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   ดุษฎีนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 3) เพ่ือประเมินและรับรองกลยุทธ์
การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการ จํานวน 108 โรงเรียน โรงเรียนช้ันนํา จํานวน 
9 โรงเรียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิธีผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราประมาณค่า แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่มสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 17 คน โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2561 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย  

   ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ผลการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นภาษาอังกฤษ พบว่า ด้านปัจจัยนําเข้า โดยภาพรวม ผลการประเมินมีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ มาก (X= 4.01, S.D.=.55) 
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ปัจจัยพ้ืนฐาน (X= 4.11, S.D.= .58) การจัดสรรงบประมาณ (X= 4.10, S.D.= .56) 
คุณภาพครู (X=4.02, S.D.=.56) และคุณภาพผู้บริหาร (X= 3.91, S.D.= .51) ตามลําดับ ด้านกระบวนการโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X= 4.00, S.D.= .58) โดยเรียงลําดับได้ดังน้ี การกํากับติดตามและประเมิน
โครงการ (X= 4.02, S.D.= .57), การจัดการเรียนการสอน (X= 4.01, S.D.= .57) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย (X= 4.00, S.D.= .57) และโครงสร้างการบริหาร (X=3.97, S.D.= .59) ตามลําดับ ด้านผลผลิตโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.02, S.D.=.58) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี 
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นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคต (X= 4.08, S.D.= .59) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการ (X= 3.99, S.D.= .58) และนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย (X=3.99, S.D.= .55) ตามลําดับ 
 2.  ผลการพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ได้กลยุทธ์ 27 กลยุทธ์ และ 93 การจัดการ  
 3.  ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ผ่านการประเมินและรับรอง ในประเด็น ความเหมาะสม ความ
สอดคล้อง ความเป็นไปได้ และ ความเป็นประโยชน์ ทั้ง 27 กลยุทธ์ และ 93 การจัดการ 
 
คําสําคัญ : กลยุทธ์การจัดการ, โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 
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ABSTRACT 
 

Desertation Topic   : The Management Strategy of the English Program for Schools 
Under the Office of the Basic Education Commission 

Student's Name : Sarintip Kanjanatanachai 
Degree Sought : Doctor of Education 
Program  : Educational Administration 
Anno domini : 2019 
Advisor          : PhraMaha Kraiwan ChindathiYo (Pun Khan), Dr. 
Co-Advisor             : Asst.Prof.Dr. Suwit Phanujaree 
   

 
 The objectives of this research were as follows ; 1) to study and evaluate the 
teaching and learning in English program according to the Ministry of Education, 2) to 
develop a management strategy for teaching and learning English Program under the 
Ministry of Education, and 3) to evaluate and certify management strategies for teaching 
and learning management in English program according to the Ministry of Education. The 
data of this mixed method research were collected by questionnaires from 108 secondary 
schools nationwide and 9 leading schools, and by structural interviews and focus group 
discussions with 17 experts. By collecting data between February to December 2518. The data 
were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and Analytic Inductive. 
 Results of the study were as follows : 

1. The results of the study and evaluation of the teaching and learning program according 
to the education curriculum in English of the Ministry of Education showed that the 
input factor in the overall view as at a high level (X= 4.01, S.D.= .55). In descending order , the 
highest level was on fundamental factor (X= 4.11, S.D.= .58), followed by budget allocation         
(X= 4.10, S.D.= .56), teacher quality (X= 4.02, S.D.= .56), and  executive quality (X= 3.91, S.D.= .51) 
respectively. The overall view of process was at a high level (X= 4.00, S.D.= .58). The hi gest level 
was on follow-up and evaluation (X= 4.02, S.D.= .57), followed by teaching and learning 
management (X= 4.01, S.D.= .57), policy formulation, vision, goals (X= 4.00, S.D.= .57), and 
management structure (X= 3.97, S.D.= .59) respectively. The overall production was at a 
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high level (X= 4.02, S.D.= .58). The highest level started from students’ self-confidence in 
using English for communication, education, searching for more knowledge and future careers 
(X= 4.08, S.D.= .59), followed by participation of parents and communities (X= 3.99, S.D.= .58), 
and students’ potential development and their use of English at an international level on 
the basis of Thai ness (X= 3.99, S.D.= .55),  respectively.  

2. The results of the development of management strategies for teaching and 
learning projects according to the Ministry of Education obtained 27 strategies 
and 93 managements. 

3.  Results of evaluation and implementation of management strategies for teaching 
and learning management projects according to the Ministry of Education curriculum 
in English found that all 27 strategies and 93 managements were evaluated and approved of 
appropriateness, consistency, feasibility, and utility. 
 
Keywords : Management strategy, English Program Project under the Ministry of 
Education  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

    ดุษฎีนิพนธ์น้ี สําเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจากพระคุณพระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย  ดร. 
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้คําปรึกษา
แนะนําตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถ่ีถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัย
รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  
             ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรม
สั่งสอนให้ความรู้ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ
สอบดุษฎีนิพนธ์ทุกท่าน ที่ได้กรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่องานวิจัย พร้อม
ทั้งตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ ทําให้งานวิจัยมีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น       
  ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย และขอขอบคุณ
ผู้อํานวยโรงเรียน และรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้ศึกษาต่อ ตลอดจน
หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษ หัวหน้าสายช้ัน เพ่ือนครูทุกท่านที่คอยช่วยเหลือให้กําลังใจตลอดมา 
    ขอขอบพระคุณบิดามารดา และญาติมิตรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งน้ี  
ที่คอยห่วงใยให้กําลังใจ รวมถึง ดร. ชูชาติ กาญจนธนชัย ผู้จุดประกายความคิดให้โอกาสทางการศึกษา 
และสนับสนุนทุนในการศึกษาด้วยดีตลอดมา  
 คุณงามความดีและคุณค่าทั้งหมดอันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยน้อมบูชาแด่บิดามารดา 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบความสําเร็จมาจน
ตราบเท่าทุกวันน้ี  

 
                                                                                           ศรินทิพย์ กาญจนธนชัย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
การเปล่ียนแปลงในสังคมโลกปัจจุบันทําให้การใช้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญในการติดต่อ 

สื่อสาร เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ทางสังคมท่ีจะช่วยให้มนุษย์ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็น
ช่องทางในการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 
2555) ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นภาษากลาง
ท่ีใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการส่ือสารถึงจํานวน 
2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก และด้วยภาษาทางการของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การโต้ตอบทางจดหมาย การจดัทํารายงานการประชุม ผลการพิจารณา 
และมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทําคําแถลงการณ์ และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของอาเซียน สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553ข) ประเทศที่อ่อนด้อยด้านภาษาอังกฤษจะทําให้การพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์เป็นไปด้วยความยากลําบากและล่าช้า ดังน้ัน การให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ 
การพัฒนาเยาวชนหรือผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา เพ่ือให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง และมีความมั่นใจในการพูดสื่อสาร 
ผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาท้ังในและนอกห้องเรียน (Cao, 2011) เพราะจะ
ส่งผลให้เกิดความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับโลก 
 การวิจัยเร่ือง กลยุทธ์โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใช้วิธีผสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (mixed methods 
research) เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้เป็นกรอบทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง โดยในบทที่ 1 ประกอบด้วยเน้ือหา
ท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3) คําถามการวิจัย 
4) กรอบแนวคิดการวิจัย 5) ขอบเขตของการวิจัย 6) นิยามศัพท์เฉพาะ และ  7) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
            1.1.1 ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
             แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 ในมาตรา 33 ได้กําหนดให้มีการจัดทําแผนการ
ศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ กําหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบายเพื่อการดําเนินการ 
ดังน้ันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) จึงได้นําเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานที่ 1 กล่าวถึง การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต และสังคมท่ีบูรณาการอย่างสมดุล
ระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมเพ่ือคนไทยทุกคน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาที่มีคุณค่าเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการแต่ต้นทุนต่ํา รัฐสนับสนุนการจัด
การศึกษามุ่งสร้างพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในวัยเรียน และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลวัยทํางานที่มีคุณภาพ  โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการดําเนินการ และสามารถตรวจสอบได้ 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2550) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 
ปีข้างหน้า พบว่า การจัดการศึกษาต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น สอดคล้องกับ จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ 
จุมพล พูลภัทรชีวิน และอมรวิชช์ นาครทรรพ (2549) ที่พบว่า สังคมไทยใน 10 ปีข้างหน้าจะต้องเผชิญ
กับแนวโน้มสําคัญ และความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคมเด็กเยาวชน ซึ่งแนวโน้ม
เหล่าน้ี ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีนโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สอดคล้องกับงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้เสนอ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติในช่วงปี พ.ศ. 2551-2555 
มีเป้าหมายพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในทุกระดับให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนําไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับดิเรก วรรณเศียร 
(2551) ที่กล่าวว่า โรงเรียนซึ่งถือเป็นองค์การทางการศึกษา หรือหน่วยงานหน่ึงของสังคมที่มีบทบาท
ที่สําคัญในการผลิตบุคลากร ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ จึง
จําเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนน้ันสิ่งสําคัญมากคือ ต้องมีระบบการบริหาร 
และการจัดการศึกษาที่ดี เป้าหมายสําคัญคือ การที่จะทําให้การศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะนําไปสู่การพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเท่าเทียม
หรือใกล้เคียงนานาอารยประเทศ  ดังน้ัน โรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ทั้งระบบ โดย พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) พบว่า สภาพปัจจุบันและแนวโน้มของโลกที่
ส่งผลต่อการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า คือ ด้านสังคมโลกที่เป็นสังคมของการแข่งขัน 
สังคมสิทธิมนุษยชน และสังคมพอเพียง วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในทศวรรษใหม่จะเชื่อมโยงกัน
มากข้ึน  
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             ด้วยการศึกษาให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มีการเตรียมความพร้อมในด้านกรอบ
ความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทย ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือสร้างคนไทยให้เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกัน และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้าน คือ ด้านพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการ ด้วยการสร้างความ
เข้าใจในเร่ืองเกี่ยวกับเพ่ือนบ้าน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์ุ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในประชาคมอาเซียน มีการ
เพ่ิมครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนไทยสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้นโยบายประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ข)                                                                   

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลท่ีมีผู้นิยมใช้เป็นอันมาก การที่นักเรียนมีความสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างย่ิง จึงมีความ
จําเป็นอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทย ความสําคัญของภาษาอังกฤษ
มีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้ของบุคคลในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกฝ่ายต่างพยายามพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังจะเห็นได้จาก ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งด้านหลักสูตรและวิธีการ 
รวมท้ังการเสนอทางเลือกในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆให้แก่ประชาชนที่พร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งทางเลือกหน่ึงในการจัดการศึกษาเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในขณะน้ีก็คือ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า โครงการ English Program น่ันเอง (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2544)   

โครงการดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ในรายวิชาที่มิใช่
ภาษาไทยและ รายวิชาสังคมศึกษา บางสาระท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไทยและเอกลักษณ์ไทย 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษน้ัน เป็นความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและพ่อแม่หรือผู้ปกครองนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 58 
ที่เกี่ยวด้วยการระดมทรัพยากรจากท้องถ่ิน เพ่ือการจัดการศึกษาที่เรียกว่า All For Education เป็น
การร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่และผู้ปกครอง ให้มีทางเลือกทางการศึกษามากขึ้น และร่วมมือกัน   
ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามปรัชญาของระบบการศึกษา ตามเป้าหมายของ
วาระแห่งชาติว่าด้วยการสร้างความสามารถเชิงแข่งขันให้กับคนไทย และกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ตระหนักถึง
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ความจําเป็นในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จึงสนับสนุนให้ทั้งโรงเรียนเอกชนและรัฐบาลเปิด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษขึ้น เพ่ือให้เด็กไทย
ได้เรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรู้ ภาษาไทย 
กฎหมายไทย และขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทย อย่างครบครัน นับว่าเป็นนโยบายที่ดีและ
เหมาะสม แต่ข้อที่ควรคํานึงถึงเป็นอย่างย่ิงก็คือ กลยุทธ์การจัดการโครงการ หรือกลยุทธ์การบริหารโครงการ 
เน่ืองจากเหตุผลที่ว่า การบริหารโครงการ “จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ” ที่มีประสิทธิภาพน้ันผู้บริหารต้องมีศักยภาพของการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนพัฒนา
บุคคลในหน่วยงานและรู้จักใช้ทรัพยากรหลายด้านมากกว่าโรงเรียนสามัญ (สุทธิพงศ์ ยงค์กมล, 2543) เน่ืองจาก
ธรรมชาติของการศึกษาในระบบสองภาษา มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการศึกษาในระบบสามัญทั่วไป
เฟนเบิกร์ Feinberg, R.C. (1999) กล่าวว่า โรงเรียนระบบสองภาษามีหน้าที่สําคัญต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  สําหรับประเทศไทยเช่นกัน แนวทาง  การบริหารโรงเรียนระบบสองภาษายังไม่ชัดเจน
นัก รวมถึงยังไม่มีรูปแบบ และตัวบ่งชี้คุณภาพของการจัดการศึกษาระบบสองภาษาท่ีแน่ชัดอีกด้วย ดังน้ัน 
สถานศึกษาจึงต้องนํากลยุทธ์มาเป็นแนวทางการในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือที่จะดําเนินงาน
จัดการการศึกษาตามภารกิจในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ 
             กลยุทธ์เป็นหัวใจของงานบริหาร โดยผู้บริหารจะต้องวางกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด กําหนดกลยุทธ์ที่
แตกต่างจากท่ีอืน่ แต่เป็นความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้องค์กรปฏิบัติงานได้สมบูรณ์มาก
ขึ้น และเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ ถ้าปราศจากกลยุทธ์ องค์กรจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจน
ในการดําเนินงาน ไม่มีแผนที่จะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเปลี่ยนแปลงไป การนํากลยุทธ์
ไปปฏิบัติเป็นงานหลักของผู้บริหารที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เพราะเป็นเคร่ืองชี้ถึงคุณภาพของ
การปฏิบัติงานเชิงบริหารท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร กลยุทธ์ที่ดีแต่ล้มเหลวเมื่อนําไปปฏิบัติก็จะไม่มีคุณค่าต่อ
องค์กร เช่นเดียวกันกับการรวบรวมความสามารถขององค์กรอย่างเต็มที่เพ่ือนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ แต่
กลยุทธ์น้ันไม่มีคุณภาพมากพอต่อความสําเร็จขององค์กร ก็จะไม่บังเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อองค์กรเช่นกัน 
ดังน้ันการวางแผนกลยุทธ์อย่างดี หรือการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมจะประกันความสําเร็จให้กับองค์กร
ได้ตลอดไป เพราะองค์กรก็อาจเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ผู้บริหารคาดหมายหรืออยู่
นอกเหนือวิสัยที่ผู้บริหารจะคาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็มีหน้าที่ที่จะต้องปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งถ้าได้มีการวางแผนไว้อย่างดีตั้งแต่ต้น การปรับตัวก็จะกระทําได้
โดยไม่ยากนัก (ขัตติยา ด้วงสําราญ, 2552) กลยุทธ์จึงเป็นวิธีปฏิบัติเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของ
นโยบายตามท่ีกําหนดไว้ ทั้งน้ีนโยบายหน่ึง ๆ  อาจประกอบด้วยกลวิธีหลายกลวิธี ที่ผู้ปฏิบัติต้องเลือกกลวิธีที่ดี 
ที่เหมาะสมไปใช้ โดยการวิเคราะห์หรือการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายในองค์กร อันประกอบ
ไปด้วยโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรม และทรัพยากรองค์กร และการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบ
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ไปด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน เพ่ือมาคิดวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานต่อไป กลไกที่สําคัญในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ  
โครงสร้างหน่วยงานท่ีปฏิบัติ ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้เพ่ือ
การน้ันน่ันเอง อน่ึง ในการคัดเลือกหรือกําหนดประเด็น และกลยุทธ์การดําเนินงานอาจเลือกประเด็น
กลยุทธ์บางส่วนที่สอดรับกับประเด็นปัญหาที่องค์กรกําลังเผชิญ โดยอาจไม่ต้องเลือกทั้งหมด และไม่
ควรเลือกหรือเน้นที่ประเด็นกลยุทธ์เพียงด้านใดด้านหน่ึงแต่เพียงด้านเดียว เน่ืองจากประเด็นปัญหา
ขององค์กรมักจะมีความหลากหลาย และมีสัมพันธภาพในเชิงที่เป็นสาเหตุ และผลกระทบที่ตามมาของ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ดังน้ัน ในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร จึงควรดําเนินการกําหนด
อย่างเป็นระบบ เพ่ือจะได้ทําให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ หรือช่วยให้ทําให้องค์กร
ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม (นงนุช สุรเสน, 2556) 
    จากการศึกษาและค้นคว้างานวิจัย เอกสาร และทฤษฎีที่เก่ียวข้องพบว่า โครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรย่อย
ภายในโรงเรียนใหญ่  มีการบริหารโดยยึดหลักการเดียวกัน อันประกอบด้วยระบบย่อยที่สําคัญ 3 ส่วน
คือ ตัวป้อนหรือปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) เช่นเดียวกับ
องค์กรอื่น ๆ จึงต้องมีกลยุทธ์ในการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ 
    การประเมินเป็นกิจกรรมท่ีสําคัญและมีประโยชน์ต่อการดําเนินงานทุกประเภท การประเมิน
เป็นกลไกท่ีดีและจําเป็นสําหรับผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการ ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะเป็นข้อสนเทศที่ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการสามารถนํามาใช้
ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานขององค์กร หรือของโครงการได้ 
อย่างมาก (อุทัย ดุลยเกษม, 2552) ซึ่งวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการประเมินโครงการคือ การหา
แนวทางตัดสินใจ (Decision Making) และการประเมินผลโครงการไม่มีเป้าหมายเพ่ือการค้นหาสะสม
ความรู้ แต่จะมุ่งไปสู่การค้นหาสิ่งที่โครงการได้ดําเนินไปแล้ว สิ่งใดท่ีควรจะดําเนินการต่อไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และศึกษาระหว่างดําเนินโครงการนั้นมีปัญหาใดบ้างที่ควรปรับปรุง           
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยให้ความสําคัญกับการวิจัยประเมินผลว่า การวางแผน           
เป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมโอกาสสําหรับความสําเร็จของนโยบายแผนงานโครงการสาธารณะ แต่ไม่ใช่
หลักประกันของความสําเร็จ หรือความล้มเหลวของนโยบายแผนงานโครงการสาธารณะ เพราะต้อง
ผ่านประเมินผลกล่าว อีกนัยหน่ึงว่า การวางแผนคือ การคิดการดําเนินงานคือการกระทํา การประเมินผล
หรือการวิจัยประเมินผลก็คือ การเทียบระหว่างการคิดกับการทํา ดังน้ันการประเมินผลการดําเนินงาน
ในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็น
แนวทางหน่ึงที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานสู่การจัดการเรียนการสอนตาม
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หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบภาษาอังกฤษ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรศักดิ์ หลาบมาลา 
และรสสุคนธ์ มกรมณี (2551) ที่พบว่า ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การศึกษาไทยโดยรวมโดยบุคคลที่สาม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีนวัตกรรมทางการศึกษามากย่ิงขึ้น เมื่อพิจารณากิจกรรมการประเมิน
ย่อมมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับกิจกรรมการวิจัยเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ความผูกพันอย่างลึกซึ้งที่มีต่อ
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์การออกแบบ (design) เครื่องมือ และการวิเคราะห์ ด้วยเหตุน้ี จึงมีการ
มองว่าการประเมินเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการประเมินโครงการส่วนใหญ่ คือ แบบจําลอง 
CIPP และ แบบจําลอง IPO Mode โดยที่โครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบจะใช้การประเมินด้วย
รูปแบบ CIPP สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1983) ส่วนแบบจําลอง IPO Model ที่ เดนีซ (Deniz 
2002) ได้เสนอ เป็นที่ยอมรับในการนํามาประเมินผลการฝึกอบรม แบบจําลอง IPO Model 
ประกอบด้วย การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต 
(Output) สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินผลของไทยที่ศึกษาโดย สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ 
(2550) ได้ใช้แบบจําลอง CIPP เพ่ือประเมินบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ ซึ่งแสดง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ และทําการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมในปี งบประมาณ 2550 ต่อมาในปี  2551 สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะได้นําแบบจําลอง
ของ IPO Model มาใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรมการดําเนินงานกิจกรรมการรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ในการศึกษากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงเลือกนําแบบจําลอง IPO Mode มาใช้ 
 

1.1.2 ปัญหาของการวิจัย 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ โดยให้

วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร และสร้างความเสมอภาค
ในโอกาสการเรียนภาษาอังกฤษ และได้เสนอ “แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” แม้นจะมียุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอน 
แต่ยังไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก ผลการประเมินผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน (ONET)  ในปี 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
พบว่า มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับต่าํ กล่าวคือ 49.91 และ 45.34 มีคะแนนเฉลี่ยตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับวิชาอื่น ๆ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ําที่สุด 

คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาความก้าวหน้าและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในประเทศไทยสภาผู้แทนราษฎรได้ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคด้าน
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนภาษา อังกฤษ
เท่าที่ควร นักเรียนส่วนมากมีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับอ่อน เมื่อ
เปรียบเทียบผลการสอบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นอกจากนี้จากผลการศึกษาพบว่า 
แรงงานไทยที่ไปทํางานในต่างประเทศยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการสะท้อนภาพให้เห็นถึงการขาดประสิทธิผลในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านมา ไม่ได้มาตรฐาน สะท้อนให้เห็นปัญหาว่า กลยุทธ์การจัดการโครงการการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และท่ีสําคัญยังไม่มีกลยุทธการจัดการ
โครงการที่ชัดเจน กล่าวคือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บูรณาการท้ัง 4 ทักษะ การฝึกปฏิบัติ
ยังไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เน้นการสอนไวยากรณ์ และท่องศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษแบบการสื่อสารได้ วิธีการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐานของ
นักเรียน จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนมากเกินไป ทําให้ไม่สามารถดูแลหรือจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้
อย่างทั่วถึง ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้และทักษะ ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษากว่าร้อยละ 
80 ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีภาระงานต้องสอนหลายกลุ่มสาระ รวมท้ังมีภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอนมาก ครูส่วนใหญ่ยังด้อยทักษะทางภาษาด้านการสื่อสาร ทักษะการสอน และ
ขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผลการประเมินความสามารถตนเองของครูสอน
ภาษาอังกฤษของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ครูร้อยละ 51.91 มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังน้ัน ความคาดหวังที่จะให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดทําแผนการสอน ผลิตสื่อและจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนด จึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนโดยยึดแบบเรียนเป็นหลัก และเลือกเฉพาะบางกิจกรรมที่
สามารถสอนได้ ครูขาดการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ ครูชาวต่างประเทศ 
ส่วนหน่ึงที่มาสอนในสถานศึกษา ยังมีปัญหาด้านคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งด้านความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอน และความประพฤติส่วนตัว การประเมินและการพัฒนาศักยภาพของครูยังไม่
เชื่อมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ และแรงจูงใจด้านอื่นและที่สําคัญคือ ผู้ เรียนไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารได้ และขาดบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 

 
 1.1.3 ความสําคัญของปัญหาการวิจัย 

             สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมของประเทศ
ไทยยังใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ คือ สอนตามตําราภาษาอังกฤษ ไม่จัดบรรยากาศในการสื่อสารให้กับ
ผู้เรียน การสอนภาษาอังกฤษเน้นการอ่านและการเขียน ทําให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารได้ แม้เรียน
ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปี ผู้เรียนร้อยละ 90 เรียนแบบท่องจําคําศัพท์ หรือเน้นไวยากรณ์แต่ไม่
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เน้นการพูดจึงเป็นปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร สอนภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งหวังให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 
แต่ไม่ให้ความสําคัญกับการฝึกปฏิบัติภาษาเพื่อการสื่อสาร ทําให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษา 
อังกฤษไม่บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารอย่างแท้จริง (จาตุรนต์ ฉายแสง, 2557) และปัญหาที่สําคัญ
อีกประการหน่ึง คือ ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารห้องเรียนพิเศษ
ตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริง 
ทําให้การบริหารโดยทั่วไปของโรงเรียนเป็นไปตามลักษณะความพร้อมของแต่ละโรงเรียน มีผลทําให้
คุณภาพของการบริหารการศึกษาแตกต่างกัน ประกอบกับความพร้อมด้านทรัพยากรและศักยภาพ
ของโรงเรียน อาคารสถานที่ ลักษณะชุมชนและตัวผู้เรียนมีความหลากหลายทําให้ไม่ก่อประโยชน์
โดยรวมตามจุดมุ่งหมายของโครงการที่แท้จริงของกระทรวงศึกษาธิการ (วีรนุช ปิณฑวณิช, 2547) 

 จากความสําคัญของปัญหาการวิจัย ดังกล่าว และจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องแล้ว พบว่า ยังไม่มีใครทําเรื่อง กลยุทธ์การจัดการโครงการการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบภาษาอังกฤษมาก่อน ผู้วิจัยเป็นครูในโรงเรียน
โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ จึงเกิดความ
ตระหนัก และสนใจที่จะทําการศึกษากลยุทธการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามรูปแบบการประเมินเชิงระบบแบบ IPO Model ของกัสกี (Guskey, 2000)  
ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เป็นรูปแบบวิธีที่เหมาะสมสําหรับการประเมินโครงการที่ดําเนินการไปแล้วระยะหน่ึง 
เพราะเป็นการประเมินที่มีการวางแผนประเมินและวิธีดําเนินการอย่างชัดเจนรัดกุม และเป็นระบบ 
สนับสนุนการใช้เครื่องมือได้มาตรฐานในการรวบรวมข้อมูล มีการควบคุมสถานการณ์และตัวแปรแทรก
ซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมิน ทําการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ แนวทางและกลยุทธ์การจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนิน
โครงการทุกคน 

 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์การวิจัย
ดังน้ี คือ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 1.2.2 เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2.3 เพ่ือประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

1.3 คําถามการวิจัย 
 
  กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคําถามการวิจัยดังน้ี 
 1.3.1  ผลการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเป็น
อย่างไร 
 1.3.2  กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอะไรบ้าง   
 1.3.3  ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างไร 
 

1.4  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
  
             ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจํานวนมาก แต่สําหรับการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้นําแนวคิดของ IPO Model เดนีซ (Deniz, 
2002) มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input  assessment) เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยนําเข้าของโครงการ การประเมินกระบวนการ (Process  assessment n) 
เพ่ือตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการ การประเมินผลผลิต 
(Output & Product assessment) เพ่ือตรวจสอบระดับการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวังของ
โครงการ  
 ส่วนการพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยใช้วิธีการ
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สัมภาษณ์ ตามแนวคิดจาก มิคเชล ริชาร์ด จรินเนล และทรูฟรี (Michael,  Richard,  Grinnell & Tutty , 
1996, p. 52) ที่กล่าวว่า กระบวนการสัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการ
กระตุ้นเร้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยได้ และถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิผล
อย่างสูง การจัดเก็บ ปริมาณข้อมูล คุณภาพของข้อมูลที่จัดเก็บข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ของนักวิจัย ทักษะ
ความชํานาญในการสัมภาษณ์ตลอดจนความฉับไวในการรับรู้ของนักวิจัยเป็นสําคัญ  กําหนดโครงร่างกล
ยุทธ์ต้นแบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    สําหรับการประเมินและรับรองกลยุทธ์ ได้แนวคิดของกัสกี (Guskey, 2000) ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเหมาะสม (propriety) 2) 
ความเป็นไปได้ (feasibility) 3) ความสอดคล้อง (congruity) และ 4) ความเป็นประโยชน์ (utility) 
ในรูปแบบของการวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค ethnographic future analysis (EFR) 
    จากแนวคิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อาจนํามาสรุปและประกอบเป็น ภาพกรอบแนวคิด 
เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยได้ ตามที่ปรากฏในภาพที่ 1.1 
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การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 
(Input assessment) 

การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process assessment) 

การประเมินด้านผลผลิต
(Output assessment) 

ตรวจสอบคุณภาพ    
ของปัจจัยนําเข้า       
4 ประเด็น คือ 
1) คุณภาพครู  
2) คุณภาพ
ผู้บริหาร  
3) การจัดสรร
งบประมาณ       
4) ปัจจัยพ้ืนฐาน  
(วิจัยเชิงสํารวจ) 
 
 

ตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ใน
โครงการ 4 ประเด็น คือ 
1) โครงสร้างการบริหาร   
2) การกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย    
3) การจัดการเรียน           
การสอน   
4) การกํากับติดตามและ
ประเมินโครงการ 
(วิจัยเชิงสํารวจ) 

ตรวจสอบระดับการบรรลุผลสําเร็จตาม 
ความคาดหวัง  3 ประเด็น คือ 
1) นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 
 2) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน
และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล            
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
3) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (วิจัยเชิงสํารวจ)                        

กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ        
เป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการ         
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
               โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

การประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการ    
โครงการจัดการเรียนการสอนตาม 

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

               เป็นภาษาอังกฤษ 

แนวคดิ IPO Model (Deniz, 2002) 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Source :  From Approaches to Evaluation Training  by Deniz, 2002, : Theory & Practice. Syracuse University, USA. 
           :  From Qualitative Research for Social Workers (P.52) by Michael Rothery ; Richard M., Jr. 
                   Grinnell Editor-Leslie M. Tutty Published, 1996. 
             :  From Evaluating professional development by Guskey, T. (2000). California : Corwin 



12 
 

1.5 ขอบเขตของการวิจยั 
 
  1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit 
of analysis) ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโรงเรียนโครงการจัดการเรียน       
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 150 โรงเรียน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง 108 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียน
มีผู้ให้ข้อมูล (informant) ดังน้ี คือ 1) ผู้บริหารโรงเรียน 108 คน  2) หัวหน้าโครงการ 108 คน          
3) ครูผู้สอน 324 คน 4) นักเรียน 324 คน 5) ผู้ปกครองนักเรียน 324 คน และ 6) คณะกรรมการ
สถานศึกษา 324 คน รวม 1,512  คน  
 
  1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งน้ี มีขอบเขตเนื้อหา ดังน้ี 
 1)  ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) เพ่ือตรวจสอบส่วนที่เอื้อต่อระดับคุณภาพของปัจจัยนําเข้า            
ที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4 ปัจจัย 
1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู้บริหาร 3) การจัดสรรงบประมาณ และ 4) ปัจจัยพ้ืนฐาน 
 2)  ด้านกระบวนการ (Process) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในส่วนของระดับการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 4 ปัจจัย 1) โครงสร้างการบริหาร 2) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3) 
การจัดการเรียนการสอน และ 4) การกํากับติดตามและประเมินโครงการ  
 3)  ด้านผลผลิต (Output) เพ่ือตรวจสอบการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวังในโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ที่คาดหวัง 3 ด้าน คือ1) นักเรียนมี
ความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต ประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 2) นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และใช้
ภาษาอังกฤษในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และ 3) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินโครงการ 
 
 1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคร้ังน้ี ดําเนินการ
ระหว่างปีการศึกษา 2559 ถึง 2561 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 1.6.1 กลยุทธ์การจัดการ หมายถึง แบบแผนหรือรูปแบบการทํางานให้สําเร็จที่องค์การ
นํามาใช้ เพ่ือทําให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทํางานร่วมกัน โดยเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
นโยบาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ จนก่อให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ   

   1.6.2 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
หมายถึง โครงการท่ีเรียกว่า โครงการ EP ต่างประเทศเรียกว่าการจัดการศึกษาแบบ Bilingual 
Education ในความหมายทั่วไป สําหรับประเทศไทยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อการสอน (Using English as a Medium of Instruction) ในรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทยและกฎหมายไทย 

 1.6.3 การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประเด็นหลักที่ตั้งไว้
ได้แก่ 1) การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 2) การประเมินด้านกระบวนการ และ3) การประเมินด้าน
ผลผลิต ซึ่งแต่ละด้านสามารถนิยามศัพท์ได้ดังน้ี   

        1) การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input assessment) หมายถึง การตรวจสอบ
ส่วนที่เอื้อต่อระดับคุณภาพของปัจจัยนําเข้า ที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู้บริหาร 3) การ
จัดสรรงบประมาณ และ 4) ปัจจัยพ้ืนฐาน ในระยะที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด มี
ปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

       (1)  คุณภาพครู หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนิน
โครงการเป็นอย่างดีมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษา หรือเทียบเท่าเจ้าของภาษาครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานครูผู้สอนมีการ
พัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการวิจัยใน
ชั้นเรียน 

       (2) คุณภาพผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถนําโรงเรียนสู่
ความเป็นสากล มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่
ยอมรับ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และการบริหารจัดการ และสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  

       (3) การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน 
ค่าธรรมเนียมอื่นในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในส่วนเพ่ิมจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
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ของรัฐ ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดในอัตราที่เหมาะสม อัตราค่าตอบแทนสําหรับ
ครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม 

      (4) ปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจํานวนนักเรียน    
ต่อห้อง (มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง) มีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาอัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียน   
ไม่เกิน 20 คน ภาระงานการสอนของครู มีคอมพิวเตอร์พกพา มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง 
มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi - Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ 
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย 

  2) การประเมินด้านกระบวนการ (Process assessment) หมายถึง การตรวจสอบ
ความเหมาะสมในส่วนของระดับการปฏิบัติงานตามโครงการ ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4 ปัจจัย คือ 1) โครงสร้างการ
บริหาร 2) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3) การจัดการเรียนการสอน และ 4) การกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการว่าในระยะท่ีผ่านมามีการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด   

      (1) โครงสร้างการบริหาร  หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง
การบริหาร และระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยกําหนด
บทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และมีการ
ตรวจสอบถ่วงดุล มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี และมี
ระบบประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ 

      (2) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  หมายถึง มีการกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ให้บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน รวมท้ังหลักสูตรและการสอน 

      (3) การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนการคิด คํานึงถึงบริบทของ
ความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม สร้าง
ความมั่นใจ และกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ คํานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม พัฒนาศักยภาพเรียนตามความถนัดและความสนใจ ครูผู้สอนใช้วิจัย วิธีวิจัยในการ
พัฒนาการเรียนรู้   
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      (4) การกํากับติดตามและประเมินโครงการ หมายถึง การที่สถานศึกษาต้องมีการ
ติดตามประเมินผลโครงการ  สถานศึกษาสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนา จนงาน
บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 

  3) การประเมินผลผลิต (Output assessment) หมายถึง การตรวจสอบการบรรลุผล
สําเร็จตามความคาดหวังในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ที่คาดหวัง 3 ด้าน คือ1) นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต 2) 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย และ 3) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

      (1) นักเรียนมีความเช่ือม่ันตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต หมายถึง นักเรียนมีคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นชาวเมืองดิจิตอลมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถในสมรรถนะ 5 สมรรถนะ และคุณภาพ
ผู้เรียนได้มาตรฐานตามที่กําหนด  

      (2) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย หมายถึง นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 

        (3) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ หมายถึง การกระทําที่
แสดงออกของผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็ตามของโรงเรียน                   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
โรงเรียน 

 1.6.4  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารในโรงเรียนต้นแบบการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ดํารงตําแหน่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

  1.6.5 ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้มีคุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีความรู้หรือมี
ประสบการณ์ด้าน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถาบัน
ภาษาอังกฤษ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



16 
 

มัธยมศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1.6.6 การประเมินและรับรองกลยุทธ์ หมายถึง การประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านความสอดคล้อง 
(Congruity) และด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
                    1) ความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง การพิจารณาจากกระบวนการได้มาซึ่งกล
ยุทธ์การจัดการที่ครอบคลุมพันธกิจ การใช้ถ้อยคําสํานวน การจัดกลุ่มหรือระดับของระบบ 
                  2) ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การพิจารณาความสามารถนํากลยุทธ์การ
จัดการไปปฏิบัติ โดยการมีทรัพยากรพอพียงที่จะปฏิบัติได้ ปราศจากภาวะความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมี
ปัจจัยสนับสนุน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอื้อให้ปฏิบัติได้ 
                    3) ความสอดคล้อง (Congruity) หมายถึง การพิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติ บริบททางสังคม ความสอดคล้องภายในองค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งชี้ กิจกรรม แผนงานและโครงการ 
                    4) ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง การพิจารณาจากผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อ
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง และชุมชน 

 

1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

  1.7.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเชิงวิชาการ 
        1) กลยุทธ์การจัดการโครงการจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากผลการทดสอบ
มีความสอดคลอ้งกับข้อมูลเชงิประจักษ์ ก็จะช่วยให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ทีม่คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับ
บริบทของสังคมไทย และสามารถนําไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยตอ่เน่ืองหรือพัฒนาให้สมบูรณใ์ห้
ดีย่ิงขึ้นตอ่ไปในอนาคต 

        2) ผลจากการวิจัยกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึนต่อไป 

        3) ผลจากการวิจัยกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น



17 
 

พ้ืนฐาน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในกําหนดกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

 
 1.7.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการประยุกต์ใช้ 
    1)  กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ หากผลการทดสอบพบว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถ
นําไปใช้เพ่ือการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การวิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 

    2)  หน่วยงานระดับนโยบายหรือหน่วยงานต้นสังกัด ได้แนวทางในการจัดการศึกษา
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือทําความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการประเมิน 
เพ่ือนําไปสู่การกําหนดเป็นกรอบแนวคิด เพ่ือการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1  กระบวนทัศน์การประเมินโครงการทางการศึกษา    
 2.2  ประเภทของแบบจําลองการประเมิน 
 2.3  โครงการจัดการเรียนการสอนกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ 
 2.4  การประเมินเชิงระบบ IPO Model 
             2.5  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการ  
             2.6  วิจัยในประเทศ และวิจัยต่างประเทศ 
 2.7  สรุป 
 
2.1 กระบวนทัศน์การประเมินโครงการทางการศึกษา 
 
 การศึกษาทบทวนแนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวกับการประเมินโครงการ ผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ และนําเสนอตามประเด็น ดังน้ี 
 
 2.1.1 นิยาม และแนวคิดของการประเมิน 
 ความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินผล (Assessment) ได้ดําเนินการในเชิงปฏิบัติ ซึ่งไม่อยู่ใน
ลักษณะสถิตย์แต่จะมีการคลี่คลาย และเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปตามพัฒนาการของสังคม ซึ่งจะเป็น
ตัวกําหนดประเด็นในการประเมินใหม่ ๆ ช่วยในการทําความเข้าใจกับสังคมในการให้ความสําคัญ 
ก่อน–หลัง เพ่ือทําการประเมิน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2549) นอกจากน้ีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ก็มีส่วนช่วยในการรวบรวมสารสนเทศการแจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูล ก็ยังผลให้กรอบแนวคิดเก่ียวกับขอบเขต
ของการประเมิน และการดําเนินงานเชิงปฏิบัติเปลี่ยนแปลง และพัฒนาขึ้นเร่ือย ๆ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2550) โดยท่ัวไปในการประเมินจะครอบคลุมประเด็นการประเมิน ประกอบด้วย 1) ประเด็นในการประเมิน
คืออะไร 2) ใครจะเป็นผู้ประเมิน 3) ใครจะถูกประเมิน 4) จะดําเนิน การประเมินอย่างไร และ 5) ผล
ของการประเมินจะถูกนํามาบูรณาการกับกระบวนการทางการศึกษา และการพัฒนาสังคมได้อย่างไร
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สตัฟเฟิลเบียม (Stufflebeam, et al, 2001)ในด้านการศึกษา สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549) กล่าวว่า 
การประเมินค่าเป็นกระบวนการที่มุ่งตอบคําถาม (How good?) โดยเก่ียวข้องกับการตัดสินคุณค่าของสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึง และเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ประเด็นที่สองใช้
ความหมายในลักษณะกว้างขึ้น กล่าวถึงการกําหนดคุณค่าการประเมินคุณค่าคุณสมบัติ และพฤติกรรม
ของผู้เรียน  
  ในส่วนนักการศึกษาน้ัน ครอนบาค (Cronbach, 1990) กล่าวว่า การประเมินเป็นกระบวนการ  
ที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายหลักของการ
ประเมินโครงการอยู่ที่ความต้องการทราบผลของโครงการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 
และส่วนใดของโครงการที่ดีควรปรับปรุงแก้ไข สําหรับสตัฟเฟิลเบียมและมาดัส (Stufflebeam & 
Madaus, 1983) ได้ให้คําจํากัดความของการประเมินว่า เป็นกระบวนการที่จําแนกแยกแยะแสวงหา 
และจัดหาสารสนเทศที่ยังประโยชน์ สําหรับพิจารณาตัดสินทางเลือกต่าง ๆ (assist decision making) 
เร่ิมจากเป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาทางการศึกษาที่มีการดําเนินงาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ดีขึ้น
กว่าเดิม และการกระทําเช่นน้ีได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะทําการตัดสินใจทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง ซึ่ง
ได้คัดสรรไว้แล้วว่าดีที่สุด เหมาะสมท่ีสุด กับสถานการณ์ในองค์กรน้ันๆ ต้องสอดคล้องกับระบบค่านิยม
ขององค์กร หรือสังคมน้ัน ๆด้วย ทั้งน้ี เพ่ือการพัฒนาน้ันจะได้อยู่ในขอบเขตที่สังคม และองค์กรน้ัน
ยอมรับ และยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสู่สภาพที่ดีขึ้น จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ
แบบจําลองที่อํานวยความสะดวกในการตัดสินใจ (assistdecisionmaking) หรือแนวทางการประเมินยึด
หลักการจัดการ (management-oriented evaluation approaches) ที่เรียกว่าแบบจําลองซิป (CIPP 
model) ซึ่งมาจากช่ือย่อ คือ การประเมินบริบท (context evaluation) การประเมินปัจจัยนําเข้า 
(input evaluation) การประเมินกระบวนการ (process evaluation) และการประเมินผลผลิต
(product evaluation) อย่างไรก็ตาม แบบจําลองซิปมีการพัฒนาจากนักการศึกษา นักวิจัยหรือ
นักประเมินอย่างหลากหลาย เพ่ือให้ครอบคลุม และเกิดประโยชน์จากการดําเนินการศึกษาน้ัน ๆ เช่น 
แบบจําลอง CIPO (Context - Input - Process - Output : CIPO model) (Creemers, 1994 ; 
Scheerens, 1989) และแบบจําลอง CIPPI (Context – Input – Process - Product-Impact : CIPPI 
model) ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ ในการ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่ได้รับการประเมิน ที่มีความน่าเช่ือถือมากขึ้น และนักวิชาการ
ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ เช่น เวซ (Weiss, 1972) 
และ โรซี และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1982) ได้เรียกกิจกรรมการประเมินโครงการว่า การวิจัย
เชิงประเมิน (evaluation research) หรือการวิจัยประเมินผล ซึ่งมองว่าการประเมินเป็นวิจัยประยุกต์ 
(applied research) โดยได้มุ่งเน้นการนําระเบียบวิธีวิจัยเข้าไปใช้ในการประเมิน ดังคําจํากัดความ
ของ โรซี และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1982) ที่ระบุว่า การวิจัยเชิงประเมินคือ การประยุกต์
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วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างมีระบบ กลุ่มน้ีเน้นหนักการศึกษาเฉพาะกรณีที่โครงการน้ัน ๆ ลง
ดําเนินการในแต่ละพ้ืนที่ หรืออีกนัยหน่ึง คือ กลุ่มธรรมชาตินิยม (naturalism) จุดสําคัญของการ
ประเมินของกลุ่มนักประเมินเหล่าน้ีคือ มุ่งการนําผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน (utilization-focused 
assessment) และ พาทตัน (Patton, 1990) กล่าวว่า การดําเนินงาน เชิงปฏิบัติในการประเมินเก่ียวข้อง
กับการรวบรวมสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ในเร่ืองกิจกรรม คุณลักษณะ ผลงานของโครงการ ของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติโครงการ และผลผลิต นักประเมินกลุ่มน้ีมักจะเรียกกิจกรรมการประเมินว่า 
การศึกษาเชิงประเมิน (evaluation study) ยังมีนักประเมินคือ โพวัส (Provus, 1971) ที่กล่าวว่า การ
ประเมินเป็นการเปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างการปฏิบัติตามท่ีวางแผนไว้กับการปฏิบัติตามที่
เป็นจริง และผลลัพธ์ที่คาดหวังตามแผนกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากน้ียังมีการประเมินที่ต้องมี
การบรรยายอย่างลุ่มลึก (description or portrayal) โดยสตาค (Stake, 2005) ที่ระบุว่า ผู้ประเมิน
จะต้องบรรยายความสัมพันธ์ความสอดคล้องของสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และมาตรฐาน แตกต่าง
ระหว่างคุณค่าที่ได้พบเห็นในการรายงานความสําเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ  นอกจากน้ัน  
ยังให้ข้อคิดว่า การรวบรวมข้อมูลในการประเมินลักษณะนี้ ส่วนใหญ่เครื่องมือคือ ตัวบุคคลที่
จะต้องทําการสังเกต และต้องมีดุลยพินิจในเรื่องต่าง ๆที่ประมวลมา เพ่ือการตัดสินใจ และ ซิเวน 
(Scriven, 1991) เป็นผู้บุกเบิกแนวคิดวิธีการประเมินเชิงผสม (hybrid assessment) ซึ่งใช้ทั้งการประเมิน
ธรรมชาติของโครงการ และการประเมินผลผลิตของโครงการควบคู่กันไป เพ่ือที่จะได้สารสนเทศท่ี
ครบถ้วน และถูกต้อง ในการประเมินคุณค่าของโครงการ แนวคิดน้ีได้รับการยอมรับ โดยนักประเมิน
ในเวลาต่อมา 
 
 2.1.2 นิยาม และความหมายของโครงการ 
 โครงการหรือ Project น้ันได้มีนักการศึกษา หรือนักประเมินหลาย ๆ ท่านให้ความหมาย
ไว้ดังน้ี รัตนะ บัวสนธ์ (2550) ให้ความหมายโครงการไว้ว่า หมายถึง ความคิดแนวทางกิจกรรม หรือ
ผลรวมที่เกิดจากกิจกรรมที่ได้จัดวางไว้ในโครงการอย่างมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลา
การดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ต้องเป็นหน่วยอิสระหน่วยหน่ึงที่สามารถทําการ
วิเคราะห์วางแผน และนําไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งชัดถึงจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด สมสุณีย์  
ดวงแข (2552) ให้ความหมายว่า หมายถึง ข้อเสนอที่จะดําเนินงานในเรื่องใดเรื่องหน่ึงให้สําเร็จ โดยมี
การตระเตรียม และวางแผนงานไว้ล่วงหน้า เป็นการจัดการเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ในเรื่องหน่ึง ในระยะเวลาใด 
เวลาหน่ึง สอดคล้องกับ เยาวดี รางชัยกุลวิบูลย์ศรี (2553) ที่นิยามไว้ว่า โครงการหมายถึง งานหรือ
ส่วนหน่ึงของงานท่ีต้องกระทําให้สําเร็จตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา และวงเงินงบประมาณท่ี
กําหนดไว้ เชาว์ อินใย (2553) นิยามไว้ว่า หมายถึง ส่วนย่อยส่วนหน่ึงของแผนงาน ซึ่งประกอบด้วย 
ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ มีการกําหนดทรัพยากรในการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงานไว้
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อย่างชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ และ โรซี (Royse, et al , 2001) ได้ให้ความหมายของ
โครงการไว้ว่า หมายถึง ชุดของกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างมีระบบ โดยออกแบบมา เพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมายที่ต้องการ 
 จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กล่าวมา สรุปได้ว่า โครงการหมายถึง แนวความคิดที่จะ
ดําเนินงานในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้สําเร็จ โดยมีการตระเตรียม และวางแผนงานไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ
ระเบียบ งบประมาณทรัพยากร และระยะเวลาการดําเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
 2.1.3 นิยาม และความหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการหรือ Project assessment มีผู้ให้ความหมายไว้ดังน้ี อัลคิน (Alkin, 1972)   
กล่าวว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการ เพ่ือช่วยตัดสินใจในการเลือกข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทํารายงานสั้น ๆ เฉพาะสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้บริหาร เลือก
ประกอบในการตัดสินใจ วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) และเชาว์ อินใย (2553) ให้ความหมายที่
สอดคล้องกันว่า การประเมินโครงการหมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาคําตอบ สําหรับคําถามที่ว่า
นโยบาย แผนงานโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ระดับใด และมีประสิทธิภาพเพียงใด โดย
ใช้การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้ได้มา ซึ่งสารสนเทศ และพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบ
ถึง จุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบระเบียบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการน้ัน 
เพ่ือการดําเนินงานต่อไปหรือยุติ การดําเนินโครงการน้ันเสีย สําหรับสุวิมล ว่องวาณิช (2551) กล่าวว่า 
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการที่ทําให้ทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการ ข้อมูลที่ได้เป็นตัว
ช่วยในการตัดสินใจว่า โครงการดังกล่าวน้ันสมควรได้รับการขยายงาน สนับสนุนให้คงอยู่ต่อไป หรือ
สมควรระงับการดําเนินการ ส่วนสมคิด พรมจุ้ย (2552) ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการเป็น
การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ หรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
หรือแผนงานน้ัน ๆ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งช้ีถึงคุณค่าของโครงการ/แผนงาน 
ทําได้ทั้งการประเมินก่อนเร่ิมโครงการ การประเมินกําลังดําเนินการอยู่ และการประเมินผลแผนงาน/
โครงการหลังจากการดําเนินงานได้สิ้นสุดแล้ว และสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547) เวส (Weiss,1972) 
และ โรซี และฟรีแมน (Rossi & Freeman, 1985) ได้เรียกกิจกรรมการประเมินโครงการว่า การวิจัยเชิง
ประเมิน (Assessment Research) หรือการวิจัยประเมินผลโครงการ ซึ่งมองว่า การประเมินเป็นวิจัย
ประยุกต์ (Applied Research) โดยได้มุ่งน้นการนําระเบียบวิธีวิจัยเข้าไปใช้ในการประเมิน พิสณุ 
ฟองศรี (2553) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของ
โครงการในระยะหน่ึงระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบ เทียบกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนําร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ ขยายผล หรือยกเลิก
โครงการ 
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 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการคือ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในเรื่อง
เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ โดยเร่ิมต้ังแต่การต้ังคําถามการประเมิน เลือกรูปแบบการประเมิน 
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอสารสนเทศแก่ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับคุณค่า หรือความคุ้มค่าของการดําเนินงานโครงการ และใช้เป็นข้อมูล
สําหรับการปรับปรุง หรือยุติการดําเนินงานโครงการ โดยการประเมินนําระเบียบวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และผล ระหว่าง
นโยบายแผนงานโครงการกับผลลัพธ์ และผลกระทบ 
 
  2.1.4 ความสําคัญของการประเมินโครงการ 
  จากความหมายของการประเมินโครงการ พบว่า การประเมินเป็นกลไกหนึ่งที่มีบทบาท
สําคัญ ซึ่งจะช่วยทําให้การกําหนดวัตถุประสงค์ และมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจนข้ึน 
ช่วยทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ช่วยให้แผนงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการ และทําให้โครงการมีข้อ  
ที่ทําให้โครงการเกิดความเสียหายน้อยลง มีส่วนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน มีส่วนในการ
สร้างขวัญ และกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และช่วยเหลือในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ  
สําหรับ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2549) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่สําคัญของการประเมินโครงการคือ การหา
แนวทางตัดสินใจ (Decision Making) และการประเมินผลโครงการมุ่งไปสู่การค้นหาสิ่งที่โครงการ  
ได้ดําเนินไปแล้ว สิ่งใดที่ควรจะดําเนินการต่อไป โครงการน้ันมีปัญหาใดบ้างที่ควรปรับปรุง เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการ ดังน้ันการประเมินผลโครงการจึงจําเป็นต้องคํานึงถึงคุณค่า และข้อตกลง
ต่าง ๆ ของโครงการอย่างดีก่อนที่จะดําเนินโครงการอย่างแท้จริง ต้องมีการวางแผนการประเมินผล
อย่างมีระบบให้สอดคล้องกับแผนโครงการ สอดคล้องกับ สุวิมล ติรกานันท์ (2547) และ เยาวดี รางชัย-
กุลวิบูลย์ศรี (2553) ที่กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความสําคัญเป็นการช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการ
ดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ และทุกข้ันตอน รวบรวมข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลน้ัน
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ทําให้ได้สารสนเทศของข้อมูล สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง สมสุณีย์ ดวงแข (2552) กล่าวว่า วัตถุประสงค์สําคัญของการประเมิน
โครงการคือ เพ่ือให้ได้การรับรองวิทยฐานะ (Accreditation System) เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างพอเพียง ช่วยให้การใช้ทรัพยากร เกิดประโยชน์เต็มที่ (Efficiency) เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สําคัญสําหรับช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ และเพ่ือให้ทราบผลผลิตหรือผลกระทบจาก
โครงการ สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม (2553) ที่กล่าวว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่สําคัญ 
และมีประโยชน์ต่อการดําเนินงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานขององค์กรหรือการดําเนินงาน
ของโครงการ เพราะการประเมินเป็นกลไกที่ดี และจําเป็นสําหรับผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหาร
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โครงการ ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะเป็นข้อสนเทศที่ผู้บริหารองค์กร หรือ
ผู้บริหารโครงการ สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงาน
ขององค์กรหรือของโครงการได้อย่างมากสําหรับเชาว์ อินใย (2553) ให้ความสําคัญกับการประเมิน
โครงการในเหตุผลที่ต้องประเมินโครงการเพราะการประเมินโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเป็น
กระบวนการท่ีเป็นระบบ เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นกระบวนการที่มีระบบ เพ่ือ
ตัดสินความสําเร็จของโครงการจึงจําเป็นต้องประเมินโครงการ 
 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีความสําคัญเพราะ เป็นกระบวนการที่มีระบบ เพ่ือตัดสิน
ความสําเร็จของโครงการ เป็นกลไกที่มีความสําคัญในการเสนอข้อมูลสารสนเทศต่อผู้บริหารองค์กร
หรือผู้บริหารโครงการตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการจากผู้ประเมิน โดยสามารถนําข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าว มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานโครงการ ช่วยใน
การแก้ปัญหา อันเกิดจากผลกระทบของโครงการ มีส่วนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน 
ตลอดจนช่วยในการสร้างขวัญ และกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
 
 2.1.5 ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 ในปัจจุบันยอมรับว่าการประเมินโครงการไม่ว่าในด้านใด จําเป็นต้องอาศัยการประเมินที่
เป็นระบบ คือ มีการประเมินทั้งเหตุ และประเมินผล กล่าวได้ว่า ผลการประเมินย่อมทําให้ทราบ
จุดเด่น จุดด้อย เพ่ือจะได้เสริมจุดเด่น และแก้ปัญหาจุดด้อยได้อย่างทันท่วงที โดยการทําประเมิน 
ต้องการทราบล่วงหน้าว่า โครงการนั้นได้บรรลุเป้าหมายเพียงใด คุ้มค่ากับทุนหรือแรงงานท่ีลงไป
หรือไม่ คําตอบเหล่าน้ีจะได้จากการประเมินผลของการประเมินที่เช่ือถือได้ ต้องเป็นการประเมินที่มี
การดําเนินการอย่างมีจุดหมายที่ชัดเจน ดําเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ ในการประเมินโครงการมี
ความมุ่งหมายตามความคิดเห็นของนักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้ 
 มิทเซล (Mitzel,1982) ที่กล่าวว่า การประเมินผลโครงการมีความมุ่งหมายที่สําคัญ 3 ประการ 
คือ 1) เพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ 2) เพ่ือให้ผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง  
3) เพ่ือบริการข้อมูลแก่ฝ่ายการเมือง เพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบาย ส่วน สําราญ มีแจ้ง และ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
(2556) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการประเมินทั่วไป มีดังน้ี 1) เพ่ือช่วยปรับปรุงพัฒนาคน พัฒนางานหรือ
โครงการต่าง ๆ 2) เพ่ือตัดสินใจผลเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานหรือโครงการต่าง ๆ 3) เพ่ือ
ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารบุคคล หรืออนาคตของโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ 
4) เพ่ือกระตุ้นทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สรุปได้ว่า การประเมินโครงการ เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน เพ่ือเสาะแสวงหาข้อเท็จจริง 
โดยอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุง และ
พัฒนาตลอดจนแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2.1.6 ความสําคัญของการประเมินโครงการ 
 นักวิชาการได้กล่าวถึง ความสําคัญของการประเมินโครงการไว้หลายประเด็นด้วยกันเช่น  
เชาว์ อินใย (2553) ได้อธิบายถึง ความสําคัญของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการเป็น
ส่วนหน่ึงของการวิจัย เป็นกระบวนการท่ีมีระบบ เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เป็น
กระบวนการที่มีระบบ เพ่ือตัดสินความสําเร็จของโครงการ เป็นการดําเนินงานที่ไม่ใช้ความพยายามใน
การสร้างทฤษฎี หรือพัฒนาความรู้ทางสังคมศาสตร์ นํามาใช้น้ันเป็นการเตรียมสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงโครงการทางสังคม เหตุผลประการสําคัญที่จําเป็นต้องประเมินโครงการคือ มีทางเลือกใน
การดําเนินโครงการได้มากมายที่จะทําให้การดําเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ ส่วนพิสณุ ฟองศรี 
(2551) ได้สรุปความสําคัญของโครงการไว้ ดังน้ี 1) เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีจะนําไปสู่ปรากฏการณ์ที่
ต้องการจะให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีระบบ โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกิจกรรม
ต่าง ๆ ไว้ 2) ทําให้การกําหนดลําดับข้ันของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องทําให้ต่อเน่ือง สอดคล้องกันอย่าง
มีประสิทธิภาพประหยัดทรัพยากร 3) ทําให้เกิดการประสานระหว่างผู้ปฏิบัติงานหรือหน่วยงานปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องไม่ให้กิจกรรมบางอย่างขาดหายไปหรือซ้ําซ้อนกัน และ 4) ทําให้เกิดการประเมินผลอย่างมี
ขั้นตอน และมีคุณภาพ ที่ดี ทําให้ได้สารสนเทศจากการประเมินที่เป็นประโยชน์ 
 สรุปได้ว่า ความสําคัญของการประเมินโครงการมีความสําคัญต่อการวางแผนการจัดทํา
โครงการต่าง ๆ ซึ่งสามารถนําผลการประเมินโครงการมาตัดสินใจวางแผนบริหารงาน เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
  
 2.1.7 ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 เยาวดี รางชัยกุลวิบูลยศรี (2556) กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการ คือ 1) การ
ประเมินเป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ 2) การประเมินช่วยให้ผู้สนับสนุนด้าน
เงินลงทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง เพ่ือจะได้หาทางปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมย่ิงขึ้นในโอกาสต่อ ๆ 
ไป 3) การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูล ซึ่งเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าสําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 4) การ
ประเมินช่วยช้ีให้เห็นความสําคัญของแต่ละโครงการตามลําดับก่อนหลัง โครงการใดมีความเร่งด่วน
กว่ากัน ทั้งน้ี เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือกโครงการ 5) การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้รับบริการ ทําให้ทราบถึงข้อจํากัด และปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ 
เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้ และผู้รับบริการ 6) การประเมินช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของ
โครงการ ทั้งในด้านที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ควบคู่กันไป ส่วน สมคิด พรมจุ้ย (2552) สรุป
ประโยชน์ของการประเมินได้ ดังน้ี 1) ช่วยให้ได้ข้อมูล และสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับวางแผนโครงการ และตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จําเป็นในการ
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ดําเนินโครงการ ตลอดจนการตรวจความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม 2) ช่วยทําให้การกําหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 3) ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหา
อุปสรรคของการดําเนินงานโครงการ 4) ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจ และความล้มเหลวของ
โครงการ เพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะดําเนินงานโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะ
ยกเลิกหรือขยายการดําเนินงานหรือไม่ 5) ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนิน
โครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และ 6) เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการได้
ทราบผลการดําเนินงาน จุดเด่น   จุดด้อย และนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนว่าการดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่วางไว้หรือไม่ 
 สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการ หมายถึง เป็นสิ่งที่ช่วยกําหนดวัตถุประสงค์
ของโครงการให้มีความชัดเจน ช่วยให้ได้ข้อมูล ซึ่งเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าสําหรับหน่วยงาน ช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานโครงการได้ทราบผลการดําเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง 
และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพย่ิง  
 

2.2 ประเภทของแบบจําลองการประเมิน 
 
  ในการดําเนินการประเมินนักประเมิน ควรจะมีแบบจําลองหรือแผนงาน ซึ่งเป็นกรอบการ
ดําเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแสวงหาคําตอบเก่ียวกับความคุ้มค่าของการดําเนินงานหรือ
โครงการ และช่วยเป็นสารสนเทศสําหรับผู้ที่รับผิดชอบด้านนโยบายในการตัดสินใจ เป็นเสมือนแบบ
พิมพ์เขียว แต่จุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ กรอบในการดําเนินงานประเมินวางไว้อย่างหลวมๆ 
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ตามความเป็นจริงในแต่ละกรณี บางครั้งอาจใช้ 
Approach หรือ Technique ด่ังที่ สตาค (Stake, 2005) เห็นว่ารูปแบบการประเมินเป็นเพียงแนวทาง
เทคนิคหรือวิธีการประเมินเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามในการประเมินคร้ังน้ีได้อธิบายแบบจําลอง (model) 
ไว้เบ้ืองต้นแล้ว ดังน้ันจึงใช้คําว่าแบบจําลองการประเมินในการประเมิน มีนักประเมินหลายท่านได้
จําแนกแบบจําลองการประเมินที่แตกต่างกันไป ดังน้ี                                                                               
 เฮ้า และ สตัฟเฟอเมียม (House, 1978 cited in Mada us, scriven, & Stufflemeam, 
2001) ได้จัดสรรระบบจําแแบบจําลองการประเมิน (taxonomy of some evaluation models) 
หรือแบบจําลองการดําเนินงานเป็นหลักไว้ 8 แบบ ประกอบด้วย 
 1)  การดําเนินงานวิเคราะห์ระบบ (systems analysis) แนวทางน้ีต้ังอยู่บนสมมติฐานของ
การวัดในเชิงปริมาณ เป็นการประเมินวิถีปฏิบัติ ตัวช้ีวัดของการดําเนินงานได้มาจากการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ เพ่ือจะใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์  หาคําตอบในเชิงสาเหตุ  
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 2)  การดําเนินงานโดยยึดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นหลัก (behavioral objectives) 
แบบจําลองน้ีรู้จักกันแพร่หลายในการประเมินการจัดการเรียนรู้ ให้ใช้เป้าหมายทางการศึกษาที่ได้วางไว้
เป็นพ้ืนฐานในการประเมิน (goal-base evaluation) เน้นพฤติกรรมของผู้เรียน คือ ตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ี 
(indicator) ของการประเมิน   
 3) การดําเนินงาน โดยยึดการตัดสินใจ (decision making) หรือการดําเนินงานการ
ประเมินที่ยึดการจัดการ (management-oriented approaches) เวอเทน (Worthen et al., 1987 
cited in Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R., 2004) การประเมินในลักษณะน้ีจะ
เก่ียวข้องกับการนํามา ซึ่งสารสนเทศ เพ่ือเป็นทางเลือกในการตัดสินใจให้กับผู้ที่มีอํานาจการตัดสินใจ  
 4)  การดําเนินงาน โดยไม่ยึดวัตถุประสงค์หรือการมีอิสระจากวัตถุประสงค์ (goal free) แต่
การประเมินต้องครอบคลุมกิจกรรม หรือผลประโยชน์ทุก ๆ อย่างที่ปรากฏจากการดําเนินงานตาม
สภาพความเป็นจริง และประเมินผลกระทบ (impact) ความเป็นจริง (actual effects)  
 5) การดําเนินงาน ในลักษณะเชิงวิพากษ์ศิลป์ (art criticism) การประเมินลักษณะน้ี                      
ผู้ประเมินจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ในเรื่องที่ประเมิน พร้อมทั้งมีเกณฑ์ ซึ่งเป็นแนวทางในการ
ประเมินคุณค่าของงานเชิงศิลป์อย่างชัดแจ้ง   
 6)  การดําเนินงานตรวจสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Accreditation) เป็นการประเมิน เพ่ือ
ตรวจสอบมาตรฐานความรู้ของวิชาชีพน้ันๆให้ได้ตามมาตรฐาน หากบุคคลเข้ารับการประเมินผ่าน
เกณฑ์ หรือมาตรฐานที่คณะกรรมการของคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาชีพได้วางไว้ก็จะได้รับการรับรอง
ประกอบวิชาชีพน้ัน ๆ 
 7)  การดําเนินงานเชิงโต้แย้งหรือก่ึงแบบแผนของกฎหมาย (adversary / quasi-legal) เป็น
การประเมินที่มีการประยุกต์กระบวนการโต้แย้งที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินในศาล เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้
ประเมินได้ตรวจสอบคุณค่าของการดําเนินการประเมินได้ถี่ถ้วน และครอบคลุมที่สุด เพราะมี           
ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายโต้แย้งคัดค้าน 
 8) วิธีดําเนินการศึกษาเฉพาะกรณี (transaction/case study) การประเมิน โดยอาศัยวิธี
ศึกษาเฉพาะกรณี เพ่ือตรวจสอบคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในกลุ่มนักวิชาการ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา หากมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการศึกษาจะเก่ียวเน่ืองกับกรณีศึกษา ระดับ
ห้องเรียน ระดับโรงเรียน และโครงการเฉพาะในการพัฒนาการศึกษา  
 ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ได้ศึกษาแนวคิดการประเมินมาจากงานเขียนของนักทฤษฎีการ
ประเมินของ อัลคิน และเจมส์ (Professor Marvin C. Alkin, W. James Popham Frederic และ
การร่วมสนทนากับ ลี (Professor Lee J. Cronbach รวมท้ังประสบการณ์จากการศึกษาค้นคว้า จึงได้
จําแนกแบบจําลอง การประเมินไว้ 28 แบบ แบ่งเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม โดยสังเขป ดังน้ี 
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 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เน้นการตัดสินใจด้วยวิธีเชิงระบบ (system decision-oriented evaluation) เพื่อ
เสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องสําหรับการตัดสินใจเชิงบริหารหรือมีผู้อํานาจการ
ตัดสินใจ มีแบบจําลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งสิ้น 9 แบบ ดังน้ี 
 1)  แบบจําลองการวิเคราะห์ระบบ (system analysis model) แบบจําลองน้ีใช้เทคนิค 
PPBS (planning, programming and budgeting system) มีแนวคิดมาจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูง โดยเช่ือว่าปัจจัยเบ้ืองต้น (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)          
มีความสัมพันธ์กัน  
  2) แบบจําลองวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (cost related analysis model) เป็นการประยุกต์
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการประเมิน นั่นคือ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับประสิทธิผลที่
ได้รับ (costeffectiveness analysis) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบ
ของตัวเงิน (cost benefit analysis) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกับผลประโยชน์ของการใช้สอย (cost 
utility analysis) และการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของความเป็นไปได้ (cost feasibility analysis)  
 3)  แบบจําลองด้วยเทคนิคการทบทวน และประเมินแผนงาน (program evaluation andreview 
techniques model : PERT) การประเมินเป็นการใช้เทคนิคทบทวนตามเวลาที่กําหนด ซึ่งเรียกอีก
อย่างหน่ึงว่าเป็นเทคนิคในการติดตามส่ิงที่ดําเนินการประเมิน 
  4) แบบจําลองของ โรซี ฟรีแมน และไวท์ (Rossi, Freeman and Wright’s approach model 
เป็นแบบจําลองการประเมินตามช่ือผู้พัฒนาทั้ง 3 คน การจําลองจะเน้นการเป็นระบบ มีการวางแผน มี
วิธีการ และมาตรฐานชัดเจน เพ่ือผลการประเมินมีความตรง (validity) และมีความเช่ือมั่น (reliability) 
 5) แบบจําลองเชิงทดลอง (experimental model) เป็นแบบจําลองการประเมินที่มีแบบ
แผน มีการควบคุมตัวแปร เก็บรวบรวมข้อมูล และตัดสินข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปผลข้อมูลในรูป
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
 6) แบบจําลองยึดจุดมุ่งหมาย (goal-base model) เป็นแบบจําลองประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายของสิ่งที่ประเมินเป็นหลัก ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของสิ่งที่ประเมินต้องมีความชัดเจน 
สามารถวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้    
 7) แบบจําลองการตรวจสอบความไม่สอดคล้อง (discrepancy model) แบบจําลองน้ีเน้น
การตรวจสอบความไม่สอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่เกิดข้ึนจริง มีเกณฑ์มาตรฐานสามารถ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินงานหรือเกณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับได้ หรือยุติสิ่งที่จะประเมินน้ัน 
 8)  แบบจําลองซิป (context-input-process-product : CIPP) แบบจําลองน้ีใช้สําหรับการ
ประเมินบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต เพ่ือช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เลือกเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ประเมิน รวมทั้งการตัดสินเกี่ยวกับคงขยายยุบหรือเลิก สิ่งที่
ประเมิน  
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 9) แบบจําลองแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการประเมิน (center for the study of evaluationmodel : 
CSE) เป็นแบบจําลองที่เน้นการเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร โดยการประเมินความต้องการ
ของระบบ (system assessment) การประเมินวางแผนโครงการ (program planning)  การประเมินการดําเนินงาน
ตามแผน (implementation evaluation) การประเมินความก้าวหน้า (progress evaluation) และการ
ประเมินผลลัพธ์ (outcome evaluation)  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เน้นการตัดสินใจด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic decision -oriented 
evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้องสําหรับการตัดสินใจเชิงบริหารของ
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจการตัดสินใจ มีแบบจําลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งสิ้น 7 แบบ ดังน้ี 
 1) แบบจําลองการนําผลไปใช้ประโยชน์ (utilization-focused approach model : UFA) 
แบบจําลองน้ีจะเน้นการนําผลไปใช้ประโยชน์ โดยใช้บุคลิกภาพของนักประเมิน กําหนดประเด็นการ
ประเมิน เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้เกณฑ์การตัดสิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้ผลการประเมิน  
 2) แบบจําลองยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders-based model) แบบจําลองน้ี
ให้ความสําคัญ และเน้นสนองตอบความต้องการของกลุ่มต่างๆ (multiple stakeholder groups) เลือก
กลุ่มผู้เก่ียวข้องที่นําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ หากกลุ่มที่เป็นตัวแทนของกระบวนการตัดสินใจ 
(decision making process) จะต้องเป็นกลุ่มที่มีอํานาจในการตัดสินใจ และหากเพื่อสร้าง
พลังอํานาจ (empowerment) จะเลือกกลุ่มที่มีอํานาจในการตัดสินใจตํ่า แต่มีบทบาทต่อรองสูง 
 3) แบบจําลองสนองความต้องการ (responsive model) เป็นแบบจําลองที่เน้นสนอง
ความต้องการสารสนเทศของผู้สนใจ เน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กระบวนการ และผลกระทบ
ซึ่งพิจารณาองค์ประกอบ 3 ด้านคือ สิ่งนําเข้า การปฏิบัติ และผลลัพธ์ 
 4) แบบจําลองที่เน้นการสร้างสรรค์ของนักประเมิน (creative model) แบบจําลองน้ีจะใช้
หลักความสอดคล้องการตอบสนองตามสถานการณ์ เน้นผลที่นําไปใช้ประโยชน์ได้ (utilization-focused) 
และมีวิธีการที่ยืดหยุ่น (methodologically flexible) ด้วยการใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และการประเมินให้เหมาะสมกัน 
 5) แบบจําลองบริหารจัดการความขัดแย้ง (transactional model) ซึ่งเป็นแบบจําลองใช้ 
เพ่ือแก้ไขความแตกแยกหรือขัดแย้ง อันเน่ืองมาจากการดําเนินงาน และประสานรอยร้าว โดยใช้
หลักการบริหารความขัดแย้ง  
 6) แบบจําลองที่สร้างความกระจ่าง (illuminative model) แบบจําลองน้ีเน้นการใช้เทคนิค  
การสังเกตแบบปลายเปิด (open-ended observation) เกี่ยวกับคุณลักษณะสําคัญของสิ่งที่ประเมิน
เกี่ยวกับผลดีผลเสียของสถานการณ์แวดล้อม นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง  
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 7) แบบจําลองประชาธิปไตย (democratic model) เป็นแบบจําลองที่เน้นหลักการเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย โดยให้ความสําคัญต่อผู้มีผลประโยชน์ จากการดําเนินงานทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมิน การตัดสินคุณค่า และข้อเสนอแนะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่เน้นตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงระบบ (system value-oriented evaluation) 
เพ่ือเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง สําหรับการตัดสินคุณค่าเชิงบริหารของผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจการตัดสินใจ มีแบบจําลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งสิ้น 7 แบบ ดังน้ี 
 1) แบบจําลองที่เน้นผู้บริโภค (consumer-oriented model) แบบจําลองน้ี มีแนวคิดว่า
การประเมินมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค สําหรับตัดสินใจเลือกบริโภคให้คุ้มค่า โดย
ตัดสินคุณค่าตามมาตรฐานของผู้บริโภคเป็นสําคัญ 
 2) แบบจําลองพิพากษา (judicial model) เป็นการนําแบบวิธีการตัดสินคดีมาใช้เพื่อ 
ให้บรรลุข้อยุติเกี่ยวกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน ด้วยการนําสืบพยานหลักฐานของทีมนัก
ประเมิน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นสิ่งที่ประเมินแตกต่างกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่
ประเมิน 
 3) แบบจําลองการรับรองวิทยฐานะ (accreditation model) แบบจําลองน้ีเกิดข้ึนมาจาก
การรวมตัวของกลุ่มนักวิชาชีพเป็นสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองพิทักษ์สิทธ์ิการประกอบวิชาชีพ
ของสมาชิก ซึ่งมีการกําหนดจรรยาบรรณมาตรฐานของวิชาชีพ การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดย
ใช้กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพน้ัน ๆ ทําการประชุมกําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ และใช้
แนวทางตัดสินคุณภาพ 
 4) แบบจําลองอิสระจากจุดมุ่งหมาย (goal-free model) เป็นแบบจําลองที่พยายามลด
ความลําเอียงของสิ่งประเมินแบบยึดจุดหมาย ด้วยการเน้นประเมินผลท่ีเกิดขึ้นจริง หรือผลท้ังหมด
ของสิ่งที่ประเมิน ทั้งทางบวก และทางลบ เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ประเมิน 
 5) แบบจําลองประเมินประสิทธิผลการฝึกอบรม (training model) ช่วยในการประเมินผล
การฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลการฝึกอบรม ประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงหรือยุติการ
ดําเนินงาน 
 6) แบบจําลองที่ยึดทฤษฎีเป็นหลัก (theory-bases model) เป็นการประเมินที่อิงการ
ขับเคลื่อนทางทฤษฎี โดยใช้ทฤษฎีช่วยในการตัดสินว่าสิ่งที่ประเมินน้ันประสบความสําเร็จ โดยมี
ทฤษฎีรองรับ แบบจําลองน้ีใช้เพ่ือการประเมินเชิงสาเหตุ ผลที่ได้มีปัจจัย หรือตัวแปรใด ทําให้ผลการ
ประเมินเป็นเช่นน้ัน จะได้แก้ไขสิ่งที่ประเมินได้อย่างตรงจุดต่อไป 
 7) แบบจําลองมูลค่าเพ่ิม (value-added model) เป็นการประเมินที่เน้นผลลัพธ์ที่เป็น
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งเป็นการติดตามผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ (outcomes monitoring) เพ่ือประเมินความงอก
งามพัฒนาการหรือคะแนนเพ่ิม โดยใช้แบบสอบมาตรฐานเป็นเคร่ืองมือติดตามประเมินความก้าวหน้า  



30 
 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่เน้นตัดสินคุณค่าด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ (naturalistic value-oriented 
evaluation) เพ่ือเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เก่ียวข้อง สําหรับการตัดสินคุณค่าเชิงบริหาร
ของผู้บริหาร หรือผู้อํานาจการตัดสินใจ มีแบบจําลองการประเมินในกลุ่มน้ีทั้งสิ้น 5 แบบ ดังน้ี 
 1) แบบจําลองประสิทธิผล (effective model) เป็นการประเมินที่พยายามเพ่ิมโอกาสของ
การนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เป็นการผสมแนวคิดระหว่างการประเมินแบบตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ (responsive evaluation) กับวิธีการประเมินแบบธรรมชาติ เน้นวิธีการ
ที่ยืดหยุ่นตามสถานการณ์  
 2) แบบจําลองศิลปวิจารณ์ (criticism model) เป็นการประยุกต์หลักของศิลปะวิจารณ์ 
(art criticism) มาใช้ โดยมีแนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์ใช้วิจารณญาณในการบรรยายคุณภาพสิ่งที่
ประเมิน (descriptive aspect) ตีความหมายคุณภาพ (interpretive aspect) ออกมาในเชิงประจักษ์ตาม
การรับรู้ของผู้เช่ียวชาญ และประเมินตัดสินคุณค่า (evaluation aspect) วิธีการประเมินข้ึนอยู่กับ
ความเช่ียวชาญประสบการณ์ เพ่ือสามารถสะท้อนคุณค่าของสิ่งน้ันออกมาได้อย่างถูกต้อง 
 3) แบบจําลองตามสภาพจริง (authentic model) เป็นการประเมินที่เน้นการพิจารณา           
ผลการปฏิบัติงานตามสภาพจริง เพ่ือแก้ข้อจํากัดของการทดสอบ เช่น ช้ินงาน งานเขียน แฟ้มสะสมงาน 
ทักษะชีวิต เป็นต้น โดยพิจารณาตัดสินตามมิติระดับคุณภาพ (rubrics) มีรายละเอียดชัดเจน มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
 4) แบบจําลองการสร้างสรรค์ความรู้ (constructivist model) การประเมินจะเน้นการ
สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย หรือตอบสนองกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ผู้ประเมินควบคุมการประเมิน 
และดําเนินการประเมิน และต้องบารมีเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
 5) แบบจําลองเสริมพลังอํานาจ (empowerment model) แนวคิดการประเมินเป็นการ
สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่าย มุ่งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้ังแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจนถึง
น้อยที่สุดมาร่วมดําเนินงานจนเกิดเป็นพลังความรู้ จนสามารถดําเนินการประเมินได้เอง ผู้ประเมินมี
บทบาทเป็นผู้แนะนํา (coach) อํานวยความสะดวก (facilitator) ช่วยเหลือเชิงเทคนิค และสร้างพลังการ
ประเมินร่วมกันของผู้เก่ียวข้อง  
 สรุปได้ว่า สําหรับการจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ของแบบจําลองการประเมินน้ัน ผู้วิจัยได้
ตระหนักว่าแบบจําลองต่างๆน้ัน ถือกําเนิดมาจากการได้ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของนักวิชาการ 
หรือนักประเมินที่เป็นต้นคิดในการดําเนินงานประเมิน ดังน้ัน แก่นของเนื้อหา และวิธีการจะมี
ลักษณะเฉพาะเรื่อง (Tailored made) หากพิจารณาการตัดสินคุณค่า หรือการใช้สารสนเทศ เพ่ือ
ประกอบเป็นแนวทางการตัดสินใจแล้ว เห็นว่าการใช้แบบจําลองการประเมินยึดหลักการจัดการ เพ่ือ
การตัดสินใจเป็นหลัก  
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 2.2.1 การประเมินเชิงระบบ 
 รูปแบบหรือแบบจําลองการประเมินมีหลากหลายรูปแบบดังที่ได้กล่าวมา แต่ในที่ น้ี         
ขอนําเสนอรูปแบบการประเมินเชิงระบบ ซึ่งเป็นที่นิยม ดังน้ี 
 1) รูปแบบการประเมินของ Daneil L. Stufflebeam 
 สตัฟเฟิลบีม Stufflebeam (1971) ได้เสนอรูปแบบประเมิน CIPP (Contex-Input-Process 
Model) เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ซึ่งไม่เพียงแต่ประเมินว่าบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการประเมิน เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกเป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย การ
ดําเนินงาน การกําหนดยุทธวิธี แผนงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้ คง-ขยาย/ยุบ-เลิกโครงการ โดยจะ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
 (1) การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) จะช่วยให้การตัดสินใจเก่ียวกับ
การวางแผนในการกําหนดวัตถุประสงค์ โดยจะเน้นสภาพแวดล้อม ความต้องการ และความจําเป็น 
กระแสทิศทางของสังคม การเมือง สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาของชุมชน ตลอดจนนโยบายของ
หน่วยงานระดับบน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 2 วิธี ดังต่อไปน้ี 1. Contingency Mode เป็นการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม เพ่ือหาโอกาส และแรงผลักดันจากภายนอกระบบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้พัฒนา
ส่งเสริมโครงการให้ดีขึ้น โดยใช้การสํารวจ 2. Congruence Mode เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบ
ระหว่างการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทําให้ทราบว่าวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ เป็นไปเพ่ือการปรับปรุง 
 (2) การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมของ
ปัจจัยป้อนเข้าของโครงการ หมายถึง การประเมินทรัพยากรท่ีจําเป็นสําหรับการนํามาใช้ในการดําเนิน
โครงการ 
 (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เมื่อแผนดําเนินการได้รับการอนุมัติ และ
ลงมือทํา การประเมินกระบวนการจําเป็นต้องได้รับการเตรียมการ เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับแก่     
ผู้รับผิดชอบ และผู้ ดําเนินการทุกลําดับขั้น เพ่ือที่จะได้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อหาและทํานายข้อบกพร่องของกระบวนการ หรือการดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่วางไว้ 2. เพ่ือรวบรวมสารนิเทศสําหรับผู้ตัดสินใจวางแผนงานนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้รัดกุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพ่ือเป็นรายงานสะสมถึงการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 (4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือวัด และแปล
ความหมายของความสําเร็จ การดําเนินงานได้ผลมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้
หรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ เพ่ือการตัดสินใจปรับปรุงขยายโครงการ
นําไปใช้ต่อเน่ืองต่อไป และเพ่ือล้มเลิกโครงการ 
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 2) รูปแบบการประเมินของ Malcolm M. Provus 
 โพวัส (Provus, 1971) ได้เสนอรูปแบบในการประเมินโครงการช่ือ รูปแบบการประเมิน
ความไม่สอดคล้องกัน (The Discrepancy Evaluation Model) ซึ่งหมายถึง การรวบรวมข้อมูล เพ่ือ
การตัดสินใจในความไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนประกอบแต่ละส่วนของโครงการท่ีเป็นจริง (Actual 
Program) กับโครงการเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criterion Program) เพ่ือพิจารณาข้อมูลความไม่
สอดคล้อง (Discrepancy information) นําไปสู่การตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 1) ดําเนินการ
ขั้นตอนต่อไป 2) ดําเนินการขั้นเดิมซ้ําหลังจากเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือวิธีการดําเนินการแล้ว         
3) ดําเนินการขั้นที่ 1 ใหม่หรือ 4) ล้มเลิกหรือให้สิ้นสุดโครงการ ประกอบด้วยโครงการ 2 โครงการคือ 
โครงการท่ีเป็นจริง และโครงการเกณฑ์มาตรฐาน ดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 ขั้นตอนในการประเมินตามแบบจําลองของ Provus 
Source. From Discrepancy Evaluation for Educational Program Improvement and Assessment. 
           By Provus, M. 1971. California : McCutchan Publishing. 
 

