โครงร่างงานวิจัยโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากลยั่งยืน
เรื่อง “ การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ”

โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
อาเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความสาคัญและความเป็นมา
ในสภาพปัจจุบัน การศึกษาได้รับการคาดหมายให้ทาหน้าที่ต่างๆ มากมายทั้งในทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ นับตั้งแต่การช่วยให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง
ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหน้าที่ที่สาคัญ
หลายประการดังกล่าว การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจึงก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งประชาชนต้องการทักษะการคิด และการดารงชีวิตที่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมาอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐาน เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญยิ่ง
แม้จะมีความพยายามปฏิรูปการศึกษามากว่า 10 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี 2542 จนมาถึงการปฏิรูป
รอบที่สองเมื่อปี 2552 เราก็ยังไม่สามารถทาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้อย่างทั่วถึง ดังจะเห็นได้จาก
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีคุณภาพโดยเฉลี่ยเมื่อวัดจากการสอบมาตรฐานต่างๆ สูงกว่าโรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลในภูมิภาค โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ซึง่ งานวิจัยที่ผ่านมาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย ( ทีดีอาร์ไอ ) ชี้ให้เห็นว่า เปูาหมายของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยคือ (1) การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนเพื่อเติมเต็มศักยภาพให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (2) การพัฒนาระบบครูให้มีคุณภาพ
(3) การสร้างความรับผิดชอบ (accountability) ในระบบการศึกษา และ (4) การลดปัญหาความเหลื่อมล้า
ด้านต่างๆ ในระบบการศึกษา
โดยแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตั้งอยู่บนฐานคิดที่เชื่อว่า รูปแบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในช่วง
ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเน้นย้าแต่การเรียนและท่องจาเนื้อหาในสาระวิชาหลัก อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ สังคมศึกษา ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในการดารงชีวิตและการทางานในโลกศตวรรษใหม่ภายใต้
ความท้าทายใหม่ สาหรับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นั้น ตั้งต้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยให้ความสาคัญกับการปลูกฝัง “ทักษะ” ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะในการคิดขั้นสูง
ทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคู่กับ
“เนื้อหา” ในสาระวิชาหลักและความรู้อื่นที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 เช่น ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน
เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านพลเมือง ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านหลักสูตรที่มีลักษณะกระชับ (lean curriculum) ช่างคิด (thinking curriculum) และบูรณาการ
(interdisciplinary curriculum) เพื่อสร้างนักเรียนที่มี “คุณลักษณะ” อันพึงปรารถนาของโลกศตวรรษที่ 21
ได้ นั่นคือ รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต

ในกระบวนการสร้างความรับผิดชอบให้แก่ระบบการศึกษาไทย สู่ศตวรรษที่ 21 จาเป็นต้องสร้างเงื่อนไข
พื้นฐาน 3 ประการให้เกิดขึ้น มิเช่นนั้นระบบความรับผิดชอบย่อมมิอาจทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เงื่อนไข
พื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่
1. การปฏิรูประบบข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การผลิตและการกระจายข้อมูลด้านสิทธิและหน้าที่ของฝุาย
ต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและครู ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา สาหรับการประเมิน
เพื่อให้รางวัลและปรับปรุงพัฒนา
2. การปฏิรูประบบบริหารจัดการโรงเรียน หมายถึง การกระจายการตัดสินใจไปยังโรงเรียน ให้โรงเรียนมี
อิสระในการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้ระบบความรับผิดชอบที่ดี
3. การปฏิรูปโครงสร้างสิ่งจูงใจ หมายถึง การเชื่อมโยงการจ้างงานหรือผลตอบแทนครูและผู้บริหาร
โรงเรียนเข้ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนใส่ใจในการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยังต้องมีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่อีกด้วย เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม
ใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ
เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา – แก้ไข - จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมีระบบ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง
กล่าวโดยสรุป หัวใจสาคัญของการปฏิรูประบบการศึกษาอยู่ที่การสร้างระบบความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ปกครองและ
นักเรียนมากขึ้น โดยโรงเรียนควรเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีอิสระในการบริหารจัดการ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของโรงเรียน รวมถึงตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการชุมชน
รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาครู และการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจัดทาและ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของสถานศึกษาต่อสาธารณะเพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจของผู้ปกครอง
ในการคัดเลือกโรงเรียน และสร้างระบบให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีปัญหา
ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ได้มีการพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป จึงได้ดาเนินการจัดทางานวิจัย เรื่อง “ การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ” ฉบับนี้ขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL
2.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559
2.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
เป็นนักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา อาเภอกุดข้าวปุูน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศึกษาอยู่ใน
ปีการศึกษา 2559 จานวน 957 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา
อาเภอกุดข้าวปุูน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศึกษาอยู่ใน ปีการศึกษา 2559 จานวน 303 คน
ตัวแปรที่ใช้ ได้แก่
ตัวแปรอิสระ
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL
 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
ตัวแปรตาม
 ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรผู้ดาเนินการตามกระบวนการ KKP MODEL
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 ผลงาน และความสาเร็จของโรงเรียน
 ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

1.4 กรอบแนวคิดการทาวิจัย
ตัวแปรอิสระ
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยกระบวนการ KKP MODEL
- ระดับชั้นของนักเรียน
- ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร คณะครู
และผู้ปกครอง

ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- ผลงานและความสาเร็จของโรงเรียน
- ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากร
- ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ร้อยละ 100 ได้พัฒนางาน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558
3) นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยาทุกคน
เกิดความพึงพอใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL และ
ความสาเร็จของผลงาน ไม่ต่ากว่าระดับ 4.50
2) นักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นกว่าร้อยละ 5 ทุกรายวิชา เมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา
3) นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยาทุกคน มีความพึงพอใจต่อแนวทางพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ไม่ต่ากว่าระดับ 4.50

1.6 นิยามศัพท์
นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา
ที่กาลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2559
โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา อาเภอกุดข้าวปุูน จังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน หมายถึง แนวทางการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การพัฒนาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ
(O-NET) ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก อยู่ในระดับสูงขึ้น
ความคิดเห็นของของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร
ความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

กระบวนการ KKP MODEL หมายถึง แนวทางการดาเนินการพัฒนาของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา
โดย KKP Model ยึดหลักตาม สัญลักษณ์ตราโรงเรียน ประกอบด้วย ขอนไม้ 6 ท่อนไขว้กัน มีอักษรย่อชื่อ
โรงเรียนตรงกลางว่า ก ข ไม้แต่ละท่อนมีความหมาย ดังนี้

