  ชัยเจริญ) 
              รองคณบดีผ่ายวิชาการและวิจัย 
       ปฏบิัติราชการแทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร ์
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศัพท์ 0-4334-3454 
หมายเหต:ุ เบอร์โทรศัพทน์ักศึกษา  0849569696 
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ที่ ศธ 0514.5.2/ว.1195 คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
             7 ธันวาคม 2554 
เรื่อง     ขออนุญาตแต่งตั้งเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน    ผศ.ดร.ทวีชัย  บุญเติม  
           

  ด้วย  นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์  รหัสประจ าตัว  527050046-2  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “การประเมินเชิงระบบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล “ในการศึกษาครั้งนี้ จ าเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวิจัยก่อนที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ในการนี้  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ มีประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือดังกล่าว 
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเปน็อย่างยิ่งว่า 
จะได้รบัความอนุเคราะห์เปน็อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  ชัยเจริญ) 
รองคณบดผี่ายวิชาการและวิจัย 

ปฏิบตัิราชการแทนคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศัพท์ 0-4334-3454 
หมายเหต:ุ เบอร์โทรศัพทน์ักศึกษา  0849569696 
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ที่ ศธ 0514.5.2/ว.1195 คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
            7 ธันวาคม 2554 
เรื่อง     ขออนุญาตแต่งตั้งเป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน    ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย 
 

  ด้วย  นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์  รหัสประจ าตัว  527050046-2  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “การประเมินเชิงระบบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล “ในการศึกษาครั้งนี้ จ าเป็นต้องให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นเครื่องมือในการวิจัยก่อนที่จะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าวิทยานิพนธ์ ในการนี้  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ มีประสบการณ์
เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งเป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือดังกล่าว 
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเปน็อย่างยิ่งว่า 
จะได้รบัความอนุเคราะห์เปน็อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุมาลี  ชัยเจริญ) 
รองคณบดผี่ายวิชาการและวิจัย 

ปฏิบตัิราชการแทนคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 
 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศัพท์ 0-4334-3454 
หมายเหต:ุ เบอร์โทรศัพทน์ักศึกษา  0849569696 
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ที่ ศธ 0514.5.2/ 338  คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
            16  กุมภาพันธ ์ 2555 
เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร 
 
            ด้วย  นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์    รหัสประจ าตัว  527050046-2  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  ก าลังท าการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง  “การประเมินเชิงระบบโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ”  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ คือ ครู  ดังนั้น
เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะศึกษาศาสตร์  จึงใคร่จอความอนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าว
ด าเนินการทดลองใช้เครื่องมือในการท าวิทยานิพนธ์ตามความประสงค์ในระหว่างวันที่ 17-31 กุมภาพันธ์  2555 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คงได้รบัความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                (รองศาสตราจารย์สุมาลี   ชัยเจริญ) 
     รองคณบดผี่ายวิชาการและวิจัย 
           ปฏิบัติราชการแทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร ์
 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศัพท์ 0-4334-3454 
หมายเหตุ :เบอร์โทรศัพทน์ักศึกษา  0849569696 
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ที่ ศธ 0514.5.2/ ว. 338           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
             อ าเภอเมือง จงัหวัดขอนแก่น 40002 
             6  มีนาคม 2555 
เรื่อง     ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลในการท าวิทยานิพนธ์ 
เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 

 
            ด้วย  นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์    รหัสประจ าตัว  527050046-2  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ก าลังท าการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง  “การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล” ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้เครื่องมือ คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี คณะ
ศึกษาศาสตร์ จึงใคร่จอความอนุเคราะห์ให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการเก็บข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ตามความ
ประสงค์ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – วันที่ 30 มิถุนายน  2555 
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
             ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                             
                 (รองศาสตราจารย์สุมาลี   ชัยเจริญ) 
     รองคณบดผี่ายวิชาการและวิจัย 
           ปฏิบัติราชการแทนคณบดคีณะศึกษาศาสตร ์
 
 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 0-4334-3452-3 ต่อ 401 
โทรศัพท์ 0-4334-3454 
หมายเหต:ุ เบอร์โทรศัพทน์ักศึกษา  0849569696 

 



ประวัติผู้เขียน 

 

 
ช่ือ-นามสกุล  นางวิลัยพรณ์  เสรีวัฒน์ 
วันเกิด   วันที่ 20 มิถุนายน 2501 

สถานที่เกิด  จังหวัดขอนแก่น 

สถานที่อยู่ปัจจุบนั  9/1903 ม. 11 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ประวัติการศึกษา 
 2519  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 2522  ประกาศนียบัตรช้ันสูง (ปกศ.สูง) วิชา เอกคณิตศาสตร์ 
   วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

 2525  ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมหาสารคาม 

 2542  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2555  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 