ขั้นตอนของการประเมินโครงการใด ๆ ซึ่งกําลังดําเนินอยู่จะผ่านขั้นตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน
ใหญ่ ๆ ของการเปรียบเทียบแต่ละขั้นตอน อาจเก่ียวข้องกับสิ่งนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต กระบวนการ
เปรียบเทียบในขั้นตอนเหล่าน้ี ดังน้ี 
   S (Standard)        = มาตรฐาน 
   P (Performance)  = ส่วนประกอบของโครงการหรือการปฏิบัติจริง 
   C (Comparison)   = การเปรียบเทียบ 
   D (Discrepancy)   = สารสนเทศแสดงความไม่สอดคล้องกันช่วงห่าง (ความแตกต่าง) 
   A (Alternation)    = การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 การประเมินโครงการตามแบบจําลองของ โพวัส (Provus) มีการดําเนินงานในลักษณะ
ขั้นตอนการพัฒนาแบบเปรียบเทียบ 4 ขั้น (Development stages of comparison) ที่สัมพันธ์
ต่อเน่ืองกัน ส่วนขั้นที่ 5 เป็นการประเมินต้นทุน-กําไร เพ่ือเป็นทางเลือกโครงการ ซึ่งต้องผ่านการ
ปรับปรุงทั้ง 4 ขั้นตอนมาแล้ว และได้เกิดผลผลิตปลายทางมาแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 การออกแบบโครงการ (Program design) ส่วนประกอบที่จะประเมินก็คือ แบบแผน
ของโครงการ รายละเอียดต่างๆของโครงการ เป็นการเปรียบเทียบแบบแผนที่มีอยู่กับเกณฑ์ของแบบ

คําถาม 
(Question) 

เกณฑ์ 
(Criteria) 

ข้อมูล 
(Information) 

การตัดสินใจ 
(Decision) 



33 
 

แผนโครงการ (program design criteria) ซึ่งจะต้องกําหนดรายละเอียดของ สิ่งนําเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตที่จําเป็น และเพียงพอต่อแบบแผนของโครงการ  
 ขั้นที่ 2 การดําเนินโครงการ (Program operation) แบบแผนของโครงการ ซึ่งเป็นส่วน 
ประกอบการ ในขั้นที่ 1 กลายมาเป็นมาตรฐานที่จะใช้ตัดสินการดําเนินโครงการ ในการเปรียบเทียบ
ระหว่างการดําเนินโครงการ (Program Operation) กับแบบแผนโครงการ พิจารณาสภาพความเป็น
จริงที่มีอยู่ก่อน เปรียบเทียบกับมาตรฐานของโครงการ ถ้าหากไม่สอดคล้อง ผู้ประเมินก็จะให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้จัดการโครงการ หากเห็นว่าโครงการมีความคงตัวเพียงพอแล้วก็จะตัดสินใจดําเนินการ
ตามข้ันที่ 3 ต่อไป 
 ขั้นที่ 3 กระบวนการโครงการ (Program process) ในขั้นที่เป็นการประเมิน โดยการเปรียบเทียบ
สาเหตุ และผล (Cause and effect) เป็นคร้ังแรกเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่จะ
เปลี่ยนจากสิ่งนําเข้าเป็นผลผลิต และกระบวนการ จุดมุ่งหมายขั้นที่ 3 เพ่ือที่จะให้ข้อมูลที่ได้จากการ
ประมวลผลของกระบวนการในแต่ละส่วนประกอบย่อยว่าให้ผลผลิตออกมาอย่างไร  
 ขั้นที่ 4 ผลผลิตขั้นปลายทางของโครงการ (Program terminal product) เป็นการประเมิน
ขั้นผลผลิตปลายทางของโครงการ เพ่ือตอบคําถามที่ว่าโครงการที่ดําเนินการอยู่น้ันบรรลุวัตถุประสงค์
ปลายทางที่สําคัญหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบผลผลิตปลายทางที่เกิดข้ึนจากการดําเนินการจริง 
(Terminal objective) 
 ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุน-กําไร (Cost-benefit) หลังจากที่ได้ประเมินแต่ละขั้นของโครงการ
แล้วก็สามารถวิเคราะห์ต้นทุนกําไรของทั้งโครงการได้ และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ต้นทุน-กําไรของ
โครงการอ่ืนที่ออกแบบให้บรรลุผลคล้ายคลึงกัน จุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจว่า ทั้งสองโครงการน้ี โครงการ
ใดสามารถบรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ โดยการลงทุนน้อยที่สุด 
 3) รูปแบบการประเมินของ Alkin 
     3.1 รูปแบบ UCLA Center for the Study of Evaluation (CSE) อัลคิน (Alkin, 1996 ; 
อ้างถึงใน เพียงแข ภูผายาง, 2554) ที่ได้อธิบายความหมายว่า CSE เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินใจใน
เรื่องที่เก่ียวข้องการเลือกข่าวสารท่ีเหมาะสม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสรุปผลอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ เลือกตามความเหมาะสม หลักการประเมิน คือ การพิจารณา
เปรียบเทียบสิ่งที่เป็นความต้องการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ถ้าสิ่งที่เป็นจริงมีความแตกต่างจากสิ่งที่เป็น
ความต้องการมาก จะต้องหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไร โครงการบกพร่องตรงไหน ดังภาพที่ 2.2 
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 ความต้องการ        ความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 หลักการประเมินของ อัลคิน (Alkin) 
ที่มา : จาก การประเมินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มขน้ หน้า136 – 145, โดย 
         เพ็ญแข ภูผายาง, 2554, วารสารศกึษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
   
 โดยพิจารณาความสัมพันธ์ภายในระหว่างองค์ประกอบต่างๆท่ีเป็นอยู่จริง โดยใช้ข้อมูลที่เก็บ
อย่างเป็นระบบเปรียบเทียบดูความสอดคล้องระหว่างโครงการ เกณฑ์กับความต้องการความเป็นจริง 
วัตถุประสงค์ที่กําหนดกับวัตถุประสงค์ที่ใช้จริง ปัจจัยที่จําเป็นต่อโครงการจริง หรือโครงการที่ได้รับ
อนุมัติว่า การจะปรับปรุงโครงการได้จะต้องทราบการมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างโครงการกับการ
ปฏิบัติจริงน้ัน มีมากน้อยเพียงใดเพราะอะไร 
 4) รูปแบบการประเมิน CIPPI Model 
 จากการศึกษาแนวคิดการประเมินมาจากงานเขียนของนักทฤษฎีการประเมิน เมื่อพิจารณาถึง
การแบ่งขั้ววัตถุประสงค์การประเมินไว้สองขั้ว และขั้ววิธีการประเมินออกเป็นสองขั้วเช่นกัน ผนวกกับ
หลักการเลือกรูปแบบการประเมินว่า จะต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (model free approach) 
โดยเริ่มต้นจากการเลือก”กลุ่มรูปแบบ” การประเมินที่เหมาะสม แล้วเลือก “รูปแบบ” ที่เหมาะสม จาก
กลุ่มรูปแบบการประเมินน้ัน วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) เห็นว่ารูปแบบการประเมิน Context-Input-
Process-Product หรือ Stufflebeam’s CIPP Model เป็นรูปแบบที่มีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้สารสนเทศ

ปัจจัยที่มีอยู่จรงิ 

วัตถุประสงค์ที่ใช้จริง วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

ปัจจัยที่จําเป็นต่อการ

ดําเนินงาน 

กิจกรรมที่จัดจริง กิจกรรมที่ไว้เพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง 

ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ 

ความสอดคล้อง 

ความสอดคล้อง 

ความสอดคล้อง 

ความสัมพันธ์ 
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 (2)  การประเมินกระบวนการ (Process assessment) เมื่อแผนดําเนินการได้รับอนุมัติ และ
ลงมือทําการประเมินกระบวนการจําเป็นต้องได้รับการเตรียมการ เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)            
แก่ผู้รับผิดชอบ และผู้ดําเนินการทุกลําดับขั้น 
 การประเมินกระบวนการ มีวัตถุประสงค์ใหญ่อยู่ 3 ประการ คือ 
 1. เพ่ือหา และทํานายข้อบกพร่องของกระบวนการหรือการดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้  
 2. เพ่ือรวบรวมสารสนเทศสําหรับผู้ตัดสินใจวางแผน 
 3. เพ่ือเป็นรายงานสะสมถึงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการ มี 3 วิธี คือ 
 1. แสดงให้เห็นหรือกระตุ้นเตือนศักยภาพของทรัพยากรที่ทําให้เกิดความล้มเหลวในโครงการ 
ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งต่อไปน้ี เช่น การประสานงานระหว่างบุคคลในของแผนการ โดยผู้ที่เก่ียวข้องใน
แผนการน้ัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแผนการความเพียงพอของแหล่งบุคลากร อุปกรณ์อํานวย
ความสะดวก บุคลากร ปฏิทินการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2. เก่ียวกับการวางโครงการ และการตัดสินใจก่อนวางแผน โดยผู้อํานวยการระหว่าง
ดําเนินโครงการน้ัน 
 3. ยุทธวิธีในการประเมินกระบวนการจะบอกลักษณะสําคัญใหญ่ ๆ ของโครงการ เป็นต้นว่า 
มโนทัศน์ของการจัดทํา เพ่ือบรรยายว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ สารสนเทศน้ีจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในการกําหนดว่า ทําไมวัตถุประสงค์จึงบรรลุ และไม่บรรลุผล 
 ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญของการประเมินกระบวนการมี 4 อย่าง คือ 
 1. การจัดหานักประเมินกระบวนการเต็มเวลา 
 2. เคร่ืองมือที่เป็นสื่อในการบรรยายกระบวนการ 
 3. การร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอระหว่างนักประเมินกระบวนการ และบุคลากรใน
โครงการหรือแผนงานเอง 
 4. การปรับปรุงโครงร่างการประเมินอยู่เป็นประจํา 
            คุณค่าของการประเมินกระบวนการไม่ได้อยู่กับความสัมพันธ์การประเมินเท่าน้ัน แต่อยู่ที่ 
 1. การประเมินกระบวนการขึ้นอยู่กับผลประเมินบริบท และการประเมินปัจจัยนําเข้า คือ 
ถ้าสามารถประเมินบริบท และปัจจัยนําเข้าได้ดีมาก ผู้จัดโครงการมีความมั่นใจมากขึ้นในการเลือก
ดําเนินการ ถ้าการกําหนดวัตถุประสงค์ และการวางโครงการคลุมเครืออาจจะเป็นหัวข้อของปัญหา 
และบางคร้ังก็เป็นเหตุแห่งความล้มเหลว ส่วนการประเมินกระบวนการจําเป็นที่จะต้องมีข้อมูล
ย้อนกลับ โดยต่อเน่ือง เก่ียวกับว่าทําอย่างไรโครงการนั้นจึงจะทําหน้าที่สมบูรณ์ที่สุด ดังน้ัน ในกรณี
เช่นน้ี การประเมินกระบวนการจึงจําเป็นที่สุดสามารถกระทําหน้าที่น้ี 
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 2. การประเมินกระบวนการมีความสําคัญมากกว่าการประเมินผลผลิตในระยะของการ
กําหนดแผนงาน แต่แนวโน้มน้ีจะกลับกันถ้าโครงร่างของการพัฒนาแผนงานอาศัยการสํารวจน้อยลง 
แต่มีโครงการท่ีแน่นอนมากขึ้น การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิตจะขึ้นต่อกัน และ
กัน คือ การประเมินกระบวนการจะเข้าไปมีส่วนแปลความส่ิงที่เกิดขึ้น และถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการใหม่ ต้องอาศัยสารสนเทศจากการประเมินผลผลิตเข้ามาร่วมด้วย 
 สรุปได้ว่า ภายใต้การประเมินกระบวนการ สารสนเทศจะถูกวิเคราะห์รวบรวม และ
นําเสนอเท่าที่ผู้ดําเนินโครงการต้องการ สารสนเทศน้ันอาจจะบ่อยทุกวันถ้าจําเป็นเฉพาะอย่างย่ิงใน
ช่วงแรกๆ ของโครงการ ทั้งน้ีการประเมินน้ีไม่เพียงแต่จะให้สารสนเทศที่ต้องการผู้ตัดสินในการ
คาดคะเนล่วงหน้า และการปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาเท่าน้ัน แต่ยังต้องบันทึกสารสนเทศของกระบวนการ
สําหรับแปลความหมายของความสําเร็จด้วย 
 (3) การประเมินผลผลิต (Output & Product assessment) มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือวัด และ
แปลความหมายของความสําเร็จ ไม่เฉพาะเมื่อสิ้นสุดวัฏจักรของโครงการเท่าน้ัน แต่ยังมีความจําเป็น
อย่างย่ิงในระหว่างการปฏิบัติตามโครงการ ด้วยระเบียบวิธีทั่วๆ ไปของการประเมินผลผลิตจะรวมสิ่ง
เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน คือ การกําหนดวัตถุประสงค์น้ันนําไปใช้ได้หรือไม่ เกณฑ์ในการวัดที่สัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ 
 การประเมินมีความหมายเพียงในส่วนที่เป็นการประเมินผลผลิตเท่าน้ัน ถึงแม้ว่าจะมีการ
ประเมิน แบบอ่ืนที่แตกต่างจากการประเมินผลผลิต แต่การประเมินเหล่าน้ีก็ยังคงมีความสัมพันธ์
คล้ายคลึงกันมาก ทั้งการประเมินบริบท และการประเมินผลผลิต ด้วยการประเมินสิ่งที่มอียู่ว่าบรรลุเป้าหมาย
ใดอย่างมีระบบ โดยที่การประเมินบริบทจะพิจารณาระบบ โดยส่วนรวม และการประเมินผลผลิต
พิจารณาความเปลี่ยนแปลงในระบบ 
 การประเมินปัจจัยนําเข้า และการประเมนิผลผลติ สามารถที่จะแยกให้เห็นได้ง่าย สําหรับการ
ประเมินปัจจัยนําเข้าจะเกิดขึ้นก่อนการดําเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ ในขณะท่ีการประเมินบริบท
กําหนดสิ่งจําเพาะสําหรับการประเมินผลผลิต การประเมินปัจจัยนําเข้าก็แสดงสิ่งจําเพาะสําหรับการ
ประเมินการตัดสินใจ โดยใช้การประเมินปัจจัยนําเข้าเป็นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ สําหรับการวางแผนการ
ประเมินผลผลิตเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดการประเมินปัจจัยนําเข้า คือ การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการที่เลือกแล้ว และการประเมินผลผลิตสามารถประยุกต์เข้าเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบปฏิบัติได้
การประเมินผลผลิตจะสืบสาวสิ่งที่มีอยู่ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วหรือกําลังจะบรรลุ แต่การประเมิน
กระบวนการจะประเมินสิ่งที่มีอยู่ว่าระเบียบการน้ันได้กระทําไปตามที่ต้ังใจไว้หรือไม่ ในการตัดสินใจว่า
ระเบียบปฏิบัติน้ันควรดําเนินการต่อไป โดยมีการแก้ไขหรือว่าต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายแบบ แต่ละรูปแบบมีแนวคิด ทฤษฎี เหตุผล 
และวิธีการประเมินผลโครงการแตกต่างกัน ซึ่งผู้ประเมินต้องเลือกใช้รูปแบบประเมินให้เหมาะสม 
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รวมท้ังพิจารณาเลือกใช้แนวคิด และวิธีการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของการประเมินโครงการแต่
ละโครงการ ผู้วิจัยสามารถนํารูปแบบการประเมินมาประยุกต์ให้อยู่ในรูปนามธรรมย่ิงขึ้น เพ่ือให้
มองเห็นภาพชัดเจน และสะดวกในการวัด และการประเมินมากข้ึน ทั้งน้ี เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่
ละเอียดลึกซึ้ง รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใช้ผลการประเมินมาประกอบการตัดสินใจที่ดี และมี
คุณค่าต่อการปรับปรุงโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง 
 จากรูปแบบการประเมินที่กล่าวมา ผู้วิจัยเลือกใช้รูปแบบการประเมินของ IPO Model มา
ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นรูปแบบที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพราะพิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสมกับการ
ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  
 2.2.2 มาตรฐานการประเมิน 
 เพ่ือให้การดําเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ยังบอก, ซุนฮา,  ฮอบสัน, คัสเชอ  (Yarbrough, 
Shulha, Hopson, Caruthers, 2011) กล่าวถึง มาตรฐานการประเมิน (evaluation standards) ที่ได้รับการ
พัฒนาข้ึน  โดยคณะกรรมการมาตรฐานสําหรับการประเมินทางการศึกษาของสหรัฐเมริกา ผู้วิจัยควรนําเอา
มาตรฐานนั้นมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินด้วยใน 4 มาตรฐาน ดังน้ี 
 1) อัตถประโยชน์ (utility) ประกอบด้วย 6 มาตรฐานย่อย ดังน้ี 
  1.1  การระบุผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือองค์การครบถ้วนทุกกลุ่ม 
  1.2  นักประเมินมีศักยภาพน่าเช่ือถือ 
  1.3  ขอบข่ายสารสนเทศ และ และขอบเขตการประเมินตรงตามคําถามการประเมิน 
  1.4  การระบุเกณฑ์การประเมินสําหรับการตัดสินคุณค่าโครงการหรือองค์การอย่างชัดเจน 
  1.5  รายงานการประเมินมีความสมบูรณ์ชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 
  1.6 การประเมินมีผลกระทบทําให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการหรือองค์การนําไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 2) ความเป็นไปได้ (feasibility) ประกอบด้วย 3 มาตรฐานย่อย คือ 
     2.1 กระบวนการประเมินใช้ปฏิบัติได้จริง และไม่ทําให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มผู้มี           
ส่วนได้เสีย 
  2.2 นักประเมินได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ โดยไม่มีอิทธิพลต่อการประเมิน 
  2.3 โครงการประเมินให้ผลประโยชน์คุ้มค่าการลงทุน 
 3) ความชอบธรรม (propriety) ประกอบด้วย 7 มาตรฐานย่อย คือ 
  3.1 การประเมินสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย กับโครงการ/องค์การ และของ
สังคม 
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  3.2 นักประเมิน และกลุ่มผู้เก่ียวข้องมีการทําความตกลง และทําสัญญาสําหรับการ
ประเมิน 
  3.3  มีการรักษาสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
  3.4  มีการสํารวจวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่ถูกประเมินอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
  3.5 ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ/องค์การทุกคนได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายงานการประเมิน 
  3.6 หากมีการขัดผลประโยชน์ในกระบวนการประเมินต้องมีการแก้ปัญหา โดยเปิดเผย 
และซื่อสัตย์ 
   3.7 การใช้จ่ายในการประเมินประหยัด และถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
 4) ความถูกต้อง (accuracy) ประกอบด้วย 12 มาตรฐานย่อย คือ 
  4.1  มีระบบเก็บเอกสารรายละเอียดสิ่งที่ถูกประเมินทุกเร่ืองทุกประเด็น 
  4.2  มีการวิเคราะห์บริบทโครงการ/องค์การที่มีผลต่อการประเมินอย่างละเอียด 
  4.3  มีการบรรยายวัตถุประสงค์ และกระบวนการประเมินอย่างละเอียด 
  4.4 มีการะบุแหล่งข้อมูล และข้อมูลมีรายละเอียดพอที่จะใช้ในการตัดสินคุณค่า
โครงการ/องค์การ 
  4.5  ข้อมูลที่รวบรวมมาเหมาะสมสามารถตีความได้อย่างมีความตรง 
  4.6  กระบวนการรวบรวมข้อมูลเหมาะสมทําให้ได้ผลการประเมินที่มีความเที่ยง 
  4.7  การทบทวน และปรับแก้ข้อมูลสําหรับการประเมินในกรณีที่จําเป็น 
  4.8  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีสมบูรณ์ และตีความได้ชัดเจน 
  4.9  มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สมบูรณ์ และตีความได้ชัดเจน 
  4.10 นักประเมินสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลในการสรุป 
  4.11 รายงานประเมินไม่ลําเอียง 
  4.12 การประเมินมีการประเมินอภิมาน โดยใช้มาตรฐานทั้ง 4 มาตรฐาน  
 

2.3 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 2.3.1  ความสําคัญ และความเป็นมาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 
 ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความพยายามที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
ด้วยการประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่ 1 โดยกําหนดให้มี 
การสอน ต้ังแต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป ในปี พ.ศ. 2538 และได้ประกาศใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
พ.ศ. 2539 รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสองภาษา English 
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Program (โรงเรียน EP)  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ในการจัดการเรียนการสอน  
 ปี พ.ศ. 2540 คนไทยที่มีฐานะระดับปานกลางจนถึงดี และผู้เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความนิยมส่งบุตรหลานของตนไปศึกษายังต่างประเทศ โดยเรียนตามหลักสูตรของ
ประเทศน้ันๆ จนเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทย ผู้ปกครองส่วนมากจึงนําบุตรหลานของ
ตนกลับมาเรียนยังประเทศไทย แต่ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียนสอง
ภาษาในประเทศไทยมีราคาค่าเล่าเรียนที่แพงมาก เน่ืองจากเป็นการดําเนินงานโดยเอกชน รัฐบาลเห็น
ความสําคัญจึงจัดโรงเรียนนําร่องขึ้น เพ่ือจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนแรก คือ 
โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2533) และมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สถานศึกษากําหนดเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้น วิชาภาษาไทย และ
สังคมศึกษาเฉพาะเรื่องที่เก่ียวข้องกับความเป็นไทย กฎหมายไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย  
 ปี พ.ศ. 2541 ผู้ปกครองระดมทรัพยากรส่วนหน่ึง เพ่ือการจัดโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นทางเลือกหน่ึงในการพัฒนาผู้เรียน โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลให้มีคุณภาพสู่
มาตรฐานโลก ทั้งด้านทักษะความคิด ทักษะการเรียนรู้ และทักษะกระบวนการ  
 ปี พ.ศ. 2543 โครงการเกิดปัญหาอัตราการจ้างครูชาวต่างประเทศ เน่ืองจากเงินค่าจ้างที่
กระทรวงการคลังกําหนดไว้ตํ่า คือ อัตราสูงสุดไม่เกิน 19,500 บาท ทําให้โรงเรียนมีเงินไม่พอจ่ายให้แก่
ครูชาวต่างชาติ ต้องมีการระดมทุนจากผู้เกี่ยวข้องมาใช้ จาก ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2544 อธิบดีกรมสามัญศึกษา (ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) ได้เชิญผู้เก่ียวข้อง
ประกอบด้วยผู้อํานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ผู้แทนกองการมัธยมศึกษา ผู้แทนกองแผนงาน และ
ผู้แทนศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม เพ่ือหาโรงเรียนรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่มีจาํนวนมาก 
 ปี พ.ศ. 2545 คณะครูในโครงการโรงเรียนสองภาษาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้ไป
ร่วมกันจัดทําสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ เสนอให้กรมวิชาการตรวจสอบเร่ืองความถูกต้องของการใช้
ภาษาอังกฤษ ในเรื่องปัญหาการจ้างครูชาวต่างประเทศ กรมสามัญศึกษาได้นําเสนอเรื่องการขออนุมัติ
จ้างครูชาวต่างประเทศในอัตราที่สูงขึ้น สําหรับอัตราค่าตอบแทนรายคาบ กําหนดให้จ่ายค่าตอบแทน
คาบเรียนละ 600 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 800 บาทในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร พ.ศ. 2546 รัฐบาล
จึงได้ให้ความสําคัญ ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ                     
ให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนของครู เป็นโครงการนําร่องใน 30 จังหวัดท่องเที่ยว โดยกําหนดยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือ 
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 1. กําหนดให้โรงเรียนทุกโรงใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการสอนภาษาอังกฤษตลอดช่ัวโมง
ภาษาอังกฤษ 
 2. ขยาย และสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน English Program และโรงเรียน Mini 
English Program โดยเน้นการสนับสนุนเฉพาะโรงเรียนที่รองรับนักเรียนยากจนท่ีไม่สามารถจ่ายเงิน
สนับสนุนการดําเนินงานได้ ประมาณร้อยละ 20 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 3. กําหนดให้ทุกโรงเรียนจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) เป็นกิจกรรมทุกปี 
 4. พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 5. จัดต้ัง และพัฒนาศูนย์ ERIC (English Resource and Instruction Center) ซึ่งมีอยู่แล้ว 
88 ศูนย์ ให้ครบ 175 เขตพ้ืนที่การศึกษา และพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพ่ึงตนเอง            
(Self Access Learning Center) ซึ่งมีอยู่แล้ว 76 ศูนย์ และชมรมครู ให้เป็นเครือข่ายกับศูนย์ ERIC 
 6. การสนับสนุนเพ่ิมเติม โดย 
  6.1 สนับสนุน และประสานงานกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานต่างๆทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพ่ือให้ครูสอนภาษาอังกฤษไปศึกษา และดูงานเพ่ิมเติม โดยทุนส่วนตัว หรือการสนับสนุน 
ของทางราชการเป็นบางส่วน 
  6.2  จัดค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูสอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถทางภาษาดีเด่น และ
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.3  จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นภาษาอังกฤษ 
  6.4  จัดรายการภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษา (ETV) และโทรทัศน์ เพ่ือ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
  6.5  สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย E-learning 
  6.6  สนับสนุนการใช้ Internet 
  6.7  สนับสนุนให้ครูสามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง 
 7.  จัดต้ังสถาบันส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้บุคลากร และงบประมาณที่มีอยู่เดิม
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แม้จะมีมาตรการดังกล่าว แต่ยังไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ดัง
จะเห็นได้จากข้อมูลของสํานักทดสอบกลาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนสอบภาษาอังกฤษจากการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ต้ังแต่การสอบ ในเดือนมีนาคม 2545 – 
มีนาคม 2548 ไม่มีปีใดที่ผู้เข้าสอบทําคะแนนเฉล่ียได้เกินร้อยละ 50 โดยล่าสุด มีคะแนนเฉล่ียเพียง                 
ร้อยละ 40.14 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์กลาง 
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 ปี พ.ศ. 2549 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง
ระบบ โดยให้วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบบส่ือสาร และสร้าง
ความเสมอภาคในโอกาสการเรียนภาษาอังกฤษ และได้เสนอ “แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (พ.ศ. 2549-2553)” โดย
รัฐบาลเห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เน่ืองจากเป็น
ภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึงจํานวน 
2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังน้ัน จึงเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะส่งเสริมให้
ประชากรไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้ เป็นเคร่ืองเมือในการแสวงหาความรู้ และ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองสําหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ และสังคมในเวทีสากล
แม้จะมีมาตรการดังกล่าว แต่ยังไม่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก 
ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) วิชาภาษาอังกฤษ เมื่อเปรียบเทียบกับวิชาอ่ืน ๆ พบว่า 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับตํ่าสุด 
 ปี พ.ศ. 2551 คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความก้าวหน้าและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎรได้ศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนไม่ตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษเท่าที่ควร 
นักเรียนส่วนมากมีความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับอ่อน เมื่อเปรียบเทียบผลการ
สอบประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นอกจากน้ี จากผลการศึกษายัง พบว่า แรงงานไทยที่ไปทํางานใน
ต่างประเทศยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
การสะท้อนภาพให้เห็นถึงการขาดประสิทธิผลในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านมา การดําเนินการ
ดังกล่าว ยังไม่เพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาทั้งระบบ กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนําของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) จึงมีนโยบายให้มีการทบทวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้ง
ระบบ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหม่ ให้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบสื่อสาร (Communicative Approach) และลดการเรียนไวยากรณ์ลง ทั้งน้ี ให้นักเรียนทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาสเรียนภาษาอังกฤษด้วย 
 ในการน้ี กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการจัดประชุมโต๊ะกลม โดยเชิญผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ 
ผู้แทนองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ อาทิ A.U.A.,  British Council, 
สถานทูต มาระดมความคิดและเสนอประเด็นเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 1.  การเรียนการสอน 1.1) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษยังไม่บูรณาการทั้ง 4 ทักษะ การ
ฝึกปฏิบัติยังไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เน้นการสอนไวยากรณ์ และท่องศัพท์ ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษแบบการสื่อสารได้ 1.2) วิธีการเรียนการสอนยังไม่หลากหลาย และไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐาน 
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ของนักเรียน 1.3) จํานวนนักเรียนในช้ันเรียนมากเกินไป ทําให้ไม่สามารถดูแล หรือจัดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้
อย่างทั่วถึง                                                                                                                                       
 2.  ครูส่วนใหญ่ขาดความรู้ และทักษะ 2.1) ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษากว่าร้อยละ 
80 ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีภาระงานต้องสอนหลายกลุ่มสาระ รวมทั้งมีภาระงานอ่ืนที่
นอกเหนือจากการสอนมาก 2.2) ครูส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งทักษะภาษา โดยเฉพาะการสื่อสาร ทักษะการสอน 
และขาดเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2.3) ผลการประเมินความสามารถตนเองของครูสอน
ภาษาอังกฤษ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ครูร้อยละ 51.91 มีความสามารถ  
ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องปรับปรุง ดังน้ัน ความคาดหวังที่จะให้ครูพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
จัดทําแผนการสอน ผลิตสื่อ และจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนด จึงไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  
2.4) ครูสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอน โดยยึดแบบเรียนเป็นหลัก และเลือกเฉพาะ           
บางกิจกรรมที่สามารถสอนได้  2.5) ครูขาดการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ 2.6) 
ครูชาวต่างประเทศส่วนหน่ึงที่มาสอนในสถานศึกษายังมีปัญหาด้านคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งด้าน
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และความประพฤติส่วนตัว และ 2.7) การประเมิน และการพัฒนา
ศักยภาพของครู ยังไม่เช่ือมโยงกับการประเมินวิทยฐานะ และแรงจูงใจด้านอ่ืน 
 3.  ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารได้  
 4.  ขาดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
 เป้าหมายการพัฒนา 1) นักเรียน นักศึกษาทั่วไปทุกคนมีความเสมอภาคในการเรียน
ภาษาอังกฤษ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือสื่อสารในระดับใช้การได้ 2) 
นักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 3) 
ประชากรวัยแรงงานไม่น้อยกว่า 60,000 คน มีโอกาสเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือประกอบอาชีพได้ 4) 
สื่อที่หลากหลายทันสมัยมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน และ 5) บรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
 จากสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ     
จึงเห็นควรกําหนดแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (พ.ศ.2549-2553) โดยมียุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร  
 มาตรการ 1) กระตุ้นสร้างความเข้าใจกับสาธารณชนให้เห็นความสําคัญ 2) เร่งสร้างความรู้
ความเข้าใจเพ่ือปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 3) เผยแพร่ต้นแบบ (Best Practices) 
 โดยดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดมหกรรมวิชาการ /เวทีวิชาการ 2) จัดทําเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจ 3)  จัดต้ังสถาบันภาษาต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ 
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 มาตรการ 1) พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทุกอําเภอ 2) ขยายโรงเรียน EP/Mini EP ทุก สพท. 
3) สื่อ/แบบเรียนพ้ืนฐานในทุกโรงเรียน 4) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ/กลุ่มอาชีพต่าง ๆ    
5) ทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยน 
 โดยดําเนินการ ดังน้ี 1) พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบทุกอําเภอ 2) ขยายโรงเรียน EP/Mini EP ทุก 
สพท. 3) จัดสื่อ/แบบเรียนพ้ืนฐานในทุกโรงเรียน 4) ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ/กลุ่มอาชีพต่างๆ 
และ 5) ทุนการศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบสื่อสาร  
 มาตรการ 1) พัฒนาหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีสอน 2) พัฒนาศักยภาพครูไทย และเสริม
ครูชาวต่างประเทศ 3) เสริมความเข้มแข็งศูนย์ ERIC 
 โดยดําเนินการ ดังน้ี 1)  พัฒนาหลักสูตร/สื่อ/คู่มือรูปแบบการเรียนการสอน 2) อบรมครู On 
the job training 3) อบรมครู แบบเข้ม 4) ส่งครูไปต่างประเทศ 5) จ้างครูชาวต่างประเทศ 6) เสริมความ
เข้มแข็งศูนย์ ERIC7) ค่ายนักเรียนแบบเข้ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเพ่ิมโอกาสการใช้ภาษานอก
ห้องเรียน 
 มาตรการ 1) ระบบ ICT 2) Free TV 3) กิจกรรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
 โดยดําเนินการดังน้ี 1) ICT เพ่ือการเรียนรู้ โดย (1.1 e-Learning 1.2 ศูนย์สื่อ On-Line 1.3 
มุมภาษาอังกฤษในห้องสมุด และ 1.4 กิจกรรมภาษาในรร./นอก รร.)  2) รายการวิทยุ/โทรทัศน์ 
  
 2.3.2 วัตถุประสงค์ และนโยบายของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 โครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน เป็นหน่ึงในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเร่ง
พัฒนาให้คนไทยมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา 
โรงเรียนที่ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน จึงเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการทุกประการ หากแต่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 1.  เพ่ือให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และการประกอบอาชีพในอนาคต 
 2.  เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 3.  เพ่ือให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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 นโยบาย 
 ดังน้ัน เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับก่อน
ประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และเรียกช่ือ เป็น
ภาษาอังกฤษว่า English Program : EP เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีความเท่าเทียม 
และเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษา โดย
ให้สถานศึกษาจัดเป็นบางวิชาเท่าน้ัน 
 ในกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมจาก
ผู้ปกครอง สถานศึกษาต้องจัดเงินส่วนหน่ึงเป็นกองทุนสําหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความสามารถ           
ให้ได้เรียนตามต้องการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องเอ้ือประโยชน์ไปยังระบบ
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยในเรื่องการใช้สื่ออุปกรณ์ การใช้ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
ห้องปฏิบัติการวิชาอ่ืน ๆ และบุคลากรในสถานศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ต้องคงไว้ ซึ่งความม่ันคงของสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบเป็นระยะ ๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กําหนด และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ หมายถึง โครงการท่ีเรียกว่า โครงการ EP ต่างประเทศ เรียกว่า การจัดการศึกษาแบบ Bilingual 
Education ในความหมายทั่วไป  สําหรับประเทศไทยใช้รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อการสอน (Using English as a Medium of Instruction) ในรายวิชาต่าง  ๆตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ 
ยกเว้นวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทย และกฎหมายไทย 
 
 2.3.3 กฎหมายนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) พ.ศ. 2551  
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จากการที่สถานศึกษา แต่ละแห่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบ English 
Program ไม่เท่ากัน ดังน้ัน สิ่งที่เราต้องทํา คือ การส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนแบบ English Program ด้วยการลดการกําหนดกฎเกณฑ์ และการควบคุมกฎต่าง ๆ ที่
เป็นอุปสรรคหรือไม่เอ้ือต่อการเปิดหลักสูตร English Program อีกทั้งไม่ควรมีการกําหนดจํานวนวิชา 
หรือไม่นําเอาจํานวนวิชาที่จะสอนด้วยภาษาอังกฤษมาเป็นตัวต้ัง เพราะท่ีผ่านมาการจัดการเรียนการ
สอน English Program  ในวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งหวังให้เด็กให้
ความรู้วิชาการ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่ผลกลับไม่เป็นไปตามน้ัน เพราะเด็กส่วนมากไม่ได้
ทั้งความรู้วิชาการ และใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วย ทําให้ผู้ปกครองบางส่วนนําลูกหลานไปติวหนังสือที่
อ่ืน เพราะกลัวว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ 

สําหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมในการสอนแบบ English Program ก็ควรจัดการเรียน
การสอนในวิชาหลักเป็นภาษาแม่ และสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษจริง ๆ เช่น สุขศึกษา 
พลศึกษา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา เป็นต้น เน่ืองจากวิชาเหล่าน้ีจะมีคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เด็ก
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มากกว่าวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นอกจากน้ี 

ในส่วนของครูที่จะมาสอน English Program น้ัน มีการเปิดโอกาสให้ครูชาวไทย ที่มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้ามาสอนได้มากข้ึน เปิดเสรีให้คนไทยที่เก่งภาษาอังกฤษมาสอน โดย
ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าชาวต่างชาติ จึงขอให้ดูที่คุณภาพของครู  อย่าคํานึงถึงเพียงแค่การกําหนด
คุณสมบัติครู เพราะที่ผ่านมาได้กําหนดกฎเกณฑ์มากมายทําให้ได้ครูไม่เก่งมาสอน English Program 
อีกทั้งยังมีแนวทางในการปลดล็อคการจํากัดเงินเดือนครูชาวต่างชาติด้วย โดยควรปล่อยให้เป็นเร่ือง
ของกลไกตลาดในการดําเนินการจ้างครูที่มีคุณภาพตามอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม 

นอกจากน้ี ต้องทําให้เด็กที่ไม่ได้เรียน English Program ไม่รู้สึกตํ่าต้อย มิเช่นน้ันจะทําให้
เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยให้คํานึงถึงการเปิดให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษ 
สถานศึกษาใดพร้อมสอนเป็นภาษาอังกฤษก่ีวิชาก็เปิดสอนเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าต้อง
เปิดสอนกี่วิชา ไม่แบ่งแยกว่าเป็นสถานศึกษาของรัฐ หรือสถานศึกษาเอกชน เน่ืองจากตอนน้ีทุกคน
เข้าใจตรงกันว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่วิชาแต่เป็นเคร่ืองมือ ดังน้ัน เราจะร่วมกันพัฒนา และใช้เครื่องมือน้ี
ให้เป็นประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร 

สําหรับการนําสื่อ และเทคโนโลยีต่าง ๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษน้ัน     
ที่ผ่านมามีสถานศึกษาหลายแห่งนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสอน เพ่ือให้ได้คุณภาพทางการศึกษา
ที่ดีขึ้น โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่าน Skype และมีการจัดงาน English Expo แต่
เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทต่าง ๆ มาจัดบูธระหว่างการประชุมของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เพ่ือนําเสนอสื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถเยี่ยมชมแต่ละบูธ เพ่ือดูว่ามีสิ่งใดที่สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน และสถานศึกษาได้ 
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 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในช่วงปีพ.ศ. 2551-2555  
 เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 2 รัฐบาลขณะน้ันเห็นความสําคัญดังกล่าวจึงได้กําหนด
กรอบการปฏิรูปไว้ 8 ประเด็นได้แก่ (1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (2) การผลิต และพัฒนาครู
คณาจารย์ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางด้านการศึกษา และการมีส่วนร่วม (4) การ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา (5) การผลิตและพัฒนากําลังคน (6) การปฏิรูปการเงินเพ่ือการศึกษา (7) 
การปฏิรูปเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ (8) กฎหมายทางด้านการศึกษา ทั้งน้ีหัวใจสําคัญของการ
ปฏิรูป รัฐบาลให้ความสําคัญเป็นพิเศษในเรื่อง คุณภาพการมีส่วนร่วม และโอกาสทางการศึกษา 
มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ และเน้นคุณภาพครูเป็นพิเศษ  
 สาระสําคัญการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) การปฏิรูปการศึกษา  
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
โดยมีเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบภายในปี 2561 (สํานักงานเลขาธิการ   
สภาการศึกษา, 2554ก) เน้นประเด็นหลักสามประการ คือ 

    1) คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตร และเน้ือหาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2) เพ่ิมโอกาสการศึกษา และเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนทุก
เพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
     3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร และจัดการศึกษา 
โดยเพ่ิมบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษา ด้วยกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดย 3.1) 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 3.2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3.3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 3.4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
          กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 นโยบายด้านสังคม คุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา 
ในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเน้นการจัดการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล           
มีรายละเอียด ดังน้ี 1) ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้าง และการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมาย และระดมทรัพยากร ปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาครู พัฒนาระบบการคัดเลือก
เข้าสู่มหาวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตร รวมทั้งปรับหลักสูตรวิชาแกนหลัก รวมถึงวิชาประวัติศาสตร์ 
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาทการศึกษานอกโรงเรียนให้
เป็นสํานักงานการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอํานาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา และการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรมนําความรู้ 2) พัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น และ 3) ส่งเสริมให้
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เด็กเยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างชาญฉลาด เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2552) สืบเน่ืองจากนโยบายด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิตตามแผนบริหารราชการแผ่นดินปีงบประมาณ 2551-2554 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความ 
สําคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้นพ้ืนฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ 10 ประการ ดังน้ี 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของคนไทยอย่างมีบูรณาการ และสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งใน และนอก
ระบบการศึกษา  2) การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) พัฒนาหลักสูตร 
ปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูให้มีคุณภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ 4) 
ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมทั้งการเข้าถึง
ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง 5) ดําเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษา 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และให้ครอบคลุมผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 6) เพ่ิม
โอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต 7) สนับสนุนการ
ให้ทุนการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศสําหรับผู้ด้อยโอกาส 8) สนับสนุนการผลิต และพัฒนากําลังคนให้
สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต และการบริการ 9) เร่งผลิตกําลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มี
คุณภาพ พัฒนารับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากล และ 10) ขยายบทบาทของระบบการ
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ผ่านองค์กรต่างๆ และกําหนดกลยุทธ์ไว้ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2552) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2553 ได้กําหนดในการขับเคลื่อน 6 กลยุทธ์ 
ดังน้ี 1) ปลูกฝังคุณธรรมความสํานึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 2) เพ่ิมอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส          
3) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาผู้เรียนสมรรถนะครู และบุคลากร
อย่างเป็นระบบเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปฐมวัย และการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4) เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารให้แก่สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในสังกัด เพ่ือการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ 5) 
สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร และการจัดการศึกษา 6) 
เร่งพัฒนาการศึกษา และคุณภาพชีวิตนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  นโยบายประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ข) 
อาเซียน (ASEAN) หรือที่มีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations) ได้ให้ความสําคัญกับบทบาทของการศึกษาในการ
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ส่งเสริมการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค โดยได้มีประกาศไว้ในวัตถุประสงค์สําคัญประการ
หน่ึงของการก่อต้ังสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า “เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกัน 
และกันในรูปของการฝึกอบรม และการวิจัย และส่งเสริมการศึกษา” และได้กําหนดวิสัยทัศน์ภายในปี
ค.ศ. 2020 ของอาเซียนปรากฏในข้อหน่ึงว่า “เพ่ือพัฒนาอาเซียนให้มีความเข้มแข็งในหลายๆด้าน
รวมท้ังด้านการศึกษา โดยระบุให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกๆส่วนของเศรษฐกิจ โดยผ่านการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาการพัฒนาทักษะศักยภาพ และการฝึกอบรม” โดยปรับแนวทางให้กลุ่ม 
ประเทศสมาชิกก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ด้วยศักยภาพใหม่ด้วยการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553ข)  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553) ได้วางนโยบายการขับเคลื่อนการ 
ศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ต้องการให้โรงเรียนมีความต่ืนตัวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 เพ่ือให้เด็กไทยได้เรียนรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน 4 ด้าน ประกอบ 
ด้วย ทักษะชีวิต ภาษา ข้อมูลข่าวสารผ่านไอซีที และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรื่องภาษาก็ต้องมีการ
เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของประชาคมอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการได้ต้ังเป้าหมาย
ให้นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
ค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมากข้ึน โดยได้เร่งผลักดัน และ
ดําเนินการในหลายด้าน เช่น (1) สร้างศูนย์อํานวยการ เพ่ือให้ครูเจ้าของภาษามาสอน ครูเกษียณอายุก่อน
กําหนด และครูอาสาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน และฟิลิปปินส์มาสอนภาษาในโรงเรียน 
เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ (2) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) มีการ 
บูรณาการการสอนภาษาอังกฤษในวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (3) พัฒนาห้องเรียนแห่งอนาคต (The 
Global Class)  ซึ่งเป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเช่ือมโยงการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะ
เริ่มดําเนินการในโรงเรียนสองภาษา โรงเรียนดีประจําอําเภอ และลงไปสู่โรงเรียนดีประจําตําบล (4) การ
อบรมภาษาอังกฤษให้กับครู เพ่ือให้ครูยุคใหม่สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษและใช้ ICT ได้ ซึ่งในยุค
ปัจจุบันระบบการศึกษาต้องรองรับความก้าวหน้า 

จากแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะ และองค์ประกอบของแนวทางการดําเนินการ
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาคือ ด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development) โดย
ส่งเสริมความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การฝึกอบรม และการเสริมสร้างขีดความสามารถส่งเสริมนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงประยุกต์ ในการดําเนินกิจกรรมด้านสังคม และเศรษฐกิจ 
และด้านการลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) สะท้อนถึงบทบาท
อันสําคัญของการศึกษา และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ อน่ึง โครงการปฏิบัติการ
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เวียงจันทน์ยังได้เน้นในด้านการส่งเสริม “ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาด้วยมาตรฐานสูง” โดย
อาศัยความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอ่ืนๆ 
และในระดับสากล เพ่ือให้เกิดเป็นความพยายามท่ีสอดรับกันในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในภูมิภาค 
ดังน้ี (1) การพัฒนาความร่วมมือด้านระบบการศึกษาในภูมิภาค โดยอาศัยการศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือทําให้
การศึกษาในภูมิภาคมีคุณภาพ (2) การส่งเสริมเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับสถาบันต่าง ๆ ใน
ภูมิภาค (3) การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรด้านการศึกษาอื่นในระดับภูมิภาค และระดับสากล เพ่ือให้
เป็นความพยายามท่ีสอดรับกันในการจัดการศึกษาภายในภูมิภาค 
             แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  
             ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังน้ี การเตรียมคนไทยให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเอง และผู้อ่ืนควบคู่กับการ
เสริมสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในระดับชุมชน เน้นการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูง 
บริหารจัดการ โลจิสติกส์ พัฒนาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ระบบพัฒนาการบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน รวมท้ังปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบทางเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ การเตรียมความพร้อมของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ให้ความสําคัญในการสร้างความตระหนักในความสําคัญของประชาคมอาเซียน พัฒนาทักษะแรงงาน
ให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานอาเซียน รวมท้ังการปรับกฎระเบียบ และการจัดการ
เชิงสถาบันให้สอดรับกับกติกาของอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ, 2554) 

นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2557  
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนด นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2557 ดังน้ี 1) ใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้
แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบ
ความคิดหลักในการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกําหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ 2) ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้น
การสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจากการเน้น
ไวยากรณ์มาเป็นเน้นการสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลําดับ 3) 
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตร
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แบบเรียนสื่อการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกันได้ ทั้งน้ีตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา 
และแสดงถึงความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 4) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษ ได้แก่ 4.1) ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ได้แก่ (1) English 
Program (EP), (2) Mini English Program (MEP) และ (3) International Program (IP) สําหรับผู้
เรียนที่มีความสามารถทางวิชาการสูง (4) English Bilingual Education (EBE) โดยจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และศิลปศึกษาแบบสองภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และ (5) 
English for Integrated Studies (EIS) ด้วยการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
4.2) พัฒนาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Enrichment Class) เพ่ือให้ผู้เรียนที่มีศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
สามารถใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสารทางสังคม (Social Interaction) และด้านวิชาการ (Academic 
Literacy) และพัฒนาห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation Class) ที่เน้นทักษะการฟัง และการ
พูดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร และรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ืออาชีพ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับประกอบอาชีพ โดยเฉพาะสําหรับผู้เรียนที่จะ
จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และในโรงเรียนขยายโอกาส 4.3) จัดกิจกรรม และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น (1) การเข้าค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระยะ 2 – 4 สัปดาห์ (84 - 
170 ช่ัวโมง) ในช่วงปิดภาคเรียน สําหรับนักเรียนทั่วไป และค่ายนานาชาติสําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถสูง (2) การเพ่ิมช่ัวโมงเรียน การเรียนอย่างต่อเน่ือง คร่ึงวัน/ทั้งวัน/หรือมากกว่าน้ัน 
รวมท้ัง (3) การจัดสภาพแวดล้อม/บรรยากาศที่ส่งเสริม/กระตุ้นการฝึกทักษะการสื่อสาร เช่น 
English Literacy Day, English Zone, English Corner, การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ป้ายสารนิเทศ 
และการเพ่ิมกิจกรรม การอ่านในและนอกห้องเรียน ด้วยเน้ือหาสาระที่หลากหลาย เป็นต้น 4.4) ให้มี
การเรียนการสอนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเป็นการทั่วไป และมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
เข้มข้น รวมถึงจัดให้เป็นสาระเพ่ิมเติมในลักษณะวิชาเลือกได้ด้วย เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียน ตามความ
สนใจความถนัด และศักยภาพ 5) ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้อง
กับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR โดยจัดให้มีการ
ประเมินความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับครูผู้สอน พัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหา และช่วยเหลือครู 
นอกจากน้ีควรมีระบบการฝึกฝน และการสอบวัดระดับความสามารถออนไลน์ เพ่ือการพัฒนาต่อเน่ือง 
ด้วย 6) ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการช่วยพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครูและผู้เรียน ทั้งการส่งเสริมให้มีการผลิต การสรรหา e-content, Learning 
applications รวมถึงแบบฝึก และแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสําหรับการเรียนรู้ รวมท้ังส่
งเสริมให้มีการใช้ช่องทางการเรียนรู ้ผ่านโลกดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น การเรียนรู้การฟัง การออกเสียงที่
ถูกต้องตาม Phonics จากสื่อดิจิทัล 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้เร่งดําเนินการ เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว 
โดยกําหนดแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามนโยบายในแต่ละด้าน เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดทั้งหน่วยงานในส่วนกลางที่รับผิดชอบดําเนินการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษานําไปดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย (นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2557) ดังนี้ 

1.  ใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การ
ทดสอบ การวัดผลการพัฒนาครู รวมถึงการกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางที่เป็นเอกภาพในการดําเนินการมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ และการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common 
European Framework of Reference for Languages : CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European 
Framework of Reference for Languages : CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทาง
ภาษา ที่สหภาพยุโรปจัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ การสอน 
และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรป ได้กําหนด
ให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา  ปัจจุบันกรอบอ้างอิง CEFR ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลําดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล 
CEFR ได้จําแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลัก และแบ่งเป็น  6 ระดับความสามารถ ดังน้ี 

2.  ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา 
โดยเน้น การสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) จากการเน้นไวยากรณ์มาเป็
นเน้นการสื่อสาร เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน ตามลําดับ ทั้งน้ี ควร
คํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา กระบวนการเรียนการสอนควรเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติที่ใกล้
เคียงกับการเรียนรู้ภาษาแรก คือ ภาษาไทยที่เริ่มการเรียนรู้จากการฟัง และเช่ือมโยงเสียงกับภาพ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ แล้วจึงนําไปสู่การเลียนเสียงคือการพูด และนําไปสู่การอ่านและเขียนในที่สุด  

3.  ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตร แบบเรียน สื่อการเรียน
การสอนที่เป็นมาตรฐาน แต่สามารถใช้รูปแบบวิธีการที่แตกต่างกันได้ ทั้งน้ีตามความพร้อมของแต่ละ
สถานศึกษา และแสดงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สามารถสร้างเสริมความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างเท่าเทียมแม้สถานศึกษาจะมีความแตกต่างกันในด้านความพร้อม แต่ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
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4. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นเป้าหมายสําคัญของการ
จัดการศึกษานอกเหนือจากภารกิจในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามที่หลักสูตรกําหนด สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดให้มีโครงการห้องเรียน และรายวิชา    
ที่เน้นการจัดให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึนอย่างเข้มข้น เพ่ือสนองตอบ   
ต่อความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ชุมชน และสังคม อันจะนําไปสู่การสร้างประชากรให้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาต่อระดับสูง และการทํางาน 

5. ยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้
ที่เน้นการสื่อสาร (CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก CEFR ครูเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดปั
จจัยหน่ึงของความสําเร็จในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน การปฏิสัมพันธ์ 
การเลียนแบบ และการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ ครูที่มีความสามารถ และความคล่
องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษจะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้เรียนในการเรียนรู้ และฝึกฝน  ครูที่มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน และการใช้สื่อ จะช่วยกระตุ้นสร้างแรงจูงใจ และพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ และการใช้ภาษาของผู้เรียน การพัฒนาครูให้มีความสามารถ  ด้านภาษา
อังกฤษตามเกณฑ์ที่กําหนดตามกรอบอ้างอิง CEFR และมีความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษา 
อังกฤษแบบสื่อสาร (CLT) จึงเป็นความสําคัญจําเป็นอย่างย่ิงที่ทุกหน่วยงาน และทุกภาค  ส่วนที่
เก่ียวข้องควรเร่งดําเนินการ การดําเนินการตามนโยบาย เน้นไปที่การประเมินความรู้พ้ืนฐานภาษา 
อังกฤษสําหรับครู เพ่ือให้มีการฝึกอบรมครู ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามแก้ปัญหาและช่วยเหลือครู 
และให้มีกลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีความหลากหลาย นอกจากน้ี ควรมีระบบ
การฝึกฝน และการสอบวัดระดับความสามารถออนไลน์ เพ่ือการพัฒนาต่อเน่ืองด้วย 

6. ส่งเสริมให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษา เป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วย
พัฒนาความสามารถทางภาษาของครู และผู้เรียนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication 
Technology : ICT) เป็นเครื่องมือสําคัญในโลกปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาทสําคัญย่ิงในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของครู และผู้เรียน การนําสื่อ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ 
และฝึกฝนทักษะทางภาษา จึงเป็นแนวทางสําคัญในการกระตุ้น และสร้างการเรียนรู้ผ่านโลกดิจิทัล 
สื่อที่ดีสามารถนํามาใช้ทดแทนครูได้ โดยเฉพาะในส่วนของการฝึกฝนเก่ียวกับการออกเสียง การฟัง 
และการพูด ซึ่งครูบางส่วนยังขาดความพร้อม และขาดความมั่นใจ อีกทั้งสื่อยังสามารถใช้ได้ในทุก
สถานที่ทุกเวลาใช้ฝึกฝนซ้ํา ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจํากัด 

คําแถลงนโยบายของคณะรฐัมณตรี 2557  
นโยบายรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (2547) เก่ียวกับการศึกษาและ

เรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
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นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพ และดํารงชีวิตได้ โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ เพ่ือสร้างสัมมาชีพ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนา
กําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ    

นโยบายในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียน และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ปรับปรุง  และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงิน เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ การ
สนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหน่ึง   

นโยบายให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพได้ทั่วถึง  และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพ และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระ 
และคล่องตัวข้ึน   

นโยบายพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้ และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวน การ
เรียนรู้ และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน            
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งใน และนอก
โรงเรียน    
             นโยบายพัฒนาระบบการผลิต และพัฒนาครู ที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเคร่ืองมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียน
ทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ   

การสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ในส่วนของประเทศไทยน้ัน สํานักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินงานภายใต้กรอบรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน กรอบประเทศอาเซียนกับประเทศ
คู่เจรจาเสริมสร้างความตะหนักเก่ียวกับอาเซียน และการจัดต้ังสถาบันนานาชาติ เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร
การศึกษา และในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีโครงการ Education Hub School 
และอยู่ระหว่างดําเนินโครงการ Spirit of ASEAN (Sister/Partner School และ Buffer School) 
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สําหรับกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปี 2554 คือการพัฒนาหลักสูตร และสื่อเกี่ยวกับอาเซียนรวมท้ัง
กิจกรรมค่ายเยาวชน เพ่ือการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาคุรุสภาได้เข้าร่วม
เป็นภาคีองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน ได้พิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามปฏิญญาอาเซียนด้าน
การศึกษา เพ่ือกําหนดเป็นนโยบาย ดังน้ี (1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอาเซียน เพ่ือ
สร้างความตระหนัก และเตรียมความพร้อมของครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (2) การพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพิ่มโอกาสในการ
หางานทําของประชาชน (3) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพ่ือส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษา 
และครูอาจารย์ในอาเซียน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการ
แลกเปลี่ยนเยาวชน การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล การส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และการฝึกอบรมทางอาชีพทั้งในข้ันต้นและขั้นต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมและเพ่ิมพูน
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน (4) การเตรียมความพร้อม เพ่ือ
เปิดเสรีทางการศึกษาในอาเซียน ด้วยการจัดทําความตกลงยอมรับด้านการศึกษา การพัฒนา
ความสามารถประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพสําคัญต่าง ๆ เพ่ือเปิดเสรีการศึกษาควบคู่กับการเปิดเสรี
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน (5) การพัฒนาเยาวชน เพ่ือเป็นทรัพยากรสําคัญในการสอดรับกับกระแส
สากลที่ให้ความสําคัญกับมิติของคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
ประเทศต่างๆท่ัวโลก ล้วนเปลี่ยนผ่านจากภาวะทันสมัยช่วงที่ 1 (1st Modernity) สู่ภาวะทันสมัยช่วง
ที่ 2 (2 nd Modernity) ซึ่งมีความเคลื่อนไหวเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และต่อเน่ืองในหลากหลายด้าน
รวมท้ังการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศ 
(ICT-Information and Communication Technology) ที่ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็น
ยุคของสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553
ข) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2557–2560 
เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 การบัญญัติสาระแห่งกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษายังมีต่อเน่ือง  สามารถวิเคราะห์แต่ละมาตราได้ ดังน้ี มาตรา 50 บุคคลมี
หน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ มาตรา 54 รัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนใน
การดําเนินการ ด้วยรัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน



56 
 

ท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการกํากับส่งเสริม และ
สนับสนุน ให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล รัฐต้องดําเนินการให้ผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุน มาตรา 69 
รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ 
ให้เกิดความรู้การพัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือความเข้มแข็งของสังคม และเสริมสร้างความสามารถของ
คนในชาติ  มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่
สําคัญของสังคม 

การปฏิรูปการศึกษาไทย Thailand Education Reform 2560 ในงานนิทรรศการสื่อ
การสอนใหม่ และการประชุมผู้นําทางการศึกษา”World Class Educational Resources : 
International Expo and Conference” ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยในหลายด้าน เช่น 

- วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาที่
เป็นจริง ลดภาระงานของครู และนําผลการประเมินไปต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ โดยผู้อํานวยการ
โรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินโรงเรียน ด้วยการเขียนรายงาน เพ่ือตอบคําถาม 3 ข้อ คือ ปัจจุบันโรงเรียน
มีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดที่แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานในระดับน้ัน และโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร 
โดยสิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดทราบคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน และ
สามารถวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษานั้น ๆ ได้ 

- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ซึ่งถือเป็นการลดอํานาจจากส่วนกลาง 
ให้ครูมีสิทธ์ิเลือกหลักสูตรที่จะอบรมผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีส่วนกลางทําหน้าที่
ควบคุมมาตรฐาน และเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน มาเปิดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่
ผ่านการพิจารณาจากสถาบันคุรุพัฒนา ทําให้ครูได้อบรมในหลักสูตรตามความถนัด และความสนใจ
ของตน ไม่ใช่การอบรมรูปแบบเดียวกันทุกปี อีกทั้งช่ัวโมงการอบรมยังเช่ือมโยงกับวิทยฐานะด้วย 

- การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย (Boot Camp for English Teachers) ซึ่งเป็น
โครงการท่ีพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย โดยมีผลการดําเนินงานทั้งในด้าน
ปริมาณ และคุณภาพ อีกทั้งได้จัดต้ังศูนย์ Boot Camp ในระดับภูมิภาค จํานวน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ 
นอกจากน้ี ครูที่เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน และมีทักษะการสอน
ภาษาอังกฤษในช้ันเรียนดีขึ้น 

- การเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศ
ไทย เน่ืองจากการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศไทย 4.0 น้ัน ควรมีความร่วมมือจากต่างชาติ 
เพ่ือเข้ามาร่วมกันพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงเข้ามา
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จัดการศึกษาในประเทศไทย เช่น Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา ร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สาขา Robotics และ Computer Science, National Taiwan University ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อมตะ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Intelligent Manufacturing System, Pearson 
สหราชอาณาจักรร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร BTEC ใน
สาขาวิชาด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ National Institute of Technology, 
Japan หรือ KOSEN ที่จะเข้ามาจัดต้ังสถาบัน KOSEN จํานวน 2 แห่ง เปิดสอนหลักสูตร Electrical 
Engineering (E&E) 

- การปฏิวัติด้านดิจิทัล จากในอดีตที่กระทรวงศึกษาธิการ ใช้งบประมาณเก่ียวกับ
โครงสร้างพ้ืนฐานในสถานศึกษา ในขณะที่โรงเรียน 2 ใน 3 ของโรงเรียนทั้งหมดไม่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงใช้จัดการเรียนการสอน แต่เมื่อทําการปฏิรูปด้านดิจิทัล ส่งผลให้โรงเรียนร้อยละ 99 มี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้ดําเนิน
โครงการ PISA Online, Online 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) หลักการ
พัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
“การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ํา และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ
เพ่ิมผลิต ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
เกิดผลสัมฤทธ์ิได้อย่างแท้จริง ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 1) การพัฒนานวัตกรรม และการนํามาใช้
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศ 2) การส่งเสริม และสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) การเตรียมพร้อมด้านกําลังคน และการ
เสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 4) การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ํา 5) 
การปรับโครงสร้างการผลิต และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 6) การปรับระบบการผลิตการเกษตร
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพของพ้ืนที่ 7) การเพ่ิมศักยภาพฐาน
การผลิต และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้น และมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐาน เพ่ือ
สร้าง และพัฒนาภาคการผลิต และบริการสําหรับอนาคต 8) การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจกระแสใหม่ 9) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่
มีศักยภาพให้เติบโต 10) การสร้างความเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิต 11) การพัฒนาวิสาหกิจขนาด
ย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ เพ่ือสังคม 12) การสร้างความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม 13) การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคง
ที่เป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 14) การบริหารจัดการใน
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ภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย 15) การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 16) การ
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 17) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้น และส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างเต็มที 18) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 19) การปรับปรุงภาคการเงิน
ของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และให้สามารถแข่งขันได้ และ 20) การปฏิรูปด้านการคลัง และ
งบประมาณ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น 

เพ่ือวางกรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทย          
ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาส และความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร           
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคนให้มีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลัก
สําคัญในจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษา เพ่ือความเท่าเทียม และทั่วถึง 
(Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการ
มีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goal : SDGs, 2030) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดํารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ  
3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือ
ผนึกกําลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพ่ือนํา
ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

         
  2.3.4 หลักการแนวคิดเชิงทฤษฎีและทัศนะเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

 การกําหนดนโยบายทางการศึกษาของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะสร้างคุณภาพของ
ประชาชน เพ่ือให้ได้ภาพการศึกษาในอนาคตของประเทศไทย โดยได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จะทําให้เกิด
ความเข้าใจในวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องที่ชัดเจนขึ้น เพ่ือนําไปสู่การกําหนดประเด็น เพ่ือการประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการบริหาร
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จัดการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น รวมท้ังเพ่ือการอ้างอิง เพ่ือการอภิปรายผลจากการวิจัยที่
อ้างอิงในหลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนานาทัศนะของบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังน้ี 
 จากรายงานขององค์การ National Intelligence Council หรือ NIC ของสหรัฐอเมริกาในปี 
2000 ในเรื่อง “แนวโน้มโลกปี 2015” โกลบอล เทรด (Global Trends, 2015 : A Dialogue 
About the Future) ซึ่งได้ศึกษาเอกสารสําคัญจากองค์กรที่เช่ียวชาญด้านการคาดการณ์อนาคตใน
มิติต่างๆ เช่น มิติการทหาร มิติการเมือง มิติทางเศรษฐกิจ มิติเทคโนโลยี มิติสังคม ฯลฯ พร้อมกับการ
ประชุมสัมมนาผู้เช่ียวชาญด้านอนาคต ศึกษาเก่ียวกับมุมมองที่มีต่อโลกในทศวรรษหน้า โดยได้สรุป 
ถึงแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน ใน ค.ศ. 2015 ว่าจะมีแนวโน้มหลัก ๆ ได้แก่ 1) แนวโน้มเก่ียวกับการขยายตัว
ของประชากรโลกที่จะขยายตัวสูงขึ้น 2) แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงานโลก 3) แนวโน้มด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 4) แนวโน้มด้านเศรษฐกิจโลก 5) แนวโน้มด้านรัฐบาลในแต่ละประเทศ 
และระหว่างประเทศที่จะมีการเปล่ียนแปลงทั้งรูปแบบ และท่าทีการดําเนิน 6) แนวโน้มด้านความ
ขัดแย้งในอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายใน การก่อการร้าย ความขัดแย้งระหว่างรัฐ และท่าทีทางการ
ทหารของประเทศสหรัฐ 7) แนวโน้มด้านบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ไดเดน และวอส (Dryden 
and Vos 1977) ให้ทัศนะถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 15 ประการหลัก ที่ส่งผลต่อรูปแบบชีวิตของ
มนุษย์โลกในอนาคต ซึ่งเป็นแรงผลักให้คน และสังคมต้องตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิวัติการ
เรียนรู้ น่ันคือ 1) การก้าวสู่ยุคสารสนเทศ 2) โลกที่ปราศจากพรมแดนทางเศรษฐกิจ 3) การก้าวสู่โลก
เศรษฐกิจเดียว 4) การบริการ สังคมแบบใหม่ 5) แนวคิดที่จากเน้นความใหญ่สู่ความเล็กจิ๋ว 6) ยุคแห่ง
การให้ความสําคัญกับเวลาว่าง 7) การเปลี่ยนรูปแบบการทางาน 8) การที่ผู้หญิงก้าวเป็นผู้นํา 9) 
ทศวรรษแห่งองค์ความรู้ด้านสมอง 10) วัฒนธรรมชาตินิยม 11) การเติบโตของชนช้ันล่าง 12) การต่ืนตัว
เร่ืองวัยของประชากร 13) ยุคแห่งการเรียนรู้ และทําด้วยตัวเอง 14) การร่วมมือกับผู้ประกอบการ 15) 
ความเป็นปัจเจกบุคคล สอดคล้อง กับจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ จุมพล พูลภัทรชีวิน และอมรวิชช์    
นาครทรรพ (2549) ที่ทําการวิจัยเร่ือง นโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต เพ่ือ
เด็ก และเยาวชนไทยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาแนวโน้มทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก 
และเยาวชนในต่างประเทศ และของประเทศไทย 2) ศึกษานโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
แบบมุ่งอนาคต เพ่ือเด็ก และเยาวชนในต่างประเทศ และของประเทศไทย 3) ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับ
นโยบาย และยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคต เพ่ือเด็ก และเยาวชนไทย 
 เอนเดอสัน และโบเยอร์ (Anderson & Boyer 1970) ได้ให้ความหมายของ “การศึกษา
ระบบสองภาษา (Bilingual Education)” ว่าหมายถึง การจัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษา และมี
การใช้ภาษาทั้งสองเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วนหรือทั้งหมดของหลักสูตร
สถานศึกษานั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งในแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันออกไปตามอิทธิพลของภาษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งนักการศึกษาหลายท่าน ได้
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แบ่งรูปแบบการศึกษาระบบสองภาษาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป นักการศึกษาของประเทศ
นิวซีแลนด์ ได้แบ่งรูปแบบการศึกษาระบบสองภาษาเป็น 2 รูปแบบ เม และฮิล (May, S Hill, R, &Tiakiwai 
2004) ดังน้ี 1) การศึกษาระบบสองภาษาที่ลดภาษาแรก (Subtractive Bilingual Education) 
หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการลดภาษาที่หน่ึงของผู้เรียนลง ในขณะเดียวกันก็มีการเพ่ิม
ภาษาที่สองให้กับผู้เรียน ในกรณทีี่ภาษาทีส่องเป็นภาษาหลักของประเทศ 2) การศึกษาระบบสองภาษาที่
เพ่ิมภาษาที่สอง (Additive Bilingual Education) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเพ่ิม
ภาษาที่สองให้กับผู้เรียน ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาภาษาที่หน่ึงของผู้เรียนไว้ด้วย โดยการสอน
ภาษาทั้งสองแบบคู่ขนานในอัตราส่วนที่เท่ากันหรือแตกต่างกัน 
 ไมเจีย (Mejia 2002) ได้แบ่งรูปแบบการศึกษาระบบสองภาษาออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกัน 
ดังน้ี 1) การศึกษาระบบสองภาษาแนวปรับเปลี่ยน (Transitional Bilingual Education) หมายถึง 
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาที่หน่ึงของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนในระยะเร่ิมต้น 
คือ 1-3 ปี แล้วทําการปรับเปลี่ยนภาษาของผู้เรียน ซึ่งเป็นภาษาแม่หรือภาษาท้องถิ่น เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การศึกษาของประเทศให้เร็วที่สุด 2) การศึกษาระบบสองภาษาแนวธํารง (Maintenance Bilingual 
Education) หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีข้อจํากัดทางภาษาอังกฤษ ด้วยการสอน
ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมและภาษาที่หน่ึงของเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดํารงรักษาภาษาแรกของ
ผู้เรียนให้คงอยู่รวมถึงเอกลักษณ์ทางภาษา และวัฒนธรรมทางเช้ือชาติ 3) การศึกษาระบบสองภาษา
แนวเสริมสร้าง (Enrichment Bilingual Education) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนให้กับ
ประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษาหลักของประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ 
แบบคู่ขนานระหว่างภาษาที่หน่ึง และภาษาที่สองรวมถึงวัฒนธรรมให้แก่เด็ก 
  เบเคอร์ (Baker 2001) ได้แบ่งหลักสูตรการจัดการระบบสองภาษา 2 แบบใหญ่ๆด้วยกัน 
คือ 1) Weak forms ofbilingualism ที่เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางภาษาให้เป็นผู้รู้
ภาษา จัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางภาษาของผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ และสามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งสอง
ภาษา 2) การจัดการศึกษาโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) 
  โอเมล์ และฟริกสัน (Omayk and Erickson 1983) ได้กล่าวเปรียบเทียบผลการเรียนสอง
ภาษากับนักเรียนที่เรียนภาษาเดียว โดยใช้การพัฒนาทางด้านความคิดทางสมองอย่างต่อเน่ือง 
ปรากฏว่าคะแนนของเด็กที่เรียนสองภาษาจะดีกว่านักเรียนที่เรียนภาษาเดียวเด็ก กลุ่มเด็กที่เรียน
ปกติ 1 กลุ่มปรากฏว่าการพัฒนาของกลุ่มที่เรียนสองภาษาจะทําคะแนนได้มากกว่าเด็กปกติ  

แผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ (พ.ศ.2549 – 2553) เร่ือง “ให้ใช้นโยบาย และหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ” โดยกล่าวถึงปัจจัย และกระบวนการ 

ในการบริหาร ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของหลักสูตร English Program 9 ด้าน ดังน้ี                                                     
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 1.  ด้านครูผู้สอน 1) ระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ครูผู้สอนที่เป็นชาว 
ต่างชาติต้องสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามสําเนียงเจ้าของภาษา และใช้ภาษาไทยใน
การสื่อสารง่าย ๆ ได้ หรือจัดให้มีครูไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เข้าไปมีส่วนร่วม
ตลอดเวลา 2) จัดให้ครูผู้สอนทําตามสัญญาปฏิบัติงานให้ครบ 1 ปีการศึกษาเป็นอย่างน้อยมีการลงโทษที่
เข้มงวดหากละเมิดสัญญา 3) ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย  และต้องมีหลักฐานทาง
การศึกษาในสาขาวิชาที่จะสอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 4) ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ต้องมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในการสื่อสารเหมือนเจ้าของ
ภาษา และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5) หรือได้รับหลักฐาน
การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรอง 6) ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักฐาน
ด้านการสอน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการอบรมด้านวิชาการ ศึกษา 
จากหน่วยงานหรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หากยังไม่ได้รับ
การศึกษา ผ่อนผันให้เข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือมี
ประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยได้รับรองจากหน่วยงานเดิม 7) ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้อง
ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านหลักสูตรของประเทศไทย ภาษา และวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 15 
ช่ัวโมง 8) สถานศึกษาต้องจัดให้ครูผู้สอนทุกคนทั้งที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษได้ศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งกันและกัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียน  
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที่สุด และ 9) ครูผู้สอนทุกคนต้องมีโอกาสได้รับการพัฒนา โดยได้รับ
การฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 3 ปีต่อคร้ัง 
 2.  ด้านการรับนักเรียน 1) รับนักเรียนทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ 2) สถานศึกษาสามารถ
กําหนดเง่ือนไขความสามารถของผู้ เรียนได้ตามความเห็นชอบของหน่วยงานต้นสังกัด 3) ให้
สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ ได้เข้าเรียน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมอย่าง
น้อย 3% ของจํานวนนักเรียนในโครงการ 4) การจัดจํานวนนักเรียนแต่ละห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น-ปลาย ไม่เกินห้องละ 30 คน 
 3.  ด้านการเก็บค่าเล่าเรียนและการจัดสรรงบประมาณ 1) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การเรียน ค่าธรรมเนียมอ่ืนในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ค่าใช้จ่ายในส่วนเพ่ิมจากการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทย ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดในอัตราที่เหมาะสม 2) 
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณจํานวนหน่ึงให้เพียงพอต่อการสนับสนุน
ให้นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ และมีความสามารถผ่านเกณฑ์ให้เข้าเรียนในโครงการอย่างน้อย 3% 
ของจํานวนนักเรียนแต่ละปี และเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนปกติ 
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 4.  ด้านการจัดการทรัพยากรและกิจกรรมของสถานศึกษา 1) สถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษต้องบริหารจัดการบุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ห้อง 
ปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ ให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม และให้
เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 2) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสองกลุ่ม ต้องจัดให้นักเรียนทํา
กิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมของโรงเรียน/ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 5. ด้านการจัดการเรียนการสอน 1) สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 2) การจัดการเรียนการสอนควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสาน       
ความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรักท้องถิ่น ประเทศชาติ และความเป็นไทย 3) สถานศึกษาต้อง
จัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม สร้างความมั่นใจ 
และส่งเสริมให้ผู้ เรียนกล้าใช้ภาษาในการสื่อสาร 4) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ             
ก่อนช้ันประถมศึกษา ต้องคํานึงถึงความสามารถพ้ืนฐานในการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ความพร้อม ความ
สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมง่ายๆท่ีทําให้นักเรียนมีความสนุกสนาน 
 6. ด้านสื่อการเรียนการสอน 1) สถานศึกษาต้องให้มีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเปิด
สองท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ครูทุกคนได้ศึกษา 2) สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนที่เป็น
ภาษาไทยครบถ้วนตามหลักสูตร ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ว้ในห้องสมุด 3) ในกรณีที่สถานศึกษา
จัดทําหนังสือเรียนขึ้นเอง และมีการบังคับซื้อหนังสือเรียนน้ันต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ก่อน 4) สถานศึกษาต้องจัดเอกสารประกอบการเรียน การสอน หนังสือ แบบฝึกหัด หรือหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมที่เป็นภาษาอังกฤษครบทุกวิชาในจํานวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเน้ือหาสาระตามหลักสูตร 
และ 5) สถานศึกษาต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัยให้
สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ การเรียนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดบริการใช้สื่อดังกล่าวให้ผู้เรียน
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 7.  ด้านห้องปฏิบัติการ/อาคาร 1) สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องประกอบ  ห้องปฏิบัติการ 
และ 2) มีโรงฝึกงานสําหรับนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างน้อย  
 8.  ด้านการวัดและการประเมินผลการเรียน 1) การวัดและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรและข้อกําหนดใน
หลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ สําหรับผลสัมฤทธ์ิ ด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้การทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากําหนด 2) สถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดระยะเวลาของการเรียนการสอนมีการประเมิน เพ่ือ
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การปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เรียนได้พัฒนาครบทุกด้านเต็มตามศักยภาพ และจัดทําผลการประเมินไว้เป็น
หลักฐาน 
 9.  ด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินโครงการ 1) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาต้องจัดให้มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
ด้านความพร้อมในการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงาน ของสถานศึกษา และ
คุณภาพของผู้เรียน 2) ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพ ของการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน การลดค่าใช้จ่าย 
คุณภาพของครูผู้สอน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ3) ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย 
เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 เรนเนีย (Rennie 1993) ได้เสนอแนวคิดของนักวิจัยต่อลักษณะของโปรแกรมสองภาษาที่
มีประสิทธิภาพ  ดังต่อไปน้ี 1) โรงเรียนรับการสนับสนุนจากด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ 2) มีความ
คาดหวังให้ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการด้านภาษาในระดับสูง 3) มีการพัฒนาด้านโปรแกรมการสอน
ของครู 4) ผู้บริหาร และครูมีความเช่ียวชาญในด้านการสอน 5) การให้ความสําคัญด้านการส่ือสาร
ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน (6) มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะพ้ืนฐาน 
และเน้ือหาทางวิชาการอย่างครบถ้วน 7) ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 8) ครูมี
ความทุ่มเท และความต้ังใจให้กับผู้เรียน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสําเร็จ 9) ผู้บริหารให้
การดูแลและการสนับสนุนครูทั้งในด้านนโยบาย และในด้านวิชาการ และ (10) ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม  
 เวสเชสเตอร์ (Westchester 1998) กล่าวถึง งานวิจัยเมื่อปี 1996 ของมหาวิทยาลัย California 
โดยทําการศึกษาจากโรงเรียนจํานวน 75 แห่งที่น่ายกย่องในการดําเนินการจัดการศึกษารูปแบบ LEP 
(โปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจํากัด) พบว่า เด็กที่เรียนมีคุณภาพ
ทางด้านวิชาการสูงมาก โดยทางโรงเรียนมีลักษณะการจัดโปรแกรม LEP ดังน้ี 1) มีการรวมโปรแกรม
ภาคทฤษฎีและภาคฝึกหัดปฏิบัติเข้าเป็นหลักสูตรเดียวของโรงเรียน 2) บูรณาการหลักสูตรให้เด็กรู้จัก
ใช้สติปัญญา ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ โดยไม่ต้องแก้ไขหลักสูตรเดิม เน้นความสําคัญในการใช้
ความคิด วิพากษ์วิจารณ์เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ รู้จักแก้ปัญหาเป็นเช่ือมโยงไปกับการฝึกระเบียบ
วินัยให้ตนเอง 3) หลักสูตรสองภาษา ต้องอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของเด็กที่ใช้ภาษาแม่เต็ม
รูปแบบ หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง 4) การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมของครูต่อ
ตารางเวลาในแต่ละช่ัวโมงของสัปดาห์ 5) การส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้อํานวยการ ต้องเป็นผู้นํามี
ศักยภาพ และการจัดการที่ดี ในการสอน และเน้ือหาการเรียน เน้นด้านมาตรฐานผู้เรียนในระดับสูง มี
การปฏิรูปการเรียนรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ มารวมอยู่ในหลักสูตรการเรียน ความ
น่าเช่ือถือ และความถูกต้องในวิธีการประเมินผล ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็กใน
การเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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  เมล์ ฮิล และ เทียกิไว (May, Hill and Tiakiwai 2004) ที่ได้กล่าวถึง ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติที่ดี
ของโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพในรายงาน “Bilingual/Immersion Education : Indicators of 
Good Prerace” ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดัชนีบ่งช้ีความสําเร็จของการศึกษาระบบสองภาษา
ได้มาจากการศึกษาวิจัยในโครงการ Research Policy Practice ของ Cummins, J. (2000) ที่เป็นการ
ศึกษาวิจัย ถึงหลักการ และคุณลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษา ซึ่งสามารถ
สรุปออกมาเป็นตัวบ่งช้ีที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับการจัดการเรียนการสอนในประเทศนิวซีแลนด์มาก
ที่สุด และส่งผลต่อการจัดการโรงเรียนระบบสองภาษา น่ันคือ 
 1.  ทฤษฎีที่นําไปปฏิบัติ ประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน (Program) ที่เหมาะสมกับประเทศนิวซีแลนด์ คือ การศึกษาแบบเพ่ิมภาษาที่สอง และ
การศึกษาแบบสองภาษา แนวธํารงกับการศึกษาสองภาษาแบบเสริมสร้างเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด 2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาที่หน่ึง และภาษาที่สอง คือ ปัจจัยที่สําคัญของการจัดการศึกษาระบบสองภาษา 
โดยต้องหารูปแบบของการจัดการศึกษาที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองภาษา โดยยึด
ภาษาเป้าหมายเป็นภาษาที่สําคัญที่สุด และครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถทางภาษาทั้งสองของผู้เรียนด้วย 
3) ระดับของการศึกษาสองภาษาแบบซึมซาบที่ดีที่สุดคือ การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สองร้อยละ 50 
ขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่รูปแบบที่มีพบมากที่สุดคือ รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ 90 : 10 และ 50 : 50  
4) บริบทของสถานศึกษา โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาดีกว่าโรงเรียนที่มีหลาย
รูปแบบในโรงเรียนเดียวกัน 
 2. ปัจจัยข้างต้นสามารถสรุปออกเป็นตัวบ่งช้ีที่สําคัญ 5 ประการ ได้แก่ 
  2.1 บริบทของสถานศึกษา (Wider School Environment) ได้แก่ 1) กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบเพ่ิมภาษาที่สอง 2) ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพ 3) ความมุ่งมั่น เพ่ือสร้าง
โอกาสให้เท่าเทียมกันทางการศึกษา 4) ความสัมพันธ์ทางภาษาของครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน 
5) กระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
  2.2 ครูผู้สอน (Teacher) จําเป็นต้อง 1) เป็นเจ้าของภาษา หรือเทียบเท่าเจ้าของภาษา
ทั้งสองภาษา 2) มีความรู้ความเข้าใจในด้านทฤษฎี และงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษา สองภาษา และ
รูปแบบที่ใช้อยู่ในโรงเรียน 3) มีความรู้ความเข้าใจถึงการพัฒนาภาษาที่สอง 4) ใช้กระบวนการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนภาษาที่สอง 5) ได้รับการส่งเสริมทางวิชาชีพด้านการจัดการศึกษาสอง
ภาษา และการเรียนการสอนภาษาที่สอง 6) ต้องเข้าถึงแหล่งทรัพยากรท่ีใช้ในการประเมิน และวัดผล
ความสามารถของภาษาอย่างเหมาะสม ต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ 7) มีความตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับโอกาสทางการศึกษา และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 8) การฝึกอบรม และพัฒนา
เทคนิคการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
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  2.3  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน (Instructional Design) ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 6 ปี ในระดับประถมศึกษา 2) ใช้ภาษาเป้าหมายหรือภาษาท่ีสอง
อย่างน้อยร้อยละ 50 3) ย่ิงใช้ภาษาเป้าหมายมากเท่าใด ย่ิงทําให้ผู้เรียนมีความชํานาญในภาษาที่สอง
มากเท่าน้ัน 4) ผู้เรียนต้องได้รับการสอนให้อ่านออกเขียนได้เป็นภาษาที่สอง 5) ผู้เรียนต้องได้เรียน
ภาษาเป้าหมายผ่านเน้ือหารายวิชา 6) ต้องสอนภาษาที่สองด้วยเน้ือหาที่พัฒนาความรู้ทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 7) ต้องมีการเรียนการสอนภาษาที่หน่ึง และภาษาเป้าหมาย โดยเฉพาะ 8) การแยกใช้
ภาษาในการเรียนการสอนเป็นสิ่งสําคัญ 
  2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน (Home/School Relationships) ต้องประกอบด้วย 
1) การส่งเสริม และสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากชุมชน 2) การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองอย่างเต็มที่ 
และ 3) การสนับสนุน และจัดหาทรัพยากรจากหน่วยงานทางการศึกษาของรัฐบาล 
  2.5 นโยบายการเรียนการสอนระดับชาติ (Wider Languages education policy) ได้แก่ 
การได้รับความรู้ และข้อมูลจากงานวิจัยทางด้านการจัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาอย่างสมํ่าเสมอ 
 วอลเวิดและอเมนดาร์ (Valverde and Armendariz 1999) ได้เสนองานวิจัยเรื่อง Important 
Administrative Tasks Resulting From Understanding Bilingual Program Design ซึ่งเป็น
งานวิจัยของมหาวิทยารัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษารูปแบบของหลักสูตรระบบสอง
ภาษา ผู้วิจัยได้ศึกษาลักษณะที่แตกต่างของแต่ละหลักสูตรที่ทําให้แต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพ และ
ได้รวบรวมข้อคิดเห็นของครูผู้สอนในด้านการสนับสนุนที่จําเป็นต้องได้รับทั้งจากระดับโรงเรียน และ
ระดับเขตพ้ืนการศึกษา ที่จะก่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนให้ประสบความสําเร็จ 
โดยได้ข้อค้นพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหลายคนยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับการบริหารจัดการ
รูปแบบหลักสูตรระบบสองภาษาของโรงเรียน ถึงแม้ว่าเวลาในการออกพระราชบัญญัติการศึกษา
ระบบสองภาษาจะผ่านไป 30 ปีแล้วก็ตาม หลักสูตรการบริหารการศึกษาระบบสองภาษาที่ให้ความรู้
เก่ียวกับรูปแบบต่างๆ ของหลักสูตรยังมีอยู่น้อย และเท่าที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ดีเท่าที่ควร 
ดังน้ันการกระตุ้นให้นักการศึกษาตระหนักถึงวัตถุประสงค์ ข้อจํากัดของรูปแบบต่างๆ จะช่วยเป็น
เครื่องมือที่ทําให้มีการจัดการ และการจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ดีขึ้น ทั้งน้ีต้องครอบคลุมถึงหลักสูตรที่
บูรณาการทางภาษา และวัฒนธรรม มีการประเมินผลกระบวนการเรียนการสอน และมีชุมชน และ
ผู้ปกครองที่ได้รับข่าวสารอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
 โซริส (Solis 2001) วิจัยเร่ือง “Boosting Our Understanding of Bilingual Education :        
A Refresher on Philosophy and Models” ที่พบว่า การจัดการศึกษาระหว่างสองภาษาที่มีความสําคัญ 
และมีความแตกต่างจากโรงเรียนโดยทั่วไปอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากรูปแบบการจัดการช้ันเรียน
และการจัดตารางสอน จํานวนและประเภทของผู้เรียน รูปแบบของการจัดบุคลากร หลักสูตร สื่อการ



66 
 

เรียนการสอน และวิธีการสอน และรูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียน ดังน้ัน จึงส่งผลต่อรูปแบบ
ของการจัดการศึกษาระบบสองภาษาที่มีความแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน เน่ืองมาจากความแตกต่าง
ของปณิธาน และวิสัยทัศน์ในการดําเนินการ 
 มอนทีเซลและคอเทส (Montecel และ Cortez 2002) เสนอผลการวิจัยเร่ือง “Successful 
Bilingual Education Program : Development and the Dissemination of Criteria to Identify Promising and 
Exemplary Practices in Bilingual Education at the National Level” ได้มีการนําเสนอ
องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีคุณภาพ และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาระบบสองภาษาใน
ระดับชาติขึ้น งานวิจัยได้สรุปผลการวิจัยด้านตัวบ่งช้ีระดับโรงเรียน (School-Level Indicators) และ
ระดับห้องเรียน (Classroom-Level Indicators) ดังน้ี 
 1. ตัวบ่งช้ีระดับโรงเรียน (School-Level Indicators) มี 2 ประเด็น คือ 1) ความเป็นผู้นําของ
สถานศึกษา (At the school level: Leadership) ได้แก่ ภาวะผู้นําของผู้บริหาร (Leadership) วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย (Vision and goals) สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (School climate) ต้องมีความปลอดภัย และ
เป็นระเบียบ ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย และ
เป็นระเบียบให้แก่ผู้เรียนทุกคน การสร้างเครือข่าย (Linkages) โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา และการกํากับ
ตรวจสอบสถานศึกษา (School Organization and accountability) 2) การสนับสนุนทางการศึกษาระดับ
โรงเรียน (At the school : Support)  ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (Professional development) 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง (Parent involvement) ความรับผิดชอบของบุคลากร และการวัดผลและการ
ประเมินผลผู้เรียน (Staff accountability and student assessment) การคัดเลือกบุคลากรและการยก
ย่อง (Staff selection and recognition) การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community involvement) 
 2. ตัวบ่งช้ีระดับห้องเรียน (Classroom-Level Indicators) มี 1 ประเด็น คือ การจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน (At the classroom level : Programmatic and instructional practices) ได้แก่ 
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน (Program model) บรรยากาศในช้ันเรียน (Classroom climate) 
หลักสูตรและการสอน (Curriculum and instruction) ความคาดหวังของครูผู้สอน (Teacher expectations)  
และพัฒนาด้านสําเนียงภาษา (Program articulation) 
  โกเมซ และฟรีแมน (Gomez, and Freeman 2010) ที่ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง Dual Language 
Education : A Promising 50 - 50 Model เป็นการศึกษาระบบสองภาษาแบบคู่ขนาน (Dual Language) ที่
เป็นที่ยอมรับอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากมีการนําผู้เรียนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันทั้งใน
เรื่องของภาษา และฐานะของผู้เรียนมาเรียนร่วมกันภายในช้ันเรียนเดียวกัน งานวิจัยน้ีได้อธิบายรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนระบบสองภาษาแบบ 50 : 50 (ภาษาแม่ และภาษาที่สองอย่างละครึ่ง) ที่ใช้ทั่วไปใน
พ้ืนที่ที่มีผู้เรียนที่มีความชํานาญทางด้านภาษาอังกฤษอย่างจํากัดอยู่เป็นจํานวนมาก จากผลการวิจัย
สามารถแบ่งปริมาณการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 



67 
 

  เสาวภา จันทร์สงค์ (2547) ได้ศึกษาการดําเนินงานการจัดหลักสูตร English Program ใน
โรงเรียนสองภาษาระดับประถมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบว่า 1) ด้านการเตรียมการจัดหลักสูตร วางแผนการจัดหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลด้านความพร้อมของ
โรงเรียน และความพร้อมของผู้ปกครอง จัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนชาวไทยโดยการส่งเข้ารับการ อบรม 
ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ส่วนอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติจัดเตรียมโดยการจัดอบรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และส่งไปศึกษาดูงาน จัดเตรียมอาคารสถานที่ โดยการ
ปรับปรุงช้ันเรียนใหม่ โรงเรียนใช้เอกสารประกอบหลักสูตรจากต่างประเทศ โรงเรียนมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ มีการจัดงบประมาณ ในการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน จัดเตรียมการประเมินผลการจัดหลักสูตร โดยการส่งเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน ปัญหาที่พบ ได้แก่ ผู้ปกครองขาดความเช่ือมั่นในการจัดหลักสูตร บุคลากร
ชาวต่างชาติขาดแคลน และต้องการค่าตอบแทนสูง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย บุคลากรชาวต่างชาติขาด
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการจัดทําแผนการสอน อาคารสถานท่ีมีไม่เพียงพอ และสภาพช้ันเรียนไม่เอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ด้านการดําเนินการจัดหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดทัศนศึกษา และกิจกรรมกีฬา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนครบครัน มีการวัดผลประเมินผล โดยใช้การทดสอบ การสังเกต การ
สัมภาษณ์ นิเทศการจัดการเรียนการสอน โดยการสังเกตการสอนในช้ันเรียน และเยี่ยมช้ันเรียน 
ปัญหาที่พบได้แก่ นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานแตกต่างกัน 3) การติดตามประเมินผลการจัดหลักสูตร มี
การติดตามประเมินผลการเตรียมการจัดหลักสูตร โดยสอบถามบุคลากรในโครงการ และสอบถาม
ผู้ปกครอง และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการจัดหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 พริมรส นนทภักด์ิ (2547) ทําการศึกษาเร่ือง การวิจัยพหุกรณี เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของ
โครงการโรงเรียนสองภาษา ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุกรณี เพ่ือศึกษาการดําเนินงานของ 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสนับสนุนที่เหมือนกันทั้ง 2 โรงเรียน ประกอบด้วย มีการวางแผนอย่างเรียนที่
เหมาะสม การจัดการด้านเงินอย่างเป็นระบบโปร่งใส พ้ืนฐานครอบครัวของนักเรียน และการเข้ามามี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระเดียวกัน อาจารย์ผู้สอนมีทั้งชาวต่างประเทศ และชาวไทย ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการดําเนินงานที่เหมือนกันทั้ง 2 โรงเรียน ประกอบด้วย การไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างของ
อาจารย์ อาจารย์ไม่ได้จบการศึกษา ความไม่พร้อมด้านภาษาของนักเรียน และความคาดหวังของ
ผู้ปกครอง 
 กรกฤช มีมงคล (2548) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อของโครงการโรงเรียนสองภาษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนและผู้ปกครองมีปัญหาและอุปสรรคโดยรวม และรายได้อยู่ในระดับน้อย ทั้ง 4 ด้าน 
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คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อสาร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
และด้านการวัดและประเมินผล 2) ครูไม่มีปัญหาและอุปสรรคโดยรวม และรายด้าน คือ  ด้าน
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อสาร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน และด้าน
การวัด และประเมินผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2448) ได้สรุปงานวิจัย และการประเมินผลการดําเนินงานของ
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  พบว่า ปัจจัยที่เป็นสื่อ
สนับสนุนการดําเนินโครงการ ได้แก่ ขนาดช้ันเรียนที่เหมาะสม การจัดการด้านการเงินอย่างเป็นระบบ 
พ้ืนฐานครอบครัวของนักเรียน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ช่ือเสียงของโรงเรียน ความพร้อมด้านสื่อ
อุปกรณ์ การพัฒนาคุณภาพครู ได้แก่ การจัดครูสอน การจัดทําแผนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ผู้เรียน การประเมินผลผู้เรียน การวัด และประเมินผลการจัด การเรียนการสอน และการนิเทศ 
 เศรษฐภรณ์ หน่อคํา (2548) ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดองค์ประกอบที่สําคัญทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านสื่อการเรียนการสอน 4) ด้านห้อง 
ปฏิบัติการ และอาคาร 5) ด้านการวัด และประเมินผลการเรียน และ 6) ด้านการกํากับ ติดตาม และ
ประเมินโครงการ พร้อมทั้งนํามาพัฒนาตัวบ่งช้ี คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า (Inputs) ด้าน
กระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Outputs) โดยกล่าวถึงองค์ประกอบหลักอันเป็นตัวแปรที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาที่เป็นผลผลิต (outputs) ดังน้ี 
 1.  ด้านปัจจัยนําเข้า (Inputs) มีองค์ประกอบย่อยจํานวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การใช้
หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ลักษณะของการเรียนรู้ คุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน คุณภาพของนักเรียน และการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้ปกครอง/
ชุมชน 
 2.  ด้านกระบวนการ (Process) มีองค์ประกอบย่อยจํานวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหาร
จัดโครงสร้างหลักสูตร การเตรียมการสอนของครู การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
การพัฒนาคุณภาพของครู และการนิเทศติดตามผลหลักสูตร 
    3.  ด้านผลผลิต (Outputs) มีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียน 1.1 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 1.2 มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ 1.3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1.4 มีผลงานความสําเร็จที่
แสดงความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
2.1มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 2.2 มีทักษะในการแสวงหาความรู้  