Knowledge
สร้างองค์ความรู ้ – มุ่งสู่ความเข้าใจ

Project
วางแผนตามโครงการ – ดาเนินงานบรรลุผล

Kudos
ยกย่องชืน่ ชม – เหมาะสมสนับสนุน
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Knowledge

Know – How
ครู พัฒนาเชี่ยวชาญ ชานาญรู้
Key word
มุ่งเป้าสู่ น.ร.รู้ ใจความหมาย

K

Kudos

Keeping
นิเทศ กากับดูแล มิห่างกาย
Keepsake
ให้ ตระหนัก มิคลาย รู้ เท่ าทัน

P

Project

Process
ดาเนินการ ตามแผนยกระดับ
Problem - Solve
วิเคราะห์ ดับ แก้ ปัญหา พัฒนาผล

ขอนไม้ท่อนที่ 1 Know - How - ความเชี่ยวชาญชานาญ
 ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความเชี่ยวชาญและชานาญในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค
วิธีการ ให้กับนักเรียนในการทาข้อสอบ O – NET ได้ถูกต้อง แม่นยา โดยครูพัฒนาตนเอง ในการเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรต่างๆ และค้นหาเทคนิค วิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ นามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่าเสมอ
ขอนไม้ท่อนที่ 2 Key word
- หลักใจความสาคัญ
 ครูสอนเสริมนอกเวลา และติวเสริมเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
O – NET ให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม และเสริมทักษะกระบวนการต่างๆ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีความรู้ ความเข้าใจ และรับเทคนิค วิธีการต่างๆ สามารถ
เข้าใจหลักใจความสาคัญ ของแนวข้อสอบ O – NET และวิเคราะห์โจทย์ปัญหา รายวิชาต่างๆ และ
สามารถทาข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบ O – NET หรือข้อสอบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี
ขอนไม้ท่อนที่ 3 Keeping
- การนิเทศ กากับดูแล
 ผู้บริหารโรงเรียนคอยกากับดูแล นิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้คาปรึกษาแนวทางการสอนเสริม
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O – NET และสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ที่ใช้ในการใช้จัดการเรียน
การสอน ,โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ขอนไม้ท่อนที่ 4 Keepsake
- ความตระหนัก
 ผู้บริหารโรงเรียนทา MOU กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2559 ให้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 3 เป็นอย่างน้อย และสร้างความ
เข้าใจให้กับนักเรียนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการสอบ O – NET โดยโรงเรียนได้จัดเตรียมทุนการศึกษา
เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ และขวัญกาลังใจ มอบให้กับคณะครู และ
นักเรียน ที่ทาให้ผลคะแนน O – NET สูงขึ้นตาม ข้อตกลงที่บันทึกไว้
ขอนไม้ท่อนที่ 5 Process
- แนวทางดาเนินการ
 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจัดการเรียนการสอนตามความรับผิดชอบ และดาเนินการตาม
แผนงาน กิจกรรมหรือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมีผู้บริหารคอยกากับดูแล ให้การสนับสนุน ยึดหลักเปูาหมายตาม MOU
ข้อตกลงที่ทาร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน
ขอนไม้ท่อนที่ 6 Problem - Solve - วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
 นาปัญหา ตามสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีที่ผ่านมา
มาปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ร่วมไปถึงการดาเนินการตามโครงการในปีนี้ ให้ดีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหาวิธีการ แนวทางใหม่ๆมาใช้ในการจัดสอนเสริม และติวเสริม เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ O – NET พร้อมทั้งประเมินผลตามโครงการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงปัญหาต่างๆ ในการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีถัดไป ให้มีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลงานวิจัยตาม โครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน เรื่อง “ การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ” ได้ทาการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 , การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , แผนหลักหรือแผนยุทธศาสตร์โครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน , รูปแบบและ
แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในฝันอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งนา เสนองานวิจัยทีเ่ กี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนในฝัน ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งจาแนกออกเป็นด้านต่างๆ คือ ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และ
ด้านการประเมินผลโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
( 1 ) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองเกี่ยวกับสังคมได้แก่ ครอบครัว
ชุมชุน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
( 2 ) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน
( 3 ) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
( 4 ) ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทยอย่างถูกต้อง
( 5 ) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการดังต่อไปนี้

( 1 ) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
( 2 ) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้
มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา
( 3 ) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง
( 4 ) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่าง ได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
( 5 ) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
วิทยาการประเภทต่าง ๆ
( 6 ) การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชุนทุกฝุาย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบได้แก่
ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ
มาตรา 26 ให้สถานศึกษา จัดการประเมินผลผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
มาตรา 27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ
ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาในชุมชุนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชุน สังคม และประเทศชาติ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตามมาตรา 10
วรรคสอง วรรคสาม แลวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ
สาระหลักสูตร ทั้งเป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนาคนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด
ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้วยังมี
ความมุ่งหมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนา
สังคม
มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชุน องค์กรชุมชุน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชุนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชุน เพื่อให้ชุมชุนมีการจัด
การศึกษา อบรม แสวงหาแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาชุมชุนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชุน
มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้
ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ระดับการศึกษา

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
หลักการ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็น
เปูาหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย
ควบคู่กับความเป็นสากล
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
มีคุณภาพ
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์

จุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทางาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และ
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตามบริบทและ
จุดเน้นของตนเอง
มาตรฐานการเรียนรู้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สุขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์
เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสาคัญ ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา
ทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร

รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ
ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กาหนดเพียงใด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นาไปใช้ ในการกาหนดเนื้อหา จัดทาหน่วยการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบ คุณภาพผู้เรียน
1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ
(ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)
หลักสูตรได้มีการกาหนดรหัสกากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและให้สื่อสารตรงกัน
ดังนี้
ว 1.1 ป. 1/2
ป.1/2
1.1
ว

ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2
สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ต 2.2 ม.4-6/ 3
ม.4-6/3
2.2
ต

ตัวชี้วัดชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3
สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังนี้

ภาษาไทย : ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา
เพื่อ การสื่อสาร ความชื่นชม
การเห็นคุณค่าภูมิปัญญา ไทย
และภูมิใจในภาษาประจาชาติ

ภาษาต่างประเทศ :
ความรู้ทักษะ เจตคติ และ
วัฒนธรรม การใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
การแสวงหาความรู้