69 
 

จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 2.3 มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการเรียน 2.4 มีความมั่นใจใน  
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 2.5 มีลักษณะตามความคาดหวังด้านความตรงต่อเวลา ความมีระเบียบ
วินัย มีสัมมาคารวะ กล้าคิด กล้าพูด และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
            วิไลลักษณ์ เดชะ (2549) การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนทั่วไป : การศึกษาเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ ผลการวิจัยมี ดังน้ี 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสองภาษา 
ที่มีการปฏิบัติที่ดีเป็นเลิศ มีความเช่ือในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และการจัด 
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ มีหลักการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้ภาษา เพ่ือสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ ครูผู้สอนจัดทํา และดําเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามหลัก 3 P’s คือ ขั้นนําเสนอ (Presentation) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice) และข้ันนําไปใช้ 
(Production) การบริหารวิชาการ มีแผนปฏิบัติงานวิชาการที่ชัดเจน การจัดช้ันเรียนมีห้องเรียน
ประจํา โรงเรียนจัดครูสอนที่เป็นเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้จัดทําแผนและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการสอนเสริม และให้มีการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษจาก
หน่วยงานภายนอก ความสําเร็จของรูปแบบน้ี คือ นักเรียนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษดี มีความ 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างโดดเด่น มีความเช่ือมั่น และกล้าแสดงออก ปัญหา คือ นักเรียนบางส่วน
ยังขาดความรับผิดชอบ และครูส่วนใหญ่เป็นครูจ้างสอนบางเวลา 2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ความสําเร็จของรูปแบบน้ี คือ นักเรียนมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดี และมี
ทักษะในการค้นคว้า แก้ปัญหา และคิดวิเคราะห์ ปัญหา คือ มีจํานวนนักเรียนมากต่อห้อง และ
นักเรียนบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ และต้ังใจเรียน 3) จากการเปรียบเทียบ 2 รูปแบบ พบความ
แตกต่างที่หลักสูตร ผู้สอน และผลสําเร็จ กล่าวคือ โรงเรียนสองภาษากําหนดให้มีรายวิชาเรียน
ภาษาอังกฤษมากกว่าโรงเรียนทั่วไป และมีครูเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน ผลสําเร็จ คือ นักเรียนใน
โรงเรียนสองภาษามีทักษะทางภาษาอังกฤษดี และกล้าแสดงออกมากกว่าโรงเรียนทั่วไป 4) ผลการ
สํารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน พบว่า การปฏิบัติในปัจจุบันของโรงเรียนสองภาษา 
และโรงเรียนทั่วไปเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศแต่มีระดับการปฏิบัติที่น้อยกว่าโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ 
             วิทยา พัฒนวงศ์ (2552) รูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษาในประเทศไทย
ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการประกอบการโรงเรียนสองภาษา ประกอบด้วย     
5 องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การพัฒนาตนเอง การบริหารการเงิน การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และการประชาสัมพันธ์ 
 วุฒิชัย เนียมเทศ (2552) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา  
มี 4 ตัวแปร คือ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ของ
นักเรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรของนักเรียน ด้านทักษะการใช้ชีวิตในสังคม และ
การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต่างชาติของนักเรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน        
2) ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา มี 3 ตัวแปร คือ กระบวนการด้านบริหาร ซึ่งได้แก่ การ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษา การจัดโครงสร้างการบริหาร การกําหนดนโยบาย การประกันคุณภาพ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน สภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งได้แก่ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม เทคโนโลยี และนโยบายรัฐบาล และปัจจัย
นําเข้าด้านทรัพยากรวัตถุ ซึ่งได้แก่ แหล่งเรียนรู้ หลักสูตร และสื่อการสอน 3) ปัจจัยที่ส่งผล โดยอ้อม 
ผ่านตัวแปรอ่ืน ๆ มี 3 ตัวแปร คือ ปัจจัยนําเข้าด้านทรัพยากรวัตถุ ปัจจัยนําเข้าด้านทรัพยากรบุคคล 
และกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอน  
 สรุปได้ว่า หน่วยงานทางการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
พัฒนาประชากรให้พร้อมที่จะเรียนหรือทํางานได้ทุกแห่งในโลกในมาตรฐานเดียวกัน และการที่จะทํา
เช่นน้ันได้ ต้องมีการพัฒนาโรงเรียนสองภาษาหรือโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี นักเรียนต้องจบหลักสูตรตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด พัฒนาครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตร เน้นทักษะทางภาษา สังคม และวัฒนธรรม ระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ การมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบการประเมินผลที่เช่ือถือได้ 
 

2.4 หลักการแนวคิด และการประเมินเชิงระบบ IPO Model 
 
 ในการดําเนินการในการวิจัยคร้ังน้ี ได้นํารูปแบบการประเมินรูปแบบ IPO Model (Deniz, 
2002) มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า (Input) เพ่ือตรวจสอบระดับ
คุณภาพของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ (Process) เพ่ือตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามโครงการ 
และผลผลิต (Output หรือ Product) เพ่ือตรวจสอบการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวังใน
โครงการ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1 มิติการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (input assessment)  
 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของทรัพยากรทางการ
บริหารของโครงการท่ีมีการกําหนดมาก่อนหน้าว่า เมื่อมีการดําเนินงานไปช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว 
ทรัพยากรทางการบริหารเหล่าน้ัน ยังมีความเหมาะสมอยู่หรือไม่ มีข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง
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แก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรบ้าง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาได้จากที่กําหนดไว้ในโครงการว่ามีอะไรบ้าง นํามา
เสนอให้เห็นเป็นประเด็นๆ ที่ชัดเจน เช่น คนกําหนดว่าอย่างไร เงินหรืองบประมาณกําหนดว่าอย่างไร 
วัสดุอุปกรณ์กําหนดไว้ว่าอย่างไร การบริหารจัดการกําหนดไว้ว่าอย่างไร ดังต่อไปนี้ 
 1) คุณภาพครู 
 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ที่ได้กําหนดให้
ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพประกอบด้วย
สมรรถนะ 9 ด้าน คือ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยา
สําหรับครู การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและความเป็นครู โดยครูจะต้องมีสมรรถนะครบทุก
ด้าน จึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมิน เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะได้ (สถาบันพัฒนา
ครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2550) 
 พลสัณห์ ศรีทอง (2547) ได้รวบรวมแนวคิดการทําวิจัยการประกาศหลักการของประเทศ
ต่าง ๆ การประชุมสัมมนา รวมท้ังการสํารวจ แล้วจัดทําคุณลักษณะครูยุคใหม่ที่คาดหวังครูเลือดใหม่ 
ครูพันธ์ุใหม่ น่าจะมีภาพลักษณ์คุณลกัษณ์ที่สะท้อนมาจากหลักการ (Principle) 10 ประการ ซึ่งน่าจะใช้เป็น
มาตรฐานการผลิต และพัฒนาครูใหม่ครูเก่าที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาได้ คือ 1) ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องของแนวคิดหลักแห่งวิชาชีพครู มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเครื่องมือที่จะใช้สําหรับการ
แสวงหาความรู้ มีความเข้าใจในโครงสร้างของสาขาวิชาที่ตนเป็นผู้สอน และสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์
ในการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เน้ือหาวิชาเหล่าน้ันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 2) ครูพันธ์ุใหม่ มีความ
เข้าใจในเร่ืองของการเรียนรู้ และพัฒนาของเด็กรู้จักสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน เพ่ือช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการทางสติปัญญาสังคม และพัฒนาการส่วนบุคคล 3) ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจถึง
ความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็ก และสามารถสร้างสรรค์โอกาสในการจัดการเรียนการสอนที่จะนา
ไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนที่หลากหลายได้ 4) ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจและรู้จักใช้ยุทธวิธีที่หลากหลาย
ในการสอน เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลสามารถแก้ไขปัญหาและมีทักษะในเชิงปฏิบัติ 
5) ครูพันธ์ุใหม่ใช้ความเข้าใจในตัวเด็กแต่ละบุคคลรวมท้ังการใช้ทั้งแรงจูงใจ และพฤติกรรมของกลุ่ม
มาสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมอย่าง
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในตัวของผู้เรียน 6) ครูพันธ์ุใหม่รู้จักเลือกใช้ถ้อยคําที่
ก่อให้เกิดผลสามารถใช้อากัปกิริยาท่าทีรวมท้ังเทคนิควิธีการสื่อความหมาย ที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จัก
ถาม รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดทั้งรู้จักสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ และปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน
อย่างสร้างสรรค์ 7) ครูพันธ์ุใหม่รู้จักการวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับเน้ือหาวิชา ความต้องการ
ของชุมชน และเป้าหมายของหลักสูตร 8) ครูพันธ์ุใหม่มีความเข้าใจและใช้ยุทธวิธีการประเมินผล ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางสติปัญญา สังคม 
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และร่างกายอย่างต่อเน่ือง 9) ครูพันธ์ุใหม่จะต้องเป็นนักปฏิบัติการที่มีความถี่ถ้วน รู้จักประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง และบุคคลอ่ืนอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งหาโอกาสสร้างความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ของตนให้เกิดข้ึน 10) ครูพันธ์ุใหม่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในโรงเรียนพ่อแม่ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานต่าง ๆในชุมชนขนาดใหญ่ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กครูยุค
ใหม่ ควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปน้ี 1) จัดการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานตัวช้ีวัดที่มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์สอดแทรกอยู่ด้วย 2) มีการตรวจสอบ และซ่อมเสริมคําใหม่ในบทเรียนที่ไม่มั่นใจว่านักเรียน
จะเข้าใจอย่างถูกต้องทั่วถึง 3) มีคําถามจากนักเรียนจากครูและมีคาชมของครูเป็นระยะๆ 4) จัดการ
เรียนรู้ได้อย่างน่าต่ืนเต้นเร้าใจ 5) มีการผสมผสานวิธีการจัดการเรียนรู้หลายวิธีเช่ือมโยงไปยังหลายกลุ่ม
สาระ 6) มีการใช้สื่อที่เป็นภาพเสียง และให้นักเรียนมีการลงมือปฏิบัติ 7) ปรับเปลี่ยน (Transform) 
วิธีการเร้า และวิธีการตอบสนองของนักเรียนเป็นระยะๆ 8) ท้าทายความสามารถนักเรียนเก่ง 9) 
นักเรียนได้วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ตามระดับความสามารถเก่งมากๆเก่งปานกลางอ่อนอ่อน
ปวกเปียกในทุกกลุ่มสาระ10) ครูใช้เวลาในการบอกความรู้น้อยนักเรียนใช้เวลาทากิจกรรมมากกว่า 11) 
มีการตรวจสอบว่านักเรียนจับความคิดรวบยอด (concept) ของการสอนแต่ละคร้ังหรือแต่ละเร่ืองได้
หรือไม่ 12) วัดผลประเมินผลจากการสังเกตสอบถามสัมภาษณ์ทดสอบอย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการเน้นขณะที่ทาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจะได้ซ่อมได้เสริมขณะที่กาลังสอน 13) มีข้อเสนอแนะการ
ปรับใช้กับนักเรียนเก่งอ่อน   ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 14) ใช้ ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 15) ครูยุค
ใหม่ (ใน 10 ปีข้างหน้า) ต้องไม่รับจ้างหรือสอนพิเศษ เพ่ือเรียกเก็บเงินจากเด็ก 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้วางแนวปฏิบัติสําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สําหรับในเร่ืองของครูผู้สอนกําหนด
ไว้ ดังน้ี 1) ครูผู้สอนทุกคนต้องจบปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย และต้องมีหลักฐานทางการศึกษาใน
สาขาวิชาที่จะสอนหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 2) ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ต้องมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนในการสื่อสารเหมือนเจ้าของภาษา และได้
คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือได้รับหลักฐานการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 3) ครูผู้สอน
ทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหลักฐานด้านการสอน     
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือหลักฐานที่แสดงว่าได้ผ่านการอบรมด้านวิชาการศึกษา จากหน่วยงาน
หรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ไม่น้อยกว่า15 หน่วยกิต หากยังไม่ได้รับการศึกษา ผ่อนผัน
ให้เข้ารับการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือมีประสบการณ์การ
ลอยไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยได้รับรองจากหน่วยงานเดิม 4) ครูผู้สอนชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรม
หลักสูตรด้านหลักสูตรของประเทศไทยภาษา และวัฒนธรรมไทย อย่างน้อย 15 ช่ัวโมง 
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 สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
(2549) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
ภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) เกี่ยวกับปัจจัย
นําเข้า (Inputs) และกระบวนการ (Process) อันเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา หรือ
ผลผลิต (Outputs) ไว้ 2 มาตรฐาน ดังน้ี 
 1.  ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ มี 5 ตัวบ่งช้ี 
คือ 1) ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 2) ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 3) ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท 
หรือความถนัด 4) ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามท่ีคุรุสภากําหนด 5) สถานศึกษามีจํานวนครู
ตามเกณฑ์ (สําหรับสถานศึกษาเอกชน หากมีครูเกินเกณฑ์หรือมีคาบการสอนเฉล่ียตํ่ากว่าเกณฑ์ ให้
ถือว่าสถานศึกษามีคุณลักษณะตามเกณฑ์) 
 2.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ มี 8 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ครูในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 2) ครูในกลุ่มการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 3) ครู
ในกลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 4) ครูในกลุ่มการ
เรียนรู้สังคมศึกษามีประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 5) ครูในกลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษามีประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 6) ครูในกลุ่มการเรียนรู้ศิลปะมี
ประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 7) ครูในกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 8) ครูในกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีสิทธิ
ภาพการสอน และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 สมบัติ นพรัก (2550) ที่กล่าวว่า ครูยุคใหม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์นักสังเคราะห์ และนักวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเป็นครู โดยจิตวิญญาณมีจิตวิทยา และศิลปะในการสอน และการถ่ายทอด
ความรู้ เป็นผู้ นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ ยุคใหม่ มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ และสังคม 
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ได้กําหนดคุณภาพครูผู้สอนใน 1) ครูผู้สอน 
มีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ     
2) ครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถ และความเช่ียวชาญด้านอาชีพผ่านการประเมินในระดับชาติ 3) ครู
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 4) ครูใช้หนังสือตําราเรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการวัด และ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 6) ครูสามารถแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ และ 7) ครูใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
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 ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2555) เสนอรูปแบบ C-Teachers ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิด 
C-Learning ของ Sellingerจาก CISCO (2006) และได้นํามาประยุกต์แนวคิด เพ่ือนําเสนอสําหรับ
ผู้สอนให้มีทักษะต่าง ๆ ซึ่งมีความจําเป็นต่อการเรียนการสอนในอนาคต ประกอบไปด้วยทักษะที่
จําเป็น 8 ประการ ดังน้ี 
 1)  C-Content ได้แก่ การที่ผู้สอนจําเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญเน้ือหาที่ตนรับผิดชอบใน  
การสอน 
 2)  C-Computer (ICT) Integration ได้แก่ การท่ีผู้สอนควรที่จะมีการฝึกฝนทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ (ไอซีที) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 3)  Constructionist ได้แก่ การท่ีผู้สอนเป็นผู้สร้างสรรค์หรือมีความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิด
ในเรื่อง constructionism ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้น้ันเป็นเรื่องภายในของ     
ตัวบุคคล 
 4) Connectivity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เช่ือมโยงระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือนครูทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่างสถานศึกษาหรือเช่ือมโยงกับโรงเรียน 
(สถานศึกษา) บ้าน และ/หรือชุมชนเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 5)  Collaboration ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6) Communication ได้แก่ การที่ครูผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7) Creativity ได้แก่ การที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
 8) Caring ได้แก่ การที่ครูผู้สอนจะต้องมีความมุทิตาความรักความปรารถนา และความ
ห่วงใยอย่างจริงใจแก่ผู้เรียน 
 กล่าวโดยสรุป คุณภาพครูโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษควรมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ ครูมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษา หรือเทียบเท่าเจ้าของ
ภาษา มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอน มีความเข้าใจถึงการพัฒนา
ภาษาที่สอง มีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ และข่าวสารข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มีความสามารถในการ
ออกแบบการสอน การบริหารจัดการช้ันเรียน มีการวิจัย และพัฒนาการสอนมีจิตวิทยา และศิลปะใน
การสอน เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ เพ่ือนํามาพัฒนาการเรียนการ
สอน ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน ในการสื่อสารเหมือนเจ้าของภาษา และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า550 มีความรู้
ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
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 โดยการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี คุณภาพครู หมายถึง ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ 
และวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่าเจ้าของภาษา ครูใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผล มีการเผยแพร่
ผลงานครูผู้สอน มีการพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด และ
ประเมินผล และการวิจัยในช้ันเรียน 
 2) คุณภาพผู้บริหาร 
 เศรษฐภรณ์ หน่อคํา (2548) ที่ได้ศึกษา และพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสอง
ภาษา เก่ียวกับลักษณะของผู้บริหาร ไว้ดังน้ี คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น และอุทิศตนในการ
ทํางาน 2) ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม และมีวิสัยทัศน์ 3) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชากร 
และเป็นผู้นําทางวิชาการ และ 4) ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผู้เก่ียวข้องพึงพอใจในการ
บริหาร 
 วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) ที่ได้ให้ความหมายของผู้บริหารว่า หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบ
ให้ปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เนตร์พัณ ณายาวิราช (2547) ที่ได้ให้ความหมายว่า ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งในองค์การต่างๆ เพ่ือควบคุมดูแลรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
โดยอาศัยผู้อ่ืน 
 สตอกดิล (Stogdill 1974) ที่ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัย เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้นํากว่า 163 
เรื่องต้ังแต่ ปี ค.ศ. 1948 -1970 จนทําให้สามารถระบุคุณลักษณะของผู้นําที่ดีว่าข้ึนอยู่กับคุณลักษณะ 6 
ด้านคือ 1) ลักษณะทางกาย ได้แก่ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 2) ภูมิหลังทางสังคม ได้แก่ 
มีการศึกษาดีสถานะทางสังคมท่ีดี 3) สติปัญญา ได้แก่ มีสติปัญญาสูงมีการตัดสินใจดีมีทักษะในการสื่อ
ความหมาย และการพูด 4) บุคลิกภาพ ได้แก่ มีความต่ืนตัวอยู่เสมอควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ลักษณะที่เก่ียวข้องกับงาน ได้แก่ มีความ
ปรารถนาที่จะทําให้ดีที่สุด มีความรับผิดชอบไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคและมุ่งงาน 6) ลักษณะทางสังคม 
ได้แก่ ปรารถนาที่จะร่วมมือในการทํางานกับคนอื่น ๆ มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน เข้าสังคมเก่ง 
และเฉลียวฉลาด สอดคล้องกับ ศักด์ิไทย สุรกิจบวร (2549) ที่กล่าวถึงผลงานวิจัยบางช้ินสรุป และ
จําแนกคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ โดยสามารถจําแนกได้ 10 ประการ ดังน้ี 1) มีความพร้อมด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ (Command of basic facts) 2) มีความรู้ทางวิชาชีพ (Relevant professional 
knowledge) 3) มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ (Continuing sensitivity of events) 4) มีทักษะ ในการ
เข้าสังคม (Social Skill and abilities) 5) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
(Analytical problem solving decision making skills) 6) การควบคุมอารมณ์ (Emotional resilience) 
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7) มีพฤติกรรมกล้าเสี่ยง (Proactivity-inclination to respond purpose fully to events) 8) มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) 9) มีความรู้สึกไวต่อบุคคลอ่ืน (Mental agility) 10) มีการใฝ่รู้ 
และฝึกฝนการเรียนรู้ (Balanced learninghabits and skill)      
 ธีระ รุญเจริญ (2550) กล่าวถึง เกณฑ์มาตรฐานการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
ต้นแบบของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาแห่งชาติ ซึ่งหมายถึง ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะ
ทางวิชาชีพ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ดังน้ี 
 1)  ลักษณะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีลักษณะความเป็นผู้นําที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะ
เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหมายถึง สามารถชักนําหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ร่วมงานเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายทางการศึกษา มีการ
วางแผนการทํางาน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารท่ีดีเย่ียม มีการ
ประเมินการทํางานอย่างครบวงจร มีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นอย่างดี และมีความต้ังใจจริงใน
การบริหารงานโรงเรียนด้วยความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของการ
ตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม และบริหารงานโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เป็นผู้นําที่มีความรู้ และรู้จักแสวงหาความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้การ
สนับสนุน และอํานวยความสะดวกด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาตนเอง นอกจากน้ันยังต้องส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน 
 2)  คุณลักษณะส่วนบุคคลผู้บริหารสถานศึกษา ควรเป็นแบบอย่างที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา 
มีบุคลิกภาพที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความ
รับผิดชอบสูง มีใจเปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรม มี
คุณธรรมจริยธรรม มีความอุตสาหะวิริยะอดทน มีความเสียสละ มีความสมํ่าเสมอมั่นคง มีความเช่ือมั่น
ในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร มีความกล้าในการพูดและการปฏิบัติ มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ มี
สุขภาพดี เป็นผู้ประสานงานที่ดี เป็นนักพัฒนา และนักบริการสังคมรู้จักพัฒนาตนเองและสังคม มี
ความเป็นประชาธิปไตย มีความรักชาติในสถาบันของชาติ และอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2552) กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามี
คุณลักษณะสําคัญ 6 ประการ ดังน้ี 1) ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Having vision) 2) มีความเช่ือว่า โรงเรียน
มีไว้เพ่ือเป็นสถานที่เรียนรู้ (Believing that the schools are for learning) 3) ต้องให้คุณค่าและ
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ (Valuing human resources) 4) ต้องมีทักษะที่ดีของการเป็น “นัก
สื่อสาร และนักฟัง” ที่มีประสิทธิผล (Being a skill communicators and listener) 5) ต้องแสดง
พฤติกรรมเชิงรุก (Actingproactively) และ 6) ต้องกล้าที่จะเสี่ยง (Taking risks)  
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 ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ (2550) กล่าวว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นเลิศต้องมีความ
ฉลาดรอบรู้ คือสามารถรับรู้เข้าใจ และตีประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เร็ว เป็นบุคคลที่มีเป้าหมายและให้
คุณค่าต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความกระตือรือร้น  ในการทํางานสูง และมีพลังที่จะมุ่งมั่นบริหารงาน เพ่ือ
ความสําเร็จขององค์กร สนใจความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก มีวิสัยทัศน์ และสามารถนํามาปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมได้ มีความเช่ือมั่นในตนเอง และสามารถทําให้ผู้อ่ืนยอมทําตาม มีความสามารถในการ
จดจําเรื่องราวเหตุการณ์บุคคล มีความโอบอ้อมอารีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความสามารถในการจูง
ใจผู้อ่ืน มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทําตัวให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกน้อง ในลักษณะการทําให้ดู
เป็นครูให้เห็น เพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
 พรศรี ฉิมแก้ว (2553) ที่ได้ศึกษา การนําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ
สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านความเป็นมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก 24 ด้านย่อย ดังน้ี 
 1)  คุณลักษณะ 10 ด้าน ได้แก่ มีความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีศักยภาพในการทํางาน       มีความคิด
ทันสมัย มีความรับผิดชอบ มีสติปัญญาดี มีความโปร่งใสยุติธรรม และมีจิตวิญญาณของผู้บริหาร 
 2) สมรรถนะ 4 ด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การทํางานเป็นทีม การบริการท่ีดี และการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 3)  ความเป็นผู้นําทางวิชาการ 6 ด้าน ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ผู้นําการเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมอํานาจ
การพัฒนาวิชาชีพการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการสร้างครูมืออาชีพ 
 4)  ผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่ การจัดระบบการศึกษาดี การจัดสถานศึกษาดีการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับผู้เรียนดี และการปฏิบัติงานของชุมชนในสถานศึกษาดี 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552) กําหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 
ดังน้ี 1) มีวิสัยทัศน์ และสามารถนําโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3) เป็นผู้นําทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 4) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร และบริหาร
จัดการ 5) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 6) มีประสบการณ์อบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 
 มอนทีเซลและเคอที (Montecel และ Cortez 2002) เสนอผลการวิจัยเรื่อง “Successful 
Bilingual Education Program : Development and the Dissemination of Criteria to Indentify 
Promising and Exemplary Practices in Bilingual Education at the National Level” โดยนําเสนอตัว
บ่งช้ี ด้านประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาระบบสองภาษาในระดับชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีคน
หลากหลายเช้ือชาติมาอยู่ร่วมกัน และมีพระราชบัญญัติการศึกษาสองภาษามาต้ังแต่ ปี ค.ศ.1968 ใน
ด้านบริหารสถานศึกษา กล่าวคือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหลักสูตร มีภาวะผู้นํา (Leadership) 
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มีความรู้ และความเข้าใจในหลักการเหตุผลของการจัดการศึกษาในระบบสองภาษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงของความมุ่งมั่นในการเป็นผู้รู้สองภาษา โดยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ซึ่งประกอบด้วย ครู ชุมชน และองค์การเอกชนในการออกแบบ และพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ
สองภาษา รวมท้ังการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
 สรุปได้ว่า คุณภาพของผู้บริหาร ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับ
บุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสาร สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร ประสานเครือข่ายความร่วมมือ
จากการจัดการศึกษาในรูปแบบ English Program กับโรงเรียนอ่ืน ๆ และควรมีประสบการณ์แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติได้  
 โดยการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี คุณภาพของผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และ
สามารถนําโรงเรียนสู่ความเป็นสากล มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี
ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ 
และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 3) การจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องหน่ึงของโรงเรียน แม้ว่างานวิชาการจะมี
ความสําคัญมากกว่างานการเงิน แต่งานวิชาการ และงานการเงินต่างก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยงาน
การเงินเปรียบเสมือนแขนขาของการบริหารโรงเรียน เพราะเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนโรงเรียนให้บริการ
ทางวิชาการได้อย่างราบร่ืน ดังน้ัน หากผู้บริหารโรงเรียนบริหารการเงินและงบประมาณ ซึ่งเป็นงานที่
ต้องใช้กฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการประกอบการบริหารงานเป็นอย่างมาก ถ้าทําได้ไม่ดี 
หรือมีความบกพร่องก็อาจกระทบกระเทือนถึงความม่ันคงในตําแหน่งหน้าที่การงานได้ และอาจเสื่อม
เสียช่ือเสียงหรือถูกลงโทษทางวินัยได้ง่าย  ขอบข่ายของงานบริหารการเงิน โดยท่ัวไปแล้วงานบริหาร
การเงินของโรงเรียนส่วนใหญ่จะรวมกับงานธุรการ ซึ่งศูนย์พัฒนาการบริหารการศึกษาประจําภาคใต้ 
ของสหรัฐอเมริกา นิพนธ์ กินาวงศ์ (2551) มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ขอบข่ายการบริหารงาน
การเงินของโรงเรียน ประกอบด้วย การหาแหล่งรายได้ การจัดทํางบประมาณของโรงเรียน การ
ควบคุมตรวจสอบการใช้เงิน การจัดทํา และการควบคุมตรวจสอบการบัญชี การเงิน การพัสดุ และ
การจัดซื้อจัดหาพัสดุ 
 จากความสําคัญดังกล่าว ผู้บริหารโรงเรียนจึงต้องศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติงานด้านน้ีให้
เป็นไปอย่างถูกต้องอยู่เสมอ รวมทั้งจะแสดงความรับผิดชอบ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีหน้าที่หรือผู้ช่วย
เป็นผู้ทํางาน โดยตรงก็ตาม การปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) คณะกรรมการอํานวยการโครงสร้างการ
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ปฏิรูปการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งระบบที่แต่งต้ัง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารการเงินระหว่างส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังน้ี 
 ส่วนกลาง มีอํานาจหน้าที่สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจ
หน้าที่วิเคราะห์การจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา และประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ส่วนสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจ
หน้าที่ให้ความเห็นชอบการเสนอจัดต้ัง และจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา ระดมทรัพยากร   
เพ่ือการศึกษาจากบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
นอกจากน้ี ยังได้กําหนดให้สถานศึกษามีภารกิจในการบริหารงานการเงิน ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ดังน้ี 
 1.  ให้สถานศึกษาระดมทรัพยากรจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล องค์กร และสถาบัน
สังคมอ่ืนในชุมชน เพ่ือการศึกษา 
 2.  สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการ และงบลงทุน เพ่ือให้
สามารถดําเนินการตามนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้สถาน 
ศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษา 
 3.  สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช้ และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุ และที่เป็นทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งจัดหา
รายได้จากบริการของสถานศึกษา และเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาได้มา ให้เป็นกรรมสิทธ์ิ
ของสถานศึกษา ตลอดจนบรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลัง สําหรับรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคลให้
สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ได้ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 สําหรับการดําเนินงานในการบริหารงานการเงินของหน่วยงานระดับต่าง ๆ พอสรุปได้ดังน้ี 
ส่วนกลาง การดําเนินงานในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเฉพาะการระดมทรัพยากร          
เพ่ือการศึกษา คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณสําหรับนักเรียนเร่ืองการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 12 ปีทุกคน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้เด็กนักเรียนเป็น
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี นอกจากน้ี ยังได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมให้กับผู้เรียนที่เป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส   
ต่าง ๆ เป็นพิเศษอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ไดรับยังคงเป็นค่าใช้จ่ายตํ่าสุดเท่าที่สถานศึกษา  
จะดํารงงานเดิมเท่าน้ัน มิได้รวมงบประมาณ เพ่ือการยกระดับคุณภาพ และความเสมอภาคแต่
ประการใด 
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 นอกจากน้ีส่วนกลางยังได้ร่วมกับสํานักงบประมาณ ในการปรับปรุงระบบงบประมาณของ
ประเทศไทย จากงบประมาณแบบแผนงาน (Planning Programming Budgeting System : PPBS) ที่
ใช้มาต้ังแต่ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งพบว่า มีข้อบกพร่องข้อจํากัด และเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรคหลาย
ประการ เช่น การรวมศูนย์อํานาจ การตัดสินใจไว้ที่หน่วยงานส่วนกลาง การให้ความสําคัญกับปัจจัย
นําเข้า (Input) มากกว่าผลผลิต และผลลัพธ์ (Output and Outcome) การควบคุมการจัดสรร
งบประมาณอย่างเข้มงวด ความเคร่งครัดในการเบิกจ่าย เน้นการควบคุม (Control) มากกว่าผลการ
ดําเนินงาน (Performance) ซึ่งไม่เอ้ือต่อระบบการการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ที่ต้องการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาลงสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และเน่ืองจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆได้มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงมีแรงผลักดันที่ต้องการให้มีการปฏิรูประบบงบประมาณของประเทศไทยอย่างจริงจัง 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเอ้ือต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเสริมสร้างกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม มีการจัดลําดับความสําคัญสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบแผนการ
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐไปสู่
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นการทํางาน โดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต และผลลัพธ์ และเน้นความรับผิดชอบ 
(Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และการรายงาน (Reporting) การมอบอํานาจ 
และการกระจายอํานาจการจัดทํา และการบริหารงบประมาณให้แก่หน่วยปฏิบัติ (Budget Devolution) 
รวมท้ังการเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมงบประมาณ (Expanding Budget Coverae) ตลอดจนการ
ทําแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Term Expenditure Framerork-MTEF) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความพยายามท่ีจะกระจายอํานาจ การตัดสินใจไปสู่สถานศึกษาให้บริหารจัดการ
ได้ตรงประเด็น ฉับไว โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ และมีความเที่ยงธรรม และ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า 
การกระจายอํานาจจะเคียงคู่ไปกับความรับผิดชอบในผลงานที่เกิดข้ึน และทรัพยากรที่จัดสรรไปนั้น
จะนําไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการทํางาน คือ โอกาส และคุณภาพของผู้เรียน (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)  
 ในขั้นแรก สํานักงบประมาณได้จัดทําโครงการนําร่องขึ้น และได้คัดเลือกให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานนําร่อง เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ไม่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่กําหนดอํานาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงยังไม่มี
ความเคลื่อนไหวในการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ใหม่ อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดทํางบประมาณ
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แบบมุ่งเน้นผลงานน้ัน เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจะต้องกําหนดภารกิจ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยเป็นเง่ือนไขสัญญาในการได้รับและใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงาน
ส่วนกลางจัดสรรให้เป็นเงินก้อน (Block Grant) แก่เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดสรรให้แก่โรงเรียน 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545)  
 1.  การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) โดยปกติจะเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้
การจัดสรรทรัพยากรตรงกับกิจกรรมที่สําคัญมีความความครอบคลุม และครบถ้วน สอดคล้องกับ
แผนการดําเนินงาน มีรายละเอียดเพียงพอสําหรับการควบคุม ซึ่งเป็นการวางแผนกลยุทธ์ และเป็น
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (3 ปี) และรายปี ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมี
อํานาจในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และความจําเป็นแต่ละโรงเรียน เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจ และผลผลิตที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า และเมื่อดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนดหากมีเงินเหลือก็สามารถเก็บไว้ในปีต่อไปได้ 
 2.  การคํานวณต้นทุนกิจกรรม (Activity-based Costing) เป็นการคํานวณค่าใช้จ่ายกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดผลผลิตน้ัน โดยหน่วยงานจะต้องมีระบบบัญชีพึงรับ-พึงจ่ายของผลผลิต เพ่ือที่จะหาค่าใช้จ่าย
หรือทุนได้ถูกต้อง ครอบคลุมทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือการให้บริการ ซึ่งระบบบัญชีปัจจุบัน
ที่โรงเรียนใช้เป็นระบบบัญชีเงินสด (Cash Basis) คือได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณเท่าไร ก็ลงบัญชีรับ 
และเบิกจ่ายเต็มจํานวน โดยไม่คํานึงว่ารายจ่ายน้ัน เพ่ือดําเนินการให้เกิดผลผลิตที่กําหนดหรือไม่ หรือ
เป็นรายจ่ายระยะยาว แต่นํามาลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทีเ่บิกจ่ายในปีเดียว ซึ่งไม่ใช่ต้นทุนในการดําเนินงาน
ในปีน้ัน จึงปรับมาใช้ระบบบัญชีแบบพ่ึงรับ-พ่ึงจ่าย (Accrual Basis) ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน จึงปรับมาให้ทราบรายได้ และค่าใช้จ่ายที่แท้จริงขององค์กร 
 3.  การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Management) ให้มีขั้นตอนรัดกุม 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 4.  การบริหารทางการเงิน และการควบคุมงบประมาณ (Financial Management and 
Budgeting Control) เพ่ือประกันความคล่องตัวทางการเงินที่มอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่นําไปสู่การ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผู้บริหารจะสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเสนอ
แผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร จากจุดแข็งขององค์กร 
และสร้างศักยภาพของสถานศึกษาให้เป็นที่ เ ช่ือถือ และศรัทธาจากสังคมภายนอก ให้ได้รับ          
การสนับสนุนด้านการเงิน การจัดทําระบบบัญชีเกณฑ์พ่ึงรับ-พ่ึงจ่าย และการควบคุมงบประมาณให้มี
ความคล่องตัว เช่น การโอน และการเปลี่ยนแปลงเงินประจํางวด เป็นต้น 
 5.  การรายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) 
เพ่ือแสดงว่างบประมาณท่ีได้รับ โรงเรียนได้นําไปใช้อย่างไร ต้นทุนในการผลิต และการให้บริการเป็น
อย่างไร รวมถึงการแสดงผลการดําเนินงานของงาน โครงการในแต่ละช่วงเวลาเป็นไปตามข้อตกลง
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หรือไม่ รายงานการเงินจะเน้นตัวช้ีวัดความสามารถในการบริการเงินของผู้บริหารองค์กรในการนําพา
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ และคาดคะเนกระแสเงินสดในอนาคตขององค์กรได้ 
 6.  การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) การบริหารสินทรัพย์นับต้ังแต่การจัดหา 
และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า รวมท้ังการป้องกันสินทรัพย์ โดยจัดให้มีการควบคุมการบริหารสินทรัพย์
ที่มีการบันทึกควบคุมครบถ้วนถูกต้อง มีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการดูแลการใช้งาน การป้องกัน 
และการจัดเก็บอย่างปลอดภัย และถูกวิธี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์แต่ละประเภท 
เพ่ือให้การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
 7.  การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) เป็นมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ที่ส่วน
ราชการจะต้องกําหนดวิธีการให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนจะได้รับการกระจายอํานาจทางการเงิน  
ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสอบทางการเงิน เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลทางการเงินที่องค์กร
จัดทําขึ้นมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น่าเช่ือถือ และเป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ ส่วนการตรวจสอบการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรมถึงความสําเร็จประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เพ่ือต้นหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือนําเสนอต่อฝ่ายบริหารขององค์กร 
 การบริหารการเงินของสถานศึกษาในปัจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผ่านมา          
ซึ่งสถานศึกษาต้องพ่ึงงบประมาณจากส่วนกลางทั้งหมดแต่ความพร้อมของโรงเรียนในการบริหาร
การเงินยังไม่ได้ก้าวไปในระดับที่ใกล้เคียงกับความก้าวหน้าด้านวิชาการ โดยผู้บริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ เห็นว่า โรงเรียนมีความพร้อมที่จะรองรับการกระจายอํานาจ และควรมีการกระจายอํานาจ
ด้านการเงินให้กับโรงเรียน เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดงบประมาณ เช่น โรงเรียนอยากได้คอมพิวเตอร์ 
เพราะเห็นว่ามีความสําคัญ โรงเรียนจะใช้วิธีขอบริจาค ซึ่งโรงเรียนมีศักยภาพมาก  ถ้าโรงเรียนได้รับ
การกระจายอํานาจแล้ว ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาจะร่วมพิจารณาว่าหากได้งบประมาณ
จะทําอะไรบ้าง เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนที่จึงรู้ถึงความขาดแคลน และความต้องการของตัวเองได้ดี การคิด
ขึ้นเอง และทําเองจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเมื่อทําสําเร็จเกิดความภาคภูมิใจ ถ้าบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพไม่ได้ โรงเรียนต้องมีวิธีการหาเงิน เช่น การคุยกับเจ้าอาวาสวัดในชุมชน
จะสามารถช่วยได้มาก ซึ่งต้องคุยกับท่านให้มีโอกาสนําบุญของญาติโยมกลับมาสู่การศึกษาเป็นการส่ง
ทอดบุญ เป็นต้น หากทําได้ก็จะได้รับเงิน และปัจจัยที่มากกว่างบประมาณที่ได้รับเลือกอีกด้วย 
 ปัญหาการบริหารการเงินของโรงเรียนในปัจจุบัน พบว่า โรงเรียนยังประสบปัญหาอุปสรรค
จากกฎระเบียบที่ส่วนกลางกําหนดมาก ทําให้ผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถใช้เงินงบประมาณบางอย่าง
ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหากใช้เงินผิดระเบียบแล้วรอดไป ก็จะเสมอตัว และหากได้ผลงานก็จะมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร แต่หากพลาดพลั้งผลก็จะตกอยู่กับผู้บริหาร นอกจากน้ีปัญหาส่วนหน่ึงยัง
เกิดจากความเคยชินในวัฒนธรรมการรวมอํานาจ และการสั่งการมานาน ทําให้คิดสร้างสรรค์ด้วย
ตัวเองไม่เป็น 
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 อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีจังหวัดที่ดําเนินการเป็น CEO 5 จังหวัด เริ่มเปิดให้มีการนําเงินเหลือ
จากการจัดซื้อจัดจ้างไปทําโครงการที่อยู่ในแผนและโครงการใหม่ได้ การกระจายอํานาจการเงินในเชิง
ระบบจะมีความเป็นไปได้มาก ซึ่งควรจะสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน PBB ดังกล่าวข้างต้น 
แม้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับประเทศไทยมากนัก แต่ก็ต้องช่วยกันสร้างระบบที่จะช่วยให้การกระจาย
อํานาจเกิดผลข้ึน 
 สรุปได้ว่า ปัจจุบันสถานศึกษายังไม่มีอิสระในการบริหารการเงินที่ก้าวหน้า โดยยังประสบ
ปัญหาจากกฎระเบียบที่ส่วนกลางกําหนดมาก และความเคยชินในวัฒนธรรมการรวมอํานาจ และการสั่ง
การทําให้ไม่มีความสามารถคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองได้ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนบางส่วน  มีความพร้อมที่จะ
รองรับการกระจายอํานาจด้านการเงิน และเห็นควรให้มีการกระจายอาจด้านการเงินให้กับโรงเรียน ให้มี
อิสระในการตัดสินใจ ทั้งน้ีได้เริ่มมีการเปิดโอกาสให้มีการใช้เงินที่สะดวกคล่องตัวมากขึ้นในจังหวัดที่เป็น 
CEO และถ้าสามารถขยายผลได้กว้างขวางมากขึ้น การกระจายอํานาจการเงินในเชิงระบบ ก็จะมีความ
เป็นไปได้มาก โดยเฉพาะระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการ
นําร่องโครงการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548) โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ วก 1065/2544 
และคําสั่งที่ สพฐ. 43/2546 (แก้ไขเพ่ิมเติม) กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดการเก็บค่าเล่าเรียน และการ
จัดสรรงบประมาณโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 1.  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอ่ืนในสถานศึกษาเอกชน และ
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพ่ิมจากการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐให้หน่วยงานต้นสังกัด
สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดในอัตราที่เหมาะสม 
 2.  สถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ต้องจัดสรรงบประมาณจํานวนหน่ึงให้เพียงพอต่อการ
สนับสนุนนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ และมีความสามารถผ่านเกณฑ์ให้เข้าเรียนในโครงการอย่างน้อย 3 % ของ
จํานวนนักเรียนแต่ละปี เพ่ือใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนปกติ 
 สรุปได้ว่า ด้านงบประมาณ การศึกษาไทยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐไม่น้อยกว่าประเทศอ่ืน  ๆ
เท่าใดนัก แต่ประสิทธิภาพการใช้เงิน เพ่ือพัฒนาการศึกษาของไทยยังค่อนข้างตํ่า งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 จัดสรรไปในเรื่องค่าตอบแทนใช้สอย ไม่ทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางกาเรียนเพ่ิมขึ้น แม้ว่างบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีมี
จํานวนไม่น้อย แต่กระน้ันโรงเรียนแต่ละโรงก็ยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ จนทําให้การรณรงค์
หาเงินนอกงบประมาณได้สนับสนุนการจัดการศึกษาในโรงเรียน กลายเป็นงานหลักของผู้บริหาร และถือเป็นการวัด
ฝีมือของผู้บริหารมากกว่าการให้ความสําคัญ แก่การบริหารวิชาการ 
 โดยการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอ่ืนในสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายในส่วนเพ่ิมจากการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา  ของรัฐ ให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดในอัตราที่เหมาะสม 
อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม 
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 4) ปัจจัยพื้นฐาน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้วางแนวปฏิบัติสําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในเรื่องของสื่อการเรียน
การสอน มีนโยบายปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไว้ดังน้ี 1) สถานศึกษาต้องจัดให้มี
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับที่เปิดสอนทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ครูทุกคนได้
ศึกษา 2) สถานศึกษาจัดหาหนังสือเรียนที่เป็นภาษาไทยครบถ้วนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดอย่างน้อย 10 ชุดไว้ในห้องสมุด 3) ในกรณีที่สถานศึกษาจัดทําหนังสือเรียนช้ันเอง และมีการ
บังคับซื้อหนังสือเรียนน้ันต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการก่อน 4) สถานศึกษาต้องจัดเอกสาร
ประกอบ การเรียนการสอน หนังสือแบบฝึกหัด หรือหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่เป็นภาษาอังกฤษครบทุกวิชา 
ในจํานวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับเน้ือหาสาระตามหลักสูตร โดยระบุรายการจํานวนหนังสือ
ภาษาไทย และภาษาต่างชาติ 5) สถานศึกษาต้องจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ การเรียนอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดบริการใช้สื่อ
ดังกล่าวให้ ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็ม 6) สถานศึกษาต้องจัดให้มีห้องเรียน ห้องประกอบ 
ห้องปฏิบัติการ และโรงฝึกงานสําหรับนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างน้อย 
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ได้กําหนดคุณภาพด้านปัจจัยพ้ืนฐานใน
โรงเรียนโครงการหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program ไว้ดังน้ี 
 1)  โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสม มีจํานวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย25 คน : 1 ห้อง, ประถมศึกษา 
30 คน : 1 ห้อง, มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง) โดยมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และ
มีอัตราส่วนครู 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 
 2)  ภาระงานการสอนของครูมีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 3)  โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ตําราเรียนที่มีคุณภาพ เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
 4)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับนักเรียนทุกคน 
 5)  โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
 6)  โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้อง 
ทดลองห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
 7)  โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยุบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการสังเคราะห์
สภาวการณ์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาไทย กล่าวโดยสรุป ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้าน ดังน้ี 
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 1.  ปัจจัยด้านคน ได้แก่ ครู ผู้บริหาร/กรรมการศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรฝ่ายสนับสนุน จึงรวม
ไปถึงบุคลากรในหน่วยงานต้นสังกัด เช่น ศึกษานิเทศก์ และผู้เรียน 
 2.  ปัจจัยด้านระบบ ได้แก่ ระบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และระบบความคิด 
ความเข้าใจ 
 3.  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคม 
 4.  ปัจจัยด้านทรัพยากรสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองวัสดุ
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ประกอบด้วยอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์สํานักงาน และ
ระบบอํานวยความสะดวกหรือสื่อทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งต้องเอื้อต่อบรรยากาศการจัดการศึกษาให้
เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด  
 สรุปได้ว่า โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 
อังกฤษ (English Program) มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ และมี
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง และโรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด 
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย และ
สามารถอํานวยความสะดวกทางกายภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โดยการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี ปัจจัยพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสม 
โดยมีจํานวนนักเรียนต่อห้อง (มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง) มีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาอัตราส่วนครู 1 
คนต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน ภาระงานการสอนของครู มีคอมพิวเตอร์พกพา มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูง มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi - Media Classroom) 
ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม
ทันสมัย 

 สรุป การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input assessment) หมายถึง การตรวจสอบส่วนที่
เอ้ือต่อระดับคุณภาพของปัจจัยนําเข้า ที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4 ปัจจัย คือ 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู้บริหาร 3) การ
จัดสรรงบประมาณ และ 4) ปัจจัยพ้ืนฐาน ในระยะที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด มี
ปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

 
 2.4.2 มิติประเมินด้านกระบวนการ (Process assessment)  
 เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือประเมินผลการนําโครงการสู่การปฏิบัติว่า เมื่อมีการ
ดําเนินงานไประยะหน่ึงแล้ว กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นกระบวนการ เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
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(Transformative process) ที่กําหนดไว้ในโครงการน้ัน มีความก้าวหน้าในการทํางานเพียงใด        
มีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอะไรอีกบ้าง 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาได้จากที่กําหนดไว้ในโครงการว่า มีอะไรบ้าง นํามาเสนอให้เห็นเป็นประเด็น ๆ
ที่ชัดเจน ดังน้ี 
 1. โครงสร้างการบริหาร  
 การจัดองค์การ หมายถึง การจําแนกแยกแยะงานที่จําเป็น การจัดกลุ่มงานให้เหมาะสมกับ
ทรัพยากร และสถานการณ์ การมอบหมายงาน การมอบหน้าที่ และการจัดสรรความสัมพันธ์ของงาน 
และอํานาจ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 1) การจําแนกงาน การจัดกลุ่มงาน และการกําหนดความสัมพันธ์
ระหว่างงาน การจําแนกงานเป็นพ้ืนฐานเร่ิมต้นของการจัดองค์การ โดยทําให้ทราบว่า องค์การจะมี
กิจกรรมอะไรบ้าง ที่ต้องปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และจําเป็นต้องกําหนดให้มี
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่กําหนด การจําแนกงานส่วนใหญ่จะดําเนินการ
จําแนกตามหน้าที่ขององค์การ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่กําหนดไว้ การจัดกลุ่ม
งานเป็นการรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้หลักเกณฑ์ของการจําแนกงาน ซึ่งอาจจัด
กลุ่มในลักษณะความชํานาญเฉพาะทาง หรือให้มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน หรือจัดตามหน้าที่การ
ปฏิบัติงาน ผลผลิต หรือการบริการลูกค้า พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ หรือเส้นทางที่ผลผลิตสู่ลูกค้า (product-
customer flow) ซึ่งดําเนินการในทุกระดับขององค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดย
กลุ่มงานต่าง ๆ จะต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและกัน 2) การกําหนดอํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ อํานาจหน้าที่ เป็นอํานาจหน้าที่ ซึ่งองค์การได้มอบให้กับผู้บริหาร เพ่ือจะได้นําไปใช้  ในการ
บริหารงาน อันเป็นภารกิจขององค์การ เป็นอํานาจตามกฎหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม 3) 
การมอบหมายงาน การมอบหมายงาน เป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารต้องดําเนินการ เพราะงานในองค์การ
มีมากเกินกว่าที่ผู้บริหารคนเดียวจะดําเนินการได้ทุกเรื่อง การมอบหมายงานจะดําเนินการควบคู่ไป
กับการมอบอํานาจหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หรือควบคุมงานขององค์การได้อย่างสมบูรณ์ การมอบหมายงาน จึงหมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชา
กําหนดอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มอบหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชายังคง
ต้องรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายไปด้วย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)   
 กระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2546 ในรูปคณะบุคคล
เป็นคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปน้ี  
 1.  การบริหารโครงการให้เป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบกําหนด ถ้ากรณีใดที่ระเบียบมิได้
กําหนดให้บริหารจัดการตามระเบียบของทางราชการในเรื่องน้ัน ๆ 
 2.  ให้มีคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารดังน้ี 
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  1)  ผู้อํานวยการโรงเรียน (ประธานกรรมการอํานวยการโครงการ) มีบทบาท ดังน้ี 
   1.1  บริหารโครงการตามนโยบาย และแผนดําเนินงาน 
   1.2  นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ 
   1.3  ส่งเสริม และสนับสนุนบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
   1.4  วินิจฉัย แก้ปัญหา สั่งการ ตามอํานาจที่ได้รับมอบหมาย 
  2) สมาคมผู้ปกครอง และครู และคณะกรรมการที่ปรึกษามีบทบาทอย่างไร 
   2.1  ให้คําปรึกษาในการดําเนินโครงการ 
   2.2 เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธ์ิ
ภาพสูงสุด 
 3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ หรือครูวิชาการโรงเรียน (ประธานกรรมการดําเนิน
โครงการ) มีบทบาท ดังน้ี 
     3.1  ดําเนินงานตามแผนโครงการ 
     3.2  นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้ไปตามนโยบาย 
    3.3  เป็นที่ปรึกษาของ ทุกฝ่าย 
     3.4  จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการต่อผู้เก่ียวข้อง และสาธารณชน ตลอดจน พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
     3.5  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้มอบหมายจากผู้อํานวยการโรงเรียน 
 4.  ฝ่ายธุรการ 
  4.1  ดําเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ ในงานสารบรรณ งานพัสดุ และงานการเงินตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธ์ิภาพ 
  4.2  ติดต่อประสานงานด้วยเอกสารวีซ่า การขออนุญาตทํางานของครูผู้สอนชาวต่างชาติ 
  4.3  ดูแลความเรียบร้อยของสํานักงานโครงการ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติกาต่างๆ 
  4.4  นําเสนอข้อมูลต่าง ๆ และรายงานต่อประธานกรรมการอํานวยการโครงการ 
  4.5  อํานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายของโครงการ เพ่ือให้เกิดประสิทธ์ิภาพ
สูงสุด 
  4.6  ให้บริการประสานงานด้านข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆท่ีจําเป็น แก่นักเรียน ครู ชาวไทย 
และครูชาวต่างชาติ 
  4.7  ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทั้งจากภายใน และภายนอกโรงเรียน 
  4.8 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบประมาณตามแผนงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ และ
รวดเร็ว 
  4.9 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 5.  ฝ่ายวิชาการ 
  5.1  ประสาน นิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านวิชาการ 
  5.2  แล กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดแผนการสอน การจัด
ครูผู้สอน การจัดตารางสอน จัดหาตํารา/สื่อ/นวัตกรรม หนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
  5.3  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านวิชาการ 
  5.4  ประสานบุคลากรในหมวดวิชา และครูนิเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ครูผู้สอน
ชาวต่างประเทศในด้านเน้ือหา และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  5.5  จัดสอนซ่อมเสริม และติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
  5.6  ประสานให้ครูชาวต่างประเทศ ให้ความรู้ด้านการสอน ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ 
ครู-อาจารย์ และบุคลากรอ่ืนตามสมควร 
  5.7  เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่ผู้สอนชาวต่างชาติ 
 6. ฝ่ายกิจการนักเรียน 
  6.1  ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
  6.2  จัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนนักเรียนปกติ 
  6.3  จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรม เพ่ือให้ตระหนักในความเป็นไทย 
  6.4  ติดตามประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ในการควบคุมดูแล
ป้องกันแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  6.5 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 7.  ฝ่ายแผนงาน 
  7.1  ประสานงาน การจัดทําแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจของ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
  7.2  ดูแล ติดตาม การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ 
  7.3  การจัดทําเครื่องมือประเมินผลโครงการ และดําเนินการประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทําสารสนเทศเผยแพร่แก่ผู้เก่ียวข้อง 
  7.4  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตามแผน 
  7.5  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 8.  ฝ่ายประสานงานชุมชน 
  8.1  ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรม ของโครงการสู่ชุมชนในทุกรูปแบบ 
  8.2  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
  8.3  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 9.  ฝ่ายอาคารสถานที่ 
  9.1  ประสานงานกับฝ่ายบริหารโรงเรียน ในการจัดเตรียมอาคารสถานที่ พร้อมดูแล
รักษาให้อยู่ในสภาพดี 
  9.2  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
  9.3  ดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของนักการภารโรง/ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  9.4  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 10. ฝ่ายเลขานุการ 
  10.1  รับเอกสาร หลักฐาน และลงทะเบียนนักเรียนเข้าใหม่ 
  10.2  ดูแล กํากับ ติดตาม การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  10.3 ประสานงาน และอํานวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกฝ่าย เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน 
  10.4 ให้การต้อนรับ และให้บริการแก่ผู้เข้าประชุม และศึกษาดูงาน 
  10.5 ประสานงานในการจัดหา/จัดจ้าง ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งทําสัญญา
จ้าง และต่อสัญญาจ้าง 
  10.6 นําเสนอข้อมูลให้ฝ่ายบริหารพิจารณาการจัดจ้างครูชาวต่างประเทศ พร้อมทั้งทํา
สัญญาจ้าง และต่อสัญญาจ้าง 
  10.7 จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ เช่น การจัดค่าย การจัดทัศนศึกษา การ
ประกวด การแข่งขัน ฯลฯ 
  10.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 การจัดโครงสร้างการบริหารในสถานศึกษาหรือในองค์การ (Organization structure) 
เป็นกระบวนการกําหนดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างบุคคลและทรัพยากร เพ่ือให้องค์การ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวด่ิง 
(The vertical organization) 2) การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวนอน (Horizontal Organization)      
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวด่ิง (The vertical organization) เหมาะสําหรับองค์การที่มี
ลักษณะงานในแต่ละส่วนที่มีทั้งคล้ายกันและแตกต่างกัน ความสามารถในการตอบสนองต่อการ 
ทํางานของพนักงานแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วย โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ 1) สายการบังคับบัญชา     
2) การมอบหมายอํานาจหน้าที่ 3) การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ 4) ขนาดของการจัดการ 
 การจัดโครงสร้างองค์การตามแนวนอน (Horizontal organization) เป็นการกําหนด
หน่วยงานในแต่ละระดับที่คล้ายกันให้สามารถประสานเช่ือมโยงกันได้ การที่จะเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน
จะต้องกระทําในลักษณะเป็นลําดับช้ัน ตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchy)  
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 สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 
(2549) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) เก่ียวกับปัจจัยนําเข้า (Inputs) 
และกระบวนการ (Process) อันเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต (Outputs) ไว้ดังน้ี คือ สถานศึกษา
มีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา   
มี 4 ตัวบ่งช้ี คือ 1) สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความ
คล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 2) สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) สถานศึกษา    
มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบถ่วงดุล 4) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ตามกฎกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง “ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
โดยได้กล่าวถึง มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาด้านโครงสร้าง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2548 สํานักวิชาการการศึกษา และมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ) คือ สถานศึกษามีการ
จัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร มี 5 ตัวบ่งช้ี คือ 
1) มีการจัดองค์กรโครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูง และปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 2) มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันต่อการใช้งาน 3) มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 5) ผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน และการพัฒนาผู้เรียน 
 มอนทีเซลและคอเทส (Montecel และ Cortez 2002) ที่ค้นพบการวิจัยว่า โครงสร้างการบริหาร
สถานศึกษาและการกํากับตรวจสอบสถานศึกษา (School organization and accountability) น้ัน ต้องนับว่า
การจัดการศึกษาในระบบสองภาษาเป็นส่วนหน่ึงของแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และต้องเป็น
ที่ยอมรับของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในความรับผิดชอบต่อความสําเร็จของผู้เรียนทุกคน  
 สรุปได้ว่า การจัดโครงสร้างการบริหาร หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง
การบริหาร และที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยกําหนด บทบาทหน้าที่ไว้
อย่างชัดเจน มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน และมีการตรวจสอบถ่วงดุล 
มีการกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี และมีระบบประกัน
คุณภาพและผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 
อังกฤษ (English Program) ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ 

 โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี โครงสร้างการบริหาร หมายถึง การท่ีสถานศึกษามีการจัด
องค์กรโครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความ
เหมาะสม โดยกําหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน และมีการตรวจสอบถ่วงดุล มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
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มีแผนการปฏิบัติงานประจําปี และมีระบบประกันคุณภาพ และผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) มีความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 
 2. การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
 ปัจจุบันการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย เป็นสิ่งที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในวงการ
ธุรกิจเอกชน และหน่วยงานของรัฐ โดยการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย จะมุ่งเน้นการคาดคะเน
สภาพในอนาคตจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการประเมินจุดอ่อน และจุดแข็งขององค์การ 
เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การ และหาแนวทางหรือกลยุทธ์กํากับการทํางาน
ในอนาคตของหน่วยงาน หรือเตรียมเผชิญกับการแข่งขัน เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น จะเน้นถึง
ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ เพ่ือนําองค์การไปสู่จุดหมายที่ต้องการ สําหรับข้ันตอนในการ
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นักวิชาการหลายท่านได้กําหนดข้ันตอนกระบวนการในลักษณะที่
แตกต่างกันไป ดังน้ี 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ที่ได้กล่าวถึง นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ไว้ดังน้ี  
 นโยบาย (Policy) เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างกว้าง ซึ่งกําหนดทิศทาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือเป็นแนวทางที่กําหนดขึ้น โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์การเพ่ือ
ใช้เป็นทิศทางสําหรับบุคคลในองค์การเพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจที่เหมาะสม 
 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นทิศทางในระยะยาวที่องค์การต้องการ 
 เป้าหมาย (Goals) เป็นสิ่งที่องค์การต้องการในอนาคต 
 มอนที่เซลและคอเทส (Montecel และ Cortez 2002) ที่ค้นพบจากการวิจัยว่า โรงเรียน
จะต้องกําหนดและเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย (Vision and goals) ต่อชุมชนอันเป็นแนวทางใน
การสร้างเสริมผลสัมฤทธ์ิในตัวผู้เรียน ซึ่งทั้งบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถบอกถึงวิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายต่อสาธารณชนได้ 
 สรุปได้ว่า การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย หมายถึง มีการกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ให้บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนรวมทั้งหลักสูตรและการสอน 

 โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี  การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  หมายถึง มีการ
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน รวมท้ังหลักสูตรและการสอน 
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 3. การจัดการเรียนการสอน 
 ความสําคัญของการจัดการเรียนการสอน คือ หลักสูตร เพราะหลักสูตรมีความสําคัญใน
การช่วยพัฒนาบุคคลในทุก ๆ ด้าน และหลักสูตรยังเป็นเคร่ืองมือที่ทําให้ความมุ่งหมายในการจัด
การศึกษาบรรลุความมุ่งหมายของกฎหมาย นโยบาย หรือแผนงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
และหลักสูตรเป็นส่วนที่จะนําความมุ่งหมายของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุความสําเร็จ
นอกจากน้ัน หลักสูตรยังเปรียบเสมือนหางเสือคอยกํากับหรือกําหนดทิศทางในการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษาหลักสูตรเป็นแม่บท และหัวใจสําคัญของการศึกษา มีนักการ
ศึกษาได้จัดกลุ่มนิยามหลักสูตร แบ่งการจัดกลุ่มนิยามหลักสูตรไว้ 3 ลักษณะโดย ฮอนสัน (Henson 2001 ; 
อ้างถึงใน ทัศนี บุญเติม, 2548) คือ 
 ลักษณะที่ 1 กลุ่มที่นิยามในลักษณะของวิธีการกับจุดหมาย (means versus ends) นิยาม
หลักสูตรว่า เป็นกิจกรรมที่วางแผนไว้สําหรับการเรียนการสอน (plannedactivities for instruction) แผน
สําหรับการเรียนรู้ (a plan for learning) ประสบการณ์ที่โรงเรียนจัดข้ึน (experience set up by 
the school) ส่วนการนิยามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรว่า หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็กได้รับ
ภายใต้การแนะนําของครู (all experiences that children have under theguidance of teachers)
ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็กได้รับภายใต้การดูแลของโรงเรียน (curriculum is all the planned 
learning outcomes for which the school is responsible) 
 ลักษณะที่ 2 กลุ่มที่นิยามในลักษณะเนื้อหาสาระกับประสบการณ์ (content, coursesversus 
experiences) โดยนิยามที่เป็นเน้ือหาสาระหลักสูตร ควรประกอบด้วยการศึกษาเร่ืองที่แน่นอน และ
ความรู้ที่เป็นอมตะเกี่ยวกับโลกตะวันตก (the curriculum should consist of permanent studies and 
the greatestbooks of the Western World) หรือความรู้ที่แท้จริง ที่นํามาจากศาสตร์ (the curriculumshould 
consist entirely of knowledge that comes from the disciplines) ส่วนการนิยามท่ีเน้นประสบการณ์
อาทิหลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็กได้รับภายใต้การดูแลของโรงเรียน หรือประสบการณ์ที่โรงเรียน 
จัดขึ้น ลักษณะที่ 3 กลุ่มที่นิยามในลักษณะของกระบวนการกับเอกสารหรือแผน (processversus 
document or plan) โดยนิยามที่เป็นกระบวนการ หลักสูตร คือ โอกาสทางการเรียนรู้ทั้งหมดที่โรงเรียน
จัดให้ (all learning opportunities provided by the school) หรือประสบการณ์ทั้งมวลที่เด็ก
ได้รับภายใต้การดูแลของโรงเรียนส่วนนิยามในเชิงเอกสารหรือแผนกิจกรรมที่วางแผนไว้ เพ่ือการเรียน
การสอน (plan action for instruction) แผนสําหรับการเรียนรู้ (a plan forlearning) เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า หลักสูตร คือ แผนการสําหรับการจัดการเรียนรู้ โดยการนําศาสตร์ความรู้ที่
แท้จริงมาสร้างประสบการณ์ และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียน ซึ่งมีความสําคัญต่อผู้เรียนที่จะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะเฉพาะตามหลักสูตรกําหนด โดย
หลักสูตรน้ันจะต้องมีประเมิน เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมอยู่เสมอ 



93 
 

 หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่โรงเรียนได้ดําเนินการจัดทําหรือพัฒนาขึ้นของ
บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยจัดทําองค์ประกอบของหลักสูตรให้ครอบคลุมภาระในการจัด
การศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา การกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายของ
คุณภาพการศึกษา อันเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นมวลประสบการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ชุมชน และ
ท้องถ่ิน รวมท้ังความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียน หลักสูตรของแต่ละโรงเรียนจึง
มีส่วนที่เป็นแกนกลางเหมือนกันแต่แตกต่างกันในส่วนที่เพ่ิมเติมตามวิสัยทัศน์ และความต้องการของ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) ดังต่อไปน้ี                     
 1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นความเป็นพลวัต 
(dynamic)  
 2.  กระบวนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 1)  การกําหนด
วิสัยทัศน์ 2) ภารกิจ 3) เป้าหมาย 4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สําคัญของผู้เรียน 5) โครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา 6) คําอธิบายรายวิชา 7) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8) การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้   
9) การวัดและประเมินผล 10) การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.  การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ได้นําแนวคิดทางการบริหารจัดการ
มาใช้ โดยเฉพาะวงจร เดมม่ิง (Deming Cycle) ได้แก่ Plan Do Check Action  
 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนของโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 
อังกฤษ ไว้ดังน้ี การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระ สถานศึกษาเป็นการ
จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสามารถพิจารณาจัดการเรียน การสอนในทุกสาระการเรียนรู้เป็น
ภาษาไทยหรือในบางสาระการเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และอื่นๆเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา อน่ึงสถานศึกษาจะต้องให้ความสําคัญใน
การศึกษาทบทวนเน้ือหาในแต่ละกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมให้เน้ือหามีความทันสมัยร่วมสมัยหรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และอยู่ในความ
สนใจของสังคม เป็นต้น 

  การจัดการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติม ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) จากการศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) ของหลายประเทศ พบว่าโรงเรียนต่าง ๆ  ได้จัดสาระเพ่ิมจํานวน 6 สาระ
หลัก ได้แก่ 
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1) ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) 
2)  การเขียนความเรียงขั้นสูง (Extended-Essay) 
3)  กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติของผู้เรียน

ที่เรียกช่ือว่า CAS (Creativity, Actions, Service) 
4) โลกศึกษา (Global Education) เพ่ือให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ และมีคุณลักษณะที่พ่ึง

ประสงค์ของความเป็นพลโลก (World Citizen) 
5)  ภาษาอังกฤษ 
6)  ภาษาต่างประเทศที่ 2 
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการบริหาร

เชิงยุทธศาสตร์ในระดับสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดที่มีหลักสูตรที่ทันสมัย หมายความว่ามีการ
พัฒนาหลักสูตรอยู่เสมอทําให้ทั้งผู้เรียน และผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา ผลลัพธ์ของการใช้
หลักสูตรก็จะตกอยู่แก่ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 27 
กําหนดให้มีการจัดทําหรือปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีลักษณะที่หลากหลายเหมาะสมกับ
บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยรัฐจัดให้มีหลักสูตรแกนกลางที่มีลักษณะของความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาต่อ และต้อง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัดทําสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน และสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ดังน้ัน สถานศึกษาแต่ละแห่ง จะมีหลักสูตรของตนเอง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1. หลักสูตรแกนกลาง กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่น และกําหนดจุดมุ่งหมาย สาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม 8 กลุ่มวิชา และเป็นผู้ดําเนินการให้สถานศึกษาได้นําหลักสูตร
แกนกลางไปใช้ต่อไป โดยเริ่มนําร่องในปีการศึกษา 2545 ในช้ัน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 
 2. หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องจัดทําสาระหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรแกนกลาง และในส่วนที่เก่ียวข้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพ่ือ
สนองตอบตัวตนของผู้เรียน และเอกลักษณ์ศักด์ิศรีของท้องถิ่น 
 สรุปได้ว่า หลักสูตรของสถานศึกษา หมายถึง การจัดหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่น โดย
กําหนดเป็นสาระการเรียนรู้ใน 8 กลุ่มวิชา โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้ปรับ ได้คิด ได้
พัฒนาเทคนิคกระบวนการโดยอิสระในรูปหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความหลากหลาย และการ
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สนองตอบความต้องการความถนัด และความสนใจของผู้เรียนในแต่ละที่  มีลักษณะเฉพาะแตกต่าง
กันไป สําหรับความสําเร็จของหลักสูตรจะอยู่ที่ความเข้มแข็ง และกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
แต่ไม่ไช่หลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยครูหรือผู้บริหารฝ่ายเดียว แต่เป็นหลักสูตรที่สะท้อนความเข้มแข็ง และ
จุดยืนทางความคิดของชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับเป้าหมาย และวิธีการจัดการศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอน 
 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี วก.1065/2544 เรื่อง การใช้นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ได้กําหนดการบริหารจัดการ 
ด้านที่ 2 เกี่ยวกับ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินผล ไว้ดังน้ี 
 คําอธิบาย/สาระสําคัญ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามโครงการ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรมีวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ตัวบ่งช้ีที่ 2 โครงสร้างหลักสูตรมีการจัด
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้งในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สื่อสารประจําวัน และวิชาการ 
            มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1 จัดการเรียนรู้ในแต่วิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง ตามธรรมชาติของวิชา และ
เหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน ตัวบ่งช้ีที่ 2 ออกแบบการเรียนรู้ได้เหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างของสมิทธิผล (proficiency) ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละบุคคล ตัวบ่งช้ีที่ 3 ใช้สื่อ
เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง ตัวบ่งช้ีที่ 4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ และ
เจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถด้านวิชาการ รวมท้ังเสริมสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนใน
โครงการ 
 มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีระบบการวัด และประเมินผลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ประกอบด้วย 
3 ตัวช้ีบ่ง ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที่ 1 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมท้ังรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน
ด้านทักษะ ภาษาอังกฤษ และความรู้ในแต่ละรายวิชาอย่างเป็นระบบ และต่อเน่ือง ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ทดสอบสมิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน   
จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับมาตรฐาน CEFR ที่กําหนดระดับ
ความสามารถ ช้ัน ป.6 ระดับ A2  ม.3 ระดับ B1 และ ม.3 ระดับ B.1 และ ม.6 ระดับ B2  ตัวบ่งช้ีที่ 3 นําผล



96 
 

การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนในโครงการฯมาเปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบของผู้เรียนในหลักสูตรปกติ ทั้งในการทดสอบระดับชาติ และทดสอบในระดับ
สถานศึกษา เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาผู้เรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2548)  
  มีนโยบายปกิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนของโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) มี
ลักษณะที่สําคัญ คือ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้น
ทักษะกระบวนการคิดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นสากล โดยสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ สร้าง
ความมั่นใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ และคํานึงถึงคุณภาพของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม โดยมุ่งหวัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และความ
สนใจ  
    มอนที่เซล และคอเทส (Montecel และ Cortez 2002) ที่ค้นพบว่า การจัดการเรียนรู้ต้องคํานึงถึง 
1) บรรยากาศ ในช้ันเรียน (Classroom climate) เป็นการบ่งช้ีความคาดหวังของผู้เรียนทุกคน และครูผู้สอน
ที่ต้องแสวงหาหนทางที่จะนํามาซึ่งคุณค่าต่อความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม 2) การพัฒนาการด้าน
สําเนียงภาษา (Program matriculation) ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจัดการศึกษาได้
กําหนดขอบข่ายอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงช้ัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติเป็นระบบตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม ตามระดับของความสามารถของผู้เรียนใน
ระบบการศึกษาสองภาษา 
    เศรษฐภรณ์ หน่อคํา (2548) ที่ได้ศึกษาและพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  
สองภาษาเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียนรู้ โดยระบุว่ามีตัวบ่งช้ี 7 ประการ คือ 1) มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นทักษะ
กระบวนการคิด 3) มีการจัดการเรียนรู้ในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานกับความเป็นสากล 4) มีการ
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิด
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 5) มีการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความม่ันใจ และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาอังกฤษ 6) มีการจัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 
โดยมุ่งหวัง เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ 7) ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนรู้งานด้านหลักสูตร ประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การกําหนด
เน้ือหาสาระโครงสร้างของหลักสูตร และการนําไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) กําหนดให้ปฏิรูปการ
เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท้ังความรู้คู่
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คุณธรรม เร่ืองที่เก่ียวข้องกับตนเอง ครอบครัว สังคม ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ความรู้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
ภูมิปัญญาไทย ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และการประกอบอาชีพ ทั้งน้ีเน้ือหาสาระ และ
กิจกรรมต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน รวมท้ัง
สถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจัดให้เรียนได้ในทุกสถานที่ 
โดยร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชน 
  แนวทางการจัดการศึกษาดังกล่าว เป็นกระแสการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งความ 
สําเร็จของการจัดการเรียนการสอนยังเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ง่ายนัก แต่ก็มีองค์ประกอบของการเรียนรู้แนว
ใหม่ เช่น โครงงาน ใบงาน แฟ้มสะสมงาน ซึ่งแม้จะมีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะ
ประกันคุณภาพการเรียนรู้ และคุณลักษณะให้เด็กแต่ละคนได้หัวใจของความสําเร็จ ในจัดการเรียน
การสอนจะอยู่ที่การมีระบบ “พ่ีเลี้ยง-คู่คิด” คู่ขนานไปกับระบบ “ติดตามตรวจตรา” ที่ดี และมีความ
ต่อเน่ือง โดยครูแกนนํา ครูต้นแบบ และครูแห่งชาติ ผู้บริหารต้นแบบ ฯลฯ ที่รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายที่มี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการทําวิจัย และพัฒนารูปแบบการอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วย 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และห้องเรียนอย่างยั่งยืน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2548)  
  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปกิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตร/ข้อกําหนดในหลักสูตร โดยจัดทําหลักฐานแสดงผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
สําหรับผลสัมฤทธ์ิด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้การทดสอบ 
TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด และสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการ
ประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมีตัวบ่งช้ี หรือ
ตัวแปรย่อย ดังน้ี การวัดผลจะต้องสามารถ วัดพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผล ทั้งแบบที่ใช้แบบสอบและไม่
ต้องใช้แบบสอบในการตัดสินผลการเรียน นอกจากน้ี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ยังได้กําหนดให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มาตรา 26 วรรคแรก กําหนดให้
สถานศึกษาปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
พิจารณาทั้งพัฒนาการ ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม การร่วมกิจกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบ 
ทั้งน้ีให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ และรูปแบบการศึกษา 
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    ในการวัดและประเมินผลผู้เรียน นอกจากดําเนินงานของสถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) กําหนดแล้วน้ัน ควรจัดให้มีกลไก
ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพ และมาตรฐานความรู้ของเด็กไทย และควรเลิกนโยบาย “ตกไม่ได้” 
ของหน่วยงานต้นสังกัดด้วย โดยเฉพาะการเร่งต้ังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไก
จัดให้มีการสอบความรู้ในวิชาหลักให้เป็นมาตรฐานข้ันตํ่าร่วมกันทั้งประเทศอย่างสมํ่าเสมอทุกปี 
พร้อมทั้งรายงานให้สังคมร่วมรับรู้อยู่ตลอดเวลา และควรปรับเปลี่ยนนโยบาย “ตกไม่ได้” ประกอบ
กับนโยบายประเมินโรงเรียนที่ดูจากจํานวนเด็กที่สอบได้อย่างผิวเผิน การศึกษาจึงควรเป็นระบบ
ประเมินคุณภาพโรงเรียนควรจะต้องดูกระบวนการการเรียนการสอน และความต้ังใจของครู ตลอดจน
สภาพปัญหา และข้อจํากัดเฉพาะโรงเรียนอย่างลึกซึ้ง 
  สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลผู้เรียน หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน มีความสอดคล้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตาม
ข้อกําหนดในหลักสูตร และมีการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับระดับสากล ต้องการนิเทศการศึกษา ผู้บริหารต้องให้คําแนะนําและช้ีแนะวิธีการสอน 
อุปกรณ์ สื่อการสอนให้แก่ครู และผู้ร่วมงานในโรงเรียน รวมถึงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการ
นําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการวิจัยก่ึงทดลองที่ไม่ต้องการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ เป็นการวิจัยที่ร่วมมือกันทํา โดยเป็นผู้ปฏิบัติกันเอง และเป็นการ
วิจัยที่นําผลไปใช้ได้ทันที โดยผู้ปฏิบัติการน่ันเอง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ได้กําหนดให้สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทําการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และให้นํากระบวนการวิจัยเป็นส่วนทําหน่ึงของกระบวนการเรียนการ
สอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน การวิจัย เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา ควรดําเนินการไปพร้อมกับการเรียนการสอนของครู โดยจัดให้มีระบบ “พ่ี
เลี้ยง-คู่คิด” คู่ขนานไปกับระบบ “ติดตาม-ตรวจตรา” ที่ดี และมีความต่อเน่ือง ดังกล่าวแล้วข้างต้นใน
ข้อ 1.2 การจัดการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากจะดําเนินการในเรื่องการเรียนการสอน แล้วก็
ดําเนินการไปพร้อมกับการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการอบรมครู โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานไปพร้อมกัน 
   สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนไปจากในอดีตที่แนวทางการดําเนินงาน
ถูกกําหนดมาโดยส่วนกลาง ทําให้การเรียนไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ไม่สามารถ
นําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้ เมื่อสถานศึกษาได้รับการกระจายอํานาจในเรื่องการบริหาร การบริหาร
วิชาการของการศึกษา โดยเฉพาะด้านหลักสูตรที่สามารถดําเนินการตัดสินใจได้เอง โรงเรียนที่มีความ
พร้อมที่จะสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น สนองตอบ
ต่อสภาพปัญหาของผู้เรียนชุมชนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนได้ และพัฒนารูปแบบการอบรมครู โดย
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ใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และห้องอย่างย่ังยืน รวมท้ังการจัดให้
มีกลไกตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพ และมาตรฐานความรู้เด็กไทย 
  โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนของ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนการคิด คํานึงถึงบริบทของความเป็น
ไทยผสมผสานความเป็นสากล สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม สร้างความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ คํานึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม พัฒนาศักยภาพ
เรียนตามความถนัดและความสนใจ ครูผู้สอนใช้วิจัย วิธีวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้               
 4. การกํากับติดตาม และประเมินโครงการ 
 การกํากับติดตามและประเมินโครงการ ผลของแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สําคัญ เพราะ
สามารถนําข้อมูลน้ันมาวิเคราะห์ติดตาม กํากับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้ง
ยังเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหาร เพ่ือให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (1) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาต้องจัดให้มีการกํากับ 
ติดตาม และประเมินผลโครงการการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านความพร้อมใน
ด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถานศึกษา และคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 (2) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครูผู้สอน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 (3) กระทรวงศึกษาธิการต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 สรุปได้ว่า การกํากับติดตามและประเมินโครงการ สถานศึกษาต้องมีการติดตามประเมินผล
โครงการสถานศึกษาสนับสนุนงานวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาปรับปรุง และพัฒนาจนงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่ต้องการ 
             สรุป การประเมินด้านกระบวนการ (Process assessment) ในการวิจัยครั้งน้ี หมายถึง การ
ตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) โครงสร้างการบริหาร 2) การ
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ 3) การจัดการเรียนการสอน และ 4) การกํากับติดตาม 
และประเมินโครงการว่าในระยะที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานมากน้อยระดับใด มีปัญหาอุปสรรค และมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
     



100 
 

2.4.3 การกําหนดประเด็นเพื่อประเมินผลผลิต (Product assessment)  
การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ

สิ้นสุดโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่กําหนดไว้เพียงใด สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจะนําเสนอวัตถุประสงค์ที่คาดหวังที่กําหนดไว้ในโครงการว่ามีอะไรบ้าง นํามาเสนอให้เห็นเป็น
ประเด็นๆ ที่ชัดเจนข้ึน จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินด้านผลผลิต พบว่า องค์ประกอบของ
การประเมินด้านผลผลิตของการประเมินโครงการมุ่งเน้นประสิทธิผลของโครงการ โดยมีองค์ประกอบ คือ 
ประสิทธิผลของโครงการ พิจารณาจากผลท่ีเกิดจากการดําเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงทําการประเมินด้านผลผลิตของการดําเนินงานตามโครงการการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากระดับของการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการทั้ง 3 ด้าน คือ 1) นักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต 2) นักเรียนได้
พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย และ 3) 
ผู้ปกครอง  และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้การประเมินผลในส่วนน้ีมีความชัดเจนขึ้น 
ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  

1) นักเรียนมีความเช่ือม่ันตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตลอดจนการ 
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และประกอบอาชีพในอนาคต 

นักเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 เป็นชาวเมืองดิจิตอล (digital natives) ถือเป็นยุคความร่วมมือ 
(collaboration) เท่าๆกับที่ถือเป็นยุคสารสนเทศ (information age) อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของ
เครื่องมือสร้างเครือข่ายสังคมสังคมออนไลน์ (social networking) เช่น bebo, myspace, facebook, twitter 
และอ่ืน ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดโลกของชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล และมนุษย์พันธ์วาย (Generation Y)นักเรียน
จะได้รับการศึกษาจากโครงการแบบร่วมมือ (collaborative projects) เช่นโครงการของ Julie 
Lindsay’s หรือ Vicki Davis’s Flatclass room project และ (the Horizon Project) เป็นต้น และ
การศึกษาจาก DonTapscott’sWikinomicsจะพบความสําเร็จของโครงงานแบบความร่วมมือระดับ
โลก (global collboration)ดังน้ัน การเตรียมนักเรียน เพ่ือศตวรรษที่ 21 จึงจะต้องมีการสอนให้พวก
เขาสามารถใช้เคร่ืองมือ เพ่ือความร่วมมือออนไลน์ ที่ต้องทํากันแบบเป็นทีมเหล่าน้ันด้วย 

ศักยภาพของผู้เรียนหรือคุณลักษณะของผู้เรียน 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ สมศ. 

(2549) ผลประเมินสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานรอบแรก (2550) รายงานสืบเน่ืองจากการเสวนาวิชาการ  
       1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี                                     
             มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก ประกอบด้วย 
5 ตัวบ่งช้ี คือ 1) กําลังกายกาลังใจที่สมบูรณ์ 2) ความรู้ และทักษะที่จําเป็น และเพียงพอ   ในการดํารงชีวิต
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และพัฒนาสังคม 3) ทักษะการเรียนรู้ และการปรับตัว 4) ทักษะทางสังคม 5) คุณธรรม   จิตสาธารณะ 
และจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
            มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผู้เรียนเป็นสําคัญ และการบริหาร 
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี คือ 1) การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 2) มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 3) มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
             มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ ประกอบด้วย 3 ตัว
บ่งช้ี คือ 1) การบริการวิชาการ และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 2) การศึกษาวิจัยสร้างเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการ
เรียนรู้ 3) การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 

2.  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยมาตรฐานด้านผู้เรียน 8 มาตรฐาน
มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 6 มาตรฐาน 
และมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2 มาตรฐานรวมทั้งหมด 8 มาตรฐาน  ดังน้ี 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 8 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม    
ที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตสานึกการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ 3 
ผู้เรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี มาตรฐานที่ 8 ผู้เรียนมี
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี และกีฬา  

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 2 มาตรฐาน ดังน้ี มาตรฐานที่ 9 ครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ
ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี มาตรฐานท่ี 10 ครูมี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการมี 6 มาตรฐาน ดังน้ี มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมี
คุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 12 
สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบ
วงจร มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา  
มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายมาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการ  
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ 
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มาตรฐานด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้มี 2 มาตรฐาน ดังน้ี มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษา  มีการ
สนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาตรฐานท่ี18 สถานศึกษามีการร่วมมือระหว่าง
บ้านองค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน 

3.  สมรรถนะสําคัญ 5 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
1. ความสามารถในการส่ือสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมใน

การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึก และทัศนะ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
2. ความสามารถในการคิดเป็นความในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์อย่าง

สร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นอุปสรรคต่างๆ

ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผลคุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆไป

ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองการทํางาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 

4. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2552 ตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551) กําหนด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็น
พลเมือง ดังน้ี (1) รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์สุจริต (3) มีวินัย (4) ใฝ่เรียนรู้ (5) อยู่
อย่างพอเพียง (6) มุ่งมั่นในการทํางาน (7) รักความเป็นไทย (8) มีจิตสาธารณะ 

5. คุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 
2552 (ได้กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552) คุณลักษณะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ไว้ดังน้ี คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่ควรเป็นคือ (1) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2) มีภูมิรู้ 
(3) รู้จักใช้วิจารณญาณ (4) การเป็นนักคิด (5) สามารถสื่อสารได้ (6) มีระเบียบวินัย (7) ใจกว้าง (8) 
รอบคอบ (9) กล้าตัดสินใจ (10) ยุติธรรม 

โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคต หมายถึง นักเรียนมี
คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป็นชาวเมืองดิจิตอลมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความรู้ความสามารถในสมรรถนะ 5 
สมรรถนะ และคุณภาพผู้เรียนได้มาตรฐานตามที่กําหนด 



103 
 

            2) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย 
             ด้านคุณภาพนักเรียนในโครงการ English Program มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะ
ภาษาอังกฤษ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ English Program ตามแนวทางการนํา
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติด้านที่ 3 คุณภาพผู้เรียน ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการกําหนดกรอบการประเมิน ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ดังน้ี 

มาตรฐานที่ 6 นักเรียนโครงการ English Program มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะภาษา 
อังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระเพ่ิมข้ึน มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป 
มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับ 
ความสามารถตามมาตรฐาน CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และ เข้าร่วมกิจกรรมประกวด แข่งขัน 
ทักษะ ทางวิชาการทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติประกอบด้วย 
4 ตัวบ่งช้ี คือ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 1 นักเรียนโครงการ English Program มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ
เพ่ิมขึ้น  

คําอธิบาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น หมายถึง สถาน 
ศึกษามีนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ประเด็นการพิจารณา 
1. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
ปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

2. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ 
เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษาปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
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4. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา ของ
นักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษาปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

5. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน   
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
ปัจจุบันสูง กว่าปีที่ผ่านมา 

6. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
ปัจจุบัน สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

7. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศของ 
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา ปัจจุบัน สูงกว่าปีที่ผ่านมา 

8. คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
ปัจจุบันสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 นักเรียนโครงการ English Program มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป  
             คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ และมีผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป 
             ประเด็นการพิจารณา 
      1.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
      2.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
      3.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
       4.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
       5.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O – NET ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
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     6.  นักเรียนโครงการEnglish Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ  O - NET  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
       7.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O - NET  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
       8.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O - NET  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ และ 
     9.  นักเรียนโครงการ English Program มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ O - NET  ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
            ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 นักเรียนโครงการ English Program มีผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CEFR ผ่าน
เกณฑ์ ที่กําหนด  
           คําอธิบาย มีการทดสอบและประเมินนักเรียนโครงการ English Program โดยใช้แบบ 
ทดสอบ มาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโครงการ English Program เทียบเคียงกับกรอบ CEFR ตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ ช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ระดับ A 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ B 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับ B 2 
            ประเด็นการพิจารณา                                                                                         
             1. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และหรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และหรือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 60 ขึ้นไป ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลการ
ทดสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับ
ความสามารถตาม กรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
       2.  จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และหรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และหรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 55.0 - 59.99 ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผล
การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับ 
ความสามารถตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
       3. จํานวนนักเรียนโครงการEnglish Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และหรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และหรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 50.00-54.99 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีผล 
การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับ 
ความสามารถตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
       4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และหรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และหรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 45.0-49.99 ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผล
การทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับ 
ความสามารถตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 
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       5.  จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 และหรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และหรือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 40.0-44.99 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีผลการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความ 
สามารถตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด   
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 นักเรียนโครงการ English Program เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะ
ทาง วิชาการ และทักษะทางภาษาอังกฤษใน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  
             คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program มีโอกาส เพ่ิมพูนประสบการณ์ และสร้าง
ความภาคภูมิใจ ในตนเองของนักเรียนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน นําเสนอผลงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาการ และความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง  
            ประเด็นการพิจารณา 

   1. นักเรียนโครงการ English Program ได้รับรางวัลการประกวด แข่งขันทักษะ ด้าน
วิชาการ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

   2. นักเรียนโครงการ English Program ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 
และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับชาติในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

   3. นักเรียนโครงการ English Program ได้นําเสนอผลงาน ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับภาคในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 4. นักเรียนโครงการ English Program ได้นําเสนอผลงาน ได้รับรางวัลการประกวด แข่งขัน 
ทักษะด้านวิชาการ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  5.  นักเรียนโครงการ English Program ได้นําเสนอผลงาน ได้รับรางวัลการประกวด แข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการ และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ในระดับโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

   มาตรฐานท่ี 7 นักเรียนโครงการ English Program มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
เป้าหมายของโครงการ English Program  
 คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และกล้าแสดงออก สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษมีส่วนร่วม 
กิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือทําประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโลกมีนิสัยรักการอ่าน และ แสวงหาความรู้ 
เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัวมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน       
รักความเป็นไทย แสดงออก ซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนัก ในความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งช้ี คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 นักเรียนโครงการEnglish Program มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรม
จริยธรรม และกล้าแสดงออก 
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             คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้
ตามมีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับสถานการณ์  

  ประเด็นการพิจารณา 
1. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป   ผ่าน
การประเมิน ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสม กับ
สถานการณ์เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

2. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 70.00 -79.99  ผ่าน
การประเมิน ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรม จริยธรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

3. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 60.00 – 69.99 ผ่าน การ
ประเมินความม่ันใจ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อย 50.00 – 59.99 ผ่านการ
ประเมินความม่ันใจ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

5. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผ่านการ
ประเมินความม่ันใจ กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นํา และผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 นักเรียนโครงการ EnglishP ogram สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ   และนําเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  
 คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program สืบค้นความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
            ประเด็นการพิจารณา 

  1. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการ
ประเมิน ด้านการสืบค้นความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 
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  2. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 70.00 -79.99 ผ่านการ
ประเมินด้านการสืบค้นความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

  3. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 60.00 – 69.99 ผ่านการ
ประเมินด้านการสืบค้นความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 

  4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 50.00 – 59.99 ผ่านการ
ประเมินด้านการสืบค้นความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษเป็นไปตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  5. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผ่านการประเมิน 
ด้านการสืบค้นความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็นภาษา 
อังกฤษเป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 นักเรียนโครงการ English Program มีส่วนร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือทํา
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก  
           คําอธิบาย นักเรียนโครงการEnglish Program มีความเป็นพลเมืองโลก มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาหรือทําประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก 
            ประเด็นการพิจารณา 

   1.  จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการ
ประเมินการร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโลก ตามท่ี 
สถานศึกษากําหนด 

   2.  จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ70.00 -79.99 ผ่านการ
ประเมินการร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโลก ตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

  3. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ60.00 – 69.99  ผ่านการ
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ประเมินการร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไขปัญหา หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมโลก ตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

  4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธย 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 50.00 – 59.99 ผ่านการ
ประเมินการร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก ตามท่ี
สถานศึกษากําหนด 

   5. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผ่านการประเมิน
การร่วมกิจกรรมที่มีส่วนแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลก ตามท่ี สถานศึกษา
กําหนด 

  ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 นักเรียนโครงการ English Program มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหา
ความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  

  คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program อ่านภาษาอังกฤษจากสื่อต่าง ๆ อย่าง
สม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

  ประเด็นการพิจารณา 
   1. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 

ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่าน การ
ประเมิน การมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  

 2. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 70.00 -79.99 ผ่านการ
ประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัวตามที่สถานศึกษากําหนด 

  3. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ60.00 – 69.99 ผ่านการ
ประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

  4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 50.00– 59.99 ผ่านการ
ประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
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  5. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผ่านการ
ประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
            ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 นักเรียนโครงการ English Program มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน   
            คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึง
แหล่งความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาตนเอง การทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน 
            ประเด็นการพิจารณา  

   1. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการ
ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาตนเอง การ
ทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 2.  จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ70.00 -79.99   ผ่านการ
ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาตนเอง การ
ทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 3. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 60.00 – 69.99   ผ่าน
การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาตนเอง 
การทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

   4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ50.00 – 59.99 ผ่านการ
ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาตนเอง การ
ทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 5. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผ่านการ
ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาตนเอง    
การทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 นักเรียนโครงการ English Program รักความเป็นไทย แสดงออกซึ่งความ
เป็นไทย มีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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            คําอธิบาย นักเรียนโครงการ English Program รักความเป็นไทย ปฏิบัติตามมารยาทและ
วัฒนธรรมไทย ในชีวิตประจําวันอย่างภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ และอยู่ร่วมใน
สังคมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข   
             ประเด็นการพิจารณา 

   1. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่านการ
ประเมินด้านรักความเป็นไทย ปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันอย่างภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ และอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมี
ความสุข ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 2. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ70.00 -79.99   
ผ่านการประเมินด้านรักความเป็นไทย ปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันอย่าง
ภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ และอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
อย่างมีความสุข ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 3. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ60.00 – 69.99 ผ่านการ
ประเมินด้านรักความเป็นไทย ปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันอย่างภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ และอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ได้อย่างมี
ความสุข ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 4. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 50.00 – 59.99  ผ่านการ
ประเมินด้านรักความเป็นไทย ปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันอย่างภาคภูมิใจ 
เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ และอยู่ร่วมในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ได้อย่างมี
ความสุข ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

5. จํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และ/หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาตํ่ากว่าร้อยละ 50 ผ่านการประเมิน
ด้านรักความเป็นไทย ปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวัน อย่างภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
วัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ และอยู่ร่วมในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ได้อย่างมีความสุข
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

 โดยการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย หมายถึง นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
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กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษมีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเป้าหมายของโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

   3. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ   
   การจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ และสําเร็จตามเป้าหมายนั้น จําเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และองค์กรต่าง ๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาธรรมรัตน์  พงษ์ทอง (2559) กล่าวว่า
การที่จะให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการทําสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนจําเป็นอย่างย่ิง การจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ถือว่า มีหน้าที่สําคัญมาก รัฐต้องปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีเอกภาพด้านนโยบาย และ
มาตรฐาน รวมทั้งให้กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้สถานศึกษามีความคล่องตัวในการบริหารและ
จัดการภายในสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจในการจัด
การศึกษาของชุมชน ในป๎จจุบันชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทาง และเป้าหมายของ
สถานศึกษา โดยมีการกําหนดให้มีการเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ร่วมดําเนินการกับคณะครู 
และผู้บริหารโรงเรียน จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ชุมชนต้องเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาไม่ทางใดก็ทางหน่ึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (กนกอร บุญกว้าง, 2559) 
             ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

วินัย ดิสสงค์ (2549) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วม
รับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงขึ้น ส่วนวันชัย โกลละสุต (2549) กล่าวว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมคือ การท่ีบุคคลในองค์กรหรือต่างองค์กรได้ร่วมกัน เพ่ือจัดการงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จ ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมนั้นๆจะอยู่ในข้ันตอนใด ๆ 
ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจํากัดขององค์กร ในแต่ละกระบวนการของการ
ดําเนินการบริหารเป็นเกณฑ์ นอกจากน้ี ธีระ รุญเจริญ (2550) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีบทบาท ในการพิจารณาปัญหาและตัดสินใจ
ร่วมกัน รับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง เพ่ือประโยชน์ในการระดมกําลังความคิด และแบ่งภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร ซึ่ง แอนโทนี (Anthony 1978) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมผู้บริหารจะปรึกษาหารือ
กับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้ได้รับรู้ปัญหาและร่วมตัดสินใจ และให้ผู้ร่วมงานเป็นส่วนหน่ึงของการ
ดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องน้ัน และถวิลวดี บุรีกุล (2551) กล่าวว่า  “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวม เพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ 
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และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุก ๆคน โดยสํานักมาตรฐานการศึกษา, 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย 
(2545; อ้างถึงในธรรมรัตน์ พงษ์ทอง, 2559) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมมีลักษณะที่เป็นกระบวนการของ
การพัฒนา  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกัน
ค้นหาปัญหา การวางแผนการตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็น
กระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 
ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีท้องถิ่น 
การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมท้ังรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมทั้งทางตรง และทางอ้อมในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจร่วม
ดําเนินการ ตลอดจนการประเมินผล โดยทุกฝ่ายสํานึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้
งานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
            ลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษา ลักษณะของการมี    
ส่วนร่วมมีหลายลักษณะ ซึ่งส่งผลให้มีความหลากหลายของการนําไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับกลุ่มบุคคล 
สถานการณ์ ความพร้อม และแนวคิดของผู้ปฏิบัติ วรวิทย์ อรรถโกวิทธาตรี (2542 ; อ้างถึงใน       
ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง, 2559) ได้กล่าวว่า ขั้นตอนในการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้นตอน คือ 

1.  การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ เป็นข้ันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหา
ปัญหา และสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กําหนดความต้องการ
ของชุมชน และมีส่วนในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการน้ันๆ 

2.  การมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน เป็นขั้นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน กําหนดทรัพยากรและ
แหล่งของทรัพยากรท่ีจะใช้ในโครงการ 

3.  การมีส่วนร่วมในข้ันดําเนินการโครงการ เป็นข้ันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํา
ประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยการร่วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานหรือ โดยการ
บริหารงาน และประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4.  การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผลโครงการ เป็นข้ันที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินว่า โครงการที่ดําเนินการน้ันบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลน้ีอาจเป็น
การประเมินผลย่อย (Formative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของโครงการที่
กระทํากันเป็นระยะ ๆ หรือประเมินผลรวม (Summative evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุป
รวบยอดของโครงการทั้งหมด 
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สํานักมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กระทรวงศึกษาธิการ, สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัย (2545 ; อ้างถึงในธรรมรัตน์ พงษ์ทอง, 2559) กล่าวว่า 
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังน้ี 

1.  ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหาในชุมชนตลอดจนกาหนดความ
ต้องการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัดลําดับความสําคัญของความต้องการ 

 2.  ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดแหล่ง
ทรัพยากรท่ีใช้ 

3.  ขั้นมีส่วนร่วมในการดําเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงานประสานงาน 
และดําเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

4.  ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับ จากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้ง
ด้านวัตถุและจิตใจ 

5.  ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินเป็นการ
พัฒนาที่ได้กระทําไปน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษานั้น ผู้ปกครอง และ
ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ในหลายลักษณะ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติ
ตามแผน ร่วมติดตามประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ 

บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษา 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ยังมีหลายลักษณะตาม

กิจกรรมที่โรงเรียนและครูร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น โดย มอริสัน (Morrison 2000) ได้เสนอกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมสําหรับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาว่า การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมต้องให้
เป็นไปอย่างสบาย ครูสามารถจัดกิจกรรมทักษะให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างน้อย    
4 วิธี คือ 

1. วิธีให้มีส่วนร่วมในการทํางาน เป็นวิธีที่มุ่งให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํางานตามความสามารถของผู้ปกครอง และชุมชน เช่น การเป็นผู้ช่วยครู การเป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก การหาทุน 
การร่วมทํางานธุรการ เป็นต้นการมีส่วนร่วมแบบนี้ผู้ปกครอ และชุมชนงจะได้ประโยชน์ร่วมด้วย และ
ค่อนข้างเป็นเอกเทศ 

2. วิ ธีให้มีส่วนร่วมโดยเน้นกระบวนการ เป็นการมีส่วนร่วมที่ เก่ียวข้องกับกระบวนการ             
จัดการศึกษาเป็นผู้ให้แนวคิดข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา เช่น การวางแผนหลักสูตร การคัดเลือก
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ตํารา การวางมาตรฐานการทํางาน เป็นต้น วิธีการน้ีกําลังแพร่หลายเพราะทั้งผู้ปกครอง และชุมชน  
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจทางการศึกษา 

3.  วิธีการมีส่วนร่วมโดยเน้นการพัฒนา เป็นการมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองโดยตรง เพราะผู้ปกครองที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นการสร้างเสริมครอบครัว การมีส่วนร่วมลักษณะน้ี พบในโครงการร่วมมือของโรงเรียน 
ชุมชนโรงเรียน สหกรณ์ และโครงการเฮดสตาร์ทของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

4.  วิธีการมีส่วนร่วมแบบสมบูรณ์ คือ การประมวลวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาประสานกัน โดยเน้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมการตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียน และในเรื่อง
การมีส่วนร่วมน้ี 

นอกจากนี้ รายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544)    
ได้เสนอการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่เหมาะสมกับสังคมไทยในการพัฒนาการศึกษา ดังน้ี 

1.  การเชิญผู้ปกครอง ผู้อาวุโส กรรมการชุมชน มาเย่ียมโรงเรียน และจัดกิจกรรมให้
ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครู สังเกตกิจวัตรการเรียนของเด็ก เห็นสภาพแวดล้อมที่ทางโรงเรียน
จัดให้แก่เด็กในโรงเรียน ร่วมคิด ร่วมประชุมในหัวข้อต่างๆในเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม 

2.  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การจัดห้อง
พบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นที่ที่ผู้ปกครองได้มาพักรอเด็ก และได้พบปะอย่างไม่เป็น
ทางการ มีการจัดข้อมูลต่างๆให้ทราบ มีเอกสาร หนังสือที่เป็นประโยชน์ได้อ่าน และร่วมหารือกันมี
ป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือสื่อข่าวสารกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังป้ายของเด็กๆหรือคณะกรรมการ
นักเรียนที่สามารถสื่อสารเรื่องราว 

3.  การเชิญผู้ปกครองมาเป็นอาสาสมัครในงานด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นครูร่วมสอน การเป็น
โค้ชนักกีฬา การติวหรือสอนพิเศษในความรู้เฉพาะด้าน การรับเป็นเจ้าภาพในการสนับสนุนค่า
เดินทางทัศนศึกษาในบางรายการ การเปิดสอนสถานที่ทํางานของผู้ปกครองให้เด็กไปดูงานไปฝึกงาน
การจัดคณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาให้ความรู้เสริมในเร่ืองการงานอาชีพที่เด็กมีความสนใจ 

4. การจัดประชุมปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีการากําหนดปฏิทินการ
ประชุมไว้ล่วงหน้า เพ่ือปลุกเร้าความสนใจ และจะได้เตรียมตัว และเวลาไว้ก่อนล่วงหน้า 

5.  การจัดกิจกรรมตามวาระ เช่น การจัดติววิชาต่างๆในช่วงใกล้สอบ โดยอาศัยทรัพยากร
จากศิษย์รุ่นพ่ี ผู้ปกครองบางท่านที่มีความรู้ด้านน้ันอยู่แล้วมาช่วยให้ความรู้พิเศษเพิ่มเติมโดย
โรงเรียนจัดหาสถานที่รับรอง หรืออํานวยความสะดวกให้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดทําเอกสาร จดหมายข่าวจากโรงเรียนถึงผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอ โดย
อาสาสมัครผู้ร่วมเขียน ผู้ร่วมค้นข้อมูลจากกลุ่มผู้ปกครองที่มีความสนใจ 
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7.  คณะกรรมการสมาคมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาควรร่วมกันกําหนด
นโยบายการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ในการกําหนดบทบาท และแนวทาง
ดังกล่าว ควรมีการกําหนดเขตอํานาจความรับผิดชอบในส่วนผู้ปกครองให้ชัดเจน การกระจายอํานาจ
ให้ผู้ปกครองเข้าร่วม และมอบอํานาจ การตัดสินใจบางระดับให้ จะส่งผลให้ผู้ปกครองเข้าใจขอบเขต 
บทบาทท่ีชัดเจน รู้สึกมีพันธะผูกพันเข้ามาร่วมงาน โดยความต้ังใจ และเต็มใจมากขึ้น 

8.  โรงเรียนทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน อํานวยความสะดวกให้ครอบครัวเข้ามาร่วมงาน 
โดยท าหน้าที่ประสาน และให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่ผู้ปกครองต้องการหรืออาจจัดให้มีบุคลากรที่
เป็นตัวแทนของผู้บริหาร เข้ามาทําหน้าที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพ่ือติดตามผู้ปกครอง และ
พัฒนาความสัมพันธ์ให้สามารถเข้ามาร่วมมือกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น 

9.  การกําหนดกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์กับครอบครัวในลักษณะต่าง ๆ โรงเรียน และ
ผู้ปกครองควรมีการคิดค้นรูปแบบกิจกรรม และมีการกหํานดให้หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจของตนมากขึ้น เช่น การจัดประชุมประจําในระดับห้องเรียน และ
ระดับช้ันเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองเฉพาะกลุ่ม เช่น เฉพาะกลุ่มที่เด็กเป็น เพ่ือนสนิทสนมกันอยู่
แล้ว เพ่ือให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้รู้จักพ่อแม่ของ เพ่ือนที่ลูกของตนสนิทสนมด้วยการจัดประชุม กลุ่ม
ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาในการเลือกแผนการเรียนของลูก หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความหลากหลายหรือ
เป็นความสนใจเฉพาะเรื่อง หรือการจัดต้ังคณะกรรมการพิทักษ์ และคุ้มครองเด็กจากการถูกละเมิดใน
ด้านต่าง ๆ 

10.  การส่งข่าวสารข้อมูลถึงพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างไม่เป็นทางการด้วยจดหมายที่ไม่มี
ลักษณะเป็นทางการเกินไป ซึ่งอาจเป็นจดหมายที่ครูเขียนถึงผู้ปกครองบางรายด้วยตนเอง เพ่ือบอก
เล่าข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในด้านต่างๆท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

11.  การเย่ียมบ้าน โดยผู้แทนผู้ปกครอง และครูที่เด็กมีความสนิทสนมด้วย ในกรณีที่เด็ก
บางรายอาจมีความจําเป็นที่ครูต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และไม่สามารถนัดพบกันที่
โรงเรียนได้หรือทางผู้ปกครองไม่ว่างที่จะมาพบครูของเด็กในโรงเรียน 
             12.  การจัดประชุม ฝึกอบรม เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจร่วมกันโรงเรียนควร
จัดหากิจกรรมอบรมครู บุคลากรในโรงเรียนให้รับทราบ และมีความเข้าในนโยบายของโรงเรียนที่มีต่อ
ครอบครัวให้ชัดเจน เพ่ือจะได้ร่วมกันเป็นตัวแทนในการตอบปัญหาของผู้ปกครองได้อย่างเหมาะสม 

 สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษา จึงหมายถึง การท่ี
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรม หรือส่งเสริมการจัดกิจกรรมระหว่างบ้านกับโรงเรียน    
ที่จะช่วยพัฒนาให้งานการศึกษาหรือการเรียนรู้ของนักเรียน ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   
ทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน และ/หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยลงมือปฏิบัติช่วยเหลือ และร่วมรับผิดชอบใน
การระบุและพร้อมที่จะแก้ไข และพัฒนางานการศึกษาต่อไปร่วมกัน 



117 
 

   สรุปได้ว่า จากแนวคิดนักวิชาการเก่ียวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ
ชุมชนในการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 โดยการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 
หมายถึง การกระทําที่แสดงออกของผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ 
ก็ตามของโรงเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อโรงเรียน 
   สรุป การประเมินผลผลิต (Output assessment) ในการวิจัยคร้ังน้ี การประเมินผลผลิต 
หมายถึง การตรวจสอบระดับการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวังในโครงการการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่คาดหวังไว้ 3 ด้านคือ 1) ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต 2) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย และ 3) ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา ว่าความคาดหวังดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จในระดับใด มีองค์ประกอบใดที่แสดงให้เห็นถึง
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการที่สําคัญอะไรอีกบ้าง 
 
 2.4.4 สรุปการประเมินเชิงระบบการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
    จากการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสรุปสังเคราะห์การประเมินเชิงระบบโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ IPO Model (Deniz, 2002) มา
ประยุกต์ใช้ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input assessment) เพ่ือ
ตรวจสอบระดับคุณภาพของปัจจัยนําเข้า 4 ปัจจัยคือ 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู้บริหาร 3) การจัดสรร
งบประมาณ 4) สื่อวัสดุอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ การประเมินด้านกระบวนการ (Process assessment) 
เพ่ือตรวจสอบระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 4 ด้านคือ 1) โครงสร้างการบริหาร 2) นโยบาย 
วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การกํากับติดตาม และประเมินโครงการ การ
ประเมิน  ด้านผลผลิต (Product assessment) เพ่ือตรวจสอบระดับการบรรลุผลสําเร็จตามความ
คาดหวังในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 3 ด้าน คือ        
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1) นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร 2) นักเรียนได้พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ และใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล 3) ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ ว่าความคาดหวังดังกล่าว บรรลุผลสําเร็จในลักษณะใด 
  

2.5 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการ 
 
  2.5.1 ความหมายของกลยุทธ์ 
  สําหรับความหมายของกลยุทธ์น้ัน ได้มีผู้กล่าวไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น Pitts and Lei (2000) 
ที่กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ความคิด (ideas) แผนงาน (plans) และการกระทํา (actions) ต่าง ๆ ที่บริษัท
นํามาใช้ เพ่ือให้เกิดความสําเร็จเหนือคู่แข่งขัน กลยุทธ์จะถูกออกแบบขึ้น เพ่ือช่วยบริษัทบรรลุผล
สําเร็จ มีความเป็นต่อหรือความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) ซึ่งความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันมาจากความสามารถของบริษัทที่จะดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้เด่นชัดมากกว่า หรือมี
ประสิทธิภาพหรือคู่แข่งขัน Schermerhorn (2002) กล่าวว่า กลยุทธ์หมายถึง แผนแม่บทหรือ
แผนปฏิบัติการหลักสําคัญขององค์กร (comprehensive action plan) ซึ่งองค์การใช้เป็นตัวกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานระยะยาว รวมท้ังใช้ เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยทําให้ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ย่ังยืน (sustainable competitive advantage) กลยุทธ์จะมุ่งเน้น  
การนํามาใช้ในสภาวการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขัน (competitive environmean) อันแสดงถึง”
การคาดการณ์ที่ดีที่สุด” (best guess) ในสิ่งที่ต้องการกระทํา เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะเกิดผล 
สําเร็จในอนาคตในขณะที่เผชิญอยู่กับคู่แข่งขัน หรือแม้แต่ในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่วน 
สุวิชัย ศุภรานนท์ (2549) ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่า คําว่ากลยุทธ์ (Strategy) เกิดจากคําว่า 
Stratos หมายถึง Army (กองทัพ) กับคําว่า Ageinหมายถึง Lead (การนํา) แปล โดยความหมายว่า 
Leading the Total Organization ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า การนําองค์กร โดยรวม โดยทั่วไป
แล้วกลยุทธ์จะหมายถึง แผนงาน แนวทางหรือวิธีการท่ีจะนําองค์กรไปสู่ผลที่สอดคล้องกับภารกิจ 
และจุดมุ่งหมายรวมขององค์กรในต้นศตวรรษที่ 19 มีการใช้คําว่า “กลยุทธ์” ในความหมายว่า การใช้
ทรัพยากรหรือภารกิจสงครามของนายทหารระดับสูง กล่าวคือ เป็นการเตรียมการ เพ่ือทําสงคราม
ทางทหาร แต่พอถึงปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษท่ี 20 คําว่ากลยุทธ์กลับไม่มีความหมายที่แน่
ชัด จนไม่สามารถกําหนดความหมายให้เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปได้ และที่สําคัญกว่าน้ันคือ มีการใช้คํา
น้ีอย่างกว้างขวาง จนขาดความหมายท่ีแจ่มชัดในตัวเอง ปัจจุบัน พจนานุกรมศัพท์ทหารของ
สํานักงานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐอเมริกาให้ความหมายของคําว่า “กลยุทธ์” หมายถึง ศาสตร์ 
และศิลปะของการพัฒนา และการใช้กําลังทั้งการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางจิตวิทยา และทางทหาร
ตามความเป็นจริงทั้งในยามสันติ และยามสงคราม เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อ
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นโยบายของชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความเป็นไปได้ที่จะได้รับชัยชนะ และผลสืบเน่ืองใน 
ทางเป็นประโยชน์จากชัยชนะ และเพ่ือลดโอกาสของการพ่ายแพ้ สอดคล้องกับอุทิศ ขาวเทียร (2549) 
กล่าวไว้ว่า แผนกลยุทธ์เป็นเทคนิคการวางแผนที่เดิมใช้ เพ่ือการรบ โดยมีหลักฐานปรากฏในประเทศ
จีนจากตําราพิชัยสงครามของซุนวูที่ได้รวบรวมหลักการวางแผนกลยุทธ์ทางการทหารไว้ วงการทหาร
จึงรับแนวทางน้ีใช้ต่อกันมา และแพร่เข้าไปในวงการธุรกิจ โดยธุรกิจภาคเอกชนได้ประยุกต์แนวคิด
วิธีการของแผนกลยุทธ์มาใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงการแข่งขันให้อยู่รอด และการ
มุ่งหวังกําไรเป็นหลักต่อมานักวางแผนภาครัฐได้นําแนวปฏิบัติของภาคเอกชนมาประยุกต์ต่อ เพ่ือให้
การบริหารภาครัฐสามารถปรับแนวทาง และกลไกได้ทันยุคสมัย โดยปรับเปลี่ยนข้อคํานึงหลักการการ
ดําเนินการเป็นการสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และปรากฏภายหลังว่าข้อคํานึง
ดังกล่าวมีผลต่อเสถียรภาพในการประกอบการได้มากกว่าภาคเอกชนจึงหันมาคํานึงถึงหลักการสนอง
ความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน เพ่ือหวังให้องค์กรมีเสถียรภาพด้านการตลาดในระยะยาว
มากกว่า ปัจจุบันเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนกลยุทธ์ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ไม่แตกต่าง
กันมากนัก ทั้งในแง่แนวความคิด ข้อคํานึง และวิธีการวางแผน ทั้งยังแพร่หลายเข้าไปในวงการศึกษา
อีกด้วย 
 1. กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy is a plan = P1) เน่ืองมาจาก การกําหนดกลยุทธ์ขึ้นมา 
เพ่ือใช้เป็นสิ่งที่กําหนดทิศทาง (direction) หรือเป็นแนวทางการดําเนินงานในอนาคตล่วงหน้า       
(a guide or course of action into the future) หรือ วิถีทางในการที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 
ซึ่งถ้าพิจารณาในความหมายน้ี จะเห็นได้ว่า องค์กรทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์ เพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งสิ้น ดังน้ัน กลยุทธ์ในความหมายที่หน่ึงน้ี หรือ P1 ก็คือ แผนนั่นเอง 
 2.  กลยุทธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2) เป็นเร่ืองเก่ียวกับแบบแผน
ด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองในแต่ละช่วงเวลา (consistency in behavior overtime)    
อันสะท้อนให้เห็นในการวางแผนงานในอนาคต จําเป็นต้องคํานึงถึงวิวัฒนาการขององค์กร ขณะ 
เดียวกันต้องคํานึงถึงความสามารถ ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติด้วย เพราะในหลายกรณี เจตนารมณ์หรือสิ่ง
ที่ผู้บริหารต้ังใจทํา (intended strategies) อาจเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจใช้ความชํานาญด้านต่าง ๆ 
ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติ (emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (realized 
strategies) ก็ได้ 
 3.  กลยุทธ์ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหน่ง (Strategy is position = P3) โดยเน้นที่ความสําคัญ
ของฐานะหรือตําแหน่งของกิจการในการแข่งขัน ดังน้ัน ผลผลิตจําเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการ 
แสดงให้เห็นว่า การขาดความเข้าใจในฐานะหรือตําแหน่ง ขาดความรู้ที่ชัดเจนเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ในการแข่งขัน ย่อมจะนําไปสู่ความล้มเหลวในการเสนอบริการต่าง ๆ ด้วย 
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 4. กลยุทธ์ คือ ทัศนภาพ (Strategy is a perspective) เน้นที่ความสําคัญของการพิจารณา
สถานภาพที่แท้จริงภายในองค์กร หรือคุณลักษณ์ (character) ที่น่าจะเป็นขององค์กร หมายถึงวิธีการ
ดําเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน 
 5. กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is ploy) เป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงใน
สถานการณ์ที่มีการต่อสู้ แข่งขัน สิ่งที่ต้องการคือ การเอาชนะ เพราะฉะน้ันทุกฝ่ายจึงต้องวางแผนกลยุทธ์ 
โดยคํานึงถึงการใช้อุบายในการดําเนินงาน (maneuver) หรือกลยุทธ์ยุทธ์วิธี (tactic) ในการเดินหมาก 
เดินเกม เพ่ือเอาชนะ 
 สรุปได้ว่า กลยุทธ หมายถึง แผนงานหรือแนวทาง ความคิดหรือการกระทําแบบแผนหรือ
รูปแบบการทํางาน ให้สําเร็จที่องค์การนํามาใช้ เพ่ือบรรลุผลสําเร็จ มีความเป็นต่อหรือความได้เปรียบใน
การแข่งขัน กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทํางานร่วมกัน โดยเน้นการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  

 
 2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับกลยุทธ์ 
 จากการศึกษาองค์ประกอบของนโยบาย และกลยุทธ์ต่างเป็นประเภทของแผนงาน (Types 
of Plan) อันเป็นผลท่ีได้จากกระบวนการวางแผน (Planning) ดังที่ กิ่งพร ทองใบ (2549) กล่าวว่า 
การวางแผนเป็นหน้าที่ทางการบริหาร (Managerial Functions) หมายถึงกระบวนการในการกําหนด
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในอนาคตขององค์กร เพ่ือให้เป็นแนวทางในการหาวิธีดําเนินงานในการ
กําหนดงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ3 ประการ คือ 1) 
จะต้องเป็นเรื่องเก่ียวกับอนาคต 2) จะต้องเป็นการกระทํา และ 3) จะต้องเป็นการกระทําที่ต่อเน่ืองจน
สําเร็จตามเป้าหมายดังน้ัน การวางแผนจึงเป็นกระบวนการวิเคราะห์ เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบันเข้า
กับอนาคตด้วยการพิจารณากําหนดวัตถุประสงค์ และการเลือกแนวทางการดําเนินงานระหว่าง
ทางเลือกทั้งหลายเรียกว่า นโยบาย ดังน้ันกลยุทธ์ และนโยบายจึงเป็นแผนระยะยาวขององค์กร       
ที่กําหนดขึ้น เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ และ
นโยบายนโยบายเป็นกรอบที่กําหนดแนวทางสําหรับการดําเนินกลยุทธ์ เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร และนโยบายจะมีความชัดเจนมากข้ึนเร่ือยๆตามลําดับการบริหารของผู้บริหาร ดังน้ันการ
บริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ของการกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
ประเมินกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการบูรณาการหน้าที่การจัดการ ซึ่งได้แก่ การวางแผนการจัดการองค์กร    
การนํา และการควบคุมประเมินผลจึงต้องมีการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์กรบนพ้ืนฐาน การ
วิเคราะห์โอกาส และอุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และประเมินจุดแข็งจุดอ่อน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์ที่ดีต้องมองระยะยาว 5-10 ปี 
และเป็นแผนที่มุ่งการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
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การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้วิธีการที่ดีที่สุดขององค์กร ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการคือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ 2) การระบุทิศทางหรือภารกิจ 
3) การกําหนดเป้าหมาย 4) การพัฒนากลยุทธ์ และ 5) การกําหนดนโยบายซึ่งสอดคล้องกับ 
Wheelen& Hunger (2000) กําหนดไว้ 4 ประการ อันได้แก่ 1) การระบุภารกิจหลัก 2) การกําหนด
วัตถุประสงค์ 3) การพัฒนากลยุทธ์ 4) การกําหนดนโยบาย และสอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2548) กล่าวถึง 
องค์ประกอบของการนํากลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการปฏิบัติว่า ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ 2) พันธกิจ 3) 
เป้าหมาย 4) กลยุทธ์ 5) มาตรการดําเนินการ และ 6) การประเมินผล โดยในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สิ่งที่เป็นเครื่องแสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติอาจพิจารณาได้จากผลผลิตที่เกิดขึ้น 
(Output) โดยในปัจจุบันจะต้องพิจารณาทั้งในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีเกณฑ์
ในการวัดที่ได้กําหนดขึ้น ซึ่งเรียกกันว่า ดัชนีบ่งช้ีหรือตัวช้ีวัดความสําเร็จ (Indicators) นอกจากน้ี  
วัฒนา วงค์เกียรตินัตน์ (2546) ได้กล่าวถึง ตัวช้ีวัดผลงานตามแนวทางการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
ประกอบด้วยตัววัดที่สําคัญ คือ ตัวช้ีวัดปัจจัยนําเข้า (Input Indicators) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators) 
ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ (Efficiency Indicators) ตัวช้ีวัดความคุ้มค่า  (Cost Effectiveness) ตัวช้ีวัดของประมาณงาน 
(Workload Indicators) และข้อสารสนเทศเชิงอธิบาย (Explanatory Information) 
 
             2.5.3 เป้าหมายของกลยุทธ์  

บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ (2549) ให้ความเห็นไว้ว่าเป้าหมาย หมายถึง การกําหนดสิ่งที่
ต้องการในอนาคตหรือผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวัง เพ่ือต้องการให้เกิดข้ึนเป้าหมายช่วยให้ข้อความพันธ
กิจขององค์กรเป็นจริงเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์กรต้องการให้เกิดข้ึน เป็นผลลัพธ์ที่จําเพาะเจาะจง
แสดงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณสามารถวัดได้ และมีระยะเวลาที่แน่นอน การกําหนดเป้าหมายต้องมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และพันธกิจขององค์กร การต้ังเป้าหมายมีลักษณะที่สําคัญ 1) แสดงให้
เห็นจุดยืนทางเลือกขององค์กร 2) แสดงให้เห็นกรอบ และแนวทางที่ต้องการบรรลุ 3) แสดงให้เห็น
ความเป็นหน่ึงเดียวกันขององค์กร นอกจากน้ี บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ (2549) ยังกล่าวเพ่ิมเติมถึง
ความสําคัญของเป้าหมายอีกว่า ทําให้สามารถกําหนดจุดยืนขององค์กร สามารถสร้างมาตรฐานในการ
ประเมินการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และผู้บริหารควรใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจให้สอดคล้อง
กันกับนโยบาย และเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร ดังน้ันในการกําหนดเป้าหมาย
ต้องมีการวางแผนทั้งเป้าหมายระยะสั้น และเป้าหมายระยะยาว ซึ่งต้องมีการเช่ือมโยงสอดคล้องกัน 
และมุ่งไปสู่ภารกิจ และวิสัยทัศน์ที่วางไว้เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่วัดได้ และมีระยะเวลาที่แน่นอน และ
เป้าหมายเป็นขอบเขตของทิศทาง เพ่ือช้ีนําในการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2550) กล่าวว่า จุดหมายหรือเป้าหมาย (Goal) เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์กร
ต้องการให้บรรลุผล เป็นองค์ประกอบของกระบวนการวางแผนที่จะช่วยเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการบริหารงานหลายประการ เช่น เป็นสิ่งจูงใจท้าทายให้เกิดการปฏิบัติงาน เพ่ือให้



122 
 

บรรลุ แสดงความคาดหวังขององค์กรให้เห็นอย่างชัดเจน ทําให้ผู้ปฏิบัติมีทิศทางในการทํางาน และ
ช่วยให้การควบคุมกํากับ เป็นไปอย่างสะดวกขึ้น เป็นต้น โดยทั่วไปเป้าหมายจําแนกออกได้เป็น 3 
ระดับ คือ 1) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) หมายถึง เป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่
กําหนดไว้อย่างกว้างๆ เป็นภาพรวมของผู้บริหารระดับสูงบางคร้ัง เรียกว่าจุดหมายของสํานักงาน 
(Office Goals) 2) เป้าหมายเชิงยุทธวิธี (Tactical Goals) หมายถึง เป้าหมายเก่ียวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่
กําหนด โดยผู้บริหารระดับกลางมีความเฉพาะเจาะจง และสามารถวัดได้มากกว่าเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
3) เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ (Operational Goals) เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่กําหนดโดย
ผู้บริหารระดับต้น มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง และสามารถวัดได้มากขึ้น Bartol and others (1988 ; อ้าง
ถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2550) ที่เสนอว่า เป้าหมายท่ีดีควรมีลักษณะท้าทายสามารถทําให้บรรลุได้ มี
ความเฉพาะเจาะจง และวัดผลสําเร็จได้ระบุเวลาแห่งความสําเร็จ และมีความเก่ียวพันกับภารกิจของ
องค์กร โดยอาจใช้การนําไปปฏิบัติผู้บริหารควรสร้างความมีพันธะผูกพัน ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรใน
องค์กร โดยอาจใช้วิธีการดังน้ีคือ 1) การให้คําแนะนําปรึกษาหรือช้ีแจง เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลถึง
ความจําเป็น 2) การใช้แรงกดดันของกลุ่ม และ เพ่ือน ๆ ที่ส่วนใหญ่ให้การยอมรับในองค์กร 3) แสดง
ต่อสาธารณะ 4) สร้างความคาดหวังต่อการประสบความสําเร็จ 5) ให้สิ่งจูงใจหรือรางวัล และ 6) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย การวางแผน และการนําไปปฏิบัติ ซึ่ง พสุ เดชรินทร์ (2554) 
กล่าวถึง การกําหนดเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ยุ่งยาก และซับซ้อนเนื่องจากมีการต่อรองภายในหรือไม่
ยอมรับในเป้าหมายที่กําหนดขึ้น แต่เน่ืองจากเป้าหมายท่ีกําหนดจะส่งผลต่อผลประโยชน์ หรือ
แรงจูงใจที่ผู้บริหาร และบุคลากรจะได้รับการต้ังเป้าหมายในต่างประเทศจึงมักเป็นการต้ังเป้าหมายท่ี
ยาก ท้าทาย เพ่ือให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ และกระตุ้นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ยาก ๆ เพ่ือส่งผลต่อการ
ดําเนินงานที่สูงข้ึนขององค์กร โดยรวม หากนําเป้าหมายในลักษณะเดียวกันน้ีมาใช้ในประเทศไทย จะ
ก่อให้เกิดความเครียด และการไม่ยอมรับจากบุคลากรในองค์กรดังน้ันองค์กรที่ต้ังเป้าหมายประเภทนี้
จะต้องมีผู้นําระดับสูงที่มีสิทธ์ิขาด และอํานาจในการช้ีนํามากพอสมควร และมีวัฒนธรรมในการ
ทํางานในองค์กรเป็นลักษณะมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก โดยการนําผลลัพธ์ในการปฏิบัติกับการจูงใจ และ
ผลตอบแทน การต้ังเป้าหมายมีแนวทางหลัก 3 ประการ ดังน้ี 
 1. การต้ังเป้าหมายเป็นจุด (Slot Target) เป็นลักษณะการต้ังเป้าหมายที่พบได้ในองค์กรทั่วไป 
โดยเป้าหมายของตัวช้ีวัดของการดําเนินงานองค์กรจะเป็นจุดหรือตัวเลขที่กําหนดขึ้น เช่น ลูกค้าร้อยละ 
85 มีความพอใจในบริการของร้าน การกําหนดในลักษณะน้ีมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ข้อดีคือ กําหนดได้
ง่าย โดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลอยู่เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ส่วนข้อจํากัดคือ ก่อให้เกิดข้อถกเถียง และ
วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรในแง่ของความยุติธรรม เช่น ถ้าแผนกหนึ่งทําได้ร้อยละ 84 และอีกแผนก
หน่ึงทําได้เพียงร้อยละ 70 แสดงว่าทําไม่ได้ตามเป้าทั้งสองแผนกหากจะพิจารณาถึงความพยายามแล้ว
จะพบว่าหน่วยงานใดดีกว่า เป็นต้นจึงมักเป็นข้อถกเถียงเมื่อนําผลงานมาเปรียบเทียบกันอยู่เสมอ 
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 2. การต้ังเป้าหมายเป็นช่วง ๆ (Range Target) วิธีน้ีแทนที่จะกําหนดเป็นจุดกลับใช้การต้ัง
เป้าเป็นช่วงแทน โดยอาจเป็นช่วงต้ังแต่ 1-4 หรือ 1-5 หรือ 1-7 หรือ 1-10 ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรแต่
ละแห่งพยายามปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์อยู่ในช่วงที่ต้ังไว้ และพิจารณาในรายละเอียดว่าแต่ละขั้นย่อย ๆ ใน
แต่ละช่วงน้ัน ได้ค่าคะแนนเท่าใด เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับผู้อ่ืน และการพิจารณาประเมินตนเอง 
ปัจจุบันเริ่มใช้ในสถาบันการเงิน และรัฐวิสาหกิจบางแห่งแล้ว 
 3. การกําหนดเป้าหมาย โดยอาศัยหลักการของ Scenario แนวทางน้ีเป็นแนวทางใหม่ที่
นํามาใช้ในประเทศไทย ผู้บริหารสามารถกําหนดเป้าหมายได้ตามสถานการณ์ที่คาด โดยใช้หลักการ
ของ Scenario เช่นกําหนดว่า หากสถานการณ์เป็นไปตาม Scenario แรกเป้าหมายของตัวช้ีวัดควร
เป็นเท่าใด และถ้าหากเป็นไปตาม Scenario ที่สองเป้าหมายควรเลื่อนไปเป็นเท่าใด วิธีน้ีเป็นการลด
ข้อจํากัด คือ สามารถมองเลือกอนาคตไว้ได้หลายทางเลือก และกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละ
ทางเลือก และกําหนดเป้าหมายสําหรับแต่ละทางเลือกน้ัน ๆ 
 กล่าวโดยสรุป เป้าหมายเป็นจุดหมายปลายทางในการดําเนินงานที่หน่วยงานหรือองค์กร
ต้องการไปให้ถึง โดยเป้าหมายน้ันต้องมีความชัดเจน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติตามนโยบายเห็นพ้องร่วมกันอย่าง
ชัดเจน มีหลักยึดถือไม่คลุมเครือ เพ่ือให้การดําเนินงานมุ่งไปสู่จุดเดียวกัน 
 ในการวางแผนกลยุทธ์ มีคําศัพท์สําคัญที่ใช้ในการวางแผนที่ควรทําความเข้าใจ โดยสังเขป 
ได้แก่ 1) จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงการดําเนินงานภายในองค์กร ซึ่งสามารถทําได้ดีองค์กรต้อง
วิเคราะห์การดําเนินงานภายใน เช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต การวิจัย และพัฒนา 
เพ่ือพิจารณาถึงความสําเร็จจากการนําจุดแข็งมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2) จุดอ่อน (Weakness) 
หมายถึงการดําเนินงานภายในองค์กรที่ยังทําได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามอันอาจเกิดจากตัว
ผู้บริหาร บุคลากรหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งต้องปรับปรุงจุดอ่อนเหล่าน้ีให้ดีขึ้น 3) โอกาส 
(Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์กร และองค์กร
ต้องคาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอก เช่นเศรษฐกิจ สังคมการเมือง เทคโนโลยี และการแข่งขัน 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ 4) อุปสรรค (Threats) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่คุกคามต่อการดําเนินการขององค์กร จนทําให้องค์กรไม่สามารถดําเนินงานให้บรรลุถึงความสําเร็จได้ 
(บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, 2549) 
 การเลือกกลยุทธ์เป็นกระบวนการทางเลือกต่าง ๆ ที่เกิดจากผลการวิเคราะห์ SWOT ดังน้ัน สิ่งที่
ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติ คือ การศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
และวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธ์ในอนาคต (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2547)   
กลยุทธ์ในการดําเนินงานขององค์กรต่อไป โดยพยายามทําให้องค์กรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในอนาคต 
กลยุทธ์นิยมใช้กันมี 4 แนวทาง ได้แก่ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2551) 1) กลยุทธ์ที่เน้นความมั่นคง 
(Stability Strategies) เป็นการดําเนินกลยุทธ์หรือแนวทาง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดํารงธุรกิจเดิมไว้ เช่น 
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การรักษาหรือคงไว้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการรักษาตลาด (Market) หรือการคงไว้ ซึ่งแนวทางในการ
บริหาร (Function) 2) กลยุทธ์ที่เน้นในการขยายตัว (Expansion Strategies) เป็นการดําเนินกลยุทธ์ เพ่ือขยาย
ธุรกิจใหม่ ๆ โดยอาจครอบคลุมถึงการขยายสายการผลิตใหม่การขยายตลาดตลอดจนการขยายแนวทาง
ในการบริหาร 3) กลยุทธ์ที่เน้นการหดตัวหรือการถอย (Retrenchment Strategies) เป็นการลดขนาด
ของธุรกิจหรือเลิกธุรกิจนั้น โดยอาจครอบคลุมถึงการ ลดขนาดหรือการเลิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สายการผลิตหรือในด้านการตลาด ตลอดจนการลดในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 4) กลยุทธ์เก่ียวกับ
การผสมผสาน (Combination Strategies) เป็นการผสมผสานการดําเนินการธุรกิจน้ัน บางเร่ืองอาจเป็น
การขยายตลาด บางเร่ืองอาจเป็นการลดตลาดหรือในบางกรณีอาจเป็นการขยายผลิตภัณฑ์ แต่บางครั้ง
อาจเป็นการลดสายการผลิต หรือเป็นการผสมผสานทุกวิธี เป็นต้น  
 จากที่กล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีปฏิบัติ เพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
ของนโยบายตามที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีนโยบายหนึ่ง ๆ อาจประกอบด้วยกลวิธีหลายกลวิธีที่ผู้ปฏิบัติต้อง
เลือกกลวิธีที่ดี ที่เหมาะสมไปใช้ โดยการวิเคราะห์หรือการศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร อันประกอบไปด้วยโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรม และทรัพยากรองค์กร และการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมทั่วไปสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน เพ่ือมา
คิดวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

2.5.4 การกําหนดกลยุทธ์  
 1) แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์เป็นกิจกรรมที่ ต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญต่อ

ความสําเร็จ ในการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ ทําให้ผู้บริหารสามารถกําหนดเป้าหมายของ
องค์การได้ ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางขององค์การในอนาคต โดยการนําข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ  
ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาจัดทําเป็นกลยุทธ์ในระดับ และรูปแบบต่างๆ รวมท้ังประเมิน 
และคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดมีความเหมาะสมกับองค์การมากที่สุด ผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และ
การกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะนําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) การกําหนดกลยุทธ์ จะ
เริ่มต้นจากการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ 
(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553) 

 การกําหนดกลยุทธ์จึงมีความสําคัญมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต การประมวล
ข้อมูลทั้งหมดจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Portfolio approach) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ SWOT 
จะนํามากําหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับองค์การ โดยรวม (Corporate-level strategy) ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์
หลัก (Grand strategy) ที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ตัด สินใจว่าควรนากลยุทธ์ใดไปดําเนินการ โดยมี
บรรทัดฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ดังน้ี คือ 
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        1) กลยุทธ์ ต้องตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก 
        2) กลยุทธ์ ที่ดีต้องคํานึงถึงการรักษาสถานภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขัน  
        3) กลยุทธ์ แต่ละด้านต้องมีความสอดคล้องกัน  
        4) กลยุทธ์ ที่ดีต้องคํานึงถึงความยืดหยุ่น  
        5) กลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าประสงค์ 
        6) กลยุทธ์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ในการดําเนินงาน 
 ทั้งน้ีในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ควรต้องพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ประกอบด้วย เช่น 

ความเพียงพอของทรัพยากร การเผชิญกับความเสี่ยง สมรรถนะขององค์การ โดยรวม ความสัมพันธ์
กับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบ การติดต่อผู้รับบริการ และความรวดเร็วในการปรับตัว
ต่อสถานการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมาย เป็นต้น 

 2) เทคนิคที่ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์  
 การกําหนดกลยุทธ์เป็นงานสําคัญของผู้บริหารระดับสูง และทีมงานพราะเป็นงานที่

ละเอียดอ่อนเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงาน และการดํารงอยู่ขององค์การ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ 
และความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของปัจจัยแวดล้อม ในการกําหนดกลยุทธ์น้ันจะต้องพิจารณาว่า 
เป็นการกําหนดกลยุทธ์ ในระดับใด ได้แก่ กลยุทธ์ในระดับองค์การ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ 
ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งจะมีรายละเอียด และขอบเขตการดําเนินงานแตกต่างกัน โดยข้ันตอนในการ
กําหนดกลยุทธ์ ในแต่ละระดับจะเหมือนกัน คือ 1) พิจารณาปัจจัยนําเข้า เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ 
ได้แก่ปัจจัยแวดล้อมภายใน และภายนอก และ 2) การจับคู่ปัจจัย เพ่ือนําไปใช้เป็นทางเลือกในการ
กําหนดกลยุทธ์ สําหรับเทคนิคในการกําหนดกลยุทธ์ ในแต่ละระดับน้ันมีความแตกต่างกัน ผู้บริหาร
จะต้องพิจารณาเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่มีอยู่ โดยเทคนิคที่นิยมใช้ มีดังน้ี (วิชิต อู่อ้น, 
2548) 

  (1) เทคนิคที่ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ ระดับองค์การ หลังจากได้วิเคราะห์ลักษณะ 
โดยทั่วไปขององค์การแล้ว และได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัย ทั้งภายใน และภายนอกในรูปของ
SWOT analysis แล้วมีเทคนิคที่นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ ระดับองค์การดังน้ี 

     1.  แมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS matrix) เป็นเทคนิคที่สามารถนํามาใช้ในการสร้าง
ทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์ที่กว้าง และค่อนข้างง่ายต่อการเข้าใจมากที่สุดเพราะเป็นการพิจารณา
จากการนําผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ SWOT มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

     2. แมททริกซ์ประเมินกลยุทธ์ และตําแหน่ง (The strategic position andaction 
evaluation matrix: SPACE matrix) เป็นเทคนิคในสร้างทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์ที่ผู้วิเคราะห์
ต้องการให้ความสําคัญต่อสถานการณ์ทางการเงิน การได้ปรียบทางการแข่งขันความสามารถของ
ธุรกิจในอุตสาหกรรม และความมั่นคงของสภาพแวดล้อม 
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     3.  แมททริกซ์กลุ่มปฏิริยาบอสตัน (BCG matrix) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์
เพ่ือสร้างทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์ เป็นเทคนิคที่เน้นถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งวัดจาก
ยอดขายของธุรกิจเทียบกับยอดขายรวมของคู่แข่งขัน และอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่ง
สามารถนําอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจมาใช้ 

            4.  แมททริกซ์กลยุทธ์หลัก (The grand strategy matrix) ในการนําเทคนิคน้ันมา
ใช้จะต้องทราบปัจจัยการเจริญเติบโตของตลาด และปัจจัยในการแข่งขัน 

  (2) เทคนิคที่ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ การนําเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการ
กําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจน้ี เน้นการนําปัจจัยทางธุรกิจมาพิจารณา ซึ่งประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังน้ี 

     1.  แมททริกซ์การเจริญเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด (GrowthShare matrix) 
เป็นวิธีการที่พัฒนามาจาก BCG matrix จะใช้เทคนิคน้ีเมื่อองค์การมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นทางด้านกําไร และ
การเจริญเติบโตของบริษัท  

     2. แมททริกซ์ความดึงดูดทางอุตสาหกรรม-จุดแข็งของธุรกิจ (Industry attractiveness-
business strength matrix) เป็นวิธีการท่ี General electric ได้คิดค้น ในบางครั้งเรียก GE matrix 
เน่ืองจาก GE เห็นว่า การนําส่วนแบ่งทางการตลาด และอัตราการเติบโตของตลาด มาวิเคราะห์ยังไม่
เพียงพอและเหมาะสม ในการใช้เทคนิคน้ี จะเน้นที่การวิเคราะห์ความดึงดูดทางอุตสาหกรรม และจุดแข็ง
ของธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจภายนอก (Critical external factors : CEF) ซึ่งเป็น
สิ่งที่ธุรกิจควบคุมไม่ได้ และปัจจัยภายในที่ธุรกิจควรดําเนินการ เพ่ือที่จะทําให้ธุรกิจประสบผลสําเร็จ 
(Critical success factors : CSF) 

               3. แมททริกซ์วงจรชีวิตตลาด-จุดแข็ง  ในการแข่งขัน (The market lifecycle - 
Compettitive strength matrix) เป็นการสร้างทางเลือก โดยพิจารณาจากวงจรชีวิตตลาด โดย
พิจารณาขนาดของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตลาดได้แก่ยอดขาย และกําไร และ
พิจารณาระดับของจุดแข็ง ในการแข่งขัน 

   (3)  เทคนิคที่ใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เป็นวิธีการท่ียึดหลักการสร้าง
คุณค่าของบริษัท และธุรกิจในสายตาลูกค้า (Customer value) ซึ่งค่านิยมพ้ืนฐานของลูกค้า มี 3 ประการ 
คือ ต้องการสินค้าหรือบริการที่ดีกว่า ถูกกว่า และรวดเร็วกว่า ทั้งน้ีการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้
ได้คุณค่าตามที่ลูกค้าต้องการน้ัน จะเป็นผลมาจากห่วงโซ่คุณค่า (value chain) คือ คุณค่าของสินค้า 
หรือบริการ เป็นผลมาจากกิจกรรมย่อย ๆ หลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมพ้ืนฐานในการผลิต และ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิต ดังน้ัน ในการกําหนดกลยุทธ์ในระดับน้ี จะต้องพิจารณาในส่วนของลูกค้า
เป็นสําคัญ โดยพิจารณาว่า ลูกค้ามีความต้องการอย่างไร ทั้งน้ีต้องทําการจําแนกว่า ในแต่ละหน้าที่
ปัจจัยใดบ้างที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งเมื่อประเมินแล้วจะต้องมาพิจารณาร่วมกับกลยุทธ์ในระดับ
องค์การ และระดับธุรกิจ 
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             2.5.5 การจัดการกลยุทธ์  
 การจัดการกลยุทธ์ กลยุทธ์การจัดการ หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 
เป็นกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคต
ที่ต้องการบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่กําหนด บนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้าน
อย่างเป็นระบบ 

การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด จะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่รอบด้าน คือ สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิด ศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร  
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 
 การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิด จะต้องเป็นระบบ 
คือ แนวทางที่กําหนดขึ้นจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ดังต่อไปนี้ (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2553) 
 การวางแผนกลยุทธ์จะต้องตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ 1) องค์กรกําลังจะก้าวไปทางไหน 
(Where are you going?) 2) สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What is the environment?) 3) องค์กรจะไปถึง  
จุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?) 
 กระบวนการการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Processes) มีขั้นตอน ดังต่อไปน้ี      
1) กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 2) กําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ (Mission) 3) กําหนดเป้าประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 4) กําหนดประเด็นกลยุทธ์หรือกลยุทธ์ (Strategy) และ 5) กําหนด  
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา 

การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต (ต้องการเป็นอะไร) 

วิสัยทัศน์ที่ดีมีลักษณะ ดังน้ี 1) เป็นข้อความที่เข้าใจง่ายแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย และทิศทาง 2) มีความ
เป็นไปได้ในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาที่กําหนด 3) สร้างแรงบันดาลใจ ท้าทาย เร้าใจ 4) สอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 5) วัดผลสําเร็จได้ และ 6) เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการกําหนดวิสัยทศัน์น้ัน จะต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  ดังน้ี                       

การวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา คือ การวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis)                                                         
        - จุดแข็ง (Strength-S)    

        - จุดอ่อน (Weakness-W)   
        - โอกาส (Opportunity-O)       
        - อุปสรรค (Threat-T) 

จุดแข็ง หมายถึง  ทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่ได้เปรียบหรือส่วนที่เข้มแข็งภายในองค์กรที่
สามารถใช้ประโยชน์ เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และภารกิจของ
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องค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้ง
ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

จุดอ่อน หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์กรที่เป็นข้อด้อยหรือเป็นข้อจํากัดต่าง ๆ 
ที่ส่งผลทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และภารกิจขององค์กร เช่นด้านโครงสร้าง ด้านระบบงานด้าน
บุคลากร  ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย 

โอกาส หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเก้ือกูลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ และภารกิจขององค์กร เช่นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ได้แก่ ด้านลูกค้า 
ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็นต้น 

อุปสรรค หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีลักษณะเป็น
อุปสรรคขัดขวาง หรือทําให้เกิดผลเสียหายผลกระทบในทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร เช่น  
สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  
สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ได้แก่ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้าน
แรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strength-S) และจุดอ่อน (Weakness-W) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในส่วนการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก  

ดัชนี/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) 
หมายถึง สิ่งที่สะท้อนถึงความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่งสังเกตได้/วัดได้/นับได้เน่ืองจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามทฤษฎีระบบ (System Theory) ประกอบด้วย ปัจจัยป้อนเข้า (Inputs) กระบวนการ 
(Processes) ผลสัมฤทธ์ิ (Results) ซึ่งผลสัมฤทธ์ิจะประกอบด้วย ผลผลิต (outputs) และผลลัพธ์ 
(outcomes)  

ดังน้ัน การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานจึงอาจกําหนดได้ ดังน้ี 
             1. ตัวช้ีวัดปัจจัยนําเข้า (Input Indicators)                                        
 2. ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Process Indicators) 
 3. ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators)                
 4. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators)  
 การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานจะต้องอธิบายให้ละเอียด และชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามความต้องการ  

ดังน้ัน การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานอย่างน้อยควรมีการอธิบายถึง
รายละเอียดของตัวช้ีวัด ดังน้ี            
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 1. กําหนดนิยามขอบเขตความหมายของตัวช้ีวัด 
 2. กําหนดหน่วยวัด                                                      
 3. วิธีการวัด/การคํานวณ                                           
 4. กําหนดเป้าหมาย/เกณฑ์                                                          
 5. มีข้อมลูปัจจุบัน (ข้อมลูพ้ืนฐาน)                                              
 6. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล                             
 7. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการกําหนดเป้าหมาย จะต้องคํานึงถึงหลัก SMART ดังน้ี 
 1. S–Specific มีความชัดเจน 
 2. M–Measurableสามารถวัดได้ 
 3. A–Agreement อ่านแล้วต้องมีความเข้าใจตรงกัน 
 4. R–Realisticสามารถเป็นไปได้ (เป็นจริงได้) 
 5. T–Time Frame มีกําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 

2.5.6 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  
กลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นจากขั้นตอนการกําหนดกลยุทธ์เป็นเพียงแนวความคิดที่ต้องได้รับการ

ทดสอบหรือการนําใช้งานจริง การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เป็นขั้นตอน
ต่อเน่ืองจากการกําหนดกลยุทธ์ที่ให้ความสําคัญกับการวางแผน และดําเนินงาน เพ่ือให้กลยุทธ์     
เกิดประโยชน์แก่องค์การอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552)    
การนํานโยบายสู่การปฏิบัติคือการนํานโยบายหรือการนํากลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติเป็น
ความสามารถขององค์กรในการรวบรวมคน ทรัพยากรในหน่วยงาน และการกระตุ้นบุคลากรใน
หน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ประสบความสําเร็จครบถ้วนให้เกิดผล
ผลิต และสมบูรณ์สอดคล้องกับ สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2551) ซึ่งอธิบายว่า การนํากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติเป็นการดําเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การดําเนินมาตรการ ทั้งในส่วนทรัพยากรวัตถุ 
ทรัพยากรมนุษย์ และการปรับระบบ และโครงสร้างองค์กร โดยเก่ียวพันกันทั้งในระดับองค์กร และ
ระดับปฏิบัติการ โดยในระดับแรกคือ การดําเนินมาตรการเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กรเป็นการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรของส่วนธุรกิจ
ต่างๆ ในองค์กรน้ันส่วนระดับที่สอง เป็นการดําเนิน มาตรการเชิงกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เป็นการ
ดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในแต่ละขั้นตอนทุกระบบวิโรจน์ สารรัตนะ (2550) กล่าวว่า 
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน และระบบการควบคุม และได้เสนอแนะกล
ยุทธ์ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จํานวน 13 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) วิเคราะห์ และส่งต่อนโยบาย 2) เรียนรู้
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ปัญหา เพ่ือแก้ไข และป้องกัน 3) ใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ 4) นําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 5) 
พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย6) ติดตาม ประเมิน และวิจัย เพ่ือพัฒนา7) มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง 8) มุ่งเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 9) ศึกษาอนาคต เพ่ือวิสัยทัศน์ริเร่ิม และสร้างสรรค์ 10) 
ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา 11) ทบทวนข้อเสนอ เพ่ือปฏิรูปการศึกษา 12) ทบทวน เพ่ือเข้าใจ
นโยบาย 13) พัฒนาตัวแบบกระบวนการนโยบายของหน่วยงานนอกจากน้ีเอ็ดเวิร์ด (Edward,1981) 
กล่าวว่า อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ คุณภาพ และจํานวน
บุคลากรหรือทีมงานที่ไม่เพียงพอต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ จํานวนบุคลากรมีความสําคัญ
ต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ หากเกิดการขาดแคลนด้านกําลังคนจะส่งผล โดยตรงต่อการไม่มี
ประสิทธิภาพในการนํานโยบายไปปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่ วรเดช จันทรศร (2554) กล่าวว่า 
ปัญหาหลักปัญหาหน่ึงของการนํานโยบายไปปฏิบัติได้แก่ ปัจจัยทางด้านบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้
ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ และถ้าหากว่านโยบายท่ีกําหนดมีความต้องการบุคลากร
มาปฏิบัติเป็นจํานวนมาก รวมท้ังมีความต้องการบุคลากรที่จะต้องมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ
สูง ซึ่งหากนโยบายดังกล่าวไม่สามารถท่ีจะหาบุคลากรมาปฏิบัติงานได้ทันท่วงที ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม และย่ิงนโยบายเกี่ยวข้องกับปัญหาทาง
เทคนิคมากเท่าใด ความต้องการของบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะในด้านน้ันๆ จะย่ิงมีมากข้ึน และยิ่งมี
ความต้องการมากขึ้นเท่าใดความขาดแคลนก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นต้อง
จัดหาหรือเตรียมบุคลากรไว้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ จึงจะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดผลสําเร็จ
ด้านงบประมาณในการดําเนินการก็เช่นเดียวกัน วีปา (Vepa,1974) กล่าวว่า การขาดแคลนด้าน
การเงิน และงบประมาณ มักจะเป็นข้ออ้างที่นําไปใช้เสมอ การนํานโยบาย และการปฏิบัติจะประสบ
ความสําเร็จได้น้ัน จะต้องได้รับการสนับสนุนในด้านการเงิน และงบประมาณอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้อง
กับแมสนาเนียน และซาบาเทียร์ (Mazmanian & Sabatier, 1981 อ้างถึงใน ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548) 
ต่างยืนยันว่านโยบายท่ีประสบความสําเร็จได้น้ัน จะต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้านการเงิน 
และกําลังคนอย่างเต็มที่ มิฉะน้ัน นโยบายต่าง ๆ จะปรากฏอยู่ในแผ่นกระดาษเท่าน้ันเองกลไก
ประการสุดท้าย เก่ียวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน ความสําเร็จในด้านนโยบายขึ้นอยู่กับปัจจัย
ในด้านบริการต่าง ๆ ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ การมีวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ทําการ เคร่ืองมือเครื่องใช้ 
ที่ดิน และอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ จะมีผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย 
เช่นเดียวกับการขาดแคลนด้านกําลังคน และงบประมาณดังน้ันองค์กรหรือหน่วยงานจึงจําเป็นต้อง
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ จึงจะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดผล
สําเร็จ 
 การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในองค์การ โดยมีผู้บริหาร แต่
ละหน่วยงานเป็นผู้นําในการประยุกต์ใช้ บุคลากรทุกคนต้องให้ความร่วมมือ (เกริกยศ ชลายนเดชะ 
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และ ชูชัย ศรชานิ, 2549) การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความยากลําบากมากกว่า
การจัดทํากลยุทธ์ ในขั้นตอนน้ีเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ในระดับองค์การ (Corporate Strategy) ที่อยู่
ในแผนกลยุทธ์ไปสู่กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติ (Functional Strategy) 
โดยการกําหนดเป็นโครงการ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ เพ่ือรองรับ ในขั้นตอนน้ีผู้บริหาร
จําเป็นต้องใช้ความเป็นผู้นํา การจูงใจผู้ปฏิบัติงาน และความสามารถในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
องค์การ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับทักษะทางการบริหารหลายอย่าง เพราะกลยุทธ์ใหม่ที่ได้มาไม่ได้หมายความ
ว่า ผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดจะเช่ือฟัง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกลยุทธ์น้ันก่อนการนํากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติผู้บริหารจะต้องตอบคําถาม 3 ข้อ ดังน้ี 

1.  ใครเป็นผู้นํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Who implement strategy?) ในการตอบคําถามข้อน้ี
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างขององค์การ ผู้ที่ทําหน้าที่ในการดําเนินกลยุทธ์อาจกระจายไปสู่หลายคน 

2.  อะไรเป็นสิ่งที่ต้องกระทํา (What must be done?) หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างานจะ
เป็นผู้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการ โดยจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่สะท้อนการ
พัฒนาวิถีทางที่จะดําเนินกลยุทธ์ พิจารณาค่าใช้จ่าย โดยวางแผนค่าใช้จ่าย เพ่ือตรวจสอบความเป็นไป
ได้ในการดําเนินกลยุทธ์เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย และพิจารณากระบวนการในการดําเนินงานตามกล
ยุทธ์ โดยต้องสร้างมาตรฐานในการดําเนินงาน ( Standard operation procedures : SOPs) 

3.  ผู้ปฏิบัติจะต้องดําเนินการอย่างไร (How are they going to do?) การนํากลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติได้จริงน้ันองค์การจะต้องจัดระเบียบของแผนไว้เป็นอย่างดี และควรมีบุคลากรในการดา
เนินงานตามแผนอย่างเพียงพอ โดยผู้ปฏิบัติจะต้องทําความเข้าใจกลยุทธ์ 
            1) องค์ประกอบของการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติหรือการจัดการ 

กระบวนการท่ีผู้บริหารแปลงกลยุทธ์ และนโยบายไปสู่แผนการดําเนินงาน กําหนด
รายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการน้ีอาจจะเก่ียวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพ่ือให้สามารถดําเนินการตาม 
กลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ (อนิวัช แก้วจํานง, 2551; 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2552) 

1.  การจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) เป็นข้ันตอนของการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุสู่กลยุทธ์ โดยการจัดสรรทรัพยากรต้องคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะกระทบกับการใช้ทรัพยากร และการบริหารทรัพยากร 

2.  การปรับโครงสร้างองค์การ (Organization restructure) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการ
ใช้กลยุทธ์ และการใช้ทรัพยากร โครงสร้างองค์การอาจจําแนกได้หลายแบบ เช่น โครงสร้างองค์การ
ตามหน้าที่ โครงสร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ ซึ่งการปรับโครงสร้าง
องค์การให้เป็นแบบใดน้ัน จ้ะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่า 
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3. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Organization 
Change and Human resource development) เป็นการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่จะใช้
ในการบรรลุสู่แผน และทิศทางขององค์การ โดยต้องคํานึงถึง ประเด็นต่างๆ เช่นระบบข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ
ทํางานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การ เป็นต้น 

4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์ สร้าง
พันธกิจขึ้นมาแล้ว  แต่ไม่ได้มีการดําเนินการก็จะทําให้เกิดการสูญเปล่าได้ เพราะแม้ว่าแผนเหล่าน้ัน
จะเป็นแผนงานที่ถูกจัดทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไม่ลง
มือปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังน้ัน เพ่ือทําให้เกิดผลจึงจําเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยัง
ทุก ๆ ส่วนทั่วทั้งองค์การ โดยต้องสอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
และเข้าใจได้ ซึ่งจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-
goals) กําหนดเป็นเป้าหมายประจําปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละ
กลุ่ม แต่ละโครงการ เพ่ือให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนน้ัน คืออะไร และควรจะดําเนินการ
ที่เรื่องใดก่อน ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดช่วยให้เข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน
แล้วยังมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมพอดี เพียง เพ่ือให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ 

2) ประเด็นสําคัญในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มีสาระที่สําคัญ 5 ประการ คือ 
1. การวิเคราะห์โครงสร้างองค์การ โครงสร้างองค์การ (Organization Structure) หมายถึง การ

จัดกลุ่มงานเข้าด้วยกัน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสายการบังคับบัญชา และมีเอกภาพในการบังคับ
บัญชาตามลําดับช้ัน การจัดโครงสร้างองค์การที่ไม่เหมาะสมจะทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพราะไม่สามารถตอบสนองต่อความสาเร็จของการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ ดังน้ัน การวิเคราะห์
โครงสร้างองค์การจึงเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งน้ี เพ่ือให้กลยุทธ์ที่กําหนดมีองค์การหรือหน่วยงานรองรับในการ
ปฏิบัติ การที่จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การประเมินช่องว่างระหว่าง
ความสามารถขององค์การท่ีมีอยู่กับความสามารถ และทรัพยากรท่ีจะใช้ในการดําเนินตามกลยุทธ์ ซึ่ง
องค์การอาจจะพิจารณาประเมินในประเด็นต่าง ๆ ตามโครงสร้าง 7-Sของ Mckinsey (Mckinsey7–S 
Framework) ประกอบไปด้วยการประเมินโครงสร้าง (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบบริหาร 
(System) เทคนิคการบริหาร (Style) ลักษณะ และส่วนประกอบของผู้ปฏิบัติงาน (Staff) ทักษะ และความ
ชํานาญของผู้ปฏิบัติงาน (Skills) และค่านิยมร่วมของสมาชิกในองค์การ (Shared Value) หาก
องค์การยังมีสมรรถนะ และความสามารถไม่เพียงพอที่จะดําเนินกลยุทธ์ตามที่ได้กําหนดไว้ ผู้บริหาร
จําเป็นต้องใช้ความเป็นผู้นําปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความพร้อม หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ก็
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อาจมีความจําเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 
กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ก็ได้ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553 ) 

 1.1 โครงสร้างองค์การในปัจจุบัน สามารถรองรับการดําเนินการต่างๆ ตามกลุยทธ์ที่
กําหนดได้หรือไม่ 

 1.2  ผู้บริหาร และบุคลากรระดับใด กลุ่มใดบ้างที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการนํากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ 

 1.3  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการ มีกรณีใดบ้างที่จะปล่อยให้โครงสร้างองค์การเป็นไป
ในรูปที่ไม่เป็นทางการได้บ้าง 

2. การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ ทุกองค์การมีวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมกัน การผลักดันให้ 
คนในองค์การเห็นคุณค่าหรือมีค่านิยมร่วม (Shared values) จึงจําเป็นต้องใช้กลไกในการพัฒนา
วัฒนธรรมมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และผลักดันกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้น
ไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับขององค์การ 

3. การเลือกแนวทางในการตัดสินใจ ในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติน้ันข้ึนอยู่กับวิธีการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในองค์การ บรอดวิน และเบอร์จีส 
(David Brodwin และ L.J.Bourgeois) แนะนําแนวทางการปฏิบัติไว้ 5 แนวทาง คือ (ปกรณ์ ปรียา, 2543, 
อ้างถึงใน วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553) 

 3.1  แนวทางการสั่งการองค์การที่มีลักษณะเป็นการสั่งการจากระดับบน (Top Down) การมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การมีน้อย แนวคิดในการกําหนดกลยุทธ์จึงโน้มเอียงไปในด้านการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ในองค์การบางประเภท การสั่งการจะเป็นประโยชน์ต่อการนํากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ ทั้งน้ีผู้บริหารต้องมีอํานาจในการสั่งการเต็มที่ หรือกลยุทธ์ ต้องไม่ขัดแย้งกับสถานภาพเดิมของ
บุคลากร มิเช่นน้ันแล้วจะได้รับการต่อต้าน ข้อเสียที่สําคัญของแนวทางนึ้คือ ทําให้บุคลากรในระดับ
ปฏิบัติการขาดแรงจูงใจ และขาดการมีส่วนร่วม 

 3.2  แนวทางในการปรับเปลี่ยน องค์การที่มีลักษณะเป็นการสั่งการจากระดับบน แต่
ผู้บริหารมีการคํานึงถึงแง่มุมในเชิงพฤติกรรมด้วย ปัจจัยในการพิจารณากลยุทธ์จึงครอบคลุมทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง แม้ว่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การในขั้นการวางแผนจะน้อย      
แต่ขั้นตอนของการปฏิบัติการจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมค่อนข้างสูง ข้อดีของแนวทางน้ึ คือการ
เปิดทางให้บุคลากรมีโอกาสทําความเข้าใจ ปรับตัวปรับงาน และปรับสภาพทางความคิด และความ
พร้อมต่าง ๆ ที่จะทําให้สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง 

 3.3  แนวทางในการให้ความร่วมมือ เป็นลักษณะขององค์การที่มีลักษณะร่วมคิดร่วมกันทํา
ระหว่างผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผู้บริหารที่มีความคิดแตกต่างกัน ได้รับการเกื้อกูลเก้ือหนุนให้มีโอกาส
เสนอความคิดเห็น ผู้บริหารระดับสูงกระทําการในฐานะผู้ประสานงาน ข้อดีของกลยุทธ์น้ึที่สาคัญ คือ
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การรับข้อมูลจากผู้บริหารระดับต้นที่มีความใกล้ชิดกับระดับปฏิบัติ เป็นการเปิดเวทีทางความคิดอย่าง
กว้างขวาง ที่อาจเป็นผลดีต่อการกลั่นกรองข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆขณะเดียวกัน ก็จะส่งผลต่อการสร้าง
ความผูกพันกับกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่กําหนดมากย่ิงขึ้น 

 3.4  แนวทางวัฒนธรรม องค์การลักษณะน้ีมีลักษณะเช่นเดียวกับแนวทางการร่วมมือ 
โดยนอกจากจะเป็นการร่วมมือของผู้บริหารแล้ว ยังมีการดึงเอาเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการหรือใน
ระดับล่างเข้ามามีส่วนร่วมด้วย แต่แนวทางน้ึมีข้อจํากัด คือการตัดสินใจต้องใช้เวลามาก 

 3.5  แนวทางในการเพ่ิมพูนความเห็น เป็นการรับความคิดเห็นต่าง ๆ จากระดับล่าง (Bottom 
Up) คือข้อมูลส่งจากผู้ปฏิบัติขึ้นมาที่หัวหน้างาน ส่งต่อมายังผู้บริหารระดับกลางในการจัดทําข้อเสนอ
เชิงกลยุทธ์ และผู้บริหารระดับสูงใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาประกอบ และประเมินทางเลือกในการกําหนด
กลยุทธ์ โดยใช้อิทธิพลของตัวเองน้อยที่สุด ข้อดีที่ชัดเจนของแนวทางนี้คือการมีอิสระในทุกระดับ ย่อมเป็น
แรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ และผลักดันให้การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติมีความสําเร็จมากขึ้น 

4.  การวางกําหนดการเชิงกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จหมายถึง ความสามารถ
ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การดําเนินการในรูปของโครงสร้างตามลําดับช้ันของแผน (Plan) แผนงาน (Programs) 
โครงการ (Projects) และงบประมาณ (Budgets) 

5. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ การนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แนวทางการ
สร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผันผวน ดังน้ันการรักษา
ความได้เปรียบต้องมีการสร้างองค์การให้มีพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถนําความรู้ที่ค้นพบมาใช้
ให้เกิดประโยชน์กับองค์การอย่างแท้จริง 

จะเห็นได้ว่า งาน และหน้าที่ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อน และใช้
เวลานานท่ีสุดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานภายใน
องค์การ และจะต้องเริ่มต้นจากภายในองค์การเอง โดยปกติการปฏิบัติตามกลยุทธ์จะต้องเริ่มต้นจาก
การวิเคราะห์ และพิจารณาการดําเนินงานรวมท้ังกิจกรรม และปัจจัยต่าง ๆ ขององค์การ ว่ามีความ
สอดคล้อง และเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ที่องค์การจะใช้หรือไม่ ถ้าสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนก็
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในด้านต่าง ๆ หรือโครงสร้างขององค์การ หรือ 
แม้กระทั่งบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การเหล่าน้ีย่อม
ก่อให้เกิดแรงต่อต้านภายในองค์การ ดังน้ัน ผู้บริหารจึงจําต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์การด้วย อน่ึง ในการคัดเลือก หรือกําหนดประเด็น และกลยุทธ์
การดําเนินงานขององค์กรไปใช้ในองค์กรแต่ละแห่งอาจดําเนินการ โดยเลือกประเด็นกลยุทธ์บางส่วน
ที่สอดรับกับประเด็นปัญหาที่องค์กรกําลังเผชิญ โดยอาจไม่ต้องเลือกทั้งหมด และไม่ควรเลือกหรือเน้น
ที่ประเด็นกลยุทธ์เพียงด้านใดด้านหน่ึงแต่เพียงด้านเดียว เน่ืองจากประเด็นปัญหาขององค์กรมักจะมี
ความหลากหลาย และมีสัมพันธภาพในเชิงที่เป็นสาเหตุ และผลกระทบที่ตามมาของประเด็นปัญหา
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ต่าง ๆ ค่อนข้างมาก ดังน้ันในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรจึงควรดําเนินการกําหนดอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือจะได้ทําให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ หรือช่วยให้ทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนาการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี กลยุทธ์การจัดการจึงหมายถึง แบบแผนหรือรูปแบบการทํางานให้
สําเร็จที่องค์การนํามาใช้ เพ่ือทําให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทํางานร่วมกัน โดยเน้นการปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามนโยบาย เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์จนก่อให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินการตามโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.5.7 ความสําคัญ และประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์    
  1) ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์การต้องให้ความสําคัญเพราะจะนําพา

องค์กรไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้รวดเร็วย่ิงขึ้นเพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะช่วยลดความซับซ้อนของ
งานลง ลดการต่อต้านการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา
กลยุทธ์ซึ่งจะทําให้เขาเกิดความพอใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน
เน่ืองจากผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์การแต่ละคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนชัดเจน อนิวัช แก้วจํานงค์ 
(2551) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังน้ี 

   1.1  ทําให้เกิดการกําหนดทิศทางขององค์การ (Direction setting) ทิศทางของ
องค์การได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การกําหนดทิศทางองค์การท่ี
เหมาะสมจะทําให้องค์การมีแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 

   1.2  ทําให้มีการคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) ได้แก่ 
พนักงาน ผู้ถือหุ้น ประชาชนลูกค้า คนกลางทางการตลาดหรือคู่แข่งขัน เป็นต้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
องค์การเหล่าน้ี ย่อมคาดหวังต่อองค์การใน เรื่องใดเร่ืองหน่ึง โดยเมื่อได้รับในสิ่งที่คาดหวังก็จะให้การ
สนับสนุนองค์การให้เจริญก้าวหน้าหากไม่ได้รับในสิ่งที่คาดหวังอาจมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อองค์การ โดยอาจส่งผลให้องค์การล้มเหลวในการจัดการได้ 

   1.3  ทําให้องค์การคํานึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาว จึงพบว่า
องค์การ โดยท่ัวไปจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กําหนด เพ่ือผลสําเร็จทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว 

   1.4  การมุ่งเน้นผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
การวัดผลสําเร็จขององค์การมากขึ้น ทั้งน้ี ประสิทธิภาพเป็นการวัดผล โดยเปรียบเทียบผลที่ได้กับ
ทรัพยากรท้ังหมดที่ได้ใช้ไปในการดําเนินงาน สําหรับประสิทธิผลเป็นการวัดผลการดําเนินงาน โดย
เปรียบเทียบผลที่ได้รับจริงกับที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยพยายามท่ีจะทําให้ผลที่ได้จริงเป็นไปตาม
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แผนที่กําหนดไว้ล่วงหน้า การดําเนินงานขององค์การในปัจจุบันอาจมีความต้องการทั้งประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล หรือต้องการเพียงเร่ืองใดเรื่องหน่ึงก็ได้ 

  2) ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
        การบริหารเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรมีลักษณะเชิงรุก และตอบสนองในการสร้างองค์กร

ในอนาคต โดยการริเร่ิม และส่งผลต่อกิจกรรมต่าง ๆในการควบคุมองค์กร จากงานวิจัยในปัจจุบัน
ช้ีให้เห็นว่ากระบวนการเป็นสิ่งสําคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์มากกว่าการตัดสินใจหรือเอกสาร 
รายงาน ที่สําคัญการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในกระบวนการเป็นสิ่งสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เน่ืองจากทั้งผู้จัดการ และพนักงานต่างเข้าใจจุดประสงค์ขององค์กรอย่าง
แท้จริง และมีส่วนร่วมทําให้จุดประสงค์ขององค์กรประสบความสําเร็จ องค์กรส่วนใหญ่เริ่มกระจาย
อํานาจกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ให้อํานาจแก่ผู้จัดการ และพนักงานมากข้ึน โดยกระบวนการ
เน้นในการสร้างการเรียนรู้ การช่วยเหลือ การให้การศึกษา และการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ เดวิด David (2011) ได้จําแนกประโยชน์ของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เป็นตัวเงิน 
ธุรกิจที่ใช้แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์จะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการที่สําคัญในเรื่องของยอดขาย 
ความสามารถในการทํากําไร และการเพ่ิมผลผลิตต่าง ๆ ในองค์การ บริษัทที่มีผลการดําเนินงานดีมี
แนวโน้มว่าบริษัทมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเสมอใน
อนาคตทั้งจากสภาพแวดล้อมภายนอก และจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 2) ประโยชน์ของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงินการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายใน
องค์การ เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์สนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการทุกแผนก และทุก
ฝ่ายงานในองค์การ องค์การมีการอบรม และให้ผู้จัดการรวมทั้งพนักงานมีส่วนร่วมในการกําหนด
วัตถุประสงค์องค์การ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับฝ่าย
ต่าง ๆ  เป็นอย่างดีในการพัฒนาการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ นอกจากน้ัน พิบูล ทีปะปาล 
(2555) กล่าวถึง ประโยชน์ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า 1) กิจกรรมการจัดทํากลยุทธ์ มีส่วนช่วยป้องกัน
มิให้บริษัทเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้มาก ผู้จัดการให้ความสนใจด้านการวางแผน จะเป็นแรงผลักดันที่
สําคัญทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตน ที่จะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการ
วางแผนกลยุทธ์ 2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยอาศัยสมาชิกของกลุ่มที่มีความรู้ความชํานาญหลาย
สาขามาร่วมกันตัดสินใจ จะทําให้เกิดแนวทางการจัดทํากลยุทธ์ที่หลากหลาย และผ่านการเลือกสรร
นํากลยุทธ์ไปใช้ให้เหมาะสม เพราะผ่านการกลั่นกรองที่ดี 3) การให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทํากลยุทธ์ ทําให้พวกเขาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภาพกับรางวัลเป็นอย่างดี น่ันคือ รู้
ว่า หากผลการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไรในทุก ๆ แผนจะมีส่วนช่วยให้
พนักงานมีขวัญ และกําลังใจในการทํางานที่ดี และในขณะเดียวกันก็จะส่งผลทําให้ผลิตภาพเพ่ิมสูงขึ้น
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อีกด้วย เป็นไปตามหลักการท่ีว่า”ขวัญสูงจะนําไปสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้นด้วย”4) ลดความซับซ้อนของงาน
ลง เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํากลยุทธ์ร่วมกัน จะทําให้แต่ละคนรู้บทบาท และหน้าที่ของ
ตนชัดเจน 5) การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง จะลดลงจากการที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทํากล
ยุทธ์ ย่อมทําให้เขาเกิดความพอใจจากการตัดสินใจของเขาเอง จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะยอมรับ 
และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 

2.5.8 การประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ 
  1) แนวคิดเก่ียวกับการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ 
  การประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ (Evaluation and control) วรางคณา ผลประเสริฐ 

(2553) กล่าวว่า การประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ มีความสําคัญและมีความสัมพันธ์กับหน้าที่หลักในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ โดยทั่วไปองค์การจะมีการจัดต้ังหน่วยงานขึ้นมาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่ง
จะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเทให้กับการ ติดตาม และประเมินผลได้
อย่างเต็มที่ หน่วยงานน้ีควรอยู่กับฝ่ายวางแผน อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินกลยุทธ์น้ัน จําเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจําเป็นในการต้ังเป็นคณะกรรมการติดตาม         
และประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย 

  การประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ คือ กระบวนการ ซึ่งผู้บริหารได้ติดตามกิจกรรม 
และของผู้ปฏิบัติงานในองค์การอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือประเมินว่ากิจกรรมน้ัน ๆ ได้รับการปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไข และปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ การประเมิน และควบคุมกลยุทธ์จะเป็นกลไกที่สําคัญที่เป็นเสมือนตัวกลางท่ี
จะเช่ือมโยงองค์การ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เป็นกิจกรรมสําคัญที่เก่ียวข้องกับการ
ติดตาม ตรวจสอบวิธีการขององค์การในการนํากลุยทธ์ไปปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
หรือไม่ เพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์น้ันจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ต้ังไว้ โดยจะมีการ
วัดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ มีการกําหนดเกณฑ์ และมาตรฐาน ทั้งน้ีการกําหนดมาตรฐาน
ควรมีความระมัดระวัง เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่
สําคัญของการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ คือ 

  1.  เพ่ือติดตามว่า มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ 
  2.  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแผลกลยุทธ์ที่วางไว้ และประเมินความสอดคล้องกับ

โครงสร้าง 
  3.  เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่สําคัญ และสัมพันธ์กับกิจกรรม 
  4.  เพ่ือทราบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึน บรรลุผลตามที่กําหนดไว้หรือไม่ มีความ

แตกต่างไปจากแผนเดิมมากน้อยเพียงใด สาเหตุของการแตกต่างคืออะไร 
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  5.  เพ่ือให้สามารถจัดรางวัลหรือผลตอบแทนให้เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามแผนกลยุทธ์น้ันอย่างเหมาะสม 

  2) กระบวนการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ 
  วรางคณา ผลประเสริฐ (2553) กล่าวว่า การควบคุมกลยุทธ์เป็นข้ันตอนสุดท้ายของ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้ควบคุมกลยุทธ์ต้องกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติให้ประสานกับระบบกลยุทธ์
ขององค์การ โดยการควบคุมกลยุทธ์ประกอบไปด้วยกระบวน ดังน้ี 

   2.1  การกําหนดวัตถุประสงค์ และสิ่งที่ต้องทําการควบคุม ผู้บริหารจะต้องกําหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมว่ามีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ืออะไร โดยท่ัวไปการควบคุมจะมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้องค์การมีการดําเนินกลยุทธ์ไปตามที่กาหนดไว้ นอกจากน้ีจะต้องกําหนดว่าสิ่งที่ต้องทําการ
ควบคุมได้แก่เร่ืองใดบ้าง เช่น งบประมาณ เวลา ผลผลิต 

   2.2  การกําหนดเกณฑ์ และมาตรฐาน การที่ผู้บริหารจะสามารถตรวจสอบ และประเมิน
ความสําเร็จของกลยุทธ์ขององค์การได้ จะต้องมีวิธีการ และมาตรวัดการดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นไปใน
ทิศทาง และคุณสมบัติตามที่ต้อการ เพ่ือเปรียบเทียบสําหรับตัวช้ีวัดความสําเร็จแต่ละตัว เช่น ผลการ
ดําเนินงานขององค์การ 

   2.3  การวัดผลการปฏิบัติงาน ในการวัดผลการปฏิบัติงาน จะวัดตามช่วงระยะเวลาที่
กําหนดไว้สําหรับการปฏิบัติงานแต่ละงาน โดยใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เช่นข้อมูลงบการเงินข้อมูลด้าน
การให้บริการ ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น  

   2.4  การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
จากการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การกําหนดไว้ว่าตรงตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม่ ในกรณีที่
แตกต่าง อาจหาวิธีแก้ไขปรับปรุง อาจเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การปรับกระบวนการทํางานปรับโครงสร้าง
องค์การ หรือการปรับคณะผู้บริหารองค์การ  

   2.5  การปรับปรุงแก้ไขผู้ควบคุมกลยุทธ์จะทําการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่าง
ระหว่างผลการปฎิบัติงานกับมาตรฐานที่กําหนดไว้ เพ่ือกําหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการดําเนินงาน 
เพ่ือให้กลยุทธ์น้ันบรรลุเป้าหมาย เช่น การปรับราคา การเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานการปรับแผนการ
ดําเนินงาน 

  กระบวนการควบคุมกลยุทธ์ เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร เพ่ือที่จะ
นําไปใช้ประเมินผลงานทางด้านกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ระบบการควบคุมกลยุทธ์ที่ดี และมีประสิทธิภาพจะมี        
ลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ (ชาตรี บานช่ืน และ เกริกยศ ชลายนเดชะ, 2544; อ้างถึงใน วรางคณา ผลประเสริฐ, 
2553) 

  1.  มีความยืดหยุ่น เพ่ือใหผู้บริหารสามารถตอบสนองต่อระบบการควบคุมในได้ทุก
สถานการณ์ 
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  2. ระบบการตรวจสอบ และประเมินผลควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพ่ือช่วยให้เห็นภาพ
การปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างแท้จริง 

  3. การค้นหาข้อมูล เพ่ือการประเมินของผู้บริหารควรจะเป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากสามารถ
จัดหาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา เพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

  3) องค์ประกอบในการควบคุมทางกลยุทธ์ 
  สําหรับกระบวนการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สําคัญ 

ได้แก่  
  1.  การติดตามผลการดําเนินงาน (Track Status) การติดตามผลการดําเนินงานเป็น

เครื่องมือสําคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง และสามารถสร้างผลงานท่ีสอดคล้องตามเป้าประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ การติดตาม
ผลการดําเนินงานจะช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งช้ีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูล
สําหรับผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป การติดตามผล
การดําเนินงานน้ีหมายความรวมถึงการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรม 
งาน โครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องตามตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการดําเนินงานในแต่ละระดับที่ได้กําหนดไว้
ในแผนปฏิบัติงานประจําปี 

  2. การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) การรายงานความก้าวหน้าเป็น
กระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้
กรอบของตัวช้ีวัดผลสาเร็จของการดําเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้วผู้มีหน้าที่ในการกํากับ ติดตามผล
จะต้องจัดทํารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ
รวมท้ังควรส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจะช่วให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม 

  3.  การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) การวัด และประเมินผล จะ
ประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และประเมินผล
ข้อมูล และการนําเสนอผลการประเมิน การวัด และประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กําหนด ซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
วางแผนกลยุทธ์ในรอบเวลาต่อไปขององค์การ 

  ในระหว่างที่นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรต้องจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และจะต้องมีการควบคุม กํากับติดตามความก้าวหน้าของงาน หากพบปัญหา/อุปสรรค
ต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทัน ท่วงที ตลอดจนมีการประเมินผลสําเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ อาจเป็น 
3 หรือ 5 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ไปยังขั้นการวางแผนกลยุทธ์ และการนํากลยุทธ์ไป
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ปฏับติการประเมิน และควบคุมกลยุทธ์ที่ดีมิใช่การประเมินผลด้วยความรู้สึก (Subjective) แต่จะต้อง
ประเมินผลด้วยการวัดที่เช่ือถือได้ (Objective) โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน (KPI) 

การประเมิน และรับรองกลยุทธ์ 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้สร้าง และพัฒนาเคร่ืองมือในขั้นตอนน้ีคือ
แบบประเมิน โดยเป็นแบบที่ให้ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในประเด็นตามที่กัสกี (Guskey, 
2000) ได้กําหนดไว้สี่ด้านได้แก่ 1) ความเหมาะสม (propriety) 2) ความเป็นไปได้ (feasibility)     
3) ความสอดคล้อง (congruity) และ 4) ความเป็นประโยชน์ (utility) ในรูปแบบของการวิจัยเชิง
อนาคตด้วยเทคนิค ethnographic future analysis (EFR) ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบให้ค่า
คะแนนข้อละ 10 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1)  ความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง การพิจารณาจากกระบวนการได้มา ซึ่งกลยุทธ์
การจัดการที่ครอบคลุมพันธกิจ การใช้ถ้อยคําสํานวน การจัดกลุ่มหรือระดับของระบบ 