คณิตศาสตร์ : การนา
ความรูท้ ักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหา การดาเนินชีวิต
และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล
มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์
องค์ความรู้ ทักษะสาคัญ
และคุณลักษณะในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และการประกอบอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี :
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ในการทางาน การจัดการ
การดารงชีวิต การประกอบ
อาชีพ และการใช้เทคโนโลยี

ศิลปะ : ความรู้และทักษะ
ในการคิดริเริ่ม
จินตนาการ สร้างสรรค์
งานศิลปะ สุนทรียภาพ
และการเห็นคุณค่าทาง
ศิลปะ

วิทยาศาสตร์ : การนาความรู้
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และจิต
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
: การอยู่รว่ มกันในสังคมไทยและ
สังคมโลกอย่างสันติสุข การเป็น
พลเมืองดี ศรัทธาในหลักธรรมของ
ศาสนา การเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความรัก
ชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา :
ความรู้ ทักษะและเจตคติในการ
สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ตนเองและผู้อื่น การปูองกันและ
ปฏิบัติต่อสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
สุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะใน
การดาเนินชีวิต

วิสัยทัศน์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
จุดหมาย
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

1.
2.
3.
4.
5.

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝุเรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. ภาษาไทย 2. คณิตศาสตร์ 3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ภาษาต่างประเทศ
คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.กิจกรรมแนะแนว
2.กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี
ความสุข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ
คิดแก้ปัญหา กาหนดเปูาหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน
2. กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การทางานร่วมกัน
การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท์
โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน
ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทางาน เน้นการทางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรม
นักเรียนประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจ
ในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น
กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
ระดับการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งใน
ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้สารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิด
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการดาเนินชีวิต มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้นา และ
ผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ
การจัดเวลาเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่าสาหรับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถ
ปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้
1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ
ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละ
ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าน้าหนักวิชา เท่ากับ
1 หน่วยกิต (นก.)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน
วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
มีค่าน้าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
โครงสร้างเวลาเรียน
การกาหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถดาเนินการ ดังนี้
ระดับประถมศึกษา สามารถปรับเวลาเรียนพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่กาหนดไว้ในโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด
ระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานให้เป็นไปตามที่กาหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การ
จบหลักสูตร
สาหรับเวลาเรียนเพิ่มเติม ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม หรือ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร
เฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สถานศึกษาอาจจัดให้เป็นเวลาสาหรับสาระ การเรียนรู้พื้นฐานในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กาหนดไว้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีละ 120 ชั่วโมง และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 360 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาสาหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน และ

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้
สถานศึกษาจัดสรรเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
รวม 6 ปี
จานวน 60 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
รวม 3 ปี
จานวน 45 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
รวม 3 ปี
จานวน 60 ชั่วโมง

3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ความสาคัญของ O-NET
การสอบ O - NET (Ordinary National Educational Test) หมายถึง แบบทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test) เป็นการวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสอบใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
ซึ่งการสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคนจะต้องเข้าทดสอบและต้องทดสอบให้ครบ
ทุกรายวิชานอกจากนี้ การสอบ O-NET อนุญาตให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเข้าทดสอบได้ครั้งเดียว หน่วยงานที่
ทาหน้าที่จัดการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานนี้ ได้แก่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (สทศ.)
ทาไมต้องสอบ O-NET
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบ
เดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของ
นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ครอบคลุมเนื้อหาวิชา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
เหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป.6 , ม. 3 และ ม.6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลาย
ช่วงชั้น ป. 6 คือ จบประถมศึกษา ม.3 คือ จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือน มีนาคม ซึ่งตลอดกระบวนการ
ทดสอบนีไ้ ม่เสียคาใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ADMISSION
หรือที่ภาษาไทยเรียกกันว่าแอดมิชชั่น คือระบบการคัดเลือกบุคคลที่อยากจะเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งถูกนามาใช้จริงครั้งแรกในปี 2548 แทนการสอบเอนทรานซ์ในระบบเดิม ซึ่งในระบบใหม่นี้
คะแนนของผู้ที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาจะไม่ได้มาจากการสอบเพียงอย่างเดียวทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมี
คะแนนบางส่วนจากเกรดเฉลี่ยของที่โรงเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อด้วย

4. แผนหลักหรือแผนยุทธศาสตร์โครงการ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
ประกอบด้วย ทิศทางและภาพความสาเร็จของโครงการ คือ การพลิกระบบการศึกษาหยุดวงจร
ความยากจน ส่วนวิสัยทัศน์ของโครงการคือ การสร้างโอกาสให้เด็กไทย สาหรับพันธกิจ คือ การสร้างโรงเรียนชั้นดี
ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรม
ไทยและมั่นใจในตนเอง โครงการมีเปูาหมายการดาเนินงานในปี 2551–2554 เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่จัด
การศึกษาทุกระดับ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกอาเภอ ซึ่งชุมชนคัดเลือกขึ้นมาจาก
โรงเรียนที่อาสาสมัครใจเป็นโรงเรียนในฝัน รวม 4 รุ่น จานวน 3,000 โรงเรียน จาแนกเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และ/หรือมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,500 โรงเรียน ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554

5. รูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อให้การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจตามเจตนารมณ์ของโรงเรียน
ในฝัน จึงได้นา แนวคิดกาหนดผลสาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน (balanced scorecard) มากาหนดมุมมองที่
เกี่ยวข้องกับผลสาเร็จของการดาเนินงาน 4 ด้าน ตามแผนภาพ 3 ประกอบด้วย
(1) มุมมองด้านนักเรียน (student perspective) เป็นการพิจารณาความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนที่คาดหวัง
(2) มุมมองด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน (internal process perspective) เป็นการ
พิจารณาผลสาเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการและ
การจัดกระบวนการเรียนการสอน
(3) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth perspective) เป็นการพิจารณาปัจจัย
ที่ใช้ขับเคลื่อนให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามที่คาดหวัง ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและทักษะของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา การเพิ่ม
สมรรถนะของโรงเรียนในการใช้นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา

(4) มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร (budget and resource perspective) พิจารณาปัจจัย
ส่งเสริมให้การดาเนินงานบรรลุภาพความสาเร็จ ในด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยคานึงถึงแหล่งสนับสนุน
อัตรากาลัง ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ส่วนการกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (strategic objectives) ที่จะนา ไปสู่ความสาเร็จได้คานึงถึง
ความครอบคลุมและสมดุล ผ่านมุมมองในมิติด้านต่างๆ ส่วนการจัดทา แผนที่กลยุทธ์ (strategy map) นั้น
เพื่อตรวจสอบลาดับความสาคัญและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ผ่านมุมมองด้านต่างๆ
ว่ามีความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงไปสู่ความสาเร็จได้อย่างไร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
สาหรับการจัดทากรอบกลยุทธ์ (strategic framework) ได้นา วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มากาหนดตัวชี้วัด
(measure) เปูาหมาย (target) และกลยุทธ์ริเริ่ม (strategic initiative) จนสามารถกาหนดเปูาหมายปลายทาง
หรือผลผลิตเชิงคุณภาพเป็นภาพความสาเร็จของนักเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 อาเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ที่เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ.2547-2551
สามารถจาแนกออกได้เป็นด้านต่างๆ รวม 5 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการประเมินผลโครงการ
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ
สุนีรัตน์ เงินพจน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2547 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การประเมินการบริหาร
โรงเรียนในฝัน จังหวัดนครปฐม โดยรูปแบบการกาหนดผลสาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน ผลการวิจัย พบว่า
1. สภาพการบริหารโรงเรียนในฝัน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งด้านนักเรียน
ด้านกระบวนการจัดการภายในโรงเรียน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้านงบประมาณและทรัพยากร
2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนในฝัน พบว่า นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา
วิเคราะห์ไม่เป็น ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขาดความกล้าในการแสดงออก ขาดคุณธรรมจริยธรรม
กระบวนการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนยังไม่ชัดเจน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มหลักสูตร
ไม่แสดงเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้ไม่บูรณาการในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครูมีภาระงานมาก ขาดบูรณาการความรู้ด้าน ICT กรรมการสถานศึกษาบางส่วนขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการศึกษา คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนไม่เหมาะสม งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีน้อย ล่าช้า มีข้อจากัดในการใช้ ระบบภาคีเครือข่ายยังขาดการประสานงานที่ดี
3. แนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในฝัน เสนอแนะว่า ควรพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม
จริยธรรมควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จัดหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่าย
ควรประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อิทธิฤทธิ์ เกกินะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความพร้อมในการ
จัดโรงเรียนในฝันในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมทั้ง 6 ด้าน โรงเรียนในฝันมีความ
พร้อมมาก 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีศักยภาพสามารถสร้างสรรโรงเรียน
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและด้านงบประมาณ ได้แก่ โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาควบคู่กับการบริหารการเงินและบัญชี ระบบตรวจสอบ ติดตามประเมินประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายเพื่อความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ส่วนอีก 4 ด้าน โรงเรียนมีความพร้อมปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมมาก ดังนี้ ด้านวิชาการ โรงเรียนมีอิสระจัดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน ด้านบุคลากรโรงเรียนเน้นครูผู้สอนเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาครู ด้านความสัมพันธ์กับ
ชุมชน โรงเรียนอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่วนด้านการกากับ
ดูแลโรงเรียนมีความพร้อมปานกลางเรื่องคณะกรรมการและผู้บริหารร่วมรับผิดชอบติดตามประเมินผล
ชัชวาล ปัญญาไชย, โยธิน สิทธิประเสริฐ, ระพิพงษ์ ไชยลังกา, ศรีวรรณา เรือนสุภา, สุทัศน์
อินยาศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นด้านการบริหาร
จัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันในจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า
1. การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพมากในทุกด้าน
ส่วนผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่า ด้านแผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการแผนพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาก สาหรับ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่ามีคุณภาพมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านแผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการศึกษามีคุณภาพปานกลาง
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพปานกลางในทุกๆ ด้าน
3. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการ กับโรงเรียนที่ไม่เข้าร่วมโครงการตาม
ความคิดเห็นของทุกฝุาย จาแนกตามการบริหารจัดการ 5 ด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
ไกรษี ตุนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความยั่งยืน
ของการดาเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน การศึกษาแบบข้ามกรณีโรงเรียนต้นแบบ ผลการวิจัยพบว่า
1. ความยั่งยืนของการดา เนินงานโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน มีดังนี้ด้านการจัดการเรียนรู้
พบว่า ครูมีการบูรณาการ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ แต่ไม่เน้นการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ไม่ครอบคลุมทุกแหล่งเรียนรู้ ยังมีคอมพิวเตอร์ชา รุดและไม่เพียงพอต่อ
จานวนนักเรียน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ แต่โรงเรียนระดับประถมศึกษายังขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีไม่มีความต่อเนื่อง ด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่มีโครงสร้างการบริหารชัดเจนเน้นการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ (PDCA) มีการบริหารงานแบบกระจาย
อานาจ การบริหารงานมีเอกภาพ ส่วนโรงเรียนระดับประถมศึกษาการบริหารงานขาดเอกภาพด้านระบบของภาคี

เครือข่าย ทั้ง 3 กรณีพบว่า ผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงไม่มีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่มีผู้อุปถัมภ์โรงเรียนอย่างชัดเจนและต่อเนื่องแต่ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาผู้อุปถัมภ์โรงเรียนมีน้อย
2. ปัจจัยส่งเสริมความยั่งยืนของการดา เนินงานโครงการ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ การเห็น
ความสาคัญของโครงการ ของบุคลากรทุกคนและการเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการโรงเรียนในฝัน
3. ปัจจัยอุปสรรค คือ บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดแคลนงบประมาณและครูมีปัญหาในการใช้สื่อเทคโนโลยี
4. แนวทางที่จะทา ให้เกิดความยั่งยืน คือ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและการสร้างภาคี
เครือข่ายด้านวิชาการอย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะ ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
1. ควรสร้างภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงโดยผู้เชี่ยวชาญพี่เลี้ยง
และศึกษานิเทศก์ ต้องมีการสร้างเป็นเครือข่ายวิชาการให้มีการดา เนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของครูและโรงเรียนต่อไป ต้องมีการกากับติดตามการดา เนินงานอย่างต่อเนื่องโดยลงไปดูกระบวนการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่การติดตามกับผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น
2. ควรจัดสรรงบประมาณให้มีความพอเพียงสา หรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมีการกากับติดตาม
ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ควรมีการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยไม่มุ่งเน้นที่จะขยาย
โครงการอย่างเดียว ควรกลับไปตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้น
และส่งเสริมให้การดาเนินงานโครงการมีความยั่งยืนต่อไป
2. ด้านการบริหารงานวิชาการ
ผาสุข สุตเตมีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดาเนิน
งานวิชาการของโรงเรียนตามโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการ
วิจัยพบว่า
1. แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับงานหลักสูตร โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นการบูรณาการนา
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในฝันสอดแทรกในหลักสูตร เน้นส่งเสริมเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ และเน้นการมี
งานทา ของนักเรียน โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจ
2. แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับงานการบริหารวิชาการ โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบาย เน้นบูรณาการเป็น
หลัก นโยบายในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนเน้นเทคโนโลยี โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการประชุมครู
สร้างความตระหนักและส่งครูอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
3. แนวทางการดา เนินงานเกี่ยวกับงานการสร้างระบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น โรงเรียนส่วนใหญ่มี
นโยบายเน้นการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม นโยบายสร้างเครือข่ายสนับสนุนและผู้อุปถัมภ์
เน้นประสานความร่วมมือโดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น