(2)  ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การพิจารณาความสามารถนํากลยุทธ์การจัดการ
ไปปฎิบัติ โดยการมีทรัพยากรพอพียงที่จะปฏิบัติได้ ปลอดจากภาวะความเสี่ยง ที่จะเกิดข้ึน ซึ่งมี
ปัจจัยสนับสนุน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 

(3)  ความสอดคล้อง (Congruity) หมายถึง การพิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติ บริบททางสังคม ความสอดคล้องภายในองค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งช้ี กิจกรรม แผนงาน และโครงการ 

(4) ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง การพิจารณาจากผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง และชุมชน 

ดังน้ัน การประเมิน และรับรองกลยุทธ์ในครั้งนี้ จึงหมายถึง การประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความเหมาะสม (Propriety) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) ด้านความสอดคล้อง 
(Congruity) และด้านความเป็นประโยชน์ มีรายละเอียด ดังน้ี 

1)  ความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง การพิจารณาจากกระบวนการได้มาซึ่งกลยุทธ์
การจัดการที่ครอบคลุมพันธกิจ การใช้ถ้อยคําสํานวน การจัดกลุ่มหรือระดับของระบบ 

2)  ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การพิจารณาความสามารถนํากลยุทธ์การ
จัดการไปปฏิบัติ โดยการมีทรัพยากรพอพียงที่จะปฏิบัติได้ ปลอดจากภาวะความเสี่ยง ที่จะเกิดข้ึน ซึ่ง
มีปัจจัยสนับสนุน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 

3)  ความสอดคล้อง (Congruity) หมายถึง การพิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติ บริบททางสังคม ความสอดคล้องภายในองค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งช้ี กิจกรรม แผนงานและโครงการ 
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4)  ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง การพิจารณาจากผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง และชุมชน 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
  2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 

สุรศักด์ิ สว่างแสง (2552) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย พบว่า 
ประสิทธิผลของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เกิดจากการทํางานอย่างถูกวิธี ตามแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกข้อ โดยมี
ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการบริหาร ส่วนวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ของการบริหารโรงเรียนในโครงการ เกิดจากภาวะผู้นํา ที่เด่นชัดของผู้บริหาร มีการจัดทํา วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ มีการจัดทําหลักสูตรขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะ โดยการเน้นการ
ฝึกทักษะทางภาษา เพ่ือการสื่อสารให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง มีการประเมินผลการปฏิบัติ รูปแบบการบริหารมีความชัดเจนครอบคลุม สะดวกในการ
นําไปใช้ การยืนยันรูปแบบความเป็นไปได้ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.58 และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.91 

พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์สําหรับมหาวิทยาลัย
ราชภัฎรูปแบบควรจะเป็นอย่างไรผลการศึกษาวิจัย พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สําหรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิด และหลักการการบริหารเชิง กลยุทธ์ 2) 
ด้านการนํามหาวิทยาลัย โดยผู้นําระดับสูง 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 4) ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ 5) ด้านการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 6) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7) ด้านการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 8) ด้านมุ่งเน้นบุคลากร 9) ด้านการจัดการกระบวนการ และ 
10) ด้านผลลัพธ์ 

รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กบนพ้ืนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยได้กลยุทธ์
ดังน้ี คือ หมวด 1 การนําองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสําคัญกับ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย โดยรวม 
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พบว่า อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสูงกว่าสภาพปัจจุบัน และมีค่าดัชนีความต้องการจําเป็นเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก กลยุทธ์
ของการบริหารงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 35 กลยุทธ์รอง และ 56 วิธีดําเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การ
พัฒนาสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การวิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การ
นิเทศการศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์รอง และกลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์การวัดผล และเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์รอง สําหรับผลการประเมินความเหมาะสม 
และเป็นไปได้ของกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก 

ปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ (2556) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการจัดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติ 
(ในช้ันเรียน) ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 42 ในภาพรวมของแต่ละด้าน อยู่ใน
ระดับตํ่ากว่าร้อยละ 80 คือด้านแรงจูงใจด้านความพึงพอใจด้านบทบาท และภารงาน ด้านทักษะการ
วิจัยผลการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า มี 25 องค์ประกอบ จากทั้งหมด 81 ตัวแปร ถูกนําไปใช้สร้าง 
และพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยในช้ันเรียนในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่
สมบูรณ์ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมา โดยผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ประกอบด้วย 9 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามมุมมองเชิงทฤษฎีใน Balanced Scorecard และ 14 โครงการสู่การปฏิบัติที่ต้อง
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ปี 

พงศปณต พรมมา (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา ประกอบด้วย 
ปัจจัยการดําเนินการ 9 องค์ประกอบคือ (1) ผู้บริหาร (2) การจัดการเรียนการสอน (3) หลักสูตร  
และการสอน (4) ครูผู้สอน (5) นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ (6) การมีส่วนร่วมของชุมชน (7) โครงสร้าง
การบริหาร (8) เครือข่ายทางการศึกษา และ (9) การพัฒนาครู และบุคลากร โดยใช้กระบวนการบริหาร   
4 ด้าน คือ (1) การวางแผน (2) การจัดองค์กร (3) การนํา และ (4) การควบคุม 2)องค์ประกอบการ
บริหารโรงเรียนสองภาษา มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา และมีความเห็นสอดคล้องเป็นฉันทามติร่วมกันว่า 
องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษามีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ
ความถูกต้องครอบคลุม    
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ธาดา อักษรชื่น (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสต
ศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพครู และบุคลากร 2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตร และการสอน 3) กลยุทธ์ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5) กลยุทธ์การพัฒนาด้านการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 6) กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 7) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ เพ่ือ
การเรียนรู้ 2. ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมกับบริบทเป็นไปได้ในการนําไปใช้
มีความถูกต้องเชิงทฤษฎี และเป็นประโยชน์ต่อการนําไปพัฒนาสถานศึกษา 3. ข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยในทศวรรษ
หน้า ควรมีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรพัฒนาหลักสูตร และการสอนระบบดูแลช่วยเหลือ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมการจัดการด้านงบประมาณ และพัฒนา
วิชาการ เพ่ือการเรียนรู้จํานวน 25 แนวทาง 

วรนุช สาเกผล (2557) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการความรู้ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 
ผลการวิจัย พบว่า สภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ีย
มากไปหาน้อย พบว่า สคบศ. มีช่องทางให้บุคลากรสร้าง และแสวงหาความรู้มากที่สุด มีคลังความรู้ที่
สําคัญ และจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้อยที่สุด สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ของ สคบศ. เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นโอกาส คือ 1) รัฐ
กําหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพียงพอ     
2) ครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องการพัฒนาตนเอง และนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับสู่ประชาคมอาเซียน 3) เทคโนโลยีมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 4) ระบบเครือข่าย และ
การเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 5) งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ ในส่วนที่เป็น
อุปสรรคคือ 1) ค่านิยมในสังคมไทยมีความแตกต่างทางด้านความคิดเห็น และไม่ยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 2) การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้นโยบาย
ขาดความต่อเน่ือง 3) การปรับราคาค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น สภาพแวดล้อม
ภายในที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ของ สคบศ. เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นจุดแข็ง 
คือ 1) โครงสร้างองค์กรมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดจน 2) มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
จัดการความรู้ 3) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้ เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 4) บุคลากรต้องการให้ดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 5) 
โครงสร้างองค์กรมีความยืดหยุ่น และเหมาะสม 6) ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน และกําหนดแนว
ปฏิบัติในการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน 7) บุคลากรต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อ
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การปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของจุดอ่อน คือ 1) ขาดระบบ
ติดตาม และการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 2) วัฒนธรรมของคนในหน่วยงานส่วนใหญ่ยึดมั่นในความรู้ และความคิดเห็น
ของตนเอง 3) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอน กระบวนการในการจัดการความรู้ 
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการความรู้ของ สคบศ. 
เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 1) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการความรู้ผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3) พัฒนา
ระบบการติดตาม และประเมินผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการความรู้อาเซียน 4) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการความรู้ และเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่อาเซียน 5) จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ 6) ส่งเสริม   การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้อาเซียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย และทันสมัย 
ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการความรู้ของ สคบศ. เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียน 

พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การจัดการต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จําแนกตาม
ลักษณะของบุคลากร จําแนกด้านเพศ พบว่า โดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน จําแนกด้านอายุ     
ด้านสถานภาพ ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า โดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน จําแนกด้าน
ระดับการศึกษา ด้านรายได้รวมต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมแล้วไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแต่ละด้านแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านผลผลิต และผลลัพธ์มีความ
แตกต่างกัน ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นกลยุทธ์การจัดการต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน แสดงให้เห็นว่า ด้านที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านพนักงาน (Staff) รองลงมา ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือ (Skill) ด้าน
ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) ด้านโครงสร้าง (Structure) ด้านรูปแบบการบริหาร (Style) และ
ด้านระบบ (System) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ตามลําดับ 

 เสาวภา นิสภโกมล (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพการนิเทศการสอน การพัฒนา และการใช้สื่อ
เทคโนโลยี การวัด และประเมินผล ส่วนกรอบแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพประกอบด้วย        
3 คุณลักษณะได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ มีความสามารถในด้านเศรษฐกิจ 
มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน   
ส่วนสภาพพึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน และกลยุทธ์การบริหารงาน
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วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
(1) พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาพลเมืองคุณภาพ (2) พัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ      
(3) นิเทศการสอนพัฒนาพลเมืองคุณภาพ (4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพลเมืองคุณภาพ       
(5)  การวัด และประเมินผลพัฒนาพลเมืองคุณภาพ 

   ประครอง บุญครอง (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐานที่ เกี่ยวข้องกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้ นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า 
องค์ประกอบของกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ (1) วิสัยทัศน์ (2) พันธ
กิจ (3) วัตถุประสงค์ (4) เป้าหมาย และ (5) กลยุทธ์ 2. ผลการสร้างกลยุทธ์พบว่า องค์ประกอบของกลยุทธ์
การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ วิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กล
ยุทธ์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ (1) กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (2) กลยุทธ์การสร้างสัมพันธภาพ (3) กล
ยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม (4) กลยุทธ์การสั่งการ และ (5) กลยุทธ์การสอนงาน ซึ่งแต่ละกลยุทธ์
ประกอบด้วย   (1) วิธีการของกลยุทธ์ (2) วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ (3) เป้าหมายของกลยุทธ์ และ (4) 
ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ 

   วราภรณ์ แป้นแจ้ง (2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารสําหรับโรงเรียนผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษารวมทั้งสิ้น 14 กลยุทธ์จําแนกเป็น 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 
3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพ้ืนฐาน 3 กลยุทธ์ 4) การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
2 กลยุทธ์ 5) การพัฒนาครู และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 2 กลยุทธ์ 
และ 6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 1 กลยุทธ์ 
 กัญญา พัชรพงษ์ดี (2559) ที่ไศึกษาด้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคี
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบน 
ประกอบด้วย  5 กลยุทธ์หลัก ดังน้ี 1) สร้างเครือข่ายร่วมใจระบบไตรภาคี 2) ยกระดับการมีส่วนร่วมของไตรภาคี
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3) พัฒนาภาวะผู้นําของไตรภาคี เพ่ือการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) ระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของไตรภาคี และ 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโรงเรียนพ้ืนที่
สูง และผลการตรวจสอบกลยุทธ์มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมธิกานต์ นนทะสร (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
และปัญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา มีปัญหาด้านบุคลากรขาดการพัฒนาอย่าง
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ต่อเน่ือง และขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดระบบนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศยังไม่
เป็นระบบครบถ้วน และไม่นํามาใช้อย่างจริงจัง ปัญหาด้านการจัดองค์กรยังไม่เอ้ือต่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งขาดการส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
เป็นระบบ และชัดเจน 2. ผลการสร้างกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย วิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้าประสงค์กลยุทธ์หลักจํานวน 4 กลยุทธ์ และกลยุทธ์ขับเคลื่อนจํานวน 37 กลยุทธ์ 
 สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2560) ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารวิชาการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า ได้กลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ 
35 กลยุทธ์รอง และ 56 วิธีดําเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1. กลยุทธ์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2. กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย กลยุทธที่ 3. กลยุทธ์การวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษากลยุทธ์ที่ 4. 
กลยุทธ์การนิเทศการศึกษา และกลยุทธ์ที่ 5. กลยุทธ์การวัดผล และประเมินผล และดําเนินการเทียบ
โอนผลการเรียนสําหรับผลการประเมินควาเหมาะสม และเป็นไปได้ของกลยุทธ์อยู่ในระดับมาก 
     

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ลาไว และคอบบอด (Lawire and cobboid) (2001) ที่ได้ศึกษาวิจัยการเช่ือมโยงกลยุทธ์ 

(Strategic Alignment) และการแปลงกลยุทธ์สู่ตัวบ่งช้ี (Cascading) สําหรับองค์กรข้ามชาติ โดยการศึกษา
บริษัทเป็นรายกรณี  ช่ือ Cross house การศึกษาพบว่า บริษัทประสบผลสําเร็จ และเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว หลังจากใช้หลักการบริหารกลยุทธ์สู่กิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผน 
การส่ือสาร การรายงานผลการปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจในกลยุทธ์ขององค์กรอย่างรู้สึกเป็นเจ้าของ และรับรู้ในกลยุทธ์ที่องค์กรสร้างขึ้น ช่วยให้องค์กร
ประสบความสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ไพรซ์ (Price) (2002) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละเขต
พ้ืนที่ คือ 1) ระดับความตระหนักในการปฏิบัติตามแผนที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนระบุไว้  2) การ
ประเมินระดับความตระหนักในแผนงานในบรรดากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละโรงเรียน โดยการ
เปรียบเทียบกับผู้บริหาร และ3) การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การนําแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติและตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ประการณ์การสอน ระดับโรงเรียน สิ่งที่พบกับการเสนอแนะส่วนใหญ่
ของเป้าหมายแผนกลยุทธ์ มีการนําไปใช้ในบางระดับตามผู้ดูแลเขตพื้นที่โรงเรียน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นสอดคล้องในบางประเด็น แต่ไม่ตระหนักถึงผลสําเร็จในการแผนไปปฏิบัติจริง  
ประสบการณ์การสอน ระดับช้ันที่สอน มีผลเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพท์ และความสนใจของผู้ดูแลเขต
พ้ืนที่โรงเรียน ในแผนกลยุทธ์มีแนวโน้มไปในทางสัมพันธ์กับผลลัพท์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ประกอบกับผู้ดูแลมีความตระหนักมากขึ้น ในเอกสารการวางแผน       
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 จอนสัน และสคอรี (Johnson and Scholes)  (2003) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนา พบว่า 
ผู้นําเชิงกลยุทธ์เป็นผู้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์ และเป็นผู้ที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลง 
โดยอาศัยข้อมูลการออกแบบองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ และแสดงให้
เห็นว่า กลยุทธ์ที่หามาน้ัน ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และการกําหนดกลยุทธ์ของ
องค์กรเป็นผลกระทบมาจากความเป็นมาขององค์กร และวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต  ดังน้ัน
บทบาทด้านความคิดที่เพ่ิมเติม อย่างเด่นชัดของผู้นําเชิงกลยุทธ์ คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
จุดประสงค์ที่ชัดเจน อันนําไปสู่การกําหนดอย่างอ่ืนๆในองค์กรที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติได้จริง 
เพราะการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนําไปสู่ความสําเร็จของกลยุทธ์องค์กร 

 เบล (Beall) (2007) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน เก่ียวกับ
การสรรหาครู ค่าตอบแทน การพัฒนาครู และระยะเวลาการอยู่ในองค์กรของครูของมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมี
ความต้องการครูมากขึ้น โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2) โครงสร้างระบบบริหาร 
ค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของครูน้อยกว่าค่าตอบแทนที่โรงเรียนอ่ืนเสนอมา โดย
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ครูได้รับในปัจจุบัน 3) คณะกรรมการโรงเรียนควรบริหารระบบ
ค่าตอบแทนให้บรรลุพันธกิจ และงานวิชาการของโรงเรียน 4) ในการบริหารระบบค่าตอบแทนต่างๆ
ควรนําเรื่องหมวดวิชาเข้าไปพิจารณาด้วย 5) แนวทางในการพิจารณาระบบเงินเดือน มีแนวทางตาม
ประสบการณ์เป็นหลัก แนวทางพิจารณาจากผลของงาน และไม่มีกฎพิจารณาตายตัว และ 6) 
โรงเรียนไม่มีนโยบายด้านค่าตอบแทนที่ชัดเจน 

 เวปเลตเตอร์ และมอร์แมน (Wohlstetter and Morhman) ( 2010) ได้เสนอ กลยุทธ์ที่ส่งผล
ต่อความสําเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ 1) การกระจายอํานาจ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นการกระจายอํานาจไปให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจมากที่สุด 2) เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารโดยองค์คณะบุคคลในการ
ปฏิบัติงานเน้นการทํางานเป็นทีมและการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ 3) การเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู  
การพัฒนาวิขาชีพครูจะต้องพัฒนาในภาพรวมของทั้งโรงเรียนและเป็นการพัฒนาระหว่างปฏิบัติงาน 
โดยมีแผนการพัฒนาต่อเน่ืองเป็นแบบระยะยาว รวมทั้งมีการติดตามผล 4) การเผยแพร่สารสนเทศ 
ในโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเน้นการที่บุคลากรที่เก่ียวข้องและชุมชนจะต้องได้รับรู้  
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มากท่ีสุด 5) การเลือกผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จจะมีผู้บริหารท่ีมีความสามารุในการเป็นผู้นําและรู้จักการมอบหมายงาน การกระจาย
อํานาจ สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น ชัดจูงให้บุคลากรในโรงเรียนมี 
ส่วนร่วมในงานและให้รางวัลอย่างเหมาะสม 6) การมีวิสัยทัศน์ โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ        
ในการบริหาร  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเก่ียวกับพันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมาย 
และ7) การให้รางวัล แก่บุคคและกลุ่มต่างๆในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมนั้นจะดูความเหมาะสม    
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ของผู้รับรางวัลด้วยเพราะสมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารต้องเลือกให้ตามโอกาสและใน
ปริมาณที่เหมาะสม การให้รางวัลและการจูงใจที่เหมาะสมเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้การบริหาร
โรงเรียนประสบความสําเร็จ  

 วีเลน และฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger) (2012) นําเสนอการกําหนดกลยุทธ์โดย
ใช้เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ช่ือว่า TOWS Matrix ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์ระบบที่มีการจับคู่ระหว่างภาวะคุมคามและโอกาสจากภายนอกองค์การกับจุดอ่อนจุดแข็ง
ภายในองค์การ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบตารางไขว้ตามรูปแบบนี้จะ
เริ่มพิจารณาจากภาวะคุกคามก่อน เพราะการวางแผนกลยุทธ์จําเป็นต้องพิจารณาของวิกฤติปัญหา
และภาวะคุกคามเป็นอันดับแรก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ข้อจํากัด เพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์ ทําให้เกิดกลยุทธ์ 4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน 
กลยุทธฺเชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ 
     

2.7 สรุป 
 
 สรุปได้ว่า จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้นําแนวคิด
ของ IPO Model (Deniz, 2002) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ซึ่งประกอบด้วย การประเมินปัจจัยนําเข้า เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของปัจจัยนําเข้าของโครงการ การประเมิน
กระบวนการ เพ่ือตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการ การประเมิน 
ผลผลิต เพ่ือตรวจสอบระดับการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวังของโครงการ ส่วนการพัฒนากลยุทธ์การ
จัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ ซึ่งมีแนวคิดจาก มิคเชล,    
ริชาร์ด, กรินเนล, และทัทตี (Michael, Richard,  Grinnell & Tutty ,1996, P.52) ที่กล่าวว่า กระบวนการ
สัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการกระตุ้นเร้าให้ผู้ถูกสัมภาษณ์หรือผู้มีส่วนร่วม
ในการวิจัยได้ และถือว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิผลอย่างสูง การจัดเก็บ ปริมาณข้อมูล คุณภาพ
ของข้อมูลที่จัดเก็บข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ของนักวิจัย ทักษะความชํานาญในการสัมภาษณ์ตลอดจนความ
ฉับไวในการรับรู้ของนักวิจัยเป็นสําคัญ  กําหนดโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการประเมินและรับรองกลยุทธ์ ได้แนวคิดของ กัสกี (Guskey, 2000) โดยเป็นแบบที่ให้
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาในประเด็น 1) ความเหมาะสม (propriety) 2) ความเป็นไปได้ 
(feasibility) 3) ความสอดคล้อง (congruity) และ 4) ความเป็นประโยชน์ (utility) ในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค ethnographic future analysis (EFR) 



 
 

 บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคร้ังน้ี เป็นการวิจัย
แบบผสมผสานวิธี โดยใช้วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและประเมิน
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) เพ่ือประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในบทน้ีประกอบด้วยเน้ือหา
สาระสําคัญ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) วิธีการและขั้นตอนการวิจัย 2) ระเบียบวิธีการวิจัย 3) ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง 4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
และ 7) สรุป ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 
 เพ่ือให้การวิจัยในครั้ง น้ีดําเนินไปตามข้ันตอนและวิธีการ ผู้ วิจัยได้ดําเนินขั้นตอน  
ประกอบด้วยสามข้ันตอน คือ การศึกษาและประเมินโครงการ การพัฒนากลยุทธ์ และการประเมิน
การรับรองกุลยุทธ์ แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 : การศึกษาและประเมินโครงการ   
การศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็น

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการศึกษาวิเคราะห์
สภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการ
เป็นภาษาอังกฤษและประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 1 โดยในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้นํา
รูปแบบ IPO Model เดนิซ (Deniz, 2002) ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนําเข้า (Input) เพ่ือตรวจสอบส่วน
ที่เอ้ือต่อระดับคุณภาพของปัจจัยนําเข้า ที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
กระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) กระบวนการ (Process) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในส่วนของระดับการปฏิบัติงานตาม 
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โครงการ ตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไว้ในโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) ผลผลิต 
(Output หรือ Product) เพ่ือตรวจสอบการบรรลุผลสําเร็จตามความคาดหวังในโครงการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
             1.  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดเก่ียวกับการประเมินการจัดการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษ 
 2.  ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษา 
อังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามกรอบแนวคิด 
 3.  วิเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งครอบคลุมมิติของ
ระบบสามด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 

ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนากลยุทธ์ 
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพัฒนาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 2  โดยผู้วิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

1.  นําผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นพ้ืนฐานของการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ 

2.  ดําเนินการเกี่ยวกับเคร่ืองมือในการวิจัย กล่าวคือ ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ในขั้นตอนที่ 1 ที่มีผลการประเมินในแต่ละประเด็นอยู่ใน
ลําดับที่ 1 และที่ 2 เป็นแนวทาง จากน้ันนําไปสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อํานวยการ) ในโรงเรียนต้นแบบการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวน 9 โรงเรียน เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
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3.  วิเคราะห์ข้อมูล 
4.  สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.  กําหนดโครงร่างกลยุทธ์ ผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์ กล่าวคือ วิเคราะห์ข้อมูลที่

ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2  โดยจะนําเสนอใน
รูปของตารางวิเคราะห์  ส่วนการสังเคราะห์ข้อมูล จะรวมประเด็นต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ได้โดยตัดประเด็น
ที่ซ้ําซ้อนออกและนําประเด็นที่สอดคล้องกันมารวมกัน แล้วสรุปเป็นโครงร่างกลยุทธ์ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  ดังแสดงในภาพที่ 3.1  
 
                                  +                                      + 
 
 
 
  
 
 
ภาพท่ี  3.1  วิธีการกําหนดโครงร่างกลยทุธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร 
                กระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 ขั้นตอนที่ 3 :  การประเมินและรับรองกลยุทธ์ 
 การประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นการประเมินและรับรองตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3 โดยการประเมินและรับรองโครงร่างกล
ยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ประเมินและรับรองโครงร่างกลยุทธ์ ผู้วิจัยนําโครงร่างกลยุทธ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและรับรองในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และ
ความเป็นประโยชน์ในรูปแบบของการวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค Ethnographic future analysis 
(EFA) เพ่ือนํามาสรุปผลและปรับปรุงให้เป็นกลยุทธ์ต้นแบบที่มีคุณภาพ โดยในข้ันตอนน้ีมีกิจกรรมการ
ทําเทคนิคสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ประกอบการประเมินและรับรองของผู้เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ด้าน โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการวิเคราะห์ 

ในข้ันตอนท่ี 1 

ผลการวิเคราะห์ 

ในข้ันตอนท่ี 2 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหาร

โรงเรียนต้นแบบ 

การสังเคราะห์ 

โครงร่างกลยุทธ์ 
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สําหรับการดําเนินการในการประเมินและรับรองโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบน้ัน  ผู้วิจัยติดต่อ
ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือนัดหมาย วัน เวลา สําหรับการประเมินและรับรอง               
กลยุทธ์ต้นแบบที่พัฒนาข้ึนและทําเทคนิคสนทนากลุ่ม (focus group discussion) ประกอบการ
ประเมินและรับรองผลสรุปการวิจัย  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานสามขั้นตอน คือ (1) เตรียมข้อสรุป
ผลการวิจัยสําหรับให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินและรับรองในประเด็นความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น  
(2) ผู้วิจัยดําเนินการให้มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินและการสนทนาประกอบการประเมินด้วย
ตนเอง โดยมีผู้จดบันทึกข้อมูลการสนทนา จํานวนสองคน และ (3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ประเมินโดยพิจารณาเน้ือหาของกลยุทธ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น และเพ่ือรับรองในประเด็นของความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ 

2. สรุปผลและนําเสนอกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน ผู้วิจัยได้สรุปดังแสดงในภาพที่ 3.2 
ในหน้าถัดไป 
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ภาพท่ี 3.2 ขัน้ตอนและวิธกีารวิจัย 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การ
จัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

สร้างแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบ IPO Model ให้ครอบคลุมมิติของระบบสามด้าน คือ ด้านปัจจัย
นําเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Output) 

นําผลที่ได้จากการศึกษาสภาพปัจจุบันในขั้นตอนที่ 1 มาเป็นพ้ืนฐานของการสร้างเคร่ืองมือ 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ต้นแบบ จากน้ันนําเคร่ืองมือไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย 
(Analytic Inductive) 

สรุปผลจากการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัยและความคิดเห็นเพ่ิมเติม/ข้อเสนอแนะ
จากผู้ให้ข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การสร้างโครงร่างของกลยุทธ์ต้นแบบ 

กําหนดโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการวิเคราะห์แบบ
สร้างข้อสรุปอุปนัย ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พัฒนาเป็นโครงร่างกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ประเมินและรับรองโครงร่างกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยวิธี
พิจารณาในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์
เพ่ือตรวจสอบและรับรองผลสรุปการวิจัยในประเด็นดังกล่าว 

สรุปผลและนําเสนอกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

          ขั้นตอนที่ 1 

การศึกษาและประเมิน
โครงการจัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษ   
 

     ขั้นตอนที่ 2 

พัฒนากลยุทธ์การ
จัดการโครงการ

จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 

   ขั้นตอนที่ 3 

การประเมินและ
รับรองกลยุทธ์การ
จัดการโครงการ

จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 
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3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 เพ่ือให้ได้คําตอบตามคําถามวิจัยที่ได้กําหนดไว้ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดประเด็นและรายละเอียด
ต่าง ๆ เก่ียวกับการวิจัยไว้ ดังน้ี 
 

3.2.1 การออกแบบการวิจัย  
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed methods research) คือ ใช้วิธีทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กล่าวคือ เป็นการวิจัยที่ไม่ใช่การทดลอง แบบกลุ่มเดียว ศึกษา
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนตามสภาพความเป็นจริง (the one shot, of - experimental case study 
design) โดยที่ผู้วิจัยไม่ได้จัดกระทําหรือสร้างสถานการณ์ตามเง่ือนไขที่ต้องการใด ๆ ซึ่งอาจแสดง
แผนผัง (diagram) ได้ดังน้ี 
 
 
 
 
 
   เมื่อ R     หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้จากประชากร 
    X     หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 
    O    หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตัวแปรแต่ละตัว 
 

3.2.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  
จากการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  โดยแบ่งเป็นตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปร  
กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ตัวแปรพื้นฐาน ประกอบด้วย สถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
 1.1  สถานภาพ หมายถึง สถานภาพในปัจจุบัน ในที่น้ีหมายถึง (1) ผู้บริหาร (2) หัวหน้า

โครงการ (3) ครูผู้สอน (4) นักเรียน (5) ผู้ปกครอง และ (5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.2  เพศ หมายถึง (1) ชาย และ (2) หญิง 

                                  O 
 
R                                X 



155 
 

 1.3  อายุ ในที่น้ี หมายถึง อายุตามปีปฏิทิน โดยเศษของปีที่มากกว่าหกเดือนนับเป็น
หน่ึงปี จําแนกเป็น (1) ตํ่ากว่า 35 ปี (2) 35-45 ปี (3) 46-55 ปี (4) 56 ปีขึ้นไป 

 1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบคําถามที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกเป็น (1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี (3) ปริญญาโท (4) ปริญญาเอก 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  ในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบด้วย ตัวแปรหลักและประเด็นย่อยของแต่ละ
ตัวแปร ดังน้ี 

 2.1 ตัวแปรหลัก จํานวน 3 ด้าน ประกอบด้วย การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
การประเมินด้านกระบวนการ (Process) และการประเมินด้านผลผลิต (Output) โดยมีประเด็นย่อย 
จํานวน 11 ประเด็น จากตัวแปรหลักทั้ง 3 ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบของ เซมพริวิโว 
(Semprevivo) ดังน้ี 

  2.1.1 ด้านปัจจัยนําเข้า (input) หมายถึง ประเด็นต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การ
ดําเนินงาน จํานวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู้บริหาร 3) การจัดสรรงบประมาณ 
และ 4) ปัจจัยพ้ืนฐาน    

  2.1.2 ด้านกระบวนการ (process) หมายถึง ประเด็นที่เก่ียวกับกิจกรรมหรือ
วิธีการต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่ผลงานหรือผลผลิต มีประเด็นย่อย จํานวน 4 ประเด็น คือ 1) โครงสร้างการ
บริหาร 2) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3) การจัดการเรียนการสอน และ 4) การกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการ 

  2.1.3 ด้านผลผลิต (output) หมายถึง ประเด็นที่เก่ียวกับความสําเร็จในลักษณะต่าง ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล จํานวน 3 ประเด็น คือ 1) นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและประกอบ
อาชีพในอนาคต 2) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย และ 3) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ  
 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

3.3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี  เป็นกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาช้ันนําตามโครงการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ทั่วประเทศ  จํานวน 150 โรงเรียน 
ในปีการศึกษา 2558 
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3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวิธีเลือกและสุ่มมา ซึ่งกําหนดได้สองประเภท โดยมี

รายละเอียด ประกอบด้วย 
1.  กลุ่มตัวอย่างสําหรับการทําวิจัยเชิงปริมาณในขั้นตอนที่ 1 โดยผู้วิจัยได้กําหนดขนาดโดยใช้

ตารางสําเร็จรูปของเครจซี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-680) โดยใช้โรงเรียนเป็น
หน่วยวิเคราะห์ และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 108 โรงเรียน จากน้ันเลือกแบบเจาะจง (purposive random sampling) ในกรณีที่เป็น
ผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการ หัวหน้าโครงการ และทําการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) 
ในกรณีที่ เป็นครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ไม่ใช่   
ผู้อํานวยการหรือครูผู้สอนโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการ เป็น
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก รวมท้ังหมด 1,512 คน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.1 ประเภทและจํานวนผู้ให้ข้อมูลหลัก (informant) ในขั้นตอนที่ 1 แต่ละโรงเรียนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
ภาค 

     จํานวนกลุ่มประชากร 

จํานวนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวนผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้บริหาร (1)      
 หัวหน้าโครงการ (1)   
 ครูผู้สอนโรงเรียนละ (3)  
 นักเรียนโรงเรียนละ (3)   
 ผู้ปกครองโรงเรียนละ (3) 
 กรรมการสถานศึกษา (3) 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 32 23 23 23 69 69 69 69 

ภาคตะวันออก 17 12 12 12 36 36 36 36 

ภาคตะวันตก 10 7 7 7 21  21 21 21 

ภาคกลาง 62 45 45 45 135 135 135 135 
ภาคเหนือ 8 6 6 6 18 18 18 18 
ภาคใต้ 21 15 15 15 45 45 45 45 
รวม 150 108 108 108 324 324 324 324 

รวมผู้ให้ข้อมูลหลัก  1,512 

              
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําวิจัยเชิงคุณภาพในขั้นตอนที่ 2 ครั้งน้ี เป็นผู้เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อํานวยการ) โรงเรียนช้ันนําโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
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เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง จํานวน 9 โรงเรียน โดยคํานึงถึงความเป็นตัวแทนที่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1  

 
3.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
 ในการดําเนินการวิจัย เรื่องกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือ และมีการพัฒนาเครื่องมือตามลําดับขั้นตอนของการวิจัย 
ดังน้ี 
 ขั้นตอนการวิจัยท่ี 1 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือศึกษาและประเมินโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการนําผลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินเชิงระบบมาเป็นแนวทางในการสร้าง  ประกอบด้วยแนวคําถาม จําแนกตาม
มิติของระบบสามด้านในรูปแบบ IPO Model (Deniz, 2002) ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output) เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถประเมินได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักจํานวน 1,512 คน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข้อ 1 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น 1) ผู้บริหาร 2) หัวหน้า
โครงการ 3) ครูผู้สอน 4) นักเรียน 5) ผู้ปกครอง และ (6) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นนามบัญญัติ (nominal scale) ประกอบด้วย สถานภาพ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
สูงสุด เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบและเติมลงในช่องว่าง 
 ส่วนที่ 2 ข้อคําถามวัดระดับการปฏิบัติที่เก่ียวกับการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีประเด็นตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process)   
และผลผลิต (Output) ตามท่ีนิยามไว้ มีลักษณะของข้อมูลเป็นมาตราอัตราส่วน (ratio scale) ชนิดมาตรา
ประมาณค่า (rating scale) ห้าระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยค่าคะแนน  
5 คะแนน หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด ค่าคะแนน 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก ค่าคะแนน 3 หมายถึง ปฏิบัติปาน
กลาง  ค่าคะแนน 2 หมายถึง ปฏิบัติน้อย และค่าคะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3  ข้อคําถามปลายเปิด เป็นข้อคําถามที่เก่ียวกับความคิดเห็นเรื่องความเป็นเฉพาะ
ทางในการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
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ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยซึ่งจําแนกตามมิติของระบบสามด้านในรูปแบบ IPO Model (Deniz, 2002)  คือ ปัจจัย
นําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)   
 ส่วนการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดําเนินการพัฒนาสองขั้นตอนประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา (content validity) และการวิเคราะห์ความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น 
(reliability) มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหา (content validity) ผู้วิจัยได้ดําเนินการให้มีการ
วิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหา (content validity) ซึ่งเป็นความตรงที่เก่ียวกับการวิเคราะห์ตรวจสอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามว่า เน้ือหาของข้อคําถามน้ัน ๆ วัดได้ตรงกับเน้ือหาของเรื่องที่นิยามไว้และ
ตรงกับวัตถุประสงค์ โดยเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการจัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ  การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพ่ือพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับนิยายศัพท์เฉพาะ (item - objective congruence - IOC) ในการพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะวัตถุประสงค์ (Item – objective congruence 
index - IOC) น้ัน เป็นการคํานวณหาความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อคําถามที่ได้
สร้างขึ้น โดยผู้วิจัยนําผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญแต่ละท่านมาพิจารณารวมกัน จากการพิจารณา
ค่า IOC ของแบบสอบถาม มีค่าต้ังแต่ 0.60 –1.00  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ มีค่าต้ังแต่ 
0.60 ขึ้นไป จึงสามารถตัดสินได้ว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมกับนิยามศัพท์เฉพาะหรือวัตถุ 
ประสงค์การวิจัย 
 2. การวิเคราะห์ความเที่ยงหรือความเช่ือมั่น (reliability) ผู้วิจัยนําแบบ สอบถามไป
ทดลองใช้ (try-out) กับผู้ที่ เ ก่ียวข้องกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน จากน้ันนําแบบ สอบถามมาตรวจคุณภาพเพ่ือวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมั่น หรือความสอดคล้องภายใน (measure of internal consistency) ของเครื่องมือ โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach,s Alpha Coefficient) พบว่าแบบ 
สอบถามทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.98   
 ขั้นตอนวิจัยท่ี 2  การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือขึ้นสองชุด ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบตารางวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 2.1 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลซึ่งเป็นผลจากการศึกษา
วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 ที่มีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ซึ่งมีความครอบคลุมมิติของ
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ระบบสามด้าน ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับกลยุทธ์ และการพัฒนากลยุทธ์ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่ เ ป็นผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ ทรงคุณ วุฒิ  (ผู้ บริหาร ) โรง เรี ยนต้นแบบโครงการ จัดการ เ รียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย  เพศ วิทยฐานะและตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในปัจจุบันเป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกลยุทธ์การจัดโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ที่นํามาจากผลการประเมินจากประเด็นที่สําคัญ
ที่สุด ทั้ง 3 ด้าน ในข้ันตอนที่ 1 ที่มีผลการประเมินในอันดับที่ 1 และ 2 คือ ปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)  
 ส่วนที่ 3  ข้อคําถามปลายเปิด เป็นข้อคําถามที่เกี่ยวกับความคิดเห็นกลยุทธ์การจัดการ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ที่เสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากแบบสัมภาษณ์ 
 2.2 แบบตารางวิเคราะห์ ผู้วิจัยนําผลจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 นําผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัยในขั้นตอนที่ 2 และนําข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ มาเป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างแบบตารางวิเคราะห์เพ่ือ
กําหนดโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบ 
 ขั้นตอนวิจัยที่ 3 การประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในข้ันตอนน้ีคือแบบประเมิน โดยเป็นแบบที่ให้ผู้เช่ียวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามประเด็นที่กัสกี (Guskey, 2000) ได้กําหนดไว้สี่ด้าน ได้แก่ 1) ความ
เหมาะสม (propriety) 2) ความเป็นไปได้ (feasibility) 3) ความสอดคล้อง (congruity) และ 4) 
ความเป็นประโยชน์ (utility) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค ethnographic future 
analysis (EFR) ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบให้ค่าคะแนนข้อละ 10 คะแนน โดยมีรายละเอียด 
ดังน้ี 
 (1)  ความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง การพิจารณาจากกระบวนการได้มาซึ่งกลยุทธ์
การจัดการที่ครอบคลุมพันธกิจ การใช้ถ้อยคําสํานวน การจัดกลุ่มหรือระดับของกลยุทธ์ 
 (2)  ความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การพิจารณาความสามารถนํากลยุทธ์การ
จัดการไปปฏิบัติ โดยการมีทรัพยากรพอพียงที่จะปฏิบัติได้ ปลอดจากภาวะความเสี่ยง ที่จะเกิดข้ึน ซึ่ง
มีปัจจัยสนับสนุน มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เอ้ือให้ปฏิบัติได้ 
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 (3) ความสอดคล้อง (Congruity) หมายถึง การพิจารณาจากความสอดคล้องกับนโยบาย
ระดับชาติ บริบททางสังคม ความสอดคล้องภายในกลยุทธ์ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวบ่งช้ี กิจกรรม แผนงานและโครงการ 
 (4) ความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง การพิจารณาจากผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อ
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้เก่ียวข้อง และชุมชน 
 โดยนําค่าร้อยละของคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ (Office of the Higher Education 
Commission, 2014) แบ่งได้เป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด/ต้อง
ปรับปรุง  
 สรุปขั้นตอนการสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนการดําเนินการสร้าง
เครื่องมือและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัยสามขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมี
รายละเอียด ดังน้ี 
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ขั้นตอนการวิจัยที่  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการวิจัยที่  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการวิจัยที่ 3 
 

 
 
 
ภาพท่ี 3.3 ขั้นตอนการสรา้งและการพัฒนาเครื่องมือ 
 

5. นําผลจากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเครื่องมือชุดท่ี 2 ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง ความคิดเห็น พร้อมคําถามปลายเปิดเพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย เพ่ือพัฒนา
กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 2 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยศึกษาครอบคลุมมิติของระบบสามด้าน ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า (input) 
กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 

2.  สร้างเคร่ืองมือชุดท่ี 1 ได้แก่ แบบสอบถาม พร้อมคําถามปลายเปิดเพ่ือประเมินโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 1 

6. สร้างเคร่ืองมือชุดท่ี 3 ได้แก่ ได้แก่ แบบตารางวิเคราะห์ โดยนําผลจากการวิเคราะห์ในข้ันตอนท่ี 1 ขั้นตอน
ท่ี 2 ผนวกกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ มาเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการสร้างเพื่อ
กําหนดโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบ 

7. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ดังกล่าว นําไปสู่การกําหนดโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบ 

8. สร้างเคร่ืองมือชุดท่ี 4 ได้แก่ แบบประเมินใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินและรับรองโครงร่าง             
กลยุทธ์ต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
และความเป็นประโยชน์ 

3. พัฒนาเครื่องมือด้วยวิธีการวิเคราะห์ความตรงตามเน้ือหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์ความเที่ยงหรือความเชื่อม่ัน (reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try-
out) กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและหาค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 

4. พัฒนาเคร่ืองมือด้วยวิธีการวิเคราะห์ความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ 
ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์ความเที่ยงหรือความเชื่อม่ัน (reliability) 



162 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยเครื่องมือชุดต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1. เคร่ืองมือชุดที่ 1 เป็นแบบประเมินใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก 1,512 คน จําแนกเป็นผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ  ครูผู้สอน 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กลับคืนมา 1,215 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.35 เป็นไปตามข้อกําหนดของเกณฑ์การวิจัย 

2. เคร่ืองมือชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อํานวยการ) ของสถานศึกษาต้นแบบตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวน 9 โรงเรียน ซึ่งมีแนวคิดจาก มิคเชล, ริชาร์ด, กรินเนล, และทัทตี (Michael, Richard,  
Grinnell & Tutty ,1996, P.52)   

3. เคร่ืองมือชุดที่ 3 เป็นตารางผลการวิเคราะห์ ใช้เพ่ือพัฒนาโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบ 
สร้างขึ้นโดยนําผลจากการประเมินในช้ันตอนที่ 1 ผลการพัฒนากลยุทธ์ ในข้ันตอนที่ 2 และผลจาก
การสัมภาษณ์จากสถานศึกษาต้นแบบตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 
9 โรงเรียน ในขั้นตอนที่ 2 มาเป็นแนวทางพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปสู่การกําหนดโครงร่าง  กลยุทธ์ต้นแบบ 

4. เครื่องมือชุดที่ 4 เป็นแบบประเมินและรับรองกลยุทธ์ เพ่ือให้ผู้ เ ช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 17 ท่าน ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความ
เป็นประโยชน์ จากแนวคิดของกัสกี (Guskey, 2000) 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 

              การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยน้ัน มีกระบวนการดังน้ี คือ เมื่อผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้วทั้งหมด ได้สํารวจความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ แล้วทําการ
วิเคราะห์ข้อมูล และเมื่อผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และตรวจแบบสัมภาษณ์มาแล้วทั้งหมด ได้สํารวจความ
สมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมาจัดทําแบบประเมินและรับรองกลยุทธ์ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1.  เพ่ือตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 1 เก่ียวกับการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  และวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ คือ 
วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามระดับการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นนามบัญญัติ 
(nominal scale) ในรูปแจกแจงตารางความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) จากน้ัน 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราอัตราส่วน (ratio scale) ที่ได้จาก
แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (rating scale) ห้าระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้แก่ (1) การคํานวณหาค่าเฉล่ีย (mean) และ 
(2) การคํานวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งในการเสนอข้อมูล ผู้วิจัยจะ
เสนอในรูปตารางวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมายค่าเฉล่ียรวมของ
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากประเด็นที่สําคัญที่สุดทั้ง 3 ด้าน ในขั้นตอนที่ 1 ที่มีผลการประเมินในอันดับที่ 1 และ 2 อยู่ในเกณฑ์
คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในช่วง 3.51-4.50 ระดับการปฏิบัติมาก และคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.51-5.00 ระดับ 
การปฏิบัติมากที่สุด ถึงจะนํามาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การจัดการในขั้นตอนที่ 2 ได้ โดยเทียบกับเกณฑ์ดังน้ี 
(Best, 1978 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 คะแนนเฉล่ีย   อยู่ในช่วง 4.51-5.00    หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ   มากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ีย   อยู่ในช่วง 3.51-4.50    หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ   มาก 
................................................................................................................................................................ 
   คะแนนเฉล่ีย   อยู่ในช่วง 2.51-3.50    หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ   ปานกลาง 
   ไม่ผ่าน คะแนนเฉล่ีย   อยู่ในช่วง 1.51-2.50    หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ   น้อย 
 คะแนนเฉล่ีย   อยู่ในช่วง 1.00-1.50    หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ   น้อยที่สุด 
 

2. เพ่ือตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 2 เก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปอุปนัย (Analytic Induction) และ
สรุปผลการสัมภาษณ์ในรูปแบบการพรรณนา ตามข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน
ต้นแบบทั้ง 9 โรงเรียน รวมท้ังข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม และแนวทางการจัดการในกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน คือ 
ปัจจัยนําเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) 

ผ่าน 
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3.  เพ่ือตอบคําถามการวิจัยข้อที่ 3 ประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้
ดําเนินการให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน พิจารณาประเมินโครงร่างกลยุทธ์ต้นแบบ
ในประเด็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์  พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวเป็นแบบให้ค่า
คะแนนข้อละ 10 คะแนน โดยนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉล่ีย (X)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ซึ่งค่าเฉล่ียต้องไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คือได้ 7.50–8.40 (75-84.90%) มีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก และ 8.50–10.00 
(85-100) มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด จึงจะผ่านการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการตามประเด็นการประเมินสี่ด้าน ตามแนวคิด
ของกัสกี (Guskey, 2000) 
              โดยนําค่าร้อยละของคะแนนไปเทียบกับเกณฑ์ (Office of the Higher Education Commission, 2014) 
แบ่งได้เป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด/ต้องปรับปรุง 
 8.50–10.00 (85-100)         มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
                                                ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มากที่สุด 
 7.50–8.40 (75-84.90%)     มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
                                                    ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ มาก 
         ....................................................................................................................................................  
     6.50–7.40 (65-74.90%)     มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
                                                   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 5.00–6.40 (50-64.90%)     มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
                                                   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ น้อย 
 0.00–4.90 (0.00-49.00%)  มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
                                                   ความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด/ต้องปรับปรุง 
             หลังจากน้ัน ผู้วิจัยนําข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) ด้วย
ค่าสถิติแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach,s alpha) และค่าความสอดคล้องด้วยสถิติคอนดอแดนส์ 
(Cocordance) จากน้ันผู้วิจัยสรุปข้อมูลจากแบบประเมิน นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกลยุทธ์ แล้ว
สรุปเป็นกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยตัดประเด็นที่
ซ้ําซ้อนออกและนําประเด็นท่ีสอดคล้องกันมารวมกัน  แล้วสรุปเป็นกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ

รับรอง 

ไม่รับรอง 
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เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกครั้งหน่ึง  จากน้ันนําเสนอในรูปตารางวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ 
 4.  สรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (final research) เรื่อง กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีขั้นตอนการสรุปผลการวิจัยสามขั้นตอน ดังน้ี 
 4.1 สรุปข้อมูลจากการพิจารณาประเมินของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้จากแบบ
ประเมินในประเด็นด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์กล
ยุทธ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 4.2  นําผลข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมเติมมา
ปรับปรุงผลการวิจัย 
 4.3  จัดพิมพ์งานวิจัยฉบับสมบูรณ์เร่ืองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

3.7 สรุป 
 
              การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาการเป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครั้งน้ี
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (mixed methods research) คือใช้วิธีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยมีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหน่วยวิเคราะห์ ประชากร 
ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโรงเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จํานวน 150 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมี 2 ประเภท คือ (1) กลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกและสุ่มมาเพ่ือศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษจํานวน 108 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ หัวหน้าโครงการ 
ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด 1,512 คน  
และ (2) กลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงมาเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้แก่ โรงเรียนต้นแบบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 9 โรงเรียน การ



166 
 

ดําเนินการวิจัย เป็นไปตามขั้นตอนการวิจัย มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แบบสอบถามระดับการปฏิบัติเป็นเคร่ืองมือ (2) พัฒนากลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือโดยอาศัยข้อมูล
จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 เป็นแนวทาง (3) ประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 ท่าน และ (4) สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังน้ีคือ สถิติสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณได้จาก
แบบสอบถามใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ส่วนการประเมินและ
รับรองกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ต่อจากน้ันสรุปผลและนําเสนอกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยใช้เวลาระหว่างการดําเนินการ จํานวน 11 เดือน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
 
 
 



 

บทที่ 4 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
             ในบทน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยสามข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาและ
ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) เพ่ือประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ต่อจากน้ันผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ตามลําดับ 3 ตอนได้แก่ ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาและ
ประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 ผล
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ และตอนที่ 3 ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 
   จากจํานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 1,512 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 
กลับคืนมาจํานวน 1,215 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.35 ประกอบด้วย 1. ผู้บริหาร 88 คน 2. หัวหน้า
โครงการ 90 คน 3. ครูผู้สอน 264 คน 4. นักเรียน 271 คน 5. ผู้ปกครอง 241 คน 6.คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 261 คน ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
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1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตารางที ่4.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน ความถ่ี ร้อยละ 
1. สถานภาพ 
    1.1 ผู้บริหาร 
    1.2 หัวหน้าโครงการ 
    1.3  ครูผู้สอน 
    1.4  นักเรยีน 
    1.5  ผู้ปกครอง 
    1.6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
88 
90 
264 
271 
241 
261 

 
7.24 
7.41 
21.73 
22.30 
19.84 
21.48 

รวม 1,215 100 
2. เพศ 
    2.1  ชาย 
    2.2  หญิง 

 
496 
719 

 
40.82 
59.18 

รวม 1,215 100 
3. อายุ 
   3.1  ตํ่ากว่า 35 ปี 
   3.2  35-45 ปี 
   3.3  46-55 ปี 
   3.4  56 ปีขึ้นไป 

 
375 
196 
406 
238 

 
30.86 
16.13 
33.42 
19.59 

รวม 1,215 100 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
   4.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี  
   4.2 ปริญญาตรี  
   4.3 ปริญญาโท   
   4.4 ปริญญาเอก 

 
327 
420 
436 
32 

 
26.91 
34.58 
35.88 
2.63 

รวม 1,215 100 
 

จากตารางที่ 4.1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1,215 คนเมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบว่า



169 

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จํานวน 271คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 รองลงมาคือ ครูผู้สอน จํานวน 264 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.73 และน้อยที่สุดคือผู้บริหาร จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 7.24  ซึ่งเมื่อจําแนก
ตามเพศพบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 719 คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 และรองลงมาคือ เพศ
ชาย จํานวน 496 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82 เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 46-55 ปีมากที่สุด 
จํานวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42 รองลงมาคือมีอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี จํานวน 375คน  คิดเป็นร้อยละ 
30.86 และน้อยที่สุด คือมีอายุ 35-45 ปี จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และเมื่อจําแนกตาม
ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีระดับการศึกษาปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.88 รองลงมาได้แก่ ปริญญาตรี จํานวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58 และน้อยที่สุดคือ ปริญญา
เอก จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63 รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 1,215 คน 

1.2  ผลการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

จากการนําแนวคิดของ IPO Model (Deniz, 2002) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วย การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input assessment)   
การประเมินกระบวนการ (Process assessment) และการประเมินผลผลิต (Output & Product assessment) 
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราอัตราส่วน (ratio scale) 
ที่ได้จากแบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า (rating scale) ห้าระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ได้แก่ (1) การคํานวณหาค่าเฉลี่ย (mean) 
และ (2) การคํานวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ซึ่งในการเสนอข้อมูล ผู้วิจัย
จะเสนอในรูปตารางวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วแปลความหมาย ปรากฏผล
ของการศึกษาและประเมิน ดังน้ี 
 
         1.2.1 ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input ) ตามระดับการปฏิบัติส่วนที่เอ้ือต่อ
คุณภาพของโครงการ 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติของคุณภาพครู 
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จากตารางที่ 4.2  พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของ
คุณภาพครูพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าระดับ
การปฏิบัติ คุณภาพครู อยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.09, S.D.= .41) รองลงมาคือ หัวหน้าโครงการ (X= 
4.07, S.D.= .75) และน้อยที่สุดคือ นักเรียน (X= 3.96, S.D.= .38)  

เมื่อแยกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อ
โครงการของคุณภาพครูอยู่ในระดับมาก (X= 3.97, S.D.= .77)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สุดคอื ครูผู้สอนมี
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการวิจัยในช้ัน
เรียน (X= 4.11, S.D.= .65) ประเด็นรองลงมาคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนิน
โครงการเป็นอย่างดี (X= 4.11, S.D.= .90) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาต้องมีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษา อังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบ TOEFL 
ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 (X= 3.88, S.D.= .77) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพ
ครูอยู่ในระดับมาก (X=4.07, S.D.= .75) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี (X= 4.24, S.D.= .90) ประเด็นรองลงมาคือ ครูผู้สอนมี
การพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการวิจัย
ในช้ันเรียน (X= 4.19, S.D.= .63) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของภาษา
ต้องมีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษา อังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบTOEFLไม่น้อย
กว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 (X= 3.97, S.D. = .76) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพครู
อยู่ในระดับมาก (X= 3.97, S.D.= .52) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ ถ้าหากเป็นครูชาวต่างประเทศ
ต้องได้รับการอบรมหลักสูตรของประเทศไทยด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยไม่น้อยกว่า15-20 ช่ัวโมง 
(X= 4.84, S.D.= .44) ประเด็นรองลงมาคือ ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง (X= 4.23, S.D.= .63) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้อง
มีความรู้ความ สามารถในการใช้ภาษา อังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่
น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 และครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการ
สอน การวัด และประเมินผล และการเผยแพร่ (X= 3.86, S.D.= .46) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการ  ของคุณภาพครู
อยู่ในระดับมาก (X= 3.96, S.D.= .38) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (X= 4.23, S.D.= .47) ประเด็นรองลงมาคือ ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช่ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (X= 4.01, S.D.= .48) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
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ตํ่าที่สุดคือ ถ้าหากเป็นครูชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลักสูตรของประเทศไทยด้านภาษาและ
วัฒนธรรมไทยไม่น้อยกว่า 15-20 ช่ัวโมง (X= 3.89, S.D.= .34) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพครู
อยู่ในระดับมาก (X= 4.03, S.D.= .47) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (X= 4.47, S.D.= .62) ประเด็นรองลงมาคือ ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช่ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (X= 4.24,S.D.= .64) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าที่สุดคือ ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูด
อ่านเขียน และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 และถ้าหากเป็น
ครูชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลักสูตรของประเทศไทยด้านภาษา และวัฒนธรรมไทยไม่น้อย
กว่า 15-20 ช่ัวโมง (X= 3.90, S.D.= .38) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือ
ต่อโครงการของคุณภาพครูอยู่ในระดับมาก (X= 4.09,S.D.= .41) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  (X= 4.65, S.D.= .48) ประเด็นรองลงมา
คือ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (X= 4.39, S.D.= 
.60) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนินโครงการ
เป็นอย่างดี ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด 
อ่าน เขียน และได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 ถ้าหากเป็นครู
ชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลักสูตรของประเทศไทยด้านภาษา และวัฒนธรรมไทยไม่น้อย
กว่า 15-20 ช่ัวโมง ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 
และการเผยแพร่ ครูมีความสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาติ และครูผู้สอนมีการพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล และการวิจัยในช้ันเรียน (X= 3.93, S.D.= .33) 
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จากตารางที่ 4.3 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 6 กลุ่ม เห็นว่าระดับการ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการ ของคุณภาพครู อยู่ในระดับมาก (X= 4.02, S.D.= .56) โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (X= 4.27, 
S.D.= .62) ประเด็นรองลงมาคือ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (X= 4.12, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ครูผู้สอนทีไม่ใช่
เจ้าของภาษาต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และได้คะแนนสอบ 
TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 (X= 3.91, S.D.= .51) 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของ
คุณภาพผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารมีคุณภาพในระดับมาก  ซึ่งหัวหน้าโครงการ เห็นว่าระดับการปฏิบัติ 
คุณภาพผู้บริหารมากที่สุด ( X= 4.10, S.D.= 69) รองลงมาคือ ผู้บริหาร ( X= 4.02, S.D.= .70) และน้อย
ที่สุดคือ นักเรียน ( X= 3.79, S.D.= .34)  

เมื่อแยกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อ
โครงการของคุณภาพผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ( X= 4.02, S.D.= .70)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ EP ( X= 4.18, S.D.= .72)  ประเด็นรองลงมาคือ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( X= 4.16, S.D.= 
.68)  และ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีความสามารถในการทํางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X= 3.88, S.D.= .77) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการดของคุณภาพ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ( X=4.10, S.D.= .69) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP ( X= 4.24, S.D.= .69) 
ประเด็นรองลงมาคือ ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( X= 4.22, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด 
คือมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียน
ได้เป็นอย่างดี ( X= 3.97, S.D.= .73) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ( X= 3.82, S.D.= .45) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีวิสัยทัศน์ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP ( X= 4.19, 
S.D.= .54) ประเด็นรองลงมาคือ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี
ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ ( X= 4.12, S.D.= .59) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมี
ความสามารถในทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ( X= 3.11, S.D.= .35) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ( X= 3.79, S.D.= .34) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีอุดมการณ์ มี
ความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ( 
X= 4.15, S.D.= .59) ประเด็นรองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP ( X= 3.99, S.D.= .34) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่า
ที่สุดคือ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีความสามารถในการทํางานในหน้าที่รับผิดชอบ ( X= 3.04, S.D.= .21) 
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โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพ
ผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ( X= 3.85, S.D.= .41) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย สูงที่สุด โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ 
ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ( X= 4.38, S.D.= .69) ประเด็นรองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
(X= 4.07, S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความสามารถในทางเทคโนโลยีใน
การสื่อสารได้เป็นอย่างดี( X= 3.12, S.D.= .36) 

โดยภาพรวม.ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อ
โครงการของคุณภาพผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ( X= 3.87, S.D.= .39)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มี
อุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี (X= 4.38, S.D.= .62) ประเด็นรองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ ( X= 4.23, 
S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดเท่ากันคือ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และมีความสามารถในการ
ทํางานในหน้าที่รับผิดชอบ และผู้บริหารมีความสามารถในทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  
(X= 3.07, S.D.= .26) 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 6 กลุ่ม เห็นว่าระดับการ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของคุณภาพผู้บริหารอยู่ในระดับมาก (X= 3.91, S.D.= .51) โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP (X= 4.15, S.D.= .55) ประเด็นรองลงมาคือ มีอุดมการณ์ มี
ความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
(X= 4.13, S.D.= .67) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีความสามารถในการเทคโนโลยี
ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี (X= 3.38, S.D.= .45) 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า โดยภาพรวม  ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของ
การจัดสรรงบประมาณ พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็น
ว่า ระดับการปฏิบัติ ในประเด็นน้ีมากที่สุด (X= 4.14, S.D.= .51) รองลงมาคือ นักเรียน (X= 4.11, 
S.D.= .41) และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร  (X= 4.05, S.D.= .70)  

เมื่อแยกตามสถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อ
โครงการของการจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก (X= 4.05, S.D.= .70)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ มีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ (X= 4.08, 
S.D.= .67) ประเด็นรองลงมาคือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ( X= 4.08, S.D.= .68) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ รัฐจัดสรร
งบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ (X= 3.98, S.D.= .77) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของการ
จัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก (X=4.12, S.D.= .69)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ อัตรา
ค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิม
นอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ (X= 4.14, S.D.= .65) ประเด็นรองลงมาคือ การเก็บค่า
เล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.14, 
S.D.= .68) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนิน
โครงการ (X= 4.08, S.D.= .75) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของการจัดสรร
งบประมาณอยู่ในระดับมาก (X= 4.11, S.D.= .54) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ การเก็บค่าเล่า
เรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.62, 
S.D.= .62) ประเด็นรองลงมา คือ อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม  
(X= 4.16, S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อ
การดําเนินโครงการ (X= 3.86, S.D.= .56) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของการจัดสรร
งบประมาณอยู่ในระดับมาก (X= 4.11, S.D.= .41) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ การเก็บค่าเล่า
เรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.72, 
S.D.= .49) ประเด็นรองลงมาคือ อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม (X= 4.16, 
S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนิน
โครงการ (X= 3.92, S.D.= 41) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของการจัดสรร
งบประมาณอยู่ในระดับมาก (X= 4.08, S.D.= .52) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ การเก็บค่าเล่า
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เรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.34, 
S.D.= .61) ประเด็นรองลงมาคือ อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม  
(X= 4.05, S.D.= .47) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อ      
การดําเนินโครงการ (X= 3.98, S.D.= .54) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่
เอื้อต่อโครงการของการจัดสรรงบประมาณ อยู่ในระดับมาก (X= 4.14, S.D.= .51) โดยประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.44, S.D.= .60) ประเด็นรองลงมาคือ อัตราค่าตอบแทนสําหรับ
ครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม (X= 4.23, S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มี
การจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ (X= 3.98, S.D.= 45) 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า โดยผลรวมค่าเฉลี่ย ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 6 กลุ่ม เห็นว่า ระดับ
การปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของการจัดสรรงบประมาณ อยู่ในระดับมาก (X= 4.10,S.D.= 
.56) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ
อยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.39,S.D.= .61) ประเด็นรองลงมาคือ อัตรา
ค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม (X= 4.12,S.D.= .54) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ (X= 3.97,S.D.= .59) 
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จากตารางที่ 4.8  โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของปัจจัย พ้ืนฐาน 
พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการ เห็นว่า ระดับการปฏิบัติปัจจัย พ้ืนฐานมากที่สุด (X= 4.16, 
S.D.= 63) รองลงมาคือ นักเรียน (X= 4.14, S.D.= .55) และน้อยที่สุดคือ ผู้ปกครอง (X= 4.07, S.D.= .52)  

สถานภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของ
ปัจจัยพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก (X= 4.08, S.D.= .63) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีจํานวน
ครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และโรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ 
และค้นคว้าอย่างหลากหลาย (X= 4.11, S.D.= .65) ประเด็นรองลงมาคือ โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.08, S.D.= .67) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด
คือ โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่าง
เพียงพอ โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน และขนาด
และลักษณะอ่ืน ๆ ของอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.06, S.D.= .63) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของปัจจัยพ้ืนฐาน
อยู่ในระดับมาก (X=4.16, S.D.= .63) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน และ
โรงเรียนมีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อ
การใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย (X= 4.19, S.D.= .63) ประเด็นรองลงมาคือ โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Multi – Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.14, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ โรงเรียนจัดให้มี
หนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนมี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน และขนาดและลักษณะ
อ่ืนๆของอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (X= 4.13, S.D.= .62) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของปัจจัยพ้ืนฐาน
อยู่ในระดับมาก ( X= 4.11, S.D.= .60) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขนาดและลักษณะอ่ืนๆ



194 

ของอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (X= 4.17, S.D.= .53) ประเด็นรองลงมาคือ โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 
(Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย
เพ่ือการเรียนรู้ และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.15, S.D.= .63) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 
โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย (X= 4.05, S.D.= .58) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของปัจจัยพ้ืนฐาน
อยู่ในระดับมาก (X=4.14, S.D.= .55) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และโรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความเป็นเลิศ
ของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ และสืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.21, S.D.= .62) ประเด็นรองลงมาคือ สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอ
และเหมาะสมกับผู้เรียน (X= 4.20, S.D.= .62) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ขนาดและลักษณะ
อ่ืนๆของอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (X= 3.98, S.D.= .32) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของปัจจัยพ้ืนฐาน
อยู่ในระดับมาก (X=4.07, S.D.= .52) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi–Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ และมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถ
เช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว ( X= 4.11, S.D.= .56) ประเด็นรองลงมา
คือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ ( X= 4.09, S.D.= .56) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ โรงเรียนมีห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และ
ค้นคว้าอย่างหลากหลาย (X= 4.03, S.D.= .51) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อ
โครงการของปัจจัยพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก (X= 4.11, S.D.= .56) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
ขนาดและลักษณะอ่ืน ๆ ของอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.23, S.D.= .53) ประเด็นรองลงมาคือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้
ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และโรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic 
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Multi – Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.13, S.D.= .57) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ โรงเรียนจัดให้มี
หนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอโรงเรียนมี
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน และโรงเรียนมีห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ 
มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
(X= 4.05, S.D.= 51) 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการของ
ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในระดับมาก (X= 4.11,S.D.=.58) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ โรงเรียนมี
จํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ(X= 4.14, S.D.= 0.61), สื่อมีความหลากหลายทันสมัย
เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน, (X= 4.14, S.D.= .61)  ประเด็นรองลงมาคือ โรงเรียนมีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและ
มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ อย่างพอเพียง และ
สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.14, S.D.= .62) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน 
เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ และโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน (X= 4.08, S.D.= 0.57) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลคา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดบัการปฏิบติัด้านปัจจัยนาํเขา้ (Input) 
 

ประเด็นด้านปจัจัยนําเข้า (Input) 
ผลการประเมินภาพรวม 

X S.D. แปลผล 
คุณภาพครู 4.02 0.56 มาก 
คุณภาพผู้บริหาร 3.91 0.51 มาก 
การจัดสรรงบประมาณ 4.10 0.56 มาก 
ปัจจัยพ้ืนฐาน 4.11 0.58 มาก 

ผลค่าเฉลี่ย 4.01 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ตามประเด็นระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการ ด้าน
ปัจจัยนําเข้า (Input)  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 4.01, S.D.= .55) โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังน้ี คือ ปัจจัยพ้ืนฐาน (X= 4.12, S.D.= .58) การจัดสรรงบประมาณ (X= 4.10, S.D.= .56), 
คุณภาพครู (X= 4.05, S.D.= .56) และคุณภาพผู้บริหาร (X= 3.91, S.D.= .51) ตามลําดับ 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของ
โครงสร้างการบริหาร  พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการ เห็นว่า ระดับการปฏิบัติ ใน
ประเด็นน้ีมากที่สุด (X= 4.09, S.D.= .70) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X= 4.02, S.D.= .72) และน้อยที่สุดคือ ครู 
(X= 3.88, S.D.= .58)  

เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสม
ในส่วนของโครงสร้างการบริหารอยู่ในระดับมาก (X= 4.02, S.D.= .72) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง (X= 4.16, 
S.D.= .68) ประเด็นรองลงมาคือ  มีและใช้ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนการสอน (X= 4.07, S.D.= .66) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ บริหารจัดการ
งบประมาณของโครงการแบบมีส่วนร่วม (X= 3.88, S.D.= .77) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของ
โครงสร้างการบริหารอยู่ในระดับมาก (X=4.09, S.D.=.70) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ กําหนด
โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ และระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง (X= 4.22, S.D.= .65) 
ประเด็นรองลงมา คือ มีและใช้ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียน
การสอน (X= 4.14, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ บริหารจัดการงบประมาณของ
โครงการแบบมีส่วนร่วม (X= 3.97, S.D.= .76) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของโครงสร้าง
การบริหารอยู่ในระดับมาก (X= 3.88, S.D.= .58) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ กําหนด
โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ และระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง  (X= 4.92, S.D.= .58) 
ประเด็นรองลงมา คือ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (X= 3.89, S.D.= .56) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ สรรหาครูชาวต่างชาติ และหรือครูชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถใน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (X= 3.85, S.D.= .61) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของโครงสร้าง
การบริหารอยู่ในระดับมาก (X= 4.01, S.D.= .53) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (X= 4.19, S.D.= .53) ประเด็นรองลงมาคือ สรรหาครูชาวต่างชาติ 
และหรือครูชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.19, S.D.= .55) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ มีและใช้ห้องปฏิบัติการสื่อการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
การเรียนการสอน (X= 3.89, S.D.= .50) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของโครงสร้าง
การบริหาร อยู่ในระดับมาก (X= 3.91, S.D.= .50) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กําหนด
โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ และระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง (X= 3.94, S.D.=.51) 
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ประเด็นรองลงมาคือ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (X= 3.93, S.D.= .49) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ สรรหาครูชาวต่างชาติ และหรือครูชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถใน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (X= 3.89, S.D.= .52) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความ
เหมาะสมในส่วนของโครงสร้างการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและอยู่ในระดับมากเท่ากันทุก
ข้อคือ (X= 3.92, S.D.= .51) 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของ
โครงสร้างการบริหาร อยู่ในระดับมาก (X= 3.97, S.D.= .59) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (X= 4.02, S.D.= .56) ประเด็นรองลงมาคือ กําหนด
โครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบหน้าท่ีของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง (X= 4.01, S.D.= .58) 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บริหารจัดการงบประมาณของโครงการแบบมีส่วนร่วม (X= 3.92, 
S.D.= .63) 
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จากตารางที่ 4.13 โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการ
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการ เห็นว่า ระดับ
การปฏิบัติในประเด็นผู้บริหารมากที่สุด (X= 4.12, S.D.= 70) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X= 4.04, S.D.= .69) 
และน้อยที่สุดคือ ครูผู้สอน (X= 3.92, S.D.= .53)  

เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความ
เหมาะสมในส่วนของการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (X= 4.04, S.D.= .69) 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ให้บุคลากรผู้ปกครองและ
นักเรียนทราบ (X= 4.19, S.D.= .71) ประเด็นรองลงมาคือ เปิดโอกาสให้ครูบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจในการจัดการศึกษา (X= 4.11, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าที่สุดคือ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ตามโครงการในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง (X= 3.90, S.D.= .74) 

   โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (X=4.12, S.D.= .70) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มี
การเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ (X= 4.23, S.D.= .72) 
ประเด็นรองลงมา คือ เปิดโอกาสให้ครูบุคลากรและผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจในการจัด
การศึกษา (X= 4.19, S.D.= .63) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ตาม
โครงการในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง (X= 4.00, S.D.= .73) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (X= 3.92, S.D.= .53) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
นิเทศติดตามและประเมินครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ (X= 4.18, S.D.= .61) ประเด็น
รองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X= 4.17, 
S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้บุคลากร
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ (X= 3.24, S.D.= .60) 

   โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก (X= 3.94, S.D.= .49)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
นิเทศติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ (X= 4.15, S.D.= .57) ประเด็น
รองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X= 4.08, 
S.D.= .44) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้บุคลากร
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ (X= 3.20, S.D.= .52) 

   โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (X= 3.96, S.D.= .48) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ (X= 4.37, S.D.= .63) ประเด็น
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รองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X= 4.17, 
S.D.= .55) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้บุคลากร
ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ (X= 3.20, S.D.= .52) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความ
เหมาะสมในส่วนของการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย อยู่ในระดับมาก (X= 3.99, S.D.= .46) 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
โครงการ (X= 4.42, S.D.= .61) ประเด็นรองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X= 4.32, S.D.= .57) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ มีการ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้บุคลากรผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ (X= 3.07, S.D.= .26) 
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จากตารางที่ 4.14 โดยภาพรวมพบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของ
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  อยู่ในระดับมาก (X= 4.00,S.D.= .57) โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ นิเทศติดตามและประเมินครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ (X= 4.22, 
S.D.= .62) ประเด็นรองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร และการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X= 4.16,S.D.= .56) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ (X= 3.54 ,S.D.= .58) 
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จากตารางที่ 4.15 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการจัดการ
เรียนการสอนพบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการ เห็นว่า ระดับการปฏิบัติ ในประเด็นน้ีมากที่สุด 
(X= 4.22, S.D.= 66) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X= 4.15, S.D.= .68) และน้อยที่สุดคือ ผู้ปกครอง  (X= 3.90, S.D.= .51)  

   เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติ เก่ียวกับความเหมาะสมใน
ส่วนของการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X= 4.15, S.D.= .68) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระ
ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ โครงสร้างหลักสูตรมีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งในด้านการใช้ภาษาสื่อสารประจําวัน และวิชาการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา และจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X= 4.22, S.D.= .72) ประเด็นรองลงมาคือ 
ออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับความแตกต่างของสมิทธิผล (proficiency) ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ 
และจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.11, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน (X= 4.06, S.D.= .63) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ  ระดับการปฏิบัติ เก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X=4.22, S.D.= .66) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ โครงสร้างหลักสูตรมีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งในด้านการใช้ภาษาสื่อสารประจําวันและวิชาการ จัดการเรียนรู้ใน
แต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา และ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X= 4.27, S.D.= .68) ประเด็นรองลงมาคือ 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ และเจตคติภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความสามารถด้าน
วิชาการ และอัตลักษณ์ของนักเรียน และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับ
บริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (X= 4.26, S.D.= .68) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน (X= 4.13, 
S.D.=.62)  

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( X= 3.91, S.D.= .52) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 



218 

( X= 4.22, S.D.= .56) ประเด็นรองลงมาคือ จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
เรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา และสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ( X = 4.09, S.D.= .60) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการ
สอน ( X= 3.17, S.D.= .44) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติ เกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของการจัดการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X= 3.96, S.D.= .53) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โครงสร้าง
หลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ
เป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.09, S.D.= .45) ประเด็นรองลงมาคือ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (X= 4.07, S.D.= .56) และประเด็นที่
มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการ
สอน  (X= 3.51, S.D.= .75) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง  ระดับการปฏิบัติ เก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก (X= 3.90, S.D.= .51) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (X= 4.12, 
S.D.= .57) ประเด็นรองลงมา คือ โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา
เพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X= 4.10, S.D.= .51) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอก
ประเทศ (X= 3.16, S.D.= 41) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติ เก่ียวกับความ
เหมาะสมในส่วนของการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก  (X= 3.90, S.D.= .48) โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X= 4.23, S.D.= .53) ประเด็นรองลงมาคือ สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้
ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (X= 4.11, S.D.= .56) และประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการ
สอน และส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและ
นอกประเทศ ( X= 3.07, S.D.= .26) 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของ
การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (X= 4.01, S.D.= .57) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
โครงสร้างหลักสูตรของโตรงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.19, S.D.= .58) ประเด็นรองลงมา คือ จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X= 4.17, S.D.= .56) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน (X= 3.52, 
S.D.= .52) 
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จากตารางที่ 4.17 โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการ
กํากับติดตามและประเมินโครงการ พบว่า ปัจจัยพื้นฐานมีคุณภาพในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการ 
เห็นว่า ระดับการปฏิบัติ ในประเด็นน้ีมากที่สุด (X= 4.16, S.D.= 6) รองลงมา คือ ผู้บริหาร(X= 4.09, 
S.D.= .67) และน้อยที่สุด คือ นักเรียน ( X= 3.92, S.D.= .49)  

   เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความ
เหมาะสมในส่วนของการกํากับติดตามและประเมินโครงการ อยู่ในระดับมาก (X= 4.09, S.D.= .67) 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  
(X= 4.20, S.D.= .71) ประเด็นรองลงมา คือ จัดระบบกํากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผล (X= 4.11, 
S.D.= .65)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบ CEER  (X= 4.03, S.D.= 63) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของการกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการ อยู่ในระดับ มาก ( X=4.16, S.D.= .64)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน (X= 4.26, S.D.= .68) ประเด็น
รองลงมา คือ จัดระบบกํากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผล (X= 4.19, S.D.= .63)  และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของนักเรียน
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับ
ความสามารถกับกรอบ CEER (X= 4.11, S.D.= .63) 

      โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการ อยู่ในระดับ มาก (X= 3.98, S.D.= .55) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน (X= 4.22, S.D.= .56) ประเด็น
รองลงมา คือจัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน (X= 4.17, S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดง
ผลงานด้านการพัฒนาครู ( X= 3.88, S.D.= .54) 

     โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการ อยู่ในระดับ มาก ( X= 3.92, S.D.= .49)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน (X= 4.04, S.D.= .41) ประเด็น
รองลงมา คือจัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน (X= 3.98, S.D.= .33) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือจัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดง
ผลงานด้านการพัฒนาครู (X= 3.87, S.D.= .54) 
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    โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของการกํากับ
ติดตามและประเมินโครงการ อยู่ในระดับ มาก (X= 3.96, S.D.= .54) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน (X= 4.10, S.D.= .51) ประเด็น
รองลงมา คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
(X= 4.07, S.D.= .48) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้าน
การพัฒนาครู (X= 3.88, S.D.= .51) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความ
เหมาะสมในส่วนของการกํากับติดตามและประเมินโครงการ อยู่ในระดับมาก (X= 4.00, S.D.= .57) 
โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน  
และจัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน (X= 4.23, 
S.D.= .53) ประเด็นรองลงมาคือ (X= 3.23, S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ จัดทํา
ข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู (X= 3.88, S.D.= .55) 
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จากตารางที่ 4.18 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของ
การกํากับติดตามและประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก (X= 4.02, S.D.= .57) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน (X= 4.18, S.D.= .57) 
ประเด็นรองลงมา คือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน (X= 4.10, S.D.= 52) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  คือ ทดสอบสมิทธิผลทักษะทาง
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบ CEER (X= 3.96, S.D.= .58) 
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ตารางที่ 4.19 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการ 
(Process) 

 

ด้านกระบวนการ (Process) 
ผลการประเมินภาพรวม 

X S.D. แปลผล 
โครงสร้างการบริหาร 3.97 0.59 มาก 
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย   4.00 0.57 มาก 
การจัดการเรียนการสอน 4.01 0.57 มาก 
การกํากับติดตามและประเมนิโครงการ 4.02 0.57 มาก 

ผลค่าเฉลี่ย 4.00 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วน
ของด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  (X= 4.00, S.D.= .58) โดย
เรียงลําดับได้ ดังน้ี คือ ด้านการกํากับติดตามและประเมินโครงการ (X= 4.02, S.D.= .57), ด้านการจัดการ
เรียนการสอน (X= 4.01, S.D.= .59) ด้านการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  (X= 4.00, S.D.= .57) 
และด้านโครงสร้างการบริหาร (X= 3.97, S.D.= .59) ตามลําดับ 
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จากตารางที่ 4.20 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จนักเรียนมีความ
เช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และ
ประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการ เห็นว่า ระดับการปฏิบัติ
ในด้านน้ีมากที่สุด (X= 4.31, S.D.= 67) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X= 4.22, S.D.= .72) และน้อยที่สุด
คือ นักเรียน (X= 3.96, S.D.= .49)  

เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ ผลสําเร็จ
นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต อยู่ในระดับมาก (X= 4.22, S.D.= .67)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (X= 4.31S.D.= .76) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมี
ภาวะผู้นําและผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก (X= 4.28, S.D.= .76) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเรียนการ
ทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน (X= 4.10, S.D.= .64) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จนักเรียนมีความเช่ือมั่น
ตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และ
ประกอบอาชีพในอนาคตอยู่ในระดับมาก (X=4.31, S.D.= .72) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี (X= 4.42, S.D.= .73) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมี
ภาวะผู้นําและผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก (X= 4.39, S.D.= .73) และประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเรียนการ
ทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน (X= 4.17, S.D.= .62) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จนักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเอง
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบ
อาชีพในอนาคตอยู่ในระดับมาก (X= 4.00, S.D.= .59) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียน
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.25, S.D.= .59) ประเด็น
รองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต (X= 4.03, S.D.= .53) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ
รอบตัว (X= 3.89, S.D.= .58) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ นักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตลอดจนการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคตอยู่
ในระดับมาก (X= 3.96, S.D.= .51) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ และนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (X = 4.03, S.D.= .37) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียน
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มีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต          
(X= 4.00, S.D.= .43) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว และนักเรียนมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเรียนการทํางานและการสร้างสรรค์ผลงาน 
(X= 3.92, S.D.= .49) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ นักเรียนมีความเช่ือมั่น
ตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและ
ประกอบอาชีพในอนาคตอยู่ในระดับมาก (X= 3.99, S.D.= .52) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.11, S.D.= .52)
ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (X= 4.03, S.D.= .45) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ 
รอบตัว (X= 3.92, S.D.= 51) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ 
นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคตอยู่ในระดับมาก (X= 3.99, S.D.= .53) โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (X= 4.00, S.D.= .43) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารได้ดีนักเรียนมีภาวะผู้นําและผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมและกล้าแสดงออกนักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว และนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเรียนการทํางาน 
และการสร้างสรรค์ผลงาน (X= 4.92, S.D.= .52) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด คือ นักเรียนสร้าง 
สรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.23, S.D.= .53) 
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จากตารางที่ 4.21 พบว่า โดยภาพรวมระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ นักเรียนมีความ
เช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและ
ประกอบอาชีพในอนาคตอยู่ในระดับมาก (X= 4.08, S.D.= .59) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.21, S.D.= .59) 
ประเด็นรองลงมา คือ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (X= 4.09,S.D.= .52) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเรียนการทํางาน และการสร้างสรรค์
ผลงาน (X= 4.00,S.D.= .56) 
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จากตารางที่ 4.22 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ นักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพแห่งตน  และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีคุณภาพในระดับมาก 
ซึ่งครูผู้สอน เห็นว่า ระดับการปฏิบัติในประเด็นน้ีมากท่ีสุด (X= 4.04, S.D.= 60) รองลงมา คือ 
นักเรียน (X= 4.03, S.D.= .47) และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร (X= 3.85, S.D.= .66)  

เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทยอยู่ในระดับมาก (X= 3.85, S.D.= .66) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความเป็น
ไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข (X= 4.08, S.D.= .60) ประเด็นรองลงมา คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน (X= 4.00, S.D.= .57) และ ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผลการ
ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ  โดยเทียบเคียงกับระดับ
ความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (X= 3.63, S.D.= .68) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย อยู่ในระดับมาก  
(X=3.92, S.D.= .65)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
(X= 4.13, S.D.= .67) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เพ่ิมข้ึน (X= 4.00, S.D.= .57)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีผลการทดสอบความ 
สามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ 
CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (X= 3.72, S.D.= .72) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ นักเรียนได้พัฒนาตาม
ศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยอยู่ในระดับมาก  
(X= 4.04, S.D.= .60) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ (X= 4.09, S.D.= .59) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
(X= 4.08, S.D.=.59) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษา 
อังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด (X= 3.97, S.D.= .60) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ
แห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยอยู่ในระดับมาก (X= 403, S.D.= .47) 
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โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความ
ตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (X= 4.07, S.D.= .52) 
ประเด็นรองลงมาคือ มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดย
เทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (X= 4.06, S.D.= .51) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
(X= 3.98, S.D.= .42) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ
แห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย อยู่ในระดับมาก (X= 4.03, S.D.= 
.50) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความ
ตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (X= 4.08, S.D.= .51) 
ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติ รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป (X= 4.05, S.D.= .51) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ผลการทดสอบความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (X= 4.00, S.D.= .53) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน  และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยอยู่ใน
ระดับมาก (X= 4.10, S.D.= .50) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (X= 4.23, S.D.= .53) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมีผลคะแนน
ทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รวมทั้งมีผลคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่
ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด และนักเรียนรัก
ความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข (X= 4.09, S.D.= .52) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น (X= 4.00, S.D.= .43) 
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จากตารางที่ 4.23 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ นักเรียนได้
พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย อยู่ใน
ระดับ มาก (X= 3.99, S.D.= .55) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความเป็นไทย
แสดงออกซึ่งความ เป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข (X= 4.09, S.D.= .59) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 
ขึ้นไป (X= 4.02, S.D.= .59) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ มีผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด (X= 3.91, S.D.= .59) 
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จากตารางที่ 4.24  พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ พบว่า มีคุณภาพในระดับมาก ซึ่งหัวหน้าโครงการมีความเห็น
ในประเด็นน้ีมากที่สุด (X= 4.23, S.D.= 62) รองลงมาคือ ผู้บริหาร (X= 4.19, S.D.= .61) และน้อย
ที่สุดคือ ผู้ปกครอง  (X= 3.82, S.D.= .46)  

เมื่อแยกตามสถานะภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้บริหาร ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (X= 4.19, S.D.= .61) โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (X= 4.25, S.D.= 53) ประเด็นรองลงมาคือ มีการจัดโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
(X= 4.20, S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชน 
และสถาบันวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (X= 4.15, S.D.= .69) 

โดยภาพรวมหัวหน้าโครงการ ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (X=4.23, S.D.= .62)  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มี
การจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน (X= 4.26, S.D.= .61) ประเด็นรองลงมาคือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (X= 4.23, S.D.= .50) และประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชน และสถาบันวิชาการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน (X= 4.21, S.D.= .66) 

โดยภาพรวมของครูผู้สอน ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (X= 3.85, S.D.= .53) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา (X= 4.23S.D.= .48) ประเด็นรองลงมาคือ มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง
ชุมชน และสถาบันวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน (X= 4.12, 
S.D.= .59 ) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ 1) ชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง 
(X= 4.00, S.D.= .52) 

โดยภาพรวมของนักเรียน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก (X= 4.01, S.D.= .50) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความ สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา (X= 4.07, S.D.= .45)ประเด็นรองลงมาคือชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่าง
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เข้มแข็ง (X= 4.01, S.D.= 70)และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือมีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครองชุมชนและสถาบันวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ( X= 3.97, S.D.= .43) 

โดยภาพรวมของผู้ปกครอง ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (X= 3.82, S.D.= .46) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ 
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา (X= 4.10, S.D.= .45) ประเด็นรองลงมา คือ มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง
ชุมชน และสถาบันวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (X= 4.02, S.D.= .45) และประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง (X= 3.16, S.D.= .43) 

โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับผลสําเร็จ 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการอยู่ในระดับ มาก (X= 3.83, S.D.= .45) โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (X= 4.23, S.D.= .53) ประเด็นรองลงมา คือ มีการร่วมมือ
กันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและสถาบันวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและมีการ
จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน (X= 4.00, S.D.= .43) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด  คือ ชุมชนและผู้ปกครอง
สนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง (X= 3.07, S.D.= .26) 
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จากตารางที่ 4.25 พบว่า โดยภาพรวม ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ อยู่ในระดับ มาก (X= 3.99, S.D.= .58) โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (X= 4.19, S.D.= .49) ประเด็นรองลงมาคือ มีการจัดโรงเรียนให้เป็น
แหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (X= 4.08, 
S.D.= .52) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง 
(X= 3.63, S.D.= .54) 
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ตารางที่ 4.26 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติด้านผลผลิต (Output) 
 

ด้านผลผลิต (Output) 
ผลการประเมินภาพรวม 

X S.D. แปลผล 
1) นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
และประกอบอาชีพในอนาคต  4.08 0.59 มาก 
2) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษา 
อังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 3.99 0.55 มาก 
3) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

3.99 0.58 มาก 
ผลค่าเฉลี่ย 4.02 0.58 มาก 

 

      จากตารางที่ 4.26 พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับผลสําเร็จ ด้านผลผลิต (Output) 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X=4.02, S.D.= .58) โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
น้อยได้ ดังนี้ คือ นักเรียนมีความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต (X= 4.08, S.D.= .59) ผู้ปกครองและชุมชน
มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ (X= 3.99, S.D.= .58) และนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย (X= 3.99, S.D.= .55) ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 จากแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้อํานวยการ) โรงเรียนต้นแบบโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 9 โรงเรียน เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยในข้อที่ 2 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ปรากฏผลว่า ทุกโรงเรียน 
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า เป็นกลยุทธ์ การจัดการโครงการ และเห็นด้วยว่ามีความสอดคล้องกับผลการประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 นอกจากน้ีผู้ให้สัมภาษณ์เสนอกลยุทฺธ์
เพ่ิมเติมในบางประเด็นด้วย ดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกโรงเรียนต้นแบบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 
ตารางที่ 4.27 ผลการสัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้านปัจจัยนําเข้า ได้กลยุทธ์การจัดการ 
รวม 10 กลยุทธ์ และ 30 การจัดการ 

 
กลยุทธ ์ การจัดการ 

กลยุทธ์ที ่1. โรงเรียนมีจํานวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ 
 

1) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการจ้างครูให้ครบตาม
จํานวนที่ต้องการ  
2) ปรับเปลี่ยนครูจากโปรแกรมปกติมาอยู่ในโปรแกรม 
EP  
3) นําครูจิตอาสาครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอน 

กลยุทธ์ที ่2. สือ่มีความหลากหลาย
ทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน 

1) จัดอบรมให้ความรู้ เร่ืองเทคนิคการผลิตสือ่ทุกกลุ่ม
สารการเรียนรู้ 
2) ระดมสมองร่วมผลิตสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
3) ประกวดสื่อการเรียนการสอน 

 



252 

ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่3. โรงเรียนมีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดีย (Electronic 
Multi – Media Class room) ห้อง 
ทดลองห้องปฏิบัติการ และมอุีปกรณ์ 
เทคโนโลยีที่ทนัสมัย เน้นความเป็นเลิศ
ของนักเรียนตามกลุม่สาระอย่างพอเพียง
และสามารถ เช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการ
เรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วและ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  

1) จัดให้มีห้องต่าง ๆ ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานครบ 
ทุกห้อง  
2) จัดให้มีอุปกรณ์ในห้องต่าง ๆ ที่ทันสมัยครบ ถ้วนมี
ประสิทธิภาพและพร้อมให้บรกิารทุกเวลา 
3) จัดให้มีหนังสือ Electronic ที่เพียงพอทันกับยุคสมัย
ในปัจจุบัน 

2. การจัดสรรงบประมาณ 2 กลยุทธ ์6 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. การเก็บค่าเล่าเรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 
 

1) ดําเนินการเก็บค่าเล่าเรียนตามระเบียบข้อบังคับ ที่
กระทรวงศึกษากําหนดไว้  
2) มีการยืดหยุ่นผ่อนผันการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นราย
กรณีสําหรับครอบครัวที่มีปัญหา  
3) มอบทุนเรียนดี จากจํานวน 3 % ของนักเรียน ตาม
กฎกระทรวงให้กับนักเรียนทีด้่อยโอกาสเป็นกรณีพิเศษ 

กลยุทธ์ที ่2. อัตราค่าตอบแทนสําหรับ
ครูในโครงการมีความเหมาะสม 
 
 
 

1) จัดกองทุนสวัสดิการครูมอบทุนการศึกษาเพ่ือ
การศึกษาต่อ  
2) มอบเงินโบนัสให้กับครูผู้มผีลงานดีเด่นที่สร้างช่ือเสียง
ให้กับทางโรงเรียน  
3) พิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

3. คุณภาพครู 3 กลยุทธ ์9 การจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

1) มีการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน 
ถึงการวิจัยช้ันสูง  
2) ส่งเสริมให้ครูทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ  
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเข้าประกวดวิจัย และ
นวัตกรรมในทกุระดับ  
4) จัดให้มีการนําเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่2. ครูมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อ 
 
 
 
 
 

1) ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนาในเรื่องเทคนิคการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น การ
สอนบนเว็ปไซต์ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น  
2) พัฒนาทักษะการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ต่าง ๆ 
ที่หลากหลายและทันสมัย เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
หนังสืออีเล็กทรอนิกส์  
3) ส่งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอน  

กลยุทธเ์พิ่มเติม 1 กลยุทธ ์2 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่3. ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีดําเนินโครงการเป็น
อย่างดี 
 
 

1) มีการประชุมครูในโครงการทั้งหมด ทั้งช่วงก่อนและ
หลังการดําเนินการ 
2) นํารปูแบบการมีส่วนร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ร่วม
ปรับปรุง และรว่มกันภาคภูมใิจ เพ่ือพัฒนาโครงการให้มี
ประสทิธิภาพ  

4. คุณภาพผูบ้ริหาร 2 กลยุทธ ์8 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. มวิีสัยทัศน์ มคีวามคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP 
 

1) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ EP  
2) เป็นต้นแบบทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต 
ประจําวัน  
3) มีความเช่ียวชาญ ในการบริหารและพัฒนาโครงการที่
มุ่งผลสัมฤทธ์ิสงูสุด  

กลยุทธ์ที ่2. มอุีดมการณ์ มีความมุ่งมั่น 
มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงาน
กับบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภาย 
นอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

1) ต้ังความคาดหวังในการทํางานสูง  
2) แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาโครงการให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
3) เปิดใจพร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ในโครงการ 
4) ใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ เช่น 
เว็ปไซต์ ไลน์ กลุ่ม Facebook ฯลฯ  

 5) ทําตัวให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการทํา
ให้ดู เป็นครูให้เห็น เพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  
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ตารางที่ 4.28 ผลการสัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ด้านกระบวนการ ได้กลยุทธ์การจัดการรวม 
10 กลยุทธ์ และ 34 การจัดการ 

  

กลยุทธ ์ การจัดการ 
1. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ 2 กลยุทธ ์5 การจัดการ  
กลยุทธ์ที ่1. จดัทําข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 

1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนแสดงผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน สถิติการแข่งขนัทางวิชาการ การศึกษาต่อ  
2) จัดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลงานนักเรียนตาม
บอร์ดต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และ 
3) จัดทําวารสารรายเดือน เพ่ือประชา สัมพันธ์ ให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบพัฒนาการคุณภาพของ
นักเรียน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (Website) 
Face Book  

กลยุทธ์ที ่2. จดัทําข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 

1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
และเป็นปัจจุบันและ  
2) ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานโรงเรียน (CKK-MIS) เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสารสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและ
นักเรียน 

2. การจัดการเรียนการสอน 3 กลยุทธ ์11 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. โครงสร้างหลักสูตรของ
โครงการมีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่าง ๆ เป็นภาษา อังกฤษ 

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคู่มือการพัฒนาหลักสูตร
สู่ความเป็นมาตรฐานสากล  
2) การวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ จาก
สถาบันภาษา สสวท. มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคม
คณิตศาสตร์ และสพฐ.  
3) กําหนดเกณฑ์การจบหลักสตูร ตามมาตรฐานและตัว
บ่งช้ี ของการจดัการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสตูรกระทรวง ศกึษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่2. จดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
 
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะกับ
ธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน  
2) จัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้
กระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์เป็นต้น  
3) จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทางสุนทรีย 
ภาพอย่างครบถ้วน  
4) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ 
แสวงหาคําตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์เพิ่มเติม 1 กลยุทธ ์4 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่3. จดัการเรียนรู้ในแต่ละวิชา
เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง ตาม
ธรรมชาติของวิชา 
 

1) เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า สู่การนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  
2) จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ผู้เรียนสร้าง องค์ความรู้และจัดระบบการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  
3) จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกัน มาก กว่าการ
แข่งขัน เน้นใหผู้้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความ คดิรวบยอด 
และความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ และการสรุป
ทบทวนของผู้เรียน  
4) การเน้น ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้
และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
นําไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเอง
เต็มตามศักยภาพ 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
3. การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 3 กลยุทธ ์10 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. นิเทศ ติดตามและประเมิน
ครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน
โครงการ 
 
 

1) ดําเนินการจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศกึษา การ
กํากับ ติดตาม ประเมนิผล รายงานผลการดําเนินงานราย
ภาคเรียนและรายปีการศึกษา  
2) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในเน้นการนิเทศ เชิง
กัลยาณมิตร  
3) รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SELF 
STUDY REPORT OF TEACHER)  
4) การประเมนิความพึงพอใจในภาพรวมเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

กลยุทธ์ที ่2. จดัสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร และการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
 

1) พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางภาษา  
2) กําหนดข้อตกลงของบุคลากรในการใช้ภาษา อังกฤษ  
3) สร้างปฏิสัมพันธ์และแรงจงูใจ กระตุ้นการใช้ภาษา 
อังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนและบุคลากร 

กลยุทธ์เพิ่มเติม 1 กลยุทธ ์3 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่3. มกีารเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
และเป้าหมายให้บุคคลากร ผูป้กครอง 
และนักเรียนทราบ 
 
 

1. มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สาธารณชน
ทราบ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น ปิดประกาศ web site
โรงเรียน Facebook Line กลุ่มผู้ปกครองเป็นต้น  
2) ประชุมคร ูผู้ปกครองก่อนและปิดภาคเรียน  
3) งานเปิดบ้านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 

4. โครงสร้างการบริหาร 2 กลยุทธ ์8 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. จดัระบบดูแลช่วยเหลือ
แบบรอบด้าน 
 
 

1) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจ
เรื่องการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
กรอบ และมาตรฐานของสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) เน้นการมสีว่นร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษาในการจดักิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน  
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
 
 

3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในโครงการ 
English Program ดําเนินงานตามข้ัน ตอนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธี และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน  
4) จัดทําคูม่ือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และหลักฐานการทํางานที่ติดตามและตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที ่2. กาํหนดโครงสร้างระบบ
การบริหารจัดการและระบบหน้าที่ของ
บุคคลากรและผู้เก่ียวข้อง 

1) จัดโครงสร้างบริหารอย่างชัดเจน ในรูปแบบคณะ 
กรรมการครอบคลุมงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และการบริหารทั่วไป  
2) มีคําสั่งแต่งต้ังระบุผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่
ผู้เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจนทุก ๆ ด้าน และเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
3) มีการนิเทศกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ 
งานอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสม  
4) นําข้อมลูย้อนกลับจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาวางแผน และพัฒนาโครงการ 
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ตารางที่ 4.29 ผลการสัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ด้านผลผลิต (Output) ได้กลยุทธการจัด 
การรวม 7 กลยุทธ์ และ 27 การจัดการ 

 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
1. นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และประกอบอาชีพในอนาคต 2 กลยุทธ์ 7 การ
จัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ และนําเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

1) พัฒนาเทคนิคการนําเสนอผลงานโครงงานโปรเจ็ค
เวิร์ค ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น 
เล่านิทาน การเขียนเร่ืองเป็นภาษา อังกฤษ ช้ินงาน
โฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต RA Film Fest หนังสั้น
ภาษาอังกฤษ Roong on Primary School English 
Day เป็นต้น  
2) มีการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้า 
หมาย เพ่ือสร้างคุณภาพของงานภายในเวลาที่เหมาะสม 
และ 3) สร้างความมีภาวะผู้นําและหน้าที่รับผิดชอบ 
(Leadership and Responsibility) มีมนุษย์สัมพันธ์
สามารถโน้มน้าวและช้ีนํากระตุ้นความสามารถของ
ผู้ร่วมงานให้ทาํงานบรรลุตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่2. นักเรียนมีทักษะในการ
ทํางานรักการทํางาน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติทีดี่ต่ออาชีพ
สุจริต 
 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานประเภท  
ต่าง ๆ เช่น โครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน วิทยาศาสตร์ 
โครงงานทักษะทางภาษา โครงงานอาชีพ เป็นต้น  
2) จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน  
3) จัดโครงการหน่ึงช้ันเรียนหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
4) จัดโครงการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่นร่วม ในการดําเนินโครงการ 2 กลยุทธ 8 การจัดการ  
1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมความ สัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

1) กิจกรรมลงพ้ืนที่เย่ียมและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
อย่างสมํ่าเสมอ  
2) การให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน ในการจัด
ประชุมและจัดงานต่าง ๆ  
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
 3) การต้ังสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า  

4) จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน เชิญวิทยากร
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ  
5) การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน ประชุม
ผู้ปกครองภายในห้องเรียนผ่านตัวแทนเครือข่าย สายช้ัน 

กลยุทธ์ที ่2. มกีารจัดโรงเรียนให้เป็น
แหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้
การบริการชุมชนและให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

1) โรงเรียนจัดต้ังศูนย์ Eric  
2) จัดทําศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลานกีฬา 
สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปิด
บ้านวิชาการ เป็นต้น  
3) กิจกรรมการเข้าค่ายการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 3 กลยุทธ 12 การจัดการ 
กลยุทธ์ที ่1. นักเรียนรักความเป็นไทย
แสดง ออกซึ่งความเป็นไทย มีความ
ตระหนักซึ่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

1) จัดต้ังชมรมต่าง ๆ ที่เน้นในเร่ืองของขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชมรมดนตรีไทย 
และดนตรีสากล ชมรมกีฬาการเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬา
สากล ชมรมเชฟน้อย เป็นต้น  
2) จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ของไทย และประเทศ
เพ่ือนบ้าน  
3) กิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาไทย มัคคเุทศก์น้อย  
4) จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษสิ่งแวดล้อมศึกษา
คุณธรรมนําชีวิต  

กลยุทธ์ที ่2. นักเรียนมีผลคะแนน
ทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ
รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1) จัดติวนักเรียนโดยบุคลากรพิเศษที่มีความสามารถ
เฉพาะด้าน  
2) ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใช้ในการติวโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 4.29 (ต่อ) 
 

กลยุทธ ์ การจัดการ 
 3) มีการทดสอบและประเมินนักเรียนโครงการ English 

Program โดยใช้แบบทดสอบ มาตรฐานจากสถาบันที่
ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
4) มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลสารสนเทศในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการทํางาน และการ
สร้างสรรค์ผลงานนักเรียนโครงการ English Program 

กลยุทธ์ที ่3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับชาติ  
 

1) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุก
ระดับ  
2) เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันภาครัฐ
และเอกชน  
3) การสอบชิงทุนไปศึกษาเพ่ิมเติมต่างประเทศ  
4) จัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนกับประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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ตอนท่ี 3 ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และ 2 สรุปเป็นโครงร่างกลยุทธ์ 
เพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน ประเมินและรับรองโครงร่างกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น ใน
ประเด็นของความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ ตามวัตถุ 
ประสงค์การวิจัยในข้อ 3 ปรากฏผลดังน้ี 
 

3.1 ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 4.30 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิใน
ประเด็นต่างๆ 

 

ประเด็นพิจารณา 
ด้านความ 
เหมาะสม 

ด้านความ 
เป็นไปได้ 

ด้านความ 
สอดคล้อง 

ด้านความ 
เป็นประโยชน์  S.D. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

ปัจจัยนําเข้า (Input) 
ปัจจัยพ้ืนฐาน  
กลยุทธ์ที ่1. โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรง
สาขาวิชาท่ีสอนเพียงพอ 8.65 0.49 8.53 0.62 8.47 0.62 8.76 0.56 8.60 0.58 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่ือมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอ 
และเหมาะสมกับผู้เรียน 8.53 0.62 8.65 0.49 8.59 0.62 8.82 0.39 8.65 0.54 
กลยุทธ์ที่ 3 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
อย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือ
การเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 8.82 0.39 8.65 0.49 8.76 0.44 8.94 0.24 8.79 0.41 

รวมเฉลี่ย 8.67 0.51 8.61 0.53 8.61 0.56 8.84 0.41 8.68 0.52 

การจัดสรรงบประมาณ  
กลยุทธ์ที่ 1. การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม
กับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 8.35 0.49 8.59 0.62 8.53 0.62 8.71 0.59 8.35 0.58 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา 
ด้านความ 
เหมาะสม 

ด้านความ 
เป็นไปได้ 

ด้านความ 
สอดคล้อง 

ด้านความ 
เป็นประโยชน์  S.D. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
กลยุทธ์ที่ 2. อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนใน
โครงการมีความเหมาะสม และมีการจัดเก็บเงิน
สนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่
รัฐจัดให้ 8.41 0.71 8.29 0.47 8.53 0.62 8.65 0.61 8.47 0.61 

รวมเฉลี่ย 8.38 0.60 8.44 0.56 8.53 0.61 8.68 0.59 8.41 0.60 

คุณภาพครู  
กลยุทธ์ที่ 1. ครูใช้การวิจัย ส่ือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 8.35 0.61 8.53 0.72 8.41 0.71 8.70 0.44 8.50 0.63 
กลยุทธ์ที ่2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ 8.18 0.53 8.29 0.59 8.12 0.60 8.41 0.51 8.25 0.56 
กลยุทธ์ที่ 3. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
และวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี 8.24 0.66 8.29 0.69 8.24 0.56 8.41 0.62 8.30 0.62 

รวมเฉลี่ย 8.25 0.59 8.37 0.66 8.25 0.63 8.53 0.54 8.35 0.61 

คุณภาพผู้บริหาร           
กลยุทธ์ที่ 1 มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโครงการ EP 8.29 0.47 8.47 0.51 8.24 0.44 8.47 0.51 8.37 0.49 
กลยุทธ์ที่ 2. ผู้บริหาร  มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นมี
ภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 8.41 0.51 8.59 0.51 8.47 0.51 8.53 0.51 8.50 0.50 

รวมเฉลี่ย 8.35 0.49 8.53 0.51 8.35 0.49 8.50 0.51 8.43 0.50 
การประเมินและรบัรองกลยุทธ์ด้านกระบวนการ (Process) 
การกํากับติดตามและประเมินโครงการ  
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 8.24 0.56 8.12 0.60 8.47 0.72 8.53 0.80 8.34 0.69 
กลยุทธ์ที ่2. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้าน
ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 8.29 0.69 8.18 0.64 8.41 0.62 8.41 0.71 8.32 0.66 
รวมเฉลี่ย 8.26 0.62 8.15 0.61 8.44 0.66 8.50 0.75 8.33 0.67 
การจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธ์ที ่1. โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมี
รายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 8.53 0.51 8.41 0.51 8.65 0.49 8.82 0.39 8.60 0.49 
กลยุทธ์ที่ 2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 8.71 0.47 8.53 0.62 8.76 0.56 8.82 0.39 8.71 0.52 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา 
ด้านความ 
เหมาะสม 

ด้านความ 
เป็นไปได้ 

ด้านความ 
สอดคล้อง 

ด้านความ 
เป็นประโยชน์  S.D. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา 8.41 0.51 8.47 0.62 8.29 0.59 8.53 0.62 8.43 0.58 

รวมเฉลี่ย 8.55 0.50 8.47 0.58 8.57 0.57 8.73 0.49 8.58 0.54 
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  
กลยุทธ์ที่ 1. นิเทศติดตาม และประเมินครูผู้สอน
และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ 8.65 0.61 8.76 0.56 8.59 0.51 8.88 0.33 8.72 0.51 
กลยุทธ์ที่ 2. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการส่ือสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 8.59 0.51 8.47 0.51 8.65 0.49 8.76 0.44 8.62 0.49 
กลยุทธ์ที่ 3. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ให้บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ 8.47 0.51 8.59 0.51 8.24 0.44 8.35 0.49 8.41 0.50 

รวมเฉลี่ย 8.57 0.54 8.61 0.53 8.49 0.50 8.67 0.48 8.58 0.51 
โครงสร้างการบริหาร  
กลยุทธ์ที่ 1.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
รอบด้าน 8.12 0.60 8.47 0.72 8.12 0.60 8.35 0.70 8.27 0.66 
กลยุทธ์ที่ 2.  การกําหนดโครงสร้างระบบการ
บริหารจัดการและระบุหน้าที่ของบุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้อง 8.47 0.51 8.35 0.61 8.59 0.51 8.65 0.61 8.52 0.56 

รวมเฉลี่ย 8.29 0.58 8.41 0.66 8.35 0.60 8.50 0.66 8.40 0.62 
การประเมินและรับรองกลยุทธ์ด้านผลผลิต (output) 

นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และ
ประกอบอาชีพในอนาคต  
กลยุทธ์การท่ี 1. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 8.71 0.59 8.53 0.62 8.59 0.51 8.82 0.39 8.66 0.54 
กลยุทธ์ที ่2. นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการ
ทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 8.47 0.51 8.35 0.49 8.24 0.56 8.53 0.62 8.40 0.55 

รวมเฉลี่ย 8.59 0.56 8.44 0.56 8.41 0.56 8.68 0.53 8.53 0.56 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ  
กลยุทธ์ที่ 1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา 8.82 0.39 8.71 0.59 8.76 0.47 8.82 0.39 8.78 0.46 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) 
 

ประเด็นพิจารณา 
ด้านความ 
เหมาะสม 

ด้านความ 
เป็นไปได้ 

ด้านความ 
สอดคล้อง 

ด้านความ 
เป็นประโยชน์  S.D. 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
กลยุทธ์ที่ 2. มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการ
ในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชนและให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 8.53 0.62 8.29 0.69 8.41 0.71 8.47 0.62 8.43 0.72 

รวมเฉลี่ย 8.61 0.60 8.42 0.73 8.47 0.70 8.61 0.55 8.61 0.65 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความ
เป็นไทย  
กลยุทธ์ที่ 1. นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 8.88 0.33 8.71 0.59 8.82 0.39 8.94 0.24 8.84 0.41 
กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ข้ึนไป 8.82 0.39 8.71 0.59 8.65 0.61 8.82 0.39 8.75 0.50 
กลยุทธ์ที่3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ 8.65 0.49 8.47 0.62 8.41 0.51 8.35 0.70 8.47 0.59 

รวมเฉลี่ย 8.78 0.42 8.63 0.60 8.63 0.53 8.71 0.54 8.69 0.52 

 
ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า 
ประเด็น ปัจจัยพ้ืนฐาน  พบว่า มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.68, S.D.= 0.52) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 

7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้าน ดังกล่าว ในภาพรวมเรียงจากด้านมากไป
หาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.84, S.D.= 0.41) ด้านความเหมาะสม (X=8.67, S.D.= 0.51) 
ด้านความเป็นไปได้ (X=8.61, S.D.= 0.53) และด้านความสอดคล้อง (X=8.61, S.D.= 0.56) ตามลําดับ 
แสดงว่ากลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็น
รายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการ 
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ และสืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว (X=8.79, S.D.= 0.41) รองลงมาคือ สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอ และ
เหมาะสมกับผู้เรียน (X=8.65, S.D.= 0.54) และน้อยที่สุดคือโรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่
สอนเพียงพอ (X=8.60, S.D.= 0.58) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.52 ซึ่งเข้าใกล้ 1 
แสดงว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 
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 ประเด็น การจัดสรรงบประมาณ พบว่า มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.41, S.D.= 0.60) 
ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวม
เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.68, S.D.= 0.59) ด้านความสอดคล้อง 
(X=8.53, S.D.= 0.61) ด้านความเป็นไปได้ (X=8.44, S.D.= 0.56) และด้านความเหมาะสม (X=8.38, 
S.D.= 0.60) ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรอง อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คืออัตราค่าตอบแทน
สําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ (X=8.47, S.D.= 0.61) รองลงมาคือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X=8.35, S.D.= 0.58) 
โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.60 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า  การกระจายของข้อมูลน้อย
มาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ประเด็น คุณภาพครู พบว่าคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (8.35, S.D.= 0.61) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวมเรียงจากด้านมากไป
หาน้อย ดังนี้ ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.53, S.D.= 0.54) ด้านความเป็นไปได้ (X=8.37, S.D.= 
0.66) ด้านความเหมาะสม (X=8.25, S.D.= 0.63) และด้านความสอดคล้อง (X=8.25, S.D.= 0.59) 
ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง (X=8.50, S.D.= 0.63) รองลงมาคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี (X=8.30, S.D.= 0.62) และน้อยที่สุดคือ ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัด การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (X=8.25, S.D.= 0.56) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานรวมเท่ากับ 0.61 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ประเด็น คุณภาพผู้บริหาร พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.43, S.D.= 0.50) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 
7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวมเรียงจากด้านมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นไปได้ (X=8.53, S.D.= 0.51) ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.50, S.D.= 0.51) 
ด้านความสอดคล้อง(X=8.35, S.D.= 0.49)  และด้านความเหมาะสมเท่ากัน (X=8.35, S.D.= 0.49) 
ตามลําดับ แสดงว่ากลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นราย   กลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหารมีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่น 
มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
(X=8.50, S.D.= 0.50) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP (X=8.37, S.D.= 0.49) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเทา่กับ 
0.50 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 
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   ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการด้านกระบวนการ (Process) 
   ประเด็น การกํากับติดตามและประเมินโครงการ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.33, 

S.D.= 0.67) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว 
ในภาพรวมเรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.47) ด้านความสอดคล้อง 
(X=8.44) ด้านความเหมาะสม (X=8.27) และด้านความเป็นไปได้ (X=8.15) ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์
การจัดการที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า 
กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
(X=8.34, S.D.= 0.67) รองลงมาคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
(X=8.32, S.D.= 0.67) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.67 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การ
กระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ประเด็น การจัดการเรียนการสอน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.58, S.D.= 0.54) 
ซึ่งไม่  ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวม
เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.73, S.D.= 0.49) ด้านความ
สอดคล้อง (X=8.57, S.D.= 0.58) ด้านความเหมาะสม (X=8.55, S.D.= 0.50) และด้านความเป็นไป
ได้ (X=8.47, S.D.= 0.58) ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาข้ึนได้รับการรับรองอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X=8.71, S.D.= 0.52) รองลงมาคือ 
โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ (X=8.60, S.D.= 0.49) และน้อยที่สุดคือ จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา
เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา 
(X=8.43, S.D.= 0.58) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.54 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การ
กระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ประเด็น การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พบว่าคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ(X=8.58, 
S.D.= 0.51) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว 
ในภาพรวมเรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.67, S.D.= 0.48) ด้าน
ความเป็นไปได้ (X=8.61, S.D.= 0.53) ด้านความเหมาะสม (X=8.57, S.D.= 0.54) และด้านความ
สอดคล้อง (X=8.49, S.D.= 0.50) ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรอง
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ (X=8.72, S.D.= 0.51) 
รองลงมาคือจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X=8.62, 
S.D.= 0.49) และน้อยที่สุดคือมีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน
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ทราบ  (X=8.41, S.D.= 0.50) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.51 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดง
ว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ประเด็น โครงสร้างการบริหาร พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.40, S.D.= 0.62) ซึ่ง
ไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวมเรียง
จากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.50, S.D.= 0.66) ด้านความเป็นไปได้ 
(X=8.41, S.D.= 0.66) ด้านความสอดคล้อง (X=8.35, S.D.= 0.60) และด้านความเหมาะสม 
(X=8.29, S.D.= 0.58) ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การกําหนด
โครงสร้างระบบการบริหารจัดการ และระบุหน้าที่ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง (X=8.52, S.D.= 0.56) 
รองลงมาคือ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (X=8.27, S.D.= 0.66) โดยมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.62 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการด้านผลผลิต (Output) 
   ประเด็น นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า 
คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ  (X=8.53, S.D.= 0.56) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตาม
ประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวมเรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็น
ประโยชน์ (X=8.68, S.D.= 0.53) ด้านความเหมาะสม (X=8.59, S.D.= 0.56) ด้านความเป็นไปได้ 
(X=8.44, S.D.= 0.56) และด้านความสอดคล้อง (X=8.41, S.D.= 0.56) ตามลําดับ แสดงว่า กลยุทธ์
การจัดการที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ 
พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ (X=8.66, S.D.= 0.54) รองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (X=8.40, S.D.= 0.55) โดยมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.56 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

    ประเด็น ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ย
เท่ากับ (X=8.61, S.D.= 0.65) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการ
ประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวมเรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเหมาะสม (X=8.61, 
S.D.= 0.60) ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.61, S.D.= 0.55) ด้านความสอดคล้อง (X=8.47, S.D.= 
0.70) และด้านความเป็นไปได้ (X=8.42, S.D.= 0.73) ตามลําดับแสดงว่ากลยุทธ์การจัดการที่
พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กล
ยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (X=8.78, S.D.= 0.46) รองลงมาคือ มีการจัดโรงเรียนให้เป็น
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แหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(X=8.43, S.D.= 0.72) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.65 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การ
กระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   ประเด็น นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทย พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ (X=8.69, S.D.= 0.52) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว  เรียงจากด้านมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ด้านความเหมาะสม (X=8.78, S.D.= 0.42) ด้านความเป็นประโยชน์ (X=8.71, S.D.= 0.54) 
ด้านความเป็นไปได้ และด้านความสอดคล้อง (X=8.63, S.D.= 0.60) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
กลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย 
มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (X=8.84, S.D.= 
0.41) รองลงมาคือ นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ระดับชาติ รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป (X=8.75, S.D.= 0.50) และน้อย
ที่สุดคือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ (X=8.47, S.D.= 0.59) โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
รวมเท่ากับ 0.52 ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่า การกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

   การประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้านคือ ด้านที่ 
1 ปัจจัยนําเข้า ด้านที่ 2 กระบวนการ และด้านที่ 3 ผลผลิต พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.52 ซึ่งไม่ตํ่า
กว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว แสดงว่า ในภาพรวมกล
ยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากในด้านที่ 1 ปัจจัยนําเข้า และด้านที่ 2 
กระบวนการ ส่วนด้านที่ 3 ผลผลิตได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไป หาน้อย ดังน้ี 
ความเป็นประโยชน์ (X=8.68) ความเหมาะสม (X=8.50) ความสอดคล้อง (X=8.49) และความเป็นไป
ได้ (X=8.47) ตามลําดับ 

     เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า  
     ประเด็น ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.47 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 

จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว แสดงว่ากลยุทธ์การจัดการด้านที่ 1 
ปัจจัยนําเข้าที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในแต่ละประเด็นในภาพรวมเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.63) ความเป็นไปได้ (X=8.49) ความสอดคล้อง
(X=8.44) และความเหมาะสม (X=8.42) ตามลําดับ 

     ประเด็น ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.47 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 
7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว แสดงว่ากลยุทธ์การจัดการด้าน
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ที่ 2 กระบวนการ ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในแต่ละประเด็นในภาพรวม
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.59) ความสอดคล้อง (X=8.47) ความ
เหมาะสม(X=8.42) และความเป็นไปได้ (X=8.41) ตามลําดับ 

      ประเด็น ด้านผลผลิต (output) คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.61 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว แสดงว่ากลยุทธ์การจัดการด้านที่ 3 
ผลผลิต ที่พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ในแต่ละประเด็นในภาพรวมเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.68) ความเหมาะสม (X=8.60) ความเป็นไปได้ 
(X=8.55) และความสอดคล้อง (X=8.52) ตามลําดับ 

     ดังน้ัน 1) ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ กลยุทธ์ในด้านผลผลิต รองลงมาคือ         
ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนําเข้า 2) ด้านมีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ กลยุทธ์ในด้านผลผลิต 
รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนําเข้า และน้อยที่สุดคือ ด้านกระบวนการ 3) ด้านความสอดคล้องมากที่สุด
คือ กลยุทธ์ในด้านผลผลิต รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ และน้อยที่สุดคือ ด้านปัจจัยนําเข้า และ 4) 
ด้านความเป็นประโยชน์มากที่สุดคือ กลยุทธ์ในด้านผลผลิต รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนําเข้า และน้อย
ที่สุดคือ ด้านกระบวนการ 

 
 

       - 
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ตารางที่ 4.31 ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์แนวทางการจัดการโครงการ ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
 

                      
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

ปัจจัยพื้นฐาน 1.1 โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ 
1) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมใน
การจ้างครูให้ครบตามจํานวนที่
ต้องการ 

8.81 8.88 8.76 9.00 35.45 8.86 

2) ปรับเปลี่ยนครูจากโปรแกรมปกติ 
มาอยู่ในโปรแกรม EP 

8.65 8.88 8.81 9.00 35.34 8.84 

3) นําจิตอาสาครูที่เกษียณอายุ
ราชการมาช่วยสอน 

8.71 8.76 8.71 8.76 34.94 8.74 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.72 8.84 8.76 8.92 35.24 8.81 
ปัจจัยพื้นฐาน 1.2 สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน 
1)  จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิค
การผลิตสื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

8.88 8.94 8.88 9.00 35.70 8.93 

2) ระดมสมองร่วมผลิตสื่อที่เหมาะสม
กับผู้เรียน 

8.88 8.94 8.76 8.94 35.52 8.88 

3) ประกวดสื่อการเรียนการสอน 8.81 8.76 8.81 8.88 35.26 8.82 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.86 8,88 8.82 8.94 35.50 8,88 

ปัจจัยพื้นฐาน 1.3 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้
รวดเร็ว 
1) จัดให้มีห้องต่าง ๆ ที่มีคณุภาพ
ตามมาตรฐานครบทุกห้อง 

8.88 8.94 8.81 8.94 35.57 8.89 

2) จัดให้มีอุปกรณ์ในห้องต่าง ๆ ที่
ทันสมัยครบถว้น มีประสิทธิภาพ
และพร้อมให้บริการทุกเวลา 

8.88 8.94 8.81 8.88 35.51 8.88 

3) จัดให้มีหนังสือ Electronic ที่
เพียงพอทันกับยุคสมัยในปัจจบัุน 

8.76 8.88 8.76 8.81 35.21 8.80 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.84 8,92 8.79 8.88 35.43 8.86 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
 

                      
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

การจัดสรรงบประมาณ 2.1 การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
1) ดําเนินการเก็บค่าเล่าเรียนตาม
ระเบียบข้อบังคับที่กระทรวงศึกษา
กําหนดไว้ 8.71 8.81 8.88 8.76 35.16 8.79 
2) มีการยืดหยุ่นผ่อนผันการจ่ายค่าเลา่
เรียนเป็นรายกรณีสําหรบัครอบครัวที่
มีปัญหา 8.81 8.59 8.76 8.88 35.04 8.76 
3) มอบทุนเรียนดี จากจํานวน 3% 
ของนักเรียน ตามกฎกระทรวงให้กับ
นักเรียนที่ด้อยโอกาสเป็นกรณีพิเศษ 8.71 8.76 8.88 8.81 35.16 8.79 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.74 8.72 8.84 8.82 35.12 8.78 
การจัดสรรงบประมาณ 2.2 อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม 
และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพิ่มนอกเหนือ จากเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ 
1) จัดกองทุนสวัสดิการครูมอบ
ทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ 8.71 8.76 8.81 8.88 35.16 8.79 
2) มอบเงินโบนัสให้กับครผูู้มีผลงาน
ดีเด่นที่สร้างช่ือเสียงให้กับทาง
โรงเรียน 8.71 8.65 8.76 8.88 35.00 8.75 
3) พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ 8.65 8.81 8.41 8.76 34.63 8.66 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.69 8.74 8.66 8.84 34.93 8.73 
คุณภาพครู 3.1 ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
1) มีการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 
ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน ถึงการวิจัย
ช้ันสูง 

8.53 8.41 8.59 8.65 34.18 8.55 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
 

                      
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

2) ส่งเสริมให้ครูทําผลงานทาง
วิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 8.35 8.59 8.47 8.82 34.23 8.56 
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารเขา้
ประกวดวิจัยและนวัตกรรมในทกุ
ระดับ 8.70 8.41 8.18 8.53 33.82 8.46 
4) จัดให้มีการนําเสนอผลงานการ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8.65 8.53 8.59 8.76 34.53 8.63 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.56 8.49 8.46 8.69 34.20 8.55 
คุณภาพครู 3.2 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
1) ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนาใน
เร่ืองเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น 
การสอนบน เว็ปไซต์ การเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 8.53 8.76 8.41 8.88 34.58 8.65 
2) พัฒนาทักษะการใช้สื่ออิเล็ก- 
ทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่
หลากหลายและทันสมัย เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ หนังสืออิเล็ก- 
ทรอนิกส์ 8.76 8.47 8.12 8.76 34.11 8.53 
3) ส่งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 8.70 8.45 7.94 8.70 33.79 8.45 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.66 8,56 8.16 8.78 34.16 8.54 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
 

                      
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

คุณภาพครู 3.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี 
1) มีการประชุมครูในโครงการ
ทั้งหมด ทั้งช่วงก่อนและหลังการ
ดําเนินการ 

8.70 8.59 8.18 8.82 34.29 8.57 

2) นํารูปแบบการมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ร่วมปรับปรุง 
และร่วมกันภาคภูมิใจ เพ่ือพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพ 

8.88 8.82 8.59 9.00 35.29 8.82 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.79 8.71 8.39 8.91 34.80 8.70 
คุณภาพผู้บริหาร 4.1 มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP 
1) การสร้างทศันคติที่ดีต่อโครงการ EP 8.35 8.65 8.18 8.82 34.00 8.50 
2) เป็นต้นแบบทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

8.35 8.18 8.65 8.82 34.00 8.50 

3) มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
และพัฒนาโครงการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิ
สูงสุด 

8.70 8.53 8.76 8.76 34.75 8.69 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.47 8.45 8.53 8.80 34.25 8.56 
คุณภาพผู้บริหาร 4.2 ผู้บริหารมีอุดมการณ์ มีความมุ่งม่ัน มีภาวะผู้นํา และสามารถ
ประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

1) ต้ังความคาดหวังในการทํางานสูง 8.53 8.71 8.47 8.71 34.42 8.61 

2) แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาโครงการ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 

8.47 8.59 8.41 8.71 34.18 8.55 

3) เปิดใจพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มสี่วนได้สว่นเสียในโครงการ 

8.71 7.47 8.41 8.76 33.35 8.34 
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ตารางที่ 4.31 (ต่อ) 
 

                      
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

4) ใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น เว็ปไซต์ 
ไลน์กลุ่ม Facebook ฯลฯ 

8.53 8.76 8.47 8.71 34.47 8.62 

5) ทําตัวให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้ 
บังคับบัญชา เป็นการทําให้ดู เป็น
ครูให้เห็น เพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

8.76 8.65 8.59 8.81 34.81 8.70 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.60 8.44 8.47 8.74 33.98 8.50 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า แนวทางการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 1.1 โรงเรียนมีจํานวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ ได้รับการรับรอง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น คะแนนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 8.81 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว 
ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.92) ความเป็นไปได้ (X=8.84) 
ความสอดคล้อง (X=8.76) และความเหมาะสม (X=8.72) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 1.2 สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและ
เหมาะสมกับผู้เรียน ได้รับการรับรอง อยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น  คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.88 
ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ในภาพรวมเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.94) ความเป็นไปได้ (X=8.88) ความเหมาะสม 
(X=8.86) และความสอดคล้อง (X=8.82) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน 1.3 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการ 
และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ และ
สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.86 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตาม
ประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาข้ึนได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น  ใน
ภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นไปได้ (X=8.92) ความเป็นประโยชน์ (X=8.88) ความ
เหมาะสม (X=8.84) และความสอดคล้อง (X=8.79) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ การจัดสรรงบประมาณ 2.1 การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.78 ซึ่งไม่ตํ่า
กว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้น ได้รับการ
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รับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น  ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความสอดคล้อง
(X=8.84) ความเป็นประโยชน์ (X=8.82) ความเหมาะสม (X=8.74) และความเป็นไปได้(X=8.72) 
ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ การจัดสรรงบประมาณ 2.2 อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนใน
โครงการมีความเหมาะสม และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือ จากเงินอุดหนุนการศึกษาท่ี
รัฐจัดให้ คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากับ 8.73 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการ
ประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น ในภาพรวมเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.84) ความเป็นไปได้ (X=8.74) ความเหมาะสม 
(X=8.69) และความสอดคล้อง (X=8.66) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ คุณภาพครู 3.1 ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ืองคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.73 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการ
ประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.69) ความเหมาะสม (X=8.56) ความสอดคล้อง (X=8.49) 
และความเป็นไปได้ (X=8.46) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ คุณภาพครู 3.2 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.54 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ใน
ภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นประโยชน์ (X=8.78) ความเหมาะสม (X=8.66)ความ
เป็นไปได้ (X=8.56) และความสอดคล้อง (X=8.16) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ คุณภาพครู 3.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนิน
โครงการเป็นอย่างดี คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากับ 8.70 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตาม
ประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดในภาพรวม
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.91) ความเหมาะสม (X=8.79) ความเป็นไป
ได้ (X=8.71) และความสอดคล้อง (X=8.39) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ คุณภาพผู้บริหาร 4. 1 มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากับ 8.56 ซึ่งไม่ตํ่า
กว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการ
รับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ 
(X=8.80) ความสอดคล้อง (X=8.53) ความเหมาะสม (X=8.47) และความเป็นไปได้ (X=8.45) 
ตามลําดับ 
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แนวทางการจัดการ คุณภาพผู้บริหาร 4.2 ผู้บริหารมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา 
และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  คะแนนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 8.50 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว 
ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความ
เป็นประโยชน์ (X=874) ความเหมาะสม (X=8.60) ความสอดคล้อง (X=8.47) และความเป็นไปได้ 
(X=8.44) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.32 ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์แนวทางการจัดการโครงการด้านกระบวนการ 
(Process) 

 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

การกํากับติดตามและประเมินโครงการ 1.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้
ของนักเรียน 
1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
สถิติการแข่งขันทางวิชาการ 
การศกึษาต่อ 8.71 8.76 8.53 8.65 34.65 8.66 
2) จัดป้ายประชาสัมพันธ์แสดง
ผลงานนักเรียนตามบอร์ดต่างๆ
ภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 8.53 8.71 8.59 8.81 34.64 8.66 
3) จัดทําวารสารรายเดือน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ ให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย รับทราบพัฒนาการ
คุณภาพของนักเรียน และ
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
(Website) Face Book 8.65 8.71 8.53 8.71 34.60 8.65 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.63 8.73 8.55 8.72 34.63 8.66 
การกํากับติดตามและประเมินโครงการ 1.2 มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน 8.59 8.76 8.59 8.81 34.75 8.69 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

2) ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรม
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานโรงเรียน(CKK-MIS) 
เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ
สารสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน 8.71 8.81 8.76 8.88 35.16 8.79 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.65 8.79 8.68 8.85 34.97 8.74 
การจัดการเรียนการสอน 2.1 โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
คู่มือ     การพัฒนาหลักสูตรสู่
ความเป็นมาตรฐานสากล 

8.81 8.88 8.81 8.76 35.26 8.82 

2) การวัดและประเมินผลเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพ จากสถาบัน
ภาษา สสวท. มหาวิทยาลัย 
มหิดล สมาคมคณิตศาสตร์และ
สพฐ. 

8.71 8.35 8.76 8.71 34.53 8.63 

3) กําหนดเกณฑ์การจบหลกั 
สูตร ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
ของการจัดการศึกษาตามโครง 
การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program) 

8.81 8.88 8.76 9.00 35.45 8.86 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.78 8.70 8.78 8.82 35.08 8.77 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

การจัดการเรียนการสอน 2.2 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาํคญัและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติ
และสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 8.18 8.35 8.12 8.41 33.06 8.27 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวน 
การคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เป็นต้น 8.65 8.53 8.59 8.71 34.48 8.62 
3) จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา
ด้านต่างๆทางสุนทรียภาพอย่าง
ครบถ้วน 8.29 8.47 8.24 8.59 33.59 8.40 
4) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ 
แสวงหาคําตอบและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 8.53 8.35 8.35 8.71 33.94 8.49 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.41 8.43 8.33 8.61 33.78 8.45 
การจัดการเรียนการสอน 2.3 จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา 
1) เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
วิเคราะห์  สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า สู่การนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 8.53 8.41 8.24 8.65 33.83 8.46 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

2) จัดการเรียนการสอนที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้  ผู้เรียนสร้างองค์
ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 8.41 8.35 8.59 8.47 33.82 8.46 
3) จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 
เน้นให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล 
ข่าวสาร สารสนเทศ และ
หลักการ สู่การสร้างความคิด
รวบยอด และความรู้ที่เกิดจาก
ประสบการณ์ และการสรุป
ทบทวนของผู้เรียน 8.47 8.12 8.06 8.18 32.83 8.21 
4) การเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทใน
การแสวงหาความรู้และเรียนรู้
อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ 
ความเข้าใจนําไปประยุกต์ใช้ 
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และพัฒนา
ตนเองเต็มตามศักยภาพ 8.12 8.29 8.24 8.06 32.71 8.18 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.38 8.29 8.28 8.34 33.29 8.32 
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3.1 นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนโครงการ 
1) ดําเนินการจัดทําแผนนิเทศ
ภายในสถานศึกษา การกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล รายงาน
ผลการดําเนินงานรายภาค
เรียนและรายปีการศึกษา 

8.65 8.71 8.59 8.71 34.66 8.67 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

2) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน เน้นการนิเทศเชิง
กัลยาณมิตร 8.76 8.65 8.47 8.81 34.69 8.67 
3) รายงานการประเมินตนเอง
ของครูผู้สอน (SELF STUDY 
REPORT OF TEACHER) 8.59 8.41 8.47 8.53 34.00 8.50 
4) การประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 8.47 8.59 8.29 8.71 34.06 8.52 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.62 8.59 8.46 8.69 34.36 8.59 
การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
1) พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพภายในและ
ภายนอกห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางภาษา 8.47 8.59 8.53 8.71 34.30 8.58 
2)  กําหนดข้อตกลงของ
บุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ 8.41 8.53 8.18 8.35 33.47 8.37 
3) สร้างปฏิสัมพันธ์และ
แรงจูงใจ กระตุ้นการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของ
นักเรียนและบุคลากร 8.24 8.00 8.06 8.29 32.59 8.15 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.37 8.37 8.26 8.46 33.46 8.37 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3.3 มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร 
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
1) มีการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ให้สาธารณชน
ทราบ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น ปิด
ประกาศ web siteโรงเรียน 
Facebook Lineกลุ่ม
ผู้ปกครอง  เป็นต้น 8.29 8.81 8.53 8.71 34.34 8.59 
2) ประชุมครู ผู้ปกครองก่อน
และปิดภาคเรียน 8.18 8.65 8.29 8.71 33.83 8.46 
3) งานเปิดบ้านนิทรรศการ
ผลงานทางวิชาการ 8.18 8.76 8.06 8.47 33.47 8.37 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.22 8.74 8.29 8.63 33.88 8.47 
โครงสร้างการบริหาร 4.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
1) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การ สร้างความเข้าใจเร่ืองการ
ดําเนินการระบบการดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนตามกรอบและ
มาตรฐานของสํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8.59 8.65 8.53 8.71 34.48 8.62 
2) เน้นการมีสว่นร่วมของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน 8.41 8.24 8.29 8.53 33.47 8.37 
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ตารางที่ 4.32 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโครงการ English 
Program ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธี
และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน 8.65 8.71 8.47 8.88 34.71 8.68 
4) จัดทําคู่มือการใช้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
หลักฐานการทํางานที่ติดตาม 
และตรวจสอบได้ 

8.41 8.47 8.59 8.18 33.65 8.41 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.52 8.52 8.47 8.58 34.09 8.52 
โครงสร้างการบริหาร 4.2 การกําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบุหน้าที่ของ
บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 
1) จัดโครงสร้างบริหารอย่าง
ชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการ 
ครอบคลุมงานวิชาการ งบ 
ประมาณ บุคลากร และการ
บริหารท่ัวไป 

8.76 8.71 8.65 8.71 34.83 8.71 

2) มีคําสั่งแต่งต้ังระบุผู้รับผิด 
ชอบและบทบาทหน้าที่ผู้เก่ียว 
ข้องไว้อย่างชัดเจนทุกๆด้าน
และเป็นไปตามมาตรฐานที่
กําหนด 

8.53 8.65 8.41 8.53 34.12 8.53 

3) มีการนิเทศกํากับติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

8.24 8.59 8.35 8.35 33.53 8.38 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.51 8.65 8.47 8.53 34.16 8.54 
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จากตารางที่ 4.32 พบว่า แนวทางการจัดการ การกํากับติดตาม และประเมินโครงการ  
1.1 จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.66 ซึ่ง
ไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้น ได้รับ
การรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากที่สุดทุกข้อ ดังน้ี ความเป็นไปได้ 
(X=8.73) ความเป็นประโยชน์ (X=8.72) ความเหมาะสม (X=8.63) และความสอดคล้อง (X=8.55) 
ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ การกํากับติดตามและประเมินโครงการ 1.2 มีการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.74   ซึ่งไม่ตํ่า
กว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว  ที่พัฒนาข้ึนได้รับการ
รับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ 
(X=8.85) ความเป็นไปได้ (X=8.79) ความสอดคล้อง (X=8.68) และความเหมาะสม (X=8.79) 
ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ การจัดการเรียนการสอน 2.1 โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมี
รายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 
คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.77 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่
ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.82)ความเหมาะสมและความสอดคล้อง (X=8.78) และความเป็นไปได้ 
(X=8.70) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ การจัดการเรียนการสอน 2.2 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และ
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.45 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรอง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด         
ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.61) ความเป็นไปได้ (X=8.43) 
ความเหมาะสม (X=8.41) และความสอดคล้อง (X=8.33) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ การจัดการเรียนการสอน 2.3 จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็น
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา        
คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.32 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่
ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรอง อยู่ในระดับมากทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย 
ดังน้ี ความเหมาะสม (X=8.38) ความเป็นประโยชน์ (X=8.34) ความเป็นไปได้ (X=8.28) และความ
สอดคล้อง (X=8.29) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3.1 นิเทศ ติดตาม และประเมิน
ครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.59 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50       
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จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาข้ึนได้รับการรับรองอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.69) ความเหมาะสม 
(X=8.62) ความเป็นไปได้ (X=8.59) และความสอดคล้อง (X=8.46) ตามลําดับ 

    แนวทางการจัดการ การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3.2 จัดสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.37 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 
7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรอง    
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.46) ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ (X=8.37) และความสอดคล้อง (X=8.26) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 3.3 มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์
และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.47 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 
7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรอง 
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นไปได้ (X=8.74) ความ
เป็นประโยชน์ (X=8.63) ความสอดคล้อง (X=8.29) และความเหมาะสม (X=8.22) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ โครงสร้างการบริหาร 4.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบ
ด้าน คะแนนรวมเฉล่ียเท่ากับ 8.52 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการ
ประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ (X=8.58) ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ (X=8.52) และความ
สอดคล้อง (X=8.47) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ โครงสร้างการบริหาร 4.2 การกําหนดโครงสร้างระบบการบริหาร
จัดการและระบุหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.54 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรอง อยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ความเป็นไปได้ (X=8.65) ความเป็น
ประโยชน์ (X=8.53) ความสอดคล้อง (X=8.51) และความเหมาะสม (X=8.47) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.33 ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์แนวทางการจัดการโครงการด้านผลผลิต (output) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

นักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต ประจําวันตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 
1.1 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
1) พัฒนาเทคนิคการนําเสนอ
ผลงานโครงงานโปรเจ็คเวิร์ค ใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน เช่น เล่านิทาน การ
เขียนเร่ืองเป็นภาษาอังกฤษ 
ช้ินงานโฆษณาส่ิงประดิษฐ์แห่ง
อนาคต RA Film Fest หนังสั้น
ภาษาอังกฤษRoongAroon 
Primary School English Day 
เป็นต้น 8.81 8.59 8.76 8.88 35.04 8.76 
2) มีการวางแผนงานที่มปีระสทิธิ- 
ภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมาย เพ่ือ
สร้างคณุภาพของงานภายในเวลาที่
เหมาะสม 8.76 8.59 8.76 8.65 34.76 8.69 
3) สร้างความมีภาวะผู้นําและ
หน้าที่รับผิดชอบ (Leadership 
and Responsibility) มีมนุษย์
สัมพันธ์ สามารถโน้มน้าวและช้ีนํา
กระตุ้นความสามารถของผู้ร่วม 
งานให้ทํางานบรรลุตามเป้าหมาย 8.81 8.53 8.24 8.81 34.39 8.60 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.79 8.57 8.59 8.78 34.73 8.68 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

นักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิต ประจําวันตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 
1.2 นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยใช้
โครงงานประเภทต่างๆ เช่น 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานทักษะทาง
ภาษา โครงงานอาชีพ เป็นต้น 8.88 8.94 8.81 8.71 35.34 8.84 
2) จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีพ
ต่าง ๆ ในชุมชน 8.59 8.76 8.59 8.71 34.65 8.66 
3) จัดโครงการหน่ึงช้ันเรียนหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ 8.53 8.81 8.59 8.65 34.58 8.65 
4) จัดโครงการเรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8.81 8.76 8.81 8.94 35.32 8.83 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.70 8.81 8.70 8.75 34.96 8.74 

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ  
2.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา 
1) กิจกรรมลงพ้ืนที่เย่ียมและ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
อย่างสมํ่าเสมอ 8.81 8.76 8.71 8.81 35.09 8.77 
2) การให้บริการด้านอาคาร
สถานที่แก่ชุมชน ในการจัด
ประชุมและจัดงานต่างๆ 8.59 8.71 8.65 8.76 34.71 8.68 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

3) การต้ังสมาคมผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า 8.76 8.81 8.65 8.76 34.98 8.75 
4) จัดโครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน เชิญวิทยากรท้องถิ่น
มาจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระ 8.76 8.71 8.65 8.76 34.88 8.72 
5) การประชุมผู้ปกครองก่อน
เปิดภาคเรียน ประชุมผู้ปกครอง
ภายในห้องเรียนผ่านตัวแทน
เครือข่ายสายช้ัน 8.81 8.76 8.88 8.94 35.39 

 
8.85 

 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.75 8.75 8.71 8.81 35.02 8.76 

ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ  
2.2 มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
1) โรงเรียนจัดต้ังศูนย์ Eric 8.24 8.59 8.71 8.29 33.83 8.46 
2) จัดทําศูนย์การเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ลานกีฬา 
สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เปิดบ้าน
วิชาการ เป็นต้น 8.76 8.65 8.71 8.81 34.93 8.73 
3) กิจกรรมการเข้าค่ายการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 8.59 8.65 8.71 8.81 34.76 8.69 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.53 8.63 8.71 8.64 34.51 8.63 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความ
เป็นไทย        
3.1 นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซ่ึงความเป็นไทย มีความตระหนักซ่ึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
1) จัดต้ังชมรมต่าง ๆ ที่เน้นใน
เรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชมรม
ดนตรีไทย และดนตรีสากล ชมรม
กีฬาการเล่นพ้ืนบ้านและกีฬา
สากล ชมรมเชฟน้อย เป็นต้น 8.76 8.71 8.81 8.88 35.16 8.79 
2) จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ของ
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 8.00 8.06 8.18 8.65 32.89 8.22 
3) กิจกรรมการสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย มคัคุเทศก์น้อย 8.65 8.35 8.41 8.53 33.94 8.49 
4) จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา คุณธรรมนําชีวิต 8.47 8.35 8.18 8.65 33.65 8.41 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.47 8.36 8.40 8.68 33.91 8.48 

นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  
3.2 นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50  ขึ้นไป 
1) จัดติวนักเรยีนโดยบุคลากร
พิเศษที่มีความสามารถเฉพาะ
ด้าน 8.29 8.35 8.53 8.12 33.29 8.32 
2) ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป 
เพ่ือใช้ในการติวโดยเฉพาะ 8.24 8.29 8.24 8.35 33.12 8.28 
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ตารางที่ 4.33 (ต่อ) 
 

                    
ประเด็นพิจารณา 

ความ
เหมาะสม 

10 

ความ
เป็นไปได้ 

10 

ความ
สอดคล้อง 

10 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 

 

รวม 
 

 

3) มีการทดสอบและประเมิน
นักเรียนโครงการ English 
Program โดยใช้แบบทดสอบ 
มาตรฐานจากสถาบัน ที่ได้รับการ
ยอมรับระดับนานาชาติ 8.59 8.29 8.24 8.71 33.83 8.46 
4) มีการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน 
การทํางานและการสร้างสรรค์
ผลงานนักเรียนโครงการ 
English Program 

8.35 8.24 8.29 8.53 33.41 8.35 

รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.37 8.29 8.33 8.43 33.42 8.36 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
3.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ 
1) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะ 
หัตถกรรมนักเรียนในทุกระดับ 8.53 8.41 8.47 8.29 33.70 8.43 
2) เข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษของสถาบันภาครัฐ
และเอกชน 8.47 8.35 8.12 8.18 33.12 8.28 
3) การสอบชิงทุนไปศึกษาเพ่ิม 
เติมต่างประเทศ 8.47 8.18 8.35 8.53 33.53 8.38 
4) จัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและ
นักเรียนกับประเทศต่าง ๆ  เช่น 
ประเทศอังกฤษ สหรฐัอเมริกา  
เป็นต้น 8.65 8.53 8.59 8.76 34.53 8.63 
รวมเฉลี่ยแนวทางการจัดการ 8.53 8.37 8.38 8.44 33.72 8.43 
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จากตารางที่ 4.33 พบว่า แนวทางการจัดการ นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมและ
ประกอบอาชีพในอนาคต 1.1 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็น
การประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาข้ึนได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดังน้ี ความเหมาะสม (X=8.79) ความเป็นประโยชน์ (X=8.78) ความสอดคล้อง 
(X=8.59) และความเป็นไปได้ (X=8.57) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต  1.2 
นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.74 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการ
ประเมินสี่ด้านดังกล่าว  ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นไปได้ (X=8.81) ความเป็นประโยชน์ (X=8.75) ความสอดคล้อง และความ
เหมาะสม (X=8.70) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 2.1 สถานศึกษามี
ระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม
เฉลี่ยเท่ากับ 8.76 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่
พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็น
ประโยชน์ (X=8.81) ความเหมาะสมความเป็นไปได้ (X=8.75) ความสอดคล้อง (X=8.71) ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 2.2 มีการจัด
โรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.63 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการ
ประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ความสอดคล้อง (X=8.71)ความเป็นประโยชน์ (X=8.64) ความเป็นไปได้ (X=8.63) 
และความเหมาะสม (X=8.53)  ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 3.1 นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความ
ตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.48 
ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมินสี่ด้านดังกล่าว ที่พัฒนาขึ้นได้รับ
การรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ 
(X=8.68)ความเหมาะสม (X=8.47) ความสอดคล้อง (X=8.40) และความเป็นไปได้ (X=8.36)  ตามลําดับ 
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   แนวทางการจัดการ นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 3.2 นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ รวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไปคะแนน
รวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.36 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ตามประเด็นการประเมิน สี่ด้าน
ดังกล่าว ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากทุกข้อ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็น
ประโยชน์ (X=8.43) ความเหมาะสม (X=8.37) ความสอดคล้อง (X=8.33) และความเป็น ไปได้ 
(X=8.29) ตามลําดับ 

   แนวทางการจัดการ นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 3.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 
8.43 ซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนตามประเด็นการประเมินสี่ด้าน ดังกล่าวได้รับการ
รับรอง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเหมาะสม (X=8.53) 
ความเป็นประโยชน์ (X=8.44) ความสอดคล้อง (X=8.38) และความเป็นไปได้ (X=8.37) ตามลําดับ 
 
หมายเหตุ ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ดังน้ี 
 

ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 
ประเด็น ปัจจัยพ้ืนฐานในกลยุทธ์ข้อที่ 1.3 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย 

(Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ อย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย 
เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

ปรับเป็น : 1.3 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

ประเด็น คุณภาพผู้บริหาร ในกลยุทธ์ข้อที่ 4.2 ผู้บริหารต้องมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มี
ภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

ปรับเป็น : 4.2 ผู้บริหารมีอุดมการณ์ มีความมุ่งม่ัน มีภาวะผู้นํา และสามารถประสาน 
งานกับบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

ด้านกระบวนการ (Process) 
ประเด็น การกํากับติดตามและประเมินโครงการในกลยุทธ์ข้อที่ 1.2 มีการจัดทําข้อมูล

สารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
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ปรับเป็น : 1.2 มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับนักเรียนผู้ปกครอง
และชุมชน 

ประเด็น โครงสร้างการบริหาร ในกลยุทธ์ข้อที่ 4.2 การกําหนดโครงสร้างระบบการบริหาร
จัดการและระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 

ปรับเป็น : 4.2 การกําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบุหน้าที่ของ
บุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 

 
สรุป กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จํานวน 27 กลยุทธ์ 93 การจัดการ 
1.  ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) รวม 10 กลยุทธ์ 32 การจัดการ  

                 ปัจจัยพ้ืนฐาน รวม 3 กลยุทธ์ 9 การจัดการ 
       การจัดสรรงบประมาณ รวม 2 กลยุทธ์ 6 การจัดการ 
       คุณภาพครู รวม 3 กลยุทธ์ 9 การจัดการ 

  คุณภาพผู้บริหาร รวม 2 กลยุทธ์ 8 การจัดการ 
2. ด้านกระบวนการ (Process) รวม 10 กลยุทธ์ 34 การจัดการ 
 การกํากับติดตามและประเมินโครงการ รวม 2 กลยุทธ์ 5 การจัดการ 
 การจัดการเรียนการสอน รวม 3 กลยุทธ์หลัก 11 กลยุทธ์รอง 
 การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย รวม 3 กลยุทธ์ 10 การจัดการ 
 โครงสร้างการบริหาร รวม 2 กลยุทธ์ 8การจัดการ 
3. ด้านผลผลิต (output) รวม 7 กลยุทธ์ 27 การจัดการ 
นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม และประกอบอาชีพในอนาคต รวม 2 กลยุทธ์ 7 การ
จัดการ 

ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ รวม 2 กลยุทธ์ 8 การจัดการ 
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐาน

ของความเป็นไทย รวม 3 กลยุทธ์ 12 การจัดการ 
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ภาพท่ี 4.1 กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านปัจจัยนําเข้า 

ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 10 กลยุทธ ์32 การจัดการ  

กลยุทธ์ที ่1 ครูใช้การวิจัย ส่ือนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างตอ่เน่ือง 

3) คุณภาพ 
ครู 

2) การ
จัดสรร

งบประมาณ 

4) คุณภาพ
ผู้บริหาร 

1) ปัจจัย 
พ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 2 ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ  

กลยุทธ์ที ่3 ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการดําเนินโครงการเป็น
อย่างดี  

การจัดการ 1) มีการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ต้ังแต่ระดับพื้นฐาน ถึงการ
วิจัยช้ันสูง 2) ส่งเสริมให้ครูทําผลงานทางวิชาการเพือ่เลื่อนวทิยฐานะ 3) ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเข้าประกวดวิจัยและนวัตกรรมในทุกระดับ 4) จัดให้มีการ
นําเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและแลกเปลีย่นเรียนรู ้

กลยุทธ์ที ่1 มีวิสัยทัศน์มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP 

กลยุทธ์ที ่2 ผู้บริหารมีอุดมการณ์ มี
ความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถ
ประสานงานกับบุคลากรต่าง  ๆทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

การจัดการ 1) ครผูู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนาในเรื่องเทคนิคการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น การสอนบน เว็ปไซต์ การเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 2) พัฒนาทักษะการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ
ต่างๆท่ีหลากหลายและทันสมยั เช่น บทเรยีนคอมพวิเตอร์ หนังสืออีเลก็ทรอนิกส์
3) ส่งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆในการจัดการเรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ 1 การเก็บค่าเล่าเรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

กลยุทธ์ที่ 2  อัตราค่าตอบแทนสําหรับ
ครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม และมี
การจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือ จาก
เงินอดหนนการศกึษาท่ีรัฐจดัให้

กลยุทธ์ที่ 1 โรงเรียนมีจํานวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ  

กลยุทธ์ที่ 2 ส่ือมีความหลากหลาย
ทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน 

กลยุทธ์ที ่3 โรงเรียนมีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการและมี
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่าง
พอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย 
เพ่ือการเรียนร้และสืบค้นข้อมลได้

การจัดการ 1) มีการประชุมครูในโครงการทั้งหมด ทั้งช่วงก่อนและหลงัการ
ดําเนินการ 2) นํารูปแบบการมีส่วนรว่มคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ร่วมปรบัปรุง และ
ร่วมกันภาคภูมิใจ เพือ่พฒันาโครงการให้มีประสทิธิภาพ 

การจัดการ 1) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ EP 2) เป็นต้นแบบทักษะด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3) มคีวามเช่ียวชาญในการบริหารและพัฒนา
โครงการที่มุ่งผลสัมฤทธิส์ูงสุด 

การจัดการ 1) ต้ังความคาดหวังในการทํางานสงู 2) แสวงหาความรู้เพือ่พัฒนา
โครงการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  3) เปิดใจพร้อมรบัฟังความ
คิดเห็นของผูม้ีส่วนได้สว่นเสียในโครงการ4) ใช้เทคนิคการประชาสัมพนัธ์5) ทําตัว
ให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการทําให้ดู เป็นครูให้เห็น เพื่อให้ผู้อื่น
ปฏิบัติตามหลากหลายรปูแบบ เช่น เว็ปไซต์ไลน์กลุ่ม Facebook ฯลฯ 

การจัดการ 1) ดําเนินการเก็บค่าเล่าเรียนตามระเบียบข้อบังคับที่กระทรวงศึกษา
กําหนดไว้ 2) มีการยืดหยุ่นผอ่นผันการจ่ายค่าเล่าเรยีนเป็นรายกรณสีําหรับ
ครอบครัวทีม่ีปัญหา 3) มอบทุนเรยีนดี จากจํานวน 3% ของนักเรยีน ตาม
กฎกระทรวงให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสเป็นกรณีพิเศษ 

การจัดการ 1) จัดกองทนุสวัสดิการครมูอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ2) มอบ
เงินโบนัสให้กับครูผู้มผีลงานดีเด่นที่สรา้งช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน3) พิจารณา
เลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพเิศษ 

การจัดการ 1) จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจ้างครูให้ครบตามจํานวนที่
ต้องการ2) ปรับเปลี่ยนครูจากโปรแกรมปกติ มาอยู่ในโปรแกรม EP3) นําครทูี่
เกษียณอายรุาชการมาช่วยสอน 

การจัดการ 1)  จัดอบรมให้ความรู้เรือ่งเทคนิคการผลิตสื่อทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ระดมสมองร่วมผลิตสื่อทีเ่หมาะสมกับผู้เรียน3) ประกวดสื่อการเรยีนการสอน 

การจัดการ 1) จัดให้มีห้องต่างๆที่มีคณุภาพตามมาตรฐานครบทุกห้อง2) จัดให้มี
อุปกรณ์ในห้องต่างๆที่ทนัสมัยครบถ้วน มีประสทิธิภาพและพร้อมให้บรกิารทุก
เวลา3) จัดให้มีหนังสือ Electronic ที่เพียงพอทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน 
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ด้านกระบวนการ (Process) 10 กลยุทธ ์34 จัดการ 

กลยุทธ์ที ่1 จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 

4) 
โครงสร้าง
การบริหาร   

2) การ
จัดการเรียน
การสอน   

3) การ
กําหนด
นโยบาย 
วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย 

1) การ
กํากับ

ติดตามและ
ประเมิน
โครงการ 

กลยุทธท่ี 2 การกําหนดโครงสร้าง
ระบบการบริห ารจัดการและระบุ
หน้าที่ของบุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้อง 

การจัดการ 1) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่องการดําเนินการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบและมาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน  2) เน้น
การมีส่วนร่วมของทุกฝา่ยที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสรมิและ
พัฒนานักเรยีน 3) พฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในโครงการ English Program ดําเนินงานตาม
ข้ันตอนอยา่งเป็นระบบ ด้วยวิธีและเครือ่งมอืที่ได้มาตรฐาน 4) จัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและหลักฐานการทํางานที่ติดตามและตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่ 1 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินครูผู้สอนและบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการส่ือสารและ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

การจัดการ 1) จัดโครงสร้างบริหารอย่างชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการ ครอบคลมุงาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป 2) มีคาํสั่งแต่งต้ังระบุผู้รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ผูเ้ก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจนทุกๆด้านและเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 3) มีการ
นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 4) นําข้อมลู
ย้อนกลับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาวางแผนและพัฒนาโครงการ 

กลยุทธ์ที ่1โครงสร้างหลักสูตร
ของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้ในสาระ
ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ์หลักที่ 2 จัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียน
ลงมือปฏิบัติจริง 

กลยุทธ์ที ่1 จัดทําข้อมูล
สารสนเทศแสดงผลงานด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียน 

กลยุทธ์ที ่2  มีการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

การจัดการ 1) ดําเนินการจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
การดําเนินงานรายภาคเรียนและรายปีการศึกษา 2) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน เน้นการนิเทศเชิง
กัลยานมิตร 3) รายงานการประเมนิตนเองของครูผูส้อน (SELF STUDY REPORT OF TEACHER) 4) การ
ประเมนิความพึงพอใจเมือ่สิ้นสดปีงบประมาณ 

การจัดการ 1) 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรยีนรู้ทางภาษา2)  กําหนดข้อตกลงของบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ3) สร้าง
ปฏิสัมพันธ์และแรงจูงใจ กระตุ้นการใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสารของนักเรียนและบุคลากร 

การจัดการ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
2) การวัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพ จากสถาบันภาษา สสวท.  มหาวิทยาลัย 
มหิดล สมาคมคณิตศาสตร์ และ สพฐ. 3) กําหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร ตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ี ของการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรยีนการสอนตามหลกัสตร

การจัดการ 1) จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติและสนองความต้องการของ
ผู้เรยีน 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการคิดในรูปแบบต่างๆเช่น คิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เป็นต้น 3) จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาด้านต่างๆทางสุนทรียภาพอยา่ง
ครบถ้วน 4) จัดกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรยีนรู้จักศกึษาหาความรู้ แสวงหาคาํตอบและสรา้งองค์ความรู้

การจัดการ 1) เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า สู่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 2) จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน เน้นให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการ สู่การ
สร้างความคิดรวบยอด และความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 4) การเน้น
ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนําไป
ประยกต์ใช้ สร้างสรรค์สิ่งต่าง  ๆและพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

การจัดการ 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติการแข่งขันทางวิชาการ 
การศึกษาต่อ  2) จัดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลงานนักเรียนตามบอร์ดต่างๆภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 3) จัดทําวารสารรายเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบพัฒนาการ
คุณภาพของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (Website) Face Book 

กลยุทธ์ที่ 3  มีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร 
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการเรียนรู้ในแต่ละ
วิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการ
เรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด
ระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา 

การจัดการ 1) มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้สาธารณชนทราบ อย่างสม่ําเสมอ เช่น 
ปิดประกาศ web siteโรงเรียน Facebook Lineกลุ่มผู้ปกครอง  เป็นต้น2) ประชุมครู 
ผู้ปกครองก่อนและปิดภาคเรียน3) งานเปิดบ้านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 

การจัดการ 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรยีนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน2) ทุก
โรงเรยีนใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรยีน(CKK-MIS) เพื่อเป็นช่องทาง
ในการติดต่อสารสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรยีน 

ภาพที่ 4.2 กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านกระบวนการ 



296 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านผลผลิต (output) 7 กลยุทธ ์27 การจัดการ 

กลยุทธ์ที ่1 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

1.นักเรียนมีความ
เชื่อม่ันในตนเองใน
การใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิต 
ประจําวันตลอดจน
การศึกษาค้นควา้
หาความรู้เพ่ิมเติม
และประกอบอาชีพ
ในอนาคต 

2)  ผู้ปกครอง
และชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนิน
โครงการ 

3) นักเรียนได้
พัฒนาตาม
ศักยภาพแห่งตน
และใช้
ภาษาอังกฤษได้
ในระดับสากลบน
พ้ืนฐานของความ
เป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 2 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน
รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต การจัดการ 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานประเภทต่างๆ เช่น โครงงาน

สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวทิยาศาสตร์ โครงงานทกัษะทางภาษา โครงงานอาชีพ เป็น
ต้น 2) จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีพต่างๆในชุมชน 3) จัดโครงการหน่ึงช้ันเรียน
หน่ึงผลิตภัณฑ ์4) จัดโครงการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 1 นักเรียนรักความเป็นไทย
แสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความ
ตระหนักซึ่งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

กลยุทธ์ที ่2 นักเรียนมีผลคะแนน
ทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
รวม ทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 50ขึ้นไป 

การจัดการ 1) พัฒนาเทคนิคการนําเสนอผลงานโครงงานโปรเจ็คเวิรค์ ในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น เล่านิทาน การเขียนเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ 
ช้ินงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์แห่งอนาคต RA Film Fest หนังสั้นภาษาองักฤษ 
RoongAroon Primary School English Day เป็นต้น 2) มีการวางแผนงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมาย เพือ่สร้างคณุภาพของงานภายในเวลาที่
เหมาะสม 3) สร้างความมีภาวะผู้นําและหน้าทีร่ับผิดชอบ (Leadership and 
Responsibility) มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถโน้มน้าวและช้ีนํากระตุ้นความสามารถ
ของผู้รว่มงานให้ทํางานบรรลุตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สถานศึกษามีระบบและกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์หลักที่ 2 มีการจัดโรงเรียนให้
เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้การบริการชุมชนและให้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 

การจัดการ1) จัดต้ังชมรมต่างๆทีเ่น้นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชมรมดนตรีไทย และดนตรีสากล ชมรมกีฬาการเล่น
พื้นบ้านและกีฬาสากล ชมรมเชฟน้อย เป็นต้น 2) จัดกิจกรรมวันสําคญัต่างๆของ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน3) กิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาไทย มัคคุเทศก์น้อย
4) จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สิ่งแวดลอ้มศึกษา คณุธรรมนําชีวิต 

การจัดการ1) จัดติวนักเรียนโดยบุคลากรพิเศษที่มีความสามารถเฉพาะด้าน      
2) ติดต้ังโปรแกรมสําเรจ็รูป เพื่อใช้ในการติวโดยเฉพาะ 3) มีการทดสอบและ
ประเมินนักเรยีนโครงการ English Program โดยใช้แบบทดสอบ มาตรฐานจาก
สถาบัน ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 4)  มีการพฒันาทักษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ ในการเพิ่มประสทิธิภาพการเรียน การทํางานและการ 

การจัดการ 1) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกระดับ 2) เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของสถาบันภาครัฐและเอกชน 3) การสอบชิงทุน
ไปศึกษาเพิม่เติมต่างประเทศ 4) จัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรยีน กับ
ประเทศต่างๆเช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

การจัดการ 1) กิจกรรมลงพื้นทีเ่ยีย่มและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอยา่ง
สม่ําเสมอ 2) การให้บริการด้านอาคารสถานท่ีแก่ชุมชน ในการจัดประชุมและจัด
งานต่างๆ 3) การต้ังสมาคมผู้ปกครองและศิษยเ์ก่า 4) จัดโครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน เชิญวิทยากรท้องถ่ินมาจัดการเรยีนรูใ้ห้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ 5) การ
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรยีน ประชุมผูป้กครองภายในห้องเรยีนผ่าน
ตัวแทนเครือข่ายสายช้ัน 

การจัดการ 1) โรงเรียนจัดต้ังศูนย์ Eric 2) จัดทําศูนย์การเรยีนรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ลานกีฬา สวนสมุนไพร ศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง เปิดบ้านวิชาการ 
เป็นต้น 3) กิจกรรมการเข้าค่ายการประชุมสมัมนาทางวิชาการ 

ภาพท่ี 4.3 กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผลผลิต 



ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติประเด็นคุณภาพคร ู  
 

ประเด็นคุณภาพคร ู
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการดําเนิน
โครงการเป็นอย่างดี 4.11 .90 มาก 4.24 .88 มาก 3.92 .54 มาก 3.92 .39 มาก 3.95 .45 มาก 3.93 .33 มาก 
2) ครูมีคุณสมบัติเป็น
เจ้าของภาษาหรือเทียบเท่า
เจ้าของภาษา 4.02 .82 มาก 4.11 .79 มาก 4.13 .59 มาก 3.99 .35 มาก 4.03 .51 มาก 4.23 .53 มาก 
3)  ครูผูส้อนทีไม่ใช่เจ้าของ
ภาษาต้องมีความรู้ความ 
สามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ
ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้
คะแนนสอบ TOEFLไม่น้อย
กว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อย
กว่า 5.5 3.88 .77 มาก 3.97 .76 มาก 3.86 .46 มาก 3.90 .36 มาก 3.90 .38 มาก 3.93 .33 มาก 
  



ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ประเด็นคุณภาพคร ู
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

4) ถ้าหากเป็นครูชาวต่าง 
ประเทศต้องได้รับการอบรม
หลักสูตรของประเทศไทย
ด้านภาษาและวัฒน- ธรรม
ไทยไม่น้อยกว่า 15-20 
ชั่วโมง 3.90 .74 มาก 4.00 .73 มาก 4.84 .44 

มาก
ที่สุด 3.89 .34 มาก 3.90 .38 มาก 3.93 .33 มาก 

5) ครูมีความรู้ความ 
สามารถในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช่ภาษา 
อังกฤษเป็นสื่อ 3.91 .77 มาก 4.01 .76 มาก 4.14 .67 มาก 4.01 .48 มาก 4.24 .64 มาก 4.39 .60 มาก 
6) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(ICT) ในการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล 
และการเผยแพร ่ 3.92 .78 มาก 4.01 .76 มาก 3.86 .46 มาก 3.90 .36 มาก 3.91 .39 มาก 3.93 .33 มาก 
 



ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
 

ประเด็นคุณภาพคร ู
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

7) ครูมีความสามารถแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
ในการจัดการเรียนการสอน
กับนานาชาติ 3.94 .78 มาก 4.03 .76 มาก 3.87 .48 มาก 3.90 .36 มาก 3.92 .41 มาก 3.93 .32 มาก 
8 ครใูช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 3.98 .77 มาก 4.08 .75 มาก 4.23 .63 มาก 4.23 .47 มาก 4.47 .62 มาก 4.65 .48 

มาก
ที่สุด 

9) ครูผู้สอนมีการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรมไทย หลักสูตร การ
จัดการเรยีนการสอน การวัด
และประเมินผลและการวิจัยใน
ชั้นเรียน 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 3.89 .40 มาก 3.90 .34 มาก 3.93 .35 มาก 3.93 .33 มาก 

รวม 3.97 .77 มาก 4.07 .75 มาก 3.97 .52 มาก 3.96 .38 มาก 4.03 .47 มาก 4.09 .41 มาก 
  



ตารางที่ 4.3 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเดน็คุณภาพครู 
 

ประเด็นคุณภาพคร ู
ผลการประเมินภาพรวมคุณภาพคร ู

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี 4.01 .58 มาก 4 
2) ครูมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่าเจ้าของภาษา 4.09 .60 มาก 3 
3) ครูผูส้อนทีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และได้คะแนน
สอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ไมน่้อยกว่า 5.5 3.91 .51 มาก 9 
4) ถ้าหากเป็นครูชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลกัสูตรของประเทศไทยด้านภาษา และวัฒนธรรมไทยไม่
น้อยกว่า 15-20 ชั่วโมง 3.91 .49 มาก 8 
5) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช่ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 4.12 .65 มาก 2 
6) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่ 3.92 .51 มาก 7 
7) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 3.93 .52 มาก 6 
8) ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4.27 .62 มาก 1 
9) ครูผู้สอนมีการพัฒนาด้านวฒันธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการวิจยัใน
ชั้นเรียน 3.99 .45 มาก 5 

รวม 4.02 .56 มาก  

  



2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นคณุภาพผู้บริหาร 
ตารางที่  4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นคณุภาพผู้บริหาร 

 

ประเด็นคุณภาพบรหิาร 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) ผู้บริหารมีความรู้ความ
เข้าใจในหลกัการของการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ 4.16 .68 มาก 4.22 .65 มาก 3.92 .43 มาก 3.91 .35 มาก 3.95 .36 มาก 3.93 .33 มาก 
2) มีอุดมการณ์ มีความ
มุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และ
สามารถประสานงานกับ
บุคลากรต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนได้เป็นอย่างดี 3.92 .78 มาก 3.97 .73 มาก 3.98 .60 มาก 4.15 .59 มาก 4.38 .69 มาก 4.38 .62 มาก 
3) มีวิสัยทัศน์ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ EP 4.18 .72 มาก 4.24 .69 มาก 4.19 .54 มาก 3.99 .34 มาก 4.07 .49 มาก 4.23 .53 มาก 



ตารางที่  4.4 (ต่อ) 

 

ประเด็นคุณภาพบรหิาร 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

4) มีความสามารถในการ 
ประสานเครือขา่ยความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษา
โครงการ EP กบัโรงเรียนอื่นๆ 4.03 .67 มาก 4.10 .65 มาก 3.91 .42 มาก 3.92 .36 มาก 3.94 .35 มาก 3.93 .33 มาก 
5) เข้าใจบทบาท หน้าที่ 
และมีความสามารถในการ
ทํางานในหน้าที่รับผิดชอบ 4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 3.17 .44 

ปาน
กลาง 3.04 .21 

ปาน
กลาง 3.17 .43 

ปาน
กลาง 3.07 .26 

ปาน
กลาง 

6) มีความสามารถใช้ภาษา 
อังกฤษในการสือ่สารเพื่อการ
บริหารโครงการ EP 4.07 .66 มาก 4.14 .65 มาก 3.89 .38 มาก 3.90 .33 มาก 3.93 .33 มาก 3.94 .33 มาก 
7) มีภาวะผู้นํา และสามารถ
ประสานกับบุคลากรต่างๆ 
ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.91 .42 มาก 3.92 .36 มาก 3.95 .36 มาก 3.93 .33 มาก 
  



ตารางที่  4.4 (ต่อ) 

 

ประเด็นคุณภาพบรหิาร 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

8) มีความสามารถในการทํางาน
ในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.88 .77 มาก 3.97 .76 มาก 3.86 .47 มาก 3.91 .37 มาก 3.91 .39 มาก 3.94 .33 มาก 
9) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทาง
วิชาการ (Academic 
Leadership) ทีม่ีผลงานปรากฏ
เป็นที่ยอมรับ 3.90 .74 มาก 4.00 .73 มาก 4.12 .59 มาก 3.97 .33 มาก 4.03 .52 มาก 4.23 .53 มาก 
10) ผู้บริหารมีความสามารถ
ในทางเทคโนโลยีในการสื่อสาร
ได้เป็นอย่างดี 3.91 .77 มาก 4.01 .76 มาก 3.11 .35 

ปาน
กลาง 3.04 .19 

ปาน
กลาง 3.12 .36 

ปาน
กลาง 3.07 .26 

ปาน
กลาง 

11) ผู้บริหารมีประสบการณ์
อบรม ศึกษาดูงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษานานาชาติ 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.91 .42 .มาก 3.92 .36 มาก 3.95 .36 มาก 3.94 .33 มาก 

รวม 4.02 .70 มาก 4.10 .69 มาก 3.82 .45 มาก 3.79 .34 มาก 3.85 .41 มาก 3.87 .39 มาก 



ตารางที่ 4.5 ผลค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติประเดน็คณุภาพผู้บริหาร 
 

ประเด็นคุณภาพผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินภาพรวมผู้บริหาร 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.02 0.47 มาก 4 

2) มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมัน่ มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้เป็น
อย่างดี 

4.13 0.67 มาก 2 

3) มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP 4.15 0.55 มาก 1 
4) มีความสามารถในการ ประสานเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการ EP กับโรงเรียนอื่นๆ 3.97 0.46 มาก 8 
5) เข้าใจบทบาท หน้าที่ และมีความสามารถในการทํางานในหน้าที่รับผดิชอบ 3.44 0.43 ปานกลาง 10 
6) มคีวามสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการบริหารโครงการ EP 3.98 0.45 มาก 7 
7) มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 3.99 0.46 มาก 5 
8) มีความสามารถในการทํางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.91 0.51 มาก 9 
9) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 4.04 0.57 มาก 3 
10) ผู้บริหารมีความสามารถในทางเทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 3.38 0.45 ปานกลาง 11 
11) ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 3.99 0.46 มาก 5 

รวม 3.91 0.51 มาก  
 



3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นการจัดสรรงบประมาณ 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการปฏิบัติประเด็นการจัดสรรงบประมาณ 
 

การจัดสรรงบประมาณ 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) รัฐจัดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสมต่อการดําเนิน
โครงการ 3.98 .77 มาก 4.08 .75 มาก 3.86 .56 มาก 3.92 .41 มาก 3.98 .54 มาก 4.00 .52 มาก 
2) การเก็บค่าเล่าเรียนมี
ความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 4.08 .68 มาก 4.14 .68 มาก 4.62 .62 

มาก
ที่สุด 4.72 .49 

มาก
ที่สุด 4.34 .61 มาก 4.44 .60 มาก 

3) งบประมาณที่ได้จากการ
จัดเก็บมีความเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจของ
ผู้ปกครอง 4.02 .66 มาก 4.09 .66 มาก 3.97 .51 มาก 3.94 .39 มาก 4.05 .50 มาก 4.04 .48 มาก 
  



ตารางที่  4.6 (ต่อ) 

 

การจัดสรรงบประมาณ 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

4) อัตราค่าตอบแทนสําหรับ
ครูผู้สอนในโครงการมีความ
เหมาะสม 4.07 .66 มาก 4.14 .65 มาก 4.16 .53 มาก 4.04 .41 มาก 4.05 .47 มาก 4.23 .53 มาก 
5) มีการจัดเก็บเงินสนับสนุน
เพิ่มนอกเหนือจากเงินอุดหนุน
การศึกษาที่รัฐจัดให้ 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.94 .49 มาก 3.93 .40 มาก 3.99 .47 มาก 3.98 .45 มาก 

รวม 4.05 .70 มาก 4.12 .69 มาก 4.11 .54 มาก 4.11 .41 มาก 4.08 .52 มาก 4.14 .51 มาก 
  



ตารางที่ 4.7 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเดน็การจัดสรรงบประมาณ 
 

ประเด็นการจัดสรรงบประมาณ 

ผลการประเมินภาพรวมการจัดสรร
งบประมาณ 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ 3.97 0.59 มาก 5 
2) การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 4.39 0.61 มาก 1 
3) งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 4.02 0.55 มาก 3 
4) อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม 4.12 0.54 มาก 2 
5) มีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพิ่มนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ 4.01 0.52 มาก 4 

รวม 4.10 0.56 มาก  
  



  4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเดน็ปัจจัยพืน้ฐาน 
 

ตารางที ่4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นปัจจัยพื้นฐาน 
 

ประเด็นปัจจัยพื้นฐาน 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) โรงเรียนมีจํานวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอน
เพียงพอ 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 4.13 .63 มาก 4.21 .62 มาก 4.09 .56 มาก 4.13 .57 มาก 
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / 
ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานเพื่อให้นักเรียนได้ใช้
เรียนอย่างเพียงพอ 4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 4.06 .57 มาก 4.12 .56 มาก 4.04 .51 มาก 4.05 .51 มาก 
3) สื่อมีความหลากหลาย
ทันสมัยเพียงพอและ
เหมาะสมกับผูเ้รียน 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 4.12 .64 มาก 4.20 .62 มาก 4.09 .57 มาก 4.13 .58 มาก 
4) โรงเรียนมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของ
โรงเรียน 4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 4.06 .57 มาก 4.12 .56 มาก 4.04 .51 มาก 4.05 .51 มาก 



ตารางที่  4.8 (ต่อ) 

 

ประเด็นปัจจัยพื้นฐาน 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

5) โรงเรียนมีหอ้งเรียน
อิเล็กทรอนิกสม์ัลติมีเดีย 
(Electronic Multi – Media 
Classroom) ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความ
เป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่ม
สาระ อย่างพอเพียง และ
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย 
เพื่อการเรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 4.15 .63 มาก 4.21 .62 มาก 4.11 .56 มาก 4.13 .57 มาก 
 

 

 



ตารางที่  4.8 (ต่อ) 

 

ประเด็นปัจจัยพื้นฐาน 
ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

6) โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อ
ต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอ 
เพียงเหมาะสมทันสมัย มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการ
เรียนรู้ และค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 4.05 .58 มาก 4.13 .57 มาก 4.03 .51 มาก 4.05 .51 มาก 
7) ขนาดและลักษณะอื่นๆของ
อาคารสถานที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและเป็น 
ไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด  4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 4.17 .53 มาก 3.98 .32 มาก 4.07 .48 มาก 4.23 .53 มาก 

รวม 4.08 .63 มาก 4.16 .63 มาก 4.11 .60 มาก 4.14 .55 มาก 4.07 .52 มาก 4.11 .56 มาก 



ตารางที่ 4.9 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเดน็ปัจจัยพืน้ฐาน 

 

ประเด็นปัจจัยพื้นฐาน 

ผลการประเมินภาพรวมประเด็น
ปัจจัยพื้นฐาน 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ 4.14 0.61 มาก 1 
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 4.08 0.57 มาก 6 
3) สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน 4.14 0.61 มาก 1 
4) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 4.08 0.57 มาก 6 
5) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทนัสมัยเน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ อย่างพอเพียง 
และสามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 4.14 0.62 มาก 3 
6) โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ทีม่ีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอื้อต่อการใช้
บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 4.09 0.58 มาก 5 
7) ขนาดและลักษณะอื่นๆของอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไปตามที่กระทรวง- 
ศึกษาธิการกําหนด  4.11 0.52 มาก 4 

รวม 4.11 0.58 มาก  
  



1.2.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ตามระดับการปฏิบัติความเหมาะสมของโครงการ 

        1) ผลการวิเคราะหข์้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นโครงสร้างการบริหาร   

 
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นโครงสร้างการบริหาร   
 

ประเด็นโครงสร้างการ
บริหาร   

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) กําหนดโครงสร้างระบบการ
บริหารจัดการและระบบ
หน้าที่ของบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 4.16 .68 มาก 4.22 .65 มาก 3.92 .58 มาก 3.90 .52 มาก 3.94 .51 มาก 3.92 .52 มาก 
2) สรรหาครูชาวต่างชาติและ
หรือครูชาวไทยที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 3.92 .78 มาก 3.97 .73 มาก 3.85 .61 มาก 4.19 .55 มาก 3.89 .52 มาก 3.92 .52 มาก 
3) มีการอบรมให้ความรู้
พัฒนาครูต่างชาติและครูชาว
ไทยในโครงการอย่างต่อเนื่อง 4.02 .84 มาก 4.11 .81 มาก 3.86 .61 มาก 3.93 .56 มาก 3.90 .53 มาก 3.92 .52 มาก 



ตารางที่  4.11 (ต่อ) 

 

ประเด็นโครงสร้างการ
บริหาร   

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

4) บริหารจัดการงบประมาณ
ของโครงการแบบมีส่วนร่วม 3.88 .77 มาก 3.97 .76 มาก 3.86 .60 มาก 3.96 .58 มาก 3.90 .52 มาก 3.92 .52 มาก 
5) จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนแบบรอบด้าน 4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 3.89 .56 มาก 4.19 .53 มาก 3.93 .49 มาก 3.92 .52 มาก 
6) มีและใช้ห้องปฏิบัติการ สื่อ
การเรียนรู้ และระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียน
การสอน 4.07 .66 มาก 4.14 .65 มาก 3.88 .54 มาก 3.89 .50 มาก 3.92 .48 มาก 3.92 .52 มาก 

รวม 4.02 .72 มาก 4.09 .70 มาก 3.88 .58 มาก 4.01 .53 มาก 3.91 .50 มาก 3.92 .51 มาก 
  



ตารางที่ 4.12 ผลคา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเดน็โครงสรา้งการบริหาร   
 

ประเด็นโครงสร้างการบริหาร   
ผลการประเมินภาพรวมโครงสร้างการบรหิาร 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 4.01 0.58 มาก 2 
2) สรรหาครูชาวต่างชาติและหรือครูชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 3.96 0.62 มาก 4 
3) มีการอบรมให้ความรู้พัฒนาครูต่างชาติและครูชาวไทยในโครงการอย่างต่อเนื่อง 3.96 0.65 มาก 5 
4) บริหารจัดการงบประมาณของโครงการแบบมีส่วนร่วม 3.92 0.63 มาก 6 
5) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 4.02 0.56 มาก 1 
6) มีและใช้ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน 3.97 0.56 มาก 3 

รวม 3.97 0.59 มาก  
 
 
  



2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์เป้าหมาย 
   
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน ์เป้าหมาย   
 

ประเด็นการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย   

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของโครงการอย่าง
ชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.91 .57 มาก 3.93 .53 มาก 4.06 .58 มาก 4.09 .61 มาก 
2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์
และเป้าหมายให้บุคลากร 
ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 4.19 .76 มาก 4.23 .72 มาก 3.24 .60 

ปาน
กลาง 3.30 .62 

ปาน
กลาง 3.20 .52 

ปาน
กลาง 3.07 .26 

ปาน
กลาง 

3) มีแผนพัฒนาคุณภาพ
โครงการที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา   4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 3.97 .49 มาก 3.97 .42 มาก 4.00 .42 มาก 4.00 .43 มาก 



ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ประเด็นการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย   

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

4) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัย 
ทัศน์ มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
และสื่อสารภาษา อังกฤษได้
รวมทั้งบริหารโครงการแบบมี
ส่วนร่วม 4.07 .66 มาก 4.14 .65 มาก 3.96 .48 มาก 4.00 .46 มาก 3.98 .41 มาก 4.00 .43 มาก 
5) นิเทศติดตามและประเมิน
ครูผู้สอน และบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนโครงการ 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 4.18 .61 มาก 4.15 .57 มาก 4.37 .63 มาก 4.42 .61 มาก 
6) จัดสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสาร
และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 4.17 .53 มาก 4.08 .44 มาก 4.17 .55 มาก 4.32 .57 มาก 
7) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การบริหารจัดการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 3.95 .77 มาก 4.06 .76 มาก 3.91 .54 มาก 3.97 .45 มาก 3.95 .46 มาก 4.00 .43 มาก 
  



ตารางที่ 4.13 (ต่อ) 
 

ประเด็นการกําหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย   

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

8) มีการกําหนดวัตถุประสงค ์
ตามโครงการในลักษณะที่
เฉพาะเจาะจง 3.90 .74 มาก 4.00 .73 มาก 3.92 .54 มาก 3.96 .44 มาก 3.96 .46 มาก 4.00 .43 มาก 
9) เพิ่มเวลาและช่องทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่
นักเรียน 3.92 .78 มาก 4.01 .76 มาก 3.94 .55 มาก 4.04 .51 มาก 3.97 .46 มาก 4.00 .43 มาก 
10) เปิดโอกาสให้คร ูบุคลากร 
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
คิดและตัดสนิใจในการจัด
การศกึษา 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 3.96 .50 มาก 4.04 .50 มาก 3.98 .43 มาก 4.00 .43 มาก 

รวม 4.04 .69 มาก 4.12 .70 มาก 3.92 .53 มาก 3.94 .49 มาก 3.49 .48 มาก 3.99 .46 มาก 
  



ตารางที่ 4.14 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย   
 

ประเด็นการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

ผลการประเมินภาพรวมการกําหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.04 0.60 มาก 4 
2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 3.54 0.58 มาก 10 
3) มีแผนพัฒนาคุณภาพโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   4.02 0.50 มาก 6 
4) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นําทางวิชาการและสื่อสารภาษาอังกฤษได้รวมทั้งบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม 4.03 0.52 มาก 5 
5) นิเทศ ติดตามและประเมนิครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ 4.22 0.62 มาก 1 
6) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4.16 0.56 มาก 2 
7) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3.97 0.57 มาก 8 
8) มีการกําหนดวัตถุประสงค์ ตามโครงการในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง 3.96 0.56 มาก 9 
9) เพิ่มเวลาและช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน 3.98 0.58 มาก 7 
10) เปิดโอกาสให้คร ูบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการคิด และตัดสินใจในการจัดการศึกษา 4.05 0.52 มาก 3 

รวม 4.00 0.57 มาก  
 
 
 



3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นการจัดการเรียนการสอน 
 
ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นการจัดการเรียน
การสอน 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชา การ
ในการจัดการเรียนการสอน 4.06 .63 มาก 4.13 .62 มาก 3.17 .44 

ปาน
กลาง 3.51 .75 มาก 3.17 .43 

ปาน
กลาง 3.07 .26 

ปาน
กลาง 

2) โครงสร้างหลักสูตรของ
โครงการมีรายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆ
เป็นภาษาอังกฤษ 4.22 .72 มาก 4.27 .68 มาก 4.22 .56 มาก 4.09 .45 มาก 4.10 .51 มาก 4.23 .53 มาก 
3) โครงสร้างหลักสูตรมีการจัด
รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทั้งในด้านการใช้ภาษา
สื่อสารประจําวันและวิชาการ 4.22 .72 มาก 4.27 .68 มาก 4.02 .54 มาก 3.97 .44 มาก 4.03 .46 มาก 4.00 .43 มาก 



ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

ประเด็นการจัดการเรียน

การสอน 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล

ผล 
X S.D. 