4. แนวทางการดา เนินงานเกี่ยวกับงานการใช้สื่อ ICT โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายเน้นให้ทุกกลุ่มสาระใช้
สื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ E-learning โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการเครื่องมือผลิต
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. แนวทางการดา เนินงานเกี่ยวกับงานการเทียบโอนประสบการณ์ผลการเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่มี
นโยบายในการเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
และโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์การเทียบโอนประสบการณ์
จุรีย์ พูลพานิชอุปถัมย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2549 : บทคัดย่อ ) ได้วิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ผลการวิจัยพบว่า
1. ครูโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นต่อสภาพความเป็นจริง เกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในฝันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง สามารถเรียง
ตามลาดับได้ดังนี้ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ ด้านคุณลักษณะของโรงเรียนในฝันด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ด้านการเป็นบุคคลที่รอบรู้ ด้านการเรียนรู้กันเป็นทีมและด้านการมีแบบแผนด้านความคิด
2. ครูโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นต่อสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในฝันโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อแยกเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับสูงสามารถเรียงตามลาดับ ได้ดังนี้
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการมีแบบแผนความคิด
3. ครูโรงเรียนในฝันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงและสภาพความคาดหวังเกี่ยวกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุทธิวรรณ แสงกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝัน ผลการวิจัยพบว่า
1. โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝันโดยภาพรวม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัย
ด้านผู้เรียนและปัจจัยด้านองค์การ ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านการเรียนการสอนโดยส่งผ่านปัจจัยด้าน
ผู้เรียน สาหรับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝัน คือ ปัจจัยด้านผู้เรียน
2. โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝันโดยภาพรวม มีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ตัวแปรในโมเดลสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพนักเรียนได้ ร้อยละ 57.4
3. โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนในฝัน มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล
ระหว่างกลุ่มภูมิภาคต่างกัน แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัว
แปรภายในแฝง และค่าพารามิเตอร์ของเมทริกซ์อิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรภายนอกแฝงไปยังตัวแปรภายใน
แฝง นอกจากนั้นยังพบว่า ตัวแปรความคาดหวังในการศึกษาต่อตัวแปรแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตัวแปร
พฤติกรรมของบิดามารดาในการส่งเสริมบุตรทางการเรียนและตัวแปรลักษณะการคบเพื่อน เป็นตัวแปรที่สาคัญต่อ
การส่งเสริมคุณภาพนักเรียนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้านนักเรียนของ
โรงเรียนในฝัน โดยแบ่งตามประเภทของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ

1) ผู้ปกครอง ควรให้การดูแลและสนับสนุนด้านการเรียนของบุตรอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากผลการพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุโดยภาพรวมของปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่า พฤติกรรมของบิดามารดาในการส่งเสริมบุตรทางการ
เรียนเป็นตัวแปรสาคัญของต่อการส่งเสริมคุณภาพนักเรียนมากที่สุด
2) ครูผู้สอน ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยครูจะต้องมีการสร้างบรรยากาศ
ในชั้นเรียน มีวิธีการสอนที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ใช้สื่อการสอนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอน จะส่งผลให้คุณภาพนักเรียนดีขึ้นในทุกด้าน ผลการวิจัยโดยภาพรวมของปัจจัยด้านการเรียน
การสอน พบว่า การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนนั้น
เป็นตัวแปรสาคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน นอกจากนั้น ครูผู้สอนควรจะจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์มากขึ้น เนื่องจากค่าเฉลี่ยของคุณภาพนักเรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ทุกภูมิภาค
ค่อนข้างต่า
3) ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ควรจะสร้างความสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้กับชุมชน สถาบันอุดมศึกษา
ภาคเอกชนและศึกษานิเทศก์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้นกว่าเดิมจะทา ให้โรงเรียนมี
การพัฒนาในทุกด้านก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และควรให้ความสาคัญต่อการพัฒนาครูผู้สอนในทุกกลุ่ม
สาระวิชาอย่างต่อเนื่อง
4) หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในฝัน สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงนโยบายและกลยุทธ์
เกี่ยวกับผู้เรียนของโรงเรียนในฝันให้เหมาะสมมากขึ้น
3. ด้านภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ดาเนินงานวิจัยเรื่องการ
ดาเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้อุปถัมภ์โรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ผลการวิจัย
พบว่า
1. การได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์ เนื่องจาก
1) ผู้อปุ ถัมภ์มีความชื่นชมศรัทธาในการทางานของบุคลากรในโรงเรียน
2) ผู้อุปถัมภ์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคลากรในโรงเรียน
3) ผู้อุปถัมภ์ได้รับการเชิญชวนจากบุคลากรในโรงเรียน
4) ผู้อุปถัมภ์ได้รับคา แนะนา และเชิญชวนจากหน่วยงานต้นสังกัด
2. ลักษณะการอุปถัมภ์ ผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนในฝันด้านพลังทรัพย์มากที่สุด
รองลงมา คือ พลังกายและพลังปัญญาตามลาดับ
3. การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียน ผู้อุปถัมภ์ได้เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนไปสู่เปูาหมาย
ของโรงเรียนในฝันร่วมกับครู ผู้บริหารและชุมชน ได้แก่ การร่วมคิดและตัดสินใจ ร่วมดาเนินการร่วมประเมินผล
ร่วมรับประโยชน์
4. ผลการพัฒนาโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้อุปถัมภ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมีผลทั้ง
4 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านบริหารจัดการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณและทรัพยากร

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550:บทคัดย่อ) ได้วิจัย สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์
อย่างน้อย 33 เครื่อง และมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการนา เสนอข้อมูลและ
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ ครูผู้สอนมีเพียงร้อยละ 50.59 ที่มีวุฒิทางด้านคอมพิวเตอร์ ความพร้อม
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ด้านไฟฟูา มีความเพียงพอร้อยละ 57.64 ทั้งนี้ โรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงยังคงพึ่งพาไฟฟูาจากชุมชน นอกจากนี้ ทุกโรงเรียนมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ความเร็วต่ากว่า 1 Mb/s คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นชนิด Pentium IV หรือเทียบเท่าระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ที่ใช้ คือ ระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ คือ Microsoft Office
ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Moodle ในการพัฒนา Courseware และยังขาดโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการ
สารสนเทศ ส่วนโรงเรียนที่มีโปรแกรมดังกล่าวหลายชนิดแต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันทั้งระบบได้
2. สภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พบว่า โรงเรียนจัดทา /
ใช้ฐานความรู้เพื่อให้นักเรียนสืบค้นผ่านระบบ e-Library จัดทา แผนพัฒนา ICT รายปี และการจัดทา ใช้
ห้องปฏิบัติการที่ประกอบด้วยระบบ ICT ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโรงเรียนส่วนใหญ่จัดตั้งคณะกรรมการ/
คณะทา งานด้าน ICT และจัดทา /ใช้ระบบ e-Learning และ Website ของโรงเรียน รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันทักษะด้าน ICT สา หรับครูและนักเรียน
3. สภาพการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดทา
หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ ICT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีมีการจัดทา หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ ICT มากที่สุด รองลงมาได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามลาดับครูจานวนหนึ่งใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ ประกอบ
การเรียนการสอน ได้แก่ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) WBI/WBT หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ),
e-Presentation, e-Album และ Courseware ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูใช้ ICT ในขั้นนา เสนอเนื้อหา
มากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นสรุปบทเรียน การนาเข้าสู่บทเรียน และใช้น้อยที่สุดในขั้นประเมินผลในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
สภาพการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักเรียน ได้แก่
1) วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียน นักเรียนใช้วิธีเรียนรู้โดยการศึกษาจากบทเรียนในอินเทอร์เน็ตรองลงมาใช้วิธี
การศึกษาจากระบบ e-Learning และใช้วิธีศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น นักเรียนส่วนใหญ่ใช้ ICT ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด
2) ประสบการณ์ของนักเรียนในการสร้างหรือใช้ ICTได้แก่ การนาเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม PowerPoint
การจัดทา รายงานและการจัดทา แผ่นพับหรือวารสาร เมื่อพิจารณาตามประเภท พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีประสบการณ์ในการสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop การออกแบบผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานด้วยโปรแกรม
Pro/DESKTOP และการจัดทาอัลบั้มภาพ ด้านวิธีการติดต่อสื่อสาร พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการรับ-ส่ง