แปล

ผล 
X S.D. 

แปล

ผล 
X S.D. 

แปล

ผล 
X S.D. 

แปล

ผล 
X S.D. 

แปล

ผล 

4) ออกแบบการเรียนรู้

เหมาะสมกับความแตกต่าง

ของสมิทธิผล(proficiency)ทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักเรียน 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 4.04 .57 มาก 4.03 .55 มาก 4.02 .53 มาก 4.06 .55 มาก 

5) จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา

เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้

วิธีการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะการคิดระดับสูงตาม

ธรรมชาติของวิชา 4.22 .72 มาก 4.27 .68 มาก 4.09 .60 มาก 4.05 .56 มาก 4.05 .58 มาก 4.05 .58 มาก 
   



ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

ประเด็นการจัดการเรียน
การสอน 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

6) ปรับปรุงหลกัสูตรการ

จัดการเรียนรู้และการพัฒนา

คุณภาพนักเรียนโดยใช้

ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา

ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.98 .51 มาก 3.99 .49 มาก 4.02 .48 มาก 4.02 .48 มาก 

7) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ เครือข่ายความร่วมมือ
ทั้งในและนอกประเทศ 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 3.17 .43 

ปาน
กลาง 3.86 .75 มาก 3.16 .41 

ปาน
กลาง 3.07 .26 

ปาน
กลาง 

8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
พัฒนาทักษะและเจตคติ
ภาษาอังกฤษ เสริมสร้าง
ความสามารถด้านวิชาการ
และอัตลักษณ์ของนักเรียน 4.20 .71 มาก 4.26 .68 มาก 4.02 .54 มาก 4.00 .50 มาก 4.05 .54 มาก 4.02 .52 มาก 



ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

ประเด็นการจัดการเรียน
การสอน 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

9) สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษให้
เหมาะสมกับบริบทของ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย 4.20 .71 มาก 4.26 .68 มาก 4.09 .60 มาก 4.07 .56 มาก 4.12 .57 มาก 4.11 .56 มาก 
10) จัดการเรียนรู้โดยสอด 
แทรกคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ดีงามในทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ที่เปิดสอน
เป็นภาษาอังกฤษ 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 3.96 .50 มาก 3.97 .50 มาก 3.95 .51 มาก 3.98 .51 มาก 
11)จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง 4.22 .72 มาก 4.27 .68 มาก 4.22 .56 มาก 3.99 .34 มาก 4.10 .51 มาก 4.23 .53 มาก 
 

 



ตารางที่ 4.15 (ต่อ) 
 

ประเด็นการจัดการเรียน
การสอน 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

12)จัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึง
คุณภาพผู้เรียนรายบุคคลและ
รายกลุ่มโดยมุง่หวังเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.98 .51 มาก 3.99 .50 มาก 4.00 .50 มาก 4.01 .50 มาก 

รวม 4.15 .68 มาก 4.22 .66 มาก 3.92 .52 มาก 3.96 .53 มาก 3.90 .51 มาก 3.90 .48 มาก 
  



ตารางที่ 4.16 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินภาพรวมการจัดการเรียน 
การสอน 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน 3.52 0.52 มาก 12 
2) โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระ
ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 4.19 0.58 มาก 1 
3) โครงสร้างหลักสูตรมีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งใน
ด้านการใช้ภาษาสื่อสารประจําวันและวิชาการ 4.09 0.55 มาก 5 
4) ออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับความแตกต่างของสมิทธิผล(proficiency)ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 4.08 0.58 มาก 7 
5) จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตาม
ธรรมชาติของวิชา 4.12 0.62 มาก 4 
6) ปรับปรุงหลกัสูตรการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับ 
ชาติทุกกลุ่มสาระ 4.04 0.55 มาก 8 
7) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เครือขา่ยความร่วมมือทั้งในและนอกประเทศ 3.59 0.52 มาก 11 
8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ และเจตคติภาษาอังกฤษ เสรมิสร้างความสามารถด้านวิชาการ         
อัตลักษณ์ของนักเรียน 4.09 0.58 มาก 6 
9) สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 4.14 0.61 มาก 3 
 



ตารางที่ 4.16 (ต่อ) 
 

ประเด็นการจัดการเรียนการสอน 

ผลการประเมินภาพรวมการจัดการเรียน 
การสอน 

X S.D. แปลผล อันดับ 

10) จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.03 0.55 มาก 9 

11) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลงมอืปฏิบัติจริง 4.17 0.56 มาก 2 
12) จัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม โดยมุง่หวังเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตาม
ความถนัดและความสนใจ 

4.03 0.56 มาก 10 

รวม 4.01 0.57 มาก  
 

  



4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นการกํากับติดตามและประเมินโครงการ 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นการกํากับติดตามและประเมินโครงการ 
 

ประเด็นการกํากับติดตาม
และประเมินโครงการ 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) จัดระบบกํากับ ติดตาม 
สรุปผลและรายงานผล 4.11 .65 มาก 4.19 .63 มาก 3.89 .56 มาก 3.90 .56 มาก 3.94 .57 มาก 3.93 .59 มาก 
2) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านการเรียนรู้
ของนักเรียน 4.20 .71 มาก 4.26 .68 มาก 4.22 .56 มาก 4.04 .41 มาก 4.10 .51 มาก 4.23 .53 มาก 
3) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านการ    
พัฒนาครู 4.07 .66 มาก 4.14 .65 มาก 3.88 .54 มาก 3.87 .54 มาก 3.88 .51 มาก 3.88 .55 มาก 
4) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 4.08 .67 มาก 4.14 .65 มาก 3.91 .57 มาก 3.90 .56 มาก 3.93 .56 มาก 3.91 .57 มาก 
 



ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

ประเด็นการกํากับติดตาม
และประเมินโครงการ 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

5) จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านความ 
สัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 4.05 .62 มาก 4.12 .62 มาก 4.17 .53 มาก 3.98 .33 มาก 4.07 .48 มาก 4.23 .53 มาก 
6) วัดและประเมินผล 
รายงานความก้าวหน้าของ
นักเรียนด้านทักษะภาษา 
อังกฤษและความรู้ในแต่ละ
วิชาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4.10 .66 มาก 4.18 .65 มาก 3.89 .56 มาก 3.89 .57 มาก 3.90 .58 มาก 3.90 .60 มาก 
   



ตารางที่ 4.17 (ต่อ) 
 

ประเด็นการกํากับติดตาม
และประเมินโครงการ 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

7) ทดสอบสมทิธิผลทักษะ
ทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) ของนักเรียน
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
จากสถาบันที่ได้รับการ
ยอมรับระดับนานาชาติ โดย
เทียบเคียงระดับความ 
สามารถกับกรอบ CEER 4.03 .63 มาก 4.11 .63 มาก 3.89 .56 มาก 3.89 .55 มาก 3.93 .55 มาก 3.91 .57 มาก 

รวม 4.09 .67 มาก 4.16 .64 มาก 3.99 .55 มาก 3.92 .49 มาก 3.96 .54 มาก 4.00 .57 มาก 
  



ตารางที่ 4.18 ผลคา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเดน็การกํากับติดตามและประเมินโครงการ 
 

ประเด็นการกํากับติดตามและประเมินโครงการ 

ผลการประเมินภาพรวมการกํากับติดตาม
และประเมินโครงการ 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) จัดระบบกํากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานผล 3.99 0.59 มาก 3 
2) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 4.18 0.57 มาก 1 
3) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู 3.95 0.58 มาก 7 
4) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3.98 0.60 มาก 4 
5) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 4.10 0.52  2 
6) วัดและประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของนักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ในแต่ละวิชาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 3.98 0.60 มาก 4 
7) ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ(English Proficiency)ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบัน
ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบCEER 3.96 0.58 มาก 6 

รวม 4.02 0.57 มาก  
 
 
 
 



1.2.3 ผลการประเมนิด้านผลผลิต (Output) ตามระดับการปฏิบัติของการบรรลผุลสําเร็จตามความคาดหวังในโครงการ 
  1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นนักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 
 
ตารางที่ 4.20  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นนักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต  
 

ประเด็นคุณภาพนักเรียนมี
ความเชื่อมั่นตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมและประกอบ

อาชีพในอนาคต 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสารได้ดี 

4.31 .76 มาก 4.42 .73 มาก 3.94 .62 มาก 3.94 .52 มาก 3.95 .54 มาก 3.92 .52 มาก 
2) นักเรียนมีภาวะผู้นําและผู้
ตาม มีคณุธรรมจริยธรรมและ
กล้าแสดงออก 4.28 .76 มาก 4.39 .73 มาก 3.97 .63 มาก 3.94 .51 มาก 3.98 .54 มาก 3.92 .52 มาก 
   



ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ประเด็นคุณภาพนักเรียนมี
ความเชื่อมั่นตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมและประกอบ

อาชีพในอนาคต 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

3) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการและนําเสนอผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 4.27 .78 มาก 4.37 .76 มาก 4.25 .58 มาก 4.03 .37 มาก 4.11 .52 มาก 4.23 .53 มาก 
4) นักเรียนมีนิสยัรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้เป็นภาษา อังกฤษ
ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่ง
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  รอบตัว 4.16 .69 มาก 4.23 .67 มาก 3.89 .58 มาก 3.92 .49 มาก 3.92 .51 มาก 3.92 .52 มาก 
5) นักเรียนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการเรียนการทํางาน
และการสร้างสรรค์ผลงาน 4.10 .64 มาก 4.17 .62 มาก 3.93 .59 มาก 3.92 .49 มาก 3.95 .51 มาก 3.92 .52 มาก 
 



ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
 

ประเด็นคุณภาพนักเรียนมี
ความเชื่อมั่นตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมและประกอบ

อาชีพในอนาคต 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

6) นักเรียนมีทักษะในการ
ทํางานรักการทํางาน สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่อ อาชีพสุจริต 4.19 .64 มาก 4.29 .66 มาก 4.03 .53 มาก 4.00 .43 มาก 4.03 .45 มาก 4.00 .43 มาก 

รวม 4.22 .67 มาก 4.31 .72 มาก 4.00 .59 มาก 3.96 .49 มาก 3.99 .50 มาก 3.99 .53 มาก 
  



ตารางที่ 4.21 ผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นนกัเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจน
การศึกษาคน้คว้าหาความรูเ้พิ่มเตมิและประกอบอาชพีในอนาคต 

 

ประเด็นคุณภาพนักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 

ผลการประเมินภาพรวมโครงสร้างการบรหิาร 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 4.08 0.62 มาก 3 
2) นักเรียนมีภาวะผู้นําและผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรม และกล้าแสดงออก 4.08 0.62 มาก 3 
3) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 4.21 0.59 มาก 1 
4) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ  รอบตัว 4.01  0.58 มาก 5 
5) นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการเรียนการทํางานและการสร้างสรรค์ผลงาน 4.00 0.56 มาก 6 
6) นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 4.09 0.52 มาก 2 

รวม 4.08 0.59 มาก  
  



2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 
ตารางที่ 4.22  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความ

เป็นไทย 
 

ประเด็นนักเรยีนได้พัฒนา
ตามศักยภาพแห่งตนและ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ

สากลบนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทย 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 4.00 .57 มาก 4.02 .52 มาก 4.00 .53 มาก 3.98 .42 มาก 4.02 .45 มาก 4.00 .43 มาก 
2) นักเรียนมีผลคะแนน
ทดสอบระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ รวม 
ทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษา 
อังกฤษร้อยละ 50  ขึ้นไป 3.90 .70 มาก 3.98 .70 มาก 4.05 .58 มาก 4.06 .52 มาก 4.05 .51 มาก 4.09 .52 มาก 
   



ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ประเด็นนักเรยีนได้พัฒนา
ตามศักยภาพแห่งตนและ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ

สากลบนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทย 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

3) มีผลการทดสอบ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดย
เทียบเคียงกับระดับ
ความสามารถตามกรอบCAFR 
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 3.63 .68 มาก 3.72 .72 มาก 3.97 .60 มาก 4.06 .51 มาก 4.00 .53 มาก 4.09 .52 มาก 
4) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 3.65 .73 มาก 3.74 .76 มาก 4.09 .59 มาก 3.99 .32 มาก 4.00 .52 มาก 4.23 .53 มาก 



ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ประเด็นนักเรยีนได้พัฒนา
ตามศักยภาพแห่งตนและ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ

สากลบนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทย 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

5) นักเรียนรกัความเป็นไทย
แสดงออกซึ่งความเป็นไทย 
มีความตระหนักซึ่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 4.08 .70 มาก 4.13 .67 มาก 4.08 .59 มาก 4.07 .52 มาก 4.08 .51 มาก 4.09 .52 มาก 

รวม 3.85 .66 มาก 3.92 .65 มาก 4.04 .60 มาก 4.03 .47 มาก 4.03 .50 มาก 4.10 .50 มาก 
 

 

 
 
 



ตารางที่ 4.23 ผลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 

ประเด็นนักเรยีนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล 
บนพืน้ฐานของความเป็นไทย 

ผลการประเมินภาพรวมนักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพแห่งตนและใชภ้าษาอังกฤษ 

ได้ในระดับสากลบนพื้นฐาน 
ของความเปน็ไทย 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1)นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 4.00 0.49 มาก 3 
2)นักเรียนมผีลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติรวมทั้งมีผล
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50  ขึ้นไป 4.02 0.59 มาก 2 
3)มผีลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับ
ความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 3.91 0.59 มาก 5 
4)นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 3.95 0.58 มาก 4 
5)นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4.09 0.59 มาก 1 

รวม 3.99 0.55 มาก  
 



3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระดับการปฏิบัติประเด็นผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรว่มในการดําเนินโครงการ 
 

ตารางที่ 4.24 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเด็นผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนรว่มในการดําเนินโครงการ 
 

ประเด็นผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนรว่มในการ

ดําเนนิโครงการ 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

1) ชุมชนและผู้ปกครอง
สนับสนุนโครงการอย่าง
เข้มแข็ง 4.16 .69 มาก 4.23 .67 มาก 3.17 .46 มาก 4.01 .70 มาก 3.16 .43 

ปาน
กลาง 3.07 .26 

ปาน
กลาง 

2) มีการร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและ
สถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 4.15 .69 มาก 4.21 .66 มาก 4.00 .52 มาก 3.97 .43 มาก 4.02 .45 มาก 4.00 .43 มาก 
3) สถานศกึษามรีะบบและกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมอืกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 4.25 .53 มาก 4.23 .50 มาก 4.23 .48 มาก 4.07 .45 มาก 4.10 .45 มาก 4.23 .53 มาก 
   



ตารางที่ 4.24 (ต่อ) 
 

ประเด็นผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนรว่มในการ

ดําเนนิโครงการ 

ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการ ครูผูส้อน นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการฯ 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

X S.D. 
แปล
ผล 

4) .มีการจัดโรงเรียนให้เป็น
แหล่งวิทยาการในการแสวงหา
ความรู้การบริการชุมชนและให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4.20 .65 มาก 4.26 .61 มาก 4.00 .52 มาก 3.98 .45 มาก 4.01 .44 มาก 4.00 .43 มาก 

รวม 4.19 .61 มาก 4.23 .62 มาก 3.85 .53 มาก 4.01 .50 มาก 3.82 .46 มาก 3.83 .47 มาก 
 

 

  



ตารางที่ 4.25 ผลคา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการปฏิบัติประเดน็ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนนิโครงการ 
 

ประเด็นผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนนิโครงการ 

ผลการประเมินภาพรวมผู้ปกครองและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

X S.D. แปลผล อันดับ 

1) ชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง 3.63 0.54 มาก 4 
2) มีการร่วมมอืกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและสถาบัน วิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4.06 0.53 มาก 3 
3) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 4.19 0.49 มาก 1 
4. มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชนและให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

4.08 0.52 มาก 2 

รวม 3.99 0.58 มาก  
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์การ
วิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนากล
ยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) เพ่ือประเมินและรับรองกลยุทธ์
การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีทั้ง (mixed methods research) คือใช้ทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน 150 โรงเรียน กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
(sample size) เพ่ือใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ตารางของ เครเซอร์และมาร์แกน (Krejcie & 
Morgan, 1970) ได้ จํานวน 108 โรงเรียน คํานวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนตามสัดส่วนของประชากร 
กําหนดผู้ให้ข้อมูล (informant) เลือกแบบเจาะจงในกรณีเป็นเป็น ผู้บริหาร และหัวหน้าโครงการ 
โรงเรียนละ 1 คน และโดยสุ่มอย่างง่ายโดยเป็น ครูผู้สอน 3 คน นักเรียน 3 คน ผู้ปกครอง 3 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบประมาณ
ค่า 5 ระดับ (rating scale) และแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ซึ่งได้รับการตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (conten tvalidity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เกณฑ์ค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป และข้อคําถามของ
แบบสอบถามมีค่าระหว่าง 0.60–1.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ จึงสามารถตัดสินได้ว่ามีความ กับนิยามศัพท์
เฉพาะหรือวัตถุประสงค์การวิจัย และการหาความเช่ือมั่น (reliability) พบว่า แบบสอบถามท้ังฉบับมี
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.98 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล
เชิงปริมาณ ดังน้ี1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูลและแบบตรวจสอบรายการโดยการแจก
แจงความถ่ี (frequency) และร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 
ระดับ โดยการหา ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จัดทําแบบสัมภาษณ์ โรงเรียนต้นแบบในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน ตามกําหนดของสํานักนวัตกรรม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงคํานึงถึงความเป็นตัวแทนที่
เหมาะสมในแต่ละภูมิภาคความสะดวกและความเป็นไปได้ในการเดินทางเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้จํานวน 9 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2) โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย  
จังหวัดระยอง 3) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 4) โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
5) โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย จังหวัดลําปาง 6) โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 7) โรงเรียนคณะราษฎร์บํารุง 
จังหวัดปทุมธานี 8) โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และ 9) โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างสําหรับผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้บริหาร) โดยนํา
ประเด็นในการสัมภาษณ์มาจากผลการศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่
มีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 โดยการศึกษารายละเอียด  ผลการให้สัมภาษณ์ของแต่ละบุคคล
ก่อนการจําแนกประเภท โดยพิจารณาคําตอบของทุกราย นําคําตอบเหล่าน้ันมาจัดกลุ่มหรือหมวดหมู่
ตามประเด็นต่าง ๆ มาใช้เป็นประเด็นในการประเมินและรับรองกลยุทธ์  

ผู้วิจัยนําโครงร่างกลยุทธ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและรับรองในประเด็น
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ ในรูปแบบของการวิจัยเชิง
อนาคตด้วยเทคนิค ethnographic future analysis (EFA) เพ่ือนํามาสรุปผลและปรับปรุงให้เป็นกล
ยุทธ์การจัดการที่มีคุณภาพ โดยในขั้นตอนน้ีมีกิจกรรมการทําเทคนิคสนทนากลุ่ม (focus group discussion) 
ประกอบการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้
หรือมีประสบการณ์ด้าน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
  

 การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
ข้อที่ 2 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ ตามวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 3 และส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ในข้อท่ี 1 
 ผู้ตอบแบบสอบถามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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1,215 คน เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จํานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.30 รองลงมา คือ ครูผู้สอน จํานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 21.73 และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร 
จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 7.24 ซึ่งเมื่อจําแนกตามเพศ พบว่า เป็นเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 719 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.18 และรองลงมา คือ เพศชาย จํานวน 496 คน คิดเป็นร้อยละ 40.82 เมื่อ
จําแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 46-55 ปีมากท่ีสุด จํานวน 406 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42 รองลงมา 
คือ มีอายุ ตํ่ากว่า 35 ปี จํานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 และน้อยที่สุด คือ มีอายุ 35-45 ปี  
จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 16.13 และเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทมากที่สุด จํานวน 436 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา ได้แก่ ปริญญาตรี 
จํานวน 420 คน คิดเป็นร้อยละ 34.58 และน้อยที่สุด คือ ปริญญาเอก จํานวน 32 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 2.63 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 
การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอผลการศึกษาและประเมินโครงการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนํารูปแบบ 
IPO Model (Deniz, 2002) มาประยุกต์ใช้ในการประเมิน ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย
นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามลําดับดังน้ี 

1) ผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  
ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับส่วนที่เอ้ือต่อโครงการ ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) โดยภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (X= 4.01, S.D.= .55) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี คือ ปัจจัยพ้ืนฐาน 
(X= 4.11, S.D.= .58),  การจัดสรรงบประมาณ (X= 4.10, S.D.= .56)  คุณภาพครู (X= 4.02, S.D.= .56) 
และคุณภาพผู้บริหาร (X= 3.91, S.D.= .51) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ปัจจัยพื้นฐาน  ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 4.11, S.D.= .58) โดยประเด็น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอและสื่อมีความ
หลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน (X= 4.14, S.D.= .61) ประเด็นรองลงมา คือ 
โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Classroom) ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่าง
พอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และ สืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว (X= 4.14, S.D.= .62) 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน 
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เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ และโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง
ครอบคลุม พ้ืนที่ของโรงเรียน (X= 4.08, S.D.= .57) 

(2)  การจัดสรรงบประมาณ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ มาก  (X=4.10, S.D.= .56)   โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ใน
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด (X= 4.39, S.D.= .61) ประเด็นรองลงมา คือ อัตราค่าตอบแทน
สําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม (X= 4.12,S.D.= .54) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ (X= 3.97,S.D.= .59) 

(3) คุณภาพครู ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 4.02, S.D.= .56) โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง  (X= 4.27, S.D.= .62) 
ประเด็นรองลงมา คือ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช่ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อ (X= 4.12,S.D.= .65) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อย
กว่า 550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 (X= 3.91, S.D.= .51) 

(4) คุณภาพผู้บริหาร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 3.91, S.D.= .51) โดยประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโครงการ EP (X= 4.15,S.D.=.55) ประเด็นรองลงมา คือมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มี
ภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี (X= 4.13, S.D.= 
.67) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีความ สามารถในการเทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็น
อย่างดี (X= 3.38,S.D.= .45) 

2. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) 
 ระดับการปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (X= 4.00,S.D.= .58) โดยเรียงลําดับได้ดังน้ี คือ ด้านการกํากับติดตามและ
ประเมินโครงการ (X= 4.02, S.D.= .57), ด้านการจัดการเรียนการสอน (X= 4.01, S.D.= .57), ด้านการ
กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย (X= 4.00, S.D.= .57) และด้านโครงสร้างการบริหาร (X= 3.97, S.D.= .59) 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) การกํากับติดตามและประเมินโครงการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 4.02, 
S.D. = .57) โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้
ของนักเรียน (X= 4.18, S.D. = .57) ประเด็นรองลงมาคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้าน
ความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน (X= 4.10, S.D. = 52) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุดคือ ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับความ 
สามารถกับกรอบ CEER (X= 3.96, S.D. = .58) 
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(2) การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 4.01, S.D.= .57) โดยประเด็น
ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.19, S.D.= .58) ประเด็นรองลงมาคือ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง (X= 4.17, S.D.= .56) และประเด็นที่
มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการในการจัดการเรียน
การสอน (X= 3.52, S.D.= .52) 

(3) การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก      
(X= 4.00, S.D.= .57) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ การนิเทศติดตามและประเมินครูผู้สอนและ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ (X= 4.22, S.D.= .62) ประเด็นรองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (X= 4.16, S.D.= .56) และประเด็นที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
(X= 3.54, S.D.= .58) 

(4) โครงสร้างการบริหาร ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 3.97, S.D.= .59) โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (X= 4.02, S.D.= .56) 
ประเด็นรองลงมาคือ กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบหน้าที่ของบุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้อง (X= 4.01,S.D.= .58) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บริหารจัดการงบประมาณของ
โครงการแบบมีส่วนร่วม (X= 3.92,S.D.= .63) 

3) ผลการประเมินด้านผลผลิต (Output) 
ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความสําเร็จในส่วนของด้านผลผลิต (Output) โดยภาพรวม มี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (X=4.02, S.D.=.58) โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ นักเรียนมี
ความเช่ือมั่นตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม
และประกอบอาชีพในอนาคต (X= 4.08, S.D.= .59) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการ (X= 3.99, S.D.= .58) และนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย (X= 3.99, S.D.= .55) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) นักเรียนมีความเชื่อม่ันตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(X= 4.08, S.D.= .59) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (X= 4.21, S.D.= .59) ประเด็นรองลงมาคือ นักเรียนมีทักษะในการ
ทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต (X= 4.09, S.D.= .52) 
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิ
ภาพการเรียนการทํางานและการสร้างสรรค์ผลงาน (X= 4.00, S.D.= .56) 
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(2) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
(X= 3.99, S.D.= .58) โดยประเด็นที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา (X= 4.19, S.D.= .49) ประเด็นรองลงมาคือ 
มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชนและให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (X= 4.08, S.D.= .52) และประเด็นที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ชุมชนและ
ผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่างเข้มแข็ง (X= 3.63, S.D.= .54) 

(3) นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (X= 3.99, S.D.= .55) โดยประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซ่ึงความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (X= 4.09, S.D.= .59) ประเด็นรองลงมา 
คือนักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ
รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป (X= 4.02, S.D.= .59) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับโดย
เทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด (X= 3.91, S.D.= .59) 

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 
การนําเสนอสรุปผลการวิจัยในส่วนน้ีเป็นการนําเสนอผลการพัฒนากลยุทธ์การจัดการ

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสืบ
ค้นหาข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษโดยนําข้อมูลมาจากผลการศึกษาตามจุดประสงค์ข้อที่ 1 มา
วิเคราะห์สังเคราะห์มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย
นําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตในประเด็นที่มีผลการประเมินมากที่สุดอันดับที่ 1และ 2 นําไป
สัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษจํานวน 9 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าข้อที่มีผลการประเมินทั้งสองระดับจํานวน 
23 กลยุทธ์ เป็นกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษและได้นําเสนอกลยุทธ์หลักเพ่ิมเติมอีก 4 กลยุทธ์ ดังน้ัน จากการพัฒนาในขั้นตอนน้ีทําให้
ได้กลยุทธ์ 27 กลยุทธ์ และ93 การจัดการโดยแต่ละกลยุทธ์การจัดการสรุปผลได้ ดังน้ี 

1) กลยทุธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นภาษาอังกฤษ  ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) รวม 10 กลยุทธ ์32 การจัดการ 

 ปัจจัยพื้นฐาน รวม 3 กลยุทธ ์9 การจัดการ 
 1.1 โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาท่ีสอนเพียงพอ มีแนวทางการจัดการ 

ดังน้ี 1) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการจ้างครูให้ครบตามจํานวนที่ต้องการ 2) ปรับเปลี่ยนครูจาก
โปรแกรมปกติ มาอยู่ในโปรแกรม EP และ3) นําจิตอาสาครูที่เกษียณอายุราชการมาช่วยสอน 
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 1.2  สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน มีแนวทางการ
จัดการ ดังน้ี 1) จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการเรียนรู้ 2) ระดมสมองร่วมผลิตสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
และ 3) ประกวดสื่อการเรียนการสอนเทคนิคการผลิตสื่อทุกกลุ่มสาระ 

 1.3  โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media 
Classroom) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเน้นความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียงและสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) จัดให้มีห้องต่างๆที่มีคุณภาพตามมาตรฐานครบทุก
ห้อง 2) จัดให้มีอุปกรณ์ในห้องต่างๆท่ีทันสมัยครบถ้วน มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการทุกเวลา 
และ 3) จัดให้มีหนังสือ Electronic ที่เพียงพอทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน  

 การจัดสรรงบประมาณ รวม 2 กลยุทธ์ 6 การจัดการ 
 2.1 การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) ดําเนินการเก็บค่าเล่าเรียนตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กระทรวงศึกษากําหนดไว้ 2) มีการยืดหยุ่นผ่อนผันการจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นรายกรณีสําหรับ
ครอบครัวที่มีปัญหา และ 3) มอบทุนเรียนดี จากจํานวน 3% ของนักเรียน ตามกฎกระทรวงให้กับ
นักเรียนที่ด้อยโอกาสเป็นกรณีพิเศษ 

 2.2 อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสมและมีการจัดเก็บ
เงินสนับสนุนเพิ่มนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) จัด
กองทุนสวัสดิการครูมอบทุนการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ 2) มอบเงินโบนัสให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นที่
สร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน และ 3) พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

 คุณภาพครู รวม 3 กลยุทธ์ 9 การจัดการ 
 3.1  ครูใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางการจัดการ 

ดังน้ี 1) มีการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานถึงการวิจัยช้ันสูง 2) ส่งเสริมให้ครูทํา
ผลงานทางวิชาการเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเข้าประกวดวิจัยและนวัตกรรมใน
ทุกระดับ และ 4) จัดให้มีการนําเสนอผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 3.2  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนาในเรื่องเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น การสอนบนเว็บไซต์ การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 
2) พัฒนาทักษะการใช้สื่ออีเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและทันสมัย เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ และ 3) ส่งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอน  
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 3.3  ครูควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดีจึง
จะทําให้โครงการประสบผลสําเร็จ มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) มีการประชุมครูในโครงการทั้งหมด
ทั้งช่วงก่อนและหลังการดําเนินการ 2) นํารูปแบบการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนา ร่วมปรับปรุง 
และร่วมกันภาคภูมิใจเพ่ือพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ   

 คุณภาพผู้บริหาร รวม 2 กลยุทธ์ 8 การจัดการ 
 4.1  มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการศึกษาโครงการ EP มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) การสร้างทัศนคติที่ดีต่อโครงการ EP 2) เป็น
ต้นแบบทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และ 3) มีความเช่ียวชาญในการบริหารและ
พัฒนาโครงการที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิสูงสุด  

 4.2  ผู้บริหารต้องมีอุดมการณ์ มีความมุ่งม่ัน มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงาน
กับบุคลากรต่างๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี มีการจัดการ ดังน้ี 1) ต้ังความคาดหวังในการ
ทํางานสูง 2) แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาโครงการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 3) เปิดใจ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 4) ใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์
หลากหลายรูปแบบ เช่น เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม Facebook ฯลฯ และ 5) ทําตัวให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้ 
บังคับบัญชา เป็นการทําให้ดู เป็นแบบอย่างครูให้เห็น เพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 

2) กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ด้านกระบวนการ (Process) รวม 10 กลยุทธ์ 34 การจัดการ 

 การกํากับติดตามและประเมินโครงการ รวม 2 กลยุทธ์ 5 การจัดการ 
 1.1  จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน มีแนวทางการ

จัดการ ดังน้ี 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติการแข่งขันทาง
วิชาการ การศึกษาต่อ 2) จัดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลงานนักเรียนตามบอร์ดต่างๆภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน และ 3) จัดทําวารสารรายเดือนเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ
พัฒนาการคุณภาพของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (Website) Face Book  

 1.2 มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน และ 2) ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน 
(CKK-MIS) เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสารสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและนักเรียน 

 การจัดการเรียนการสอน รวม 3 กลยุทธ์ 11 การจัดการ 
 2.1  โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเน้น

การพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) ประชุมเชิงปฏิบัติ 
การจัดทําคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 2) การวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ
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คุณภาพ จากสถาบันภาษา สสวท. มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมคณิตศาสตร์ และ สพฐ. และ 3) กําหนด
เกณฑ์การจบหลักสูตร ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ของการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  

 2.2  จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง มีแนวทางการ
จัดการ ดังน้ี 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติและสนองความต้องการของผู้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น คิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ เป็นต้น 3) จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทางสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน และ 
4) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคําตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 2.3  จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่า สู่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ 2) 
จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และ
จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน 3) เน้นให้
ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด และความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน และ 4) การเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จนเกิดความรู้ ความเข้าใจนําไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์สิ่ง
ต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

 การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย รวม 3 กลยุทธ์ 10 การจัดการ 
 3.1  นิเทศ ติดตาม และประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ มี

แนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) ดําเนินการจัดทําแผนนิเทศภายในสถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินงานรายภาคเรียนและรายปีการศึกษา 2) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในเน้น
การนิเทศเชิงกัลยาณมิตร3) รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SELF STUDY REPORT OF 
TEACHER) และ 4) การประเมินความพึงพอใจในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 3.2  จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มี
แนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางภาษา 2) กําหนดข้อตกลงของบุคลากรในการใช้ภาษาอังกฤษ และ 3) สร้างปฏิสัมพันธ์
และแรงจูงใจ กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของนักเรียนและบุคลากร 

 3.3  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบ อย่างสมํ่าเสมอ 
เช่น ปิดประกาศ web siteโรงเรียน Facebook Line กลุ่มผู้ปกครอง เป็นต้น 2) ประชุมครู ผู้ปกครอง
ก่อนและปิดภาคเรียน และ 3) งานเปิดบ้านนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
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 โครงสร้างการบริหาร รวม 2 กลยุทธ์ 8 การจัดการ 
 4.1 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) จัด

ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจเรื่องการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามกรอบและมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 3) 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการ English Program ดําเนินงานตามข้ันตอนอย่างเป็น
ระบบ ด้วยวิธีและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และ 4) จัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และหลักฐานการทํางานที่ติดตามและตรวจสอบได้ 

 4.2  การกําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบบหน้าที่ของบุคลากรและ
ผู้เก่ียวข้อง มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) จัดโครงสร้างบริหารอย่างชัดเจน ในรูปแบบคณะกรรมการ
ครอบคลุมงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป 2) มีคําสั่งแต่งต้ังระบุผู้รับผิดชอบ
และบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนทุกๆด้านและเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 3) มีการ
นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม และ 4) นําข้อมูล
ย้อนกลับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมาวางแผนและพัฒนาโครงการ 

3) กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ด้านผลผลิต (output) รวม 7 กลยุทธ์ 27 การจัดการ 

 นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต รวม 2 กลยุทธ์ 7 การจัดการ 

 1.1  นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ  มี
แนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) พัฒนาเทคนิคการนําเสนอผลงานโครงงานโปรเจ็คเวิร์ค ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น เล่านิทาน การเขียนเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ช้ินงานโฆษณาส่ิงประดิษฐ์
แห่งอนาคต RA Film Fest หนังสั้นภาษาอังกฤษ Roong Aroon Primary School English Day 
เป็นต้น  2) มีการวางแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมาย เพ่ือสร้างคุณภาพของงานภายใน
เวลาที่เหมาะสม และ3) สร้างความมีภาวะผู้นําและหน้าที่รับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถโน้มน้าวและช้ีนํากระตุ้นความสามารถของผู้ร่วมงานให้ทํางานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

 1.2  นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีการจัดการ ดังน้ี 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยใช้โครงงานประเภทต่าง ๆ 
เช่น โครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานทักษะทางภาษา โครงงานอาชีพ เป็นต้น 2) จัด
โครงการศึกษาดูงานอาชีพต่างๆในชุมชน 3) จัดโครงการหน่ึงช้ันเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ 4) จัด
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ รวม 2 กลยุทธ์หลัก 8 การจัดการ 
 2.1  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) กิจกรรมลงพื้นที่เย่ียมและเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 2) การให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชน ในการจัดประชุมและ
จัดงานต่าง ๆ 3) การต้ังสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า 4) จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน เชิญ
วิทยากรท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ และ 5) การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิด
ภาคเรียน ประชุมผู้ปกครองภายในห้องเรียนผ่านตัวแทนเครือข่ายสายช้ัน 

 2.2  มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน
และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) โรงเรียนจัดต้ังศูนย์ Eric 2) 
จัดทําศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ลานกีฬา สวนสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
เปิดบ้านวิชาการ เป็นต้น และ 3) กิจกรรมการเข้าค่ายการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

 นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย รวม 3 กลยุทธ์ 12 การจัดการ 

 3.1 นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) จัดต้ังชมรม
ต่าง ๆ ที่เน้นในเร่ืองของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิชมรมดนตรีไทยและดนตรี
สากล ชมรมกีฬา การเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาสากล ชมรมเชฟน้อย เป็นต้น 2) จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ 
ของไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน 3) กิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาไทย มัคคุเทศก์น้อย และ 4) จัด
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ สิ่งแวดล้อมศึกษาคุณธรรมนําชีวิต  

 3.2 นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติรวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 
1) จัดติวนักเรียนโดยบุคลากรพิเศษที่มีความสามารถเฉพาะด้าน 2) ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือใช้ใน
การติวโดยเฉพาะ 3) มีการทดสอบและประเมินนักเรียนโครงการ English Program โดยใช้แบบทดสอบ 
มาตรฐานจากสถาบัน ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ และ 4) มีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การทํางานและการสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนโครงการ 
English Program 

 3.3 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการทักษะทางภาษาอังกฤษ
ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ มีแนวทางการจัดการ ดังน้ี 1) เข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกระดับ 2) เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของสถาบัน
ภาครัฐ และเอกชน 3) การสอบชิงทุนไปศึกษาเพ่ิมเติมต่างประเทศ และ 4) จัดโครงการแลกเปลี่ยน
ครูและนักเรียน กับประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 3 
ผลสรุปการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 10 กลยุทธ์ 
32 การจัดการ ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้อง และความเหมาะสม ตามลําดับ  ด้านกระบวนการ (Process) 10 กลยุทธ์ 34 การจัดการ 
ในภาพรวมเรียงจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ความเป็นประโยชน์ ความสอดคล้อง ความเหมาะสม และ
ความเป็นไปได้ ตามลําดับ และด้านผลผลิต output) 7 กลยุทธ์หลัก 27 การจัดการ ในภาพรวมเรียง
จากมากไปหาน้อย ดังน้ี  ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความสอดคล้อง 
ตามลําดับรวมกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรอง ทั้งหมด 27 กลยุทธ์ และ 93 การจัดการ โดยแต่ละกลยุทธ์
การจัดการได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้านคือ ความ
เหมาะสมและความเป็นประโยชน์และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความเป็นไปได้และด้านความ
สอดคล้อง ซึ่งมีคะแนนรวมเฉลี่ยแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทุกด้าน ทุกประเด็น 
ทุกกลยุทธ์การจัดการโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ด้านปัจจัยนําเข้า (Input)  
ประเด็น ปัจจัยพื้นฐาน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.68 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความ
เป็นไปได้ และด้านความสอดคล้อง ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการท่ีพัฒนาขึ้น ได้รับการรับรอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง 
และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว รองลงมาคือ สื่อมีความ
หลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน และน้อยที่สุดคือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้
ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.50  

ประเด็น การจัดสรรงบประมาณ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.41 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความสอดคล้อง ด้านความ
เป็นไปได้ และด้านความเหมาะสม ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้นได้รับการรับรองอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตรา
ค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิม
นอกเหนือ จากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ รองลงมาคือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับ
สภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.59  
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ประเด็น คุณภาพครู พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.35 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์  ด้านความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม 
และด้านความสอดคล้อง ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาข้ึนได้รับการรับรอง อยู่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูใช้การวิจัย สื่อ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ
ดําเนินโครงการเป็นอย่างดีและน้อยที่สุดคือครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.60  

ประเด็น คุณภาพผู้บริหาร พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.44 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นไปได้  ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความ
สอดคล้อง และด้านความเหมาะสม ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ ผู้บริหาร
มีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.50  

ด้านกระบวนการ (Process)    
ประเด็น การกํากับติดตามและประเมินโครงการ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.33 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความ
สอดคล้อง ด้านความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้น 
ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน รองลงมาคือ จัดทําข้อมูล
สารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.67  

ประเด็น การจัดการเรียนการสอน พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความสอดคล้อง ด้าน
ความเหมาะสม และด้านความเป็นไปได้ ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรอง
อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง รองลงมาคือ โครงสร้างหลักสูตรของ
โครงการมีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ  และน้อยที่สุดคือจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอน
ที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.53  

ประเด็น การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
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ด้านความเหมาะสม และด้านความสอดคล้อง ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้น ได้รับการ
รับรองยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 
นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการรองลงมาคือ จัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน้อยที่สุดคือ มีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ  โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวม
เท่ากับ 0.40  

ประเด็น โครงสร้างการบริหาร พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.40 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ ด้านความ
สอดคล้อง และด้านความเหมาะสม ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาข้ึน ได้รับการรับรองอยู่ใน
ระดับ มากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ การ
กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบุหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง รองลงมาคือ 
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.61  

ด้านผลผลิต (output)  
ประเด็น นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 

ประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต พบว่า 
คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.53 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้าน
ความเป็นประโยชน์ ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความสอดคล้อง ตามลําดับ กล
ยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ 
พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงาน
เป็นภาษาอังกฤษ รองลงมาคือนักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตโดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.54  

ประเด็น ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 8.61 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเหมาะสม 
ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นไปได้ตามลําดับกลยุทธ์การจัดการที่
พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลยุทธ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา รองลงมาคือ มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้
การบริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.56 
ซึ่งเข้าใกล้ 1 แสดงว่าการกระจายของข้อมูลน้อยมาก (ใกล้เคียงโค้งปกติ) 

ประเด็น นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 8.69 ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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เรียงจากด้านมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นประโยชน์ ด้านความเป็นไปได้ 
และด้านความสอดคล้อง ตามลําดับ กลยุทธ์การจัดการที่พัฒนาขึ้น ได้รับการรับรองอยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ นักเรียนรักความเป็นไทย
แสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข รองลงมาคือ นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติรวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป และน้อยที่สุดคือ นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับชาติ โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.49  

 

5.2 อภิปรายผล 
  

5.2.1  อภิปรายผลตามจุดประสงค์ที่ 1 การศึกษาและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

 1) ผลการศึกษาและประเมินด้านปัจจัยนําเข้า 
 คุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนที่เอ้ือ

ต่อโครงการด้านปัจจัยพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก การคัดเลือกโรงเรียนที่มีความ
พร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ถึงใหญ่พิเศษ มีโครงการอ่ืนๆที่
ดําเนินการมาก่อนหน้าน้ีแล้วที่สนับสนุนให้มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ ดังน้ัน โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการจึงมีความพร้อมค่อนข้างมากในด้านปัจจัยพ้ืนฐาน ความเพียงพอของสื่อ อิเล็คทรอนิคส์ 
ห้องมัลติมิเดีย ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ รวมถึงมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
และค้นคว้าอย่างหลากหลาย ทั้งน้ี เพราะทรัพยากรเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของการบริหารงานตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล่าวถึงการพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนที่เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและระบบการ
แข่งขันที่เป็นธรรม เน้นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่
กับการพัฒนากําลังคนที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับ เศรษฐภรณ์ หน่อคํา ที่ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดการเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย
กล่าวถึง องค์ประกอบหลักด้านปัจจัยนําเข้า (Inputs) ว่ามีองค์ประกอบย่อยจํานวน 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การใช้หลักสูตรการศึกษา ลักษณะของสื่อการเรียนการสอน ลักษณะของการเรียนรู้ คุณภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน คุณภาพของนักเรียน และการมีส่วนร่วมและการ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง/ชุมชน ยังสอดคล้องกับ เพ็ญแข ภูผายาง ที่พบว่า ทรัพยากรด้านงบประมาณ 
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สื่อและอุปกรณ์สําหรับการศึกษา สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อมมีความสอดคล้องและ
เหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ได้สรุป
งานวิจัยและการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  พบว่าปัจจัยที่เป็นสื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการ ได้แก่ การจัดการ
ด้านการเงินอย่างเป็นระบบความพร้อมด้านสื่ออุปกรณ์ การพัฒนาคุณภาพครู  

 ผลการประเมินค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่
สอนเพียงพอ และสื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจาก ในการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีต้นทุนของโครงการค่อนข้างสูง มักได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการอ่ืนๆมาก่อน โดยเฉพาะปัจจัยด้านคน และปัจจัยด้านทรัพยากรสนับสนุน  ซึ่งจํานวนครูมี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอนับว่าเป็นส่วนที่สําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) 
โครงการน้ีจําเป็นต้องมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้ คือ ครู 1 คนต่อ
นักเรียนไม่เกิน 20 คน อีกทั้งสื่อต้องมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน จาก
การลงพ้ืนที่ พบว่า ทุกโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ โดยแยกเป็นใช้ในการบริหารจัดการ ใช้ในการเรียนการ
สอน และให้บริการสําหรับครู มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมพ้ืนที่ มีห้องปฏิบัติการครบทุกสาระ 
ห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย มีหนังสือเพียงพอมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย (Electronic Multi - Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย สอดคล้องกับการ
กําหนดคุณภาพปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (2553ก) ที่กําหนดให้มีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และยังสอดคล้องกับ 
เศรษฐภรณ์ หน่อคํา ที่พบว่า ลักษณะของสื่อการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอและเหมาะสม
ระหว่างสื่อกับผู้เรียน 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ตําราเรียนที่มี
คุณภาพระดับมาตรฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ และโรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ใน
ระดับมาก สาเหตุอาจเนื่องมาจากการกําหนดคุณภาพปัจจัยพ้ืนฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล ของ
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ที่กําหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีหนังสือ/ตํารา
เรียนที่มีคุณภาพได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ มีคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับนักเรียนทุกคน สอดคล้องกับ
การทําแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
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ของประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเสมอภาคในการเรียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ที่กําหนดมาตรการ เร่ืองการจัดสื่อ/แบบเรียนพ้ืนฐานในทุกโรงเรียน  

 คุณภาพการจัดสรรงบประมาณ โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
สาเหตุอาจเป็นเพราะว่างบประมาณการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องหน่ึงของโรงเรียนเพราะเป็น
เครื่องมือสนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการงานทุกงาน ดังน้ัน หากผู้บริหารโรงเรียนบริหาร
การเงิน และงบประมาณซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการประกอบการ
บริหารงานเป็นอย่างมากได้ไม่ดี หรือมีความบกพร่องก็อาจกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงในตําแหน่ง
หน้าที่ได้ และอาจเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือถูกลงโทษทางวินัยได้ง่าย ขอบข่ายของงานบริหารการเงิน 
โดยทั่วไปแล้วงานบริหารการเงินของโรงเรียนส่วนใหญ่จะรวมกับงานธุรการ นิพนธ์ กินาวงศ์ มีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันว่า ขอบข่ายการบริหารงานการเงินของโรงเรียน ประกอบด้วย การหาแหล่ง
รายได้ การจัดทํางบประมาณของโรงเรียน การควบคุมตรวจสอบการใช้เงิน การจัดทําและการควบคุม
ตรวจสอบการบัญชี การเงิน การพัสดุ และการจัดซื้อจัดหาพัสดุงบประมาณ การที่สถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการ MEP จะต้องมีความพร้อมในด้านการจัดจ้างครูชาวต่างชาติ ซึ่งค่อนข้างมีค่าจ้างที่สูง แต่ด้วย
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลที่รับนโยบายจากรัฐบาล จึงเกิดข้อจํากัดในค่าเล่าเรียนที่ไม่สูง 
ทําให้รายรับจากค่าเทอมมีจํานวนไม่มากนัก ทางโครงการจะพยายามใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด 
รวมถึงการกําหนดอัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ สอดคล้องกับ 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่กล่าวถึง การสรรหารายได้เข้า
โครงการ เน่ืองจากห้องเรียนควรมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดสําหรับการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรมีแผนการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับแผนการใช้
จ่ายของโครงการสถานศึกษาบางแห่งอาจไม่สามารถจัดแจงห้องปฏิบัติการครบได้หมดทุกห้องตามที่
โครงการกําหนด และสอดคล้องกับ ยองฮี อัน ที่พบว่า ด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายล่าช้า ตัวแทน
ผู้ปกครองไม่มีส่วนในการวางแผนงบประมาณ 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า การ
เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กําหนด และตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามข้อกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาท่ีรัฐจัดให้ การปฏิรูประบบการ
บริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการอํานวยการ
โครงสร้างการปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระบบที่แต่งต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้
กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารการเงินระหว่างส่วนกลาง เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถาน 
ศึกษา โดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  
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 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการ
ดําเนินโครงการ ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการให้
เงินอุดหนุนกับสถานศึกษาซึ่งเป็นการลงทุนทางการศึกษามีผลคุ้มค่าต่อการลงทุนในแง่การประหยัด
งบประมาณของรัฐ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมมากมาย โดยถ้ารัฐบาลไม่ให้เงิน
อุดหนุนแก่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้เรียนจํานวนหน่ึง ทําให้ไม่สามารถศึกษา
ต่อได้ จากการศึกษาคร้ังนี้เห็นว่า รัฐควรให้เงินอุดหนุนเป็นการลงทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา รวมท้ัง
ทางโรงเรียน ต้องมีการระดมสรรพกําลังในการจัดหางบประมาณให้เพียงพอสําหรับใช้ในการบริหาร
จัดการ สอดคล้องกับ จิณณวัตร ปะโคทัง ที่กล่าวว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในการระดมทุน เป็นการ
ระดมทรัพยากรในทุก ๆ ด้านทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งมีการระดม
ทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ผ้าป่าเพ่ือการศึกษา
จากเอกชน องค์กรเอกชนและจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนส่งเสริมที่สําคัญที่ทําให้
โรงเรียนประสบความสําเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  แต่ปัจจุบันสถานศึกษา ยังไม่มีอิสระในการ
บริหารการเงินที่ก้าวหน้าในระดับที่ใกล้เคียงกับด้านวิชาการ โดยยังประสบปัญหาจากกฎระเบียบที่
ส่วนกลางกําหนดมาก และความเคยชินในวัฒนธรรมการรวมอํานาจ และการสั่งการทําให้ไม่มี
ความสามารถคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเองได้ ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนบางส่วนมีความพร้อมที่จะรองรับการ
กระจายอํานาจด้านการเงิน และเห็นควรให้มีการกระจายอํานาจด้านการเงินให้กับโรงเรียนมีอิสระใน
การตัดสินใจ ทั้งน้ีได้เร่ิมมีการเปิดโอกาสให้มีการใช้เงินที่สะดวกคล่องตัวมากขึ้นในจังหวัดที่เป็น CEO 
และถ้าสามารถขยายผลได้กว้างขวางมากข้ึน การกระจายอํานาจการเงินในเชิงระบบ ก็จะมีความ
เป็นไปได้มาก โดยเฉพาะระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBB) ซึ่งอยู่ในระหว่างการดําเนินการนําร่อง
โครงการกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดการเก็บค่าเล่าเรียนและการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี คือ 1) การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
เรียน ค่าธรรมเนียมอ่ืนในสถานศึกษาเอกชนและค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพ่ิมจากการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยในสถานศึกษาของรัฐให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดในอัตราที่เหมาะสม และ 2) 
สถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา ต้องจัดสรรงบประมาณจํานวนหน่ึงให้เพียงพอต่อการสนับสนุน
ให้นักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการและมีความสามารถผ่านเกณฑ์ให้เข้าเรียนในโครงการอย่างน้อย 3% 
ของจํานวนนักเรียนแต่ละปี และเพ่ือใช้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนปกติ 

 คุณภาพครู โดยภาพรวม พบว่า ครูผู้สอนในโครงการมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ที่
ผลการประเมินปรากฏเช่นน้ี สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก หน่วยงานทางการศึกษาได้มีการขานรับถึงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ กําหนดแนวดําเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพครูไว้พอสรุปได้ ดังน้ี 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ได้จัดทํารายงานสมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลโดยใช้
ดัชนีตัวช้ีวัดของสถาบัน International Institute for Management  Development (IMD) มี
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ข้อเสนอแนะให้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้น “คุณภาพ” ให้มากข้ึนทั้งคุณภาพครู คุณภาพ
ผู้เรียน และคุณภาพระบบการศึกษารวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา 
นอกจากน้ันนักการศึกษาเสนอแนะว่าคุณลักษณะของครูที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ควร
เป็น คือ เป็นนักวิเคราะห์ นักสังเคราะห์ นักวิจัย เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
ยุคใหม่  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเป็นอย่างดี ใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการสื่อสาร ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัยในการพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้วิธีการ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการสอนและปรับปรุงการสอนจากผลการประเมิน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และสังคม ได้สรุปว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่พบว่าเหมือนกันในทุกระดับช้ัน คือ ตัวแปร “คุณลักษณะของครู”
แสดงให้เห็นว่า การที่ครูมีลักษณะที่ดีย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนในทางที่ดีด้วย 
และยังมีปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยคือ ความสามารถในการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา (วิทยากร 
เชียงกูล, 2553) สาเหตุอาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
มาตรา 49 ได้กําหนดให้ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะ 9  ด้านคือ ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ จิตวิทยาสําหรับครู การวัดและประเมินผลทางการศึกษา การบริหารจัดการห้องเรียน 
การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเป็นครู โดยครู
จะต้องมีสมรรถนะครบทุกด้านจึงจะสามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูหรือรับการประเมินเพ่ือเพ่ิม
วิทยาฐานะได้ (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2548) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้กําหนดคุณลักษณะครูในโรงเรียนโครงการ EP ไว้
ชัดเจนในด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยี สอดคล้องกับทัศนะของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง ที่กล่าวว่า การท่ี
ผู้สอนควรที่จะมีการฝึกฝนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (ไอซีที) ในการบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในช้ันเรียน สาเหตุสําคัญ ที่ครูผู้สอนจําเป็นต้องมีทักษะด้านไอซีที สอดคล้องกับ พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง 
ที่กล่าวว่า ครูยุคใหม่ที่คาดหวังคือ ใช้ ICT สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2553ก) ได้
เสนอคุณลักษณะเสนอคุณลักษณะครูรุ่นใหม่ กล่าวโดยสรุป คุณภาพครูโครงการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ควรมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการและวิธีการดําเนินโครงการเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่าเจ้าของ
ภาษา ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลและการวิจัย
ในช้ันเรียน 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครูใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเน่ือง มีคุณภาพในระดับมาก ทั้งน้ีสาเหตุอาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542 ตาม มาตรา 24 (5) การเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ระบุให้ผู้สอนทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือศึกษาปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการรู้คําตอบ 
พัฒนาสิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือแก้ปัญหา โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ให้เป็นกระบวนการ เพ่ือให้ครูสามารถมองเห็นปัญหา ระบุหรือรู้ปัญหาได้รู้จักการวางแผน เพ่ือค้นหา
คําตอบ หรือค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการนําผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและมีการกําหนดให้พัฒนาครูโดยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งด้านเน้ือหาและ
เทคนิคการสอนรวมถึงการบูรณาการในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้เป็นสื่อใน
การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอีกด้วยสื่อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ของแต่ละ
สถานศึกษา ยึดหลักตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี มาช่วยในการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติที่มกัจะใช้สื่อเทคโนโลยีต่างมาประกอบการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับ มอนเตเซลส์และคอเตส (Montecel & Cortez, 2000) กล่าวว่า ในการสอนใน
โครงการ EP ต้องมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้และมีการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองสอดคล้องกับ สมบัติ นพรัก ที่กล่าวว่า ครูยุคใหม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์ 
นักสังเคราะห์ และนักวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นครูโดยจิตวิญญาณมีจิตวิทยาและศิลปะใน
การสอน และการถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการเรียนการสอนมีคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดีของศิษย์และสังคม และสอดคล้องกับ ไพรซ์ ได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพการนําแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติในแต่ละเขตพ้ืนที่ พบว่าประสบการณ์การสอน ระดับช้ันที่สอน มีผลเพียงเล็กน้อยต่อผลลัพธ์ 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดคือ ครูผู้สอนที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 
550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะว่า 
ในปัจจุบันครูชาวต่างชาติมักจะพยายามพูดภาษาไทยเพ่ือสื่อสารกับนักเรียนทําให้นักเรียนไม่ได้ฝึกฝน
การใช้ภาษาเท่าที่ควร และครูที่เป็นคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นครูที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ ควรครู
ทุกคนจึงควรได้รับการทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการจัดอบรมทั้ง
ครูไทยและครูชาวต่างชาติเก่ียวกับหลักสูตรในการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรมีการส่งเสริมและ
พัฒนาตนเองให้มีสมรรถภาพด้านการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และประเมินผลอย่างจริงจังจาก
ภาครัฐและมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง สาเหตุอาจจะเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 ได้กําหนดให้ครูต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานไว้ในมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วยสมรรถนะ 9 ด้าน คือ ภาษาและเทคโนโลยีสาหรับครู 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาสาหรับครูการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การ
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บริหารจัดการห้องเรียน การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, 2550)    

 คุณภาพผู้บริหาร โดยภาพรวม พบว่า ผู้บริหารมีคุณภาพในระดับมาก สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากผู้บริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างน้อย 26  ปี ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่าง 10- 20  ปี มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ เป็นวิทยากรด้านการบริหารสถานศึกษาสําหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ส่งผลให้
ผู้บริหารมีคุณภาพในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาภาวะผู้นําสถานศึกษาของผู้อํานวยการ
โรงเรียนของ จตุรงค์ ธนสีลังกูร ที่พบว่า ประสบการณ์การทํางานเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่เกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์และการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับนโยบายทางการศึกษา
ในทุกระดับที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดังปรากฏใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยให้คนไทยทุกคน
ได้รับการพัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความม่ันคง
ในการดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็ง
ของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ  ได้มีการเตรียม
คนไทยให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี
ความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อ่ืน แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้ เป็นคนดี คน
เก่ง และมีความสุข ในส่วนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต Stogdill ได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้นําดีว่าขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ 6 
ด้านคือ 1) ลักษณะทางกายได้แก่ เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 2) ภูมิหลังทางสังคมได้แก่ 
มีการศึกษาดี สถานะทางสังคมท่ีดี 3) สติปัญญาได้แก่ มีสติปัญญาสูง มีการตัดสินใจดี มีทักษะในการ
สื่อความหมายและการพูด 4) บุคลิกภาพได้แก่มีความต่ืนตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเช่ือมั่นในตนเอง 5) ลักษณะที่เก่ียวข้องกับงาน ได้แก่ มี
ความปรารถนาที่จะทําให้ดีที่สุด มีความรับผิดชอบไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค และมุ่งงาน และ 6) ลักษณะ
ทางสังคม ได้แก่ ปรารถนาที่จะร่วมมือในการทํางานกับคนอื่นๆ มีเกียรติเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน 
เข้าสังคมเก่งและเฉลียวฉลาด 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP สาเหตุอาจเน่ืองมาจากความสําเร็จของ
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การบริหารโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
เกิดขึ้นจากปัจจัยที่สําคัญมากที่สุด คือ การท่ีผู้บริหารทุกท่านมีภาวะผู้นําสูงมาก มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้นําด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้
เสียสละทุ่มเทให้กับทางราชการ เหตุผลที่เป็นเช่นน้ี เน่ืองจากในการบริหารองค์กร ผู้นําและภาวะผู้นํา
มีความสําคัญที่สุด ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเกิดจากภาวะผู้นําของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 
สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ เวปเลตเตอร์ และมอร์แมน (Wohlstetter and Morhman) ได้
เสนอกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ได้แก่ 1) การกระจายอํานาจ  
2) เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  3) การเน้นการพัฒนาวิชาชีพครู 4) การเผยแพร่สารสนเทศ 5) การเลือก
ผู้บริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 6) การมีวิสัยทัศน์ 7) การให้รางวัล  และการจูงใจที่เหมาะสมเป็นสิ่ง
สําคัญอย่างย่ิงที่จะทําให้การบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ หากไม่เข้าใจในการนํารูปแบบนี้ไปใช้ 
อาจทําให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มผู้ร่วมงานได้ จึงสอดคล้องกับที่ วาลเวอร์ดและอาร์เมน ดาริส 
(Valverde and Armendariz) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐอริโซน่าหลายคนยังไม่เข้าใจ
อย่างท้องแท้เก่ียวกับการจัดการรูปแบบหลักสูตรระบบสองภาษา ถึงแม้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้
ออกพระราชบัญญัติการศึกษาระบบสองภาษามามากกว่า 30 ปีแล้วก็ตาม นอกจากน้ี วิโรจน์ สารรัตนะ 
Stogdill ธีระ รุญเจริญ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ พรศรี ฉิมแก้ว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มอนเตเซลส์ และคอเตส (Montecel & Cortez, 2000) และ เศรษฐภรณ์ หน่อคํา สรุปว่า 
คุณภาพของผู้บริหาร ผู้บริหารควรมีวิสัยทัศน์และสามารถนําโรงเรียนสู่ความเป็นสากล มีความเป็น
ผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหารจัดการ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร มี
วิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารประสานเครือข่าย
ความร่วมมือจากการจัดการศึกษาในรูปแบบ English Program กับโรงเรียนอ่ืน ๆ และประสบการณ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติได้ 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะ
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการท่ีผ่านมา พบว่า การนําเทคโนโลยี
สนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอนยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร 
เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการทั้งในส่วนที่นําไปใช้ในการบริหารและส่วนที่จัดการเรียน
การสอน ผู้บริหารที่มีความสนใจและความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย การให้การสนับสนุนการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจน้อย ระบบสารสนเทศไม่มีความหลากหลายไม่เป็น
มาตรฐาน ทําให้มีปัญหาในการเก็บข้อมูลการประมวลผล และหน่วยงานไม่สามารถเช่ือมโยงกันได้
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งทําให้โรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับการส่งข่าวจากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและจัดส่งข้อมูลล่าช้ามีข้อมูลผิดพลาดคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง โดยปกติแล้วงานตาม
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ภาระหน้าที่ของผู้บริหารมีความจําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การบริหารงานด้านบุคคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ และด้านการจัดการ ซึ่งต้องกระทํา
อย่างรอบคอบ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการตัดสินใจ โดยข้อมูล
และสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ มีความถูกต้อง มีความทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือ
การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสุงสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชฎาพร  มีอาษา ที่พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอเมืองสระแก้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก และจึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ พบว่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 2) ผลการศึกษาและประเมินด้านกระบวนการ  
 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความเหมาะสมในส่วนของด้านกระบวนการ (Process) 

โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากทุกประเด็น สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการกํากับติดตามและ
ประเมินโครงการการจัดการเรียนการสอน การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และโครงสร้าง
การบริหาร เป็นส่วนสําคัญของแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน (Montecel และ Cortez, 2002) 
โครงการน้ี มีการจัดเตรียมสื่อ เอกสาร คู่มือในการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกภารกิจ มีการอบรม
เตรียมบุคลากรก่อนการดําเนินงาน และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอยู่เนือง ๆ รวมถึง
โรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเป็นเครือข่ายด้วยตัวเอง มีการ
กําหนดบทบาทหน้าที่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ืองโดยศึกษานิเทศก์ และมีการจัดเวทีสําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลงานท่ีเกิดจากโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา จึงทําให้ง่ายต่อการ
ดําเนินงาน และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้ปรับแนวทางการดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุค
ใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่ โดยยึดหลักการสําคัญคือมุ่งสนับสนุนการทํางานลงสู่ระดับห้องเรียนและโรงเรียนให้มากที่สุด 
แก้ไขการทํางานของโรงเรียนหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งน้ีภายใต้การดูแลขององค์คณะบุคคล และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นฐานการพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนตัดสินใจดําเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบาย และเป้าหมายที่ส่วนกลางกําหนด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
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สร้างสรรค์ผลงาน (creation) และการมีส่วนร่วมของชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สังคมทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมุ่งเน้นการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา และผลลัพธ์ทางการศึกษา โดยกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ 
เป้าหมายความสําเร็จที่สําคัญ  (Key Performance Indicators) กลไกและบทบาทของหน่วยงาน ตลอดจน
โครงการ/กิจกรรม โดยสรุปแต่ละประเด็นได้ ดังน้ี 

 การกํากับติดตามและประเมินโครงการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ มาก ทั้งน้ีอาจ
เพราะว่า สถานศึกษามีประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการและกลวิธีสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน 
ของบุคลากร ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบท่ีวัดได้ของการกํากับติดตาม และรายงานผล เพ่ือนําผล
การประเมินไปพัฒนา ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้เก่ียวข้อง สอดคล้องกับแนวทางการ
นํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) 
กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีแผนกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ English 
Program อย่างเป็นระบบ มีการรายงานผลการกํากับ ติดตามและประเมินผลต่อผู้เก่ียวข้อง นําผล
การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ English Program ไปพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานโครงการ English Program ต่อสาธารณะสอดคล้องกับ
สุวิมล ติรกานันท์ และเยาวดี รางชัยกุลวิบูลย์ศรี ที่กล่าวว่า การประเมินโครงการมีความสําคัญเป็นการ
ช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบและทุกข้ันตอน รวบรวมข้อมูลมา
ทําการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลน้ันเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ทําให้ได้สารสนเทศของข้อมูลสามารถ
นํามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม 
ที่กล่าวว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่สําคัญและมีประโยชน์ต่อการดําเนินงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น
การดําเนินงานขององค์กรหรือการดําเนินงานของโครงการ เพราะการประเมินเป็นกลไกท่ีดีและ
จําเป็นสําหรับผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
จะเป็นข้อสนเทศที่ผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารโครงการ สามารถนํามาใช้ประกอบการพิจารณาใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานขององค์กรหรือของโครงการได้อย่างมาก  

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการ
เรียนรู้ของนักเรียนสาเหตุอาจเน่ืองมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) ได้บัญญัติในเรื่อง การนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับกันว่า ข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จําเป็นอย่างย่ิง เพราะสารสนเทศเหล่าน้ีมี
ความสําคัญในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออก
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยได้ระบุให้
มีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ไว้เป็น 1 ใน 8 ประการของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการ
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ดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้มีการจัดระบบสารสนเทศให้
เป็นหมวดหมู่ เก่ียวกับข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้แก่ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน สุขภาพอนามัยของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียนและรูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับผู้เรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผลงานและการแสดงออกของนักเรียนรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขุมา เพ็งจันทร์ ที่
พบว่า ด้านการตรวจสอบข้อมูล  ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้านการจัดเก็บข้อมูล  ด้านการรวบรวม
ข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ด้านการนําข้อมูลไปใช้และยัง
สอดคล้องกับ จันทร์พร เสงี่ยมพักตร์ ศึกษาเรื่องการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา พบว่า ส่วน
ใหญ่ได้วางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ กําหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลและ
สอดคล้องกับ ปิยรัตน์ วงศ์เติง พบว่า การจัดทําระบบสารสนเทศเกือบทุกงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลการประมวลผลข้อมูล การคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
นําข้อมูลไปใช้ 

ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency) ของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ 
โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบ CEER ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับ
มาก  สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก แนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้สถานศึกษาต้องประเมินนักเรียนด้วย
แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับ นานาชาติ ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในโครงการ English Program เทียบเคียงกับกรอบ CEFR ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระดับ A2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระดับ B1 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระดับ B2 
โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติทดสอบทักษะทางภาษา 
อังกฤษของนักเรียนโครงการ English Program เทียบเคียงผลการทดสอบกับกรอบ CEFR วิเคราะห์
ผลการทดสอบมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนรายบุคคล นําผลการทดสอบ
มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้รายงานผลการประเมินต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 การจัดการเรียนการสอน ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ที่กําหนดให้
ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน กําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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คือภาษาอังกฤษและสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ซึ่งกําหนดจัดเป็นภาษาไทยและสามารถจัดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพมีความเท่า
เทียมและเป็นธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบาย ดังน้ี 1) การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษาโดยให้สถานศึกษาจัดเป็นบางวิชาเท่าน้ัน  
2) ในกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ิมจาก
ผู้ปกครองสถานศึกษาต้องจัดเงินส่วนหน่ึงเป็นกองทุนสําหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความสามารถ     
ให้ได้เรียนตามต้องการ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 3) การบริหารจัดการการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องเอ้ือประโยชน์ไปยังระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
ในเร่ืองการใช้สื่ออุปกรณ์ การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการวิชาอ่ืนๆ และ
บุคลากรในสถานศึกษา 4) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องคงไว้ซึ่งความมั่นคงของ
สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรม
ไทย 5) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้องมีการกํากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบเป็นระยะ ๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 6) การเก็บค่าธรรมเนียม
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้
กําหนดและตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และ7) การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษต้อง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกําหนดจัดเป็นภาษาไทย สามารถจัดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีคุณภาพมีความเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของประเทศนิวซีแลนด์ (2004) 
ที่ได้กล่าวว่า หลักการและคุณลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสองภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และกระบวนการเรียนการสอนที่ครูผู้สอนจะต้องเลือกให้เหมาะสมและเลือกใช้รูปแบบการประเมินที่
เหมาะสม เน่ืองจากการเรียนสองภาษาของไทยมีลักษณะการจัดการศึกษาที่พยายามให้ผู้เรียนค่อยๆ
รับหลักสูตรของโครงการ มีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใน
สาระต่างๆเป็นอังกฤษในระหว่างการจัดการเรียนการสอนพร้อมๆกับรักษาขนมธรรมเนียมประเพณี
วันธรรมเดิมไว้ โดยใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติ เริ่มต้ังแต่การสอนแบบตรงคือ การสอนที่ให้ผู้เรียน
เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับแนวทางการนํามาตรฐานการจัด
การศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) สู่การปฏิบัติ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้
สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างหลักสูตร English Program ในรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา เพ่ิมเติม 
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และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการพิเศษอ่ืน ๆ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความ 
สามารถด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ จัดรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม
ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษที่ต่อยอดจากหลักสูตรปกติ จัดรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อไม่น้อยกว่า 
18 ช่ัวโมง/สัปดาห์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจาก แนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร English Program ใน
รายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา เพ่ิมเติม และมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการพิเศษอ่ืน ๆ 
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษที่
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนตามจุดเน้น
ของโครงการ  English Program โดยหลักสูตร มุ่งพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักเรียนทั้งในด้านการใช้ภาษาสื่อสาร
ประจําวันและวิชาการ สอดคล้องกับ วอลเวิด และอเมนดาร์ (Valverde and Armendariz) ได้ศึกษา
รูปแบบของหลักสูตรระบบสองภาษาท่ีใช้ทั่วไปในโรงเรียนของรัฐอริโซน่า ลักษณะที่แตกต่างของ    
แต่ละหลักสูตรที่ทําให้แต่ละหลักสูตรมีประสิทธิภาพโดยได้ข้อค้นพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาหลายคน
ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกับการบริหารจัดการรูปแบบหลักสูตรระบบสองภาษาของโรงเรียน 
ถึงแม้ว่าเวลาในการออกพระราชบัญญัติการศึกษาระบบสองภาษาจะผ่านไป 30 ปีแล้วก็ตาม 
หลักสูตรการบริหารการศึกษาระบบสองภาษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ ของหลักสูตรยังมีอยู่
น้อย และเท่าที่มีอยู่ก็ไม่สามารถจัดการศึกษาได้ดีเท่าที่ควร ดังน้ัน การกระตุ้นให้นักการศึกษา
ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ ข้อจํากัดของรูปแบบต่าง ๆ จะช่วยเป็นเครื่องมือที่ทําให้มีการจัดการและ
การจัดโครงสร้างหลักสูตรที่ดีขึ้นการกําหนดโครงสร้างของหลักสูตรจึงมีความสําคัญมากสอดคล้องกับ 
เศรษฐภรณ์ หน่อคํา ที่ได้วิเคราะห์องค์ประกอบหลักดังกล่าว เพ่ือนํามาพัฒนาตัวบ่งช้ี คุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษในโรงเรียนสองภาษาในด้าน
กระบวนการ (Process) มีองค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหน่ึง ได้แก่ การบริหารจัดโครงสร้างหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับ เสาวภา จันทร์สงค์ ศึกษาการดําเนินงานการจัด
หลักสูตร English Program ในโรงเรียนสองภาษา ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเตรียมการจัดหลักสูตรโรงเรียนการวางแผนการจัด
หลักสูตรโดยใช้ข้อมูลด้านความพร้อมของโรงเรียนทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ด้านการดําเนินการจัด
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หลักสูตร โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดทัศนศึกษา
และกิจกรรมกีฬา เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 ที่ผลการประเมินมีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก 
สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก แนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) ที่กําหนดให้สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มี
ความหลากหลาย ตรงตามเป้าหมายของโครงการ English Program สามารถ พัฒนาความสามารถ
ด้านวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เจตคติที่ดี ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของนักเรียน ต้องเป็นไปตามประเด็นการพิจารณาคือ จํานวนครูร้อยละ 80.00 ขึ้นไป ต้องจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตรงตามเป้าหมายของ โครงการ English Programเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน 
พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสร้างเจตคติการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ จึงจะมีระดับคุณภาพ 5 ซึ่งเป็นเร่ืองที่สถานศึกษาต้องดําเนินการเพ่ือให้ผ่านมาตรฐาน
ตามแนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติ 

 การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก สาเหตุ
อาจเน่ืองมาจากการกําหนดทิศทางของสถานศึกษาช่วยให้การดําเนินงานของสถานศึกษามีความชัดเจนมาก
ขึ้น  ซึ่งสถานศึกษาต้องรู้สถานภาพของตนเองก่อนว่าอยู่ในสถานภาพที่ต้องปรับขยาย แก้ไข หรือพัฒนา
อะไรบ้าง ในการกําหนดทิศทางสถานศึกษา ประกอบด้วยการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และเป้าหมายผลผลิตหลัก องค์ประกอบข้างต้นจะต้องสัมพันธ์ในเชิงตรรก กล่าวคือ องค์ประกอบ
หน่ึงจะส่งผลต่อองค์ประกอบหน่ึง เช่น ข้อมูลจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก-ภายใน 
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณากําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งในการกําหนดพันธกิจ เป็นภาระงานที่
จะต้องทําเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ หรือเป็นการแปลงวิสัยทัศน์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นสอดคล้องกับ  
พงศประณต พรมมา ที่พบว่า โรงเรียนควรมีนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาสองภาษา เน่ืองจากว่าโครงการสองภาษาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนที่เปิดสอนใน
ระบบปกติ หากโรงเรียนไม่มีความพร้อม ขาดนโยบาย วิสัยทัศน์และเป้าหมาย จะทําให้ไม่เป็นไปตาม
ความคาดหวังของผู้ปกครอง  ผู้บริหารจึงต้องใส่ใจในการบริหารให้บรรลุผลตามนโยบายการจัดต้ัง จึง
สอดคล้องกับ วีเลน และฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger) นําเสนอการกําหนดกลยุทธ์ในการบริหาร 
4 ประเภท คือ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ ส่งผลให้ประสบ
ผลสําเร็จตาม นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ที่ได้กําหนดไว้  
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 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอนและ
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการสาเหตุอาจเน่ืองมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(2553) ได้ปรับแนวทางการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือ
สนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลที่ส่งเสริมให้บุคลากร ในโครงการ English Program ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม มีวิธีการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
สรุปผลการนิเทศติดตามและนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการทํางาน โดย
สถานศึกษาต้องกําหนดแผนนิเทศติดตามครูผู้สอนโครงการ English Program สร้างเคร่ืองมือนวัตกรรม
ประกอบการนิเทศ ติดตาม มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและการทํางาน
ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ English Program ประเมินผลการนิเทศติดตามอย่างต่อเน่ือง
และสรุปผลการนิเทศติดตาม นําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการทํางาน 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้
บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก สาเหตุที่
เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า วิสัยทัศน์และเป้าหมาย เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างกว้าง ซึ่งกําหนด
ทิศทาง เพ่ือ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ หรือเป็นแนวทางที่กําหนดขึ้น โดยอาศัยพ้ืนฐานจากเป้าหมาย 
ทั้งหมดขององค์การเพ่ือใช้เป็นทิศทางสําหรับบุคคลในองค์การ เพ่ือแนะแนวความคิดในการตัดสินใจท่ี
เหมาะสม  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) หากผู้ร่วมปฏิบัติงานไม่ได้รับรู้ถึงวิสัยทัศน์และ
เป้าหมาย การที่จะดําเนินการในเรื่องใด ๆ ก็ตามย่อมจะประสบผลสําเร็จได้ยาก ดังน้ันการนําวิสัยทัศน์ 
และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติจึงเป็นภารกิจที่สําคัญของผู้นําหรือผู้บริหารท่ีจะต้องทํา ด้วยการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เกิดความเช่ือมั่น และยอมรับวิสัย ค่านิยม 
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ซึ่ง มอนทีเซล และคอเทส (Montecel & Cortez, 2002) ที่ค้นพบจากการ
วิจัยว่า โรงเรียนจะต้องกําหนดและเผยแพร่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย (Vision and goals) ต่อชุมชนอัน
เป็นแนวทางในการสร้างเสริมผลสัมฤทธ์ิในตัวผู้เรียน ซึ่งทั้งบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนสามารถ
บอกถึงวิสัยทัศน์ และเป้าหมายต่อสาธารณชนได้  

 โครงสร้างการบริหาร ข้อปฏิบัติเก่ียวกับความเหมาะสมในส่วนของโครงสร้างการ
บริหาร ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะการบริหารจัดองค์การต้องมีการจัดองค์การโดย
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การจําแนกแยกแยะงานที่จําเป็น การจัดกลุ่มงานให้เหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ์ การ
มอบหมายงาน การมอบหน้าที่ และการจัดสรรความสัมพันธ์ของงานและอํานาจ โดยมีการจําแนกงาน 
การจัดกลุ่มงาน และการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน การจําแนกงานเป็นพ้ืนฐานเริ่มต้นของการ
จัดองค์การ โดยทําให้ทราบว่า องค์การจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ และจําเป็นต้องกําหนดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่กําหนด 
การจําแนกงานส่วนใหญ่จะดําเนินการจําแนกตามหน้าที่ขององค์การ ทั้งน้ีเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การที่กําหนดไว้ การจัดกลุ่มงานเป็นการรวมกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
ภายใต้หลักเกณฑ์ของการจําแนกงาน ซึ่งอาจจัดกลุ่มในลักษณะความชํานาญเฉพาะทางหรือให้มีความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน หรือจัดตามหน้าที่การปฏิบัติงาน ผลผลิต หรือการบริการลูกค้า พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ หรือ
เส้นทางที่ผลผลิตสู่ลูกค้า (product-customer flow) ซึ่งดําเนินการในทุกระดับขององค์การ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยกลุ่มงานต่าง ๆจะต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและกัน การ
กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อํานาจหน้าที่เป็นอํานาจหน้าที่ซึ่งองค์การได้มอบให้กับ
ผู้บริหาร เพ่ือจะได้นําไปใช้ในการบริหารงานอันเป็นภารกิจขององค์การเป็นอํานาจตามกฎหมายท่ี
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามการมอบหมายงาน การมอบหมายงานเป็นสิ่งจําเป็นที่ผู้บริหารต้อง
ดําเนินการเพราะงานในองค์การมีมากเกินกว่าที่ผู้บริหารคนเดียวจะดําเนินการได้ทุกเร่ือง การ
มอบหมายงานจะดําเนินการควบคู่ไปกับการมอบอํานาจหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือควบคุมงานขององค์การได้อย่างสมบูรณ์ การ
มอบหมายงาน จึงหมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชากําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มอบหมาย
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชายังคงต้องรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายไปด้วยในปี พ.ศ. 
2546 กระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการโครงจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในรูปแบบคณะ
บุคคลเป็นคณะกรรมการบริหาร สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพของการบริหารโรงเรียน 
European foundationfor quality management (EFQM) ของประเทศ ซึ่งเป็นกรอบการทํางาน
ที่ออกแบบมาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านคุณภาพในสถานศึกษา เพ่ือช่วยให้สถานศึกษา
สามารถบรรลุความเป็นเลิศทางการศึกษาด้วยการประเมินตนเอง และการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แอนเดอเสน ลาไว
และชูเวอร์ (Andersen, H., Lawrie, G., Shulver, M., 2003) และสอดคล้องกับ เปรมจิต ขจรภัย ลาร์เซ่น ที่พบว่า 
โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่มีความคล่องตัวสูง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีแผน
ปฏิบัติงานประจําปี มีระบบประกันคุณภาพ และการประเมินผลการทํางานของโรงเรียน ซึ่งอาจเป็น
เพราะว่าผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโครงการสองภาษา จะเป็นกลุ่มที่มีฐานะและตําแหน่ง
หน้าที่การงานที่ดี มีประสบการณ์และความรู้ที่สูง จึงมีส่วนทําให้โครงสร้างการบริหารโครงการสอง
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ภาษามีแบบแผนที่ชัดเจนตรวจสอบได้ และมีความคล่องตัวในการบริหาร ไม่ยึดติดกับระบบราชการท่ี
มีหลายขั้นตอนจนติดกับระเบียบต่าง ๆ และจะต้องมีระบบประกันคุณภาพ และประเมินผลให้กับ
ผู้ปกครองได้เกิดความม่ันใจ 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
ทั้งน้ีเพราะหลักการและแนวคิดในการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา เป็น
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต้องจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามหลักการและแนวคิดที่
กฎหมายกําหนด เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองได้ตามศักยภาพ และ
ดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งปัจจัยที่ส่งต่อการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้แก่ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความชัดเจนต่อเน่ือง สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งต่อนโยบายให้สถานศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรหลัก 
ผู้บริหารสถานศึกษาครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนและการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีประสิทธิภาพ (อวยชัย ศรีตระกูล, 2556) ซึ่ง
สอดคล้องกับ ทินล์เลย์ และแฮริส (Tinley & Haris, 1976) ที่กล่าวว่า นักเรียนมีความต้องการครู
แนะแนวที่มีประสบการณ์ มีความจริงใจ มีความเช่ียวชาญและเช่ือถือได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนา
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธีระพร อายุวัฒน์ ที่กล่าวว่า การแนะแนวการศึกษาเป็นกระบวนการ
ที่ครูให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนทั้งในด้านเกี่ยวกับการศึกษา การอาชีพและด้านพฤติกรรมส่วน
บุคคล ซึ่งทําให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการศึกษา ปรับปรุงพฤติกรรมของตนได้เหมาะสมกับ
ความถนัดและความสามารถทางสติปัญญาของตน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการป้องกันความล้มเหลวหรือ
ข้อผิดพลาดในการเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับ ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ที่กล่าวว่า ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีเป้าหมายสําคัญ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน โดยมุ่งหวังว่าผู้เรียนจะ
เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และด้านการ
ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม พร้อมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยการดําเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมของบุคลากรในโรงเรียน อีก
ทั้งจะต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืนภายนอกอย่างใกล้ชิด เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ บริหารจัดการงบประมาณของโครงการแบบ
มีส่วนร่วมแต่ก็ยังมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก
ทั้งน้ีเพราะสถานศึกษามีวางแผนและจัดสรรงบประมาณโครงการ English Program ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของแผนพัฒนาคุณภาพโครงการ English Program มีการใช้งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
การตามหมวดเงินงบประมาณ วงเงิน และระยะเวลา โดยมีผู้เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วม
ดําเนินการ และกํากับติดตาม ทบทวน แผนการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายใน
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การพัฒนา นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับแนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการ การใช้งบประมาณของโครงการ English Program 
มีการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องและเพียงพอกับแผนปฏิบัติการของโครงการ ใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ กํากับติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ของโครงการ English Program มีการสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา
อีกทั้งในแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2555) ได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไว้อย่างชัดเจน การบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วมจะให้ความสําคัญในเร่ืองของคนและงานควบคู่กันไป สถานศึกษาต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป การทํางานเปิดโอกาสให้ได้ทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทํา ดังน้ัน ผู้บริหารท่ีดีควรใช้หลัก
ในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการ เพ่ือความเจริญทาง 
ด้านการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับ วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ ที่กล่าวว่า กระบวนการที่มีการประสานงาน
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินเร่ืองที่สําคัญต่อการบริหาร
หน่วยงาน อยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการแบ่งอํานาจหน้าที่จัดให้ มีการต้ังเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงานโดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์  มี
ความเชี่ยวชาญในการร่วมแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย ซึ่ง จันทรานี สงวนนาม ที่
กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการพัฒนาองค์การที่ปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การทําให้เกิดผลดีกับสถานศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร 
ทองเก่งกล้า ที่กล่าวว่า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทําให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาราบรื่นขึ้น ความผูกพันของผู้ร่วมงานทําให้
เกิดขวัญและกําลังใจดีขึ้น ผู้ร่วมงานไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้นการทํางานเป็นทีมจะดีขึ้น 

 3) ผลการศึกษาและประเมินด้านผลผลิต   
 ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับความสําเร็จในส่วนของด้านผลผลิต (Output) โดยภาพรวม           

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเน่ืองมาจาก วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่มีความคาดหวังให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ําหน้าทาง
ความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสมในระดับมาก 
สอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2552-2559) สาระสําคัญการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2553 
นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปสู่มาตรฐานสากล  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2553 และ
นโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ที่ต้องการให้โรงเรียนมีความต่ืนตัวในการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้านปัจจัยป้อนเข้า พบว่า ผู้บริหาร ครูผู้สอน และปัจจัย 
พ้ืนฐาน โรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพในระดับมาก ด้านกระบวนการ พบว่า การปฏิบัติตามแนว 
นโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล การปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 
หมวดโดย อยู่ในระดับมาก และการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
อยู่ในระดับมากที่สุด จากผลการประเมินดังกล่าว ส่งผลให้ด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ
แนวคิดของ ดรัคเกอร์ และแมคคอกี (Drucker, 1989 and Mc Conkey, 1983) ที่ให้ทัศนะว่า 
หลักการประเมินผลที่เน้นวัตถุประสงค์และผลงาน (result-centered method) เป็นเรื่องของการ
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ยึดถือเป็นแนวทาง 

 นักเรียนมีความเชื่อม่ันตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ได้นําแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสื่อสาร (Communication 
LanguageTeaching; CLT) การสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching; CLT) 
เป็นการสอนภาษาท่ีมีความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางภาษา (linguistic knowledge) ทักษะทางภาษา 
(Language skills) ความสามารถในการสื่อสาร (communicative ability) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
โครงสร้างภาษาเพ่ือการสื่อสาร เกิดทักษะการสื่อสาร มีความรู้ด้านเน้ือหาโครงสร้างภาษา ผู้เรียนสามารถ
บูรณาการความรู้ด้านภาษาศาสตร์ การจัดการกับภาษาสังคม และ กลยุทธ์การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(Janice Light and David McNaughton, 2014) ในขณะเดียวกันการเรียนรู้โครงสร้างเน้ือหาความรู้
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา 
การสร้างความตระหนัก เจตคติ การสร้างความมั่นใจในการสอนภาษาตลอดจนอารมณ์และพฤติกรรมของ
ผู้เรียน เบอกาโนวา วิลลี (Nafisa T. Burganova & Akzam A. Valeev) มีความสําคัญที่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยความ
สนุกสนานไม่น่าเบ่ือ โดยครูจะต้องเป็นต้นแบบของพฤติกรรมการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ให้ประสบผลสําเร็จจะด้วยวิธีใดก็ตาม นอกจากน้ี มอนเตเซลส์ และคอเตส (Montecel & Cortez) ที่ได้เสนอ
ผลงานศึกษาวิจัย มีการนําเสนอองค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีคุณภาพของการจัดการศึกษาระบบสอง
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ภาษาจากการศึกษาการบริหารโรงเรียนระบบสองภาษาท่ัวโลก โดยได้เสนอตัวบ่งช้ีที่ครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ตัวบ่งช้ีผลลัพธ์ของผู้เรียน (Student OutcomeIndicators) ได้แก่ ความ
ชํานาญทางภาษาพูด ความชํานาญทางภาษาเขียน ความชํานาญทางเน้ือหาสาระเป็นภาษาอังกฤษ 
และความชํานาญทางเน้ือหาสาระเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาแม่ 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
นําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรียนโครงการ English Programมีโอกาส
เพ่ิมพูนประสบการณ์ และสร้าง ความภาคภูมิใจ ในตนเองของนักเรียนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม
ประกวด แข่งขัน นําเสนอผลงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาการและความสามารถด้านภาษา 
อังกฤษในระดับสูง อีกทั้งมีการนําแนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้นักเรียนโครงการ English Program 
สืบค้นความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ นําเสนอ ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษได้ 
โดยต้องมีจํานวนนักเรียนโครงการ English Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ/หรือช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ผ่านการ
ประเมิน ด้านการสืบค้นความรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด ครูจึงต้องวางแผนการกําหนดเวลาในการนํานักเรียน
ฝึกประสบการณ์การส่ือสารภาษาอังกฤษนอกสถานที่ ประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกเพ่ือ
บูรณาการการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงกับเจ้าของภาษา  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เคา
และเอมิลี่ (Cao. ; Emily Edwards) ที่ให้แนวความคิดเร่ืองผู้เรียนจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์
การใช้ภาษาทั้งในและนอกห้องเรียนเพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา และฝึกฝนให้มีความ
คล่องแคล่วและมั่นใจในการใช้ภาษา การเลือกจัดกิจกรรมที่สร้างโอกาสในการส่งเสริมการพูดสื่อสาร
ให้กับนักเรียนเพ่ือการสื่อสารที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ซู (Xu) ที่มี
แนวคิดเรื่อง การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้เรียนในการมีปฏิสัมพันธ์ด้านภาษาในสังคม ซึ่งครูจะต้องสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนมีประสบการณ์
ด้านการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงนอกโรงเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดประสิทธิภาพ
และเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความหมายสําหรับผู้เรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะเป็นผู้เรียนเชิงรุก เป็นผู้เข้าถึงความรู้ด้วยตนเอง (Self – Access Knowledge) ในขณะเดียวกัน
ผู้เรียนมีคุณลักษณะกระตือรือร้น สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Active Learner) 
และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างสมบูรณ์ 
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 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการทํางานและการสร้างสรรค์ผลงานภาษาอังกฤษ แต่ยังคงมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตาม
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
สู่การปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้นักเรียนโครงการ 
English Program มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึงแหล่งความรู้ ทางวิชาการ ในการ
พัฒนาตนเอง การทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน โดยจํานวนนักเรียนโครงการ English 
Program ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่3 และ/หรือ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 80 ขึ้นไป ผ่าน การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าถึง
แหล่งความรู้ทางวิชาการ ในการพัฒนาตนเอง การทํางาน การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงาน 
ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ถึงจะผ่านมาตรฐานในข้อน้ี และจากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการด้านภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทําให้นักเรียนมีโอกาสแสดง
ศักยภาพและความสามารถให้ปรากฏอย่างเด่นชัด ดังน้ัน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องใช้โอกาสซึ่ง
เป็นข้อได้เปรียบด้านน้ี ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น พัฒนาเทคนิคการสอน
อยู่เสมอให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับหลักการของ ยามิทโจ เซฟานดิโน 
(Yamith Jose Fandino) ที่กล่าวว่า ครูจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
จําเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ความสามารถในยุคดิจิตอล ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตภาษาข้ันสูง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนสื่อสารในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ ในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีเพราะการจัดการศึกษาของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามเป้าหมายน้ัน 
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง, 
2559) ในปัจจุบันชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษา โดยมี
การกําหนดให้มีการเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ร่วมดําเนินการกับคณะครูและผู้บริหาร
โรงเรียน (กนกอร บุญกว้าง, 2559) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในขั้นริเริ่มโครงการ การมีส่วนร่วม
ในข้ันวางแผน การมีส่วนร่วมในขั้นดําเนินการโครงการ และการมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลโครงการ 
สอดคล้องกับ เมล์ ฮิล และ เทียกิไว (May, Hill and Tiakiwai 2004) ที่ได้กล่าวถึง ตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนระบบสองภาษาที่มีคุณภาพในรายงาน “Bilingual/Immersion Education : 
Indicators of Good Prerace” ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดัชนีบ่งช้ีความสําเร็จของการศึกษา
ระบบสองภาษาได้มาจากการศึกษาวิจัยในโครงการ Research Policy Practice ของ Cummins, J. 
(2000) ที่เป็นการศึกษาวิจัยถึงหลักการและคุณลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบ
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สองภาษาจากการพิสูจน์ทฤษฎีแล้วทลองนําไปปฏิบัติ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
(Home/School Relationships) ต้องประกอบด้วย 1) การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจาก
ชุมชน และ 2) การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองอย่างเต็มที่ 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา มีหลายลักษณะตามกิจกรรมที่โรงเรียนและครูร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น โดย 
Morrison (2000) ได้เสนอกิจกรรมการมีส่วนร่วมสําหรับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษาว่า 
การจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมต้องให้เป็นไปอย่างสบาย ครูสามารถจัดกิจกรรมทักษะให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างน้อย 4 วิธี คือ 1) ให้มีส่วนร่วมในการทํางาน เป็นวิธีที่มุ่งให้
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานตามความสามารถของผู้ปกครองและชุมชน เช่น 
การเป็นผู้ช่วยครู การเป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก การหาทุน การร่วมทํางานธุรการ เป็นต้น การมีส่วนร่วมแบบน้ี
ผู้ปกครองและชุมชนจะได้ประโยชน์ร่วมด้วยและค่อนข้างเป็นเอกเทศ 2) วิธีให้มีส่วนร่วมโดยเน้น
กระบวนการ เป็นการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการศึกษาเป็นผู้ให้แนวคิดข้อเสนอแนะ
ในการจัดการศึกษา เช่น การวางแผนหลักสูตรการคัดเลือกตํารา การวางมาตรฐานการทํางาน เป็นต้น
วิธีการน้ีกําลังแพร่หลายเพราะทั้งผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจทาง
การศึกษา 3) วิธีการมีส่วนร่วมโดยเน้นการพัฒนา เป็นการมีส่วนร่วมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
ครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองโดยตรง เพราะผู้ปกครองที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นการสร้างเสริมครอบครัว การมีส่วนร่วมลักษณะน้ี พบว่า ในโครงการร่วมมือของโรงเรียน 
ชุมชน โรงเรียนสหกรณ์ และโครงการเฮดสตาร์ทของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และ 4) วิธีการมีส่วนร่วม
แบบสมบูรณ์ คือ การประมวลวิธีการดังกล่าวข้างต้นมาประสานกันโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
และให้ครอบครัวมีส่วนร่วมการตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียน และในเรื่องการมีส่วนร่วมน้ีผลสําเร็จ
ของโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เกิดจากการ
ทํางานอย่างถูกวิธีตามแผนปฏิบัติการท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ทุกข้อ โดยมีผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของการบริหาร 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ชุมชนและผู้ปกครองสนับสนุนโครงการอย่าง
เข้มแข็งถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเกิดจาก การที่บุคคลในองค์กรหรือ
ต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
สําเร็จ ทั้งน้ีเพราะการมีส่วนร่วมน้ันๆจะอยู่ในขั้นตอนใด ๆ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ข้อจํากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการของการดําเนินการด้านการบริหารเป็นเกณฑ์ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางท่ีมีเป้าหมายโดยรวม เพ่ือที่จะให้เกิดการ
ตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อ
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โครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุก ๆ คน 
(ถวิลวดี บุรีกุล, 2551) ที่สอดคล้องกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้
เสนอการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยในการพัฒนาการศึกษา ควรมีการ
เชิญผู้ปกครองและผู้อาวุโส กรรมการชุมชนมาเย่ียมโรงเรียน และจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส
พบปะกับครู สังเกตกิจวัตรการเรียนของเด็ก เห็นสภาพแวดล้อมที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่เด็กในโรงเรียน 
ร่วมคิดร่วมประชุมในหัวข้อต่าง ๆ ในเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม คณะกรรมการ สมาคม ครู 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ควรร่วมกันกําหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครองให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นในการกําหนดบทบาทและแนวทางดังกล่าว ควรมีการกําหนดเขต
อํานาจความรับผิดชอบในส่วนของผู้ปกครองให้ชัดเจน การกระจายอํานาจให้ผู้ปกครองเข้าร่วมและ
มอบอํานาจการตัดสินใจบางระดับให้ จะส่งผลให้ผู้ปกครองเข้าใจขอบเขตบทบาทที่ชัดเจน รู้สึกมี
พันธะผูกพันเข้ามาร่วมงานโดยความต้ังใจและเต็มใจมากขึ้น 

 นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน
พื้นฐานของความเป็นไทย ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีเพราะว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบภายในปี 2561 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554ก) 
คือ เพ่ิมโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัยมี
โอกาสเข้าถึงการศึกษา และเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงความรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ 
คือ 1) คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝ่รู้สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองรักการอ่านและแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง 3) คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มี
จิตสํานึก และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
4) คนไทยคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร 

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความ
เป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ได้ปรับแนวทางการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือสนองตอบต่อแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับแนวทางการนํามาตรฐานการจัดการ 
ศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program) สู่การปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้นักเรียน
โครงการ English Program ต้องมีภาวะผู้นําและผู้ตาม มีคุณธรรม จริยธรรม และกล้าแสดงออก 
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สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ มีส่วนร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหา
หรือทําประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลกมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียน การทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน รักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความ 
เป็นไทย มีความตระหนักในความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักเรียนโครงการ English Program       
รักความเป็นไทยปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันอย่างภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า
วัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ และอยู่ร่วมกันในสังคมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข   

 ผลการประเมินที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ มีผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ โดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด ถึงแม้ว่าจะมีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุดแต่ยังคงอยู่ในระดับมาก สาเหตุอาจเน่ืองมาจากการสอน
ภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ปัญหาที่พบคือ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศของ
ไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะต่ืนตัวมากข้ึน แต่ยังไม่ก้าวหน้าไป
มากเท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้านบุคลากรสอนภาษาต่างประเทศน้ีขาดแคลนมาก นอกจากน้ันเกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2555) ที่ให้ทัศนะว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันส่งผลให้ผู้คนใน
ประเทศต่าง ๆ ต้องติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นปัจจัย
สําคัญที่คนยุคน้ีจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่ง
สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาต่างประเทศ ที่มิใช่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่าน้ันแต่ยังรวมถึง
ภาษาต่างประเทศอ่ืนที่จําเป็นด้วย เช่น จีน ญี่ ปุ่น เกาหลี เพ่ือให้คนไทยสามารถใช้ทักษะ
ภาษาต่างประเทศในการติดต่อการค้า การลงทุนการต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการนําเสนอ
แนวคิดใหม่ที่คนไทยคิดค้นขึ้นอันเป็นการสร้างช่ือเสียงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมาก
ขึ้น นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2557) กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินนักเรียนด้วย
แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในโครงการ English Program เทียบเคียงกับกรอบ CEFR ตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระดับ A2  มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านระดับ B1 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน
ระดับ B2 ซึ่งเป็นเกณฑ์ค่อนข้างสูงสําหรับนักเรียนของประเทศไทย 

5.2.2 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประเด็นกลยุทธ์ 27 กลยุทธ์ 
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93 การจัดการ แยกเป็นด้านปัจจัยนําเข้า (Input) รวม 10 กลยุทธ์ 32 การจัดการ ด้านกระบวนการ 
(Process) รวม 10 กลยุทธ์ 34 การจัดการ และด้าน ผลผลิต (output) 7 กลยุทธ์ 27 การจัดการ 

โรงเรียนต้นแบบเห็นด้วยกับกลยุทธ์ที่นําเสนอว่า เป็นกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีเป็นเพราะทุกกลยุทธ์นํามา
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ มีความน่าเช่ือถือ ประกอบด้วย กฎหมาย นโยบายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
หลักการแนวคิดเชิงทฤษฎีและทัศนะเก่ียวกับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ แนวทางการนํามาตรฐานการจัดการศึกษาตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) สู่การปฏิบัติการกําหนด
กลยุทธ์ (Strategy formulation) เป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นรากฐาน
ที่สําคัญต่อความสําเร็จในการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ ทําให้ผู้บริหารสามารถกําหนด
เป้าหมายขององค์การได้ ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางขององค์การในอนาคต โดยการนําข้อมูลและ
ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาจัดทําเป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่าง ๆ 
รวมทั้งประเมินและคัดเลือกว่า กลยุทธ์ใดมีความเหมาะสมกับองค์การมากที่สุด ผลจากการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์และการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมจะนําไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553) ซึ่งแต่ละกลยุทธ์สถานศึกษามีแนวดําเนินการจัดการที่สอดคล้อง
เป็นไปตามหลักการบริหารสําคัญขององค์กร (comprehensive action plan) และองค์การใช้เป็น
ตัวกําหนดทิศทางการดําเนินงานระยะยาว เชอเมอร์ฮอน (Schermerhorn, 2002) ทุกกลยุทธ์จะ
มุ่งเน้นการนํามาใช้ในสภาวการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มีการแข่งขัน (competitive environmean) อัน
แสดงถึง “การคาดการณ์ที่ดีที่สุด” (best guess) ในสิ่งที่ต้องการกระทําเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าจะ
เกิดผลสําเร็จในอนาคตในขณะที่เผชิญอยู่กับคู่แข่งขัน หรือแม้แต่ในสภาวการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้วิธีการที่ดีที่สุดขององค์กร ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 1) การกําหนดวัตถุประสงค์หรือวิสัยทัศน์ 2) การระบุทิศทางหรือภารกิจ 
3) การกําหนดเป้าหมาย 4) การพัฒนากลยุทธ์ และ 5) การกําหนดนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับ วีเลน
และฮังเกอร์ (Wheelen & Hunger 2000) ที่กําหนดกลยุทธ์ไว้ 4 ประการ อันได้แก่ 1) การระบุภารกิจ
หลัก 2) การกําหนดวัตถุประสงค์ 3) การพัฒนากลยุทธ์ 4) การกําหนดนโยบาย และที่สําคัญทุกกลยุทธ์
น้ันมาจากผลการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัยเบ้ืองต้น (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต 
(output) ที่เน้นการประเมินที่เป็นระบบมีการวางแผนมีวิธีการและมาตรฐานชัดเจน เพ่ือผลการ
ประเมินมีความตรง (validity) และมีความเช่ือมั่น (reliability) ทั้งน้ี  ผลการประเมินจะได้สารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนติดตามควบคุม ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการเชิงกลยุทธ์
เป็นศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินการ ซึ่งอาจมีความสลับซับซ้อนและยากต่อความเข้าใจ ผู้บริหาร
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จําเป็นต้องใช้การคิดอย่างเป็นระบบในการกําหนดกรอบของความเป็นองค์การ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในส่วนต่าง ๆ ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และสามารถมองเห็นภาพทั้งองค์การในมุมมองที่เหมาะสม 
(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2553) สอดคล้องกับ จอนสัน และโชเล(Johnson and Scholes) ที่ได้
ศึกษากลยุทธ์การพัฒนา พบว่า ผู้นําเชิงกลเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยข้อมูลยุทธ์เป็นผู้มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวในการพัฒนากลยุทธ์ และเป็นผู้ที่มองเห็นการการออกแบบองค์กรผ่านกลยุทธ์ในการ
วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ และแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่หามาน้ันต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสบการณ์ส่วนบุคคล การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบมาจากความเป็นมาขององค์กร
และวัฒนธรรมขององค์กรในอดีต  ดังน้ัน บทบาทด้านความคิดที่เพ่ิมเติมอย่างเด่นชัดของผู้นําเชิงกลยุทธ์ 
คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และจุดประสงค์ที่ชัดเจน อันนําไปสู่การกําหนดอย่างอ่ืน ๆ ในองค์กรที่
สามารถนําไปสูการปฏิบัติได้จริง เพราะการมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนําไปสู่ความสําเร็จของกลยุทธ์องค์กร 

5.2.3 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 3 การประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

จากผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษได้รับผลการประเมินและรับรอง ทั้ง 27 กลยุทธ์ 
พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยตามประเด็นการประเมินสี่ด้านซึ่งไม่ตํ่ากว่า 7.50 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
โดยแต่ละกลยุทธ์การจัดการได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด   
2 ด้าน คือ ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านความเป็นไปได้ 
และด้านความสอดคล้อง ทําให้ผ่านการรับรองทุกกลยุทธ์การจัดการ ทั้งน้ีสาเหตุอาจเกิดจาก            
ผู้ประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ ในครั้งน้ีล้วนเป็นผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ประสบการณ์และเก่ียวข้องกับ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ในตําแหน่งต่างๆ 
ทั้งผู้อํานวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษาอังกฤษสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการศึกษาชํานาญการสถาบันภาษาอังกฤษ  ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
แต่ละท่านมีประสบการณ์ทํางานมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ผลการประเมินและรับรองกลยุทธ์การ
จัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พงศปณต พรมมา ที่พบว่า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษา มีระดับความ 
สําคัญอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบและผู้ทรงคุณวุฒิประเมินองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสอง
ภาษา และมีความเห็นสอดคล้องเป็นฉันทามติร่วมกันว่า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสองภาษามี
ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุม โดยมีรายละเอียด
แต่ละด้าน ดังน้ี  
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1) กลยุทธ์ในด้านผลผลิต (output) ในภาพรวม มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มี
ความสอดคล้อง และมีความเป็นประโยชน์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย สูงที่สุดกว่าทุกด้าน ผลการประเมิน
และรับรองอยู่ในระดับมากที่สุดทุกประเด็น การประเมินทั้งน้ี อาจเป็นเพราะกลยุทธ์ในด้านผลผลิตทั้ง 
7 กลยุทธ์ คือ 1) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 2) 
นักเรียนมีทักษะในการทํางานรักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 3) สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา 4) มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการชุมชน
และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 5) นักเรียนรักความเป็นไทยแสดง ออกซึ่งความเป็นไทย มี
ความตระหนักซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6) นักเรียนมีผล
คะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ รวมท้ังมีผล    
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป และ 7)นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ ทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ ทั้งหมดล้วน
เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญ เป็นผลสําเร็จสําหรับโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะตัวนักเรียนในโครงการที่เป็นเป้าหมายสําคัญจะต้องมีความ
เช่ือมั่นในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินโครงการ จนนักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย โดยต้องให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รุ้ง
ลาวัณย์ จันทรัตนา, 2556) สอดคล้องกับ เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ที่ทําการศึกษาเรื่อง ผลกระทบ
โลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการกําหนด
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ ปัญหาที่
พบคือ การสอนภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศของไทยยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษแม้ปัจจุบันจะตื่นตัวมากข้ึน แต่ยังไม่ก้าวหน้าไปมากเท่าที่ควร เพราะทรัพยากรด้าน
บุคลากรสอนภาษาต่างประเทศน้ีขาดแคลนมาก นอกจากน้ัน เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ ที่ให้ทัศนะว่า 
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคปัจจุบันส่งผลให้ผู้คนในประเทศต่างๆต้องติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันมากขึ้น ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นปัจจัยสําคัญที่คนยุคน้ี จําเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาโดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องเร่งสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่มิใช่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงภาษาต่างประเทศอ่ืนที่จําเป็นด้วย 
เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เพ่ือให้คนไทยสามารถใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการติดต่อการค้าการลงทุน
การต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการนําเสนอแนวคิดใหม่ที่คนไทยคิดค้นข้ึน อันเป็นการสร้าง
ช่ือเสียงของคนไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากขึ้น และสอดคล้องกับกัญญาพัชร พงษ์ดี ที่ได้
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ศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคี
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือ ตอนบน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 
ดังนี้ 1) สร้างเครือข่ายร่วมใจระบบไตรภาคี 2) ยกระดับการมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 3) พัฒนาภาวะผู้นําของไตรภาคีเพ่ือการบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) ระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของไตรภาคี และ 5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โรงเรียนพ้ืนที่สูงและผลการตรวจสอบกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของไตรภาคีในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงภาคเหนือตอนบน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับ วุฒิชัย เนียมเทศ ที่ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งช้ี
คุณภาพการศึกษา EP มี 4 ตัวแปร คือ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการสื่อสารและการ
แสวงหาความรู้ของนักเรียน EP ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรของนักเรียน EP ด้านทักษะ
การใช้ชีวิตในสังคมและการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและต่างชาติของนักเรียน EP และด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน EP 2) ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา EP ซึ่งได้แก่ การสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชน และการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน และ 3) ปัจจัยที่
ส่งผลโดยอ้อม ผ่านตัวแปรอ่ืนๆ เช่น  ปัจจัยนําเข้าด้านทรัพยากรวัตถุ ส่งผลโดยอ้อม ผ่านกระบวนการ
ด้านการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับ นงนุช  สุระเสน ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นอัจฉริยะและ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ที่ได้ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของสถานศึกษาท้ังภาครัฐและ
เอกชนเป็นไปอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแต่ละระดับตามนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือ ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปกติโดยมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ 

2) กลยุทธ์ในด้านกระบวนการ ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง มี
คะแนนเฉล่ีย รองลงมาจากด้านผลผลิต มีความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์ มีคะแนนรองลงมา
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จากปัจจัยนําเข้า ผลการประเมินและรับรองอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กลยุทธ์
ในด้านกระบวนการทั้ง 10 กลยุทธ์ คือ 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน 2) การจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 3) 
โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 4) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 5) 
จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง
ตามธรรมชาติของวิชา 6) นิเทศ ติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ 7) 
จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 8) มีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์และเป้าหมายให้บุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 9) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรอบด้าน และ 10) การกําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบุหน้าที่ของบุคลากร
และผู้เก่ียวข้อง เป็นกลยุทธ์ที่เป็นกรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินต่อเน่ืองกันไปต้ังแต่ต้นจน
สําเร็จตามโครงการ จึงมีปัจจัยหลายระดับเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีปัญหาในระหว่างดําเนินการตาม
โครงการก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิต สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุมณฑา บุญวัฒนะกุล (2557)  
ที่พบว่า ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารโครงการ EP มีทั้งปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอกระดับประเทศด้านการเมืองและกฎหมายเข้ามาเก่ียวข้อง ส่วนระดับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ภายนอก (ระดับกระทรวง) ให้ความสําคัญด้านยุทธศาสตร์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจาก
ยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีรูปแบบผสมผสานระหว่างยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
กล่าวคือ มีความครอบคลุมในทุกด้านและสามารถติดตามประเมินผลความก้าวหน้าได้เป็นระยะ และ
ระดับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในการบริหารโครงการ English Program จะเน้นที่ ด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอนมากที่สุด เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนในบริบทของความเป็นไทยผสมผสาน
กับความเป็นสากล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัมเจียน เบนจาซิน (Rumjuan Rumjuan Benjasin 
อ้างถึงใน พรรณิลัย นิติโรจน์) ที่ได้กล่าวถึง ปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานนําระบบมาตรฐาน 
สากลมาใช้ที่สําคัญ ได้แก่ การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงในองค์การประสบการณ์และความ 
สามารถในการใช้นวัตกรรมขององค์การ การยอมรับในตัวระบบมาตรฐานสากล ความร่วมมือ ร่วมใจ
ของผู้บริหาร ลักษณะของหน่วยงานในการเรียนรู้และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ปัจจัย
อ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อการนําระบบมาตรฐานสากลมาใช้ยังประกอบด้วย ปริมาณงานของผู้ปฏิบัติงาน เวลา
ในการปฏิบัติงานการสานต่อของผู้บริหารและการเปลี่ยนรัฐบาล นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการที่ วก 
1065/2544 และคําสั่งที่ สพฐ. 43/2546 (แก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง “ให้ใช้นโยบายและหลักเกณฑ์ และ
วิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ” (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2548) ที่กล่าวถึง ปัจจัยและกระบวนการ ในการบริหารซึ่งถือเป็นมาตรฐาน
ของหลักสูตร English Program ดังน้ี  1) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา
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ต้องจัดให้มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งใน
ด้านความพร้อมในด้านการเตรียมการของสถานศึกษา การบริหารจัดการ การดําเนินงานของสถาน 
ศึกษาและคุณภาพของผู้เรียน 2) ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน การลดค่าใช้จ่าย คุณภาพของครูผู้สอน และวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 3) ต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 4) ครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจเด็ก และวิธีการจัดการเรียนการสอน 
และ 5) สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม 2545) 6) การ
จัดการเรียนการสอน ควรจัดในบริบทของความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากล โดยมุ่งเน้นความรัก
ท้องถิ่น ประเทศชาติและความเป็นไทย และ 7) สถานการศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนทุกวิชา โดย
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม สร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าใช้ภาษา
ในการสื่อสารสอดคล้องกับงานวิจัยของวรนุช สาเกผล (2557) ที่พบว่า สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาการจัดการความรู้ของ สคบศ. เพ่ือรองรับสู่ประชาคมอาเซียนที่เป็นจุดแข็ง คือ 1) 
โครงสร้างองค์กรมี การกําหนดสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจน 2) มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการ
ความรู้ 3) ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 4) บุคลากรต้องการให้ดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 5) โครงสร้างองค์กรมี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสม 6) ผู้บริหารมีการมอบหมายงานและกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ไว้
อย่างชัดเจน และ 7) บุคลากรต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานและเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับ พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง ที่พบว่า รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านแนวคิด และหลักการการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ 2) ด้านการนํามหาวิทยาลัยโดยผู้นําระดับสูง 3) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 4) ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ 5) ด้านการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 6) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 7) ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 8) ด้านมุ่งเน้นบุคลากร 9) ด้านการจัดการกระบวนการ และ และ 10) ด้าน
ผลลัพธ์ยังสอดคล้องกับ ธาดา อักษรชื่น กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนโสตศึกษาของประเทศไทยใน
ทศวรรษหน้า เฉพาะด้านกระบวนการ มีองค์ประกอบ ที่สอดคล้องกัน ดังน้ี 1) กลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากร 2) กลยุทธ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) กลยุทธ์ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 4) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 5) กลยุทธ์การพัฒนาด้านการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 6) กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ 7) กลยุทธ์การพัฒนาวิชาการ
เพ่ือการเรียนรู้ สอดคล้องกับ เสาวภา นิสภโกมล ที่ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาพลเมืองประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) พัฒนาสื่อและ
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เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพลเมืองคุณภาพ (2) พัฒนาหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ (3) นิเทศการสอนพัฒนา
พลเมืองคุณภาพ (4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนพลเมืองคุณภาพ และ (5) วัดและประเมินผล
พัฒนาพลเมืองคุณภาพ สอดคล้องกับ เมธิกานต์  นนทะสร ผลการสร้างกลยุทธ์พบว่า กลยุทธ์การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่สร้าง
ขึ้นประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลักจํานวน 4 กลยุทธ์ และกลยุทธ์ขับเคลื่อน 
จํานวน 37 กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ วราภรณ์ แป้นแจ้ง ที่ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 2 กลยุทธ์ การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 กลยุทธ์ และการบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กลยุทธ์ 

3) กลยุทธ์ในด้านปัจจัยนําเข้า มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์ มีคะแนนเฉลี่ย
รองลงมาจากด้านผลผลิต มีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง โดยมีคะแนนรองลงมาจากด้าน
กระบวนการ ผลการประเมินและรับรองอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ กลยุทธ์ใน
ด้านปัจจัยนําเข้า ทั้ง 10 กลยุทธ์ คือ 1)โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ   
2) สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน 3) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย    
เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 4) การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 5) อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการ
มีความเหมาะสม และมีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้  
6) ครูใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 7) ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 8) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ
ดําเนินโครงการเป็นอย่างดี 9) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP และ 10) ผู้บริหารมีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา 
และสามารถประสานงานกับบุคลากรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ปัจจัย
นําเข้า (Input evaluation) เป็นข้อมูลสําคัญเพ่ือใช้ในการตัดสินความเหมาะสมของแผนงานต่างๆ ที่
จัดขึ้น โดยดูว่าข้อมูลน้ันจะมีส่วนช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เดนีซ (Deniz) เป็นกลยุทธ์
สําคัญก่อนการดําเนินงานชองโครงการทุกโครงการ แต่ละโครงการจะดําเนินไปตามแผนที่วางไว้
หรือไม่น้ันสามารถดูได้ที่ความพร้อมของปัจจัยนําเข้าทั้งคน เงินทุน เครื่องจักร วัตถุดิบ การบริหาร
จัดการ ทรัพยากร รวมท้ังการวางแผนดําเนินโครงการเพ่ือให้บรรลุสู่จุดหมาย สอดคล้องกับ ลาไว และ
คอบบอด (Lawire and cobboid) ที่ได้ศึกษาวิจัยการเช่ือมโยงกลยุทธ์ (Strategic Alignment) และการ
แปลงกลยุทธ์สู่ตัวบ่งช้ี (Cascading) สําหรับองค์กรข้ามชาติ โดยการศึกษาบริษัทเป็นรายกรณี ช่ือ 
Cross house การศึกษาพบว่า บริษัทประสบผลสําเร็จและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลังจากใช้



342 
 

หลักการบริหารกลยุทธ์สู่กิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์ประกอบด้วย การวางแผน การสื่อสาร การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ช่วยให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เกิดความเข้าใจในกลยุทธ์ขององค์กร
อย่างรู้สึกเป็นเจ้าของและรับรู้ในกลยุทธ์ที่องค์กรสร้างขึ้น ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จจากการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับ ปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ ศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ที่พบว่า  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า มี 25 องค์ประกอบ จากทั้งหมด 
81 ตัวแปร ถูกนําไปใช้สร้างและพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัยในช้ัน
เรียนในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่สมบูรณ์ที่ผู้ วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมาโดยผ่านการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามมุมมองเชิงทฤษฎี ใน Balanced 
Scorecard และ 14 โครงการสู่การปฏิบัติที่ต้องดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ภายใน 3 ปี สอดคล้องกับ 
Beall ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนเอกชน เก่ียวกับการสรรหาครูค่าตอบแทน
การพัฒนาครูและระยะเวลาการอยู่ในองค์กรของครูของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พบว่า 1) ในอีก 10 ปี
ข้างหน้าจะมีความต้องการครูมากขึ้น โดยเฉพาะครูคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2) โครงสร้างระบบ
บริหาร ค่าตอบแทนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของครูน้อยกว่าค่าตอบแทนท่ีโรงเรียนอ่ืนเสนอมา 
โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่ครูได้รับในปัจจุบัน 3) คณะกรรมการโรงเรียนควรบริหารระบบ
ค่าตอบแทนให้บรรลุพันธกิจและงานวิชาการของโรงเรียน 4)ในการบริหารระบบค่าตอบแทนต่างๆ
ควรนําเร่ืองหมวดวิชาเข้าไปพิจารณาด้วย สอดคล้องกับประครอง บุญครอง (2558) พบว่า ผลการ
สร้างกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย มีทั้งหมด 5 กลยุทธ์ คือ 1) กลยุทธ์การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 2) กลยุทธ์การ
สร้างสัมพันธภาพ 3) กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วม 4) กลยุทธ์การสั่งการและ 5) กลยุทธ์การสอนงาน 
ซึ่งแต่ละกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) วิธีการของกลยุทธ์ 2) วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3) เป้าหมายของกล
ยุทธ์ และ 4) ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์สอดคล้องกับ พรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี ที่ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การจัดการ
ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความคิดเห็นกลยุทธ์การจัดการต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม
พบว่า อยู่ในระดับมาก 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะเพ่ือนําไปใช้เป็นสารสนเทศสําหรับผู้มีอํานาจในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับ กลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ และข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป ดังน้ี 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้เป็นสารสนเทศ  
 1) กลยุทธ์การจัดการด้านปัจจัยนําเข้า  
  (1)  จากผลการวิจัยที่พบว่า กลยุทธ์การจัดการ ปัจจัยพ้ืนฐาน มีคุณภาพใน
ระดับ มากที่สุด กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการ และ
มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาว่า ควรให้สําคัญในด้าน
บริหารจัดการให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ใช้สอย จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์แหล่งเรียนรู้และ
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนในโครงการ English Program อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
                  (2)  จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดสรรงบประมาณ มีคุณภาพในระดับมาก  กลยุทธ์
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม และมีการ
จัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
เป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาว่า ควรให้ความสําคัญของการสร้างขวัญและกําลังใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ เช่น ให้ทุนการศึกษาต่อ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน เป็นต้น อีกทั้งต้องร่วมกันระดมเงินสนับสนุนจากหน่วยงานท้ังจากผู้ปกครอง องค์การ
ภาครัฐ และเอกชน เช่น การทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา โครงการพัฒนาทักษะความถนัดของนักเรียน
นอกเวลาเรียน และค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 
                  (3)  จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณภาพครู มีคุณภาพในระดับมาก กลยุทธ์ที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ครูใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดว่า ควรดําเนิน 
การให้มีการพัฒนาครูชาวต่างชาติและหรือครูชาวไทยในโครงการ English Program ได้รับการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อนวัตกรรม การวัดและประเมินผล รวมท้ังการทําวิจัย
ในช้ันเรียน   
        (4)  จากผลการวิจัยที่พบว่า คุณภาพผู้บริหาร มีคุณภาพในระดับมาก กลยุทธ์ที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู้บริหารมีอุดมการณ์มีความมุ่งมั่นมีภาวะผู้นําและสามารถประสานงานกับ
บุคลากรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทาง
พัฒนาสถานศึกษาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศในปัจจุบัน  มีภาวะผู้นําทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
บริหารจัดการ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในโครงการ English Program 
              2) กลยุทธ์การจัดการด้านกระบวนการ   
      (1)  จากผลการวิจัยที่พบว่า การกํากับติดตามและประเมินโครงการ มีคุณภาพ
ในระดับมาก กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของ
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นักเรียน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาว่า ครูควรมีการประเมินประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและกลวิธีสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่วัด
ได้ของการกํากับติดตามและรายงานผล เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนา ประชาสัมพันธ์และสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้เก่ียวข้อง 
                  (2)  จากผลการวิจัยที่พบว่า การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพในระดับมากที่สุด 
กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาว่า ครูควรออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการ เทคนิค
พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและวิธีการสอนตามธรรมชาติวิชาในวิชาต่าง ๆ โดยคํานึงถึงความ สามารถ
ทางภาษาและความสามารถทางวิชาการท่ีแตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน 
                  (3) จากผลการวิจัยที่พบว่า การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย  มีคุณภาพ
ในระดับมากที่สุด ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นิเทศติดตามและประเมินครูผู้สอนและบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนโครงการ ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาว่า ต้องมีระบบการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลที่ส่งเสริมให้บุคลากรในโครงการ English Program ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยใช้สื่อ
นวัตกรรม มีวิธีการนิเทศการพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานสรุปผลการนิเทศติดตาม และนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการทํางาน   
                  (4) จากผลการวิจัยที่พบว่า โครงสร้างการบริหารท่ีมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ การ
กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและระบุหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาว่า ควรมีการกําหนดโครงสร้างระบบการบริหาร
โครงการ English Program ในรูปคณะกรรมการที่ครอบคลุมงานด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และการบริหารจัดการ ระบุผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ชัดเจนทุกด้านให้บรรลุเป้าหมาย 
  ดังน้ัน องค์กรควรดําเนินการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ตัวช้ีวัด
และเป้าหมายท่ีกําหนดขึ้น หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายควรวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางเพ่ือ
ปรับปรุง และจัดทําเป็นแนวทางในการปรับปรุงซึ่งจะต้องระบุปัญหา สาเหตุ วิธีการป้องกัน และ
แนวทางการปรับปรุง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะป้อนกลับมาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานอีกครั้งหน่ึง การ
ปรับปรุงกระบวนการ สามารถดําเนินการได้หลายแนวทาง เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
หน่วยงานอ่ืน การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ การนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ และการใช้
ข้อมูลของผู้รับบริการ เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนการ เป็นต้น 
             3) กลยุทธ์การจัดการด้านผลผลิต  
      (1)  จากผลการวิจัยที่พบว่า กลยุทธ์การจัดการประเด็นนักเรียนมีความเช่ือมั่น
ในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพในอนาคต มีคุณภาพในระดับมากที่สุด กลยุทธ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
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นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาว่า ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนโครงการ English Program สืบค้นความรู้
และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ มีโอกาสเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด 
แข่งขัน นําเสนอผลงานที่ต้องใช้ความรู้ทักษะทางวิชาการและความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับสูง  
                  (2) จากผลการวิจัยที่พบว่า ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 
มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ สถานศึกษามีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
เป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาว่า ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ของโครงการ English Program ที่มีความสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับ 
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ English Program และ
มุ่งผลที่เกิดต่อคุณภาพนักเรียน การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน สถาบัน องค์กรทั้งใน
และนอกประเทศ เพ่ือความร่วมมือในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้บรรลุ 
คุณภาพตามเป้าหมาย 
  (3) จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษา 
อังกฤษได้ในระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย มีคุณภาพในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทยมีความตระหนักซึ่งความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาว่า ควร
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนโครงการ English Program รักความเป็นไทยปฏิบัติตามมารยาทและ
วัฒนธรรมไทยในชีวิตประจําวันอย่างภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ และอยู่ร่วมกันใน
สังคมท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข 
 ดังน้ัน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรศึกษากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนํากลยุทธ์การจัดการในแต่ละกลยุทธ์ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบท
ของสถานศึกษา ควรมีการนํากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไป
ทดลองใช้จริงกับโรงเรียน เนื่องจากการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการพัฒนากลยุทธ์ ประเมินและรับรองกล
ยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



346 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต่อไป 
                  1)  ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานภาครัฐและเอกชน 
                 2)  ควรทําวิจัยเก่ียวกับการพัฒนากลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องหรือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
                 3)  ควรมีการวิจัยเพ่ือติดตามประเมินผลการนํากลยุทธ์การจัดการไปใช้ในการ
บริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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17. นางสาวณัชนิชา บัวดี  หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ  
  จังหวัดนนทบุรี  

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ท่ีใชเ้ก็บรวบข้อมูลเพื่อการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใ
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คําชี้แจง 

1)
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน � ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงของท่าน 
 
1) สถานะ  

� 1. ผู้บริหาร   
� 2. หัวหน้าโครงการ   

� 3. ครู  
� 4. นักเรียน  
� 5. ผู้ปกครอง  
� 6. คณะกรรมการสถานศกึษา  
  

2) เพศ   

� 1. ชาย    
� 2. หญิง 
 

3) อายุ  
� 1. ตํ่ากว่า 35 ปี  

� 2. 35 - 45 ป 
� 3. 46 - 55 ปี  

� 4. 56 ปีขึ้นไป 
 

4) วุฒิการศึกษา 
� 1. ตํ่ากว่าปริญญาตร ี  
� 2. ปริญญาตรี    
� 3. ปริญญาโท   
� 4. ปริญญาเอก 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษด้านปัจจัยนําเข้า 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของโรงเรียนในแต่ละข้อว่า 
ท่านมีข้อปฏิบัติอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปน้ี 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1. คุณภาพครู      
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดําเนินโครงการเป็น
อย่างดี 

     

2) ครูมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่าเจ้าของภาษา      
3) ครูผู้สอนทีไม่ใช่เจ้าของภาษาต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อย
กว่า550หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 

     

4) ถ้าหากเป็นครูชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรมหลักสูตรของ
ประเทศไทยด้านภาษา และวัฒนธรรมไทยไม่น้อยกว่า 15-20 ช่ัวโมง 

     

5) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษา 
อังกฤษเป็นสื่อ 

     

6) ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์ (offline)  

     

7) ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจัดการเรียน
การสอนกับนานาชาติ 

     

8) ครูใช้การวิจัยสื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง      
9) ครูผู้สอนมีการพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร การจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลและการวิจัยในช้ันเรียน 

     

2. คุณภาพผู้บริหาร      
1) ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
2) มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานงาน กับ
บุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

     

3) มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP 

     

4. มีความสามารถในการ ประสานเครือข่าย ความร่วมมือในการจัดการ 
ศึกษาโครงการ EP กับโรงเรียนอ่ืน ๆ  

     

5. เข้าใจบทบาท หน้าที่ และมีความสามารถในการทํางาน ในหน้าที่รับ 
ผิดชอบ 

     

6) มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพ่ือการบริหารโครงการ 
EP 

     

7) มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานกับบุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
ได้เป็นอย่างดี 

     

8) มีความสามารถในการทํางานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
9) ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มี
ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 

     

10) ผู้บริหารมีความสามารถในการเทคโนโลยีในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี      
11) ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ใน
การจัดการศึกษานานาชาติ 

     

3. งบประมาณ      
1) รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนินโครงการ      
2) การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ อยู่ใน
เกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

     

3) งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บมีความเหมาะสม กับสภาพเศรษฐกิจ
ของผู้ปกครอง 

     

4) อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม      
5) มีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุน การศึกษาที่
รัฐจัดให้ 

     

4. ปัจจัยพื้นฐาน      
1) โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานเพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

     

3) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน      
4) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง ครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียน 

     

5) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตาม กลุ่มสาระอย่างพอเพียง และ 
สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

     

6) โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม 
ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และค้นคว้าอย่างหลาก 
หลาย 

     

7) ขนาดและลักษณะอ่ืน ๆ ของอาคารสถานที่เหมาะสม ต่อการจัดการ
เรียนการสอน และเป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

     

5) มีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงินอุดหนุน การศึกษาที่
รัฐจัดให้ 

     

4. ปัจจัยพื้นฐาน      
1) โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ      
2) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ/ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานเพ่ือให้
นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 

     

3) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน      
4) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยง ครอบคลุม
พ้ืนที่ของโรงเรียน 

     

5) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (Electronic Multi – 
Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตาม กลุ่มสาระอย่างพอเพียง และ 
สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
6) โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (Resource Center) 
ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม 
ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ และค้นคว้าอย่าง
หลากหลาย 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษด้านกระบวนการ 
  
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของของโรงเรียนในแต่ละข้อ

ว่าท่านมีข้อปฏิบัติอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปน้ี 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1. โครงสร้างการบริหาร      
1) กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ และระบบหน้าที่ ของ
บุคลากร และผู้เก่ียวข้อง 

     

2) สรรหาครูชาวต่างชาติ และหรือครูชาวไทยที่มีความรู้ความสามารถ 
ในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

     

3) มีการอบรมให้ความรู้พัฒนาครูต่างชาติ และครูชาวไทยในโครงการ
อย่างต่อเน่ือง บริหารจัดการงบประมาณของโครงการแบบมีส่วนร่วม มี
แผนพัฒนาคุณภาพโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา 

     

4) บริหารจัดการงบประมาณของโครงการแบบมีส่วนร่วม      
5) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน       
6) มีและใช้ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนรู้ และระบบเทคโนโลยีสนับสนุน
การเรียนการสอนกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโครงการ
อย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

2. การกําหนดแนวนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย      
1) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้บุคลากร ผู้ปกครอง และ
นักเรียนทราบ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
3) มีแผนพัฒนาคุณภาพโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา  

     

4) นิเทศติดตามและประเมินครูผู้สอน และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนโครงการ      
5) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสื่อสาร และการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

     

6) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

     

7) เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการคิด และ
ตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

     

8) เพ่ิมเวลา และช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน      
9) เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการคิด และ
ตัดสินใจในการจัดการศึกษา 

     

3. การจัดการเรียนการสอน      
1) สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ในการจัด 
การเรียนการสอน 

     

2) โครงสร้างหลักสูตรของโตรงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชาเพ่ิม 
เติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

     

3) โครงสร้างหลักสูตรมีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งในด้านการใช้ภาษาสื่อสารประจําวัน
และวิชาการ 

     

4) ออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับความแตกต่างของสมิทธิผล(pro-
ficiency) ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน 

     

5) จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียน การ
สอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา 

     

6) ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โดยใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาระดับชาติทุกกลุ่มสาระ 

     

7) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
เครือข่ายความร่วมมือทั้งใน และนอกประเทศ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
8) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ และเจตคติภาษาอังกฤษ 
เสริมสร้างความสามารถด้านวิชาการ และอัตลักษณ์ของนักเรียน 

     

9) สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบท
ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

     

10) จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

     

11) จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง      
12) จัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล และรายกลุ่ม โดย
มุ่งหวังเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ 

     

4. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ      
1) จัดระบบกํากับ ติดตาม สรุปผลและรายงาน      
2) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการเรียนรู้ของนักเรียน      
3) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาครู      
4) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านการพัฒนาหลักสูตร และการ
สอน 

     

5) จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงานด้านความสัมพันธ์ กับนักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน 

     

6) วัดและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าของนักเรียนด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ และความรู้ในแต่ละวิชาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

     

7) ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของ
นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ 
ระดับนานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับกรอบ CEER 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษด้านกระบวนการ 
 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของโรงเรียนในแต่ละข้อว่า 
ท่านมี ข้อปฏิบัติอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปน้ี 
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
1.เพื่อให้นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิต 
ประจําวันตลอดจนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและประกอบอาชีพในอนาคต 
1) นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี      
2) นักเรียนมีภาวะผู้นําและผู้ตาม มีคุณธรรมจริยธรรมและกล้าแสดงออก      
3) นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และนําเสนอผลงานเป็นภาษา 
อังกฤษ 

     

4) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็นภาษาอังกฤษ ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

     

5) นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพ
การเรียน การทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน 

     

6) นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

     

2. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบน 
พื้นฐานของความเป็นไทย 
1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมขึ้น 

     

2) นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

     

3) มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ เป็นที่
ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 
4) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะ
ทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

     

5) นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็นไทย มีความตระหนัก
ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

3. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา      
1) สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริม และพัฒนานักเรียน      
2) มีการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชน และสถาบันวิชา 
การเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

     

3) สถานศึกษามีระบบ และกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

     

4. มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้ การ
บริการชุมชน และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

     

 

ขอขอบคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้วิจัย นา
สา

อาจารย์ทีป่รึ
อาจารย์ทีป่รึ
 
คําชี้แจง 

1)
 
 

กระทรวงศึก
ยอมรับ 

  

ตอนท่ี 1 ข้อ
1.
2.
3.

.....................
4.
5.

 

เรื่องกลยุ

างศรินทิพย์ ก
าขาวิชาการบ ิ
รึกษาหลัก พ
รึกษาร่วม ร

) แบบสัมภาษ
ตอนที่ 1) ขอ้
ตอนที่ 2) 

กษา ธิการเป็น

อมูลท่ัวไปข
 ช่ือ-สกุล ....
 ตําแหน่ง/หน
 สถานที่สัมภ
......................
 วัน เดือน ปี 
 เริ่มสัมภาษณ

ทธการจัดกา
ภาษาอัง

กาญจนธนชัย 
ริหารการศึกษ
พระมหาไกรวร
รศ.ดร.สุวิทย์ ภ

ษณ์ฉบับน้ีจําแน
อมูลทั่วไปของ
แนวทางการจั
นภาษาอังกฤ

ของผู้ให้สัมภ
.....................
น้าที่รับผิดชอบ
ภาษณ์ 
.....................
 ทีส่ัมภาษณ์..
ณ์เวลา...........

แบ
รโครงการจัด
งกฤษของโรง

สําหรบั

 นักศึกษาหลัก
ษา 
รรณ์ ชินทิตตฺ

 ภาณุจารี  

นกออกเป็น 2
งผู้ให้สัมภาษณ
จัดการ/ดําเนิน
ฤษที่ทําให้สถา

ภาษณ์ 
.....................
บในปัจจุบัน 

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

บบสัมภาษณเ์
ดการเรียนการ
งเรียนสงักัดสํ
บผูเ้ชี่ยวชาญแ

กสูตรศึกษาศา

ติโย,ดร. 
   

2 ตอนคือ  
ณ์  
นงานโครงกา
านศึกษาประ

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

.....................
.....................
.น. จบการสัม

เพื่อการวิจยั 
รสอนตามหลั
สํานักงานการ
และผูท้รงคุณ

าสตร์ดุษฎีบัณ

รจัดการเรียน
ะสบความสําเ

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

..... 
.....................
มภาษณ์เวลา..

 
ลักสูตรกระทร
ศึกษาขั้นพื้นฐ

ณวุฒ ิ

ณฑิต 

นการสอนตาม
เร็จมีช่ือเสียง

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

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

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

รวงศึกษาธิกา
นฐาน 
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มหลักสูตร
งจนเป็นที่

............... 
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ตอนท่ี 2 แนวทางการจัดการ/ดําเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษท่ีทําให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง
จนเป็นท่ียอมรับ 

 

2.1 การพัฒนากลยุทธ์ส่วนท่ีเอ้ือต่อคุณภาพของปัจจัยนําเข้า (Input) ของโครงการ 
การพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 

อังกฤษในโรงเรียนของท่าน ท่านมีกลยุทธการจัดการที่เอ้ือต่อคุณภาพของ ปัจจัยนําเข้า (Input) 
ตามประเด็นต่อไปนี้หรือไม่ และมีแนวทางการจัดการและการดําเนินงานอย่างไร 

    
1. ปัจจัยพืน้ฐาน มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 
1. โรงเรียนมีจาํนวนครูที่มีความรู้ตรง
สาขาวิชาที่สอนเพียงพอ 
 
 

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

2. สื่อมีความหลากหลายทันสมัยเพียงพอ
และเหมาะสมกับผู้เรียน 

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

3. โรงเรียนมีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media 
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ
และมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทนัสมัย เน้น
ความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระ
อย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยง
เครือข่าย เพ่ือการเรียนรู้ และสืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว 

  ................................................................
................................................................ 
................................................................
................................................................
................................................................ 
................................................................
................................................................
................................................................ 
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2. การจัดสรรงบประมาณ มี ไม่มี แนวทางการจัดการ/การดําเนินงาน 
1. การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสม
กับสภาพ สังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  
 
 

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

2. อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูใน
โครงการมีความเหมาะสม 
 
 
 

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

3. คุณภาพครู มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 
1. ครูใช้การวิจยั สื่อนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
 

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

2. ครูมคีวามรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 
 

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

3. ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในหลักการ 
และวิธีดําเนินโครงการเป็นอย่างดี 
 
 

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

4. คุณภาพผูบ้ริหาร มี ไม่มี แนวทางการจัดการ 
1. มีวิสัยทศัน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโครงการ EP 
 

  ................................................................
................................................................ 
................................................................
................................................................ 
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 มี ไม่มี แนวทางการจัดการ 
2. มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมัน่ มีภาวะผู้นํา 
และสามารถประสานงานกับบุคลากร 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ได้เป็นอย่างดี 
 

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

 
นอกจากประเด็นดังกล่าวท่านคิดว่า กลยุทธการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้านปัจจัยนําเข้าควรมีอะไรเพ่ิมเติมบ้างรวมท้ังข้อ 
เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 
 ..............................................................................................................................................................  

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



393 
 

2.2 การพัฒนากลยุทธ์ความเหมาะสมของกระบวนการ (Process) ในส่วนของการ
ปฏิบัติงาน ตามโครงการ (Process) 

การพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 
อังกฤษในโรงเรียนของท่าน ท่านมีกลยุทธ์การจัดการความเหมาะสมของกระบวนการในส่วนของ การ
ปฏิบัติงานตามโครงการ (Process) ประเด็นต่อไปน้ีหรือไม่ และมีแนวทางการจัดการและการ
ดําเนินงานอย่างไร  

 
1. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 
1. จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
 
 

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

2. จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน
ด้านความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
 

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

2. การจัดการเรียนการสอน มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 
1. โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมี
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมที่
มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในสาระ  
ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

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

2. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง 
 
 

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

3. จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษา 
อังกฤษโดยใช้วิธีการเรียนการสอน ที่เน้น
ทักษะการคิดระดับสูง ตามธรรมชาติของ
วิชา 

  ................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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3. การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย 

มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 

1. นิเทศ ติดตามและประเมนิครูผู้สอน 
และบุคลากรฝา่ยสนับสนุนโครงการ 
 
 

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

2. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือ 
ต่อการสื่อสาร และการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
 

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

3. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ให้บุคคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน
ทราบ 
 

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

4. โครงสร้างการบริหาร มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 
1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือแบบรอบด้าน 
 
 
 

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

2. กําหนดโครงสร้างระบบการบริหาร
จัดการและระบบหน้าที่ของบุคคลากร
และผู้เก่ียวข้อง 

  ................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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นอกจากประเด็นดังกล่าวท่านคิดว่า กลยุทธการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้านกระบวนการควรมีอะไรเพ่ิมเติมบ้างรวมทั้งข้อ 
เสนอแนะอ่ืน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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2.3 การพัฒนากลยุทธ์การบรรลุผลสําเร็จด้านผลผลิต (Output) ตามความคาดหวัง
ในโครงการ 

การพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษา 
อังกฤษในโรงเรียนของท่าน ท่านมีการพัฒนากลยุทธ์การบรรลุผลสําเร็จด้านผลผลิต(Output)ตาม
ความคาดหวังในโครงการประเด็นต่อไปน้ี หรือไม่ และมีแนวทางการจัดการและการดําเนินงาน
อย่างไร 

 
1. นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่ง
ตน และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับ
สากลบนพื้นฐาน ของความเป็นไทย 

มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 

1. นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทย มีความตระหนักซึ่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

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

2. นักเรียนมผีลคะแนนทดสอบระดับชาติ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติรวมท้ังมีผลคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป 

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

3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

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

2. ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่นร่วม ใน
การดําเนินโครงการ 

มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 

1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมความ สัมพันธ์และความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 

  ................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
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 มี ไม่มี  แนวทางการจัดการ/การดําเนนิงาน 
2. มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้การ
บริการชุมชนและให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
 

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

3. นักเรียนมีความเชื่อม่ันตนเองในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจน 
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

มี ไม่มี แนวทางการจัดการ/การดําเนินงาน 

1. นักเรียนสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และนําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 
 
 

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

2. นักเรียนมีทกัษะในการทํางานรักการ
ทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และ
มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

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

 
 นอกจากประเด็นดังกล่าวท่านคิดว่า กลยุทธการจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษด้านผลผลิตควรมีอะไรเพ่ิมเติมบ้างรวมทั้งข้อ 
เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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บผูเ้ชี่ยวชาญแ

 

กสูตรศึกษาศา

ติโย ดร.  
  

ระสงค์เพ่ือศึก
รเรียนการสอน
กษาขั้นพ้ืนฐาน
ความเหมาะส

กกระบวนการ
บบ  
จากความสาม
ะความเส่ียงที่

จากความสอด
ด้แก่ วิสัยทัศ

ณาจากผลดีที่
ง และชุมชน 

และรับรอง 
การสอนตามห
ดสํานักงานกา
และผูท้รงคุณ

าสตร์ดุษฎีบัณ

ษาความคิดเห็
นตามหลักสูต
น ที่ผู้วิจัยได้พั
ม ความเป็นไ

รได้มาซึ่งระบ

มารถนําระบ
จะเกิดขึ้น ซึ่

ดคล้องกับนโย
ศน์ พันธกิจ เ

จะเกิดขึ้นต่อส

หลักสูตรกระท
ารศึกษาขัน้พื้

ณวุฒ ิ

ณฑิต 

ห็นของผู้เช่ียว
ตรกระทรวงศึ
พัฒนาขึ้น โดย
ไปได้ ความส

บบที่ครอบคลุม

บไปปฏิบัติ โ
ซึ่งมีปัจจัยสนั

ยบายระดับชา
เป้าหมาย ยุท

สถานศึกษา 

ทรวงศึกษาธิ
พืน้ฐาน 

398 

วชาญและ
กษาธิการ
ยให้ผู้เช่ียว 
สอดคล้อง 

ม พันธกิจ 

 โดยการมี
ับสนุน มี

าติ บริบท
ทธศาสตร์ 

 กระทรวง 

การ 
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2) แบบประเมินน้ีแบ่งออกเป็นสามตอนดังน้ี (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินและรับรอง (2) 
ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการโครงการท่ีพัฒนาข้ึน และ (3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

3) กรุณาให้ความคิดเห็นตามความเป็นจริงและตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด ข้อมูลที่
ได้จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

 
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์การประเมินและรับรองกลยุทธ์ในครั้งน้ี 
 

ศรินทิพย์ กาญจนธนชัย 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประเมินและรับรอง 
1. ช่ือ-สกุล ........................................................................................................................... 
2. ตําแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ............................................................................. 
3. สถานที่ประเมนิและรับรอง ............................................................................................. 
4. วัน เดือน ปี ทีป่ระเมินและรบัรอง .................................................................................. 
5. เร่ิมประเมินและรับรองเวลา...................น. จบการประเมินและรับรองเวลา................น. 

 

ตอนท่ี 2 การประเมินและรับรอง 
 
คําชี้แจง โปรดให้คะแนนลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านในประเด็น ความเหมาะสม ความ

เป็นไปได้ ความสอดคล้อง และความเป็นประโยชน์ ตามแบบประเมินที่มีค่าคะแนน ข้อละ 
10 คะแนน ตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ดังน้ี 
 0-2 = น้อยที่สุด 3-4 = น้อย 5-6 = ปานกลาง 7-8 = มาก 9-10 = มากที่สุด 

 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) 

 
 

ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 
ความ

เหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความ

สอดคล้อง 
ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
1. คุณภาพครู     
กลยุทธ์ที ่1.1. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 

    

การจัดการ 1) มีการส่งเสริมการวิจัยทางการ 
ศึกษา ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐาน ถึงการวิจัยช้ันสูง 

    

การจัดการ 2) ส่งเสริมให้ครูทาํผลงานทางวิชา 
การเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

    

การจัดการ 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเข้า
ประกวดวิจัยและนวัตกรรมในทุกระดับ 
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 4) จัดให้มีการนําเสนอผลงานการวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

    

กลยุทธ์ที ่1.2 ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาอังกฤษเป็นสื่อ 

    

การจัดการ 1) ครูผู้สอนทุกคนเข้ารับการพัฒนา
ในเรื่องเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น การสอนบน 
เว็บไซต์การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

    

การจัดการ 2) พัฒนาทักษะการใช้สือ่อีเล็กทรอนิกส ์
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและทันสมัย เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ หนังสืออีเล็กทรอนิกส ์

    

การจัดการ 3) ส่งเสริมสิ่งอํานวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

    

กลยุทธ์ที ่1.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการและวิธีการดําเนนิโครงการเป็นอย่างดี 

    

การจัดการ 1) มีการประชุมครูในโครงการทัง้หมด 
ทั้งช่วงก่อนและหลังการดําเนินการ 

    

การจัดการ 2) นํารูปแบบการมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ทํา ร่วมพัฒนา ร่วมปรับปรุง และร่วมกัน
ภาคภูมิใจ เพ่ือพัฒนาโครงการให้มีประสทิธิภาพ  

    

2. คุณภาพผู้บริหาร     
กลยุทธ์ที ่2.1 มีวิสัยทัศน์ มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโครงการ EP 

    

การจัดการ 1) การสร้างทศันคติที่ดีต่อโครงการ EP      
การจัดการ 2) เป็นต้นแบบทักษะด้านการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน  
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 3) มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
และพัฒนาโครงการที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิสูงสุด 

    

กลยุทธ์ที ่2.2 ผู้บริหารต้องมีอุดมการณ์ มีความ
มุ่งม่ัน มีภาวะผู้นาํ และสามารถประสาน งาน
กับบุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

    

การจัดการ 1) ต้ังความคาดหวังในการทํางานสูง     
การจัดการ 2) แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาโครงการ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

    

การจัดการ 3) เปิดใจพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ 

    

การจัดการ 4) ใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์หลาก 
หลายรูปแบบ เช่น เว็ปไซต์ ไลน์กลุ่ม Facebook 
ฯลฯ 

    

การจัดการ 5) ทําตัวให้เป็นตัวอย่างกับผู้ใต้บังคับ 
บัญชา เป็นการทําให้ดู เป็นครูให้เห็น เพ่ือให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตาม 

    

3. การจัดสรรงบประมาณ     
กลยุทธ์ที่ 3.1 การเก็บค่าเลา่เรียนมีความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 
 

   

การจัดการ 1) ดําเนินการเก็บค่าเล่าเรียนตาม
ระเบียบข้อบังคับที่กระทรวงศึกษากําหนดไว้  

    

การจัดการ 2) มีการยืดหยุ่นผอ่นผันการจ่ายค่า
เล่าเรียนเป็นรายกรณีสําหรับครอบครัวที่มีปัญหา  

    

การจัดการ 3) มอบทุนเรียนดี จากจํานวน 3% 
ของนักเรียน ตามกฎกระทรวงให้กับนักเรียนที่
ด้อยโอกาสเป็นกรณีพิเศษ 
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
กลยุทธ์ที ่3.2 อัตราคา่ตอบแทนสําหรับครู 
ผู้สอนในโครงการมีความเหมาะสม และมีการ
จัดเก็บเงนิสนบัสนนุเพิ่มนอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนการศกึษาท่ีรัฐจัดให ้

    

การจัดการ 1) จัดกองทุนสวัสดิการครูมอบทุน 
การศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อ 

    

การจัดการ 2) มอบเงินโบนัสให้กับครูผูม้ีผลงาน
ดีเด่นที่สร้างช่ือเสียงให้กับทางโรงเรียน 

    

การจัดการ 3) พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ 

    

4. ปัจจัยพื้นฐาน     
กลยุทธ์ที ่4.1 โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้
ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ 

    

การจัดการ 1) จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการ
จ้างครูให้ครบตามจํานวนที่ต้องการ  

    

การจัดการ 2) ปรับเปลี่ยนครูจากโปรแกรมปกติ 
มาอยู่ในโปรแกรม EP  

    

การจัดการ 3) นําครูอาสาที่เกษียณอายุราชการ
มาช่วยสอน 

    

กลยุทธ์ที ่4.2 สื่อมีความหลากหลายทันสมัย
เพียงพอและเหมาะสมกับผู้เรียน 

    

การจัดการ 1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการ
ผลิตสื่อทุกกลุม่สารการเรียนรู้ 

    

การจัดการ 2) ระดมสมองร่วมผลิตสื่อที่เหมาะสม
กับผู้เรียน 

    

การจัดการ 3) ประกวดสื่อการเรียนการสอน     
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
กลยุทธ์ที ่4.3 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
มัลติมีเดีย (Electronic Multi – Media Class 
room) ห้องทดลองห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีทีท่นัสมัย เน้นความเปน็เลิศของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระ อย่างพอเพียง และ
สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรูแ้ละ
สืบคน้ข้อมูลได้รวดเร็ว 

    

การจัดการ 1) จัดให้มีห้องต่าง ๆ ทีม่ีคุณภาพตาม
มาตรฐานครบทุกห้อง 

    

การจัดการ 2) จัดให้มีอุปกรณ์ในห้องต่าง ๆ ทีท่ัน 
สมัยครบถ้วน มีประสิทธิภาพและพร้อมให้บริการ
ทุกเวลา  

    

การจัดการ 3) จัดให้มีหนังสือ Electronic ที่
เพียงพอทันกับยุคสมัยในปัจจบัุน 
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แบบประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ 

ด้านกระบวนการ (Process) 
 

 
ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
1. โครงสร้างการบริหาร     
กลยุทธ์ที ่1.1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรอบด้าน  

    

การจัดการ 1) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
สร้างความเข้าใจเร่ืองการดําเนินการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบและมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

    

การจัดการ 2) เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษาในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  

    

การจัดการ 3) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโครงการ English Program 
ดําเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธี
และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน  

    

การจัดการ 4) จัดทําคู่มือการใช้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและหลักฐานการทํางานที่
ติดตามและตรวจสอบได้ 

    

กลยุทธ์ที ่1.2 การกําหนดโครงสรา้งระบบการ
บริหารจัดการและระบบหนา้ท่ีของบคุลากร 
และผูเ้ก่ียวข้อง 

    

การจัดการ 1) จัดโครงสร้างบริหาร อย่างชัดเจน 
ในรูปแบบคณะกรรมการ ครอบคลุมงานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป  
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 2) มีคําสั่งแต่งต้ังระบุผู้รับผิดชอบและ
บทบาทหน้าที่ ผู้เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจนทุก ๆ 
ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  

     

การจัดการ 3) มีการนิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสม  

    

การจัดการ 4) นําข้อมูลย้อนกลับจากการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานมาวางแผน และพัฒนาโครงการ 

    

2. การกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย     
กลยุทธ์ที ่2.1 นิเทศ ติดตามและประเมิน
ครูผูส้อนและบุคลากรฝ่ายสนับสนนุโครงการ 

    

การจัดการ 1) ดําเนินการจัดทําแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษา การกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
รายงานผลการดําเนินงานรายภาคเรียน และราย
ปีการศึกษา  

    

การจัดการ 2) แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน 
เน้นการนิเทศเชิงกัลยาณมิตร 

    

การจัดการ 3) รายงานการประเมินตนเองของครู 
ผู้สอน (SELF STUDY REPORT OF TEACHER)  

    

การจัดการ 4) การประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

    

กลยุทธ์ที ่2.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการสือ่สารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

    

การจัดการ 1) พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทาง
กายภาพภายในและภายนอกห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางภาษา  

    

การจัดการ 2) กําหนดข้อตกลงของบุคลากรใน
การใช้ภาษาอังกฤษ  
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 3) สร้างปฏิสัมพันธ์และแรงจูงใจ 
กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของ
นักเรียนและบุคลากร  

    

กลยุทธ์ที ่2.3 มีการเผยแพรวิ่สัยทัศน์และ
เป้าหมายให้บคุลากร ผู้ปกครองและนักเรยีน
ทราบ  

    

การจัดการ 1) มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบ อย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
ปิดประกาศ web siteโรงเรียน Facebook  
Line กลุ่มผู้ปกครอง เป็นต้น  

    

การจัดการ 2) ประชุมครู ผู้ปกครองก่อนและปิด
ภาคเรียน  

    

การจัดการ 3) งานเปิดบ้านนิทรรศการผลงาน
ทางวิชาการ 

    

3. การจัดการเรียนการสอน     
กลยุทธ์ที ่3.1 โครงสร้างหลกัสูตรของโครงการ
มีรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมที่มุ่งเนน้
การพัฒนาองค์ความรูใ้นสาระต่าง ๆ เปน็ภาษา 
อังกฤษ  

    

การจัดการ 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคู่มือ
การพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  

    

การจัดการ 2) การวัดและประเมินผลเพ่ือตรวจ 
สอบคุณภาพจากสถาบันภาษา สสวท. มหาวิทยาลัย 
มหิดล สมาคมคณิตศาสตร์ และ สพฐ.  

    

การจัดการ 3) กําหนดเกณฑ์การจบหลักสูตร 
ตาม มาตรฐานและตัวบ่งช้ี ของการจัดการศึกษา
ตามโครงการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program) 
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
กลยุทธ์ที ่3.2 จัดการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคัญและผูเ้รยีนลงมือปฏิบติัจริง 

    

การจัดการ 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลาก 
หลาย เหมาะกบัธรรมชาติและสนองความต้อง 
การของผู้เรียน 

    

การจัดการ 2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เป็นต้น 

    

การจัดการ 3) จัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ทางสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน  

    

การจัดการ 4) จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จัก
ศึกษาหาความรู้ แสวงหาคําตอบและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

    

กลยุทธ์ที ่3.3 จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเปน็
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการเรยีนการสอนทีเ่น้น
ทักษะการคิดระดับสูงตามธรรมชาติของวิชา 

    

การจัดการ 1) เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า สู่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้  

    

การจัดการ 2) จัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการเรยีนรู้ ผู้เรียนสรา้งองค์
ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

    

การจัดการ 3) จัดกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์ 
ร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน เน้นให้ผู้เรียน
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและหลกัการ 
สู่การสร้างความคิดรวบยอดและความรู้ที่เกดิจาก
ประสบการณ์ และการสรุปทบทวน ของผู้เรียน 
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ประเด็นกลยุทธ์/การจัดการ 

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 4) การเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์จน
เกิดความรู้ ความเข้าใจนําไปประยุกต์ใช้ สรา้ง 
สรรค์สิ่งต่าง ๆ และพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ 

    

4. การกํากับติดตามและประเมินโครงการ     
กลยุทธ์ที ่4.1 การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและ
แสดงผลงานด้านการเรียนรูข้องนักเรียน 

    

การจัดการ 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน
แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สถิติการแข่งขนั
ทางวิชาการ การศึกษาต่อ  

    

การจัดการ 2) จัดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลงาน
นักเรียนตามบอร์ดต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  

    

3) จัดทําวารสารรายเดือน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบพัฒนาการคุณภาพ
ของนักเรียน และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 
(Website) Face Book  

    

กลยุทธ์ที ่4.2 มีการจัดทําขอ้มูลสารสนเทศ
แสดงผลงานด้านความสัมพนัธ์กับนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

    

การจัดการ 1) จัดทําข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

    

การจัดการ 2) ทุกโรงเรียนใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานโรงเรียน (CKK-
MIS) เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสารสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและนักเรียน  

    

 



410 
 

แบบประเมินและรับรองกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปน็ภาษาอังกฤษ 

ด้านผลผลิต (output) 
 

 
ประเด็นกลยุทธ ์

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
1. นักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเอง ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ตลอดจนการศึกษาคน้คว้าหาความรู้เพิ่มเติม
และประกอบอาชีพ ในอนาคต 

    

กลยุทธ์ที ่1.1 นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน 
ทางวิชาการและนาํเสนอผลงานเป็นภาษา 
อังกฤษ 

    

การจัดการ 1) พัฒนาเทคนิคการนําเสนอผลงาน
โครงงานโปรเจ็คเวิร์ค ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เช่น เล่านิทาน การเขียน
เร่ืองเป็นภาษาอังกฤษ ช้ินงานโฆษณาสิ่งประดิษฐ์
แห่งอนาคต RA Film Fest หนังสั้นภาษา 
อังกฤษ Roong Aroon Primary School 
English Day  

    

การจัดการ 2) มีการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีเป้าหมาย เพ่ือสร้างคุณภาพของงาน
ภายในเวลา ที่เหมาะสม  

    

การจัดการ 3) สร้างความมีภาวะผู้นําและหน้าที่
รับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
มีมนุษย์สมัพันธ์ สามารถโน้มน้าวและช้ีนํากระตุ้น
ความสามารถของผู้ร่วมงานให้ทํางานบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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ประเด็นกลยุทธ ์

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
กลยุทธ์ที ่1.2 นักเรียนมีทักษะในการทํางานรัก
การทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

    

การจัดการ 1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโดยใช้โครง 
งานประเภทต่าง ๆ เช่น โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานทักษะทางภาษา 
โครงงานอาชีพ เป็นต้น  

    

การจัดการ 2) จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีพ  
ต่าง ๆ ในชุมชน  

    

การจัดการ 3) จัดโครงการหน่ึงช้ันเรียนหน่ึงผลิต 
ภัณฑ์  

    

การจัดการ 4) จัดโครงการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

2. นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพืน้ฐานของ
ความเป็นไทย 

    

กลยุทธ์ที ่2.1 นักเรียนรักความเปน็ไทยแสดง 
ออกซึ่งความเป็นไทยมีความตระหนักซึ่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

    

การจัดการ 1) จัดต้ังชมรมต่าง ๆ ที่เน้นในเรือ่ง
ของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย 
อาทิ ชมรมดนตรีไทย และดนตรีสากล ชมรมกีฬา
การเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาสากล ชมรมเชฟนอ้ย  

    

การจัดการ 2) จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ การ
จัดการ ของไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

    

การจัดการ 3) กิจกรรมการสบืทอดภูมิปัญญาไทย 
มัคคุเทศก์น้อย  
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ประเด็นกลยุทธ ์

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 4) จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา คุณธรรมนําชีวิต 

    

กลยุทธ์ที่ 2.2 นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบ
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สงูกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับชาติรวมทั้งมีผลคะแนนวิชาภาษา 
อังกฤษร้อยละ 50 ขึ้นไป 

    

การจัดการ 1) จัดติวนักเรียนโดยบุคลากรพิเศษที่
มีความสามารถเฉพาะด้าน  

    

การจัดการ 2) ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือใช้ใน
การติวโดยเฉพาะ 

    

การจัดการ 3) มีการทดสอบและประเมินนักเรียน
โครงการ English Program โดยใช้แบบทดสอบ 
มาตรฐานจากสถาบัน ที่ได้รบัการยอมรับระดับ
นานาชาติ  

    

การจัดการ 4) มีการพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียน การทํางาน และการสร้างสรรค์ผลงาน
นักเรียน โครงการ English Program  

    

กลยุทธ์ที ่2.3 นักเรียนเข้ารว่มกิจกรรมประกวด
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางภาษา 
อังกฤษในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การ 
ศึกษา ระดับชาติ 

    

การจัดการ 1) เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถ 
กรรมนักเรียนในทุกระดับ 

    

การจัดการ 2) เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ของสถาบันภาครัฐและเอกชน  

    

การจัดการ 3) การสอบชิงทุนไปศึกษาเพ่ิมเติม
ต่างประเทศ  
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ประเด็นกลยุทธ ์

ความ
เหมาะสม 

ความ
เป็นไปได้ 

ความ
สอดคล้อง 

ความเป็น
ประโยชน ์

10 10 10 10 
การจัดการ 4) จัดโครงการแลกเปลี่ยนครูและ
นักเรียน กับประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

    

3. ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่นร่วมในการดําเนนิ
โครงการ 

    

กลยุทธ์ที่ 3.1 สถานศึกษามีระบบ และกลไกใน
การส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

การจัดการ 1) กิจกรรมลงพ้ืนที่เย่ียมและเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ  

    

การจัดการ 2) การให้บริการด้านอาคารสถานที่
แก่ชุมชน ในการจัดประชุมและจัดงานต่าง ๆ  

    

การจัดการ 3) การต้ังสมาคมผู้ปกครองและศิษย์
เก่า  

    

การจัดการ 4) จัดโครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้
ให้ครอบคลุมทกุกลุ่มสาระ  

    

การจัดการ 5) การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาค
เรียน ประชุมผูป้กครองภายในห้องเรียนผ่าน
ตัวแทนเครือข่ายสายช้ัน 

    

กลยุทธ์ที่ 3.2 มีการจัดโรงเรียนให้เปน็แหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้การบริการ
ชุมชน และใหมี้การแลกเปลีย่นเรียนรูร้่วมกัน 

    

การจัดการ 1) โรงเรียนจัดต้ังศูนย์ Eric      
การจัดการ 2) จัดทําศูนย์การเรียนรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น ลานกีฬา สวนสมุนไพร ศนูย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง เปิดบ้านวิชาการ เป็นต้น  

    

การจัดการ 3) กิจกรรมการเขา้ค่ายการประชุม 
สัมมนาทางวิชาการ 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ค่าดัชนคีวามสอดคล้องของเครื่องมือในการวิจัย 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index : IOC) ของข้อคําถาม 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
 

ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ปัจจัยนําเขา้       

1.ด้านคุณภาพครู       
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการ

ดําเนินโครงการเป็นอย่างดี 
1 1 1 1 1 1 

2. ครูมีคุณสมบัติเป็นเจ้าของภาษาหรือเทียบเท่า
เจ้าของภาษา 

1 1 1 1 1 1 

3. ครูผู้ สอนที ไม่ ใ ช่ เจ้ าของภาษาต้องมี ความ รู้
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด 
อ่าน เขียนและได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า  
550 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 

1 1 1 1 1 1 

4. ถ้าหากเป็นครูชาวต่างประเทศต้องได้รับการอบรม
หลักสูตรของประเทศไทยด้านภาษา และวัฒนธรรม
ไทยไม่น้อยกว่า 15-20 ช่ัวโมง 

1 1 1 1 1 1 

5. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 

1 1 1 1 1 1 

6. ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผล และการเผยแพร่
ผลงานทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์   

1 1 1 1 1 1 

7. ครูมีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ ์
ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 

0 1 1 1 1 0.6 

8. ครูใช้การวิจัย สื่อนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
อย่างต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 1 

9. ครูผู้สอนมีการพัฒนาด้านวัฒนธรรมไทย หลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และการวิจัยในช้ันเรียน 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ปัจจัยนําเขา้ (ต่อ)       

2.ด้านคุณภาพผู้บริหาร       
10. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของ  

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 1 

11. มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่น มีภาวะผู้นํา และสามารถ
ประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1 

12. มี วิสัยทัศน์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   และมี
ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ EP 

0 1 1 1 1 0.8 

13. มีความสามารถในการ ประสานเครือข่าย ความ
ร่วมมือในการจัดการศึกษาโครงการ EP กับโรงเรียน
อ่ืน ๆ 

1 1 1 1 1 1 

14. เข้าใจบทบาท หน้าที่ และมีความสามารถในการ
ทํางานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1 1 1 1 1 1 

15. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
เพ่ือการบริหารโครงการ EP 

1 1 1 1 0 0.8 

16. มีภาวะผู้นํา และสามารถประสานกับบุคลากรต่างๆ 
ภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1 

17. มีความสามารถในการทํางานในหน้าที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 

18. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นําทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ที่มีผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 

1 1 1 1 1 1 

19. ผู้บริหารมีความสามารถในทางเทคโนโลยีในการ
สื่อสารได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 0 1 0.8 

20. ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษานานาชาติ 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ปัจจัยนําเขา้ (ต่อ)       

3. ด้านงบประมาณ       
21. รัฐจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมต่อการดําเนิน

โครงการ 
1 1 1 1 1 1 

22. การเก็บค่าเล่าเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด 

1 1 1 1 1 1 

23. งบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บมีความเหมาะสม
กับสภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง 

1 1 1 1 1 1 

24. อัตราค่าตอบแทนสําหรับครูผู้สอนในโครงการ  
มีความเหมาะสม 

1 1 1 0 1 0.8 

25. มีการจัดเก็บเงินสนับสนุนเพ่ิมนอกเหนือจากเงิน
อุดหนุนการศึกษาที่รัฐจัดให้ 

1 1 1 1 1 1 

4. ด้านปัจจัยพื้นฐาน       
26. โรงเรียนมีจํานวนครูที่มีความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอน

เพียงพอ 
1 1 1 1 1 1 

27. โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานเพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่าง
เพียงพอ 

1 1 1 1 1 1 

28. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพียงพอสําหรับนักเรียนทุกคน 0 1 0 1 1 1 
29. โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง

เช่ือมโยงครอบคลุมพ้ืนที่ของโรงเรียน 
1 1 1 1 1 1 

30. โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมี เ ดีย 
(Electronic Multi – Media Classroom) ห้อง 
ทดลอง ห้องปฏิบัติการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่ม
สาระอย่างพอเพียง และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย 
เพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ปัจจัยนําเขา้ (ต่อ)       

4. ด้านปัจจัยพื้นฐาน (ต่อ)       
31. โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ 

(Resource Center) ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศ
เอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสม
ทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

1 1 1 1 1 1 

32. ขนาดและลั กษณะ อ่ืนๆของอาคารสถานที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  

1 1 1 1 1 1 

ด้านกระบวนการ       
1.โครงสร้างการบริหาร       
33. กําหนดโครงสร้างระบบการบริหารจัดการและ

ระบบหน้าที่ของบุคลากรและผู้เก่ียวข้อง 
1 1 1 1 1 1 

34. สรรหาครูชาวต่างชาติ และหรือครูชาวไทยที่มี
ความรู้ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
มีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 

1 1 1 1 1 1 

35. มีการอบรมให้ความรู้พัฒนาครูต่างชาติและครูชาว
ไทยในโครงการอย่างต่อเน่ือง บริหารจัดการ
งบประมาณของโครงการแบบมีส่วนร่วมมีแผน 
พัฒนาคุณภาพโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 

36. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 1 1 1 1 1 1 
37. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 

ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการและสื่อสารภาษาอังกฤษได้  

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ด้านกระบวนการ (ต่อ)       

1. โครงสร้างการบริหาร (ต่อ)       
38. มีและใช้ห้องปฏิบัติการส่ือการเรียนรู้ และระบบ

เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนกําหนด 
1 1 1 1 1 1 

2. แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย       
39. กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ

ของโครงการอย่างชัดเจนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 1 1 1 1 1 

40. มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และเป้าหมายให้บุคลากร 
ผู้ปกครองและนักรัยนทราบ 

1 1 1 1 1 1 

41. มีแผนพัฒนาคุณภาพโครงการท่ีสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

1 1 1 1 1 1 

42. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้นําทาง
วิชาการและสื่อสารภาษาอังกฤษได้  รวมท้ังบริหาร
โครงการแบบมีส่วนร่วม 

1 0 1 1 1 0.6 

43. มีการอบรมให้ความรู้พัฒนาครูต่างชาติ และครูชาว
ไทยในโครงการอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 1 

44. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
สื่อสารและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 1 

45. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 

1 1 1 1 1 1 

46. เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้องมีส่วน
ร่ วม ในการ คิดและ ตัดสิ น ใจ ในการจั ด1. 00
การศึกษา 

-1 1 1 1 1 1 

47. เพ่ิมเวลาและช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่
นักเรียน 

1 0 1 0 1 0.6 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ด้านกระบวนการ (ต่อ)       

2.แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย (ต่อ)       
48. เปิดโอกาสให้ครู บุคลากร และผู้เก่ียวข้องมีส่วน

ร่วมในการคิด และตัดสินใจในการจัดการศึกษา 
1 1 1 1 1 1 

2.การจัดการเรียนการสอน       
49. สถานศึกษามีหลักสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทาง

วิชาการในการจัดการเรียนการสอน 
1 1 1 1 1 1 

50. โครงสร้างหลักสูตรของโครงการมีรายวิชาพ้ืนฐาน
และรายวิชาเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ในสาระต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 1 

51. โครงสร้างหลักสูตรมีการจัดรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
ทั้ ง ในด้านการใช้ภาษาสื่อสารประจําวันและ
วิชาการ 

1 1 1 1 1 1 

52. ออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับความแตกต่างของ
สมิทธิผล (proficiency) ทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 1 

53. จัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง
ตามธรรมชาติของวิชา 

 1 1 1 1 0.8 

54. ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนโดยใช้ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ 

1 1 1 1 1 1 

55. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอก
ประเทศ 

1 1 1 1 1 1 

56. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะและเจต
คติภาษาอังกฤษ เสริมสร้างความสามารถด้าน
วิชาการและอัตลักษณ์ของนักเรียน 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ด้านกระบวนการ (ต่อ)       

2. การจัดการเรียนการสอน (ต่อ)       
57. สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการใช้ภาษาอังกฤษให้

เหมาะสมกับบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
1 1 1 1 1 1 

58. จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่ดีงามในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เปิด
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 1 

59. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และผู้เรียนลง
มือปฏิบัติจริง 

1 1 1 1 1 1 

60. 
จัดการเรียนรู้ที่คํานึงถึงคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล
และรายกลุ่มโดยมุ่งหวังเ พ่ือพัฒนาศักยภาพ  
ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ 

1 1 1 1 1 1 

4.การกํากับติดตามและประเมินโครงการ       
61. จัดระบบกํากับ ติดตาม สรุปผลและรายงาน 1 1 1 1 1 1 
62. จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน 

ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 
1 1 1 1 1 1 

63. จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน ด้านการ 
พัฒนาครู 

1 1 1 1 1 1 

64. จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน  ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน 

1 0 1 0 1 0.6 

65. จัดทําข้อมูลสารสนเทศแสดงผลงาน ด้านความ 
สัมพันธ์กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน 

1 1 1 1 1 1 

66. วัด และประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของ
นักเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ และความรู้  
ในแต่ละวิชาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ด้านกระบวนการ (ต่อ)       

4.การกํากับติดตามและประเมินโครงการ (ต่อ)       
67. ทดสอบสมิทธิผลทักษะทางภาษาอังกฤษ (English 

Proficiency)ของนักเ รียนโดยใช้แบบทดสอบ
มาตรฐานจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ โดยเทียบเคียงระดับความสามารถกับ
กรอบCEER 

1 1 1 1 1 1 

ด้านผลผลิต       
1. เพื่อให้นักเรียนมีความเช่ือม่ันในตนเองในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันตลอดจน
การศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้พิ่มเติมและประกอบอาชพี
ในอนาคต 

      

68. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 1 1 1 1 1 1 
69. นัก เรี ยนมีภาวะผู้ นํ า  และผู้ ตาม  มีคุณธรรม 

จริยธรรม และกล้าแสดงออก 
1 1 1 1 1 1 

70. นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและนําเสนอ
ผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 

1 1 1 1 1 1 

71. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้เป็น
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้
และสื่อต่างๆรอบตัว 

1 1 1 1 1 1 

72. นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในการเพ่ิมประสิทธ์ิภาพการเรียนการทํางาน  
และการสร้างสรรค์ผลงาน 

1 1 1 1 1 1 

73. นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนได้และมีเจตคติที่ ดี  
ต่ออาชีพสุจริต 

1 1 1 1 1 1 
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ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ด้านผลผลิต (ต่อ)       

2.เพื่อให้นักเรยีนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย 

      

74. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 

1 1 1 1 1 1 

75. นักเรียนมีผลคะแนนทดสอบระดับชาติทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติ
รวมท้ังมีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

1 1 1 1 1 1 

76. มีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
จากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับโดยเทียบเคียงกับระดับ
ความสามารถตามกรอบ CAFR ผ่านเกณฑ์ที่
กําหนด 

1 1 1 1 1 1 

77. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะทาง
วิชาการทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

1 1 1 1 1 1 

78. นักเรียนรักความเป็นไทยแสดงออกซึ่งความเป็น
ไทยมีความตระหนักซึ่ งความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1 1 1 1 1 1 

3. เพื่อให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

      

79. สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองส่งเสริม และ
พัฒนานักเรียน 

1 1 1 1 1 1 

80. สถานศึกษามีเครือข่ายศิษย์เก่าส่งเสริม  และ
พัฒนานักเรียน 

1 1 1 1 1 1 

 

 



424 
 

ข้อที่ ข้อคําถาม 
ผู้เชีย่วชาญคนท่ี IOC- 

1 2 3 4 5 /  
ด้านผลผลิต (ต่อ)       

2.เพื่อให้นักเรยีนได้พัฒนาตามศักยภาพแห่งตนและใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็น
ไทย (ต่อ) 

      

81. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน 
บ้าน วัด องค์กรภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนา
การศึกษา 

1 1 1 1 1 1 

82. มีการจัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งวิทยาการ ในการ
แสวงหาความรู้การบริการชุมชน และให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

1 1 1 1 1 1 

ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือในการวิจัย 0.97 
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