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาผ่านทางเครือข่าย (Chat) และการใช้บริการรับส่งข้อความของระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Short Massage Service : SMS) ด้านการใช้บริการ ICT ส่วนใหญ่ใช้ในห้องสมุด
ใช้บริการตรวจสอบผลการเรียนและการลงเวลามาโรงเรียน รายได้ของนักเรียนจากผลงานด้าน ICT มากที่สุด คือ
ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาขยายโอกาส ตามลาดับ รายได้ส่วนใหญ่มาจากการ
พิมพ์งาน การทา ปกเอกสารและการจัดทา แผ่นพับ
3) ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การนาความรู้ไปปฏิบัติงานในสภาพชีวิตจริงได้ การเปิดโอกาสให้แสดงเหตุผลอย่างหลากหลายและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติการในห้องทดลองจริง ตามลาดับรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเร็ว
ในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต การบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแหล่งค้นหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่
จากัดเวลา การบริการสื่อและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการ และการบริการห้องมัลติมีเดีย
ส่วนความพึงพอใจต่อการบริการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากที่สุด คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา และพลานามัย ดนตรีศิลปะและอุตสาหกรรมน้อยที่สุด
5. ด้านการประเมินผลโครงการ
นิวัตร นาคะเวช วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย การดาเนินงาน
ของโรงเรียนต้นแบบในโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ความสาเร็จของโรงเรียน
ต้นแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย การจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้เรียน
2. สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนต้นแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ความสาเร็จของโรงเรียน
ต้นแบบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
ผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทางานเป็นทีม
3. คุณลักษณะและการปฏิบัติของผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี จุดเด่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ละเว้น
สิ่งเสพติดและอบายมุข สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ และใช้
คอมพิวเตอร์ในการเรียนเพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้
4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี จุดเด่นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมและการแก้ปัญหาบุตรหลาน กวดขัน ดูแลเอาใจใส่การเรียนและแนะนา
เกี่ยวกับการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
5. ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ นักเรียน
สามารถใช้ ICT เพื่อการเรียนการรู้ โรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงขึ้น การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่เข้มแข็ง การเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี การเชื่อมโยงข้อมูลใช้อินทราเน็ต/อินเตอร์เน็ต การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุข นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการ
ใช้ภาษาไทยและมีความรู้ ความสามารถที่ศึกษาต่อในระดับสูงได้
6. สภาพปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนต้นแบบ ส่วนใหญ่ต้องการได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคารเรียน
ห้องปฏิบัติการและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ขาดอัตรากาลังครู การพัฒนา
ครูไม่ต่อเนื่องและเท่าเทียมกันทุกกลุ่มสาระ พื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนบางส่วนไม่เพียงพอ ชุมชนให้การ
สนับสนุนร่วมมืออยู่ในระดับน้อยและไม่ต่อเนื่อง
การวิจัยและประเมินโครงการหนึ่งอาเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน เพื่อนาเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า
1. เส้นทางสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนในฝันต่างเตรียมตัว
เข้าสู่มาตรฐานด้วยแนวทางที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจจะไม่เพียบพร้อมเต็มรูปแบบ ซึ่งขึ้นกับทรัพยากรของโรงเรียนไม่
ว่าจะเป็นงบประมาณหรือบุคลากร ดังนั้น บางแห่งจึงเลือกไปดูงานหรือตัวอย่างการประเมินจากโรงเรียนในพื้นที่
ใกล้เคียง ปรึกษาหารือเครือข่ายหรือหาโอกาสไปอบรมแสวงหาความรู้ในสาขาต่างๆ และใหม่ๆ ที่มาใช้กับการทา
งานโรงเรียนในฝันตามความเป็นไปได้และโอกาสที่เอื้ออานวยของตน
2. ภาคปฏิบัติของการทา ให้โรงเรียนก้าวสู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน การกาหนดให้โรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินเท่านั้นเป็นโรงเรียนในฝันอย่างแท้จริง โรงเรียนจะต้องเตรียมการมากมายเพื่อ “รับการประเมิน” ตาม
มาตรฐานที่ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้าโดยคณะกรรมการประเมินเพื่อให้ได้คา รับรองว่า “ผ่านการประเมิน” การผ่าน
การประเมินเป็นความหวัง เป็นหน้าตา เป็นชื่อเสียงและเกียรติยศของอาเภอและจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ และ
ยังเป็นการแสดงออกถึงประสิทธิภาพการบริหารงานในเขตพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ด้วย ทา ให้โรงเรียนและทุกฝุายได้
ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมมือกันทา งาน แต่อีกด้านหนึ่งมุ่งไปที่การ “ทา ให้ผ่าน” โดยลืมถามความต้องการที่แท้จริง
ของโรงเรียนและชุมชน รวมทั้งปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสม หรือตามสภาพการณ์ของตนเอง
3. หนี้สินและชื่อเสียง ถึงแม้การขอความร่วมมือจากเอกชน ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เป็นหนทาง
สาคัญที่ทุกโรงเรียนต้องใช้ แต่ก็มีโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
ทา ให้สามารถระดมทุนได้ค่อนข้างจากัด โรงเรียนอาจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการขอเช่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
หรือการขอเครดิตในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาก่อน แล้วค่อยหาเงินมาผ่อนใช้ภายหลัง ซึ่งบางโรงเรียนไม่ได้วางแผน
อย่างรอบคอบและเตรียมการหาทางออกที่ดีพอ ก็มีผลให้โรงเรียนต้องมีหนี้สิน
4. บางส่วนของฝันที่เป็นจริง ผู้บริหารโรงเรียนต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการนาพาให้โรงเรียนก้าว
ไปสู่เปูาหมายของการเป็นโรงเรียนในฝัน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนการบริหารไปสู่การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝุายเข้ามาร่วมบริหารจัดการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศิษย์เก่า ผู้นาศาสนา หน่วยราชการอื่นๆ บริษัท ห้างร้าน โดยให้เข้ามาร่วมให้คา ปรึกษา แสดงความคิดเห็นและ
ร่วมมือในการหาแหล่งทรัพยากร ทั้งที่เป็นเงิน วัตถุสิ่งของ ไปจนถึงความรู้ในเรื่องต่างๆ มากกว่าที่เคยเป็นมา
เปูาหมายสาคัญของโรงเรียนในฝัน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วยการพัฒนาระบบ ICT รวมทั้งการฝึกฝนให้นักเรียนได้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลได้
ส่งผลเด่นชัดมากในโรงเรียนบางแห่ง โดยนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ได้พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงแต่น่าเสียดายว่า สิ่งที่นักเรียนทาก็คือการ
รวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันแล้วจัดทาเป็นรายงานในรูปแบบต่างๆ ส่งครู ลักษณะเช่นนี้จึงไม่แตกต่างจากเดิมที่ครู
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนักเรียนนามาเขียนเป็นรายงาน ยังไม่สามารถปฏิรูปวิธีคิดในการสอนนักเรียนให้รู้เท่าทัน
ความรู้และเลือกสรร ความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชุมชนของตนเองได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การกาหนดมาตรฐานของโรงเรียนในฝัน
1.1 การสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณและวิชาการของโรงเรียนแต่ละประเภท ควรมีหลักเกณฑ์
และแนวทางที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของโรงเรียน
1.2 การปรับทิศทางให้โรงเรียนได้ร่วมกันสร้างฝันเกี่ยวกับโรงเรียน ร่วมกับชุมชน จะช่วยทา ให้ความเป็น
โรงเรียนในฝันมีความยั่งยืน
1.3 การเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางของโรงเรียนเป็นเรื่องสาคัญ เพราะ
จะทา ให้ชุมชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โรงเรียน
2. ความสาคัญของผู้บริหารโรงเรียน
ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จในการนา โรงเรียนก้าวไปสู่เปูาหมายของการเป็นโรงเรียนในฝันต้องสร้าง
ความเข้าใจและทาให้ผู้ร่วมงานโดยเฉพาะครูได้มีเปูาหมายร่วมกัน และตระหนักในคุณค่าของการเป็นโรงเรียนใน
ฝัน เพื่อสร้างพลังของความร่วมแรงร่วมใจกันในการทางาน และการฟันฝุาอุปสรรครวมถึงสร้างระบบการบริหาร
จัดการในแนวราบ ด้วยการมอบอานาจไปยังบุคคลที่มีความสามารถได้วางแผนและดา เนินการอย่างเต็มที่ โดยไม่
ต้องรอการสั่งการจากผู้บริหารในทุกเรื่อง ผู้บริหารจะเป็นผู้คอยให้คา ปรึกษาเมื่อมีปัญหาสาคัญๆ เท่านั้น การทา
งานจึงจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ
3. งบประมาณ
งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจากรัฐบาล เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็นโรงเรียนในฝัน มีน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะต้องทา เพื่อเป็นโรงเรียนในฝัน
4. การเรียนรู้
4.1 การมีระบบ ICT ให้สืบค้นข้อมูล ไม่ทาให้เชื่อได้ว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้จะเกิดขึ้น
เมื่อได้นา ข้อมูลที่สืบค้นได้มาคิดวิเคราะห์ หาความหมาย หาความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพื่อสามารถสร้างสรรค์
ขึ้นมาให้เป็นความรู้ที่นา ไปสู่การปฏิบัติ การแก้ปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตชุมชนและสังคม
4.2 ในสังคมข้อมูลข่าวสารปัจจุบันที่มีอยู่จานวนมากมาย การรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะและเข้าถึงที่มา
เจตจานงของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นสิ่งจา เป็นและสาคัญที่จะทา ให้คนรู้เท่าทันและไม่ตกอยู่ภายใต้
การครอบงา ของอานาจของข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้จึงเป็นการเลือกสรรและสร้างสรรค์ความรู้มากกว่าเป็นการ
รับรู้ขอ้ มูลข่าวสารซึ่งเป็นความรู้แบบสาเร็จรูป ซึ่งสามารถหยิบฉวยนาไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องไตร่ตรองหรือตั้ง
คาถามกับความรู้นั้น
4.3 การเรียนรู้จากประสบการณ์ จากปัญหาของคนในชุมชน ในสังคมซึ่งเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นรอบตัว
เป็นการเรียนรู้ที่นา ไปสู่การแก้ปัญหา การปฏิบัติได้ สิ่งที่เรียนรู้จึงสัมพันธ์กับชีวิต กับชุมชน กับสังคม

5. การประเมินโรงเรียนในฝัน
5.1 โครงการโรงเรียนในฝัน เกิดขึ้นจากความปรารถนาของฝุายรัฐที่จะให้มีโรงเรียน ที่มีคุณภาพ
กระจายอยู่ทั่วไปในทุกอาเภอของประเทศไทย โดยจัดให้มี “ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” ได้สะท้อนวิธีคิดของ
การมองความจริงที่เป็น “หนึ่งเดียว” และเป็น “มาตรฐาน” จึงได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อรับรอง
การเป็นโรงเรียนในฝันจากแง่มุมและสายตาของรัฐ โดยละเลยความปรารถนา ศักยภาพและบริบทที่แตกต่างกันไป
ของโรงเรียนและชุมชน
5.2 การมุ่งไปที่เปูาหมายของการผ่านการประเมิน โรงเรียนจึงไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้กาหนดเปูาหมาย
หรือแสดงออกถึงความต้องการของโรงเรียนและชุมชนว่า ต้องการเห็นหรือฝันว่าโรงเรียนเป็นอย่างไร รวมทั้ง
ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ ตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณ์ของตน
5.3 การประเมินที่ให้ความสาคัญกับความแตกต่าง หลากหลายของโรงเรียนและชุมชน ต้องเริ่มต้นจาก
การให้โรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนและชุมชน ได้มีส่วนร่วมกาหนดเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นภาพของโรงเรียนในฝันของตนเอง แล้วร่วมกันดาเนินการ ร่วมกันประเมิน กาหนดเกณฑ์การ
ประเมิน ให้สอดคล้องกับเปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้นั้น จึงเป็นการทางานในลักษณะของการมีส่วนร่วม
ทั้งร่วมกันคิด ร่วมกันทา และร่วมกันรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นการประเมินจึงเป็นแบบกัลยาณมิตร ที่เน้นการ
วิเคราะห์จุดดีจุดด้อยเพื่อนาไปสู่การแก้ไขและพัฒนามากกว่าการประเมินว่าใครผ่าน ไม่ผ่าน หรือใครดีกว่าใคร

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
รายงานวิจัย เรื่อง “ การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา
โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ” ได้กาหนดวิธีการดาเนินการไว้ตามลาดับ คือ
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- สถิติที่ใช้ในการรายงาน
- การนาเสนอข้อมูล
ซึ่งในแต่ละหัวข้อ ของการดาเนินการจัดทาวิจัยดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ
นักเรียน โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา อาเภอกุดข้าวปุูน จังหวัดอุบลราชธานี ที่ศึกษาอยู่ใน
ปีการศึกษา 2559 จานวน 957 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ปีการศึกษา 2559 จานวน 199 คน
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ปีการศึกษา 2559 จานวน 104 คน

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการรายงานผลการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “ การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL ” ในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
- แบบทดสอบ วัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2558
- ตารางการเปรียบเทียบ ผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2559
- แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ของนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน ทั้ง 4 กลุ่มงานคือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ , กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ , กลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Seal) 5 ระดับ คือ

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งสร้างขึ้นโดยคณะกรรมการฝุายประเมินผลโครงการ และได้รับ
คาแนะนา ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความสอดคล้องของเครื่องมือ ดังนี้
1. นายวีรพงษ์ ไตรศิวะกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. นายบุญมา ทิพโอสถ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายวิเชียร แสงศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา

3.3 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
- ประชุม ชี้แจงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โดยใช้กระบวนการตามหลัก
KKP MODEL ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมดาเนินการตาม
วิธีการ KKP MODEL ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายของหลักการ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- นาแบบสอบถามแจกให้นักเรียนที่เข้าร่วมการทดสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โดยการแจกแบบสอบถามให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 199 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 104 คน รวม 303 คน และเก็บแบบสอบถามคืนให้ครบทั้ง 303 ฉบับ ซึ่งมีข้อมูลครบสมบูรณ์ทั้งหมด
ทุกฉบับ
- นาแบบสอบถามแจกให้ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการสุ่มแจกแบบสอบถามให้ผู้ปกครองนักเรียน
จานวน 303 คน และชุมชน/หน่วยงาน จานวน 30 ฉบับ แล้วเก็บแบบสอบถามคืนให้ครบทั้ง 333 ฉบับ ซึ่งมีข้อมูล
ครบสมบูรณ์ทั้งหมดทุกฉบับ

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
- นาผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558
และ ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนาขึ้นหรือลดลง และคิดเป็นร้อยละเท่าใด
- ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ที่มีต่อการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา ตามหลัก KKP MODEL มาตรวจหาค่าความถี่ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อ
ทั้งฉบับ โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ตรวจให้
ตรวจให้
ตรวจให้
ตรวจให้
ตรวจให้

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
- ร้อยละของคะแนน ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )
โดยเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559
- ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการหาค่ากลางเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้น โดยนาเอา
ตัวเลขทั้งหมดมารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อมูลที่มีทั้งหมดใช้สัญลักษณ์  ( อ่านว่าเอ็กซ์บาร์) การคานวณ
ใช้สูตร ดังนี้


x


หมายถึง
ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
X
หมายถึง
ข้อมูล
 x หมายถึง
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
N
หมายถึง
จานวนของข้อมูลที่มีทั้งหมด
ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ได้นามาแปลผล และนาสถิติที่ได้มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงได้
กาหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 - 5.00 หมายถึง
พอใจมากที่สุด
“
3.51 – 4.50 “
พอใจมาก
“
2.51 – 3.50 “
พอใจปานกลาง
“
1.51 – 2.50 “
พอใจน้อย
“
1.00 – 1.50 “
พอใจมาก


3.6 การนาเสนอข้อมูล
- การนาเสนอข้อมูลในการรายงานโดยใช้ตาราง และการบรรยายสรุปผลการทดสอบวัดความรู้ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558 กับ ปีการศึกษา 2559
- การนาเสนอข้อมูลในการรายงานโดยใช้ตาราง และการบรรยายสรุปข้อมูลในแต่ละรายการของ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนกุดข้าวปุูนวิทยา โดยใช้กระบวนการ KKP MODEL

